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 امللخص 
ان الفقر والعوز هو ظاهرة قديمة جدا وماتزال , وهو آفة اجتماعية تخز المجتمع اذا ما تمت معالجتها بالطرق والوسائل العلمية من حيث 

المالئمة لتلك الشريحة. والفقر ظاهرة التخلو اي دولة منها باتت مألوفة من حيث إنها ظاهرة اجتماعية واقتصادية  أيجاد العمل وتوفير الحياة 
لجميع الشعوب والحضارات لذا تطرقت في بحثي هذا الى تعريف الفقر من اللغة واالصطالح وتبين للفقر ألفاظ صريحة مثل )الفقراء( وغير  

سباب شرعية كالمعاصي والذنوب ومنها اقتصادية يجب معالجتها عقائديا كاالعتقاد جزمَا ان هللا هو الرزاق .  صريحة مثل )اإلمالق( وللفقر أ
 كما للفقر اثأر جانبية على الفرد والمجتمع . لذا يجب إيجاد قوانين التكافل ألمعاشي المشترك.

The summary 

Poverty and destitution is a very old phenomenon and it is still a social scourge that traps society if it is 

dealt with in scientific ways and means in terms of finding work and providing a suitable life for that 

groups.Poverty is a phenomenon that is not without any of them are familiar in terms of it is a social 

phenomenon and economic for all peoples and civilizations ,so in this research I touched on the definition 

of poverty from the language and the terms and shows poverty explicit words such as poor and non-explicit  

like the giant and poverty has legitimate reasons such as sinners and sins , including economic should be 

treated ideologically as the belief that God is absolutely Razak . poverty also has side effects on the 

individual and society . therefore , mutual cohabitation laws should be established. 

 املقدمة
  ،وآفة اجتماعية خطيرة شهدتها البشرية عبر العصور، وهي معقدة وذات جوانب متعددة: اقتصادية  وال تزال،ظاهرة قديمة جدا   :الفقرف

ويختلف ، مه أصال  وهذا العجز المؤدي إلى الحرمان يرجع إلى عدم كفاية الدخل أو النعدا، حالة من الحرمان يثقافية وبيئية وه ،سياسية
حسب مستويات المعيشة في  مفهوم وطرق قياس الفقر من مجتمع آلخر، كما يختلف دخل المجتمع نفسه من وقت آلخر، فمن يعد فقيرا  

مهمة في تحديد المالمح العامة   اظاهرة جد قر  الفَ  ظاهرةُ وتعُد  .في إحدى الدول اإلفريقية واآلسيوية الواليات المتحدة األمريكية قد يعد غنيا  
فهي ظاهرة ال تخلو أي دولة منها سواء كانت متقدمة أو متخلفة، وهي قضية مألوفة ومتناولة من حيث ، ألي اقتصاد من اقتصاديات الدول

ديان تطرقت إليها،  إضافة إلى أن كل األ ، وفي جميع العصور  والمجتمعات، لجميع الشعوب والحضارات ،واجتماعية ، ها ظاهرة اقتصاديةن  إ
إال أن االختالف يكمن في درجة التفاوت من  ووضع الحلول الالزمة له ،وخاصة الدين اإلسالمي من حيث ذكر واجب األغنياء تجاه الفقراء

الفقر  يعدولذلك  ة(عنه في الدول المتخلفة )الفقير  حيث النسبة الموجودة، إذ هناك فجوة كبيرة بين أعداد الفقراء في الدول المتقدمة) الغنية(
  .سمة أساسية وظاهرة ال يمكن إغفالها في الدول المتخلفة

 املبحث األول 
   مفهوم الفقر   :املطلب األول

 :الفقر لغًة واصطالحًا 
ْعف والَفْقر الحاجة وفعله االْفت قاُر والنعت َفق يٌر وفي  :لغة .1 ْعف  والضُّ نى مثل الضَّ إِمنا الصدقات للفُقَراءِ  التنزيل العزيزالَفْقر والُفْقر ضد الغ 

إذا احتاج إلى   : اإلعوازُ والفقر أيضا   والفقر: العدم،.(2)الَفق ير المكسور الَفَقار يضرب مثال  لكل ضعيٍف ال ينُفذ في اأُلمور (1) واملساكني
 . (4)هُ مالُ  فعيل بمعنى فاعل. يقال فقر يفقر من باب تعب إذا قلَّ  :والفقير، (3) عليه شيء فلم يقدْر 

    .والحاجة واإلعواز في اللغة بمعنى الضعف، الفقرَ   نَّ إومن خالل هذه التعاريف يتبين لنا 
الشيء   مُ دَ عَ  :الفقر (5)"ا  ى فقر ما ال حاجة إليه فال يسمَّ  ا فقدَ أم   "هو عبارة عن فقد ما يحتاج إليه. :قال الجرجاني . تعريف الفقر إصطالحًا:2

أن الفقير " :قال أبو حنيفةوقد يتباين الفقر مع معنى المسكين ف.(6) بعدُ  وفيما لم يوجدْ  يقال فيه، من العدم ألن العدمَ  بعد وجوده فهو أخص  
والمسكين هو الذي به زمانة ال يسأل وال يعطى له   (7)( ) وأنتم الفقراءُ  :تعالى (هو الذي يسأل ويظهر افتقاره وحاجته إلى الناس قال هللا ) 

أن المسكين أسوأ   عندهم،الصقا بالتراب من الجوع والعرى، فالحاصل أن مذهب الحنفية  أي: (8)قال هللا ) تعالى (: "أو مسكينا ذا متربة"
، والمسكين كان أو غير زمن  كان أو متعففا   زمنا   وال حرفة تقع منه موقعا   الفقير من ال مال له،"من الفقير. قال الشافعي رحمه هللا:  حاال  

ير" ثم اختلف أهل التأويل في صفة "الفقاإلمام الطبري: "قال  (9)".سائلٍ  كان أو غيرَ  سائال  من له مال أو حرفة ال تقع منه موقعا وال تغنيه 
الفقير، هو ذو " (11) قال آخرون: : "الفقير"، المحتاج المتعفف عن المسألة، و"المسكين"، المحتاج السائل...(10)و"المسكين". فقال بعضهم
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اإلمام  أهمهم: وذهب كثير من المفسرين على رأي الشافعي ومن (12)الزمانة من أهل الحاجة و"المسكين"، هو الصحيح الجسم منهم.
    .(17) لوسيواآل (16) والخازن (15) لبيضاوي وا (14)وابن عطية(13)البغوي 

  نَّ أويفهم من هذا ب (18) الفقير عند الحنفية: هو من له ادنى شيء أو قدر نصاب غير  نام مستغرق في الحاجة:الفقر عند الفقهاء  .3
هو من ليس له كفايته ال بمال وال بمكسب أي لم  عند الشافعية:و  .عندهم من ال يملك النصاب، يملك النصاب لكن ماله ثابت ال يزيدُ  الفقيرَ 

عند المالكية: أن الفقير ممن .(19)مثال يحتاج كل يوم  إلى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو ثالثة،فيملك إال شيئا يسيرا بالنسبة إلي حاجته
 .(21)من كفايته اَ عند الحنابلة: هو من ال يجد ما يقع موقعو ، (20)لشيء اليسير وال يكفيه لمعيشتهيملك ا

 الفقير من ال يملك قوت معيشته.   أنَّ أقوال الفقهاء بتتبع من ي ويتبين ل

 ظاهرة الفقر وأنواعه:  الثاني: املطلب
والفقراء، وحاولت األديان والفلسفات منذ القدم حل مشكلة الفقر والتخفيف من منذ زمن طويل عرف الفقر األرض منذ أن وجد اإلنسان على  

وال حرمان كما ظهرت حركات  ،وال فقر وال طبقات، آالم وعذاب الفقراء، فجمهورية أفالطون تعد من األمثلة على عالم ال تفاضل فيه، 
إلى التقشف والزهد والتصوف ألنهم يعتقدون أن الفقر ال يمثل شرا ونجد من يقدس الفقر ويدعو ،متطرفة تدعو إلى شيوعية األموال والنساء

اي  ،قتنع بالعطاءييجب الخالص منه، ومنهم من يرى أن الفقر شره  بالء ولكنه قدر محتوم ال ينفع فيه العالج، وعلى الفقير أن يصبر و 
وأن األديان   ،البذل واإلحسان والتصدق على الفقراءيرضى بالواقع على أي حال، ومنهم من يرى الفقر كذلك ولكنهم يوصون أغنياءهم ب

السماوية السابقة اعتمدت في عالج الفقر على الحسان الفردي والصدقات التطوعية وليس للفقراء فيها حق معلوم وال نصيب مقدر محتوم إال 
واإلنسان والعمل والمال والفرد والمجتمع تخالف   وللمجتمعات اإلسالمية نظرة إلى الحياة (22)ما تجود به النفوس الخيرية وضمائر المحسنين."

في مجموعها نظرة المذاهب األخرى، ولذا نجد أن الفقر في هذه المجتمعات يشكل خطرا على العقيدة واألخالق والسلوك والفكر اإلنساني 
مة، ولما يتبعه من سوء التغذية والصحة  واألسرة والمجتمع واستقراره وسيادة األمة وحريتها، وللفقر عدة أخطار جد سيئة على الصحة العا

ولعل هذه اإلخطار المختلفة جعلت التفكير في ،النفسية، وفي كل ذلك خطر على اإلنتاج واالقتصاد والتنمية االقتصادية وعلى حياة اإلنسان
مفاهيم تم إحصاؤها من قبل الهيئات  لظاهرة الفقر عدة،مؤشرات متعددة الجوانب لقياس التقدم االجتماعي واالقتصادي وبالتالي لقياس الفقر

ر ورجال االقتصاد والمالية انطالقا من واقع الشعوب ولقياسها استعملت مجموعة من المعايير فبالنسبة للجزائر نجد عدة أنواع لظاهرة الفق
الفقر المستديم الفقر ، و الفقر المؤقت، و الفقر النسبي، و لفقر المطلق، اغير المادي، و الفقر المادي(23) وتتمثل هذه األنواع المتباينة في التالية:."

 .الفقر اإلنسانيو  )النقدي( المالي
 بحث الثانيامل

نجد أن لفظة الفقر ومشتقاتها  في ثالثة عشر موضعا في سور مختلفة مكيه   الشرعية نقرأ  في نصوص حين :الفاظ  الفقر في اإلسالم  
 سأفصله في مطلبين:ومدنيه، و 

   -املطلب األول: ألفاظ الفقر الصرحية:
ل   َفَقاَل  َفَسَقى َلُهَما ُثمَّ َتوَ  } فالمكية قوله ) تعالى (: هناك ألفاظ صريحة للفقر وردت في القران الكريم في اآليات المكية والمدنية، لَّى إ َلى الظ  

ْن َخْيٍر َفق يٌر{ ْيَطاُن  اآليات المدنية:و  (25)}َيا َأيَُّها النَّاُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء إ َلى َّللاَّ  َوَّللاَُّ ُهَو اْلَغن يُّ اْلَحم يُد{وقوله:  ،(24)َرب   إ ن  ي ل َما َأْنَزْلَت إ َليَّ م  }الشَّ
ُدُكُم  ٌع َعل يٌم{َيع  ْنُه َوَفْضال  َوَّللاَُّ َواس  ُدُكْم َمْغف َرة  م  مَّا ه َي َوإ ْن ُتْخُفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء  .(26) اْلَفْقَر َوَيْأُمُرُكْم ب اْلَفْحَشاء  َوَّللاَُّ َيع  َدَقات  َفن ع  }إ ْن ُتْبُدوا الصَّ

يُعوَن َضْرب ا ف ي اأْلَْرض   .(27)ي  َئات ُكْم َوَّللاَُّ ب َما َتْعَمُلوَن َخب يٌر{َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوُيَكف  ُر َعْنُكْم م ْن سَ  ُروا ف ي َسب يل  َّللاَّ  اَل َيْسَتط  يَن ُأْحص  }ل ْلُفَقَراء  الَّذ 
يَماُهْم اَل َيْسَأُلوَن النَّاَس  َن التََّعفُّف  َتْعر ُفُهْم ب س  ُل أَْغن َياَء م  ْن َخْيٍر َفإ نَّ َّللاََّ ب ه  َعل يٌم{ َيْحَسُبُهُم اْلَجاه  يَن   .(28) إ ْلَحاف ا َوَما ُتْنف ُقوا م  }َلَقْد َسم َع َّللاَُّ َقْوَل الَّذ 

