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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
وعلى آله وصحبه احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد  

 وبعد :  يوم الدين .    ومن سار على هديه إل 
أنزل هللا سبحانه وتعال القرآن الكرمي على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم ، ليكون دستور 

املشكالت   أخطر   ومن ،    مع عليها شتاهتا ، وينري حياهتا  حياة ألمته يعاجل مشكالهتا ، وجي
، وتسعى اإلنسانية جاهدة إل مواجهتها بكل ما أُوتيت مشكلة الفقراليت تؤرق اجملتمعات  

شكلة وقدم هلا احللول املناسبة من قوة ، وابلتأمل يف كتاب هللا تعال نرى أنه طرح تلك امل
 وذلك من خالل إرسائه للمنهج الرابين  الذي تقوم أسسه  على دعامتني : ،

واجلماعات ألهدافها املشروعة ،وذلك : إزالة العوائق اليت حتول دون حتقيق األفراد  أوالمها  
بنهيه احلاسم عن املعامالت احملرمة بكل أنواعها ، وحترميه القاطع للتعدي على أموال الغري 

 وممتلكاته بكل سبيل .
: بناء األطر اليت أسس هبا القرآن لعالج الفقر وذلك مبا أبرز من أسبابه ووضع واثنيتهما  

ه ، كما دعى أفراد اجملتمع للتكاتف ملواجهته، والعمل على من قواعد عقدية وتشريعية ملعاجلت
املشروعة  بطرِقه  الرزق  قواعد االجتهاد يف حتصيل  الكرمي  القرآن  أرسى  القضاء عليه ، كما 
،وحدد احلقوق والواجبات الشرعية اليت تكفل ذلك  ، كما تناول القرآن قواعد  النفقات 

 التطوعية وأابن آاثرها البنائة  . 
،  والعدالة ، وصالحيته لكل زمان ومكان فأصبح   شموليةمييز هذا املنهج الدقة  ، والومما  

 منهجا فريدا حيتذى به يف حل ما يواجه األمم من مشكالت حمدثة تعرقل مسريهتا  . 
 (واجلهل ــــ واملرض    ــ الفقرــ  ) وملا كانت مشكلة الفقر متثل املخاطر الثالثة املدمرة للمجتمع  

أش أن  اليت  أردت  املشكلة  تلك  القرآين يف عالج  املنهج  إبراز  يف  هذا مسامهاً  ببحثي  ارك 
) منهج القرآن الكرمي اجملتمعات وهنوضها  وقد قدمت ورقيت هذه حتت عنوان :  تقدم تعرقل  

 . يف عالج مشكلة الفقر (دراسة حتليلية يف النص القرآين
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 مشكلة املوضوع : 
التس بعض  على  اإلجابة  الدراسة  املقصود حتاول  :ما  وهى  املشكلة  تطرحها  اليت  اؤالت 

ابلفقر؟ وما هي أسبابة ؟ وما منهج القرآن الكرمي يف عالجه ؟ وما هي اآلاثر السلبية للفقر  
 على الفرد واجملتمع . 
 أهداف البحث : 

 ــ ربط األمة اإلسالمية بدينها وكتاب رهبا. 1
 ــ إبراز أهم وأخطر أسباب مشكلة الفقر . 2
 العالج القرآين ملشكلة الفقر من خالل صياغة منهجه الفريد  .   ــ  تقدمي3

 منهج البحث : 
 تعتمد صياغة البحث على بعض املناهج اليت تتطلبها الدراسة  ومنها  : 

 املنهج الوصفي : وذلك بتوصيف املشكلة وبيان حدودها .  -1
النبو     -2 القرآنية  واألحاديث  بتتبع اآلايت   اليت ختدم املنهج االستقرائي : وذلك  ية 

 الدراسة . 
 املنهج التحليلي : وذلك بتحليل النصوص واستنباط النتائج  .    -3
 املنهج االستنباطي : وتعتمد عليه الدراسة يف استنباط نتائج النصوص واألقوال .   -4

 خطة البحث: 
مقدمة، ومتهيد، وأربعة يتطلب منهج الدراسة خطة تربز نتائجها الدقيقة وتتكون من  

 0ة  مباحث، وخامت
البحث    املقدمة  منهج  البحث،  ،أهداف  البحث  مشكلة  املوضوع،  أمهية  تتضمن: 

 وخطته . 
 وفيه ثالثة مطالب : :      التعريف مبصطلحات البحث،   املبحث األول 
 :   بيان مفهوم الفقر يف اللغة واالصطالح ، حدود الفقر .   املطلب األول 
 مدلوالهتا . يها الفقر ابللفظ الصريح وبيان  ف  :   اآلايت القرآنية اليت ذُكر   املطلب الثاين
 :   مرادفات لفظة الفقر يف القرآن الكرمي ، ومدلوالهتا .   املطلب الثالث
 : أسباب مشكلة الفقر وآاثرها  على الفرد واجملتمع :    املبحث الثاين 



3 
 

 مطالب :    ثالثة  وفيه  
 :   أهم وأخطر أسباب  الفقر . املطلب األول  
 .   آاثره السلبية على الفرد   :   املطلب الثاين

 .   : آاثره السلبية على األسرة واجملتمعالثالثاملطلب  
 مطالب :   ثالثة، وفيه    :ُسبل الوقاية من الفقر يف القرآن الكرمي  املبحث الثالث
العمل وزايدة االنتاج ومناذج   املطلب األول قيمة  العقيدة اإلسالمية يف ترسيخ  :  دور 

 من ذلك. 
 : اآلايت القرآنية اليت حتث على االجتهاد يف العمل ، وزايدة االنتاج .    املطلب الثاين
 : األمر ابحملافظة على النعم ، واملداومة على  شكرها . املطلب الثالث
الرابع ستة :    املبحث  على  الفقر ويشتمل  مشكلة  القرآين يف عالج  املنهج  دعائم 
 مطالب:

 .   لكرمي عن املعامالت احملرمةهني القرآن ا  :  األوىلدعامةال:  املطلب األول 
ق                     األمر ابلسعي يف األرض لتحصيل الرزق احلالل ابلطر   :الثانية  دعامةال:الثايناملطلب  

 . املشروعة
 .   احلقوق الشرعية املفروضة يف األموالالثالثة :  دعامةال:  املطلب الثالث
 ية يف األموال .النفقات التطوعالرابعة :  دعامة ال:   املطلب الرابع
 التكافل االجتماعي ودوره يف عالج مشكلة الفقر اخلامسة :  دعامة ال:   املطلب اخلامس

. 
 توزيع أموال الغنائم والفيء . السادسة :  دعامة ال:  املطلب السادس

 اخلامتة وتشتمل على : 
 أهم النتائج والتوصيات  .  -

 . ــ ثبت  املصادر واملراجع  
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 "   يف مبصطلحات البحث التعر :  "  املبحث األول 
 : بيان مفهوم الفقر يف اللغة واالصطالح ، وحدوده .   املطلب األول 

 :   مفهوم الفقر يف اللغةــ 1
قال ابن منظور:الَفْقر والُفْقر: ِضدُّ الِغىن. اللَّْيُث: والُفْقر لَُغٌة َرِديَئٌة؛ اْبُن ِسيَدْه: وَقْدُر َذِلَك 

عيالَ  َيْكفي  َما  لَُه  َيُكوَن  فـَُقراُء، َأن  َواجْلَْمُع  َفقري،  فـَُهَو  فـَُقَر،  َوَقْد  اْلَماِل،  ِمَن  َفِقرٌي  َوَرُجٌل   ه، 
الَِّذي اَل َشْيَء لَُه. َواْلِمْسِكنُي  اْلِمْسِكنِي.  ِمَن  الَفِقرُي َأحسن َحااًل  قَاَل: َوقـُْلُت َوقَاَل يُوُنُس: 

َبْل ِمْسِكنٌي؛ فَاْلِمْسِكنُي َأسوأُ َحااًل ِمَن اْلَفِقرِي. َوقَاَل  أَلعرايب َمرًَّة: أََفِقرٌي أَنت؟ فـََقاَل: اَل َواّللَِّ 
َوِفْعُلُه  احْلَاَجُة،  والَفْقر:  ِمثْـُلُه.  َواْلِمْسِكنُي  قَاَل:  لَُه،  َشْيَء  اَل  الَِّذي  الَفِقرُي  اأَلعرايب:  اْبُن 

َا الصََّدقاُت لِْلُفَقراِء َواْلَمساِكنيِ :(1)االْفِتقاُر، َوالنـَّْعُت َفِقرٌي. َويف التـَّْنزِيِل اْلَعزِيزِ   {  60} التوبة :  ِإمنَّ
، وهو الفقرُي، والفقر لغة رديئة. وأغىن والَفْقر: احلاجة، وافتَـَقر فالن وافَقرَه هللا: )وقال اخلليل

 (2) هللا َمفاِقرَه أي وجوه َفقرِِه.(  
اجلرجاين فق:وعرفه  ،أما  اليه  حيتاج  ما  فقد  عن  عبارة  أبنه  يسمى "  فال  إليه  ماال حاجة  د 

 (3)فقرا"
أن الفقري يف اللغة و   ،   احلاجة  ضد الغىن ، واملقصود به، أن الفقر :    *ومما سبق يظهر لنا  

،   لفاقةلضرورية ، وأنه مأخوذ من احاجته ايزيد عن:هوالذي الشيء عنده من متاع الدنيا  
 وأن الفقري واملسكني متغايران . 

واليكم  تعريفات ومنشأ هذا التعدد هو االختالف يف حد الفقر    : له عدة ويف االصطالحــ  2
 أراء الفقهاء واختالفهم يف بيان مفهوم وحد الفقر : 

 

: ط برووت –هرر(النارر: دار صرادر 711ملترو:: برن منورور األنصرارا )اال( مراد  ففقررف  6/  5لسان العررب )    (1)
 .هر 1414 -الثالثة 

ه ط دار اهلرالل حتقيرد د 170(  ابب القاف والراء والفاء للخليل بن أمحرد الفراهيردا ت   150/    5)    :العني  (2)
 مهدا املخزومي ود ابراهيم السامرائي .

 م .1983ه  1403نان ط األوىل لسنة ط دار الكتب العلمية بووت لب 168ص :التعريفات للجرجاين (3)
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ـــ   : أ  احلنفية  عرفه 
: }حممد َواللَُّهاْلَغِنيـَُّوأَنُتُماْلُفَقرَاءُ :افتقارهوحاجتهإلىالناسقاالللهتعالرُ ظهِ أانلفقريهوالذييسألويُ 

ذي ميلك شيئاً قلياًل ال يكفيه؛ أي الذي ميلك ما ال يبلغ نصاابً، أو  ال  " ايضا    هو و   (1) {38
ميلك نصاابً غري انٍم ُمْستَـْغَرقَاً يف حوائجه )كثمن داره اليت يسكنها، أو مصروفه( ولو كان 

 حوائجه األصلية فال ك نصاابً غري انٍم غري مستهلٍك يف صحيحاً مكتسباً. أما إن كان ميل
مال   من  إعطاؤه  الفطر  جيوز  صدقة  عليه  جتب  بل  الزكاة،  دفع  عليه  جيب  وال  الزكاة 

 (2) "واألضحية.
ــــ   املالكيةب  إهنما صنف "أن  :  وعرفه  قال  ملن  متغايران خالفا  صنفان  واملسكني  الفقري 

 (3) "سواء كان ال ميلك شيئا أو ميلك دون قوت العام  ،   واحد، وهو من ال ميلك قوت عامه 
 ( 4)"اجة أي الدائم احلاجة أو احملتاج كثريا.والفقري من الفقر أي احل".

َمْن اَل َماَل لَُه َواَل ِحْرَفَة تـََقُع ِمْنُه َمْوِقًعا َزِمًنا َكاَن أَْو َغرْيَ َزِمٍن   اْلَفِقرُي    ":  قَاَل الشَّاِفِعي  ج ــــــ  
ُمتَـَعفِ ًفا أَْو  ِحرْ   :  َواْلِمْسِكنيُ   ،  َساِئاًل َكاَن  أَْو  َماٌل  لَُه  تـُْغِنيهِ َمْن  َواَل  َمْوِقًعا  ِمْنُه  تـََقُع  اَل   ،   َفٌة 

ُه َفاَل َساِئاًل َكاَن أَْو َغرْيَ َساِئٍل قَاَل َوِإَذا َكاَن َفِقريًا أَْو ِمْسِكيًنا فََأْغَناُه َوِعَيالَُه َكْسُبُه أَْو ِحْرفـَتُ 
ًئا أِلَنَُّه َغِِنٌّ ِبَوجْ   (5) " ٍه .  يـُْعَطى يف َواِحٍد ِمْن اْلَوْجَهنْيِ َشيـْ

 

 1414( ط دار املعرفرة برووت لسرنة  483( حملمرد برن أمحرد ارس األئمرة السرخسري املترويف ) 8/ 3املبسوط )  (1)
 .  م 1992ه  
 هر( 885)املتو:: بن فرامرز بن علي الشهو مبال  حممد( 1/188درر األحكام ررح غرر األحكام )أنور (2)

 (. 1/166فقه العبادات على املذهب احلنفي ) وبووت لبنان ط األوىل ،  ،لكتب العربيةالنارر: دار إحياء ا 
ه ط 1236(حملمد بن أمحد عرفه الدسوقي املالكي املتويف  1/492انور حارية الدسوقي على الشرح الكبو )   (3)

 دار الفكر بووت لبنان 
 ( .1/7املرجع السابد ) (4)
هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن رافع بن عبد املطلب بن عبد مناف    ( انور األم للشافعي أبو عبد5)

 بووت -( النارر: دار املعرفة 2/77هر()204املطليب القرري املكي )املتو:: 
 .م1990هر/1410
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ُهم: الَِّذْيَن اَل يـَْقِدُروَن َعَلى ما يـََقُع َمْوِقعاً ِمْن ِكَفايَِتِهْم، الُفَقَراءُ " أبن  :    وعرفه احلنابلةد  ـــ   
َساِكنْيِ 

َ
ا ، فـََيْدَفُع إِلَْيِهْم َما َيُسدُّ َحاَجتَـُهْم، َواَل ُتْدَفُع زاَِيَدٌة َعَلى مَ   "  وُهْم َأَشدُّ َحاَجًة ِمَن امل

هم ":  املساكنيو (1) حَيَصَل بِِه الِغىَن، فَِإِن ادََّعى الَفْقَر َمْن ُعِرَف ابلِغىَن َلَْ يُْدَفْع إِلَْيِه إالَّ بِبَـيِ َنٍة.  
وِإن    ان ما ال يقوم بكفايته فليس بغِنالذين جيدون معظم الكفاية. ومن ملك من غري األمث

دى الروايتني، واألخرى ِإذا ملك مخسني كثرت قيمته، وِإن كان من األمثان فكذلك يف ِإح 
 ( 2) "درمهاً أو قيمتها  من الذهب فهو غِن.

 
 :  اخلالصة

خنلص إل أن الفقري   ،  فمن خالل الطرح السابق ألقوال الفقهاء يف بيان حد الفقر ومفهومه
الفقر   وحد  مفهوم  بيان  يف  الراجح  الرأي  وأن   ، متغايران  اإلمام ،    واملسكني  رأي  هو 

 وذلك ملا يلي :   الشافعي
فَ * الذي صَّ أنه  احلرف  وبني صاحب  ميلك  ال  الذي  الفقري  بني  ففرق   ، ووضحه  القول  ل 

ما يكفيه فتخرجه من حد الفقر ، وألنه أقرب ما ميكن أن يطلق على   من خالهلا يتكسب  
مفهوم الفقر يف االصطالح  ، وأنه مالمس للواقع ، وموافق للعقل ، وميكن أن نعرفه أبنه  

 لك اإلنسان ملا يكفي حوائجه الضرورية مع عجزه عن العمل والكسب املشروع . عدم م
  وبيان مدلوالهتا   ، اآلايت القرآنية اليت ذُكر فيها الفقر ابللفظ الصريح:      املطلب الثاين

. 
 :   اآلايت:أوالً  

 

محد بن  (على مذهب اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيبانياملؤلف: حمفوظ بن أ 1/149( اهلداية ) 1)
 م  2004هر /  1425النارر: مؤسسة غراس ط  -احملقد: عبد اللطيف مهيم ،  احلسن، أبو اخلطاب الكلوذاين

 620قدامة املقدسي )املتو::   البن(يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين رمحه هللا تعاىل 1/97املقنع )  (2)
 . م 2000 -هر  1421ط  -وادا جد  النارر: مكتبة الس، هر(حتقيد حممود األرانؤوط، واخرون
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:  ـ  1 تعال  َوََيُْمرُكُ قوله  اْلَفْقَر  يَِعدُُكُم  اِبْلَفْحَشاءِ الشَّْيطَاُن  َوَفْضاًل  وَ   م  مِ ْنُه  مَّْغِفرًَة  يَِعدُُكم   ُ اّللَّ
ُ َواِسٌع َعِليمٌ   {   268 :البقرة}َواّللَّ

َوِإن خُتُْفوَها َوتـُْؤتُوَها اْلُفَقَراَء فـَُهَو َخرْيٌ لَُّكْم  َويَُكفِ ُر َعنُكم    وا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهيَ ن تـُْبدُ إـ  2
ُ مبَا  { 271: البقرة}  تـَْعَمُلوَن َخِبري  مِ ن َسيِ َئاِتُكْم  َواّللَّ

َوَمن َكاَن َغِنيًّا فـَْلَيْستَـْعِفْف  َوَمن ـ {273:   البقرة}لِْلُفَقرَاِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا يف َسِبيِل اّللَِّ ــ3
 {   6:  النساء   }  َكاَن َفِقريًا فـَْلَيْأُكْل اِبْلَمْعُروِف 

قَـ ــ4 آَمُنوا ُكونُوا  الَِّذيَن  أَيُـَّها  اْلَواِلَدْيِن اَي  أَِو  أَنُفِسُكْم  َعَلٰى  َوَلْو  ّللَِِّ  ُشَهَداَء  اِبْلِقْسِط  وَّاِمنَي 
ُ أَْوَلٰ هِبَِما    { 135:النساء}  َواأْلَقْـَرِبنَي  ِإن َيُكْن َغِنيًّا أَْو َفِقريًا فَاّللَّ

َوالصَّاحِلِنيَ ــ5 ِمنُكْم  اأْلَاَيَمٰى  َوِإمَ   َوأَنِكُحوا  ِعَبادُِكْم  ِمن   اِئُكمْ ِمْن   ُ يـُْغِنِهُم اّللَّ فـَُقرَاَء  َيُكونُوا  ِإن 
ُ َواِسٌع َعِليمٌ َفْضلِ   { 32:النور}  ِه  َواّللَّ

