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 الفقر وآليات معالجته من منظور إسالمي
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 خصلالم

ظاهرة الفقر، هذه الظاهرة اليت تعرفها خمتلف اجملتمعات وبدرجات  تعاجل هذه املداخلة موضوعا مهما حساسا ومعقدا، يتمثل يف
متفاوتة، ومنذ العصور القدمية، حيث اكتست الدراسة للفقر نظرة إسالمية، بينّا من خالهلا مفهوم الفقر ونظرة اإلسالم إليه، ما هي 

 .تمعاتمسبباته، وما هي األخطار اليت ميكن أن ترتتب على االنتشار الكبري له يف اجمل
لقد تطرقت الدراسات اإلسالمية إىل آليات معاجلة ظاهرة الفقر والتقليل من حدهتا، وهو ما حاولنا إظهاره يف هذه املداخلة، من 

اجلة خالل إظهار هذه اآلليات اليت أخذت مصدرها من القرآن الكرمي والسنة النبوية، وسواء تعلق األمر باملعاجلة الروحية والعقدية أو باملع
 .املادية، وذلك انطالقا من أن الفقري هو من ال يستطيع مواجهة متطلبات العيش الكرمي وباألخص احلاجيات األساسية

، فإن اإلسالم له نظرة خمالفة (نظرة مادية) عكس األنظمة الوضعية اليت تركز يف معاجلة ظاهرة الفقر على اجلانب املادي واملايل
 :بالتوازن، حيث يعتمد يف معاجلته هلذه الظاهرة على بعدين أساسيني لذلك، نظرة ربانية مشولية، تتميز

الذي يبىن على أساس تربية الفرد تربية صحيحة، ويكتسب من خالهلا عقيدة إسالمية صحيحة، (: العقائدي) البعد الروحي  -
ذلك، سواء يف السراء أو الضراء، كما يؤمن يؤمن من خالهلا مبختلف ما جاء يف القرآن والسنة من األوامر والنواهي، ويلتزم بالتطبيق ل

 ...والقضاء والقدر، ومنه اكتساب خلق القناعة وحب العمل واالعتماد على النفس

الزكاة، : ضرورة توفري ما يسد حاجات الفرد األساسية ويضمن له عيشا كرميا، ويتم ذلك من خالل عدة آليات : البعد املادي -
 .اخل...وعية، التخطيط اجليد من قبل املسؤولني التكافل االجتماعي، الصدقات التط

 .، الزكاة(العقدي) ، البعد املعنوي(املايل) الفقر يف اإلسالم،  الفقري يف اإلسالم،  البعد املادي :الكلمات المفتاحية
Abstract:                        

 This paper investigates an important topic sensitive and complex, about the phenomenon of 

poverty, this phenomenon is that you know the different communities and to varying degrees, since 

ancient times, Where he took on the study of poverty Islamic look, and from which the concept of 

poverty and look to Islam, what are the causes, what are the dangers that could result from the large 

spread in his community. 
In addition, this paper investigates Islamic studies have touched on the treatment of the 

phenomenon of poverty and reduce the severity of mechanisms, It is what we have tried to show in 

this paper , It is what we have tried to show in this intervention, by showing these mechanisms, 

which took its source from the Koran and the Sunnah, and whether it is spiritual and Streptococcus 

therapy or physical therapy, and so out of the poor is those who can not cope with a decent living 

requirements and in particular the basic needs. 

Finally, this paper investigates about unlike contemporary legal systems that focus on the 

phenomenon of poverty on the physical and financial side (physical look), Islam has a look to the 

contrary, look divine inclusive, characterized by balance, which depends on the handling of this 

phenomenon on two main components:  
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- The spiritual dimension (dogmatic), which built on the basis of individual breeding  true, 

which acquires ideological correct , believes in which various what came in the Qur'an and Sunnah , 

also believes the fate and destiny...ect  

- Physical dimension: the need to provide the basic needs of the individual fills and guarantee 

him a decent living and this is done through several mechanisms: Zakat, social solidarity, charity 

volunteer... ect  

Keywords: Poverty in Islam - Islam in the poor, - the physical dimension (financial), - the moral 

dimension (dogmatic), Zakat. 
 مقدمة

تعترب ظاهرة الفقر ظاهرة قدمية، فلقد عرفت خمتلف األمم هذه الظاهرة ولو بنسب متفاوتة، وتعرف يف الوقت الراهن انتشارا  
ما  رهيبا، باألخص يف الدول املتخلفة أو السائرة يف طريق النمو، حيث تتسع اهلوة بني فئة متلك فائضا من اإلمكانيات املالية وفئة ال جتد

 .عيشتسد هبا رمق ال

اهتم اإلسالم هبذه الظاهرة من حيث مفهومها وأسباهبا وكيفية معاجلتها، لذلك جند العديد من األحاديث واآليات القرآنية 
تناولت هذه الظاهرة بالتفصيل، والفقر يف اإلسالم فردا كان أو دولة هو من يعيش يف مستوى تفصله هوة سحيقة عن املستوى املعيشي 

حد الكفاف أو حد " توافر يعين عدم الئق، وباصطالح الفكر االقتصادي اإلسالمي غري عيشي املستوى أن املي السائد يف اجملتمع، أ
، بل أموالم اإلسالم أفراد اجملتمع ومنهم الفقري أن الكرامة والرفعة ال تكون بالثروة وما ميلك املرء من لقد علّ ". حد الكفاية " ال " الغىن

لعبده املؤمن، كما أن  وجلّ  وى هو األساس، وعليه فإن اإلسالم ينظر إىل الفقر على أنه ابتالء من اهلل عزّ العلم والعمل الصاحل والتق
، بل تفاوت األرزاق والقدرات واملواهب سنة اهلل يف خلقة، وبالتايل فإن الفقر ال يعترب عيبا اجتماعيا أو ذلة، وال منقصة من كرامة الفقري

، بل جيعل الغىن نعمة مينت (النظرة اجلربية) يكون، ومع ذلك فإن اإلسالم ينكر النظرة التقديسية للفقر  ذلك أمر قدري عادي ال بد أن
 .اهلل هبا على عباده ويطالب بشكرها، وجيعل الفقر مشكلة يستعاذ باهلل منها بعد هناية كل صالة يف الدعاء وغريه من األدعية املأثورة

من سكان العامل جيب أن يكونوا أغنياء  % 02صورة للفقر تواجهها اجملتمعات البشرية، تتمثل يف أن يف ظل العوملة االقتصادية فإن آخر 
الباقون يفرض عليهم الفقر، وهي صورة شديدة التعقيد وصعبة العالج، وقد يصبح الفقر مشكلة عويصة يف حالة غياب  %02بالقوة و

لظاهرة الفقر قبل وبعد حدوثها بوسائل متعددة حفاظا على اجملتمع املسلم   أساليب العالج الناجعة، لذلك اهتم اإلسالم بوضع حلول
جتماعي، كما حث على العمل وهنى عن المن األخطار اليت قد تصيبه أخالقيا وسلوكيا وعقائديا، ولعل أكثرها تأثريا الزكاة، مث التكافل ا

 .ل الفكر والتصور، وجمال السلوك والتصرفالتكاسل والتسول، واستعمل يف ذلك أساليب جتمع بني االهتمام مبجا
 كيف ينظر اإلسالم إىل الفقر وما هي آليات وأساليب معاجلته أو التخفيف من أضراره ؟: بناء على ما سبق يطرح اإلشكال التايل

 :من أجل معاجلة اإلشكال املطروح سوف نتطرق إىل العناصر التالية
 .الميةمفهوم الفقر والفقراء يف الشريعة اإلس/  1
 .ونظرة اإلسالم إىل الفقر  األخطار اليت يسببها الفقر/ 0
 .املنهج  اإلسالمي يف معاجلة مشكلة الفقر والتقليل من حدهتا/ 3

 :في اإلسالموأنواعه مفهوم الفقر  /1
 :هناك مفاهيم خمتلفة للفقر، ميكن أن نتطرق إىل البعض منها على النحو التايل :مفهوم الفقر والفقراء -1.1

 فالتعريف، ظهره فقار كسرت أي ةالفاقر  فقرته يقال ،الداهية والفاقرة ر،الظه فقار املكسور هو الفقري: فهوم اللغوي للفقرالم 
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 لوجوده أو متاًما هلغياب إليه حاجة يف كان إذا إال إليه فقريًا يكون ال الشيء إىل فالفقري واحلاجة، صالنق إىل يشري للفقر اللغوي القاموسي

 وملبس مأكل من احلاجات حتقيق من ميكن الذي املال نقص وه غريه قبل الذهن إىل تبادر الذي السائد واملعىن، احلاجة دون