{ ُذوُقوا َعَذابَ َقاُلوا إ نَّ َّللاََّ َفق يٌر َوَنْحُن أَْغن َياُء َسَنْكُتُب َما َقاُلوا َوَقْتَلُهُم اأْلَْنب َياَء ب َغْير  َحقٍ  َوَنُقولُ  }َوَمْن َكاَن َفق ير ا َفْلَيْأُكْل  . (29) اْلَحر يق 
} ل يَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفة  ُقُلوُبُهْم َوف ي الر  َقاب   .(31)}إ ْن َيُكْن َغن يًّا َأْو َفق ير ا {. (30)ب اْلَمْعُروف  َدَقاُت ل ْلُفَقَراء  َواْلَمَساك ين  َواْلَعام  َوف ي   َواْلَغار م ينَ }إ نََّما الصَّ

ب يل  َفر يَضة  م َن َّللاَّ  َوَّللاَُّ َعل يٌم َحك يٌم{ ُموا اْلَبائ َس اْلَفق يَر{ .(32) َسب يل  َّللاَّ  َواْبن  السَّ ْنَها َوَأْطع  ْن  (33)}   َفُكُلوا م  يَن م  ال ح  ْنُكْم َوالصَّ }َوَأْنك ُحوا اأْلََياَمى م 
ُكْم َوإ َمائ ُكْم إ ْن  َباد  ٌع َعل يٌم{ع  ْن َفْضل ه  َوَّللاَُّ َواس  ُم َّللاَُّ م  ْن   .(35)}َوَّللاَُّ اْلَغن يُّ َوَأْنُتُم اْلُفَقَراُء{ .(34) َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغن ه  يَن ُأْخر ُجوا م  ر يَن الَّذ  }ل ْلُفَقَراء  اْلُمَهاج 

ْم َيْبَتُغوَن َفْضال  م َن َّللاَّ  وَ  ْم َوَأْمَوال ه  َيار ه  ُقوَن{د  اد  فهذه جميع اآليات الواردة في لفظة الفقر في   (36) ر ْضَوان ا َوَيْنُصُروَن َّللاََّ َوَرُسوَلُه ُأوَلئ َك ُهُم الصَّ
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نتدبر جميع اآليات القرآنية  نجد أن هللا ) تعالى ( وصف الفقراء حين القران الكريم.وكل آية لها معنى يختلف عن األخر من حيث الداللة. و 
 :ييأت بما
 . أنهم احصروا في سبيل هللا. 1
 . أنهم ال يستطيعون ضرباً في األرض.2
 . أنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.3
 . أنهم يعرفون بسيماهم.4
 . أنهم ال يسألون الناس إلحافاً. 5

 -:غري الصرحية فاظ لألا الثاني:املطلب 
 :يأتي ومن هذه األلفاظ ما ،وهي مرادفة له ،بمعنى الفقر تهناك ألفاظ ورد

ْن إ ْماَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُكْم َوإ يَّاُهْم { وبين هللا )تعالى( هذا في آيتين، فقال )تعالى(: (37)معناه االفتقار :اإلمالق .1 نهى ف (38)}َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم م 
وقال أيضا:}َواَل َتْقُتُلوا َأْواَلَدُكْم َخْشَيَة إ ْماَلٍق َنْحُن َنْرُزُقُهْم  (39) األوالد من أجل الفقر الواقع بالفعل.هللا )تعالى( في هذه اآلية الكريمة عن قتل 

ْطئ ا َكب ير ا{ ن ْحُن َنْرُزُقُهْم قال ابن كثير: "أي خوف أن تفتقروا في ثاني حال, ولهذا قدم االهتمام برزقهم فقال: } (40)َوإ يَّاُكْم إ نَّ َقْتَلُهْم َكاَن خ 
 (42) أي فاقة وفقر (41)اآلية  َوإ ي اُكم{

لنا حال المسكين فقال:   ووصف هللا  (43) ما يكفي عائلته، وحالته سيئة. هماله وليس عند : هو الفقير المحتاج وهو من قلَّ المسكين .2
الجوع، قال ابن عباس: "ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي  و أي الفقير المحتاج الصقا  بالتراب، من شدة الفقر (44)}َأْو م ْسك ين ا َذا َمْتَرَبٍة{

 .(45)ال بيت له وال شيء يقيه من التراب"
الَخَصاُص الفقُر وسوُء الحال والَخل ة والحاجة،وكذلك الرجل إ ذا لم َيْشَبع من الطعام وكلُّ ذلك من معنى الَخَصاصة التي هي   الخصاصة: .3

ْم َخَصاَصٌة َوَمْن الكريم وقد بين القران  (46) الُفْرجة والَخلَّة. ْم َوَلْو َكاَن ب ه  ه  ه  َفُأوَلئ َك ُهُم  هذا فقال: }َوُيْؤث ُروَن َعَلى َأْنُفس  ُيوَق ُشحَّ َنْفس 
ومن   ويقول الشيخ السعدي في تفسير هذه اآلية:" (48)في حالة فقر وفاقة وحاجة : أي يفضلونهم على أنفسهم وهم محتاجون  (47)اْلُمْفل ُحوَن{

وهو اإليثار بمحاب النفس من األموال  أوصاف األنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا بها على من سواهم، اإليثار، وهو أكمل أنواع الجود، 
وغيرها، وبذلها للغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصاصة، وهذا ال يكون إال من خلق زكي، ومحبة هلل )تعالى( مقدمة على محبة  

 (49)والده وباتوا جياعا."شهوات النفس ولذاتها ومن ذلك قصة األنصاري الذي نزلت اآلية بسببه، حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأ
وكل واحد عنده أشياء ويحتاج إليها لكنه يجد أخاه المؤمن يحتاج إليها أكثر منه فيؤثره على نفسه، أهو يفضله عن  ويقول اإلمام الشعراوي: "

 .(50)نفسه؟ ال؛ لكنه يعطي هذا الشيء القليل في الفانية كي يأخذه في الباقية"
ْن َشَعائ ر  َّللاَّ  َلُكْم  :القانع والمعتر .4 ف يَها َخْيٌر أن هللا )تعالى( وصف الفقير بلفظ القانع والمعتر، فقال )تعالى(: }َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم م 

ُموا اْلَقان َع وَ  ْنَها َوَأْطع  ْرَناَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{َفاْذُكُروا اْسَم َّللاَّ  َعَلْيَها َصَوافَّ َفإ َذا َوَجَبْت ُجُنوُبَها َفُكُلوا م  أهل العلم  وأختلف  (51)اْلُمْعَترَّ َكَذل َك َسخَّ
 :(52)منها في معنى القانع والمعتر على أقوالٍ 

 .ومحمد بن كعب القرظي ،ومجاهد ،عباس ابن ه المستغني بما أعطيته وهو في بيته , والمعتر الذي يتعرض لك وال يسأل، قال :القانع أ.
 .السائل, وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهدٍ  , والمعترُ  المتعفف :القانع ب.
 قال سعيد بن جبير: القانع هو السائل.  ت.
 اسلم.  المسكين الذي يطوف, والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور،قاله ابن :القانع ج.
 يدخل بيتك, والمعتر الذي يعتزل من الناس، قاله مجاهد. جارك الغني الذي يبصر ما  :القانع خ.
  (54)}َوَوَجَدَك َعائ ال  َفَأْغَنى{  عبر القران عن لفظ الفقر بالعائل، فقال )تعالى(: (53): مذكرها عيل وهو الفقيرالعيلة .5
وجاء أيضا بقوله   (56)مصحف عبد هللا )ووجدك عديما (ه في ويدل عليه ما روى أنَّ  (55)أن المراد من العائل الفقير إلىالمفسرين  أكثرذهب   

ْن َفْضل ه  { ْفُتْم َعْيَلة  َفَسْوَف ُيْغن يُكُم َّللاَُّ م  روى اإلمام مسلم:" َثاَلَثٌة اَل ُيَكل  ُمُهُم َّللاَُّ َيْوَم اْلق َياَمة  َواَل .(58)هنا الفقر :فالعيلة (57))تعالى(: } َوإ ْن خ 
ْم  ْم  -ُيَزك  يه  َيَة َواَل َيْنُظُر إ َلْيه  ي  عدم  فالعائل  هنا هو الفقير الذ (59)"َوَلُهْم َعَذاٌب َأل يٌم َشْيٌخ َزاٍن َوَمل ٌك َكذَّاٌب َوَعائ ٌل ُمْسَتْكب ٌر  -َقاَل َأُبو ُمَعاو 

 ( 60)المال، ويتكبر على غيره، فإن هللا )تعالى( ال يكلمهم وال يزكيهم.
وُع وقيل هو الجوُع مع التََّعب :المسغبة .6 ْغبة الجُّ المراد بها الفقر والجوع، قال ( 61) وَيت يٌم ذو َمْسَغبٍة َأي ذو َمجاعٍة.. . وَمْسَغبة  جاَع والسَّ

 ( .63)مجاعة، لقحط أو غالء أي: (62)َيْوٍم ذ ي َمْسَغَبٍة{)تعالى(: }َأْو إ ْطَعاٌم ف ي 
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 أي مجاعة.  (65) وهي الفقر بعينها، قال )تعالى(: } َفَمن  اْضُطرَّ ف ي َمْخَمَصٍة{( 64) المجاعة  :أي :المخصمة .7
ُموا اْلَبائ َس  (66)الرجل النازل به بلية :البائس .8 ْنَها َوَأْطع  وقد ورد قي القران الكريم لفظة البائس والمراد منها الفقر قال )تعالى(: }َفُكُلوا م 

والثاني: الفقير الذي به ضر  أحدها: أن الفقير الذي به زَمانٌة، وهو قول مجاهد.:(68) وأختلف في معنى  اْلبآئ َس اْلَفق يَر على أوجه (67)اْلَفق يَر{
والخامس: أنه الذي يؤنف عن  والرابع: أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب.والثالث: أن الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس.وع.الج

ال اإلمام القرطبي: " الفقير من صفة البائس، وهو الذي ناله البؤس وشدة الفقر، يقال: بئس يبأس بأسا ق. (69) وقيل: هو شديد الفقرمجالسته.
} َوَأَخْذَنا   وقد بؤس يبؤس بأسا إذ اشتد، ومنه قوله ) تعالى (: . وإن لم يكن فقيرا   ،وقد يستعمل فيمن نزلت به نازلة دهر،إذا افتقر، فهو بائس

يَن َظَلُموا ب َعَذاٍب َبئ يٍس ب َما َكاُنوا َيْفُسُقوَن{ وردت في القران الكريم مرادفة لفظة   ا  بأن هناك ألفاظإستقرائنا: من  يل نَ ي ـوتب (71) أي شديد (70)الَّذ 
 الفقر مع توضيح مبسط لها وذلك من أجل االختصار. 