َلهُ ــ6 ُ قـَْوَل الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اّللََّ َفِقرٌي َوََنُْن َأْغِنَياُء  َسَنْكُتُب َما قَاُلوا َوقـَتـْ َع اّللَّ ُم اأْلَنِبَياَء لََّقْد َسَِ
 { 181:آل عمران }وُل ُذوُقوا َعَذاَب احْلَرِيقِ  َحقٍ  َونـَقُ بَِغرْيِ 

 { 15:فاطر} ُهَو اْلَغِِنُّ احْلَِميدُ اَي أَيُـَّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَاُء ِإَل اّللَِّ  َواّللَُّ ــ7
َورِْضَوااًن لِْلُفَقرَاءِ ــ  8 اّللَِّ  مِ َن  َفْضاًل  تَـُغوَن  يـَبـْ َوأَْمَواهِلِْم  ِداَيرِِهْم  ِمن  أُْخرُِجوا  الَِّذيَن  اْلُمَهاِجرِيَن   

 ( 8):احلشر  َويَنُصُروَن اّللََّ َوَرُسولَُه  أُولَِٰئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ 
رَ ـــ9 فـََقاَل  الظِ لِ   ِإَل   ٰ تـََولَّ ُُثَّ  هَلَُما  َخرْيَفِقريٌ َفَسَقٰى  ِمْن  ِإََلَّ  أَنزَْلَت  ِلَما  ِإين ِ  القصص }بِ  
:24}  

َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء  ــ 1   {60:التوبة}َواْلَمَساِكني ِإمنَّ
ٍم مَّْعُلوَماٍت َعَلٰى َما َرَزقـَُهم مِ ن هَبِيلــ  2 َمِة اأْلَنـَْعاِم  َيْشَهُدوا َمَناِفَع هَلُْم َوَيْذُكُروا اْسَم اّللَِّ يف أايَّ

َها َوأَ   { 28: احلج    }  ْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقريَ َفُكُلوا ِمنـْ
 اثنيا : داللة اآلايت السابقة :

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura59-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura59-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura59-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura59-aya8.html
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اليت ورد  القرآنية  اآلايت  الصريح    )فيها كلمة  هذه   اختالف على  ( الفقر ومشتقاهتا ابللفظ 
 تباععن ا  وهني )فقراء (لالرب واإلحسان على اعلى   بني حث )،ضعت فيها املناسبات اليت و 

الشيطان ومسالكه  الفقراء (   خطوات  للمهاجرين  أو ذم ) كما يف قصة موسى   (ومدح ) 
به   املراد  مجيعها  يف  (ولكناملعىن  السالم  ال احلاجة  :  عليه  اليت  احلياة  للضرورايت  الشديدة 

، بدوهنا  العيش  لإلنسان  ما  ميكن  وهو  دون خالف  للفقر  عليه  املتفق  املفهوم  عليه   وهو 
 (1) . علماء التفسري
 مرادفات لفوة الفقر يف القرآن الكرمي ، ومدلوالهتا:  املطلب الثالث

َويـُْؤثُِروَن َعَلٰى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحَّ   :  : قال تعال  اخلصاصة ـــ   1 
 {9:احلشر}ُهُم اْلُمْفِلُحوَن    فأولئك نـَْفِسِه  

يف قوله : وردت هذه الكلمة يف التنزيل احلكيم مرة واحدة يف سورة احلشر صاصة تعريف اخل
قال وكان املقصود هبا احلاجة والفقر   َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ َويـُْؤثُِروَن َعَلٰى أَنُفِسِهمْ   تعال :  

َويـُْؤثُِروَن َعلى أَنـُْفِسِهْم  )يِل اْلَعزِيِز:  وَأصُلها اْلَفْقُر َواحْلَاَجُة ِإل الشَّْيِء. َويف التـَّْنزِ "أهل اللغة :  
اصة: َذُوو اخلَل ة َواْلَفْقر  ،وَأصل َذِلَك يف الُفْرجة أَو اخلَل ة ،وَذُوو اخَلصَ (َوَلْو كاَن هِبِْم َخصاَصةٌ 

".(2): املفسرون  والفاقة  اخلصاصة"وقال  والفقر    (3) :احلاجة   ، " القرطيب  (4) .  :   وقال 

 

(1( البيان  للطربا  5/596(يراجع يف ذلك جامع  األوىل  (  الرسالة ،ط  . وحبر ه1420حتقيد أمحد راكر ط دار 
ط    ( البن عطية1/368( احملرر الوجيز )2/360ه . ومعامل التنزيل للبغوا )272( للسمرقندا ت2/67العلوم )

حمقد   العلم  1422األوىل  الكتب  دار  )  يةط  للزخمشرا  والكشاف  الثالثة 4/503.  العريب  الكتاب  دار  ط   )
 ه.1407،
 ( البن منوور ماد  )خصص ( 24/ 7لسان العرب ) (2)
 (.5/288م واحملرر الوجيز البن عطية )2000( 23/284جامع البيان للطربا ) (3)
 .1420ثة ( للرازا ط دار إحياء الرتاث العريب بووت ط الثال29/518مفاتح الغيب ) (4)
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احلاجة" ابألمر.    اخلصاصة:  انفراد  وهو  االختصاص  من  وأصلها  احلال.  هبا  ختتل  اليت 
 ( 1)."فاخلصاصة االنفراد ابحلاجة، أي ولو كان هبم فاقة وحاجة  

قوله  العيلةـــ    2 َشاَء :تعال يف  ِإن  َفْضِلِه  ِمن   ُ اّللَّ يـُْغِنيُكُم  َفَسْوَف  َلًة  َعيـْ ِخْفُتْم  َوِإْن 
{28:التوبة} :وقوله تعال َتـَُعوُلوا ذَِٰلك ووجدك عائال   :وقوله تعال{3: النساء  }أَْدََنٰ َأالَّ

ذكر فا{  8  : الضحى  } فأغِن القرآانلكرمي  ت لعيلة  ،والنساء يف  التوبة  يف  مرات  ثالث   
 ، وكان املراد هبا  الفقر واحلاجة . ،والضحى

َلُة( َو )اْلَعالَُة( اْلَفاَقُة. يـَُقاُل: )َعالَ قال علماء  * َلًة( َوُعُيواًل ِإَذا افْـتَـَقَر  اللغة : )اْلَعيـْ ( يَِعيُل )َعيـْ
َلةً فـَُهَو )َعاِئٌل(َوِمْنُه قـَْولُُه تـََعاَل:    َو )َعالَُه( الشَّْيُء َغَلَبُه َوثـَُقلَ {28التوبة:  }َوِإْن ِخْفُتْم َعيـْ

قـَْوهُلُْم: َوِمْنُه  اْلفقروالفاقة."  (2) )ِعيَل(َعَلْيِه.  )العالة(  افْـتَـَقَر  بيان وقال  (3)"وأعاَل:  املفسرونفي 
َلةً وقوله: )  العيلة  معىن   وهو ما اتفق علية،  ل للمؤمنني: وإن خفتم فاقة وفقرايقو   (  َوِإخنِْْفُتْمَعيـْ

 علماء التفسري . 
تعال  اإلمالقـــ  3 قوله  يف   : :    ِإْماَلٍق َخْشَيَة  أَْواَلدَُكْم  تـَْقتـُُلوا  َواَل 

ُكْمِإنَـّ  َلُهْمَكاخنَِْطًئاَكِبريًاَنَّْنـُنَـْرزُقـُُهْمَوِإايَّ تـَْقتـُلُ قولهو َقتـْ ِمْن َوال  أَْوالدَُكْم  وا 
خمافة [يقال:151]األنعام:ِإْمالقٍ  يريد:  ابنعباس:  قال  افتقر،  مملقإذا  فهو  الرجل  أملق 
الدَُكْم َوال تـَْقتـُُلوا أَوْ   ،َوال تـَْقتـُُلوا أَْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالقٍ وقد صرح هبذا يف قوله:    (4) الفقر،

 

ه      1384( حتقيد أمحد الربدوين ط دار الكتب املصرية ط الثانية سرنه 18/29اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب )  (1)
 م . 1964

 م .1999/  1420( للرازا حمقد ط املكتبة العصرية ،بووت ،ط اخلامس  223رر221/ 1خمتار الصحاح )(2)
واملعجررم  ه،1426ف للفررووز آابدا ط مؤسسررة الرسررالة ط الثامنررة  ( مرراد  فعيررل1037/  1القرراموس احملرري  ) (3)

 ( جملمع اللغة العربية ابلقاهر  ط دار الدعو  .640/ 2الوسي  )
 ( .14/194جامع البيان للطربا ) (4)
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ُهْم "  وقال البغوي :  من أي :  َوال تـَْقتـُُلوا أَْوالدَُكْم  ِمْن ِإْمالقٍ  ِمْن ِإْمالٍق ََنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإايَّ
 (1)   فقر.

ٍم مَّْعُلوَماٍت يف قوله تعال :  : وردت البائســ  4 َوَيْذُكُروا اْسَم اّللَِّ يف أايَّ هَلُْم  ل َِيْشَهُدوا َمَناِفَع 
َهاَوأَ ُهم مِ ن هَبِيَمِة اأْلَنـَْعامِ َلٰى َما َرَزقَـ عَ  قال الطربي   {28:احلج}ْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقرَي  َفُكُلواِمنـْ

  :    اْلَفِقرَي اْلَباِئَس   .  َوَأْطِعُموا  اْلَفِقرَي«  »الزَِّمَن  :) ويف  (2) يـَْعِِن:  املاوردي  اْلبآِئَس وقال 
الفقري أحدها  " مخسة أوجه  اْلَفِقريَ  به زَمانٌة , وهو قول جماهد. والثاين:  الذي  الفقري  : أن 

الذي به ضر اجلوع. والثالث: أن الفقري الذي ظهر عليه أثر البؤس. والرابع: أنه الذي ميد 
  (3) "عن جمالسته.  يده ابلسؤال ويتكفف ابلطلب. واخلامس: أنه الذي يؤنفُ 

واملعرتـــ  5 :القانع  تعال  قوله  يف   : َُخرْيٌ  َواْلب ِفيَها  َلُكْم  اّللَِّ  َشَعائِِر  مِ ن  َلُكم  َجَعْلَناَها  ْدَن 
َهاَوَأطْ  َهاَصَوافَـَّفِإَذاَوَجبَـْتُجُنوهُبَاَفُكُلواِمنـْ أن   "قال املاوردي :  ِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَت  فَاذُْكُروااَْسَاللَِّهَعَليـْ

مها   اْلَقاِنَع َواْلُمْعَت  واملفسرون على أن (4) ع وال يسأل , واملعت الذي يسألالقانع الذي يقن
 ( 5)" اهل الفاقة واحلاجة مع اخلالف يف السؤال أو التعفف عنه:

أن   :  يرى احلنفية واملالكية{  16  :البلد }أَْو ِمْسِكيًنا َذا َمْتَبَة  يف قوله تعال :  املسكنيــ  6
الفقري، فاملسكني: هو الذي ميلك لك  الذي ال مي  املسكني أسوء حااًل من  شيئاً، والفقري: 

 ( 6)شيئاً يسرياً.  
الفاظاً متعددة   استعمل أن القرآن الكرمي    لآلايت الكرميات إل   بعد العرض السابق  وخنلص 

املراد املعىن  للفقري والفقر وتفيد نفس  مرادفة  اختلفت   وخمتلفة  الفاقة واحلاجة ، وإن  ، من 

 

 ( .169/ 2معامل التنزيل للبغوا ) (1)
 ( .16/524جامع البيان )   (2)
 . بووت / لبنان -هر( ط دار الكتب العلمية 450:: (املاوردا )املتو  4/19(النكت والعيون )3)
 ( . 4/25(املرجع السابد )4)
 (4/122( احملرر الوجيز)3/157( .الكشاف )324/ 2يراجع يف ذلك معامل التنزيل للبغوا )  (5)
 ( 1/370)   وررح منح اجلليل  ( 119 – 118/ 1)  (انور: االختيار6)
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و العيلة ،و   خلصاصة ،كاااللفاظ   و   اإلمالق ،  واملعت   و   لبائسا،  و  القانع  ،كما    املسكني   ، 
 نصت على ذلك اآلايت وفهم من مدلوالهتا . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . األسباب ، واآلاثر  :    املبحث الثاين 
ومنها ما يكون   ،   فيها  الرئيس سباب متعددة وخمتلفة منها ما يكون الفرد هو السبب  أللفقر  

الفرد سواء يف ، ُث يظهر للفقر آاثر سلبية على اجملتمع والعادات والتقاليد املوروثة هي سببها 
إن  حثاملبسنلقي عليه الضوء خالل هذا عقيدته أو فكره ُث على األسرة واجملتمع ، وهو ما 

 شاء هللا تعال . 
 .  أسباب  الفقر:      املطلب األول 

قال خرىتعال على كافة خملوقاته األ يعترب الفقر آفة حقيقية تفتك ابإلنسان الذي كرمه هللا  
: َنالطَّيِ َباتَِوَفضَّْلَنامُهَْعَلٰىَكِثريٍ تعال   ممِ َّْنَخَلْقَناتـَْفِضياًل َولََقْدَكرَّْمَنابَِنيآَدَمَومَحَْلَنامُهِْفياْلرَبِ َواْلَبْحرَِوَرَزقْـَنامُهمِ 
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املوارد  ابإلضافة إل  والقدرة على العمل ،    والروح،   حيث وهبه العقل ،  {    70}اإلسراء :  
يعية، غري أن الطبائع األاننية لبعض البشر الذين امتلكوا القوة، واملال، والعلم، والنفوذ  الطب

جعلتهم يستأثرون هبذا التكرمي ألنفسهم دوانً عن اآلخرين، فطغوا على إخواهنم من بِن آدم، 
والفقر احلروب،  انتشار  إل  أدى  العاَلمما  والفساد حول  واجملاعات،  تعد ،وبسبب هذا  ،  َل 

الع هنا بقعة من  املهلكة،  ك  اآلفات  العديد من و اَل خالية من هذه  الفقر إبحداث  يتسبب 
ومتطلباته  احتياجاته  تلبية  على  قدرته  عدم  املشاكل  هذه  أبرز  ولعلَّ  لإلنسان،  املشكالت 

ذلك،  إل  وما  ومسكن،  وملبس،  غذاء،  من  أسباب األساسية،  نذكر  التقدمة  هذه  وبعد 
 ل انتشاره بصورة خميفة يف أايمنا هذه : اليت أدت إ  الرئيسيةالفقر  

فهي ركن من أركان اإلسالم، شرعها هللا طهرة    االمتناع عن إخراج الزكا  املفروضة:   -1
ضيَّع املسلمون هذا    ا لألغنياء، وحقاً للفقراء، ينتفعون هبا ويكفون هبا عن السؤال، ولكن ملَّ 

وال املفروضة،  الزكاة  األغنياء إبخراج  املسلمني الركن وخبل  بني  الفقر  ظهر  املستحبة،  صدقة 
َويف أَْمَواهِلِْم  :   وانتشر ، وذلك أن هللا تعاَل جعل للفقري حق معلوم يف مال الغِن قال تعال

َواْلَمْحُرومِ  ل ِلسَّاِئِل  : }  َحقٌّ  تعال:  و {  19الذارايت  مَّْعُلومقوله  َحقٌّ  أَْمَواهِلِْم  يف  لِ لسَّاِئِل َوالَِّذيَن 
:  }  َواْلَمْحُرومِ  العشر للفقري واجبا شرعيا وعقليا ،  {  25ررررر    24املعارج  ترمجة فعلية   ألنهوإخراج 

التيتحافظ عليها وتدوم بسببها ‘ فأصبح االمتناع عن إخراجها مدعاة لزواهلا لشكر النعم ،  
 عدم اخراج الزكاة سببا من أسباب الفقر للغِن وللفقر معا .   ، فكان

 كنز األموال:   -2
َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن حذر الذين يكنزون الذهب والفضة قال تعال :  و حرم اإلسالم كنز املال،  

أَلِيمٍ  بَِعَذاٍب  ْرُهم  فـََبشِ  َسِبيِل هللِا  يُنِفُقوهَنَا يف  َواَل  َواْلِفضََّة  ،  فذهب {34التوبة:    }الََّذَهَب 
ال إن بعضهم إل أن املال وإن ُأخرجت زكاته وَل يستثمر فهو كنز، وبعضهم ذهب إل أن امل

واليوم يف هذه الظروف اليت مير هبا املسلمون تزيد حرمة الكنز، ،  أخرجت زكاته َل يسم كنزاً 
جي وال  اإلسالمية،  البالد  من  يف كثري  جوعاً  ميوت  املسلمني  بعض  إن  متوياًل إذ  دون 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura70-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura70-aya25.html
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، ومنافيا ملا م   ذه بعينها األاننية وحب الذات اليت حرمها اإلساله ملشروعاهتم التنموية ، و 
 وخمالفا ملقاصد الشريعة الغراء .   َيمران به نبنا الكرمي  

 : التعامل ابلراب  -3
حُيرم ع وإمنا  واخلري،  ابلنفع  عليهم  يعود  ما  الناس  وتعال ال حيرم على  ليهم  إن هللا سبحانه 

هلذا  ،  ه، اخلبري أبحواهلم وما يصلح هلماخلبائث، وما يعود عليهم ابملضرة، فهو اللطيف بعباد 
كل من له صلة ابلراب، وذلك ملا   حرم سبحانه وتعال الراب جبميع أنواعه، ولعن رسول هللا  

الناحي ومن  األفراد،  وعالقة  النفسية  الناحية  من  اجملتمع  على  السيئة،  اآلاثر  من  ة  له 
 االقتصادية واإلنتاجية.