 .(1)ومسكن
 هو الفقري أن إىل املالكية وذهب ،فقري فهو الزكاة نصاب دون ميلك من أن إىل احلنفية ذهب: المفهوم االصطالحي للفقر 

، شيئا ميلك ال من هو الفقري أن إىل احلنفية ذهب وقد ،كسب وال له مال ال من هو فالفقري الشافعيةعند  أما ،سنة قوت ميلك ال الذي
 اجملتمعات ظروف باختالف خيتلف احلد وهذا، الكفاية حد له ليس أو يكفيه ما لديه ليس من كل هو الفقري ويرى ابن تيمية بأن

، عام قوت يساوي مبا آخر وقت يف يقدر وقد، الزكاة نصاب دون مبا يقدر األوقات من وقت يف يكون فقد، املعيشة ومستويات
 اليت واملعايري املؤشرات بإدخال يسمح ،ومكان زمان كل يف واصطالحهم الناس عرف يدخل الذي للفقر الواسع املعىن وهذا ،...وهكذا

 (.0)الفقر مبوضوع املهتمة الدولية واملنظمات التنمية خرباء يذكرها
 معه جيد ال الذي املادي الفقر أنه على الظاهرية صورته يف الفقر إىل ينظر ال اإلسالم: المادي والبعد الروحي للفقر البعد 

 خلق هي والغىن الفقر مسألة وأن اإلنسان لذات احلقيقي الفهم خالل من وذلك أعمق، بصورة إليه ينظر بل رمقه، به يسد ما اإلنسان

 (:3)مها جانبني من تنطلق الفقر إىل اإلسالم فنظرة ذلك وألجل ،عيشهي واقًعا يكون أن قبل ويعيشه اإلنسان عليه يرتىب
  .الضروريات وأحيانا احلاجيات من اإلنسان يكفي ما وجود وعدم املادي احلال ضعف وهو (الفقر المادي) المادي الجانب  ( أ

  ضرورية،كالقناعة أخالقًا معه اإلنسان يفقد حيث والروح النفس به تصاب فقر هو :(الفقر المعنوي)ي المعنو  الجانب  ( ب

       مادي فقر ظل يف وجوده يكون وقد فقرية، النفس تبقى لكن ،مادي غىن وجود ظل يف موجوًدا الفقر هذا يكون وقد والرضا،
 .ة جلّيةاملشكل فتكون

 غىن ولكن الغىن العرض كثرة عن الغىن ليس" : صلى اهلل عليه وسلم قوله فمنها الصحيحة، األحاديث جاءت ذلك بيان يف

 من لدى مؤكد بشكل متحقق هو بل احلال، وضعف اليد ذات قلة يف فقط منحصرًا الفقر فليس ،(7/000:صحيح البخاري" ) النفس

الفقر يف اإلسالم، فرسول اهلل صلى اهلل عليه  داء مع التعامل يف جبالء ظاهرًا كان األمر وهذا قانعة، غري فقرية، نفسه ولكن يكفيه، ما عنده
 اهلل جعل ما إىل أقواًما وأكل واهللع، اجلزع من موهبقل يف  أرى ملا أقواًما أعطي ": والصدقات األعطيات توزيع يف منهجه بيان يف يقولوسلم 

 ميثلها اليت املشكلة حبجم مشكلة ميثل ال قد املادي الفقر معاجلة أن يؤكد وهذا ،(1/052:صحيح البخاري...")واخلري الغىن من هبمقلو  يف

 وعدم واهللع كاجلزع بأسره، تمعاجمل على سليب بشكل تنعكس واليت للشخصية املدمرة األخالق ببعض مصحوبًا يكون ألنه املعنوي؛ الفقر

 .جمتمعه وتفسد تضره محاقات الرتكاب صاحبها تدفع قد اليت الصفات تلك القناعة؛ وضعف الصرب
املؤونة السنوية، أي ما يكفي الفرد : " يضع اإلسالم خطا واضحا للتفريق بني الفقراء واألغنياء، وجيعل مقياس الفقر والغىن يتمثل يف 

وعياله من املواد الغذائية األساسية واللباس والسكن ملدة سنة، فضال عن ما حيتاجه يف السفر وخدمة ضيفه، وتقدميه للهدايا، وتزويج 
 .(4." )..أوالده

 (:5)إىل الفقر من جانبنيينظر  هناك من: المفهوم النسبي والمطلق للفقر 

 حيث أن الشيء األقل يعد فقريا بالنسبة لألكثر، ويف هذا يعكس الفقر التفاوت يف الدخول، والتفاوت يف حد: الفقر النسبي - أ

ذاته يعرتف به اإلسالم كسنة كونية، ألنه يرجع الختالف قدرات األفراد ومقدار ما يبذلونه من جهد وعمل صاحل، ويف هذا يقول اهلل 
أهم يقسمون رمحة ربك حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا " : تعاىل

وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض " : ، وقوله تعاىل(30/الزخرف")ا جيمعون سخريا ورمحة ربك خري مم
 .(165/األنعام")درجات ليبلوكم فيما آتاكم 
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 بناء على ذلك فإن اإلسالم يقر هذا التفاوت بني األفراد يف أرزاقهم ويف منط حياهتم أو معيشتهم، وذلك نتيجة طبيعية الختالفهم
يبذلون من جهد وعمل، ولعل اهلدف من وراء هذا التفاوت هو التسخري واالبتالء، حيث أن كل فرد مسخر لآلخر يف يف مقدار ما 
 .، ومنه فاملقصود هو التعاون على أساس أن اجلميع حيتاج إىل بعضهم البعض...(العامل بالعلم، الغين باملال، الفقري باجلهد)صفة يتميز هبا

كن الفرد من إشباع حاجاته، ويعين الفقر يف هذا الشأن عدم إمكان الفرد حتقيق حد الكفاية، مبعىن عدم مت: الفقر المطلق - ب
ميكن التساؤل عن نوعية احلاجات غري املشبعة هل هي احلاجات الضرورية واألساسية اليت حتفظ لإلنسان جمرد حياته يف  وهنا

، أم هي احلاجات املعتادة اليت تضمن لإلنسان العيش املناسب يف ظل الظروف "حد الكفاف "  الدنيا وهو ما يطلق عليه
 ". حد الكفاية " : االجتماعية واالقتصادية السائدة، وهو ما يطلق عليه

 :(6)أخذت ظاهرة الفقر أشكاال متعددة، نذكر منها : أنواع الفقر  -2.1
 يف هذا الشكل هو الثروة ومعها الدخل، وهو معيار اقتصادي تعين وجود فقري يف مقابل غين، واملعيار: الشكل التقليدي. 

 والمعيار وميثله الفقر يف الدخل والثروة، : المعيار االقتصادي يف هذا الشكل هناك معيارين،: وجود حر مقابل عبد
 .يعين فقدان اإلرادة السياسية، حيث إرادة سيده تصبح إرادته : السياسي

 يكون العامل االقتصادي هو  يف مقابل اإلقطاعي، حيث ال( قن األرض) النظام اإلقطاعي ظهر هذا يف : رقيق األرض
 .األقوى، وإمنا فقدان اإلرادة السياسية هو العامل الظاهر وهو األقوى، ويأيت تبعا للعامل االقتصادي

 :(7 (فقر القدر، فقر الكل وفقر اإلنسان:  يقسم البعض الفقر إلى ثالثة أنواع
 وفيه وجلّ  يكون من خالل إصابة اإلنسان بعاهة أو مرض عضال حيول بينه وبني الكسب، فهو قدر من اهلل عزّ : فقر القدر 

 .حكمة بالغة لو مت كشفها لشكر الفقري ربه على هذا الفقر، واجملتمع متكافل متضامن

 ولقد  ذموم واإلنسان حماسب عليه،فقر اإلمهال، فقر التبطل، فقر العقود، فقر الراحة، حيث أن هذا الفقر م هو:فقر الكل
دخل الرسول صلى اهلل عليه وسلم املسجد فرأى شابا يصلي يف غري أوقات الصالة، قال يا ": عنه صلى اهلل عليه وسلم جاء

كما أمسك الرسول صلى اهلل عليه وسلم بيد . "أخوك أعبد منك الذي يطعمك أعبد منك: هذا من يطعمك، قال أخي، قال
، وعن عمر بن العاص قال، "إن هذه اليد حيبها اهلل ورسوله": نت خشنة من العمل فقال عليه الصالة والسالمابن مسعود وكا

، فهذا (أخرجه مسلم وأبو داود وأمحد" ) كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت "  :مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول
 .فقر الكسل املذموم الذي حياسب اإلسالم عليه