 بحث الثالثامل
 أهمها:ذكُر هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى الفقر والحرمان حذر اإلسالم منها وهي كثيرة ن:   أسباب الفقر

 املعاصي والذنوب: املطلب األول:
  عليها، وهي سبب من األسباب المؤدية إلى الفقر وبين هللا لنا هذا فقال: اإلسالم ومن يفعلها يعاقْب أن فعل المعاصي والذنوب محرمة في 

َك قُ  ْند  ه  م ْن ع  ْبُهْم َسي  َئٌة َيُقوُلوا َهذ  ْند  َّللاَّ  َوإ ْن ُتص  ه  م ْن ع  ْبُهْم َحَسَنٌة َيُقوُلوا َهذ  ْند  َّللاَّ  َفَمال  }َوإ ْن ُتص  َهؤاَُلء  اْلَقْوم  اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن  ْل ُكلٌّ م ْن ع 
يث ا َك َوَأْرَسْلَناَك ل لنَّاس  َرُسوال  }، َحد  ْن َنْفس  ْن َسي  َئٍة َفم  ْن َحَسَنٍة َفم َن َّللاَّ  َوَما َأَصاَبَك م  ا{َما َأَصاَبَك م  يد  يخبر )تعالى( عن الذين   (72)َوَكَفى ب اَّللَّ  َشه 

عما جاءت به الرسل، المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة أي: خصب وكثرة أموال وتوفر أوالد وصحة، قالوا: }  ال يعلمون المعرضين 
ه  م نْ  ْند  َّللاَّ  { وأنهم إن أصابتهم سيئة أي: جدب وفقر ومرض وموت أوالد وأحباب وبلية وأمر تكرهه  قالوا: } َهذ  ه  م ْن ع  َك {أي:  َهذ  ْند  ع 

قوله }   ،ونظيره (73)والمراد به أمته كما تطير أمثالهم برسل هللا، الخطاب للنبي  ه يا محمد، تطيروا برسول هللا بسبب ما جئتنا ب
يُكْم{ يَبة َفب َما َكَسَبْت أْيد   {نفسكفمن }يقول  ومرة{كل من عند هللا  }اآليات تناقض فيها، فمرة يقول:وليس في هذه  (74)َوَما أَصاَبُكْم م ْن ُمص 

بمعنى المعصية ولما كانت السيئة بمعنى البالء والشدة مضافة إلى هللا وجب أن تكون السيئة  اإلشكال والتناقض اإلمام الرازي قائال: "رفع وي
ْن َدابَّ : قال هللا )تعالى( (75)(مضافة إلى العبد  ْم َما َتَرَك َعَلْيَها م  ُذ َّللاَُّ النَّاَس ب ُظْلم ه  ُرُهْم إ َلى َأَجٍل ُمَسمًّى َفإ َذا َجاَء َأَجُلُهْم  }َوَلْو ُيَؤاخ  ٍة َوَلك ْن ُيَؤخ  

ُموَن{ ُروَن َساَعة  َواَل َيْسَتْقد  قال ابن مسعود  في تفسير هذه اآلية: " لو أخذ هللا الخالئق بذنوب المذنبين ألصاب العذاب جميع  (76)اَل َيْسَتْأخ 
وأكد   (78) "إلمطار من السماء والنبات من األرض فمات الدواب ولكن هللا يأخذ بالعفو والفضلوالمسك ا ،في حجرها( 77) الخلق حتى الجعالن

ْن َدابٍَّة َوَلك ْن ُيؤَ  هللا  ُذ َّللاَُّ النَّاَس ب َما َكَسُبوا َما َتَرَك َعَلى َظْهر َها م  ُرُهْم إ َلى َأَجٍل هذه في موضع أخر فقال:}َوَلْو ُيَؤاخ  ُمَسمًّى َفإ َذا َجاَء  خ  
ير ا{ ه  َبص  َباد  بُّ عليها،  (79)َأَجُلُهْم َفإ نَّ َّللاََّ َكاَن ب ع  لو يعاقب هللا الناس بما عملوا من الذنوب والمعاصي ما ترك على ظهر األرض من دابة َتد 

باده بصير ا، ال يخفى عليه أحد منهم، وال يعزب عنه ولكن ُيْمهلهم ويؤخر عقابهم إلى وقت معلوم عنده، فإذا جاء وقت عقابهم فإن هللا كان بع
يقول ابن كثير: "يا محمد لهؤالء المكذين بما جئتهم به من الرسالة: سيروا   (80)علم شيء من أمورهم، وسيجازيهم بما عملوا من خير أو شر

الها, فخلت منهم منازلهم, وسلبوا ما كانوا فيه من  في األرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل, كيف دمر هللا عليهم وللكافرين أمث
أمر ربك   نعيم بعد كمال القوة وكثرة العدد والعدد, وكثرة األموال واألوالد, فما أغنى ذلك شيئا , وال دفع عنهم من عذاب هللا من شيء, لما جاء 

 ( .81)ألنه ) تعالى ( ال يعجزه شيء"
 النعمة: ب  الكفر :املطلب الثاني

الناس يكفرون بنعم هللا عليهم وال يشكرون هللا )تعالى( على فضله ورزقه  وهذا سبب يؤدي الى الفقر والجوع وبين هللا هذا في كتابه كثير من 
يٌد{ زيدا من النعمة.. فنشكر عليها الشكر على النعمة يعطينا م نَّ أ :وهكذا نعرف (82)فقال:} َلئ ْن َشَكْرُتْم أَلَز يَدنَُّكْم َوَلئ ْن َكَفْرُتْم إ نَّ َعَذاب ي َلَشد 

الطبري: "لئن شكرتم ربكم بطاعتكم إياه فيما أمركم ونهاكم ألزيدنكم في  اإلمامفتعطينا المزيد وهكذا يظل الحمد دائما  والنعمة دائمة، يقول 
أن  و  شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية... نَّ إيقول سيد قطب:" "و  .(83)أياديه عندكم ونعمه عليكم على ما قد أعطاكم

النفس التي تشكر هللا على نعمته، تراقبه في التصرف بهذه النعمة. بال بطر، وبال استعالء على الخلق، وبال استخدام للنعمة في األذى  
والكفر   ....وللتصرف الصالح في النعمة بما ينميها ويبارك فيهاوهذه وتلك مما يزكي النفس، ويدفعها للعمل الصالح   والشر والدنس والفساد،

أو بإنكار أن هللا واهبها، ونسبتها إلى العلم والخبرة والكد الشخصي والسعي! كأن هذه الطاقات ليست نعمة  ،بنعمة هللا قد يكون بعدم شكرها
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لها للشهوات والفساد.. وكله كفر بنعمة هللا..والعذاب الشديد قد  من نعم هللا! وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكبر على الناس واستغال
وقد يكون عذابا  مؤجال   يتضمن محق النعمة. عينا  بذهابها. أو سحق آثارها في الشعور. فكم من نعمة تكون بذاتها نقمة يشقى بها صاحبها،

بأن تغير النعم   وقد نبه هللا  (84)بنعمة هللا ال يمضي بال جزاء إلى أجله في الدنيا أو في اآلخرة كما يشاء هللا، ولكنه واقع ألن الكفر
ْم َوَأنَّ   وأحوال الناس هو بسبب الكفر والعصيان والفسوق قال )تعالى(: ه  }َذل َك ب َأنَّ َّللاََّ َلْم َيُك ُمَغي  ر ا ن ْعَمة  َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُيَغي  ُروا َما ب َأْنُفس 

ْم { (85)َّللاََّ َسم يٌع َعل يٌم{ ه  ه في أحكامه، وأن  ه وقسطَ اآليات عدلَ  في هذهيبن هللا .(86)وقال أيضا: }إ نَّ َّللاََّ اَل ُيَغي  ُر َما ب َقْوٍم َحتَّى ُيَغي  ُروا َما ب َأْنُفس 
  وعيونٍ  من جناتٍ  ن فكفروا بنعم هللا هللا )تعالى( ال يغير نعمة أعطاها ألحد، إال بسب ذنوبه ومعاصيه، وهذا ما حصل آل فرعو 

كانوا فيها فاكهين،فأهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم،وأكد هللا بان الكفر يؤدي إلى الفقر فقال: }إ نَّ َشرَّ   , ونعمةٍ كريمٍ  ومقامٍ  وكنوزٍ  وزروعٍ 
ُنوَن{ يَن َكَفُروا َفُهْم اَل ُيْؤم  ْنَد َّللاَّ  الَّذ  َواب   ع  العقوبة وفي مقابل  (88) بين هللا )تعالى(: أن شر ما دب على وجه األرض هم الذين كفروا" (87)الدَّ

والذنب نجد العطاء والشكر،"فالعاقل الحازم من يستديم النعمة ويداوم على الشكر واألفضال منها على عباده واكتساب ما يفوز به في  
 .(89)اآلخرة"

 أكل الربا:  :املطلب الثالث
" الربا في اللغة: َدَقات  يء يربو ربوا  ورباء: زاد ونما. وفي التنزيل: "َوُيْرب ي الصَّ الز يادة في   :واصطالحاً .(91) ومنه أخذ الر با الحرام (90)ربا الش 

لَّ َلُكُم الطَّي  َباُت{ إن  هللا .(92)  أشياء مخصوصة لَّ َلُهْم ُقْل ُأح  ويقول جل    (93)قد أحل  لنا الط يبات في هذه األرض: }َيْسَألوَنَك َماَذا ُأح 
ُم اْلَخَبائ َث{ لُّ َلُهُم الطَّي  َبات  َوُيَحر  ُم َعَلْيه  لنا ما فيها حت ى نعيش بسعادة أراد لنا الحياة على هذه األرض وسخ ر ( سبحانه)فاَّلل  .(94)جالله: }َوُيح 

رائع, حت ى قيل إن  الر با والز نا قد حر مت في كل  ال رائع, ولن تجدَ وحت ى نصل بالخير ورضا هللا إلى الجن ة, فلذلك كان تحريم الر با في كل  الش    ش 
وهللا حرم الربا في كثير من اآليات منها  (95)لبشرإال  وقد حر مت هاتين الكبيرتين لما فيها من خطر كبير على استمرار الحياة سعادة ا شريعة  

َن اْلمَ  ْيَطاُن م  يَن َيْأُكُلوَن الر  با ال َيُقوُموَن إ الَّ َكَما َيُقوُم الَّذ ي َيَتَخبَُّطُه الشَّ يقول اإلمام الخازن في تفسير هذه اآلية: " .(96)س   {قوله )تعالى(: }الَّذ 
حيحة, ألن  الر با ربا في بطونهم حتى أثقلهمإن  آكل الر با ُيبعث يوم القيامة م , فال يقدرون على   ثل المصروع ال ذي ال يستطيع الحركة الص 

ن يَن،َفإ ْن َلْم َتْفعَ : )تعالى( هللا يقولو  (97)اإلسراع" َن الر  با إ ْن ُكْنُتْم ُمْؤم  يَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاََّ َوَذُروا َما َبق َي م  ُلوا َفْأَذُنوا ب َحْرٍب م َن َّللاَّ  َوَرُسول ه   }َيا َأيَُّها الَّذ 
يف. وقيل إن  معنى هذه  الن ارُ  هللا   "إن  حربَ  أيضا :يقول . و (98)َوإ ْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَوال ُكْم ال َتْظل ُموَن َوال ُتْظَلُموَن{ , وحرب رسوله الس 

َدَقات    } وقال )تعالى( (99)الحرب. وقيل بل المراد نفس الحربفي الوعيد والت هديد, دون نفس  المبالغةالمحاربة  َيْمَحُق َّللاَُّ الر  َبا َوُيْرب ي الصَّ
به،  قال ابن كثير: "يخبر هللا )تعالى( أنه يمحق الربا أي: يذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو َيْحرَمه بركة ماله فال ينتفع (100){

ما  في فالر با "محاربة سافرة هلل ولرسوله, إذا كان بغيا  على عباد هللا الفقراء, و  (101)بل يعذبه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة." تحك 
عفاء,  , ولهذا تول ى  أرزاقهم, وإفسادا  لحياتهم, وتضييعا  لهم, إن ه قتل جماعي للفقراء والمستضعفين في المجتمع فاع عن هؤالء الض  الد 

ْن َزَكاٍة ُتر يُدوَن َوْجَه َّللاَّ   وقال ) تعالى (: "َوَما آَتْيُتْم م ْن ر با  ل َيْرُبَو ف ي َأْمَوال    (102)واالنتقام لهم ممن ظلموهم" ْنَد َّللاَّ  َوَما آَتْيُتْم م  النَّاس  َفال َيْرُبو ع 
ُفوَن" ال يزكو عند هللا وال   :: " وما أعطيتم أكلة الر با ليربو في أموالهم فال يربو عند هللا أيالنسفي وجاء في ت فسير.(103)َفُأوَلئ َك ُهُم اْلُمْضع 
 (104) م من صدقة تبتغون بها وجه هللا خالصا  ال تطلبون به مكافأة وال رياء وال سمعة فهذا ال ذي يضاعف هللا حسناته"يبارك فيه. وما أعطيت

قال العلقمي: " أي ينقص هللا مال الربا ويذهب  (105)" ما أحد أكثر من الربا إال كان عاقبة أمره إلى قلة ":وجاء في الحديث عن النبي 
ذن  إ (107)" لعن هللا آكل الر با وموكله وشاهديه وكاتبه" : وعن  بن مسعود رضي هللا عنه قال: إن  رسول هللا(106)بركته وإن كان كثيرا "

