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  قتصاد اإلسالمًقتصاد اإلسالمًاالاال  فٙفٙ  دكتوراهدكتوراهـ  ـ    محمود عبد الكرٌم إرشٌدمحمود عبد الكرٌم إرشٌد: : الدكتورالدكتور
هذا البحث دراسة كٌفٌة مكافحة اإلسالم لمشكلة الفقر من خالل نصوصه القرآنٌة  ٌتناول المستخلص

والسنٌة، وممارسة الراشدٌن المهدٌن الذٌن جسدوا اإلسالم بشمولٌته على أرض الواقع؛ حتى خال 
قتصادي اإلسالمً فً الزمان من الفقراء، وتهدف هذه الدراسة الوصول ألهم وسائل النظام اال

َد فً الواقع من جدٌد؛ فإنه من  مكافحته لهذه المشكلة، وقد توصلت الدراسة إلى أن اإلسالم إذا ُجسِّ
ما بقٌنا نتلمس  االممكن معالجة مشكلة الفقر والتخلص منها نهائٌاً، وذلك لتعدد وسائل العالج، وإذ

 .كلة أبداً؛ إال إذا فئنا إلى هللا ومنهجهالحلول خارج النظام االقتصادي اإلسالمً فلن تحل المش
ABSTRACT 

This research studies how Islam deals with the problem of poverty through 

the Quranic verses and Sunna traditions, and the practices of the orthodox Khalifs 

who applied Islam comprehensively that, during their rule, poverty had 

disappeared. 
This study meant to discover the most important means of combating poverty 

in the Islamic economic system.  

The researcher found that, if Islam is properly and comprehensively applied 

to our reality, the problem of poverty will be totally solved because of the diversity 

of means that treat such a problem. Nevertheless, if the Muslim states continue to 

seek solutions for this problem outside the Islamic economic system, the problem 

will persist.        
 

 
الحمد هلل مغني العباد، واليادي إلى الرشاد، والصالة والسالـ عمى البشير النذير وعمى آلو أجمعيف، 

ُيْجِمْع الكثير مف عمماء االقتصاد والشريعة عمى أف الزكاة كأحد األنظمة اإللزامية في التوزيع أفضؿ : وبعد
األخرى التي تعمؿ عمى إعادة التوزيع، ولقد وسيمة لحؿ مشكمة الفقر ومكافحتيا، باإلضافة إلى النظـ المالية 

الراشد الخميفة ظير في الصدر األوؿ حؿ ىذه المشكمة، وذلؾ بعدـ وجود فقير يأخذ مف ماؿ الزكاة، في زمف 
، ومف الضروري ىنا أف نتعرؼ عمى حجـ ىذه المشكمة في حياتنا المعاصرة، الخامس عمر بف عبد العزيز 
سالمي ليذه المشكمة مف خالؿ التجسيد الصحيح لإلسالـ عمى أرض الواقع؛ ومالمح الحؿ االقتصادي اإل

كما ال بد مف اإلطالؿ عمى األسباب المعاصرة التي زادت مف حدة المشكمة، وذلؾ بمعالجة آثار اتفاقية 
 .الجات والعولمة المعاصرة، وتركيا األثر األكبر عمى حدة المشكمة وزيادتيا

 
 

 :البحث هو هدف :أهداف البحث: أوالً 

الناتج و ، في حياتنا المعاصرةالتي تسببت في المعانة الشديدة لممجتمعات اإلسالمية  دراسة أسباب الفقر .1
 .عف سوء التوزيع لمموارد واستخداميا
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التعرؼ عمى الوسائؿ التي بواسطتيا استطاع اإلسالـ عند تجسيده عمى أرض الواقع أف يعالج المشكمة  .2
 .توزيع عادؿ لمثرواتوجود الفقراء عند اف مف مف جذورىا، حتى خال الزم

مع اعتراؼ اإلسالـ بالفروؽ بيف الناس تبعًا لمقدرات الجسدية والعقمية، فإف إظيار أىمية التوزيع العادؿ   .3
اإلجراءات عف طريؽ طبقة الفقراء والمساكيف، مف تزويج، وسداد ديوف، لضروريات الحياة وخاصة عمى 

 .فاحتجنا دراستيا ؛التي وضعيا اإلسالـ لذلؾ

عي عند قياـ واآلخر طو  ،أحدىما فيو جانب اإللزاـ: ُسمَّْميَّفْ جعؿ اإلسالـ اإلجراءات المكافحة لمفقر في  .4
 .المسمـ بما فرض عميو

 .ليصموا إلى حد الكفاية ومف يعيش في كنفيـ؛ البحث عف طرؽ االكتفاء ألفراد المجتمع المسمـ .5

 :أهمٌة البحث: ثانٌاً 

حث أىميتو مف عظـ وأىمية المشكمة التي تعاني منيا المجتمعات اإلنسانية بعامة، يستمد الب
والمسمميف عمى وجو الخصوص، وكذلؾ أعداد المذيف يعانوف منيا في العالـ، والصور الجديد مف الفقر التي 

ؼ مف سكاف العالـ أغنياء وسو %  22، والتي تعني أف (%82ػ % 22)أطمؽ عمييا االقتصاد المعولـ 
 . سوؼ يفرض عمييـ الفقر ولف يستطيعوا التخمص منو% 82يستمروف في الغنى والقوة، وأف 

ىـ سكاف البالد المتقدمة وأفراد محدوديف في البالد الفقيرة، باإلضافة إلى نظرة % 22وأف أغنياء العالـ 
بشًء قلٌل )): سبؽمستشار األمف القومي األمريكي األ (برجسنكي): األغنياء لحؿ ىذه المشكمة حيث يقوؿ