 يا " :أما فقر اإلنفاق فهذا فقر آخر، نقف عنده وقفة سريعة، جاء رجل إىل النيب عليه الصالة والسالم قال: اإلنفاق فقر
واهلل إين أحبك، فقال عليه : انظر ما تقول، قال: واهلل إين أحبك، قال : رسول اهلل، واهلل إين أحبك، قال انظر ما تقول، قال

إن أحببتين حقيقة، البد من أن تنفق  ، "فيما تقول، للفقر أقرب إليك من شرك نعليك إذا كنت صادقًا : الصالة والسالم
مالك يف سبيل اهلل، البد من أن تعطي من مالك الذي أعطاك اهلل، فهذا فقر اإلنفاق وسام شرف للمؤمنني، من شدة إنفاقه، 

 .أنفق ماله
 :سالمياإل االقتصادي الفكروأخطاره في  في الفقر أسباب / 4

 والثانية خلقية األوىل األسباب من جمموعتني إىل اإلسالمي النظام يفترجع مشكلة الفقر : أسباب الفقر من منظور إسالمي -1.0

 .(0)أخالقية
 سببان أمهها  :(الربانية) الخلقية األسباب: 

 أن أجل من وذكائهم وميوهلم ومواهبهم قدراهتم يف متفاوتني الناس خيلق أن وجل عز اهلل حكمة اقتضت إذا: البشر بين التفاوت-أ
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 من طائفة وجدت فقد ذلك على وبناء ،الشر من والتقليل اخلري من واإلكثار واخلالفة اإلعمار مهمة يف البعض بعضهم ويكملوا يتعاونوا

 هلا وجعل الفئة هبذه اإلسالم اعرتف وقد ،وعوهنم الناس مساعدة عن يغنيها مبا ورغباهتا حاجياهتا تلبية تستطيع ال العصور كافة ويف، البشر

 . والدولة اجملتمع على ثابتة حقوقا

  ذلك غري أو اإلفالس أو واإلعاقة املرض أو بالعجز تصاب اجملتمع من فئة توجد أن البد بشري جمتمع كل يف: والمصائب اإلبتالء-ب

 وضمن الفئة هبذه اإلسالم تكفل وقد ،عليها واإلنفاق برعايتها يقوم من إىل حتتاج السابقة كالفتنة الفئة وهذه ،البشري الضعف أشكال من

 .املسلمني مال بيت يف دائمة حقوق هلا

 سببان وأمهها :واألخالقية البشرية األسباب: 

  واإلجتهاد اجلد عن وقعودهم وعجزهم كسلهم نتيجة بإرادهتم والشقاء البؤس من الناس من الكثري يعاين إذ: وكسله اإلنسان عجز-أ

 إىل تدفعهم اليت احلوافز من الكثري الفئة هلذه اإلسالم وضع وقد .الناس وينفع ينفعهم مبا وطاقاهتم مواهبهم استخدام وعدم ،والعطاء والبذل

 .السيئ الوضع هذا يف تقيهم اليت املنافذ عليهم وسد الطاقات واستثمار والعطاء والبذل العمل

  السبب هو لنفسه اإلنسان ظلم إن، (7-6/العلق) "استغىن  رآه أن ليطغى اإلنسان إن كال ": تعاىل قال :وتعديه اإلنسان ظلم-ب

، والرتف والشهوات امللذات يف وإغراقها ونزواهتا أهوائها بإشباع النفس ظلم ويكون ،واآلخرة الدنيا يف األليم العذاب استحقاقه يف األول
 واستغالهلم الرزق يف عليهم والتضييق حقوقهم بأكل اآلخرين ظلم النفس ظلم من األخطر وأن، وجل عز اهلل طاعة عن وصرفها

 وضع قد، ولاجلائر ستخداماال واستخدامها وتلويثها بإفسادها والطبيعة البيئة ظلم، اإلنسان ظلم يشمل ذلك إىل وباإلضافة ،واستعبادهم

، للموارد األمثل ستخدامالوا الرفق على حث كما،الناس حقوق حفظ على شديدا حرصا وحرص صارمة ضوابط كله لذلك اإلسالم
 .  وقيمه اإلسالم بأخالق يتمسك ال من كل يردع لكي والعقوبات للمعامالت دقيقا نظاما ووضع

 وعلى مًعا، عتمجملا وعلى الفرد على أثرها سوء خيشى خطرية آفة الفقريعترب : األخطار التي يسببها الفقر للمجتمعات اإلسالمية  -0.0
التهديدات اليت ميكن و هناك العديد من األخطار ، مجيًعا واألمة األسرة وعلى والثقافة، الفكر وعلى والسلوك، اخللق وعلى واإلميان، العقيدة

 : (9)متس جوانب متعددة، ميكن أن نلخصها يف العناصر التاليةو ، ةاملسلم ات أن تلحق باجملتمع
 العديد من األحاديث تدل على خطر الكفر، وقد ورد عن الرسول صلى اهلل عليه، حيث هناك نحراف العقدي واألخالقيالا 

إذا ذهب الفقر :" ، كما كان بعض السلف يقول(أخرجه ابن شيبة والبيهقي عن أنس رضي اهلل عنه") كاد الفقر أن يكون كفرا " : وسلم
إن الرجل إذا غرم "    : حيث قال صلى اهلل عليه وسلم ، كما قد يدفع الفقر صاحبه إىل الكذب،"إىل بلد قال له الكفر خذين معك 

، فضال عن الوقوع يف السرقة والزنا، أي خطر على األخالق والسلوك وخطر (رواه البخاري") حدث فكذب ووعد فأخلف   (استدان)
 (.اإلسراء/ 31" ) كان خطئا كبريا وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم إن قتلهم  " : على الفكر اإلنساين، يقول تعاىل 

 نشغال والبحث عنال، بصفته احملرك األساسي جلميع جماالت احلياة، وذلك ألن اانخفاض أو تقلص المردود الفكري للفقير 

 .قوت العائلة من قبل العامل، ال يسمح له باستغالل طاقاته يف العلم واإلرشاد

 مما يعمق من التخلف وبالتايل الفقر ،فرارا من الفقر هجرة العقول إلى بالد الكفر. 

 علما أن األسرة هي(نقص الباءة)، حيث يعيق تكوين األسر للعجز عن القيام بذلكهدد الفقر بنية المجتمع واستقراره ، 

 مام استمرارأ، كما يعترب الفقر عائق ...( املهر والبيت وغريها) اللبنة األساسية للمجتمع، وعليه عدم القدرة على دفع نفقات الزواج 

 .ومتاسك الكثري من األسر
 احلروب، أو بالطالق مشلها وتشتت األسرة تفرق من أشد وهذا ألبنائهم، اآلباء بعض قتل يفالفقر   تسببقد ي  فضال عن ذلك

 أي عن سئل املويف احلديث عنه صلى اهلل عليه وسلم  ،(151/األنعام")كم وإياهم قوال تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن نرز ":تعاىل يقول
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 ال الفقر فأمام حال كل وعلى ،) 0/062:صحيح البخاري) "معك يطعم أن ختاف ولدك تقتل أن"....: لقا أنه اهلل، عند أعظم الذنب
 املطهر الشرع أجاز ذلك وألجل فيحطمها، األخالقية الدوافع فوق ويرتقي احملبة، أواصر ميزق حيث الغالب، يف لألسرة مقومات أي تصمد

 احلياة ضرورياتب املنشغل الفقريوالعلم فقد يكون سلبيا، حيث أن   للفكر إشغاله ما، أعسرًام  الزوج كان إذا الزوجني بني التفريق
 .إبداعًيا تفكريًا يفكر أن عن ضالف دقيًقا تفكريًا يفكر أن يستطيع كيف اهتاوحاج

 من بك أعوذ إين اللهم"  : يقول كان أنه كما منها باهلل يستعاذ مصيبة بل مشكلة -واملعنوي املادي- بنوعيه الفقر اإلسالم اعترب 

 إين اللهم"  : قوله عنه احلديث يف دعاء من أثر فمما بالكفر، ذلك يف وقرنه ،(7/014أمحد بن شعيب النسائي:السنن الكربى(" الفقر

 من باهلل تعوذوا ": صلى اهلل عليه وسلم قوله يف الفقر من بالتعوذ األمر جاء بل ،(7/001:السنن الكربى) " والفقر الكفر من بك أعوذ

: تعاىل قوله ذلك من، بشكرها ويطالبهم عباده على اهب اهلل مينت نعمة الغىن عد كما ، (7/014:السنن الكربى...")القلة ومن الفقر
 .(7/الضحى")(فأغىن ئال عا ووجدك"
 :والتقليل من حدتهاالمنهج  اإلسالمي في معالجة مشكلة الفقر / 3
وسائل وبعد حدوثها باالعتماد على ، بالوقاية منها اهتم اإلسالم مبشكلة الفقر وحرص على عالجها يف مهدها أو قبل نشوءها 

ين، متعددة حفاظا على اجملتمع املسلم من األخطار اليت قد تصيبه أخالقيا وسلوكيا وعقائديا، وكذلك اآلثار اليت يرتكها يف االقتصاد الوط
مبنيا على تعاليم اإلسالم، كما جند من قسم أساليب معاجلة الفقر إىل جمال الفكر والتصور من جهة، و ولقد كان احلل النبوي عمليا 

الوقاية خري  "القاعدة القائلة ر املسلمني، منطلقا يف ذلك من وجمال السلوك والتصرف من جهة أخرى، فضال عن كفالة الدولة وويل أم
 .حيث هناك اهتمامات فردية واهتمامات مجاعية واهتمامات خاصة بالدولة، وهو ما سنحاول إيضاحه يف هذا العنصر، "من العالج 

ية اليت ميكن أن توظف يف معاجلة الفقر عتقادات الفرداال أهم هذهتتمثل  :بناء الفرد في على أساس عقيدة صحيحة -1.3
  (:12)يف

 الفهم الصحيح للقضاء والقدر بشأن الفقر. 