الر با يسب ب األزمات ،يبارك هللا لنا في حياتنامن أسباب الفقر والجوع  هو الربا وهو محرم في اإلسالم، فال بد االجتناب عنه حتى 
  :االقتصادية: وذلك من ناحيتين

رة على المقترضين دون المساهمة في مخاطر  .1 ما تصيبه طبقة المرابين من إثراء غير مشروع بسبب حصولهم على الفوائد المقر 
ع في اإلق .مشروعاتهم راض, وميلها إلى تقنين اإلقراض في أوقات الر كود, أو منعه خوفا  من  ميل طبقة المرابين في أوقات الر خاء إلى الت وس 

داد مما يزيد من  حاالت الفقر والجوع واالضطراب في   (108)احتماالت الخسارة, وعمال  على استرداد قروضها, وإرغاما  للمقترضين على الس 
 المجتمع.
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ي يدفعها المنتج إلى المقرض ُتضاف إلى تكاليف اإلنتاج, وما ذلك إال  ألن  أي  مشروع ـ الر با يسبب الغالء واالنحرافات المالي ة: فالفائدة ال ت 2
ر, ال يعطي أرباحه إال  بعد سنة أو بضع سنوات, بينما تكون الفائدة مستحق ة في فترة ال عالقة لها باألرباح, مما يؤد ي إلى غالء األسعا

عب الفقراء بشكل عام   ونحن نعرف أن  ال ذي يستخدم هذا اإلنتاج هم أفراد  .(109)الش 
  -املطلب الرابع: احلكم بغري ما انزل اهلل:

 (110)}َوَمْن َلْم َيْحُكْم ب َما َأْنَزَل َّللاَُّ َفُأوَلئ َك ُهُم اْلَكاف ُروَن{ أسباب الفقر من لم يحكم بما أنزل هللا )تعالى( و بمنهج اإلسالم قال )تعالى(:ن م
يل  ب َما َأْنَزَل َّللاَُّ ف يه  َوَمْن َلْم َيْحُكْم ب َما َأْنَزَل َّللاَُّ   وقال: (111)َلْم َيْحُكْم ب َما َأْنَزَل َّللاَُّ َفُأوَلئ َك ُهُم الظَّال ُموَن{ "}َوَمْن  :وقال أيضا   ْنج  }َوْلَيْحُكْم أَْهُل اإْل 

ُقوَن{ بخمٍس: ما نقض قوم العهد إال سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل هذا فقال: "خمس  وأكد النبي  (112)َفُأوَلئ َك ُهُم اْلَفاس 
ين، وال منعوا الزكاة إال  َّللاَُّ إال فشا فيهم الفقُر  وال ظهرت فيهم الفاحشة إال فشا فيهم الموت، وال طفَُّفوا المكيال إال ُمن عوا النبات، وُأخذوا بالسن

يمية: "وإذا خرج والة األمر عن هذا ] حكم الكتاب والسنة [ فقد حكموا بغير ما أنزل هللا، ووقع  وفي هذا يقول ابن ت (113)ُحبس عنهم القطر"
وهذا من أعظم أسباب تغير الدول، كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا، ومن أراد هللا سعادته جعله يعتبر  بأسهم بينهم،

فإن     وصدق هللا ) تعالى ( ورسوله (114) ونصره، ويجتنب مسلك من خذله هللا وأهانه"بما أصاب غيره، فيسلك مسلك من أي ده هللا
ل،  الناظر إلى واقع بالد المسلمين اآلن يرى ما وقع في تلك البالد من المصائب  والشرور، ومن الفرقة، والعداوة فيما بينهم، وكذا التقات

 ويقول (115)أعظم الثروات  وبمختلف األنواع -كما هو معلوم  -والتناحر، كما ظهر الفقر والتدهور االقتصادي، مع أن في بالد المسلمين 
وعدلوا إلى اآلراء والقياس واالستحسان  ،ابن القيم" لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم االكتفاء بهما

وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في إفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه األمور وغلبت 
هذه هي أفعال الخلق وأخالقهم عادت عليهم بالعقوبات واألزمات التي لن يخرجوا   (116.. )م حتى ربى فيها الصغير وهرم عليها الكبيرعليه

 . منها إال بالتوبة والرجوع إلى هللا
 : أسباب أخرى متفرقة املطلب اخلامس

 ( الحقتها إتماما للفائدة. وردت في أحاديث النبي )  
 .(117): "من كانت الدنيا همَّه فرَّق َّللاَّ عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إال ما كتب له" قال . من كانت الدنيا همَّه:1
،  السخط والقنوط: إن من ضعف اليقين إرضاء الناس بسخط هللا، وحمدهم على رزق هللا،  .2 وذم  هم على قدر هللا وجلب الرزق بمعصية َّللاَّ

ْوح في الرضا واليقين، وجعل الفقر في السخط   فإن رزق هللا ال يجره حرص حريص، وال تدفعه كراهية كاره، وإن هللا برحمته جعل الرَّ
 .(118)والقنوط

لم يمنع قوٌم زكاة أموالهم إال ُمن عوا القطر من السماء، ولوال البهائم لم  ": قال: قال  (رضي هللا عنهما) عن ابن عمر ف . مانع الزكاة:3
 .(119)يمطروا"

َقا فإن َصَدَقا وَبيََّنا ُبور ك لهما في   : عن حكيم بن حزام رضي هللا عنه قال: قال رسول هللاف . الكذب:4 "الَبي  َعان بالخيار ما لم َيَتَفرَّ
َقت بركُة بيعهما"  .(120)بيعهما، وإن كذبا وكتما ُمح 

م عليها وأحدثكم حديث ا فاحفظوه: ما نقص ماُل عبد من صدقة وال ُظلم عبٌد مظلمة صبر  :سؤال الناس قال رسول هللا  .5 " ثالثٌة ُأْقس 
: "من أصابته َفاقٌة فأنزلها بالناس لم ُتسدَّ فاقته،  وقال .(121)عليها إال زاده َّللاَّ عز ا، وال َفَتَح َعْبٌد باَب َمْسَألٍة إال َفَتَح َّللاَُّ عليه َباَب فقر"

 .(122)ومن أنزلها باَّللَّ فيوشُك َّللاَُّ له برزق عاجل أو آجل"
َقٌة ل ْلَبَرَكة "  رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللاعن أبي هريرة  . الحلف في البيع:6 ْلَعة  ُمْمح   .(123)يقول: "اْلَحل ُف ُمَنف  َقٌة ل لس  
ال تفعل،  نَّ أ : يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أمال صدرك غنى وأسد فقرك، و . االبتعاد عن العبادة: جاء في الحديث القدسي "يقول هللا 7

وفي رواية قال: " يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أمأل قلبك غن ى وأمأل يديك رزق ا  يا ابن آدم، ال تباعد  (124) مألت يديك شغال، ولم أسد فقرك"
فقرك وإن  لم تتفرغ لعبادته مأل يديك   وان هللا يغنيك  ويسدَّ   ومعنى هذا تفرغ لطاعة هللا( 125)من  ي فامأل قلبك فقر ا وأمأل يديك شغال "

فتبين لنا   (126)شغال ولم يسد فقرك أي وإن لم تتفرغ لذلك واشتغلت بغيري لم أسد فقرك ألن الخلق فقراء على اإلطالق فتزيد فقرا على فقرك
إزالة فاقته منهم لم تسدَّ   أن من حصل له حاجة شديدة من فقر أو ضيق معيشة فعرضها على الناس وأظهرها بطريق الشكاية لهم، وطلب 
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زق فاقته ولم تقض حاجته، وهكذا كلما سد حاجة أصابته أخرى أشد منها. لكن إذا أنزلها باَّلل واعتمد على مواله فإن هللا يعجل له ويسرع بر 
 .(127) أو بموت قريب له غني فيرثه عاجل أي يسار وغنى

وترك التقدير  والنوم قبل طلوع الشمس، ترك القمامة في البيت،، على الولد،و والدعاء  الكسل، :وهناك أسباب أخرى  (128)."الزنا يورث الفقر. 8
فهذه أهم األسباب المؤدية للفقر من الجانب  وهو على خالف ذلك فكأنما استعجله على نفسه. الذي يتظاهر بالفقر والتفاقر في المعيشة،

 الشرعي والديني. 
 بحث الرابعامل

معالجة الفقر من الناحية الشرعية بغض النظر من الناحية االقتصادية  نتكلم في هذا المبحث عن :معالجة الفقر في السنة النبوية  
من الفروض والتطوع في األموال، وذلك إن هللا )تعالى( لم يترك الغني،بماله سدا، بل قدر فيه فروض وتطوعات، من   ،الواجبات الشرعيةف

 الزكاة،والنذور، والكفارات والفدية وغيرها: 
 املطلب األول: الزكاة: 

والجوع والحرمان عم البالد، وتسلط الغنى لكن لم تطبق كما أرادها الشرع  ونالحظ الفقر  الزكاة من الموضوعات التي كتب فيها العلماء،
  على الفقير، واالعتداء على المال بكل صوره, وال مخرج من هذه األزمات وعالج هذه المشكالت إال باإلسالم وبنظامه االقتصادي الذي يقوم 

وتقاعس العديد من الحكومات عن   الناس، على القيم اإليمانية والمثل األخالقية والضوابط الشرعية التي تحقق الحياة الكريمة الرغدة لجميع
ومن  القيام بواجبها تجاه والية الزكاة ممارسة أو تنظيما, والعشوائية في تطبيق الزكاة بتحويلها من واجب ديني إلى مبادرات شخصية تطوعية 

 في اللغة: الزكاة  ا الراهن. ومن هنا سوف نبين ما هو دور الزكاة في حل مشكلة الفقر، في عصرن شكلها المؤسسى إلى إحسان فردى،
 (129){ زكاها }قد أفلح من تطلق بمعنى الطهارة، قال )تعالى( والزيادة يقال: زكا الزرع: إذا نما وزاد، وزكت النفقة: إذا بورك فيها، وقد النمو

 .(130) صلح أي طهرها عن األدناس، كما أن هذه اللفظة تدل على الصالح، يقال: فالن زكى إذا 
الملك، وحول، غير معدن  المالكية بأنها:" إخراج جزء مخصوص من ماٍل مخصوص بلغ نصابا ، لمستحقه، إن تم عرفها الزكاة شرعًا: 

لم ترد في القرآن الكريم أية تدعو إلى إقامة الصالة إال وهي مقرونة بالدعوة إلى إيتاء الزكاة،، مما يوضح أن الزكاة دعامة من   (131)."وحرث
ألساسية التي بني عليها اإلسالم، ال تقل أهمية عن الصالة.فهي قربة إجبارية، وليست إحسانا فرديا يرجع لهوى الشخص، إن شاء  الدعائم ا

أموالهم صدقة   }خذ من له:وقو  (132)أعطى وإن شاء منع، وقد اوجب هللا الزكاة على األغنياء فقال )تعالى(: }وأقيموا الصالة. وآتوا الزكاة{
"أن المقصود من الزكاة هو سد   (134)على إجماع الفقهاء  الخلة، والتى مقصودها سد الحاجة أو شرع اإلسالم الزكاة (133)وتزكيهم بها{تطهرهم 

: الحاجة  ة الخل  خلَّة المحتاج ودفع حاجته" أو أن المقصود من شرعية الزكاة هو سد خلة المحتاج" وال بد إن نعرف ما المراد من الخلة.
أسأله فيها   سداد العيش الذي جاء في الحديث النبوى الشريف عن قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت الرسول  ومنه (135)والفقر

مسألة  فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها"، قال: ثم قال "يا قبيصة إن المسألة ال تحل إال ألحد ثالثة: رجل تحمل حمالة فحلت له ال
ورجل أصابته جائحه اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما  من عيش: أو قال: سدادا  من عيش، ورجل  حتى يصيبها ثم يمسك،

أصابته فاقة حتى يقوم ثالثة من ذى الحجا من قومه لقد أصابت فالنا  فاقه فحلت له المسألة حتى يصيب قواما  من عيش أو سداد من عش،  
أو قيل السداد هو ما ، (137)فالسداد ما يسد به الفقر وُيدفع ويكفى الحاجة (136) يأكلها صاحبها سحتا "فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا  