العمل  عن  املرابني  قعود  يف  واإلنتاجية،  االقتصادية  الناحية  من  النظام  هذا  فساد  ويظهر 
والكسب وتقدمي اجلهد، للحصول على اإلنتاج والثمرة، واالكتفاء بفرض فوائد ربوية على 

و  املال  فيقبضون  عليه،  املتفق  األجل  حىت  ذلك  بعد  انتظارهم  ُث  اليت املقتضني،  الزايدة 
فوائد حبجة االنتظار على وهم يستحلون قضية فرض ال  ،   اسد إنتاجاً يعتربوهنا يف تصورهم الف

وهذه النظرية اآلمثة تصيب اإلنتاج ابلعقم، وهتدم االقتصاد من أساسه، وتتضح    ،   املقتض 
وهي   ،    يث يزيد املنتظرون على الكادحنيخطورهتا، إذا تصوران تطبيقه على نطاق أوسع حب

ابب عظيم من أبواب اكل اموال الناس ابلباطل املنهي عنه يف القرآن الكرمي يف قوله تعال : 
   َِنُكم اِبْلَباِطل لقطع فضاًل عن ا{  29:  النساء  }   اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ََتُْكُلوا أَْمَواَلُكم بـَيـْ

ُ اْلبَـْيعَ بتحرميها يف قوله تعال    { 275:البقرة    }   َوَحرََّم الر اَِب  َوَأَحلَّ اّللَّ
، مما أدى إل غياب التاحم والتكافل بني الناس واستبداهلا ابملاديةغياب القيم الروحية ـــ  4

الناس،  القرآن   بني  ولذلك جند  السماوية  األداين  أمر هللا سبحانه وتعال هبا يف مجيع  اليت 
دق واإلنفاق دون النظر إل داينة من تنفق وأصحابه الكرام ابلتصنبيه    العظيم ينزل آمراً  

تعال قوله  يف  َيَشاُء   : عليه  َمن  يـَْهِدي  اّللََّ  َولَِٰكنَّ  ُهَداُهْم  َعَلْيَك  لَّْيَس 
ابِْتَغاَءَوْجِهاللَِّهَوَماتُنِفُقواِمْنَخرْيٍيـَُوفَِّإلَْيُكْموَ  }النُتْماَلُتْظَلُمونَ أَ َوَماتُنِفُقواِمْنَخرْيٍَفأِلَنُفِسُكْمَوَماتُنِفُقوَنَِالَّ
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أنه كان َيمر أبال   عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب    فقد روى "{  272بقرة :  
الصدقة بعدها على     الكرمية ، فأمر    آلية على أهل اإلسالم حىت نزلت هذه ايتصدق إالَّ 

ُ َعِن ا: ويف قوله تعال  ( 1)كل من سألك من كل دين " َهاُكُم اّللَّ لَِّذيَن َلَْ يـَُقاتُِلوُكْم يف الَّ يـَنـْ
يِن َوَلَْ ُُيْرُِجوُكم مِ ن ِداَيرُِكْم َأن َترَبُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم  ِإنَّ اّللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  }املمتحنة الدِ 

وعامليته  وهنا    {   8: اإلسالم  عظمة  لنا  هذا    ، تظهر  مع وعلى  تتعارض  الروحية  فالقيم 
الب إن  املصاحل  ستفضي  حتماً  واليت  احملضة،  األاننية  من  النابعة  منشرية  قلوب   متكنت 

مصدر  يكون  قد  السبب  هذا  فإن  هنا  ومن  عقباها،  حتمد  ال  إل كوارث  البشروعقوهلم 
 األسباب األخرى إما بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. 

القدر امل،    االستهالكملبالغة يف   افأو ،   اإلسراف والتبذير ــ     5 األمر   ،   ف طلوبعلى 
إل حماولة شراء كل شيء مفيداً كان أم غري مفيد؛ لغرض الشراء ال   ملسرفني  الذي دفع اب

الذينأنفقوا أمواهلم يف عمليات الشراء   ألي غرض آخر، ، ومما أدى إل إفقار املستهلكني 
عليهم، الديون  فتاكمت  البنوك،  من  االقتاض  إل  وجعلهممضطرين  منها،  طائل  ال   اليت 

وهذا يتعارض مع ما أمران هللا عزوجل به يف كتابة وعلى لسان نبيه على فقرهم    وازدادوا فقرا
تعال   وَُكلُ :قال  َمْسِجٍد  ُكلِ   ِعنَد  زِينَـَتُكْم  ُخُذوا  آَدَم  َبِِن  َواَل اَي  َواْشَربُوا  وا 

اَُلحيُِبُّاْلُمْسرِِفنيَ ُتْسرُِفوا  تنهى عن اإلسراف والتبذير .  اليت    من اآلايتوغريها {  31  : } األعراف  ِإهنَّ
الضعيفة  ــ  6 الدول  العومى ملوارد  الدول  انتشار . واستنزاف  أثناء  عليها  اليت سيطرت 

احلمالت االستعمارية، مما جعل هذه الدول تفقد مواردها لصاحل الدول العظمى، فتحولت 
البؤس الشعوب فيها إل شعوب فقرية  بعض مناطق ولعلَّ   ،   ، وانتشرت اجملاعات، وتفشى 

 اإلفريقية تعترب من أوضح األمثلة على ذلك.      القارة
، فالالجئ قد ترك  انتشار احلروب بني الدول، مما أدى إىل ارتفاع يف معدالت اللجوءـــ  7

جعلهفقرياميد  مما  شيء،  وطنه كل  يف  يتعطَّفون وراءه  ممن  املساعدات  وخري   عليه   يدهلنيل 
 

 (  110/  2( وتفسو القرطيب ) 46/  1يراجع يف ذلك تفسو ابن كثو )  (1)
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الدول العربية كسورية ، واليمن ، والعراق ، وليبيا ، فبسبب شاهد على هذا ما نراه يف بعض 
املختلفة   الطوائف  احلروب بني هذه  البالد هاجر أهلها إل ابل  يفانتشار  أخرى   ان د ل تلك 

اتركني خلفهم ما ميلكون فارين أبرواحهم ومقبلني على حياة جمهولة ال يستطيعون أن يدبروا  
 دى إل تفشيي آفة الفقر وانتشارها يف جمتمعاتنا . أقواهتم واحتياجاهتم الضرورية مما أ

 
 
 
 
 :رر انتشار آفة الكسل  بني الشباب  8
بنهارهم،وجدهم يف هزهلم، وشغلهم يف كسلهم، " ليلهم  اختلط  ـــ  اليوم إال من رحم  شبابنا 

 يف ذلك:   (1) ال أبو العتاهية. اتبعوا مواطن الشبهات ، كما قونومهم على درسهم
 مفسدةللمـرءأميـفـسـدة *** اغوالـجـدةإانلشبابوالفـر 

فأخذوا التدخني ملهاة ومسالة وسدا للفراغ وهذا الصنف أهوهنم، وأما البقية الباقية فاجتهت 
أشياء   الليل إل  أو  الطويل  اليوم  ساعات  يضيعون  علهم  ؛  ومسكرات  خمدرات  مهلكة؛ 

واجلسد  العقلي  اخلمول  ودهبم  قواهم  وخارت  أجسادهم  فضعفت  يف البهيم،  فاَنطوا  ي 
دركات وهم ال يشعرون،ال يوجد فراغ يف حياة النابغني الناهبني واجلادين اجملدين، وال أعِن 
الكبار الذين مضوا، بل الشباب من الذين يستثمرون أوقاهتم ابلنافع واملفيد وُيوضون عباب 

مية اليت الدنيا إبعمال العقل واستثمار الوقت وكل يوم نسمع عن مثلهم يف األجهزة اإلعال 
 بيد الناس والدولة عن خمتع ومبدع وجاد على مستوى العاَل، وليس مستوى بيئته وجمتمعه 

 

 - للهجر النبويةاملشرفة 211 املتوفىسنة ,  راعرالزهدواحلكمة,  أبوإسحاق,  إمساعيلبنالقاسم,  أبوالعتاهية(1)
ف) (  238/  5سوأعالمالنبالء ) ف  فيكتابه - رمحهاللهتعاىل - قاالإلمامالذهيب- علىصاحبهاأفضاللصال وأمتالسالم

 . أبو إسحاقإمساعيلبنقامسبنسويدبنكيساانلعنزميوالمهالكوفينزيلبغداد,  األوحد,   األديبالصاحل,  رأسالشعراءأبوالعتاهية 
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نبينا  هو (1)" وسنة  احلنيف  ديننا  إليه  دعاان  ما  مع  يتعارض  والسعي حممد ذا  العمل  من 
َها وَُكُلوا ِمن ر ِْزِقِه َوإِلَْيِه ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َذُلوال فَاْمُشوا يف َمَناِكبِ :واملثابرة قال تعال

َولََقْد َمكَّنَّاُكْم يف اأَلْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَش : وقوله تعال   {15امللك :}   النُُّشورُ 
كما إن السن ة الشريفة تضمنت العديد من النصوص   {10األعراف:  }  قَِليالً مَّا َتْشُكُرونَ 

العمل   على  حتث  احلالل اليت  : ،قال عناملقدامرضياللهعنه،عنرسوالهلل) :كقوله    والكسب 
ماأكألحدطعاماقط،خريامنأنيأكلمنعمليده،وإننبياللهداودعليهالسالم،كانيأكلمنعمليده 

َعَمِلَيَدْيِهأَْمَسىَمْغُفورًالَهُ :وقوله  ،(2)( ِمنـْ  .(3) ( ) َمْنَأْمَسىكاالًّ
 
 الم ومكرهم ابملسلمني: تسل  أعداء اإلس ، و   االحتكار االقتصادا   -9

حرم اإلسالم االحتكار، ملا له من أضرار اقتصادية حيث يوقع الناس يف حرج الرتفاع سعر  
اجملتمع  أفراد  عامة  فيضر  األسعار،  رفع  على  ويعمل  يدعو  واالحتكار  احملتكرة،  السلعة 

النيب  ويستهلك مجيع   وقد هنى  )مدخراهتم  احلديث  ففي  ذلك   اليحتكرإالخاطئعن 
ابجلذام ) : مرفوعا عمر وحديث (4)( هللا  ضربه  طعامهم  املسلمني  على  احتكر  من 

طعاما أربعني من احتكر  )عن ابن عمر، عن النيب صلى هللا عليه وسلم:  و ،    (5)) واإلفالس

 

 11/ 23اجلمعة   16336دكتور. حممد بن إبراهيم الشيباين يف جملة القبس اإللكرتونية بتصرف ،العدد  (مقال لل1)
                                                   ، الكويت .                                     2018 /
 .( 2072( رقم )  57/  3يف صحيحه ابب كسب الرجل وعمله بيده ) البخارا اإلمام أخرجه (2)
: حتقيد (هر360: املتو:) ( ألبيالقامسالطرباين 7520( يف ابب من امسه حممد رقم )  289/  7املعجماألوس ) (3)

 .القاهر –داراحلرمني: وآخرون ط, طارقبنعوضاللهبنمحمد
 ( . 1605ف حترمي االحتكار يف األقوات رقم )  26( ابب ف 1228/   3يف صحيحه ) لممس اإلمامأخرجه(4)
  ( البنماجةأبوعبداللهمحمدبنيزيدالقزويين، 2155ابب احلكر  واجللب رقم  ) 6(  729/  2سننابنماجه) (5)
يف الزوائد دارإحياءالكتبالعربيةالقاهر  ، وعلد عليه احملقد بقوله ): باقي الناررحممدفؤادعبدال: حتقيد(هر273: املتو: )

 .  (  إسناده صحيح ورجاله موثوقون

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3902&idto=3908&bk_no=52&ID=1347#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3902&idto=3908&bk_no=52&ID=1347#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3902&idto=3908&bk_no=52&ID=1347#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3902&idto=3908&bk_no=52&ID=1347#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3902&idto=3908&bk_no=52&ID=1347#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3902&idto=3908&bk_no=52&ID=1347#docu
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ليلة، فقد برئ من هللا تعال، وبرئ هللا تعال منه، وأميا  أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع، 
 ( 1)( فقد برئت منهم ذمة هللا تعال

على  فمن حصل  "ابحلمى"  يسمى  ما  أو  أيضاً،  األراضي  احتكار  عن  اإلسالم  هنى  وقد 
يستغلها ويستثمرها. فقد أعطى أرض وَل يستغلها ويستثمرها، أخذت منه وأعطيت لغريه ل

هللا الدولة املسلمة، احلق يف تنويع االستثمارات وتوجيهها، وتوزيع األراضي على املسلمني، 
فهذه األسباب وغريها  ويزده  ليعملوا فيها وينتجوا، فتزيد ابلتاَل مدخراهتم وينتعش االقتصاد  

فضال ،انتشارها واحلد من  الفقر  فة حلول سريعة آل من أهم العوامل الفاعلة يف إجياد   ، كثري
والعمل الدائم والدؤوب على االستيالء على   تسلط أعداء اإلسالم ومكرهم ابملسلمني عن  

 مقدرات الشعوب وحرماهنم منها كما هو احلال يف أايمنا هذه . 
 
 
 
 
 

 . آاثره السلبية على الفرداملطلب الثاين :  
وهو   ،  أو فكرهوسلوكه ،  د سواء على عقيدتهللفقر آاثر سلبية يف جوانب متعددة على  الفر 

 :   ما سنوضحه خالل هذا املطلب إبجياز 
 ررر يف اجلانب العقدا .  أوالً  

 

(  4880( ابب مسند عبدهللا ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما ، رقم )  481/  8أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده )(1)
هر(حتقيد: مصطفى عبد القادر 405: ت)،(  2165حديث )(   14/  2واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني ) 

 م.  1990 – ه 1411: األوىل، ط النارر: دار الكتب العلميةبووت
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بني  " الفقهاء  اإلنسان ويربط  وعقيدة  يكون كفرا)الرسول    :يقول،الفقر  أن  الفقر  ( كاد 
الفقر  (1) أن  الفاسق   جيعل كما  مسالك  إل  لتنحرف  اإلميان  ضعيفة  البشرية  ني النفس 

ا وقرانء  واللصوص  واملنافقني  بعض   لسوء  واملرتشني  عند  يولد  أنه  حكمهم، كما  ومن يف 
اللهم إين أعوذ  ):  فنقول    يعلمنا أن ندعو هللاوكان رسول هللا    (2) "  الناس احلقد والكراهية

القرب عذاب  من  بك  أعوذ  إين  اللهم  والفقر،  الكفر  من  أيضاً:    (3) (بك  إين )ويقول  اللهم 
رين فإن كثرياً من املنص ِ (4) ( من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن َأظلم أو أُظلم أعوذ بك 

ينتشر   فإنه  وكذا   ، صفوفهم  يف  النصرانية  لنشر  يدهم  ذات  وقلة  الشعوب  فقر  يستغلون 
 ، ، وسد حاجتهم  فقرهم  وذلك جلرب  ؛  الكثري  الشيء  الرذيلة  األخالق  من  الفقر  بسبب 

ثر الفقر  أوهبذا يظهر لكل ذي بصرية  والقتل ، والزان ، وبيع احملرمات    فينتشر بينهم السرقة ،
 ، وأنه يلعب دورا مهما يف هذه األمور كما أسلفنا . وأخالقه    وكه على عقيدة  املسلم وسل

 :   في اجلانب الفكرا ، والسلوكي  ررررررر  اثنياً  
 ،  االستقامةبينه وبني    فهو مانع قوي،  وسلوكه    وعقله  للفقر آاثر سلبية على فكر اإلنسان  

 من هبا صورة اإلسالم إالَّ   ني من تكوين جمموعات إرهابية شوهوا  فما استطاع هؤالء املغرض
هؤال ا  ءخالل  والعملالشباب  املال  عن  اجملردين  القلوب  ،    لفقراء  والسواعد   الطرية  تلك 

جاهدين  الفتية يعملون  والذين   ، املغرضني  هؤالء  خلف  تنقاد  ما  سريعا  تشويه   اليت  على 

 

(  وضرعفه األلبراين يف سلسرة األحاديرث  53/ 3( وأبو نعيم يف احلليرة )  206/  4(أخرجه العقيلي يف الضعفاء ) 1)
                                                                    .                   ( 77/  9الضعيفة واملوضوعة )

   .                                                                                     ، بتصرف  2أنور املنهج والربانمج اإلسالمي ملعاجلة مشكلة الفقر د حسني رحاته األستاذ جبامعة األزهر ص  (2)
( حررررديث رقرررررم  14/  9( والسرررررنن الكررررربى للنسرررررائي )  5090( حرررررديث رقررررم )  421/  7سررررنن أيب داود ) (3)
 هر(303: ت)( 9766)

 م 2001 -هر  1421األوىل،  ط بووت –: مؤسسة الرسالة ط حققه: حسن عبد املنعم رليب
صررحيح { وذكررره احلرراكم يف  ( وقررال عنرره األلبرراين } حررديث 1544( حررديث رقررم )  91/  2سررنن أيب داود )  (4)

 ( . 1982( حديث )  725/ 1املستدرك )
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واإلسالمية   وما حيدث حولنا يف البالد العربيةصورة اإلسالم من خالل إغراء هؤالء الفتية ،  
ببعيد عنا  نقول  وهو    ليس  ما  على  وشاهد  دليل  االقتصادية   ،  خري  املشكالت  ،ومعاجلة 

يصبح  أن  من  بداًل  وقته  لتشغل  للشباب  عمل  فرص  بتوفري   ، البطالة  و  الفقر  كمحاربة 
احملرفة معظم و  األفكار  من أصحاب  الغري  يد  فريسة سهلة مستساغة يف  فيصبح  فراغاً  قته 

،"فإذا استطعنا حل املشكالت االقتصادية  مبعاجلة أسباهبا  ومت إاتحة فرص عمل للشباب 
قد حصَّناه من  بذلك  نكون   ، النافع  فراغ  شبابنا ابلعمل  أوقات  وملئنا   ، اختالفها  على 

وهناك   (1) الفكري ، حىت ال جيد أعداء اإلسالم إل الشباب سبيال "  الوقوع  يف االَنراف   
جتربة انجحة يف هذا اجملال يؤيد ما ذكرانه  وهي جتربة واقعية معاصرة لدولة "ماليزاي " يقول 
ننسى  أال  أفعاهلم جيب علينا  نندد ونشجب ونستنكر  إذ  " وَنن  ماليزاي  الباحثني يف  أحد 

م هلذا وجعلتهم اثئرين متمردين وخارجني على احلكومة فالبد معرفة األسباب اليت أدت هب
األزمة ، ومما هو جدير ابلذكر أن أهم   إذا كنا جادين يف  معاجلة  األمور   تلك  فهم  من 

عام   الطائفي  العنف  اندالع  وليس   1969أسباب  االقتصادي  العامل  هو  ماليزاي  يف  م 
احلالة   بعد حتسن  أنه  بدليل  فحسب  العرقي  االجتماعية التنازع  العدالة  وحتقيق  االقتصادية 

وهبذا يتضح لنا أثر الفقر على الفكر ، فاحلالة   (2) حتققاألمن والسالمة يف ربوع ماليزاي ".  
 االقتصادية ميكن أن تؤثر سلبا وإجيااب على فكر االفراد واجلماعات . 