 الفهم الصحيح للتوازن بني املوارد االقتصادية وحاجات األفراد. 
 (.ملكية االستخالف) الفهم الصحيح ألصل امللكية 
 تتعلق القضية األوىل يف معاجلة الفقر يف إبطال تعلق الفقراء بالقضاء والقدر، : الفهم الصحيح للقضاء والقدر بشأن الفقر 

 ينفك عنهم، ويالزمهم طوال حياهتم، مما يدفع بالفقري إىل االستسالم لألمر الواقع، ومن أجل قضاء وقدر من اهلل ال هوأن الفقر مبعىن 
 :الوصول إىل ذلك، نعرض بعض األدلة على ذلك 

 .إما استقالال أو مشاركة –أي متسبب فيه  -الفقري فاعل فقره -

 .يتفق العلماء على أن القضاء والقدر ال حيتج به -

 .التعلق باألسباب وتنافيهاحركة العبد للسعي جتامع  -

 .كتساب إلحياء النفس ولغري ذلك واجبال ا -

 ."اعقلها وتوكل "  :الرسول صلى اهلل عليه وسلم لألعرايب -

 .ليس من شرط التوكل ترك األسباب، فإن ذلك حرام يف الشرع وال يتقرب إىل اهلل مبحارمه -

 .(71/النساء" ) يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم "  :قوله عزوجل -

 .وجود املال يف اليدين ال يف القلب، ودخول الدنيا على العبد وهو خارج عنها، ال ينايف الزهد -

 خنلص إىل أن معاجلة مشكلة الفقر تنطلق من تصحيح عقيدة الفقري، بتحميله املسؤولية، مما يدفعه للعمل وحبه ومنه السعي جللب 
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 .ملال الكايف ملعيشتها
  يرى العديد من االقتصاديني بأن املشكلة االقتصادية : لمغزى المشكلة االقتصادية بالنسبة للمسؤولينالفهم الصحيح 

 اخلاصة  قراراتالتتمثل أساسا يف ندرة املوارد مقارنة باحلاجيات، وهي الفكرة اليت تشكل خطرا إذا ما ترسخت يف ذهن املسؤولني، ألن 
وما من دابة " :، وهو ما يتناىف مع العقيدة اإلسالمية، ألن املسلم يؤمن بقوله تعاىلاخلاطئ عاجلة الفقر تصبح مبنية على ذلك األساسمب

ميكن ، و ، ومنه فإن القضية ال بد أن تربط بالعقيدة(6/هود")يف األرض إال على اهلل رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل يف كتاب مبني 
واألرض مددناها وألقينا فيها ": جاء يف قوله تعاىل لتوازن بني املوارد واحلاجات من خالل العديد من اآليات، نذكر منها ماإيضاح ا

وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر  ⃰وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني  ⃰رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون 
 .(احلجر/01 -19) "معلوم 

 :من خالل اآليات الكرمية السالفة الذكر نستنتج ما يلي
 فالتـــــــوازن يف اإلســــــالم متعدد اجلــــــوانــــب وال ميــس التوازن املادي فقط، "وأنبتنا فيها من كل شيء موزون " : بالنسبة لقوله تعاىل  -

بني املوارد االقتصادية بعضها مع بعض، التوازن بني حاجات الفرد االقتصادية بعضها التوازن بني احلاجات واملوارد االقتصادية، التوازن ) 
 .، عكس التوازن يف االقتصاد الوضعي الذي يكون بني املوارد واحلاجيات وفيه عالقة اختالل(مع بعض

 أودع يف األرض موارد اقتصادية  ــانــــــــــه وتعاىلسبــــحــوىل ـــــ، فامل"وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم برازقني : " بالنسبة لقوله تعاىل -

من  نظرية مالتوسوهو عكس ما تتبناه . "ومن لستم برازقني " :، وأيضا إلشباع من ال ميلك "لكم فيها معايش" كافية إلشباع من ميلك 
 .رعدم الكفاية ومنه التخلص من البشر الزائد، ونفس الشيء بالنسبة للعوملة يف الوقت احلاض

 أن املوارد ـــوىل عز وجل بــــمـــرنا الــــبـــــث خيـــــيـــــح، "وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوم " : بالنسبة لقوله تعاىل -

مشكلة الندرة ليست االقتصادية سوف تزيد بالقدر الذي يقدره اهلل تعاىل، فهي متزايدة حبسب زيادة حاجات األفراد، وهذا ما يعين بأن 
 .واردة  يف املستقبل

فرد  خنلص من خالل اآليات السابقة إىل أن مشكلة الندرة ال مكان هلا يف اإلسالم، ولكن املشكل املطروح هو كيفية حصول كل
 . على نصيبه من هذه املوارد، وبالتايل فهذه عقيدة ال بد أن ترتسخ يف ذهن املسلم

 تستمد امللكية مشروعيتها من تشريعات اهلل سبحانه وتعاىل، حيث البد أن: ف في األرضالفهم الصحيح لمفهوم االستخال 

يدرك الفرد صاحب املال أو الدولة على أنه وكيل على ما يف يده وأنه أوال وقبل كل شيء مال اهلل، ومنه االلتزام بالتشريعات املنظمة 
االجتماعية اليت يكلف هبا، لتصبح عقيدة يسري عليها الفرد، وهناك العديد من للملكية، من حيث االكتساب واالستثمار وااللتزامات 

إن ربكك سريع  ٭وهو الذي جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم يف ما آتاكم " :اآليات تدل على ذلك
عملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف وعد اهلل الذين ءامنوا و " : ، وقوله تعاىل(165/األنعام")العقاب وإنه لغفور رحيم

ومن كفر بعد ذلك  ٭يعبدونين ال يشركون يب شيئا   ٭الذين من قبلهم وليمكنّن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا  
فمن كفر فعليه كفره وال  ٭األرض   هو الذي جعلكم خالئف يف: " ، كما يقول تعاىل يف موضع آخر(55/النور")فأوالئك هم الفاسقون

 (.39/فاطر")يزيد الكافرين كفرهم عند لبهم إال مقتا وال يزيد الكافرين كفرهم إال خسارا
 إن عملية اإلصالح يف اجملتمع تبدأ من الفرد  املسلم، لذلك عمل اإلسالم : إستشعار المسؤولية الفردية والترغيب في العمل -0.3

على  إصالح الفرد وحدد جماالت السلوك والتصرفات وقدم حلوال عملية واقعية يأخذ هبا األفراد ليدرؤوا عن أنفسهم الفقر وما ينجم 
كل نفس مبا كسبت : " تعاىل قالم، ويف ذلك ومطالبه متصرفاهتيف   سؤوليةامل همليحتمعنه، حيث يرغب األفراد على العمل والكد، مع 

 ميتد وإمنا فحسب الدنيا على راصمقت األمر وليس، (164/األنعام")وال تكسب كل نفس إال عليها :" ، وقوله تعاىل(30/املدثر" )رهينة 
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: تعاىل قوله يف كما القيامة يوم احلساب على فيؤكد ألمهيته األمر هذا يرسخ والقرآن وقدم، عمل ما على اإلنسان فيجازى األخروي للجزاء
إن الساعة ءاتية أكاد أخفيها : " ، وقوله تعاىل(32/آل عمران" )من خري حمضرا وما عملت من سوء يوم جتد كل نفس ما عملت "