أما كيفية سد الحاجة والخلة للفقراء والمساكين فتختلف باختالف األحوال, ولذا جاء قول الفقهاء في مسألة تحقيق . (138)يغنى من الشيء
على أن المطلوب هو سد الحاجة والوصول بهم من حد الفقر والمسكنة إلى حد الغنى أو تحقيق  الكفاية لهم من الزكاة, فالجميع متفق 

قهاء الكفاية، لكن لما كانت الحاجات تتكرر وتتطلب موارد مالية لإلنفاق على ما يلزم إلشباعها، وأن الزكاة تتكرر كل عام, لذلك نجد من الف
كفاية عند أخذ الزكاة, هو ملك النصاب وهذا هو رأى الحنفية حيث جاء "وكره إعطاء فقير من يقول إن الوصول به إلى حد الغنى وتمام ال

أما المالكية فيقولون بإعطاء الفقير والمسكين من الزكاة كفاية سنة ولو كان أكثر من النصاب حي جاء "وجاز دفع   (139)نصاب أو أكثر"
نة وال أكثر من نصاب فال يعطى أكثر من كفاية سنة ولو أقل من  أكثر منه أى النصاب ودفع كفاية سنة، فالمدار على كفاية س

أما الشافعية   (141)ويقول الخرشى "وليس المراد بالسنة حقيقتها وإنما المراد إعطاؤه بقدر ما يعينه إلى الوقت الذى يعطى فيه" (140)النصاب"
د الغنى وسد الحاجة يكون بتحول الفقير والمسكين من حالتهما والحنابلة، فإن المنطوق والمفهوم لديها يشير إلى أن تحقيق تمام الكفاية وح

"ويعطى فقيرا  ومسكينا  كفاية عمر غالب.. وليس : إلى الغنى بشكل دائم من خالل توفير دخل دائم طوال العمر وفي ذلك يقول الشافعية
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في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين، قال العراقيون . و (142)المراد أنهما يعطيانه نقدا  يكفيهما تلك المدة لتعذره بل ثمن ما يكفيهما دخلة"
كما  (143)وكثير من الخراسانين: ويعطيان ما يخرجها من الحاجة إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام وهذا هو نص للشافعى

ك جاء فيه "فإن كان من عادته االحتراف وكيفية تحقيق ذل (144)جاء أيضا : واألصح المنصوص وقول الجمهور "يعطى كفاية العمر الغالب"
أعطى ما يشترى به حرفته أو آالت حرفته قلت قيمة ذلك أم كثرت, ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفى بكفايته غالبا  تقريبا  

 وال تجاره وال شيئا  من أنواع ويختلف ذلك باختالف الحرف والبالد واألزمان واألشخاص" ثم قال: "فإن لم يكن محترفا  وال يحسن صنعة أصال  
المكاسب أعطى كفاية العمر الغالب ألمثاله في بالده.. ثم استدرك فقال:..قال المتولى وغيره يعطى ما يشترى به عقارا  يستغل منه 

ربحه غالبا ... ومن له  وفي تعبير آخر جاء: "ومن كان فقيرا  أو مسكينا  وقد تعود التجارة أعطى كفايته من رأس المال يكفيه  (145)كفايتة"
ونفس هذا التصور لدى الحنابلة حيث جاء "يأخذ تمام كفايته دائما  بمتجر أو آلة صنعة ( 146)حرفة ال يجد آلتها أعطى ما يشترى به آلتها"

 ين.وبهذا التصور يتحول الفقير والمسكين إلى منتج ينفع نفسه ويساهم في التنمية بما ينفع الوطن والمواطن. (147)ونحو ذلك"
 :الزكاة عقاب مانع

َة َواَل  : أما عقاب اآلخرة فهو العذاب األليم لقوله )تعالى( ،لمانع الزكاة عقاب في اآلخرة وعقاب في الدنيا  يَن َيْكن ُزوَن الذََّهَب َواْلف ضَّ }  َوالَّذ 
ْرُهْم ب َعَذاٍب َأل يم. َيْوَم  َْنُفس  ُيْنف ُقوَنَها ف ي َسب يل  َّللاَّ  َفَبش   َباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكَنْزُتْم أل  ُكْم َفُذوُقوا  ُيْحَمى َعَلْيَها ف ي َنار  َجَهنََّم َفُتْكَوى ب َها ج 

ْن َخْيٍر   (148)َما ُكْنُتْم َتْكن ُزوَن{ ْن َخْيٍر }َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُيْنف ُقوَن ُقْل َما َأْنَفْقُتْم م  ب يل  َوَما َتْفَعُلوا م  َفل ْلَوال َدْين  َواأْلَْقَرب يَن َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساك ين  َواْبن  السَّ
البيضاوي: "أي الزكوات لهؤالء المعدودين دون غيرهم، وهو دليل على أن المراد باللمز لمزهم في قسم   اإلمامقال  (149)َفإ نَّ َّللاََّ ب ه  َعل يٌم{

ت دون الغنائم. والفقير من ال مال له وال كسب يقع موقعا  من حاجته من الفقار كأنه أصيب فقاره. والمسكين من له مال أو كسب ال الزكوا
فأن هللا )تعالى( قسم الصدقة بنفسه، وجزئها إلى أجزاء،يجمعهما صنفان من الناس، أحدهما:من  (150)يكفيه من السكون كأن العجز أسكنه."

أخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها وهو الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل، والثاني من يأخذها لمنفعة يأخذ لحاجة في
فإن لم يكن اآلخذ محتاجا وال فيه منفعة  التي يقدمها وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون إلصالح ذات البين والغزات في سبيل هللا،

ويعطى الفقير ما يستأصل شأفة فقره ويقضي على أسباب عوزه وفاقته ويكفيه بصفة دائمة وال يحوجه   (151) فال سهم له في الزكاةللمسلمين 
فإن كان صاحب حرفة أعطي ما تقوم به حرفته ليستغني بها، أما إن كان عاجزا وال حرفة له فيعطى من الزكاة ما   إلى الزكاة مرة أخرى،

تحسين  فيدور الزكاة .(152)ال سيما إن خيف أن يعبث بها سمت على أشهر السنة حفظا لها من الضياع فحسب،يكفيه سنة كاملة وإن ق
مصارفها بالحق  لقد أكد علماء االقتصاد اإلسالمي على ضرورة وأهمية تحصيل الزكاة بالحق واستخدامها فى  (153)أحوال الفقراء والمساكين

خدامها فى مجاالت الترف فعلى سبيل المثال عندما نعطى الفقير والمسكين ونحرر العبيد ومنع اإلسراف والتبذير فى تحصيلها أو است
ى هذا ونساعد الذين أثقلتهم الديون وإقامة المرافق العامة، كل هذا يؤدى إلى زيادة القوة اإلنتاجية للمجتمع ويزداد الدخل القومي،وسوف يؤد

منهم، وترتفع مستويات الدخول, ولنا في صدر الدولة اإلسالمية ،تفع الكفاية اإلنتاجية لكلإلى ارتفاع مستوى دخول األفراد جميعا  وبذلك تر 
عهد عمر بن عبد العزيز ارتقى مستوى المعيشة لألفراد لدرجة أنهم لم يجدوا فقيرا  أو مسكينا   فياألدلة على ذلك فعلى سبيل،المثال: 

دعائم دين اإلسالم تؤخذ من األغنياء لترد على الفقراء،  رض هللا الزكاة وجعلها منإلعطائه الزكاة.يقول الدكتور "يوسف القرضاوى": " ف
وية فيقضى بها الفقير حاجاته األساسية،المادية مثل المأكل والمشرب والملبس والمسكن وحاجاته النفسية والحيوية مثل الزواج وحاجاته،المعن

ى الحياة االقتصادية " فالذي يحصل،على الزكاة اليوم سوف يصبح بعد ذلك دافعا  لها  الفكرية مثل العلم، وبهذا يستطيع الفقير أن يشارك ف
كما تعمل زكاة المال على القضاء على مشكلة تكدس الثروات فى يد فئة قليلة واتساع الهوة  وهذه هى ُسنة الحياة ولن نجد لسنة هللا تبديال،

ليساعده وكل الوسائل الممكنة وال سيما  ،تنمى موارد الفقير والمسكين والمثقل بالديون من ناحية وتحفز الغنى فهياألغنياء والفقراء.. ، بين
 عن طريق اإليعاز بأنه سيموت وأنه تارك ماله فهذا،المنهج سيقود فى األمد القريب إلى تقريب الفوارق بين الطبقات.

 املطلب الثاني: الكفارات بأنواعها: 
عالى( فرض على المخالفين ألوامره عقوبة إن يدفعوا من مالهم عند المخالفات الشرعية، والكفارة هي فرض على الشخص عندما إن هللا )ت

لى( في  يخالف أمر هللا )تعالى( يقول الدكتور عبد العزيز الخياط،في تعريف الكفارة:"عقوبة قدرها الشارع،عند ارتكاب مخالفة ألوامر هللا )تعا
 كفارة الظهار،والكفارات أنواع منها:.(154)هي حق هللا )تعالى( تكفيرا للذنب الذي ارتكبه المسلم، وعقوبة له وزجرا لغيره"حاالت خاصة و 

 والوطء في رمضان، والصيد في الحج:  والتمتع، واليمين،
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إلى إن يكفر الزوج عن   الزوجة على زوجها، وبهذا اللفظ تحرم  كظهر أمي، : الظهار إن يقول الرجل لزوجته أنتي عليَّ كفارة الظهار .1
ْن َقْبل   ظهاره، حتى تحل له، ْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ل َما َقاُلوا َفَتْحر يُر َرَقَبٍة م  ْن ن َسائ ه  يَن ُيَظاه ُروَن م  ا َذل ُكْم ُتوَعُظوَن ب ه   وبين هللا هذا فقال: }َوالَّذ   َأْن َيَتَماسَّ

ْع َفإ ْطَعامُ َوَّللاَُّ ب َما َتْعَمُلوَن خَ  ا َفَمْن َلْم َيْسَتط  ْن َقْبل  َأْن َيَتَماسَّ َياُم َشْهَرْين  ُمَتَتاب َعْين  م  ْد َفص  ُنوا ب اَّللَّ  َوَرُسول ه   ب يٌر.َفَمْن َلْم َيج  ت  يَن م ْسك ين ا َذل َك ل ُتْؤم   س 
عند إرادة المالمسة بأحد أمور ثالثة على الترتيب  وأوجب فيها الكفارةَ  ارع اعتبر الظهار يمينا  والش .(155)َوت ْلَك ُحُدوُد َّللاَّ  َول ْلَكاف ر يَن َعَذاٌب َأل يٌم{

 :(156)اآلتي
 أ. تحرير رقبة )عتق عبد أو جارية(. 

 ب. صيام شهرين متواليين إن لم يجد ما يعتقه.
ف صاع من بر )رطل وثلث( أو صاع من ت. إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض ال يرجى زواله، لكل مسكين نص 

 تمر أو شعير.
ُذُكُم َّللاَُّ ب اللَّْغو  ف ي َأْيَمان ُكْم َوَلك ْن يُ  كفارة اليمين: .2 ُذُكْم ب َما َعقَّْدُتُم  واليمين هي اليمين المنعقدة كما بينها القران الكريم فقال: }اَل ُيَؤاخ  َؤاخ 

ُموَن أَْهل يُكْم َأْو ك ْسَوُتُهْم َأْو َتْحر يُر َرَقبَ اأْلَْيَماَن  ْن َأْوَسط  َما ُتْطع  َياُم َثاَلَثة  َأيَّاٍم َذل َك َكفَّاَرُة َفَكفَّاَرُتُه إ ْطَعاُم َعَشَرة  َمَساك يَن م  ْد َفص  ٍة َفَمْن َلْم َيج 
اليمين المعقدة من عقد القلب ليفعلن أو ال يفعلن في المستقبل  (157)ل َك ُيَبي  ُن َّللاَُّ َلُكْم آَيات ه  َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{َأْيَمان ُكْم إ َذا َحَلْفُتْم َواْحَفُظوا َأْيَماَنُكْم َكذَ 

 وكفارة اليمين المقصودة: (158)أي ولكن يؤاخذكم بأيمانكم المعقدة الموثقة بالقصد والنية إذا حنثتم فيها
ُم به  ،إ ْطَعاُم َعَشَرة  َمَساك ينَ  أ.  األهل. وان يكون منْ  َأْوَسط  َما ُتْطع 

 أي: كسوة عشرة مساكين، والكسوة هي التي تجزئ في الصالة. :ك ْسَوُتُهمْ  ب.