 السلبية على األسر  واجملتمع .   ه: آاثر ثالث  املطلب ال
 األسرة واجملتمع فمن هذه اآلاثر:                                                                            ة متعددة على للفقر آاثر سلبي

 .   التفكك األسراـــــ    1

 

 ( د  عبداحملسن امحد ، بتصرف . 1/490( حبث مقدم املؤمتر القرآن األول ) 1)
تعلرررم جمموعرررة مرررن العلمررراء طبرررع سلسرررلة جممرررع البحررروث  89( انورررر االرهررراب وخطرررره علرررى السرررالم العررراملي ص 2)

 م . 2017 -هر 1438اإلسالمية عام 
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زايدة حاالت الطالق، يتسبب الفقر وبطريقة مباشرة يف تفكك اأُلَسْر ، وذلك من خالل  
 بسبب عدم 

وانتشار الرذيلة وارتفاع نسبة األمي ة يف   ،   لبات واحتياجاِت أسرته قدرِة الرجل على تلبيِة ط 
وزايدة نسب أطفال الشوارع اليت هي   اجملتمع من خالل تسرب األطفال من املدارس للعمل 

 .   الفقر  آفةمن أخطر آاثر منبع كل شر يف وقتنا احلاَل وتعد
املشاكال ررر    2 : زايد   واالحنرافات  واألمي    ت  البطالة،  اجملتمع  مثل:  وتفك ك  واجلهل.  ة 

منها البسيطة  حىت  االحتياجات  لسد   والسطو  السرقات  نسبة  على   ،   وزايدة  واإلدمان 
اخلمر وشرب  االنتحار،   املخدِ رات  نسب  النفسي ة  ،و   وزايدة  واالضطراابت  السلبي ة  املشاعر 

والضيق واالكتئاب،  والقلق،  الدائم،  عل،و   كالتوتر  القدرة  وعدم  األمراض  ى عالجها زايدة 
التزوير، ،و   بكفاءة، األمر الذي يؤد ي إل تفش يها وهتديد حياة وصح ة األفراد واجملتمع أيضاً 

، وذلك بدافع سد   وهي طريقة غري مشروعة حيصُل هبا الفرد على املال ابلغش  واالحتيال 
 حاجاته الضرورية . 

 .   واعتقاداهتم،التأثو على حرية األفراد وآرائهم  ـــ    3
قأل إب نه  يف  حريته  املسلم  يفقد  ،  رأيه، داء  د  وفقرة  حاجة  بسبب  أعداء    وذلك  ويعتمد 

على الفقراء  اإلسالم  إذالل  يف  التجويع  الغنية  ، سالح  الدول  السالح  هذا  يستخدم  كما 
وثقافة   فكر  على  فرضته شعوب  للسيطرة  الذي  االقتصادي  احلصار  ويعترب  الفقرية،  الدول 

هللا   رسول  على  من قريش  هؤالء والصحابة  ليجعل  التجويع  سالح  استخدام  من  وذجاً 
على  املسلم  لثبات  فريداً  منوذجاً  فكانوا  وثبتوا  صربوا  ولكن  دينهم،  عن  يرتد ون  املسلمني 

والفقر"  الكفر  ضد  األمور   (1) عقيدته  لتلك  أن  شك  على  ،وال  السيئ  ، أثرها  األفراد 
ان يقتل ولده فلذة كبده إما من ، وقد ذكر هللا تعال عن املشركني أن بعضهم ك   واجملتمعات

 

 .3د حسني رحاته: ص أنور املنهج والربانمج اإلسالمي ملعاجلة مشكلة الفقر  (1)
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تـَْقتـُُلوا    قر، قال تعال يف الصنف األول: الفقر الذي يعيشه ، أو خشية أن يصيبه الف َوال 
ُهْم   نـَْرزُُقُكْم َوِإايَّ الثاين:   {151:األنعام}أَْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق ََنُْن   وقال تعال يف الصنف 

َخْشَيةَ  َأْوالدَُكْم  تـَْقتـُُلوا  َكِبرياً  َوال  ِخْطئاً  َكاَن  َلُهْم  قـَتـْ ُكْمِإنَّ  َوِإايَّ نـَْرزُقـُُهْم  ِإْمالٍقَنْحُن   
:وقد ورد يف الصحيحني قصة املرأة من بِن إسرائيل عندما احتاجت ملال {  31}االسراء

وضاقت عليها األرض فلم جتد إال ابن عمها الذي راودها عن نفسه مقابل أن يعطيها املال 
وعلى كل حال : فقد أصبح أمراً    تعال بعدأن ذكَّرته ابهلل تعال وخوفته به  ، ُث جناها هللا

 معروفاً أن الفقر ينتج اجلرائم والفساد، ولذا فإن األمم تعاين 

جاءت أحكامه للناس   منه ، وعبثاً حتاول إجياد احللول له ، وال حلَّ له إال ابإلسالم الذي 
 . مجيعاً  

 

 

 

 

 . اية من الفقر يف القرآن الكرمي  ق:ُسبل الو   املبحث الثالث 
 :   مطالب ثالثةوفيه    

األول العقيد:  املطلب  العملدور  قيمة  ترسيخ  يف  اإلسالمية  االنتاج،        ،وزايد  
 . ومناذج من ذلك

 ال على قلب ونفس صاحبها منها : عَّ العقيدة السليمة لدى املسلم هلا أثر إجايب وفَـ 
اجلازم أبن هللا وحده هو    1 اعتقاده   الرزَّ ــ  

ُ
امل وأنه وحده  عباده، اق  على  واملتفضل  نعم 

بالطمأنينة والثقة ابهلل عزوجل مما يتتب عليه اجتهاده يف عمله لتحصيل نفسه  فتمتلئ
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رزقه ومثابرته على ذلك مع مراقبته هلل عز وجل يف إتقانه لعمله متمثالً قول رسول هللا 
( َّالنَّيب َأنَّ  َعاِئَشَة  ِإنَّ    َعْن  يـُْتِقَنهُ قَاَل:  َأْن  َعَمال  َأَحدُُكْم  َعِمَل  ِإَذا  حيُِبُّ   ( 1) (اّللََّ 

 من خالل عقيدة سليمة تؤمن بقيمة ومقتداي أبنبياء هللا يف ذلك وال يكون ذلك إالَّ 
نشيط منتج, ال يتكاسل وال يتواكل, حريص على ، فتى صاحبها  العمل يف اإلسالم  

عمله كما يعبد ربه إبتقاهنلله، فهو يعبد ربه  الوقت, لعلمه أن هللا سائله عن عمره وعم
فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّالُة فَانَتِشُروا يف اأَلْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن )ابلصالة والصيام, لقوله سبحانه:  

 من خالل غرس العقيدة الصحيحة يف وال يكون هذا إالَّ   {   10:  اجلمعة  } (َفْضِل اّللَّ 
تُ  الذين  شبابنا  اآلقلوب  عليهم  وزايدة عقد  العمل  خالل  من  التقدم  حتقيق  يف  مال 

مشروعاً  أنه  مدام  وعائده  العمل  نوعية  إل  النظر  دون  يعيش ،  اإلنتاج  أن  من  أفضل 
ُ ، ف و منعوه  الشاب عالة على غرية أو يسأل الناس أعطوه أ َعْن الزَُّبرْيِ ْبن اْلَعوَّاِم َرِضَي اّللَّ

َلُه فـََيْأِتَ حِبُْزَمِة احلََْطِب َعَلى َظْهرِِه فـََيِبيَعَها   قَاَل: ) أَلَنْ َعْنُه َعْن النَّيبِ    ََيُْخَذ َأَحدُُكْم َحبـْ
ُ هِبَا َوْجَهُه َخرْيٌ لَُه ِمْن َأْن َيْسَأَل النَّاَس َأْعَطْوُه أَْو َمنَـُعوه(  وعن املقدام، عن (2) فـََيُكفَّ اّللَّ

َيكل من عمل يده، وإن نيب اّللَّ ما أكل أحد طعاًما قط خريًا من أن  )  قال:    النيب  
ه وهذا حيث على كسب احلالل واحلرص على طلب(3)) داود كان َيكل من عمل يده 

أو غري ذلك من أعمال  ،  أو زراعة، أو جنارة،أو خرازة ،  حدادة الصنعة   سواء كانت 
يف   األمانة  وأداء  النصح  مع  قال ،العمل اليد،  حداداً  يعمل  كان  داود  هللا  ونيب 

أَبِْسُكْم   َوَعلَّْمَناُه   :تعال لُِتْحِصَنُكم مِ ن  لَُّكْم  لَُبوٍس  َعَة  : }  فـََهأْلَنُتْمَشاِكُرونَ َصنـْ األنبياء 

 

( يف كتراب اإلجرار  ابب إتقران العمرل حرديث )  304/  2ه)املقصرد العلري يف زوائردذكره أبرو يعلرى املوصرلي يف   (1)
692 . ) 

 .: دار الكتب العلمية، بووت ط هر(حتقيد: سيد كسروا حسن807:  ت) 
اإلمررررام مسررررلم يف (و  1471( ابب االسررررتعفاف عررررن املسررررألة حررررديث )  123/  2مررررام البخررررارا ) أخرجرررره اإل( 2)

 .1735صحيحه كتاب الزكا  ابب كراهية املسألة للناس رقم )
 سبد خترجيه . (3)
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َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل اَي ِجَباُل أَوِ يب َمَعُه َوالطَّرْي َوأَلَنَّا لَُه احلَِْديَد :وقوله تعال {  80 َولََقْد آتـَيـْ
ْر يف السَّْرِد َواْعَمُلوا َصاحِلًا ِإين ِ مبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ َأِن اْعَمْل َسا *  10سبأ :}  بَِغاٍت َوَقدِ 
َعَة لَُبوسٍ   ) قوله عز وجل:{  11ـــ   دروع "يعِن:    {  80األنبياء : }     َلُكمْ َوَعلَّْمناُه َصنـْ

ليسأل عن سريته يف  ،  احلديد  مملكته،   وذلك أن داود عليه السالم خرج يوماً متنكراً 
فاستقبله جربيل عليه السالم على صورة آدمي  فلم يعرفه داود فقال: كيف ترى سرية 
خصلة  فيه  أن  لوال  هو،  الرجل  نِْعَم  السالم:  عليه  جربيل  له  فقال  مملكته؟  يف  داود 

شيء أفضل من أن واحدة. قال: وما هي؟ قال: بلغِن أنه َيكل من بيت املال، وليس 
فرجع داود عليه السالم وسأل هللا عز وجل أن جيعل رزقه   ،  ده ي  َيكل الرجل من كد ِ 

ذلك،  من  وَيكل  ويبيعها  الدروع  منها  يتخذ  وكان  احلديد،  له  فأالن  يديه،   من كد  
أصل يف اختاذ   وهذه اآليةوقال القرطيب: "  (1) "  أهلمناهيعِن :  (  َوَعلَّْمناهُ )فذلك قوله:  

لباب، ال قول اجلهلة األغبياء القائلني أبن وهو قول أهل العقول واألالصنائع واألسباب،
ذلك إمنا شرع للضعفاء، فالسبب سنة هللا يف خلقه فمن طعن يف ذلك فقد طعن يف 
الكتاب والسنة، وقد أخرب هللا تعال عن نبيه داود عليه السالم أنه كان يصنع الدروع، 

حرااث،   آدم  وكان  يده،  عمل  من  َيكل  وكان  اخلوص،  يصنع  أيضا  جنوكان  ارا ونوح 
وقيل: سقاء ، فالصنعة يكف هبا اإلنسان نفسه عن   ،  ولقمان خياطا، وطالوت دابغا 

 (2) " .  ويدفع هبا عن نفسه الضرر والبأس  الناس،
املطلب الثاين  : اآلايت القرآنية اليت حتث على االجتهاد يف العمل ، وزايد  االنتاج 

. 
الكرمي   حت   مليءالقرآن  اليت  القرآنية  وحتقيق  ابآلايت  والصناعة  العمل  على  ، االكتفاءث 

)صنع ( يف   ة داوود عليه السالم فإن هللا عز وجل ذكر لفظ  أمراإلضافة إل ما مت ذكره يف  بف
 

 ه ط املوسوعة العربية العاملية . 373( أليب الليث السمرقندا ت   435/  2حبر العلوم )(1)
 .( للقرطيب  320/   11ن ) (اجلامع ألحكام القرآ2)
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 هللا    آمر وقد  (1) "ُهَو َعَمُل الشَّْيِء ُصنـًْعاهبا : فواملراد    القرآن الكرمي مبشتقاهتا مرات متعددة  
عليه  نوح ومن ذلك قوله تعال يف حق  ،  ها بوحي إالهي وأن تعلمعليهم السالم  هبا انبياءه  
ُْم ُمْغَرُقونَ   َواْصَنِع اْلُفْلَك أِبَْعيُِنَنا َوَوْحِيَنا َواَل خُتَاِطْبِِن يف الَِّذينَ السالم:   :  ظََلُموا ِإهنَّ هود   {37  

صنع نوح وحني  ،   نُلهمك مبا تُواجه به تلك العقبةأي: إنك إن توقَّفَت ألية عقبة، فسوف  {
تكن  وَل  األلواح،  تلك  تتماسك  أن  بد  وال  خشبية،  أللواح  احتاج  الُفْلك  السالم  عليه 

أن يربط األلواح ابحلبال اجملدولة، وقد فعل   له   مسامري قد اخُتعْت بـَْعُد، فأوحى هللا تعال 
هذا أحد مكتشفي أمريكا يف العصر احلديث، حني صنع سفينة من نبات الرَبِْدى وربطها 

َومَحَْلَناُه بال اجملدولة القوية.وقال احلق سبحانه يف طريقة صنع سفينة نوح عليه السالم: ابحل
وذكرت بلفظ  ) صنعة (  وبلفظ )ولتصنع ( (2) "{   13  :القمر}على َذاِت أَْلَواٍح َوُدُسرٍ 

يف بلفظ  )مصانع (  و قادة وأسوة لألمم ،   هم  ومجيعها خماطبا هبا األنبياء عليهم السالم الذين
ذكر و   {129} الشعراء :  َوتـَتَِّخُذومَنََصانَِعَلَعلَُّكْمَتْخُلُدونَ احلديث عن قوم عاد قال تعال : 

من  فذكر  والسالم،  الصالة  عليهم  عنهم  نبذاً  األنبياء   سورة  آايت  يف  وتعال  تبارك  هللا 
يرى أ إمياانً، وجيعله  املؤمن  يزيد  ما  اليت َسيت ابَسهم  السورة  هذه  أسوة قصصهم يف  مامه 

وقدوة حسنة يف أنبياء هللا عليهم الصالة والسالم، فيقتدي هبم يف أفعاهلم ودعوهتم وقيامهم  
واهلم  وصربهم على احملن اليت ابتالهم هللا عز وجل هبا، ويتعلم منهم كيف كانوا َيمترون يف أق

د إال على هللا  ونتعلم من هؤالء األنبياء عدم االعتماد على أح ،    أبمر هللا سبحانه وبشريعته
وقد كانوا عليهم السالم   ،   مشربنا وملبسنا، فهو الذي يرزقناسبحانه وتعال، يف مطعمنا و 

الصالة والسالم وهو نيب حيكم بشرع هللا   أصحاب حرف وصناعات، حىت أن داود عليه 
سبحانه وتعال كان ال َيكل إال من عمل يده، وليس هو وحده، ولكن كل أنبياء هللا عز  

 

عبررررد السررررالم حممررررد  حتقيررررد هررررر(395محررررد بررررن فررررارس الرررررازا )املتررررو:: (أل 313/  3) (معجررررم مقرررراييس اللغررررة1)
 م.1979 -هر 1399: ط هاروانلنارر: دار الفكر

 ( مطابع أخبار اليوم مصر . 6463/ 11تفسو الشعراوا )  (2)
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م انت هلم حرف حيتفوهنا، وَيكلون ويشربون من هذه احلرف، ومن ما عملت أيديهوجل ك
ويستسهل أن   ، فيتك العمل ويسأل الناس،إايهفمن الناس من ال يستفيد مما علمه هللا  ،  

 َيخذ رزقه من احلرام ، 
فعلى    الرزق،  هذا  َيتيه  أن  بد  وال  رزقه،  وجل  عز  هللا  له  قسم  وقد  إال  خملوق  من  وما 

، نسان املؤمن أن يبحث عن وظيفته ابلطرق احلالل، وال يقل قد ضيق هللا عز وجل عليَّ اإل
ويتوجه إل احلرام؛ فإن رزقك مقسوم، وكسبك معلوم، ولن يزداد شيئاً على ما قسمه هللا عز  
هبؤالء   وائتس  وتعال،  تبارك  سبحانه  هللا  ويرزقك  احلالل،  جتد  احلالل  عن  فاحبث  وجل، 

ن كانوا ال تلهيهم صنعتهم وال كسبهم الرزق عن الدعوة إل هللا عز وجل، وال األنبياء الذي
العظيمة  املرتبة  النبوة  تشغلهم عن  فيها، وهي مرتبة  السالم ،    اليت هم  عليه  وقد كان داود 

وكان يصنع اخلوص، ويبيع ذلك، وكان َيكل من   -كما ذكر القرآن-يصنع الدروع يف قومه 
، كما عز وجل  كان عمله اجلهاد يف سبيل هللا  ومه، والنيب  عمل يده، وهو ملك على ق

أن جياهد، وكان له فكان أشرف الرزق له   (1) َوَجَعَل رِْزِقي حَتَْت ِظلِ  ُرحمِْي(: ) جاء عنه  
، إال قدر ما يكفيه مخس الفيء ومخس الغنيمة، ومع ذلك فقد كان ال َيخذ شيئاً لنفسه  

للمسلمني."    صلوات هللا وسالمه عليه، ويكون  تعال (2) الباقي  ِفيَها :  وقوله  َلُكْم  َوَجَعْلَنا 
يف هذا القول مينتُّ علينا سبحانه أبنه جعل لنا "{20:احلجر} َمَعاِيَش َوَمن لَّْسُتْم لَُه ِبرَازِِقنيَ 

من  َنن  نطعمه  ما  رزَق  فيها  جعل  بل  بذلك،  يكَتِف  وَل  للعيش؛  وسائل  األرض  يف 
ا؛ ومن نبات وحيوان، ووقود، وما يلهمنا إايه لنطور حياتنا من أساليب الكائنات اليت ختدمن

العني، وكل ذلك خاضع ملشيئته  تـََقرُّ هبا  اليت  الذرية  الزراعة والصناعة؛ وفوق ذلك أعطاان 
:  ،  وتصرُّفه تعال  َمَعاِيَش   وقوله  ِفيَها  َلُكْم  َوَجَعْلَنا  اأْلَْرِض  يف  َمكَّنَّاُكْم  ا اًلمَّ قَِليَوَلَقْد 

 

 ابب مسرررند عبررردهللا برررن عمرررر رضررري هللا تعررراىل عنهمرررا حرررديث ( يف 123/ 9ذكرررره اإلمرررام أمحرررد يف مسرررنده )  (1)
التوكل على هللا عرز وجرل والتسرليم ألمرره حرديث )  13( ابب  1417/  2) رعب اإلميان(، والبيهقي يف    5114)