 (.15/طه" )لتجزى كل نفس مبا تسعى 

 على مقتصرة العبادة جيعل مل أنه اهلل فضل ومن ويرضاه، اهلل حيبه ما وفق يعمل أن إىل يدفعه املسؤولية هلذه اإلنسان استشعار إن

 هذا وعلى باطًنا، أو ظاهرًا كان سواء ويرضاه اهلل حيبه قول أو عمل كل لتشمل ذلك تتجاوز بل واحلج؛ والصيام كالصالة رةالظاه الشعائر

، فالعمل هو والعمل الرزق وتحصيل والفقر الحاجة لدفع اإلنسان سعي يدخل ذلك ضمن ويف هلا، حصر ال وأحاديث آيات دلت
 بيان معرض يف صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول قال ،به الفرد يف عمارة األرض املستخلف املصدر الرئيسي للكسب احلالل، ويساهم

 جعل اإلسالم أن ندرك هذا  وعلى ،(6/033:صحيح اخلاري" ) امرأتك ّيف يف ترفعها اللقمة حىت صدقة لك فهو أنفقت ومهما ": ذلك

 :(11)هامني أمرين والعمل الرزق لتحصيل بسعيه حيقق املسلم املرء

 . ذلك يف نيته أصلح ام مىت تعاىل اهلل من للثواب مستحق مأجور عليه ربه وهو به يرضي وبذل عبادة يف أنه -

 متنحه وسعيدة، كرمية حياة ليحيا الناس، أيدي يف ما عن به يرتفع الذي والغين الكسب هلا وحيقق والفقر احلاجة نفسه عن يدفع أنه -

 .هوجمتمع نفسه عن والرضا بالنفس الثقة

 الطريق هو العمل أن والشك ،وميوله قدراته مع ويتناسب يطيقه فيما كل،  مسلم كل على واجبا وجعله العمل على اإلسالم حثلقد 

 لذا،  (12 )كبري بشكل الفقر ظاهرة الحنسرت العمل على يقدر من كل عمل ولو ،الفقر من والتخلص والغىن الكسب لتحقيق األول

 من يأكل أن من خري قط طعامه أحد أكل ما" : وسلم عليه اهلل صلى الرسول يقول له مكانة خاصة، اإلسالمي قتصادالا يفإن العمل ف

 ،العمل عن اإلنسان تعيق أن ميكن اليت املنافذ كافة وسد ولسوالت البطالة اإلسالم حارب كما،  (09صحيح األلباين رقم) "يده عمل
 أو اهلل على التوكل حبجة العمل عن القعود رفض كما ،اهلل معصية يف يكن مل إذا عبادة العمل واعترب العبادة حبجة العمل عن القعود فرفض

 يف فانتشروا الصالة مقضيت فإذا" :أيضا وقوله ، (15/امللك) "رزقه من وكلوا مناكبها يف فامشوا" :تعاىل قالمل، ع فرصة وجود عدم حبجة
،  (122/النساء) "وسعة كثريا مراغما األرض يف جيد اهلل سبيل يف يهاجر ومن" : أيضا وقال ،(12/اجلمعة")اهلل فضل من وابتغوا األرض

 قال وقد اإلنسان ملكانة واحتقار ومهانة ذل من السلوك ذلك يسببه ملا الناس وتكفف والبطالة العالة عيش أيضا اإلسالم عاب كما

 يسأل من له خري وجهه هبا اهلل فيكف فيبيعها ظهره على احلطب من حبزمة فيأيت حبله أحدكم يأخذ ألن" :وسلم عليه اهلل صلى الرسول

ولعل أهم ما يبني لنا قيمة العمل وأمهيته وعدم االتكال على اآلخرين، وما ، (31حديث رقم/صحيح األلباين")عوهمن أو أعطوه الناس
، ويف ...، منها الرعي وصناعة احلديد والتجارةعدة عمل األنبياء والرسل يف حرفجيب أن يرتىب عليه األفراد يف اجملتمع املسلم، هو أن 

 (.0120/رواه البخاري") ما بعث اهلل نبيا إال رعى الغنم وأنا كنت أرعاها ألهل مكة بالقراريط" : ذلك قال صلى اهلل عليه وسلم
 احلقوق وبني، البعض بعضهم مع ومعامالهتم الناس عالقات اإلسالم نظم :والتخطيط لها للمعامالت الدقيق التنظيم  -3.3

 اليت التنازع أشكال من شكل ألي ودرء ورفاهيته وقوته اجملتمع سالمة على حفاظا وذلك ،متناهية بدقة اجملتمع يف فرد لكل والواجبات

 لكل اإلسالم حترمي خالل من لبعضهم الناس ظلم دون حيول والذي للمعامالت الدقيق التنظيم هذا ويظهر ،قوته وتذهب باجملتمع تفتك

 :(13) وهي أربعة  الفقهاء حسب وأمهها ،عامة الفساد أسباب

 أكل حلم و  كاخلمر)تتدخل الشريعة يف السلوك الفردي، حبيث حترم بعض التصرفات وبعض األعمال : لذاتها المحرمات
، فضال ...بعد أن كان غنيا، ألهنا توقع اإلنسان يف الفقر واحلاجة (،...لإلنسان املؤذية النجاسات وسائر والدم وامليتة اخلنزير

 .عن التعامل بامليسر والقمار
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 فالشريعة اإلسالمية شريعة العدل حتفظ حقوق الضعفاء واحملتاجني، هلذا جاء حترمي الربا حترميا قاطعا، واالحتكار الغررو  لرباا ،
جة الناس ألكل عرقهم ألنه رمز الدمار ومؤشر خراب االقتصاد وسبب واضح للتفقري، مظهر جلي من مظاهر استغالل حا

 ..وجهدهم، زيادة عن حترمي لالحتكار

 إن املبذرين  " : ومن بينها التبذير بوضع املال وإنفاقه يف غري موضعه، ويقول عّز وجل، للمشروعية المخالفة الفاسدة الشروط
 .   للضعفاء األقوياء استغالل يف تزيد واليت ،، وعد إعطاء األجراء حقوقهم(07/اإلسراء")كانوا إخوان الشياطني

 (:14)ينتهج النظام االقتصادي اإلسالمي ختطيطا مدروسا من أجل الوصول إىل ذلك، تتمثل أهم دعائمه على
 .األصل يف االقتصاد اإلسالمي أنه مؤسس على تكاليف شرعية -

 .القواعد الفقهية متثل ترجيحات لسياسات التخطيط االقتصادي -

 .وظائف الدولة االقتصادية اليت شرعها اإلسالم أداهتا التخطيط االقتصادي -

 تعمل القواعد الفقهية يف إدارة االقتصاد على حتقيق املصلحة العامة املتمثلة يف التقليل من الفقر والقضاء عليه، ومن بني القواعد 
 (:15)الفقهية يف جمال معاجلة الفقر

  مبعىن أن إدارة االقتصاد مرتبط بتحقيق املصلحة، واملتمثلة هنا يف الفقربالمصلحةتصرف اإلسالم على الرعية منوط ،. 

  ،والتطابق (مصلحة خاصة ومصلحة عامة ) وفقا هلذه القاعدة هناك مصلحتني يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ،
لة الفقر وعالجها، مبعىن وجود خطة ومن بينهما ليس ضروريا، بل تعترب املصلحة العامة هي الوعاء املالئم ملواجهة مشك

 .عناصرها عالج الفقر

  ،تنص القواعد الفقهية بأنه عندما يوجد ضررين، أحدمها أخف من اآلخر من حيث الضرر األشد يزال بالضرر األخف
الضرر األشد،  ، فإن املشروع يف هذه احلالة هو حتمل الضرر األخف ويزال...استخدام املوارد االقتصادية ومن حيث النتائج

 .وهو ما يستلزم وجود خطة، من عناصرها القضاء على الفقر
تساهم األموال اليت تتحول من الفقراء إىل األغنياء يف التقليل من  :(التحويالت من األغنياء إلى الفقراء)االجتماعي التكافل  -4.3

حدة الفقر والقضاء عليه،  وميكن اعتبار أهم هذه األدوات على اإلطالق هي الزكاة، اليت تعترب أحد أركان اإلسالم اخلمس، فضال عن 
 والصف الكلمة توحيد ،التوحيد كلمة بعد عليه ماإلسال حث ولقدوسائل أخرى وميكن أن تقسم إىل إنفاق إلزامي وإنفاق اختياري، 

 .والرفاهية والغىن العدل فيه يسود متكافل جمتمع سياق يف وتضامنه ومتاسكه اجملتمع وحدة إىل يؤدي مبا والقلوب
 ربه إىل اإلنسان هبا يتقرب مالية عبادة عن عبارة فهي القرآن؛ آيات يف الصالة وقرينة اإلسالم، أركان من ركن الزكاة : الزكاة ، 