 وعندما يفعل واحدة من هذه الثالثة  فقد انحلت يمينه. رقبة مؤمنة، أي: عتقها وهي :َأْو َتْحر يُر َرَقَبةٍ  ت.
ْد، واحدا   َياُم َثالَثة  َأيَّاٍم َذل َك، يكفرها ويمحوها ويمنعها من اإلثم َفَمْن َلْم َيج   .(159)من هذه الثالثة فعليهَ ص 

يَ  كفارة التمتع:. 3 ْد َفص  َن اْلَهْدي  َفَمْن َلْم َيج  ْنُتْم َفَمْن َتَمتََّع ب اْلُعْمَرة  إ َلى اْلَحج   َفَما اْسَتْيَسَر م   ف ي اْلَحج   َوَسْبَعٍة إ َذا َرَجْعُتْم اُم َثاَلَثة  َأيَّامٍ } َفإ َذا َأم 
َلٌة{ من انتفع بالتقرب إلى هللا )تعالى( بالعمرة قبل االنتفاع بتقربه بالحج في أشهره أو من استمتع بعد التحلل من عمرته   .(160)ت ْلَك َعَشَرٌة َكام 

َن اْلهَ  ْدي  اى فعليه دم تيسر عليه بسبب التمتع وهو هدى المتعة وهو نسك باستباحة محظورات اإلحرام إلى إن يحرم بالحج َفَما اْسَتْيَسَر م 
وهو سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة يذبحها  والذبح هنا: (161)عند أبى حنيفة رحمه هللا ال يذبحه اال يوم النحر ويأكل منه كاألضحية..

 .(162)المحصر
َي َّللاَُّ َعْنُه: َعْن َأب ي ُهَرْيَرةَ والوطء في رمضان .4  : كل من يجامع زوجته في رمضان فعليه كفارة، كما روى البخاري  َعْن َأب ي ُهَرْيَرَة َرض 

َي َّللاَُّ َعْنُه، َقاَل: َأَتى النَّب يَّ  َلْيَس  َرُجٌل، َفَقاَل: َهَلْكُت، َقاَل: "َول َم؟" َقاَل: َوَقْعُت َعَلى أَْهل ي ف ي َرَمَضاَن، َقاَل: "َفَأْعت ْق َرَقَبة " َقاَل:  َرض 
ت  يَن م ْسك ين ا" َقاَل: الَ  ْم س  يُع، َقاَل: "َفَأْطع  " َقاَل: اَل َأْسَتط  ْند ي، َقاَل:"َفُصْم َشْهَرْين  ُمَتَتاب َعْين  ُد، َفُأت َي النَّب يُّ ع  ب َعَرٍق ف يه  َتْمٌر، َفَقاَل: "َأْيَن    َأج 

نَّا َيا َرُسوَل َّللاَّ ، َفَو الَّذ ي  ْق ب َهَذا" َقاَل: َعَلى َأْحَوَج م  ائ ُل؟" َقاَل: َها َأَنا َذا، َقاَل: "َتَصدَّ ، َما َبْيَن اَلَبَتْيَها أَْهُل َبْيتٍ السَّ َأْحَوُج م نَّا،  َبَعَثَك ب الَحق  
َك النَّب يُّ  ت  يَن م ْسك ين ا. (163)َحتَّى َبَدْت َأْنَياُبُه، َقاَل: »َفَأْنُتْم إ ذ ا«" َفَضح   إذن يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهريين، فان لم يجد، فإطعام س 

ْيَد َوَأْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن  ةٌ : إن من يصيد في الحج وهو محرم فعليه كفار الصيد في الحج .5 يَن آَمُنوا اَل َتْقُتُلوا الصَّ كما قال هللا )تعالى(: }َيا َأيَُّها الَّذ 
ْنُكْم َهْدي ا َبال غَ  َن النََّعم  َيْحُكُم ب ه  َذَوا َعْدٍل م  ْثُل َما َقَتَل م  ا َفَجَزاٌء م  د  ْنُكْم ُمَتَعم   َيام ا ل َيُذوَق اْلَكْعَبة  َأْو َكفَّارَ  َقَتَلُه م  ٌة َطَعاُم َمَساك يَن َأْو َعْدُل َذل َك ص 

ْنُه َوَّللاَُّ َعز يٌز ُذو اْنت َقاٍم{ وهو قيمة الصيد   فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيد،  :أي (164)َوَباَل َأْمر ه  َعَفا َّللاَُّ َعمَّا َسَلَف َوَمْن َعاَد َفَيْنَتق ُم َّللاَُّ م 
ت فيمته ثمن هدي خي ر بين أن يهدي من النعم ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشترى يقيمته طعاما  فيعطي كل يقوم حيث صيد فإن بلغ

وكذلك الفدية فأن هللا )تعالى( رخص للعباد  (165)مسكين نصف صاع من بر أو صاعا  من غيره وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوما  
يُقوَنُه ف ْدَيٌة َطَعاُم م ْسك يٍن..{العاجزين عن التكليف عليهم فدية فقال )تعال يَن ُيط  ْيُخ اْلَكب يُر َكاَن   (166)ى(: } َوَعَلى الَّذ  قال اْبن  َعبَّاٍس: "ُهَو الشَّ

ْق َعَلى م ْسك يٍن َواح   يُع َصْوَمُه َفْلَيَتَصدَّ يُق َصْوَم َشْهر  َرَمَضاَن َوُهَو َشابٌّ َفَكب َر، َوُهَو اَل َيْسَتط  يَن ٍد ل ُكل   ُيط  ُر َوح  يَن ُيْفط   َيْوٍم َأْفَطَرُه ح 
ُر"   .( 167)َيَتَسحَّ

 النذور وزكاة الفطر: املطلب الثالث:
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إذا نجحت أو علي إطعام كذا إذا فزت، وعرفه اإلمام الطبري  ذبيحةٌ  عليَّ  :، يقولُ مثال   النذر واجب على الشخص عندما يتلفظ به. :أولً 
والنذر: التطوع، وكل ما نوى اإلنساُن  (168)وتقربا به إليه: من صدقة أو عمل خير.." ،في طاعة هللا قائال: " ما أوجبه المرء على نفسه تبررا  

ْن َنْذٍر َفإ نَّ َّللاََّ َيْعَلُمُه َوَما  : )تعالى(. والنذر واجب على الشخص بدليل قوله (169)أن يتطوع به فهو نذر ْن َنَفَقٍة َأْو َنَذْرُتْم م  }َوَما َأْنَفْقُتْم م 
ْن َأْنَصاٍر{  ( :171)والنذر قسمان (170) ل لظَّال م يَن م 

، وهو ما قصد به التزام الطاعة قربة هلل )تعالى( كأن ينذر بذل مقدار معين من المال، أو .1 صالة نافلة، كقوله إن شفى هللا   نذر قربة وبر 
 مريضى هللف على  أن أتصدق بكذا. 

 نذر لجاج وغضب، وهو ما يقصد به حث النفس على شىء أو منعها عنه، كقولك إن كلمت فالنا فعلى  كذا. . 2
 للفقراء. وعندما يوفي بنذره يكون نصيبا  

على المسلمين كلهم من ذكور وإناث، صغيرا وكبيرا، بدليل قول النبي  زكاة الفطر هي قدر من المال أوجبه الرسول  زكاة الفطر: ثانيا:
   ََّي َّللاَُّ َعْنُهَما، َقاَل: " َفَرَض َرُسوُل َّللا فَ  َعن  اْبن  َعبَّاٍس َرض  ، َوالرَّ َن اللَّْغو  َيام  م  ، َوُطْعَمة  ل ْلَمَساك ين   َمْن  َزَكاَة اْلف ْطر  ُطْهَرة  ل لص   ث 

" َدَقات  َن الصَّ َي َصَدَقٌة م  اَلة  َفه  اَها َبْعَد الصَّ َي َزَكاٌة َمْقُبوَلٌة، َوَمْن َأدَّ اَلة  َفه  اَها َقْبَل الصَّ قال سيد سابق: " شرعت زكاة الفطر في شعبان، ( 172)َأدَّ
 (173)للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه، من اللغو، والرفث، ولتكون عونا للفقراء، والمعوزين."من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة 
 أذن زكاة الفطر نصيبا للفقراء والمحتاجين.

 التطوع يف األموال:   املطلب الرابع:
 نا للفقراء، وحل لمشكلة الفقر.وتكون هذه التطوعات، عو  األقارب، واأليتام، وكفالة والمساعدات، والهبات، التطوع يكون من الصدقات،

ا َحَسن ا ُيَض أوال:  َقات  َوَأْقَرُضوا َّللاََّ َقْرض  د   ق يَن َواْلُمصَّ د    (174)اَعُف َلُهْم َوَلُهْم َأْجٌر َكر يٌم{الصدقات: بين هللا الصدقات في كتابه فقال: }إ نَّ اْلُمصَّ
ا َحَسن ا{  مما ينفقون أموالهم للفقراء، وألهل الحاجة والفقر، والمصدقات،جر المصدقين أ ؛هللا ) تعالى ( في هذه اآلية ذكر  }َوَأْقَرُضوا َّللاََّ َقْرض 

ال يريدون رياء وال سمعة وال شكورا، ومن اجل هذا قال: }ُيَضاَعُف َلُهُم{ َأْي: يزيد لهم في أجرهم الن  َأْي:  بنية صادقة لوجه هللا )تعالى(،
ٌع   هللا يضاعف ويضاعف إلى سبعمائة إضعاف، وفوق ذلك كله، الحسنة بعشر أمثالها و }َوَلُهْم َأْجٌر َكر يٌم{ َأْي: َثَواٌب َجز يٌل َحَسٌن، َوَمْرج 

َصال: َأولَها: َأن تكون من َحاَلل، َوَأن ُيْعط   (175)َصال ٌح َوَمآٌب }َكر يٌم{ َدَقة قرضا حسنا َحتَّى َتْجَتم ع ف يَها خ  يَها طيَبة بَها وقيل: اَل تكون الصَّ
يَها اْبت َغاء وَ  ، َوَأن يخرج َنفسه، َوَأن اَل يتبعَها منا َواَل َأَذى، َوَأن يَتَيمَّم اْلجيد من َماله اَل اْلَخبيث والرديء، َوَأن ُيْعط  جه هللا اَل مراءاة ل ْلخلق 

يح يأمل الْ  َعْيش ويخشى اْلفقر، َوَأن اَل يستكثر َما فعله بل يستقله، َوَأن يَتَصدَّق  األحب من َماله إ َلى هللا ) تعالى (، َوَأن يَتَصدَّق َوُهَو َصح 
دَ (176)بالكثير ه  َوَيْأُخُذ الصَّ َباد  يمُ . وقد أكد هللا على الصدقات فقال: }َأَلْم َيْعَلُموا َأنَّ َّللاََّ ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ع   ( 177){َقات  َوَأنَّ َّللاََّ ُهَو التَّوَّاُب الرَّح 

َق ب َصَدَقٍة إ الَّ َوَقَعْت ف ي َيد  َّللاَّ ، َفَيُكوُن ُهَو الَّذ ي ْن َعْبٍد َتَصدَّ ه  اآْلَيَة:  يقول "ابن مسعود "رضي هللا عنه: "َما م  . َوَتاَل َهذ  ائ ل  َيَضُعَها ف ي َيد  السَّ
} َدَقات  ه  َوَيْأُخُذ الصَّ َباد  الصدقات إذا كانت النية، صادقة وخالصة، وهو للتخصيص  ويقبل هللا  (178)اآلية." }ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ع 

. ذكر هللا )تعالى( لفظ األخذ، من باب الترغيب في الصدقة، وإعطائها الفقراء وقيل معنى أخذ هللا الصدقات تضمنه الجزاء (179)والتأكيد
 .(180)تعظيم للصدقات وترغيبها وتشريفاوهللا اسند األخذ لنفسه ألنه هو المجازي،  وهذا  عليها،
 الهبات والكفالت :  ثانيا:

 أو عوض، دون  ماله في الواهب بمقتضاه يتصرف صريح عقد هيتعريفها: "و  الهبة مشروعة في اإلسالم واقرها هللا )تعالى( في كتابه، أ.
ا َفُكُلوُه  والقران الكريم صرح بها فقال:  (181)"عوض  شرط بال عين هي تمليك ْنُه َنْفس  ْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء م  نَّ ن ْحَلة  َفإ ْن ط  }َوآُتوا الن  َساَء َصُدَقات ه 

. ومن  (183)العلماء جمهور قال وبه ثيبا   أم كانت بكرا   لبعلها صداقها تهب أن للزوج يجوز أنه على الكريمة اآلية دلت حيث (182)َهن يئ ا َمر يئ ا{
 هنا نعرف ان الهبات فيها نصيب للفقراء وتحل لنا بعض من مشكلة الفقر.  

ُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحب  ه  م ْسك ين ا  (184): اليتيم  من  مات أبوه  لم يبلغ سن البلوغكفالة األيتام ب. وان كفالة اليتيم أوصى هللا بها فقال: }َوُيْطع 
ير ا{ نزول هذه اآلية:  أن علي وفاطمة رضي هللا عنهما، وفضة جارية لهما، لما مرض الحسن والحسين رضي هللا  وسبب ( 185)َوَيت يم ا َوَأس 

عنهما نذروا  هلل صوم ثالثة أيام فاستقرض علي رضي هللا عنه من يهودي ثالثة أصوع من الشعير، فطحنت فاطمة رضي هللا عنها كل يوم 
ويطعمون هؤالء الثالثة  (186)أنفسهم مسكينا  ويتيما  وأسيرا  ولم يذوقوا إال الماء في وقت اإلفطارصاعا  وخبزت فآثروا بذلك ثالثة عشايا على 

فقد جمعت اآلية بين العبد الرقيق، واليتيم  (187)األصناف الطعام على حبه لديهم وقلته عندهم قال مجاهد "على قلته وحبهم إياه وشهوتهم له".
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لمين.... ال يكون أبدا على هذا المستوي اإلنساني من االستكانة، والذلة، والضعف.. بل هو من إيمانه  وفقير المس، الفقير، والمسكين المترب
أي  أطعم اليتيم  (189)وأكد هللا على اليتيم فقال:}َيت يم ا َذا َمْقَرَبٍة{.(188) باَّلل في عز ة، وقو ة وإن صفرت يداه من األصفرين)أي الذهب والفضة (

أي ال  تظلم   (191)ن هللا أوصى على عدم مقاطعة الفقير وزجره فقال: }َفَأمَّا اْلَيت يَم َفاَل َتْقَهْر{( 190) ئك، في يوم مجاعة.الذي ال أب له من أقربا
 الطفولة مرحلة في  . فاإلنسان(192)اليتيم,وال تقهره وال تستغل ضعفه، الن  العرب كانوا في الجاهلية يأخذون أموال اليتامى, ويظلمونهم حقوقهم

 بهذه يقوم فأبوه  أب له  كان  فمن شئونه على ويقوم أمره ويصلح  أخالقه  ويهذب ورعاية،ويعلمه وغذاء كسوة من أمره على  يقوم من إلى محتاج
 قسا إذا  أما ويرعاه، يعوله  من بحاجة إلى فهو اليتيم أما كافل، أو  وصي إلى  حاجة هناك وليس تقصير، غير  من كلها المهام والمسئوليات

 بالحقد نفسه وتمتلئ مجتمعه على فسيقسو والحاجة  للفقر نهبا   وتركوه المحبة،والمودة ومنعوه والرحمة العطف عليه وحرموه المجتمع أبناء
 جبين في عار ووصمة الناظرين يسوء، ومنظرا   المجتمع، في ضعف نقطة ويصبح الطرقات في والتسول المسألة إلى وقد،يلجأ والكراهية،

 (193)المسلمين.. من األغنياء
فقال )تعالى(: }َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُيْنف ُقوَن ُقْل َما   إن هللا وصى الغني بأن يساعد الفقير من األقارب، كفالة أصحاب األموال للفقراء األقارب: ت.

ْن َخْيٍر َفل ْلَوال َدْين  َواأْلَْقَرب يَن { , فقال يا رسول هللا بماذا مالٍ  أن عمرو بن الجموح, كان شيخا  كبيرا  وصاحبُ  سبب نزول هذه اآلية: (194)َأْنَفْقُتْم م 
من األموال، فأن اإلنفاق سواء كان قليل أو كثير، فللوالدين، وقدم   نتصدق وعلى من ننفق؟ فأنزلت هذه اآلية. وهي تبن لنا كيفية اإلنفاق،

جوب حقهما على الولد ألنهما كانا السبب في إخراجه من العدم إلى الوجود، واألقربين )وإنما ذكر بعد الوالدين على غيرهما،في اإلنفاق، لو 
الترتيب الحسن العجيب في  الوالدين األقربين ألن اإلنسان ال يقدر أن يقوم بمصالح جميع الفقراء فتقديم القرابة أولى من غيرهم ما أدق هذا

  .(195)(كيفية اإلنفاق
 البحثنتائج 

الحمد هلل الذي بنعمه تتم الصالحات، وأصلي على سيد األولين واآلخرين  سيدنا محمد بن عبد هللا وأصحابه الطيبين.من خالل الكتابة في  
 -موضوع الرسالة ) أسباب الفقر ومعالجتها في ضوء السنة النبوية ( تم إستنتاج النقاط التالية:

 جتماعية خطيرة شهدتها البشرية عبر العصور. الفقر ظاهرة قديمة جدا وال تزال آفة ا .1
 لكل دين له موقف من الفقر.  .2
 مثل: اإلمالق: معناه االفتقار. هناك ألفاظ صريحة للفقر،مثل ) اْلُفَقَراُء ( وغير صريحة، .3
 مثل البطالة، واجتماعية. المعاصي والذنوب ومنها اقتصادية، من األسباب الشرعية المؤدية للفقر: .4
كلة الفقر في القران والسنة النبوية: بناء العقيدة، مثل االعتقاد بأن هللا هو الرازق واإليمان بالقدر،والميزانية في االقتصاد  من معالجات مش .5

 والواجبات الشرعية. 
 منها الفقر والقرض والفقر والربا وغيرها. مقارنة الفقر بأمور األخرى، .6
 يدة.آثار الفقر على الفرد والمجتمع، منها أثره على العق .7
 الحكمة من االبتالء بالفقر. .8
 قوانين التكافل المعايشي والمؤيدات. .9

 ثهوامش البح
 

 .60سورة التوبة، من اآلية: (1)
 .5/60ينظر لسان العرب،  (2)
 مادة عوز.221/ 1ينظر مختار الصحاح، (3)
 . 734 ينظر المصباح المنير، للفيومي، (4)
 .1/216ينظر التعاريف،  (5)
 .1/562ينظر المصدر نفسه، (6)
  . 38سورة محمد، من اآلية:  (7)
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 . 16سورة البلد، اآلية: (8)
تحقيــــق: عبــــد الغنــــي عبــــد  1400بيــــروت،  -أحكــــام القــــرآن: محمــــد بــــن إدريــــس الشــــافعي أبــــو عبــــد هللا الناشــــر: دار الكتــــب العلميــــة  (9)

 .1/162الخالق.
 هم: الحسن وابن عباس وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وغيرهم. (10)
 هم: قتادة والضحاك وغيرهم. (11)
 .14/308،309تفسير الطبري:  (12)
عثمـان جمعـة  -لتنزيل، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمـد عبـد هللا النمـر معالم ا (13)

 .4/62م، 1997 -هـ  1417سليمان مسلم الحرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة،  -ضميرية 
لف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي دار النشر: دار الكتـب العلميـة المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: للمؤ  (14)

 .3/53تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، 1-ط -م 1993هـ ـ 1413 -لبنان  -
 .3/153أنوار التنزيل، للبيضاوي، (15)
 -البغــدادي الشــهير بالخــازن دار النشــر: دار الفكــر ينظــر لبــاب التأويــل فــي معــاني التنزيــل: عــالء الــدين علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم  (16)

 .3/109م، 1979هـ / 1399 -بيروت / لبنان 
 –روح المعــاني فــي تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني المؤلــف: محمــود األلوســي أبــو الفضــل الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي  (17)

 .10/121بيروت،
 .2/85إحياء التراث العربي. بيروت،  رد المحتار على الدر المختار، دار (18)
 . 6/190ينظر المجموع، للنووي،  (19)
 . 1994،3/143ينظر الذخيرة، لشهاب الدين القرافي، دار الغرب اإلسالمي بيروت  (20)
 .  3/143ينظر المبدع في شرح المقنع، البن مفلح الحنبلي، المكتبة اإلسالمي، بيروت،  (21)
ها على التنمية االقتصادية، رجم نصيب، مجلة االقتصاد والمناجمنت  الفقر والتعاون، كلية العلـوم االقتصـادية ينظر ظاهرة الفقر وآثار  (22)

 189الجزائر ص: 2003، 02والتسيير، جامعة تلمسان، العدد 
والتعاون، كلية العلـوم االقتصـادية ينظر ظاهرة الفقر وآثارها على التنمية االقتصادية، رجم نصيب، مجلة االقتصاد والمناجمنت  الفقر (23) 

 .189الجزائر ص: 2003، 02والتسيير، جامعة تلمسان، العدد 
 .   24سورة القصص، اآلية:  (24)
 .   15سورة فاطر اآلية:  (25)
 .   268سورة البقرة  اآلية:  (26)
 .   271سورة البقرة  اآلية:  (27)
 .  273سورة البقرة  اآلية:  (28)
 .  181ان:  اآلية:سورة آل عمر   (29)
 .   135سورة النساء: من اآلية:  (30)
 .   6سورة النساء: من اآلية:  (31)
 .   60سورة التوبة: من اآلية:  (32)
 .   28سورة الحج: من اآلية:  (33)
 .   32سورة النور، اآلية:  (34)
 .   38سورة محمد، من اآلية:  (35)
 .   8سورة الحشر، من اآلية:   (36)
 ، باب الميم.    3/235ينظر لسان العرب،  (37)
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 .   151سورة األنعام، من اآلية:  (38)
 .1/544أضواء البيان،  (39)
 .   31سورة اإلسراء، اآلية: (40)
 .   3/50تفسير ابن كثير،  (41)
 .   4/160تفسير الخازن، (42)
 ، بتصرف.   8/288ينظر لسان العرب، باب الميم،  (43)
 .   16سورة البلد،اآلية:  (44)
 .   4/625تفسير ابن كثير،  (45)
 ، مادة خصص.    7/24لسان العرب،  (46)
 .    9سورة الحشر، اآلية:  (47)
 .    5/506النكت والعيون، للماوردي، (48)
 .   1/850تفسير السعدي،  (49)
 .   1/336تفسير الشعراوي،  (50)
 . 36سورة الحج، اآلية:  (51)
، وتفســـير 5/259، وتفســـير أضـــواء البيـــان،3/273، وتفســـير ابـــن كثيـــر، 1/3205، وتفســـير الـــرازي، 5/387ينظـــر تفســـير البغـــوي،  (52)

 .1/538السعدي، 
 . 11/488ينظر لسان العرب، مادة عيل،  (53)
 .  8سورة الضحى، اآلية:  (54)
، وتفسير اللباب في 8/426، وتفسير ابن كثير، 197/ 31، وتفسير الرازي،8/456، وتفسير البغوي، 6/295ينظر النكت والعيون،  (55)

 .   10/229، والكشف والبيان، 392/ 20علوم الكتاب، 
 . 197/ 31ينظر تفسير الرازي، (56) 
  .   28سورة التوبة، من اآلية: (57) 
القاهرة،الطبعـة  –التبيان في تفسير غريب القـرآن، شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد الهـائم المصري،الناشـر: دار الصـحابة للتـراث بطنطـا (58) 