 م.  2003 -هر  1423: األوىل، طمكتبة الررد ابلرايض (   1154
 . ( موقع املكتبة الشاملة 2/  10( تفسو أمحد حطيبة )2)
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وجلعنا لكم يف األرِض أسباَب املعيشة الطي بة من غذاٍء  { أي :    10:  االعراف} َتْشُكُرونَ 
يـَُعد  وال حُيصى. وكما أن فيها  وماٍء، ولباٍس ودواء، ومعادَن تنفعون هبا، وغرِي ذلك مما ال 

عياٍل وأ َواليتكم من  املعيشُة ملن يكونون يف  ففيها  الطي بة  املعيشة  وحَده بتأسباَب  فاهللُ  اع، 
 ( 1). "يرزُقهم وإايكم، فكلُّ أولئك رِْزقـُُهم على خالِقهم ال عليكم

 .   : األمر ابحملافوة على النعم ، واملداومة علىشكرهاثالث  املطلب ال
، ونعمه سبحانه   من صنوف النعم املتعددة واملتنوعة هللا به علينا    منت  النعمة : هي كل ما أ

 ال تعد
تع قال  ِإنَّ :الوال حتصى  حُتُْصوَها  اَل  اّللَِّ  نِْعَمَت  تـَُعدُّوا  َوِإن  َسأَْلُتُموُه  َما  مِ ن ُكلِ   َوآاَتُكم 

نَساَن َلظَُلوٌم َكفَّارٌ  أي :" ال حتيطوا هبا وال تعرفوا عد احلصى املقابلة هلا إن {    34ابراهيم :  }    اإْلِ
احلص من  جتدوا  أو ال  العرب،  عادة  هبا كما كانت  هذاعددمتوها  بعددها،  يويف  ما  يف   ى 

لقمان : }    َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهرًَة َواَبِطَنًة  :وقوله تعال(2) "  النعمة الواحدة فكيف مبا زاد

وحلفظ النعمة متطلبات البد من   {  53}النحل :َوَما ِبُكم مِ ن ن ِْعَمٍة َفِمَن اّللَِّ : وقوله تعال  {  20
 :هذه املتطلبات  اءيها لدوامها ومنأد
 . النعمةركر ر  1

واختلف العلماء يف ماهي ة الشكر، فقال ابن عباس: هو الطاعة جبميع اجلوارح لرب  اخلالئق 
 يف السر 

ْث  والعالنية ، وقال احلسن: شكر النعمة ذكرها، قال هللا تعال:   }  َوأَمَّا بِِنْعَمِة َربِ َك َفَحدِ 
: حقيقة وقيل   يعصى هللا بعد تلك النعمة ،  أال    ،  شكر كل نعمة  وقيل :{ 11الضحى :

 
ُ
نعم، وأن ال تعرف لنفسك يف النعمة حظ ا بل تراها من هللا عز  وجل . قال الشكر: معرفة امل

 

 ه .1404( إلبراهيم القطان املتويف سنة  298/  2( تيسو التفسو ) 1)
ط دار الكتاب هر( 885( إلبراهيم بن عمر البقاعي )ت 423/ 10( نوم الدرر يف تناسب اآلايت والسور) 2)

 اإلسالمي، القاهر   
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يدل عليه ما  روى سيف بن ميمون عن احلسني:   َوما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اّللَِّ  هللا تعال:  
قال موسى عليه الس الم: اي رب  كيف استطاع ) )ل م قال:  إن  رسول هللا صل ى هللا عليه وس

مالئكتك  له  وأسجدت  بيدك  خلقته  نعمك،  من  عليه  أجريت  ما  شكر  يؤدي  أن  آدم 
( " واسكنته جن تك؟ فأوحى هللا إليه: إن  آدم علم إن  ذلك كله مِن  ومن عندي فذلك شكر

تنص  ،    (1) الشكر سبب    على  واآلية  وضمان  املزيد أن  الفضيلة ،لبقاءيها  لنعمة  أن  و   "
فرب غِن شاكر، ورب فقري صابر،  ،  الصحيحة يف شكر النعم ابستعماهلا فيما يرضي الرب  

وكم من منعم سلب النعمةبكفرها، وكم من حمروم أوِت النعم ابالستعداد لشكرها، ُث زيدت 
 (2)   ه وعدله" بقدر شكره هلا، وكم من قوي أضعفه هللا ببغيه، وكم من ذليل أعزه هللا إبميان

هبا يف حدود    متعهللا سبحانه وتعال وهب النعم لإلنسان ليت.  عدم اإلسراف والتبذير  ــ    2
ُعُنِقَك َواَل تـَْبُسْطَها   إل َواَل جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلولًَة  ما شرع له دون إفراط أو تفريط قال تعال :  

حمَُّْسورًا   َمُلوًما  فـَتَـْقُعَد  اْلَبْسِط  :    }  ُكلَّ  والتبذير    {  29اإلسراء  اإلسراف  عن  وهنى 
اَي َبِِن آَدَم ُخُذوا زِينَـَتُكْم ِعنَد ُكلِ  :  بني التغيب والتهيب قال تعال  أبساليب متنوعة جتمع 

اْلُمْسرِِفنيَ  حيُِب   اَل  ِإنَُّه  ُتْسرُِفوا   َواَل  َواْشَربُوا  وَُكُلوا  عز   أابح {  31: األعراف  }َمْسِجٍد  هللا 
سبحانه لإل  وجل بغضه  وبني  اإلسراف  عليه  وحرم  إايه  رزقه  الذي  والشراب  الطعام  نسان 

أن ََيُكَل َما اَل حيَِل أْكُله   املنهي عنه ،   وتعال للمسرفني يف ختام اآلية الكرمية ، "واإلسراف
مما حرَم اّللَّ تعال أْن يؤَكَل َشيء منه، أو َتَكل مما أحل لك فوق القصد ومقدار احلاجة، 

 (3) أنه ال حيب من أسرف، ومن َل حْيِبْبُه اّللَّ عزَّ وجلَّ فهو يف النار"   علم اّللَّ عزَّ وجلَ فأ

 

هر(حتقيد:  427ليب )املتو:: ( ألمحد بن حممد بن إبراهيم الثع195/  1( الكشف والبيان عن تفسو القرآن ) 1)
 م .  2002 -، هر 1422لبنان  -اإلمام بن عارور ط دار إحياء الرتاث العريب، بووت 

 1990هر( ط اهليئة املصرية العامة للكتاب 1354(حممد رريد بن علي رضا )ت 371/ 7(  أنور تفسو املنار)2)
 م.
  1988 -هر  1408بووت ط األوىل  –عامل الكتب  هر(ط311( للزجاج)ت 332/ 2(  معاين القرآن وإعرابه) 3)
 م.



28 
 

قوله تعال رِيَن  : ويف  اْلُمَبذِ  الشََّياِطينِ إنَّ  ِإْخَواَن   27} اإلسراء :  اَكُفورً   وََكااَنلشَّْيطَانُِلَرب ِهِ َكانُوا 
التـَّْبذِ { َعِن  َمْسُعوٍد  اْبُن  َحقِ ِه""َوُسِئَل  َغرْيِ  اْلَماِل يف  ِإنـَْفاُق  فـََقاَل:  رِيَن كانُوا )(1) يِر  اْلُمَبذِ  ِإنَّ 

وَكاَن )أي: املنفقني أمواهلم يف غري طاعة هللا تعال كانوا أعوان الشياطني    ( ِإْخواَن الشَّياِطنيِ 
إذ املبذر ساع يف إفساد  " إخوان" يعِن أهنم يف حكمهم، (2) " أي: كافراً   (الشَّْيطاُن لَِرب ِِه َكُفوراً 

 (3) كالشياطني، أو أهنم يفعلون ما تسول هلم أنفسهم، أو أهنم يقرنون هبم غدا يف النار"
وعلى هذا فالتبذير املنهي عنه يف اآلية الكرمية هو تفريق املال فيما الينبغي ، وانفاقه على 

هو له ، والتبذير ال وجه اإلسراف ، إما على وجه املفاخرة والسمعة ، أو وضعه يف غري ما  
، وهذا على للشيطان  أخا  تعال  ،ولذلك جعله هللا  الباطل  إال يف  العرب يف   يكون  عادة 

إطالقهم على الشخصني اللذين يكثر مرافقتهما لبعض أخوان ، ومن معاين كافورا : الذي 
 (4) جيحد فضل هللا ونعمه عليه "

ونظرائهاوامل السابقة  اآلايت  ال  تأمل يف  القرآن  ييف  الكرمي ابحملافظة   لحظاهتمام كرمي  القرآن 
قوام هو  الذي  املال  الذي   هذه  على  السفيهة  متكني  عدم  عزوجل  هنى هللا  ولذلك  احلياة 

ُ َلُكْم ِقَياًما :  الحيسن التصرف من املال فقال   }  َواَل تـُْؤتُوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَّيِت َجَعَل اّللَّ
 فظا للمال وحماربة آلفة الفقر . وما هذا إال ح  {5  :النساء
 أخراج حق هللا منها سواء زكااتً .ومن متطلبات حفظ النعمة ايضا  رر إخراج حد هللا فيها  3

لقوله  تطوع  صدقة  أو  مفروضة 
( ْمبَْنِعالزََّكاِة،َفَحر ُِزواأَْمَواَلُكْمِبالزََّكاِةَوَداُوواَمْرَضاُكم تعال:   (5) (ِبالصََّدَقةِ َماتَِلَفَمالٌِفيرَبٍ َواَلحَبْرٍِإالَّ وقوله 

 

 هر  1420بووت ط األوىل ، –(ت عبد الرزاق املهدا ط دار إحياء الرتاث العريب  130/  2(  تفسو البغوا ) 1)
 (   307  2(  أنور حبرا لعلوم  للسمرقندا )2)
 (  للقرطيب .  247/ 10( اجلامع ألحكام القرآن )3)
 ه. 1407(  للزخمشرا ط دار الكتاب العريب بووت ط الثالثة  166/  2عىن ) الكشاف )  ( مرجعي يف هذا امل 4)
(   34( ابب ما جاء يف فضل لزوم الدعاء واإلحلاح فيه ، حديث ) 31/  1ذكره الطرباين يف كتابه الدعاء) (5)
وذكره ابن عساكر يف  . 1413 األوىل: دارالكتبالعلمية،بووت ط: مصطفىعبدالقادرط: حتقيد(هر360: املتو: )
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  يِهم َوتـُزَكِ  ُرُهْم  ُتَطهِ  َصَدَقًة  أَْمَواهِلِْم  ِمْن  يف   {103:  التوبة  }ُخْذ  ُمَبالََغٌة  التـَّزِْكَيُة  َفِقيَل: 
مْنَاِء، َواْلَمْعىَن: أَنَُّه تـََعاَل جَيَْعُل النـُّقْ  َصاَن احْلَاِصَل ِبَسَبِب ِإْخرَاِج التَّْطِهرِي، َوِقيَل: التـَّزِْكَيُة مبَْعىَن اإْلِ

مْنَاِء و ِقيَل: التـَّزِْكَيُة ُمَباَلَغٌة يف التَّْطِهريِ  َوأَنِفُقوا ممَّا َجَعَلُكم :  وقوله تعال(1) " َقْدِر الزََّكاِة َسبَـًبا ِلإْلِ
فيه تعال  { 7: احلديد  }مُّْسَتْخَلِفنَي  فَِنِعمَّ :  وقوله  الصََّدقَاِت  تـُْبُدوا  خُتُْفوَها ِإن  َوِإن  ِهَي   ا 

 .   { 71:البقرة }َوتـُْؤتُوَها اْلُفَقرَاَء فـَُهَو َخرْيٌ لَُّكْم 
 

 : دعائم املنهج القرآين يف عالج مشكلة الفقر   املبحث الرابع
 ويشتمل على ستة مطالب: 

 هني القرآن الكرمي عن املعامالت احملرمة .   :  الدعامة األوىل:    املطلب األول 
عليها يف منهج قومي ليعيش   الكرمي دعائم متعددة لعالج آفة الفقر والقضاء  القرآن  سَ سَ أَ   

الناس   ،  مطمئننيالناس   أموال  أكل  إل  تؤدي  اليت  للمعامالت  حترميه  الدعائم  هذه  ومن 
 ابلباطل  حترميا قطعياً وذلك بطرق متعددة وأساليب خمتلفة منها : 

 : حترمي القرآن الكرمي للراب ــ    1
ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الر اَِب   : قال تعال َنَظَم اْلُقْرآُن أََهمَّ َأُصوِل ِحْفِظ َماِل "{276: البقرة }َوَأَحلَّ اّللَّ

 فبعد أن ابتدأ أبعظم تلك األصول وهو َتسيس مال لألمة  اأْلُمَِّة يف ِسْلِك َهاتِِه اآْلاَيِت ، 
الغىن فف  ذا عدال ممابه قوام أمرها، يؤخذ من أهل األموال أخ   الذي   رضه كان فضال عن 

على الناس، يؤخذ من أغنيائهم فريد على فقرائهم، سواء يف ذلك ما كان مفروضا وهو الزكاة 
أو تطوعا وهو الصدقة، فأطنب يف احلث عليه، والتغيب يف ثوابه، والتحذير من إمساكه، 

أسباب   من  وسيلة كانت  إبطال  إل  الكالم  عطف  اتعظ،  ملن  موعظة  فيه  ابتزاز ما كان 

 

 – دارالبشائر: ط (هر571: ت) ( ألبيالقامسعليبناحلسناملعروفبابنعساكر 1544( رقم ) 1182/  2معجمالشيوخ )
 هر.  1421 األوىل: دمشد ط

هر( ط دار إحياء الرتاث العريب ، بووت الثالثة  606(لفخر الدين الرازا )ت  131/ 16(مفاتيح الغيب )1)
 هر .  1420،



30 
 

صلى هللا عليه وسلم راب   املعاملة ابلراب الذي لقبه النيب وهي    األغنياء أموال احملتاجني إليهم، 
اجلاهلية، وهو أن يعطي املدين ماال لدائنه زائدا على قدر الدين ألجل االنتظار، فإذا حل 

شائعا يف  األجل وَل يدفع زاد يف الدين، يقولون: إما أن تقضي وإما أن تريب. وقد كان ذلك 
إسالفه  املدين من وقت  الراب على  أهنم كانوا َيخذون  والظاهر  الفقهاء.  قال  اجلاهلية كذا 

وكان العباس بن عبد   ،    آخر، ورمبا تسامح بعضهم يف ذلك وكلما طلب النظرة أعطى راب 
الوداع   حجة  خطبة  يف  وجاء  اجلاهلية،  يف  ابملراابة  مشتهرا  اجلاهلية ) املطلب  راب  وإن  أال 

عمي  موض راب  به  أبدأ  راب  أول  وإن  املطلبال وع  عبد  بن  ألنه     ( عباس  الراب  حرم  لذلك 
وقال تعال يف آية أخرى (  1) " استغالل حلاجة الفقري وأحل البيع ألنه إعانة لطالب احلاجات

منها والتحذير  الراب  أكل  َأْضَعا:   انهيا عن  الر اَِب  ََتُْكُلوا  اَل  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيُـَّها  مَُّضاَعَفًة  اَي  فًا 
النيب  { 130: آل عمران }  َواتَـُّقوااللََّهَلَعلَُّكْمتـُْفِلُحونَ  عن جابر بن عبدهللا رضي هللا  وقول 

 (2) آكل الراب وموكله، وكاتبه وشاهديه وقال  هم سواء ( عنهما قال: ) لَعن رسول هللا
القرآن الكرمي   ــ   2 الناس ابلباطل  عن    هني  الَِّذيَن   : التع  يف قوله:  أكل أموال  أَيُـَّها  اَي 

َنُكم اِبْلَباِطِل   أكل األموال ابلباطل   عنفقد هنى القرآن الكرمي    آَمُنوا اَل ََتُْكُلوا أَْمَواَلُكم بـَيـْ
أي : بغري وجه حق وأبي نوع من أنواع البيوع املنهي عنها ،أو أخذ املال والعزم على عدم 

كلوا ( واآلية دلت على كليتني من كليات الشريعة: رده وهذا ما أفاده التعبري القرآين ب )َت 
األموال حفظ   (3) "األنفس  وحفظ ،  ومها 

 : النهي عن سرقة األموال ، وقطع الطرقات ، والغش يف املعامالت  ــ    3
هذا   عن  القرآن  هنى  للردع الَّ إ وما  احلدود  هلا  وشرع   ، واملمتلكات  األموال  على  حفاظا   

َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما َجزَاًء مبَا َكَسَبا :قال تعال  اقتافهاوالزجر والتخويف من  
 

هر(ط الدار التونسية للنشر سنة  1393( حملمد الطاهر بن عارور التونسي )ت  87/  3رير والتنوير )(التح1)
 م.  1984

  .(1598( رقم ) 1219/ 3( رواه مسلم يف كتاب املساقا ، ابب لعن آكل الراب ومؤكله ) 2)
 .(  23/ 5( التحرير والتنوير ) 3)
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َعزِيٌز َحِكيمٌ   ُ َا َجزَاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اّللََّ :وقوله تعال  {38: املائدة  }َنَكااًل مِ َن اّللَِّ  َواّللَّ ِإمنَّ
ْن ِخاَلٍف َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأن يـَُقتـَُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم م ِ 

َوهلَُ  نـَْيا   الدُّ هَلُْم ِخْزٌي يف  ِلَك  ذَٰ اأْلَْرِض  ِمَن  يُنَفْوا  َعِظيٌم  أَْو  َعَذاٌب  اآْلِخرَِة   : املائدة  }  ْم يف 
 (1) (ِمِنِ  ) َمْن َغشَّ ، فـََلْيَس  وقول النيب {33

 : ابلكتابة عند املعاملة ألجلأمر هللا عز وجل ــ    4
أمران هللا عز وجل بذلك حفاظا على األموال اليت جعلها هللا قياماً للناس يف دنياهم وما هذا 

اَي م من الضياع ويف ذلك دفعا ومقاومة للفقر ومن هذا قوله تعال :  حفاظا على أمواهلإالَّ 
َنُكْم َكاِتٌب ابِ  ْلَعْدِل أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَنُتم ِبَدْيٍن ِإَلٰ َأَجٍل مَُّسمًّى فَاْكتـُُبوُه  َوْلَيْكُتب بَـّيـْ

  {  282  : البقرة } 
الثاين ::   املطلب   الثانية  احلالل األ   الدعامة  الرزق  لتحصيل  األرض  يف  ابلسعي  مر 

 . ابلطرق  املشروعة   
لعمارته الكون  اإلنسان يف هذا  تعال :    خلق هللا عز وجل  اأْلَْرِض قال  مِ َن  أَنَشَأُكم  ُهَو 

:  فيها  َواْستَـْعَمرَُكمْ  زراعا "أي:  "{61}هود  فقد كانوا  العمران،  من  فيها  عمارا  وجعلكم 
، ألن الغاية من خلق اإلنسان (  2) " ا ينحتون من اجلبال بيوات آمنني  وكانو   ،  وصناعا وبنائني 