  .أخرى جهة   من وجمتمعه اإلنسان بني ورابطة   ورائها، من الثواب ويرجو حقها يؤدي فهو ،جهة من وربه اإلنسان بني دينية رابطة   والزكاة
، وجتدر اإلشارة الدينية وصفتها املالية صفتها بني جتمع فهي ،اإلسالمي االقتصاد دعائم وأحد مالية، عبادة باعتبارها بالزكاة اإلسالم اعتىن

 وللزكاة ،..(إجتماعية واقتصادية وأخالقية)إىل أن فريضة الزكاة إذا مت تنظيمها بطريقة جيدة بأن حتل العديد من املشاكل الناجتة عن الفقر 
 دعا فقد ،والثروة الدخل يعتوز  يف واضح هار وأث لبطالةا حماربة على فائقة مقدرة   وهلا املعطلة، اإلنتاج وسائل على التضييق يف فعال دور

  .وتنميته عليه احلفاظ وبالتايل املال، رأس حتريك على للعمل وحث ،املال  عبودية من للتحرر اإلسالم
:   تتمثل الزكاة باألموال اليت تنقل من األغنياء لرتد على الفقراء وبقية األصناف الثمانية ملن بلغ ماله النصاب، وذلك لقوله تعاىل 

ليم الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهلل وبن السبيل فريضة من اهلل واهلل عإمّنا " 
 :(16)التالية لألسباب اإلسالمية البيئة في االجتماعي التكافل مؤسسة الزكاة وتعد، (62/التوبة" ) حكيم
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 أفراد بني احملبة وينشر األخوة، مشاعر يعمق مما الدولة، بإشراف والفقراء للمحتاجني الكرمي العيش ظروف تبعات اجملتمع أغنياء يتحمل  -

 خلخلة إىل يؤدي مث ومن للكراهية، ويدفع احلقد، يولد واحلرمان اجلوع مظاهر انتشار حيث بينهم؛ والرتابط التعاون صور ويوثق اجملتمع،

 .واستقراره اجملتمع أمن

 الزكاة إىل حباجة يعودون ال أغنياء إىل الفقراء حتويل هدفه ألن، عليه والقضاء الفقر استئصال إىل يهدف اإلسالمية الشريعة يف العطاء إن -

 بأنه للمال ينظر فاإلسالم والتسلط؛ واالستغالل، والكرب، الرتف، عن بعيًدا لألغنياء االقتصادي السلوك قواعد اإلسالم ويضعى، أخر  مرًة

 .فيه مستخلفون والناس اهلل، مال

 .اجملتمع يف تقوم اليت احلاجة صور كل مبحاربة الزكاة مصارف تعىن  -
سالم إلوجب اأىل مستوى الطبقة العامة من الناس فقد إشباع حاجات الفقراء ، واملساواة بينهم وبني اآلخرين ورفعهم إجل أمن 

 ،خراج الزكاة املستحبة ما دون ذلكإربع والنقدين ؛ وحث على ألالثالثة والغالت ا نعامألالزكاة ، وهي الصدقة الواجبة من املال على ا
   (.17)ربع باحلنطة والشعري والتمر والزبيب ، والنقدين بالذهب والفضةألبل والبقر والغنم ، والغالت اإلنعام الثالثة باألوخّصص ا

صرفها يف غري مصارفها، ويعطل الشريعة وحيارب مظاهر التدين أن يبارك له يف لكن ما ميكن اإلشارة إليه هو أّّن جملتمع مينع الزكاة أو ي
يا معشر " : رزقه، وأّّن جملتمع ضّيع اإلميان ونسي اهلل تعاىل يف السراء والضراء معا أن يعان على ختطي مشاكله، وجاء يف احلديث 

مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا هبا إاّل فشا فيهم : هناملهاجرين خصال مخس إن ابتليتم هبا ونزلن بكم أعوذ باهلل أن تدركو 
هلم إالّ األوجاع اليت مل تكن يف أسالفهم، ومل ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤونة وجور السلطان، ومل مينعوا زكاة أموا

 وعهد رسوله إال سلط اهلل عليهم عدو من غريهم فيأخذ ما يف منعوا القطر من السماء ولو ال البهائم مل ميطروا وال نقضوا عهد اهلل
 (.رواه بن ماجة والبيهقي واللفظ له وصححه احلاكم واأللباين") أيديهم، وما مل حتكم أئمتهم بكتاب اهلل إال جعل بأسهم بينهم 

ادة، وأن عليه أن يدفع جزءا من ماله دون ميكن القول بأن الزكاة شرعت لرتبية الغين، إذ عليه أن يتعلم أن احلياة ليست كلها م 
أن يرجو من ذلك مطلبا ماديا بل مساعدة على البدء ملن يريد أن يبدأ حياة اجلد واإلنتاج، ومساعدة على النهوض ملن يريد النهوض ملن 

يها الفقر، ويبدأ هبا اإلنتاج، يريد أن ينهض من الفقراء، لذلك نرى أن يعطى الفقري من الزكاة ما يساعده على بدء حياة جديدة يودع ف
مبا ميكنه من القيام حبرفته، وبذلك تصبح الزكاة ركيزة أساسية من  -إن كان فقريا -واتفق الفقهاء على أن يعطى صاحب احلرفة من الزكاة

 (.10)ركائز التنمية االقتصادية، وعامال من عوامل القضاء على البطالة 
 الرب يف املسلمني كسائر  حقه إىل إضافة قريبه مال يف حقا للقريب اإلسالم جعل :واألرحام األقارب إيجاب النفقة على 

،، ويف ذلك قال غين وهو فقريا قريبه كان إذا اإلنفاق واجب عليه فإن قريبه مرياث يف حق له أن فكما ، القطيعة وعدم والصلة
إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان " :، وقوله تعاىل (36/النساء" )القرىبواعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي ":تعاىل

 .، فاملوىل عّز وجّل أمر بإعطائهم ما حيتاجون(92/النحل" )وإيتاء ذي القرىب
:    وسلم جتدر اإلشارة إىل أن صلة الرحم تكون سببا لسعة الرزق ونزول الربكة يف املال وكثرته وكذا يف العمر، وذلك لقوله صلى اهلل عليه

، ولعل من أهم مظاهر صلة الرحم كفالتهم (0/1905:البخاري")من أحب أن يبسط له يف رزقه وينسأ له من أثره فليصل رمحه" 
 (.19)وإعانتهم ماديا وعدم االلتزام بذلك يعد قطيعة هلم

ومادية، وذلك ال يتحقق إال بالتواصل  جتدر اإلشارة إىل أن التواصل مع األقارب واألرحام والقيام هبذا الواجب له آثار معنوية 
ذوي  والزيارة والتفقد، وتقدمي املعونة وسد اخللة وبذل املعروف، واالهتمام باألقارب واألرحام قوال وفعال،كما أن صلة الرحم واإلنفاق على

جر ملن قام به حمتسبا، ويؤمث من القرىب ال جيب أن تأخذ طابعا تفضيليا، بل ينظر إليه على أساس أنه واجب شرعي يؤجر عليه أعظم األ
 .ختلى عنه وقّصر فيه

 أن إىل يدفعهم مما متماسًكا، وجسًدا واحدة، وحدة تمعجملا أبناء من جيعل أن اإلسالم يريد: تمعلمجا أبناء وبقية الجيران  
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 عن أحد ختلي بأن كذلك األمر يكن مل فإن العاري، ويكسون اجلائع، ويطعمون الضعيف، فيحملون والضراء، السراء يف  ويتعاونوا يتكافلوا

 أقوى تعد اليت والعقيدة والدين اإلميان أخوة ببعض بعضهم أفراد تربط الذي تمعجملا ذلك إىل االنتماء يستحق ال فإنه بواجبه القيام

 هذا له ويتحقق العظيم اللقب هذا يستحق إسالمه مبجرد واملرء ،(12/احلجرات")إمنا املؤمنون إخوة " :   تعاىل اهلل يقول ،(02)الروابط

: ، ويقول صلى اهلل عليه وسلم(11/التوبة...")فإن تابو وأقاموا الصالة وءاتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين" : ، لقوله تعاىلاملهم الرابط
 احلذر كل واحلذر ،هبا القيام بجي عظيمة حقوق الرابط وهلذا، (3/135:صحيح البخاري) "ابعضً  بعضه يشد كالبنيان للمؤمن املؤمن"

 مثل وتعاطفهم وترامحهم همدتوا يف املؤمنني مثل"   :قوله عنه الصحيح احلديث يف جاء ما منها أدائها، يف التهاون أوهبا،  التفريط من