 .1/223فتحي أنور الدابولي، تحقيق: د. ،1992األولى، 
َزار  309رقم الحديث1/72صحيح مسلم، (59)  َلظ  َتْحر يم  إ ْسَبال  اإل  يَّة . ، باب َبَيان  غ   َواْلَمن   ب اْلَعط 
 .  2/117شرح النووي على مسلم، (60) 
 .1/468لسان العرب، (61) 
 .   14سورة البلد، اآلية: (62) 
 .    6/279النكت والعيون، للماوردي، (63) 
 .    179/   1،والتبيان في تفسير غريب القران، 590/ 1، أيسر التفاسير، للجزائري، 2/13المصدر نفسه، (64) 
 .     3سورة المائدة، من اآلية: (65) 
 .     6/20ينظر لسان العرب،(66) 
 .     28سورة الحج،من اآلية:(67) 
 .      4/20ينظر النكت والعيون، (68) 
لبهجت بن فاضل بـن  والحج والعمرة في القران الكريم، ،4/613والبحر المديد،  ،3/468أيسر التفاسير، ،2/457ينظر بحر العلوم، (69) 

 . 1/65مكة المكرمة من غير طبعه من الشاملة نقال، بهجت،
 . 165األعراف، من اآلية:  سورة(70) 
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 .  12/49تفسير القرطبي، (71) 
 .   78،79سورة النساء، اآلية: (72) 

  ،1/188، وتفسير السعدي، 6/512، واللباب في علوم القران، 1/653، وتفسير ابن كثير، 5/284سير القرطبي، ينظر: تف(73) 
 .  30سورة الشورى، من اآلية: (74) 
 .1/1502تفسير الرازي، (75) 
 . 61سورة النحل، اآلية:  (76)

 .11/110كالُخْنُفساء،لسان العرب،هو حيوان معروف (77) 
 .10/120تفسير القرطبي، (78) 
 . 45سورة فاطر، اآلية: (79) 
 .486/  20تفسير القرطبي، (80) 
 .678/ 3تفسير ابن كثير،  (81)

 . 7سورة إبراهيم، من اآلية: (82) 
 .13/186جامع البيان، للطبري، (83) 
 . 4/390ينظر، في ظالل القران، (84) 
 .  53سورة األنفال، اآلية:(85) 
 .  11من اآلية: سورة الرعد،(86) 
 .  55سورة األنفال، اآلية:(87) 
 .2/390ينظر، تفسير ابن كثير، (88) 
 .2/478ينظر، فيض القدير، (89) 

 .276سورة البقرة, من اآلية:(90)  
 .2/1572ينظر، لسان العرب، مادة ربا, (91) 
 ، وهذا تعريف للحنابلة وهناك تعاريف للمذاهب الفقهية لم اذكرها لالختصار.3/ 4المغني، (92) 
 .4سورة المائدة, من اآلية:(93) 
 .157سورة األعراف, من اآلية:(94) 
 .409/ 3نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للشافعي، (95) 
 .275من اآلية:  سورة البقرة،(96) 
 .297/ 1الخازن،ينظر تفسير (97) 
 .279، 278سورة البقرة، اآليتان: (98) 
 .302/ 1تفسير الخازن،(99) 

 .276سورة البقرة، (100) 
 .1/713تفسير ابن كثير، (101) 
ياسة المالي ة في اإلسالم، عبد الكريم الخطيب، دار المعرفة للط باعة والن شر, بيروت, ط(102)   .145, 1395/1975, 2الس 

 .39الروم، اآلية: سورة (103)  
 .275/ 3تفسير النسفي، (104)  
 . وقـال محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،في الهـامش:2279رقم الحـديث  326سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، ص (105)  

 وهو حديث صحيح. 
 .6/90إتحاف ذي التشوق والحاجة إلى قراءة سنن ابن ماجة، (106)  
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 كتاب البيوع، باب ما جاء في أكل الربى، وقال  1206رقم الحديث  3/512وسنن الترمذي،  ،660رقم الحديث 2/89احمد،مسند (107)  
 .401ينظر: موسوعة االقتصاد اإلسالمي، محم د عبد المنعم الجم ال، (108)  
ين ع(109)    وما بعد. 46- 43تر،المعامالت المصرفي ة والر بوي ة وعالجها في اإلسالم، نور الد 
 .44سورة المائدة، من اآلية: (110)  
 .45سورة المائدة، من اآلية:(111)  
 .47سورة المائدة، من اآلية:(112)  
 .1/321،وحسن ه األلباني، ينظر: صحيح الترغيب والترهيب 10830رقم الحديث9/257المعجم الكبير، (113)  
 .387/ 35ينظر مجموع الفتاوى، (114)  
 ينظر:رسالة الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصر القوانين في مصر،ألحمد شاكر، ويحث: " وجوب تطبيق الشريعة "(115)  
 .1/48الفوائد، (116)  
 ، باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها، وقال عنه حديث حسن  صحيح. 2326رقم الحديث  384سنن الترمذي، (117)  
 . 25-17 دار ابن حزم، المكتبة الملكية، أسعد محمد الطيب، والدين، المال قوام الدنيا(118)  
رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر، وابن ماجه، وابن أبي الدنيا، والحاكم في المستدرك، وصـححه األلبـاني فـي صـحيح الجـامع (119)  

 (.106(، والصحيحة رقم )5080برقم )
 ،3937، رقـم الحـديث 5/10وصـحيح مسـلم،  باب السهولة والسـماحة فـي الشـراء، ،1976رقم الحديث، 733/ 2صحيح البخاري،(120)  

 باب الصدق في البيع والبيان.
وقــال: حــديث حســن صــحيح، عــن أبــي كبشــة عمــرو بــن ســعد األنمــاري، رضــي هللا  2325رقــم الحــديث   562/ 4ســنن الترمــذي، (121)  

 باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر. عنه،
 هذا حديث حسن صحيح غريب. باب الهم في الدنيا وحبها  قال عنه: 2326رقم الحديث  4/563الترمذي، سنن  (122)  
  1606رقم الحديث 3/1228، وفي رواية مسلم "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح "2087رقم الحديث 5/268صحيح البخاري،  (123)  
 كتاب الرقال وقال الذهبي: صحيح. ،7926رقم الحديث  362/ 4 المستدرك على الصحيحين،(124)  
يٌث َحَسٌن َغر يٌب، ،2466رقم الحديث 642/ 4سنن الترمذي،(125)    المصدر نفسه. وصححه األلباني، وقال عنه: َهَذا َحد 
 .7/141،140ينظر تحفة االحوذي، (126)  
 .619-6/618المصدر نفسه، (127)  
 .،   عن مجاهد عن ابن عمر مرفوع للنبي 5418رقم الحديث 4/363شعب اإليمان،(128)  
 .9سورة الشمس، اآلية:  (129) 
 .1/398الوسيط:  المعجم (130) 
 .1/430الكبير على حاشية الدسوقي:  الشرح (131) 
 .43 سورة البقرة، من اآلية: (132) 
 .103سورة التوبة،من اآلية:  (133) 
  5/430, المجموع للنووى 1/203, بداية المجتهد البن رشد 3/263( المبسوط للسرخسى 134) 
 11/211, 3/207( لسان العرب البن منظور5) 
 1730حديث رقم  – 5/253( صحيح مسلم 136)
 .4/51( عون المعبود 137)
 .3/496( شرح النووى على مسلم 138)
 .7/256   -( رد المحتارالبن عابدين 139)
 1/494بير للدردير ( الشرح الك140)
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 .346-6/345( حاشية الخرشى 141)
 .29/69، تحفة المحتاج 180 – 16/179( حاشية الجمل 142)
 .6/194( المجموع للنووى 143)
 .11/42( حاشيتا قليوب وعميرة 144)
 .6/194( المجموع للنووى 145)
 .5/220( آسنى المطالب 146)
 .5/267، واإلنصاف 4/302( الفروع البن مفلح 147)

 .35،34سورة التوبة، اآليتان: (148)
 .215سورة البقرة، اآلية:  (149)
 . 3/85تفسير البيضاوي، (150)
 .80مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم، ليوسف القرضاوي، ص (151)

 .99-93المصدر نفسه، (152) 
 .7دور فريضة الزكاة في اإلصالح االقتصادي، مرجع سابق، ص (153) 
 .178م، المجتمع المتكافل في اإلسال (154) 
 .4،3سورة المجادلة، اآليتان: (155) 
 . 28/6تفسير المراغي، (156) 
 .  89سورة المائدة، اآلية:  (157) 
 .  2/71تفسير فتح القدير،  (158) 
 .242/  1تفسير السعدي، (159) 
 .196سورة البقرة، من اآلية :  (160) 
الطبعــة:  الباكســتان، –الناشــر: مكتبــة الرشـدية ، هللا،المحقـق: غــالم نبــي التونسـيالتفسـير المظهري،المؤلــف: المظهـري، محمــد ثنــاء  (161) 

 .2/97، وتفسير المراغي،1/312. روح البيان،279-6/277 هـ، 1412
 .1/90تفسير السعدي (162) 
 باب نفقة المعسر على أهله. ،5368رقم الحديث  7/66صحيح البخاري،  (163) 
 .95سورة المائدة، اآلية:  (164) 
 .1/475تفسير النسفي، (165) 
 ..184سورة البقرة، من اآلية:  (166) 
 ..3/171تفسير الطبري، (167)  
 .5/580المصدر نفسه ، (168) 
 .1/352معاني القران، للنحاس، (169)  
 .270سورة البقرة، اآلية: (170)  

 .3/43تفسير المراغي، (171) 
ــه (172) ــن حمدويـــ ــد بـــ ــن محمـــ ــن عبـــــد هللا بـــ ــاكم،أبو عبـــــد هللا محمـــــد بـــ ــحيحين للحـــ ــتدرك علـــــى الصـــ ــوفى: المســـ ــابوري )المتـــ ــاكم النيســـ الحـــ

ـ(،المحقق: أبــو عبــد الـرحمن مقبــل بــن هــادي الـوادعي،دار النشــر: دار الحرمين،البلــد: القـاهرة 405  -ـهــ 1417مصر،ســنة الطبــع:  –ـه
، َوَلْم ،باب نهى 1488رقم الحديث1/566م، 1997 يٌح َعَلى َشْرط  اْلُبَخار ي   يٌث َصح   عن لونين من التمر..، وقال الحاكم: " َهَذا َحد 

 .1/412ينظر، فقه السنة، (173)
 .18سورة الحديد، اآلية:  (174)
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 .8/22ينظر، تفسير ابن كثير، (175)
ينظــر: تفســير القــرآن، أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى الســمعاني التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي  (176)

الطبعـة: األولـى،  السـعودية، –الناشـر: دار الـوطن، الريـاض  المحقق: ياسـر بـن إبـراهيم وغنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم، هـ(489)المتوفى: 
 .5/373 م،1997 -هـ1418

 .104سورة التوبة، اآلية:  (177)
 .11/665ينظر تفسير الطبري، (178)
الناشر: المطبعـة المصـرية  هـ(،1402. وأوضح التفاسير، محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب )المتوفى: 2/308تفسير الكشاف، (179)

 .1،1/240م عدد األجزاء: 1964فبراير  -هـ  1383الطبعة: السادسة، رمضان  ومكتبتها،
 .2/404تفسير الخازن، ينظر (180)
 (212بدران العينين أبو بدران والقانون، اإلسالمية الشريعة في والهبة والوصية الميراث (181)
 .4سورة النساء، اآلية:  (182)

 .5/30 تفسير القرطبي، أنظر:(183) 
 .4/178 تفسير المراغي،(184) 
 .8سورة اإلنسان،اآلية :  (185)

 .4/247تفسير النسفي،(186) 
 .5/347تفسير الشوكاني،(187) 
 .5/811القاهرة، –هـ(،الناشر: دار الفكر العربي 1390التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب )المتوفى: بعد  (188)
 .15سورة البلد،اآلية:  (189)

 .24/443تفسير الطبري،(190) 
 .9سورة الضحى،اآلية: (191)
 .260/ 7تفسير الخازن، (192)
 .14،13ص، محمد نصار، محمد شوقي محمد من مقدمة دكتوراه  رسالة اإلسالم، في والضعفاء تامىالي رعاية ينظر: (193)
 .215سورة البقرة، اآلية:  (194)
 .1/203تفسير الخازن،  (195)