السعي لتحصيل الرزق ليكفي ،  ومن لوازم اإلعمار  وجل ُث عمارة األرض  هو عبادة هللا عز 
بنفسه عن ان   ينئَ اإلنسان نفسه ومن يعول عن ضياعهم ومذلةالسؤال ،واملسلم أيب النفس  

وقال عمر بن اخلطاب رضي (   إمثاً أن يضيع من يعول  كفى ابملرءعلى غرية )   يكون  كالَّ 
ال يقعدن أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقِن، وقد علم أن السماء ال :"هللا عنه

ربنا يف كتابه العزيز ابلسعي يف األرض لتحصيل الرزق بعد   وقد أمران"  متطر ذهًبا وال فضة
فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانَتِشُروا يف اأْلَْرِض  سالم  الفراغ من عبادته لنعلم مكانة العمل يف اإل

 {   10}اجلمعة :      َوابـْتَـُغوا ِمن َفْضِل اّللَِّ 

 

 ( . 102( رقم ) 99/  1وسلم: »من غشنا فليس منا«)( أخرجه مسلم ابب قول النيب صلى هللا عليه 1)
 (  .  101/  12(  تفسو املنار ) 2)
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وابتغوا  )  ،  ألرض للتجارة والتصرف يف حوائجكم"يقول: إذا فرغتم من الصالة فانتشروا يف ا
رف فوقف على وكان عراك بن مالك إذا صلى اجلمعة انص  ،   من فضل هللا( أي من رزقه

وصليت  دعوتك،  أجبت  إين  اللهم  فقال:  املسجد  أمرتِن،   ابب  وانتشرت كما  فريضتك، 
الرازقني " النيب  (  1)فارزقِن من فضلك وأنت خري  الرزق  وقد جعل   إلعفاف السعي على 

 -رضي هللا عنه    -)عن كعب بن عجرة    النفس ، ومن يعول كاجلهاد يف سبيل عزو جل 
النيب  :  قال عليه وسلم    -  -مر على  أصحاب رسول هللا صلى هللا  فرأى  من   -رجل، 

جلده ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: اي رسول هللا , لو كان هذا يف سبيل هللا؟ فقال رسول 
وما سبيل هللا إال من قتل؟إن كان خرج يسعى على ولده صغارا , فهو يف سبيل هللا، : "هللا

, فهو يف سبيل هللا، وإن كان يسعى على   وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخني كبريين
سبيل  يف  فهو   , وتفاخرا  رايء  يسعى  خرج  وإن كان  هللا،  سبيل  يف  فهو   , يعفها  نفسه 

 (   2) "(  الشيطان 
 احلقوق الشرعية املفروضة يف األموال .   :   الدعامة الثالثة  املطلب الثالث  :  

ة ، أو صدقة تطوع  ، شرع اإلسالم حقوق مفروضة يف األموال سواء كانت صدقة مفروض
وحدد القرآن الكرمي مصارف   ،  أو غريهاذور ، أو  ن   فدية  أو كفارة عن ميني أو ظهار أو  

الفقراء واملساكني ،   يف صدارهتا  األشياء ابلنص الصريح وكان    هذه يف مجيع هذه احلقوق 
النبوية هذه املعاين السامية إما ابلقول مشتمال على التغيب اترة   والتهيب وأكدت السنة 

أخرى أو عن طريق البيان العملي منه صلى هللا عليه وسلم أو من خالل أمهات املؤمنني ، 
 : الشرعية  وهو ما سنوضحه خالل هذا املطلب من خالل توضيح هذه احلقوق  

:    اوالً  املفروضة  الزكا   ارر  الركن  احلنيفوهى  الدين  هذا  أركان  ُعَمَر ،لثالثمن  اْبِن  َعِن 
قَ  عنه  قَاَل  رضي هللا  َشَهاَدةِ )اَل:  مَخٍْس:  َعَلى  اإِلْساَلُم  َوَأنَّ أ   ُبِِنَ   ُ اّللَّ ِإالَّ  ِإلََه  اَل  ْن 

 

 (  .   108/ 18(  اجلامع ألحكام القرآن ) 1)
فللحافظ جالل الدين   1846( رقم ف 324/ 1السراج املنو يف ترتيب أحاديث صحيح اجلامع الصغو) ( 2)

 -هر  1430توزيع مؤسسة الراين ط الثالثة،  - ط دار الصديد العالمة حممد انصر الدين األلباين -السيوطي 
فجلالل الدين  8300/  3811( رقم  ف 142/ 3م ، و  مجع اجلوامع املعروف بر »اجلامع الكبو«) 2009

 م .  2005 -هر  1426السيوطي حتقيد: خمتار إبراهيم اهلائج وأخرون النارر: األزهر الشريف، القاهر  ط الثانية، 
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، َوِإقَاِم الصَّاَلِة، َوِإيَتاِء الزََّكاِة، َواحَلجِ ، َوَصْوِم َرَمَضان   ًدا َرُسوُل اّللَِّ ونص القرآن (  1)   ( حُمَمَّ
وقوله   وأقيموا الصالة واتوا الزكاة :عالمتعددة كقوله ت  يف مواضععلى فرضيتها الكرمي  

ُموا أِلَنُفِسُكم مِ ْن َخرْيٍ جتَُِدوُه ِعنَد اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ : تعال َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َوآتُوا الزََّكاَة َوَما تـَُقدِ 
َبِصريٌ  تـَْعَمُلوَن  تعال{  110:  البقرة  }  مبَا  وقوله   ،  : َو الصَّاَلَة  الزََّكاَة َوأَِقيُموا  آتُوا 

ُموا أِلَنُفِسُكم مِ ْن َخرْيٍ جتَُِدوُه ِعنَد اّللَِّ ُهَو َخرْيًا َوأَعْ  َظَم َوأَْقرُِضوا اّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا  َوَما تـَُقدِ 
، وغريها الكثري من اآلايت القرآنية اليت جتمع بني الداللة على   {   20  : املزمل  }  َأْجرًا

آخر يف   سراع يف إخراجها ،ُث جند آايت أخرى تنحى منحناً الفرضية ، والتغيب واإل
تعال :  الشديد ملن ميتنع  عن إخراجها كقوله  ل ِْلُمْشرِِكينالوعيد  يـُْؤتُوَن َوَوْيٌل  اَل  الَِّذيَن 

"ويعلم من هذا أن مانع يقول ابن عاشور  {7: فصلت}َكاِفُرونَ الزََّكاَة َوُهم اِبآْلِخرَِة ُهْم  
الزكاة يف ضمن  الويل الذي استحقه املشركون ملنعهم  الزكاة من املسلمني له حظ من 
شركهم، ولذلك رأى أبو بكر قتال مانعي الزكاة ممن َل يرتدوا عن اإلسالم ومنعوا الزكاة 

واملقصد الشرعي من هذه الفريضة  " (2  )هللا  مع املرتدين، ووافقه مجيع أصحاب رسول
أهم العوامل املؤدية إل هى من  احملتاج والعمل على سد حاجته ، و إعانة  العظيمة هو  

ملعاذ بن وسلم  عالج الفقر والقضاء عليه  ويظهر هذا واضحا جليا من قول النيب  
ة تؤخذ )فأعلمهم أن هللا قد افتض عليهم صدق  :  فقال له إل اليمن  جبل عندما بعثه  

فقراءيهم إل  وترد  أغنيائهم  بعض (   3)(من  احلكيمة  تشريعاته  يف  اإلسالم  أعفى  كما 
الفئات من فريضة الزكاة ، كالفقري الذي ال ميلك شيئا ، أو الذي عنده مال لكن َل 
هناك  يكون  وحىت   ، الفقر  من  حلمايتهم  إال  هذا  ،وما  للزكاة  الشرعي  النصاب  يبلغ 

عات اإلسالمية ، وهذا ملحظ تشريعي حكيم يف معاجلة آفة توازن اقتصادي يف اجملتم
القضاء عليها.   الزكاةيوتعالفقر والعمل على  يعترب أمنوذجا إالهي فريد يف ني مصارف 

واملساكني  ابلفقراء  الكرمية  اآلية  فبدأت  الفقر  آفة  قال معاجلة   ، لشدة حاجتهم  أواًل   

 

( ابب قول   45/ 1( واإلمام مسلم )  8بين حديث ) ( ابب قول النيب   11/  1أخرجه اإلمام البخارا )  ( 1)
 ( .  5النيب صلى هللا عليه وسلم بين حديث ) 

 ( لطاهر بن عارور .  16/  3التحرير والتنوير ) (  2)
 كا   .( كتاب الزكا  ابب وجوب الز  108/  2(  أخرجه اإلمام البخارا يف صحيحه )3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya6.html
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َوالْ :تعال لِْلُفَقرَاِء  َاالصََّدقَاُت  الر ِقَاِب ِإمنَّ َويف  قـُُلوهُبُْم  َواْلُمَؤلََّفِة  َها  َعَليـْ َواْلَعاِمِلنَي  َمَساِكنِي 
َحِكيٌم   َعِليٌم   ُ َواّللَّ اّللَِّ   مِ َن  َفرِيَضًة  السَِّبيِل   َواْبِن  اّللَِّ  َسِبيِل  َويف  التوبة   َواْلَغارِِمنَي 

 : ل على أن املراد ابللمزالزكوات هلؤالء املعدودين دون غريهم، وهو دلي  :  "أي {60}:
الغنائم. والفقري من ال مال له وال كسب يقع موقعا من  الزكوات دون  ملزهم يف قسم 
له مال أو كسب ال يكفيه من  فقاره. واملسكني من  الفقار كأنه أصيب  حاجته من 

عليه ويدل  أسكنه،  العجز  كأن  تعال:السكون  قوله   ، َفَكاَنْت السَِّفيَنُة  أَمَّا 
 انكوأنه  {79}:الكهف}نيَ ِلَمَساكِ 

} (  1)   فأَْوِمْسِكيًناَذاَمْتَبَةٍ وقيل ابلعكس لقوله تعال:    ،يسأل املسكنة ويتعوذ من الفقر
النظر يف مصارف الزكاة اليت نصت عليها اآلية  الكرمية جند   صوبنا ذا  وإ،{  16:البلد 

السبي وابن  والغارمني  واملساكني  الفقراء  إل  املوجة  املصارف  موجهة أن  لقضاء هلدفا   ل 
حاجته  لسد  مساعدة  إل  حيتاج  واملسكني كالمها   فالفقري   ، والفقر  احلاجة  على 

، وابن السبيل حيتاج إل مال يف سفره لعدم   ينه يومية ، والغارم حيتاج لسد دَ الضرورية ال
احلاجة   جتمعهم  األصناف  فهذه   ، يكفيه  ما  ، وجود  واملسكنة  الفقر  ملواجهة  امللحة 

 .   بقية األنواع وإن كانوا متفاوتني يف درجةحاجتهموكذا  
 : والفدية  ر الكفارات اثنياً  

 أ ررر الكفارات : 
القرآن    صدقاتشرع هللا عز وجل   املفروضة ، وذلك من خالل  الزكاة   الكرمي   أخرى غري 

شرعت على أولئك املخالفني ألحكام الشريعة اإلسالمية ، وهو ما والسنة النبوية املطهرة ، فُ 
بل حكم إجباري على الذين ارتكبوا خمالفة   اختياري وهي ليست أمر    ( ابلكفارات  )يعرف  

 شرعية فكان املقصود من تشريع الكفارات أمرين : 
 َتديب املخالف وردعه .    •
 إعانة احملتاجني والعمل على مساعدهتم .    •

 

هر(حتقيد حممد املرعشلي ط دار إحياء الرتاث  685( للبيضاوا )ت  85/ 3(  أنوار التنزيل وأسرار التأويل)1)
 هر. 1418العريب بووت ط: األوىل  
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واحملتاجني   الفقراء  إعانة  أبواب  من  الثاين  الباب  الكفارات هي  : كانت  الزكاة ولذا  بعد   ،
خمالفة ألوامر هللا    ارتكاب ، وقد عرفت الكفارة أبهنا " عقوبة قدرها الشارع عند  املفروضة  

تعال يف حاالت خاصة ، وهي حق هلل تعال تكفرياً للذنب الذي ارتكبه املسلم ، وعقوبة 
 وسوف نعرض إبجياز أنواع تلك الكفارات ومقاديرها : (  1)   لغريه "   له وزجراً 

ُ اِبللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكْم َولَِٰكن املشار إليها يف قوله تعال: ، ور  اليمني اللغكفاــ 1 اَل يـَُؤاِخذُُكُم اّللَّ
يُكْم أَْو يـَُؤاِخذُُكم مبَا َعقَّدمتُُّ اأْلَمْيَاَن َفَكفَّاَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهلِ 

َحَلْفُتمْ ِكْسَوهتُُ  ِإَذا  أمَْيَاِنُكْم  ِلَك َكفَّارَُة  ذَٰ ٍم  أايَّ َثاَلثَِة  َفِصَياُم  ْد  جيَِ َلَّْ  َفَمن  َرقـََبٍة   حَتْرِيُر  أَْو     ْم 
 {   89: املائدة  }
قَاُلوا  : يف قوله تعال :    كفار  الوهارـــــ    2 ِلَما  يـَُعوُدوَن  ُُثَّ  نِ َسائِِهْم  ِمن  يُظَاِهُروَن  َوالَِّذيَن 

َلَّْ   َفَمن   * َخِبرٌي  تـَْعَمُلوَن  مبَا   ُ َواّللَّ بِِه  تُوَعظُوَن  ِلُكْم  ذَٰ يـََتَماسَّا  َأن  قـَْبِل  مِ ن  َرقـََبٍة  ْد فـََتْحرِيُر  جيَِ
لِ  ذَٰ ِمْسِكيًنا  ِستِ نَي  فَِإْطَعاُم  َيْسَتِطْع  َلَّْ  َفَمن  يـََتَماسَّا  َأن  قـَْبِل  ِمن  ُمتَـَتابَِعنْيِ  َشْهَرْيِن  َك َفِصَياُم 

أَلِيٌم   َعَذاٌب  َولِْلَكاِفرِيَن  اّللَِّ  ُحُدوُد  َوتِْلَك  َوَرُسولِِه   اِبّللَِّ  فقد {  4ــــــ   3  : اجملادلة  }  لِتـُْؤِمُنوا 
نصت اآلايت الكرمية على اإلطعام وهو نوع من أنواع الكفارة ، ُث عينت من تصرف إليه ، 

فكان   ، الطعام  هلذا  احلاجة  أمس  يف  الذي  املسكني  دعائم  وهو  من  دعامة  الكفارة  ت 
 مكافحة الفقر ومعاجلته . 

اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَْقتـُُلوا الصَّْيَد َوأَنُتْم ُحرٌُم  َوَمن : : قال تعال  قتل الصيد يف احلجـــ    3
ًدا َفَجزَاٌء مِ ْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعِم حَيُْكُم بِِه ذَ  َوا َعْدٍل مِ نُكْم َهْداًي اَبِلَغ اْلَكْعَبِة قـَتَـَلُه ِمنُكم مُّتَـَعمِ 

أَْمرِِه   َواَبَل  ل َِيُذوَق  ِصَياًما  ِلَك  ذَٰ َعْدُل  أَْو  َمَساِكنَي  طََعاُم  فقد {  95:املائدة   }  أَْو َكفَّارٌَة 
وحددت من ينتفع به   ،   اآلية الكرمية أن من أنواع كفارة قتل الصيد يف احلرم اإلطعام بينت  

  أيضا ، فكانت اباب من أبواب معاجلة الفقر والقضاء عليه وكذا بقية اآلايت . وهو املسكني
فَِإَذا أَِمنُتْم َفَمن مَتَتََّع اِبْلُعْمرَِة ِإَل احلَْجِ  َفَما اْستَـْيَسَر ِمَن :  : يف قوله تعال  كفار  التمتعـــ    4

ٍم   ْد َفِصَياُم َثاَلثَِة أايَّ َعٍة ِإَذا َرَجْعُتْم تِْلَك َعَشرٌَة َكاِمَلٌة  اهْلَْدِي  َفَمن َلَّْ جيَِ البقرة }يف احلَْجِ  َوَسبـْ

 

 م ط دار السالم ، مصر .  1986أتليف عبدالعزيز اخلياط ط األوىل ،  178( اجملتمع املتكامل يف اإلسالم ص 1)
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وهنا كذلك نصت اآلية الكرمية على أن من أنواع كفارة التمتع "اهلدي " ومعلوم {  196:
 أن حلمه يقدم للفقراء واملساكني لشدة حاجتهم وفاقتهم .

 . كفار  من واقع زوجته يف هنار رمضانـــ    5
، وقد أوجب النيب صلى هللا    كفارة جتب على من واقع زوجته يف هنار شهر رمضان وهذه ال

 عليه
قال  ( عن أيب هريرة رضى هللا عنه  اطعام ستني مسكينا   ( منها  لذلك وكان  وسلم كفارة 

إذ جاءه رجل ، فقال اي رسول هللا : هلكت قال ما لك بينما َنن جلوس عند النيب  :
: هل جتد رقبة تعتقها ؟ قال  : ان صائم  ، فقال رسول هللا  ؟قال : وقعت على امرأِت وأ

ال قال  ، فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ؟  قال  : ال ، فقال : فهل جتد إطعام 
ستني مسكينا ؟ قال: ال ، قال : فمكث النيب صلى هللا عليه وسلم فبينا َنن على ذلك ، 

خذها   :   قال  ،   أان   :  فقال؟    ين السائل  : أقال  ،   لبعرق فيها متر ، والعرق املكتأِت النيب  
فوهللا ما بني البتيها يريد احلرتني   ،   أعلى أفقر مِن اي رسول هللا:    فقال الرجل    ،  فتصدق به

 1) (  أطعمه أهلك  :   حىت بدت أنيابه ُث قال فضحك النيب    ،   أهل بيت أفقر من أهل بييت 

 هذا صورة فعَّالة من الصور اليت   أنهنا إطعام ستني مسكينا وال شك .شرع النيب  (
للسائل شرعها اإلسالم ملعاجلة مشكلة الفقر واإلسهام يف القضاء عليها ، أما َساح النيب  

بيته أهل  على  هبا  يتصدق  السائل   لشدة حاجتهم   أبن  لسوء حال   ، مطرد  أمر  أما   فهذا 
 صل فهو التصدق هبا على الفقراء من غري أهله . األ
تعال :   وهي الصنف الثاين بعد الكفارات نص عليها القرآن الكرمي يف قوله:  الفدية  ررررر    ب
 الَِّذيَن َوَعَلى  أَُخَر   ٍم  أايَّ مِ ْن  ٌة  َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلٰى  أَْو  مَّرِيًضا  ِمنُكم  َفَمن َكاَن  مَّْعُدوَداٍت  ًما  أايَّ

َتَطوََّع َخريًْ  َفَمن  ِمْسِكنٍي  طََعاُم  ِفْديٌَة  ِإن ُكنُتْم  يُِطيُقونَُه  لَُّكْم  َخرْيٌ  َتُصوُموا  َوَأن  لَُّه  َخرْيٌ  فـَُهَو  ا 
 { 184:البقرة   }  تـَْعَلُموَن 

 :  يتضح جليا فيما أييت  اإلطعام أو الكسو  و التكفو ابملال    الشريعة يف    مقاصد و 

 

 ( .  5368( رقم )  238/  6ا يف صحيحه كتاب النفقات ، ابب نفقة املعسر على أهله ) ( أخرجه البخار 1)
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قال السرخسي وهو يتكلم ،    (  1) "    إطعام املساكني واحملتاجني وسد حاجاهتم ومطالبهم"ــــ1
وِإْغناُؤه"الكفارات:  عن   الـِمسكني،  َخلَِّة  َسدُّ  أو  .(  2) والـمقصوُد  الفقراء  إطعام  يف  و   "

،وقد الضرورية بطرق مشروعة    حلوائجهم  كسوهتم منٌع هلم من الوقوع يف السرقات ، وسداً 
 نصت اآلية الكرمية على ان الفدية طعام ملسكني فكانت اباب من أبواب إعانة احملتاجني. 