 ال املسلم أخو املسلم ": ، وقوله صلى اهلل عليه وسلم(صحيح مسلم")بالسهر واحلمى اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا اجلسد
 القيامة يوم كربات من كربة عنه اهلل فرج كربة مسلم عن فرج ومن حاجته، يف اهلل كان أخيه حاجة يف كان ومن يسلمه وال يظلمه

 . (3/134:صحيح البخاري")
 الدينية األخوة رابطة خالل من وذلك تمعجملا أبناء بني واألخوة املودة أواصر بتقوية اإلسالم عنايةمن خالل ما سبق  حظنال

 .حاجته يف والسعي عنه للظلم ورفًعا وتعاضًدا نصرًة حقيقتها يف تكون أن جيب وكيف

 حاجة يف كان ومن" : صلى اهلل عليه وسلم قوله إىل وانظر اآلخرة يف الدنيا يف عظيًما أجرًا الواجب ذاهب القيام على اإلسالم رتب ولقد

 ،حاجاته قضاء يف اهلل كان املسلمني من إخوانه حوائج لقضاء سعى من يعين ،(3/134:صحيح البخاري") حاجته يف اهلل كان أخيه
صلى اهلل  قوله ومنها ،األمر هذا ألمهية صويرهات روعة يف ،املتلقي منها يتعجب صورة لنا فتنقل األحاديث بعض وتأيت عليه، وميسرا له معيًنا

 علمت أما : قال العاملني، رب وأنت أعودك كيف رب يا: قال تعدين، فلم مرضت آدم ابن يا" :  قال أنهعليه وسلم فيما يرويه عن ربه 

 حبق القيام الفرد يف أمهية احلديث هذا ، يبني لنا (صحيح مسلم")عنده لوجدتين عدته لو أنك علمت أما تعده فلم مرض فالنًا عبدي أن

 هذا أن كما بد، وال فيها تقصريه على سيحاسب املرء ألن م،عنه التخلي وعدم تمعجملا أبناء من وغريهم كاجلريان املسلمني من إخوانه

 جربيل ما زال" : كما ورد عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قوله  .البعض بعضهم مع التواصل يف تمعجملا أفراد دور أمهية على يدل احلديث

 يف حيقق ديام ودعم للخلة دس فيها العناية هذه مثل أن شك وال ، (4/333:سنن الرتمذي")سيورثه أنه ظننت حىت باجلار يوصيين
 .والفقر الفاقة عن بعيدة مستقرة حياة اجلملة
 وجعل، العني رقبة يف التصرف منع هو أو، (01)"األصل وتسبيل املنفعة   سيبحت"  هويف االصطالح الفقهي  الوقف: الوقف 

" : ولقد ورد يف السنة النبوية بعض األحاديث الدالة على ذلك، يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  ،وانتهاء ابتداء اخلري جهات من جلهة املنفعة
 ،(1376حديث/3سنن الرتمذي،ج" ) صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صاحل يدعو له: إذا مات اإلنسان انقطع عمله إالّ من ثالث

، قال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل بعد أن حتدث عن ثواب األشياء "الوقف الإ اجلارية الصدقة وليس" قوله الغزايل حامد أيب عن نقل وقد
 على املسلمني حتض اليت اإلسالمية القيم من منظومة تكمن الوقف نظام وخلف،  " وكذا الصدقة اجلارية، وهي الوقف:      " ...الثالثة

 يف يظهر كان وإن مالية عبادة الوقف إن مث ،املسؤولية وحتمل احلرة املبادرة على وحتث ،للمجتمع العامة الشؤون يف واملشاركة الصدقات
 الوقفية فاملشروعات، املختلفة وقطاعاته اجملتمع أفراد وبني واجملتمع الدولة بني التوازن إعادة من نوع هو الوقف فإن لذا ،تطوعي عمل شكل

 (.00) ونشيطة منتجة فئات إىل حتويلها على احلرص مع هلا اخلدمات وتقدمي واحملرومة الفقرية الفئات لرعاية كبرية بدرجة توجه
مل يكن أحد : " إن أكثر أهل العلم ، من السلف ومن بعدهم، على القول بصّحة الوقف، قال جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه 

مرار ال تنقطع بذهاب الشخص، والشيء احملبوس تبقى منفعته باست ،(03")من أصحاب الّنيب صّلى اهلل عليه وسلم ذو مقدرة إال وقف
 ...وهلذا فإن الوقف أنفع للعامة من الفقراء وأبناء السبيل، وميكنهم استغالل ذلك إذا كانت عبارة أن أراضي صاحلة للزراعة

 ميكن للمدخر أن يقوم بتقدمي القرض اخلايل من الربّا، واملسمى بالقرض احلسن إىل من يعاين من آثار األزمة  :الحسن القرض 
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ومن بني ، (04)فالقرض احلسن يعترب عونا يتقدم به القادر امليسور ملن أعوزه املال وعّز عليه، ونوعا من أنواع توزيع الثروة، االقتصادية
 "من ذا الذي يقرض اهلل قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثرية واهلل يقبض ويبسط وإليه ترجعون":اآليات الدالة على ذلك قوله تعاىل

 .(10/احلديد")إّن املّصدقني واملّصدقات وأقرضوا اهلل قرضا حسنا يضاعف هلم وهلم أجر كرمي"  :وقوله تعاىل ،(045/البقرة)

 وفوق ،واآلخرة الدنيا يف اجلزيل الثواب له وجعل احلسن القرض اإلسالم شرع فقد املسلم اجملتمع يف واحملبة األلفة ألواصر تدعيما

 كنتم إن لكم خري تصدقوا وأن ميسرة إىل فنظرة عسرة ذو كان وإن" :تعال قوله ففي، املعسرين على بالصرب القرآن أوصى ذلك

 اليت والبغضاء واحلسد واجلشع األنانية أخالق على وقضى واملرابني الربا على هنائيا الباب اإلسالم سد فقد وبذلك ،(002/البقرة")تعلمون
 وحقوق واهلدايا والكفارات التطوعية والصدقات احلسن القرض مع ترتافق اليت والرتاحم واملودة اإليثار بأخالق واستبداهلا الربا عن تنجم

 (.05) اخل..والضيف اجلار
يلعب القرض احلسن دورا فعاال يف إدارة األزمة اليت قد يعاين منها املنتج والتاجر يف الصعوبات املالية اليت هتدد إفالسه، وحىت 

 (:06)ذي ال يستطيع سد مصاريف الشهرية، ويف ذلك حتدث علماء االقتصاد عن نوعني من القروض مهااإلنسان املدين املعسر ال
 .هو قرض حسن يقدم للمؤسسات اإلنتاجية، ليدخل يف دائرة االستثمار اليت تؤدي إىل تنشيط الدورة االقتصادية:القرض اإلنتاجي-

حاجاهتم االستهالكية، وهذا يكون غالبا بدافع ديين إلخراج الفرد من هو قرض يقدم لألشخاص هبدف تأمني : القروض االستهالكي-
 .أزمته، ويف نفس الوقت تنشيط االستهالك

 رغب اإلسالم يف ، ولقدنفاق تطوعاً لوجه اهلل على الفقراء وذوي احلاجة وحنوهمإلوهو ا: الترغيب في الصدقات التطوعية 

صدقة التطوع اليت ال تتحدد بزمن أو مبقدار أو جنس من املال، ومما ورد يف الرتغيب يف ذلك الوعد بالتعويض يف الدنيا واآلخرة، قوله 
، واآليات الدالة (02/املزمل") وأقرضوا اهلل قرضا حسنا وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهلل هو خريا وأعظم أجرا " :     تعاىل

إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إاّل من ثالثة، إاّل من صدقة جارية أو علم ينتفع :" ك كثرية جدا، وقوله صلى اهلل عليه وسلمعلى ذل
-هو الرزاق -ما ذكر صلى اهلل عليه وسّلم أن الصدقة ال تنقص املال شيئا، ألن اهلل تعاىل، ك(رواه مسلم") به أو ولد صاحل يدعو له 

، كما أهنا (صحيح مسلم ")ما نقص مال من صدقة : " ارك له فيما بقي من ماله بعدها فقال عليه الصالة والسالميرزق صاحبها  ويب
 (.4645رقم:جامع األصول" ) بادروا بالصدقة فإن البالء ال يتخطاها: " ترد البالء، فقال صلى اهلل عليه وسّلم

األشياء كالتصدق بالنقود والطعام وحنو ذلك ويف ذلك يقول صلى جتدر اإلشارة إىل أن الصدقات التطوعية قد تكون بأعيان  
 .قد تكون باملنافع كإعارة اجلار الفقري شيئا من األدوات املنزلية وغريها، و (البخاري ومسلم")اتقوا اهلل ولو بشق مثرة: " اهلل عليه وسلم