الكاسي من جهة حصول حصول  "  -2 أو  للُمطِعم والكاسي, وللفقري:فللُمطِعم  املصلحة 
 . (  3)   ".وللفقري من جهة سدِ  حاجته ،    التكفري ابإلطعام أو الكسوة, وكذا اإلحسان للغري

 .   زكا  الفطر ــــــ    اثلثاً 
الفطر  من  وصدقة   الثالث  النوع  األموالوهي  املفروضة يف  الشرعية  النيب  ،   احلقوق   فرضها 

  هرة للصائم من ذنوبه ، وطُعمة لتكون طُ كمة من ذلك  وبني احلِ   ، حر مسلم قادرعلى كل
إرساءه  يف  اإلسالم  عظمة  تتجلى  وهنا   ، اليوم  هذا  يف  السؤال  مذلة  لنكفيهم  للمساكني 

رضي هللا    عن ابن عباسال وهي قاعدة التكافل اجملتمعي ، ف لقاعدة إسالمية جمتمعية عظيمة أَ 
رسول هللا )قال:    عنهما طُ   -  -فرض  الفطر  وطُ زكاة  والرفث،  اللغو  من  للصائم  عمة هرة 

النيب  (  4) .(...للمساكني لنا  الفطر إال للمساكني، ال تعطى  ف"فها:مصار وقد حدد  صدقة 
أمر بزكاة إن رسول هللا)وقال ابن عمر:    (وطعمة للمساكني)يف حديث ابن عباس    لقوله 

 (   5) ( " لألمر إبغنائهم يف ذلك اليوم  الفطرة ، ولكنه ينبغي تقدمي الفقري 
 :األضاحيــ    رابعاً  

واملقصود ابألضحية هي ما يضحي به املسلم القادر يوم األضحى قربة هللا تعال وقد ثبتت 
الكتاب قولهمشروعيتها ابلكتاب والسنة   َواَْنَرْ تعال :    ، فمن  لَِربِ َك   2:} الكوثر  َفَصلِ  

 

 .   174( أنور علم املقاصد الشرعية للخادمي ص 1)
 (  .  15/  7(  أنور املبسوط للسرخسي ) 2)
بن عفَّان  هر(ط َدار ا1307(  أليب الطيب حممد صديد خان البخارا الِقنَّوجي )ت  555/  1( الروضة الندية ) 3)

 م .  2003 -هر  1423للنشر والتوزيع، القاهر  ، األوىل، 
/  2( وأيب داوود يف السنن ) 1827( ابب صدقة الفطر حديث رقم ) 585/  1ذكره ابن ماجة يف سننه ) (  4)

 .(  1609( ابب زكا  الفطر حديث )  111
يسو ورقة حبثية لعبدالسالم حممد منشور   بتصرف  15(  انور مقاصد الكفارات يف الشريعة اإلسالمية ص  ، 5)

 على موقع امللتقى الفقهي إرراف األستاذ الدكتور عبدالعزيز الفوزان  (  .
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ابن{ الطربي عن  اإلمام  يوم األضحى"    قال  النسك والذبح  ابن  .(  1) عباس"والنحر:  وقال 
يصلي العيد  ُث كثري : "والصحيح ، أن املراد ابلنحر ذبح املناسك؛ وهلذا كان رسول هللا  

ينحر نسكه ويقول: "من صلى صالتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك. ومن نسك 
يف هذه األضحية لتكون   افراً و   ظاً للفقري حوقد جعل النيب    (  2) قبل الصالة فال نسك له"

عن انس بن مالك رضي ف"تسد حاجة الفقراء واملساكني    هابابً من أبواب اخلري اليت من خالل
ملا تدخله األضحية من   .(  3)(  بكبشني ، وأان اضحي بكبشني  ضحى  )  عنه قال :  هللا

م واحلسد  واحلقد  الغل  ونزع  والوائم  احملبة  ونشر   ، النفوس  على  الفقراء  السرور  قلوب  ن 
-ومن التغيب يف اإلنفاق منها ما روي عن عائشة واحملتاجني ، إذا أعطاهم األغنياء منها .

النيب   : ما بقي منها؟، قالت: ما بقي منها إال  رضي هللا عنها: "أهنم ذحبوا شاة، فقال 
 . (  4) "كتفها، قال: بقي كلُّها غري كتفها

 لنفقات التطوعية يف األموال . ا  :   الدعامة الرابعةاملطلب الرابع  :  
 .   صدقة التطوع ــ    أوالً 

َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اّللَِّ ويستحب اإلكثار من صدقة التطوع، لقوله تعال:  
ُ ُيضَ  بـَُلٍة ِمائَُة َحبٍَّة َواّللَّ ُ َواِسٌع َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـْبَـَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِ  ُسنـْ اِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواّللَّ

تعال {261:البقرة  }َعِليمٌ  ِفيِه  :  وقوله  مُّْسَتْخَلِفنَي  َجَعَلُكم  ممَّا  َوأَنِفُقوا  َوَرُسولِِه  اِبّللَِّ  آِمُنوا 
َأْجٌر َكِبرٌي   هَلُْم  َوأَنَفُقوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  تعال:  {  7: احلديد  }فَالَِّذيَن  الَّ وقوله  يـَتـُْلوَن ِإنَّ  ِذيَن 

تـَُبورَ  لَّن  جِتَارًَة  يـَْرُجوَن  َوَعاَلنَِيًة  ِسرًّا  َرَزقْـَناُهْم  ممَّا  َوأَنَفُقوا  الصَّاَلَة  َوأَقَاُموا  اّللَِّ  فاطر }  ِكَتاَب 
َو َخرْيٌ ِإن تـُْبُدوا الصََّدقَاِت فَِنِعمَّا ِهَي  َوِإن خُتُْفوَها َوتـُْؤتُوَها اْلُفَقرَاَء فـَهُ وقوله تعال:   {29:

 

هر( حتقيد: أمحد حممد راكر ،مؤسسة الرسالة ط: األوىل،  310( للطربا )ت :  653/  24(  جامع البيان )1)
 م .   2000 -هر  1420

هر( حتقيد: سامي بن حممد سالم ، دار  774( البن كثو القرري )ت:  502/  8(  انور تفسو القرآن العويم)2)
 م .   1999 -هر 1420طيبة للنشر والتوزيع ط: الثانية 

(  أخرجه اإلمام البخارا يف صحيحه كتاب األضاحي ، ابب يف أضحية النيب صلى هللا عليه وسلم ، بكبشني  3)
 .  (5233أقرنني رقم )

، ابب ما جاء يف صفة أواين احلوض، برقم اب صفة القيامة والرقائد والورع عن رسول هللا ( رواه الرتمذا، أبو 4)
 (.2544(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة، برقم )2470)
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فقد حثت اآلايت على اإلنفاق وبينت {271:البقرة  }لَُّكْم  َويَُكفِ ُر َعنُكم مِ ن َسيِ َئاِتُكْم  
 ، وفضله  إلعانة    ثوابه  اإلنفاق  يف  ترغب  اليت  الصحيحة  ابألحاديث  مليئة  النبوية  والسنة 

ل إال ظله يف احلديث الصحيح سبعة يظلهم هللا حتت ظل عرشه يوم ال ظ قال  ،  احملتاجني
 . (  1) ، )رجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما أنفقت ميينه (  منهم   ذكرو 

 .   كفالة األغنياء للفقراء األقارب:    اثنياً 
وهذا مما ال شك فيه ابب عظيم من أبواب اخلري الذي أرشد إليه القرآن الكرمي وحث عليه 

َك َماَذا يُنِفُقوَن ُقْل َما أَنَفْقُتم مِ ْن َخرْيٍ فَِلْلَواِلَدْيِن َيْسأَُلونَ :  منها قوله تعال،  ثرية  يف آايت ك
"فاآلية حثا من هللا جل ثناؤه على اإلنفاق على من كانت نفقته  {  215:البقرة}َواأْلَقْـَرِبنَي  

وتعريفا من هللا   اآلية،  هذه  معهم يف  ومن َسي  واألقرابء،  واألمهات  اآلابء  من  واجبة  غري 
َوآَتى اْلَماَل   ع الفضل اليت ُتصرف فيها النفقات، كما قال يف اآلية األخرى:  لعباده مواض

الصَّاَلَة   َعَلٰى ُحبِ ِه َذِوي اْلُقْرََبٰ َواْليَـَتاَمٰى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلنَي َويف الر ِقَاِب َوأَقَامَ 
َوآِت َذا اْلُقْرََبٰ َحقَُّه َواْلِمْسِكنَي :  ريها قوله تعالونظ(  2) {177سورة البقرة:  }َوآَتى الزََّكاةَ 

السَِّبيِل   النيب  .{26:اإلسراء  }   َواْبَن  أصحاب  هذا وقد كان  وافر يف  أصحاب حظ 
أقاربه  و األمر   ينفق على أحد  ابو بكر الصديق رضي هللا عنه الذي كان  كان على رأسهم 

أقسم على عدم اإلنفاق عليه بسبب خوضه يف الفقراء  يسمى مسطح ابن أاثثة ، والذي  
ا تعالحادثة  قوله  فأنزل هللا  أُوَل   :  إلفك  يـُْؤتُوا  َأْن  َوالسََّعِة  ِمْنُكْم  اْلَفْضِل  أُوُلو  ََيَْتِل  َواَل 

أي : ال   واملعىن ) َواَل ََيَْتِل (   {22  :النور  }  اْلُقْرََب َواْلَمَساِكنَي َواْلُمَهاِجرِيَن يف َسِبيِل اّللَِّ  
عن حلفه، وأعاد إليه   رَ فَ حيلف وكان أبو بكر قد حلف أن ال ينفق على مسطح وملا نزلت كَ 

النفقة اليت كان ينفقها وذلك ألن مسطح كان من املستضعفني، ليس عنده مال وال يقدر 
اْلُقْرََب :بقولهعلى كسب، وليس له قدرة على التكسب، وصفهم هللا تعال   يـُْؤتُوا أُوَل   َأْن 

كان من املساكني املستضعفني واملهاجرين، الذين و كان له قرابة من أيب بكر ،  َواْلَمَساِكنيَ 
وأول ،وحق اهلجرة،  وحق املسكنة  ،هاجروا من مكة إل املدينة فله ثالثة حقوق: حق القرابة

 

( واإلمام  1827( ابب من جلس يف املسجد ينتور الصال  ، حديث )  133/  1أخرجه اإلمام البخارا )( 1)
 ( . 1031إخفاء الصدقة حديث )( ابب فضل  715/  2مسلم ) 

 ( للطربا . 294/  4( جامع البيان ) 2)



40 
 

ٌة، َوَعَلى ِذي الصََّدَقُة َعَلى اْلِمْسِكنِي َصَدقَ   ) :  لقوله  اس بصدقة املسلم أهله وذووا رمحهالن
َتاِن: َصَدَقٌة َوِصَلٌة   وهذه اآلايت الكرميات ، واألحاديث النبوية املطهرة تربز   (   1) (فالرَِّحِم ثِنـْ

وفضل   لنعلنا مكانة   ، الفقراء  األقارب  على  أبواب حماربة  اإلنفاق  من  أن هذا اباب  آفة لم 
القملعاجلتها والعمل  ؟وكيف شرع اإلسالم تشريعات حكيمة    ، الفقر ضاء عليها بشىت على 

، ومعلوم أن السنة النبوية َل تغفل هذا اجلانب بل عملت على احلث عليه والطرق  الوسائل
) ابدأ بنفسك وتصدق عليها ، فإن فضل شيء فألهلك ، فإن فضل ومنها قول النيب  

 . (  2)   عن أهلك شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا ( 
 . ليتيماثلثاًكفالة ا

من مات أبوه وهو   :، واليتيم هو  وهي ابب عظيم من أبواب النفقات التطوعية يف األموال
دون سن البلوغ ، وقد أوصى القرآن ابليتيم خريا اترة ابألمر  ابإلحسان إليه واترة ابلتحذير 

مي ، وقد ذكر القرآن الكر عليه واترة ابألمر حبسن معاملته    واالعتداءمن ماله    االقتابمن  
لفظ اليـُْتم يف ثالثٍة وعشرين موضعاً يف مواضع متعددة وبعبارات متنوعة ابستعماالت أربع 

اليتامى : أربع مرات ــــــــــــ     يتيمني : مرَّة واحدةـــــ  اليتيم : مخس مرات ـــــــــ يتيماً : ثالث مرات  :
. 

 9: الضحى  }  اْلَيِتيَم َفاَل تـَْقَهرْ   فَأَمَّا:    لضرر النفسي عنه  آمراًبدفع ا  ومن هذا قوله تعال
الشنقيطي{ اإلمام  قران، َتِت :  يقول  أربعة عشر  منذ  احلكيم  اإلهلي  التشريع  "وحقيقة هذا 

فوق كل ما تتطلع إليه آمال احلضارات اإلنسانية كلها، مما حيقق كمال التكامل االجتماعي 
لَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذر ِيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا  َوْلَيْخَش اةيه، املنوه عنه يف اآلية الكرميأبهبى معان

َسِديًدا قـَْواًل  َوْليَـُقوُلوا  فـَْليَـتـَُّقوا اّللََّ  وعرب هنا عن األيتام بالزمهم، وهو   {9  :النساء}َعَلْيِهْم 

 

 مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها(1)
 : دار اآلفاق العربية، القاهر  ط هر(حتقيد: أمين عبد اجلابر البحوا327بكر حممد بن جعفر السامرا )املتو::  أليب
 . م 1999 -هر  1419: األوىل، ط
( حديث رقم   692/  2مام مسلم يف كتاب الزكا  ، ابب االبتداء يف النفقة ابلنفس مث أهله مث القرابة)( أخرجه اإل2)
 (41  . ) 
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عليهم   خوفهم  موضع  فيكونون  ضعفه  بسبب  اإلحسان،  إل  اليتيم  حلاجة  إبرازا  الضعف 
،   من بعدهم   ايتامهم، فليعاملوا األيتام حتت أيديهم، كما حيبون أن يعامل غريهم  لضعفهم

يتيم اليوم ورجل فالة اليتيم، بل إن اليتيم نفسهوهكذا تضع اآلية أمامنا تكافال اجتماعيا يف ك
من بعدك، وكما تدين تدان، فإن كان خريا    ايتامكالغد، فكما حتسن إليه حيسن هو إل  

ومع هذا احلق املتبادل، ،    ري والبادئ أكرم، وإن شرا كان مبثله والبادئ أظلمكان اخلري ابخل
ملثوبة عليه، وحذر من فإن اإلسالم حيث عليه ويعِن به، ورغب يف اإلحسان إليه وأجزل ا

، وقد يكون فيما أوردانه إطالة، ولكنه وفاء حبق اليتيم أوالً ،  ه، وشدد العقوبة فيهإلياإلساءة  
َواَل تـَْقَربُوا َماَل أو دفعا للضرر املادي كقوله تعال : )  .(  1)ما يالقيه اليتيم اثنيا"وَتثر بكثرة  

َوِإَذا   أو جلبا ملصلحة وملنفعة كقوله تعال : ){152:األنعام }(  اْلَيِتيِم ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسنُ 
النساء  }(    ِكنُي فَاْرزُُقوُهم مِ ْنُه َوُقوُلوا هَلُْم قـَْواًلمَّْعُروفًا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُوُلو اْلُقْرََبٰ َواْليَـَتاَمٰى َواْلَمَسا 

، فحثت عليه ورغبت وَل هتمل السنة النبوية هذا اجلانب العظيم من جوانب التكافل  {8  :
: َعنسهلبنسعدقَالَ )ففي احلديث  فيه وبينت مكانة فعاله يف اآلخرة وقرب منزلته من النيب  

ويف .(  2)(َوَأَشاَرابلسبابةَواْلُوْسَطى،َوفرجَبينهَماَشْيئا"    أانوكافالْلَيِتيمِفياجْلنَّةَهَكَذا"  :  قَاَلَرُسوالهلل
الشيخ  يقول  األيتام  هؤالء  من كفالة  احلكمة  علوان بيان  انصح  الَعواِمل " :  عبدهللا  ومن 

هرة العمر، هذا اليتيم  األساسيَّة يف اَِنراف الولد: مصيبة اليـُْتِم، اليت تعَتِي الصِ غار وهم يف ز 
الذي مات أبوه وهو صغرٌي إذا َل جيد اليد احلانية اليت حتنو إليه، والقلب الرحيم الذي يعِطف 

فال شكَّ أن هذا اليتيم    -عليه، وإذا َل جيد من األوصياء املعاَملة احلسنة، والرعاية الكاملة  

 

 هر( 1393( حملمد األمني الشنقيطي )ت :  569/  8( أنور أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن )1)
 مر 1995  -هر  1415ط دار الفكر بووت ط 

  1447حديث رقم ) (  411/  3لعانومن طلد بعد اللعان ) ، ابب اللطالق يف كتاب اا البخار ( أخرجه اإلمام 2)
. ) 
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االَنراف،وُيطوشيًئافشيًئاَنواإلجرام َنو  تلك  فرعا.(1)."سيدرج  هبا   الفئةية  هللا  أوصى  اليت 
ة آفة الفقر اليت جتلب على بُث حملار   االَنراف خريا ضرورة شرعية لتقوميهم أوال وابعادهم عن  

النفقات التطوعية وما مت ذكره يف هذا املطلب املوسوم ب  اجملتمعات الويالت والسلبيات .
 والعمل على القضاء عليها.   ، هي أمهها أكثرها َتثريا يف حماربة آفة الفقر  يف األموال

 .   التكافل االجتماعي ودوره يف عالج مشكلة الفقر الدعامة اخلامسة  :   املطلب اخلامس

الكفالة: ":     وقال أبو حيَّان(2) َتَكفََّلْتبكذا،وَكفَّْلتـُُهفالان " :  الض مان،تقول:  "اْلَكَفالَةُ   
ُيسَتعار للضمِ  والقيام على   الضمان، يقال: َكَفَل يكفل، فهو كافل وكفيل، هذا أصله، ُث 

 (3)."الشيء

، اليتيم أو احملتاج  هي: "القيام أبمور الكبائر " كما ذكر الذهيب يف  -وأمَّا الكفالة اصِطالًحا  
والسعي يف مصاحله، من طعامه، وكسوته، وتنمية ماله إن كان له مال، وإن كان ال مال له 

تعال هللا   وجه  ابِتغاء  وكساه  عليه،  التكافل (4) ."أَنفق  أبن   : مركب  وعرف كمصطلح 
بني أفراد اجملتمع للتعاون يف املنشط واملكره ، على حتقيق منفعة   االجتماعي ، كفالة متبادلة

أو دفع مضرة ، وال يكون لفريق يف ذلك التكافل فضل على فريق آخر ، حيث العبء فيه 
ك صورة ال تتحقق إال برابطة موزع على كافة األفراد ، والفائدة منه  عائدة على اجلميع ، تل

احلق  مبثل  وتواصى   ، اهلوى  أاننية  من  فربيء   ، احلياة  غاية  أدرك  فاضل  جمتمع  يف  مثالية 

 

دار السالم للطباعة   ( للشيخ عبدهللا انصح علوان ،ط 122/  1) تربية األوالد يف اإلسالمفأنور  (1)
 . والنشرلقاهر 

 - صفواانلداودا طدارالقلم،: حتقيد (هر502: املتو:) ( للراغباألصفهاين 717/  1املفرداتفيغريبالقرآن) ( 2)
 هر.  1412 - دمشد ط األوىل

 م .  1999( . أليب حيان ، ط دار الرتاث بووت لبنان ط األوىل  209/  3أنور البحر احملي  ) (3)
 ( .  65/   1أنور الكبائر للذهيب ) (4)
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األطراف   متعاطف  البناء  وثيق  أهدافه  إل  فمضى   ، الغاية  مشروعة (1) "وطرامة  والكفالة 
َابَِقُبو  فمن الكتاب قوله تعال: ابلكتاب والسنة ، ( )فـَتَـَقبـََّلَهاَرهبُّ حٍلََسٍنَوأَنبَـتَـَهانـََبااًتَحَسًناوََكفََّلَهازََكرايَّ

والذي نقصده هنا هو تضافر اجلهود كافة كل حسب مقدوره ، يف   {  37  : آل عمران }
هبا  ونبدأ  اجلهود  تلك  رأس  على  نضع  وأن   ، واخلاصة  للعامة  املضار  ودفع  املنافع  جلب 

اْلربِ   به يف قوله تعال : )  التعاون فيم بينهم على الرب والتقوى الذي أمر هللا  َوتـََعاَونُوا َعَلى 
(  َوالتـَّْقَوٰى   مثَِْواْلُعْدَواِن  "قوهلتعال   {2:املائدة}َواَلتـََعاَونُواَعَلىاإْلِ  : القرطيب  :   قال 

:   أي ;    وتعاونواعلىالربوالتقوى،وهوأمرجلميعاخللقبالتعاونعلىالربوالتقوى
:   مثقيل ;    الىواعملوابه،وانتهواعماهنىاللهعنهوامتنعوامنهليعنبعضكمبعضا،وحتاثواعلىماأمراللهتع

 وقاالملاوردي..    الربوالتقوىلفظانبمعنىواحد،وكررابختالفاللفظتأكيداومبالغة،إذكلربتقوىوكلتقوىرب
;    ندابللهسبحاهنإلىالتعاونبالربوقرهنبالتقوىله :  

رضاالناسفقدمتتسعادهتوعمتنع ألنفيالتقوىرضااللهتعال،وفيالربرضاالناس،ومنجمعبينرضااللهتعالىو 
;    والتعاونعلىالربوالتقوىيكونبوجوه :    مته،وقاالبنخويزمندادفيأحكامه 

فواجبعلىالعاملأنيعينالناسبعلمهفيعلمهم،ويعينهمالغنيبماله،والشجاعبشجاعتهفيسبيالهلل،وأنيكو 
اهم،وجيباإل انملسلمومنتظاهرينكاليدالواحدةاملؤمنونتتكافأدماؤمهويسعىبذمتهمأدانمهومهيدعلىمنسو 

العظيم   (2) "    .عراضعناملتعديوتركالنصرةهلوردهعماهوعليه اجلانب  هذا  تغفل  َل  النبوية  والسنة 
قال 
: ُلَىاللَِّهُسُرورٍُتْدِخُلُهَعَلىُمْسِلٍم،أَْوَتْكِشف ُهُكْربًَة،أَْوتَ )َأَحبُّالنَّاِسِإلَىاللَِّهأَنـَْفَعُهْمِللنَّاِس،َوَأَحبُّاأْلَْعَماإِلِ َعنـْ

ُهِديًنا،أَْوُتْطَرُدَعنـُْهُجوًعا،َوأِلَْْنَْمِشَيَمَعَأٍخِليِفيَحاَجٍةَأَحبُِّإلَيَِّمْنَأْْنَْعَتِكَفِفيَهَذااْلَمْسِجدِ ْقِضي ،يـَْعِنيَمسْ َعنـْ

 

 م . 1981الكويت ، ط الرابعة  ( للبهي اخلويل ط دار القلم ، 23 6/   1أنور الثرو  يف ظالل اإلسالم ) (1)
 
 
 . ( للماوردا 123/  2والنكت والعيون ) (   160/  3اجلامع ألحكام القرآن )    ( 2)
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ومن صوره ايضا إعانة احملتاج واألخذ بيد املعثر ، واملسامهة يف عالج (1)ِجَداْلَمِديَنِة،َشْهرًا (
، وغريها من الصور اليت تعني اجملتمع على النهوض من عثرته ،   املرضى ، وزواج اليتيمات

الفقر   فالتكافل االجتماعي دعامة قوية من دعائم حماربة  الفئات ، إذاً  بسبب حاجة تلك 
وهذه الدعامة وهلل احلمد واملنة حتظى ابهتمام جيد يف جمتمعنا ، سواء أكان كفالة لأليتام ، 

ملسامهة يف عالج املرضى ، وبناء حاضنات لألطفال املبتثرين أو سداد لديون املتعثرين ، أو ا
اليتيمات ، املساعدة يف زواج  أو  قادرين  ،  الغري  املغتبني  العلم  دور لسكن طالب  بناء  أو 

إل غري ذلك من صور التكافل االجتماعي اليت تساعد وتساند يف عالج أفة   ومساعداهتم ، 
 .   ياة كرمية للفرد ولتحقيق ح  الفقر والعمل على التخلص منه

 .  توزيع أموال الغنائم والفيء:الدعامة السادسة  :  املطلب السادس
ر  فَ مال الكفار إذا ظَ :    االصطالحويف  ،  ما يناله الرجل أو اجلماعة بسعي:الغنيمة يف اللغة  "

والقهر الغلبة  وجه  على  املسلمون  والفيء  ،  به 
القرآن   (2) "  حربوالإجيافكلمالدخلعلىاملسلمينمنغري :مأخوذمنفاءيفئإذارجع،وهو نص  وقد 

 : تعال  قوله  يف  صراحة  عليها 
َواْلَمَساِكيِنَوابْ  َواْليَـَتاَمىـٰ نَشْيٍءفَأَنَِّللَِّهُخُمَسُهَولِلرَُّسوِلَوِلِذايْلُقْربَىـٰ َاَغِنْمُتممِ  ( )َواْعَلُمواأمنَّ ِنالسَِّبيِل 

عاشور{  41:األنفال  } ابن    قال 

ومليعينمقدارمالكلمصرفمنه،والشكأانللهأرادذلكليكونصرفهوقدجعالللهاخلمسلخمسةمصارف":
وخلفائهمنبعده،فيقسمبحسباحلاجاتواملصاحل،فيأخذكلمصر ملصارفههذمهوكوالإلىاجتهادرسوله

فمنهمايفيبحاجتهعلىوجهالضرمعهعلىأهالملصرفاآلخر،وهذاقوملالكفيقسمةاخلمس،وهوأصحاأل 
ةمايصحالتمسكبهلذلك،فوجبأنيناطباحلاجة قوال،إذليسفياآليةتعرضلمقدارالقسمة،وملريدفيالسن

 

:  املتو:) (املعجماألوس  ألبيالقامسالطرباين 6026( حديث )  139/  6رواه الطرباين يف املعجم األوس  )  (1)
 القاهر  . - داراحلرمني: النارر(هر360

 ( .  1/   8ع السابد   ) املرج(2)
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 (1) "  ،وبتقدمياألحوجواألمهعندالتضايق،واألمرفيهموكوإللىاجتهاداإلمام
"واليتامىوابنالسبيلاليعطوَنالإذاكانوافقراءففائدةتعيينخمساخلمسلكلصنفمنهؤالءأنالحياصهمفي

ةاحلاجة،ولكنهادوانلف هغريمهمنالفقراءوالشأن،فياليتامىفيالغالبأنالتكونلهمسعةفياملكاسبفهممظن
قرفجعللهمحقفياملغنمتوفرياعليهمفيإقامةشؤوهنم،فهممناحلاجةاملاليةأحسنحاالمناملساكني،ومهمن 

واملساكينالف .حالةاملقدرةأضعفحاالمنهم،فلوكانواأغنياءأبموالتكهاهلمآابؤمهفاليعطومنناخلمسشيئا
يجعلللفقراءحقافياخلمسجعالللهلهمخمساخلمسكماجعللهمحقافيالزكاة،وملاءقراءالشديدوالفقر 

وابنالسبيأليضافيحاجةإلىاإلعانةعلىالبالغوتسديدشؤونه،فهومظنةا.كمامليجعللليتامىحقافيالزكاة
حلاجة،فلوكاانبنالسبيلذاوفروغنىلميعطمناخلمس،ولذلكلميشتطمالكوبعضالفقهاءفياليتامىوأبناءا

حلاجة صراحة ، وهم فقد نصت اآلية الكرمية على أصحاب ا  (2) ".لسبياللفقر،بلمطلقاحلاجة
قل ، حاجة هؤالء املاسة للمال لسد ع اليتامى واملساكني وابن السبيل ، وال ُيفى على  ذي  

عنهم  حاجاهتم الفقر  معاودفع  يف  والفيء  الغنيمة  مال  تقسيم  أمهية  جليا  لنا  ليظهر  جلة ، 
هذا احملث ،  ، مع مراعاة ما قد مت ذكره من الدعائم القرآنية يف مشكلة الفقر والقضاء عليها 

 ملعاجلة آفة الفقر والعمل الدائم ملكافحتها والقضاء عليها . 

 

 

 

 

 

 

 ( .  10/   5التحرير والتنوير   ) (1)
 .  ( 10/   5املرجع السابد   ) (2)
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 اخلامتة 

احلمد هلل الذي وفقِن لإلمتام هذا البحث ، الذي تناولت فيه منهج القرآن الكرمي يف عالج 
، القرآين  النص  يف  حتليلية  دراسة  الفقر  وإن كانت   مشكلة  وحده  هللا  فمن  وفقت  فأن 

بعض   وقد توصلت من خالل حبثي هذا إل    أين بشر أصيب وأخطئ ، األخرى فحسيب 
 النتائج والتوصيات . 

 أوال : النتائج : 

القومي   1 منهجه  وذلك من خالل  املعاصرة  املشكالت  بعالج مجيع  الكرمي كفيل  القرآن  ــ 
 الصاحل لكل زمان ومكان . 

 مشكالهتا املعاصرة . ـــ حاجة اإلمة املاسة لتوظيف الدراسات القرآنية يف عالج   2

أو بذكر مرادفه   ابلفظ الصريح،ـــــالوقوف على معىن الفقر وحدوده ، وحديث القرآن عنه    3
فريد يص الفرد واجملتمع ، وطرق عالجه مبنهج  السلبية على  أسبابه ، وآاثره  أن ، وبيان  ح 

 أمنوذجا حيتذى به يف حل تلك اآلفات اجملتمعية املعاصرة .  يكون 

 توصيات : الاثنيا :  

إلجياد حلول انجعة، من   ل الدؤوبمحث الباحثني وحتفيزهم ، على البحث اجلاد والعــــ    1
 ات خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة  لتلك املشكالت املعاصرة ، اليت تؤرق اجملتمع

 . ، وإبراز دور القرآن الكرمي يف عالج تلك املشكالت  

ا  2 التكافل  ثقافة  نشر  أفرادـــــ  بني  واألرامل   اجملتمع،   الجتماعي  واليتامى  احملتاجني  لرعاية 
اخلاصة   االحتياجات  وذوي  مع   ممنواملطلقات   ، يكفيهم  دخل  لديهم  الدولة   ليس  قيام 

 ملا لذلك من آاثر إجيابية على الفرد واألسرة واجملتمع .  بدورها جتاه هؤالء
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للمؤسسات اليت تعمل من القرآن والسنة ،    املتخصصة واملستمدةــــــــ ااتحة هذه البحوث    3
يتم اإلفادة من هذه اجلهود ،   من أن تصبح حبيسة على حل تلك املشكالت حىت  بدالً 

 . األدراج  

 

 فهرس املصادر واملراجع  اثلثا :  

تعلم جمموعة من العلماء طبع سلسلة جممع   89رهاب وخطره على السالم العاملي ص اإلـ  1
 م .  2017 -هـ 1438البحوث اإلسالمية عام  

أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن حملمد األمني الشنقيطي ط دار الفكر بريوت ط ـ  2
 مـ  1995  -هـ   1415

األم للشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريسشافع الناشر: دار املعرفة ـ  3
 م. 1990هـ/1410بريوت،

مد بن حنبل املؤلف: حمفوظ بن أمحد اهلداية على مذهب اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حمـ  4
 1425مؤسسة غراس ط    -بن احلسن، أبو اخلطاب الكلوذاين ، احملقق: عبد اللطيف مهيم  

 م   2004هـ /  
أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي حتقيق املرعشلي ط دار إحياء التاث العريب بريوت ـ  5

 هـ.  1418ط: األول  
 األول جامعة امللك خالد  د  عبداحملسن امحد.   حبث مقدم ملؤمتر القرآين ـ 6
 ه ط املوسوعة العربية العاملية   373حبر العلوم أليب الليث السمرقندي ت ـ 7
 م .  1999البحر احمليط أليب حيان ، ط دار التاث بريوت لبنان ط األول ـ  8
 1984للنشر سنة التحرير والتنوير حملمد الطاهر بن عاشور التونسي ط الدار التونسية  ـ     9
 م. 

تبية األوالد يف اإلسالم" للشيخ عبدهللا انصح علوان ، ط دار السالم للطباعة ـ  10
 والنشرلقاهرة. 
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ه   1403التعريفات للجرجاين: ط دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط األول لسنة ـ  11
 م . 1983

 تفسري أمحد حطيبة موقع املكتبة الشاملة . ـ    12
 اوي مطابع أخبار اليوم مصرتفسري الشعر ـ    13
تفسري القرآن العظيم البن كثري حتقيق: سامي بن حممد سالم ،دار طيبة ط: الثانية ـ   14

 م .   1999  -هـ 1420
 م.  1990تفسري املنار حممد رشيد بن علي رضا ط اهليئة املصرية العامة للكتاب ـ    15
 د ت . ه  1404تيسري التفسري إلبراهيم القطان املتويف سنة  ـ    16
 م . 1981الثروة يف ظالل اإلسالم للبهي اخلوَل ط دار القلم ، الكويت ، ط الرابعة ـ    17
 ه. 1420جامع البيان  للطربي حتقيق أمحد شاكر ط دار الرسالة ،ط األول ـ    18
اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  حتقيق أمحد الربدوين ط دار الكتب املصرية ط الثانية ـ    19

 م.   1964ه 1384سنه  
: خمتار اهلائج وأخرون الناشر:األزهر الشريف، القاهرة ط ت لسيوطي  لمجع اجلوامع ـ  20

  2005  -هـ   1426الثانية،  
ه 1236حاشية الدسوقي على الشرح الكبري حملمد بن أمحد الدسوقي املالكي املتويف ـ    21

 . ط دار الفكر بريوت  
عمر البقاعي ط دار الكتاب اإلسالمي، الدرر يف تناسب اآلايت والسور إلبراهيم بن  ـ  22

 القاهرة . 
 1423الروضة الندية أليب الطيب حممد البخاري ط َدار ابن عفَّان ، القاهرة ، األول، ـ  23
 م .  2003  -هـ 

حملمد انصر الدين   -السراج املنري يف ترتيب أحاديث صحيح اجلامع الصغري للسيوطي ـ    24
 م .  2009  -هـ   1430ثة،  ط الثال  -األلباين ط دار الصديق  

مد بن يزيد القزويِن، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي دار إحياء حملسنن ابن ماجه  ـ    25
 . احلليب القاهرة  ،  الكتب العربية
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سنن أيب  داود سليمان بن األشعث السِ ِجْستاين احملقق: حممد حميي الدين ط املكتبة ـ  26
 بريوت   -العصرية، صيدا  

بريوت ط األول،   –ى للنسائي حققه: حسن شليب ط: مؤسسة الرسالة  السنن الكرب ـ    27
 م  2001  -هـ   1421
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بريوت ط –معاَل التنزيل للبغوي ت عبد الرزاق املهدي ط دار إحياء التاث العريب  ـ 45

 هـ   1420األول ،  
 1408بريوت ط األول    –هـ(ط عاَل الكتب  311معاين القرآن وإعرابه للزجاج)ت ـ 46
 م.  1988  -هـ 

 القاهرة .   -انيالناشر: دار احلرمني  املعجم األوسط أليب القاسم الطرب ـ  47
املعجم األوسط أليب القاسم الطرباين حتقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد ,وآخرون ـ  48

 القاهرة   -ط: دار احلرمني  
 –معجم الشيوخ أليب القاسم علي بن احلسن املعروف اببن عساكر ط: دار البشائر  ـ    49

 هـ   1421دمشق ط: األول  
 ط  جملمع اللغة العربية ابلقاهرة ط دار الدعوة . املعجم الوسيـ  50
: ط    دار الفكر/: عبد السالم هاروانحتقيقمحد بن فارس الرازي أل  معجم مقاييس اللغة ـ 51

 م. 1979  -هـ 1399
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