 كلكم ": وسلم عليه اهلل صلى قوله إىل استنادا شيء كل قبل شرعية مسؤولية هيأو الدولة  األمر ويل مسؤولية إن :الدولة دور -3.3

 احلافظ هو والراعي"حجر ابن احلافظ اإلمام قال، (044/ البخاري...")ه فاإلمام راع ومسؤول عن رعيتهرعيت عن مسؤول وكلكم راع

 يقول ،الظلم ويزيل العدل حيقق أن هي مسؤوليته إن، مبصاحله والقيام فيه بالعدل مطلوب فهو حفظه على اؤمتن ما بصالح امللتزم املؤمتن

 يف املسلمة الدولة أدوار أهم إن ،(07)"الظلم مع المسلمة الدولة يقيم وال العدل مع الكافرة الدولة يقيم اهلل إن" :تيمية ابن اإلمام
 :(00)يف كمنت اجملال هذا
 .هلا مستقلة مؤسسة وإجياد الزكاة وتوزيع حتصيل -

 .جماالهتا توسيع على والعمل األوقاف، ممتلكات واستثمار إدارة -

 .للفقراء األساسية احلاجات لتوفري اهلل سبيل يف لإلنفاق األغنياء دعوة -

 .للدولة العامة للموازنة العادية اإليرادات من العام اإلنفاق -

 .القائمة الضرائب معدالت زيادة أو جديدة مالية وظائف رضف -
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 .اجملتمع أفراد لكل الكفاية حد توفري ضمان -

تلعب الدولة يف اجملتمعات اإلسالمية دور مهم يف ختصيص املوارد حسب االحتياجات واألولويات، وتوظيفها من أجل عالج ظاهرة 
 (:09)الفقر والتقليل من حدهتا، وذلك حتقيقا ملقاصد الشريعة، واليت تتمثل يف

حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ املال وحفظ ) والدنيا  وهي أمور البد منها لقيام مصاحل الدين: المقاصد الضرورية -
 .، ومن دوهنا سوف ينتشر الفساد ،أو بتعبري آخر توفري ما يبقي اإلنسان على قيد احلياة(العقل

 .هي أمور عند توفريها تساهم يف التوسعة ورفع الضيق واحلرج على الفرد، فهي تعمل على تيسري احلياة: المقاصد الحاجية -

 .تتمثل يف حتقيق مكارم األخالق، أو ما جيّمل احلياة: المقاصد التحسينية -

 ميكن القول بأن ختصيص املوارد وفقا للمنهج اإلسالمي لألولويات مؤسس على املقاصد السالفة الذكر، سيساهم يف مواجهة 
 .السلع الكمالية والرتفيهيةالفقر، حيث مينع من تبديد املوارد واإلسراف فيها، ويوفر السلع الضرورية قبل 

فضال عما مت ذكره فإن الدولة يف اجملتمع املسلم، حث اإلسالم على حتمية استغالهلا اجليد للموارد العامة وااللتزام مبسؤولياهتا  
 (:32)اإلجتماعية، وباألخص فيما يتعلق مبعاجلة الفقر واليت نوجزها فيما يلي

 .ستثمار يف استخراج ما هو موجود يف باطن األرض ويف أعماق البحار من ثرواتتأمني موارد املال العام من خالل اال -

 .إجياد فرص عمل للقادرين عليه، من خالل البحث عن أحسن احللول للبطالة، وذلك بإنشاء املؤسسات -

نشودة واملتمثلة يف تنظيم وسائل التكافل الفردي، وخاصة الزكاة والوقف، من خالل وضع السياسات الالزمة لتحقيق األهداف امل -
 .القضاء على الفقر

وتعاونوا على الرب والتقوى وال " : التعاون بني البلدان اإلسالمية يف االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وأساس ذلك قوله تعاىل -
 .(0/املائدة") تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهلل إن اهلل شديد العقاب 

 :آليات أخرى ميكن أن تساهم يف القضاء على الفقر أو التقليل من آثاره على الفرد واجملتمع، وسوف نذكرها فيما يلي هناك
 ...(.كفارة اليمني، كفارة اجلماع، القتل اخلطأ) الكفارات مبختلف أنواعها -

 النذور، -

 ،(اهلدي، العقيقة، األضحية) األطعمة والذبائح -

 .اخل...زكاة الفطر -

 الخاتمة
من خالل هذا العرض املختصر لظاهرة الفقر واألساليب الكفيلة حبلها أو التقليل من حدهتا وفقا للشريعة اإلسالمية، ميكن  

 اإلشارة إىل أن كل حل أو أسلوب أساسه التوفيق اإلهلي، مما يعين الرجوع إىل اهلل يف كل صغرية وكبرية، من خالل تنفيذ أوامره واجتناب
 : صدر الربكة الربّانية والنجاح يف خمتلف األعمال، بطبيعة احلال مع األخذ باألسباب، ويف ذلك يقول املوىل عّز وجلّ نواهيه، فذلك هو م

ولو أهنم أقاموا التوراة " : ، وقوله تعاىل(96/األعراف" )ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض" 
، فهذه هي بداية حل مشكلة الفقر، فاالنطالقة البد (66/املائدة")من رهبم ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهمواإلجنيل وما أنزل إليهم 

أن تكون باإلميان والعقيدة الصحيحة املرتسخة يف املسلم، قبل التفكري يف احللول األخرى، ألن مشكلة الفقر أساسها قد حنصره يف 
 :النقاط التالية
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 .سوء توزيع الدخل وعدم اإلنفاق يف سبيل اهلل -يف استغالل املوارد،  القصور -كفران النعمة،  -

لذلك وضعت الشريعة اإلسالمية بني أيدينا حلوال عملية للقضاء على الكفر، أو على أقل تقدير التقليل من حدهتا، ولكن حنن 
، حيث دعا فالجانب األول يتعلق باإلنتاج أساسيني،بعيدين عنها، فأّن يكون التوفيق اإلهلي، ولقد ارتكزت هذه احللول على جانبني 

اإلسالم غلى التنمية االقتصادية واعترب تعمري األرض من أفضل ضروب العبادة، واعترب اإلنتاج النافع واجب ال يكمل الواجب الديين إال 
يات الضارة اليت تستنفد جانبا من املوارد، به، بشرط أن يكون هذا الناتج منسجما مع دائرة احلالل، وهو ما يسد منافذ الشهوات والسلوك

كافة وتعترب التنمية االقتصادية فرضا على الفرد والدولة، ولذلك يأمرنا اهلل تعاىل باملشي يف مناكب األرض واالنتشار    فيها، أي ممارسة  
ال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه هو الذي جعل لكم األرض ذلو "  :العمليات اإلنتاجية واحلرفية والزراعية، كما يف قوله تعاىل

حيث يكفل اإلسالم عن طريق الزكاة حد الكفاية أو حد الغىن لكل فرد،  لجانب الثاني بالتوزيع،، بينما يرتبط ا(15/امللك") النشور
ى بيت مال املسلمني أو يف أي إذا عجز الفرد على توفري املستوى املناسب ملعيشته لسبب خارج عن إرادته، فإن نفقته تكون واجبة عل

 .خزانة الدولة
ومل يكن ذلك جمرد مبادئ نظرية يتم  ،وبنين احللول املتنوعة ملعضلة احلاجة واحلرمان ،األدوية املتعددة لداء الفقر اإلسالملقد وضع 

 ،بل إن املسلمني قد طبقوها وأقاموها يف جمتمعاهتم فحصل ما تكلم عنه التاريخ بفخر واعتزاز ،احلديث عنها بعيداً عن صالحيتها للواقع
حىت إن تأريخ األمة اإلسالمية ليشُرف بذلك العهد الزاهي الذي حلق عهد اخللفاء الراشدين ونقصد به عهد خالفة اإلمام العادل عمر 

أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ : كان منادي عمر ينادي كل يوم : " لبداية والنهاية فيقول ولنقرأ معاً ما رواه ابن كثري يف ا ،بن عبد العزيز
 ." أين املساكني؟ أين اليتامى؟ حىت أغىن كالً من هؤالء

الدنيا فيجتنوا خري  ،فهل لوالة أمر املسلمني أن يعودوا إىل دين رهبم وشرعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليسوسوا شعوهبم ودوهلم هبا
 .وينعموا بالعيش واحلكم بعيداً عن نُفايات الغرب والشرق واستغالهلم؟  ،ونعيم اآلخرة

 قائمة بالمراجع
 القرآن الكرمي. 
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