، وىذا الرأي 1 ((من سكان العالم% 88من التغذٌة المخدرة ٌمكن السٌطرة على الفقراء الذٌن ٌمثلون 
باإلضافة إلى قمة األغنياء و العولمة المعاصرة وصعوبة عالجو؛ يجسد مظاىر التعقيد في الفقر الذي تفرض

مميار إنساف في العالـ يشكموف  3،5اىي ما يمتمكو ممياردير يمتمكوف معًا ثروة تض 358وحجـ الثراء؛ فإف 
مف الناتج اإلجمالي % 85مف دوؿ العالـ تستحوذ عمى حوالي % 22مف سكاف المعمورة، وأف % 58

مف مجموع مدخرات العالـ، كؿ ذلؾ لما في النظاـ الرأسمالي مف دولة لمماؿ % 86العالمي، ويمتمؾ سكانيا 
 .2بيد األغنياء فقط

في سعينا لمبحث عف طرؽ مكافحة مشكمة الفقر؛ فال بد لنا مف االستقراء التاريخي  :هج البحثمن: ثالثاً 
لمراشديف وطرقيـ في معالجة ىذه المشكمة، خاصة أف الزماف خال في عصورىـ مف الفقراء، واستقراء 

كمة الفقر مف األسباب المعاصرة لمشكمة الفقر، وتحميؿ مالمح المنيج االقتصادي اإلسالمي في عالجو لمش
 .خالؿ نصوصو القرآنية والسنية ذات العالقة

 :ووسائل اإلسالم فً مكافحتهلفقر أسباب ا:  المبحث األول

يتـ الحديث في ىذا المبحث عف اإلجراءات التي قاـ بيا اإلسالـ في مكافحة الفقر، والقضاء عميو في 
 .االقتصادية الكثيرة اجراءاتوميده عبر 

 .إليو ؿْ وصِ الفقر ومف ثـ األسباب التي تُ  مفيوـعمى  ىنانتعرؼ   :ف الفقر وأسبابهتعرٌ: المطلب األول

                                                 
 .22م، ص2/6/1999، منشور يف جريدة األيام، فلسطني، األربعاء،  34، احللقة نُذر العولمة؛ عبد احلي حيىي، زلوم. د - 1
 .ادلرجع السابق - 2
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وَقْدُر ذلؾ َأف يكوف لو ما َيْكفي  )...( ضد الِغنى،: الَفْقر والُفْقر :الفقر فً اللغة :تعرٌف الفقر: الفرع األول
العالء فيما َيروي عنو  قاؿ َأبو عمرو بف ءُ ورجؿ َفِقيٌر مف الماؿ، وقد َفُقَر، فيو َفقير، والجمع ُفَقرا عياَلو،
الَفِقيُر يكوف لو : ال شيء لو؛ وروى ابف سالـ عف يونس قاؿ الَفِقيُر الذي لو ما َيْأكؿ، والمسكيف الذي: يوُنس

ُة، َواْلَحَنابِلَةُ  َوفًِ ااِلْصِطاَلحِ  ؛1"والمسكيف الذي ال شيء لو بعض ما ُيقيمو، ٌَّ افِِع َفُه الشَّ َمْف اَل َيْمِمُؾ : َأنَّوُ بِ  َعرَّ
ةُ . َشْيًئا َأْلَبتََّة، َأْو َيِجُد َشْيًئا َيِسيًرا ِمْف َماٍؿ َأْو َكْسٍب اَل َيَقُع َمْوِقًعا ِمْف ِكَفاَيِتوِ  ٌَّ َفُه اْلَحَنفِ ِبَأنَُّو َمْف َيْمِمُؾ : َوَعرَّ

ةُ . َناـٍ ُمْسَتْغَرٍؽ ِفي َحاَجِتوِ  ُدوَف ِنَصاٍب، ِمْف اْلَماِؿ النَّاِمي، َأْو َقْدَر ِنَصاٍب َغْيرِ  ٌَّ َفُه اْلَمالِِك ِبَأنَُّو َمْف َيْمِمُؾ  :َوَعرَّ
 . 2َشْيًئا اَل َيْكِفيِو ُقوَت َعاِموِ 

وىو  ؛3" بحاجاته االقتصادٌة الوفاءعجز الموارد المالٌة للفرد ـ أو المجتمع ـ عن "؛ ىو الفقرف
والعممية  النظريةبعالجيا ووضع الحموؿ اإلسالـ عتني اصادية فالفقر مشكمة اقت؛ التعرٌف المختار عندي

ألنيا تصيب طائفة مف أبناء المجتمع  ؛ةاجتماعيلمقضاء عمييا، ومع أف الفقر مشكمة اقتصادية، فيو مشكمة 
 وترقيتو، وتثير في أنفسيـ ألوانًا مف الحسد والكراىية لمواجديف المجتمعتعجزىـ عف القياـ بدورىـ في تنمية ف

 العميا،أعضاء مجتمعيـ، وقد تولد في نفوسيـ النقمة عمى المجتمع، والتمرد عمى قيمو ومثمو  مفالموسريف 
؛ فإف الفقير ((أنكتاد))ووفؽ تصنيؼ منظمة األمـ المتحدة لمتجارة والتنمية  مف غير تمييز بيف الحسف والقبيح؛

يف يتقاضوف دوالر واحد فقد وصفيـ التقرير بأنيـ ىو الذي يتقاضى أقؿ مف دوالريف في اليوـ الواحد، أما المذ
يعيشوف في فقر مدقع، والحؽ أف الفقر يختمؼ مف قطر آلخر بحسب مستوى المعيشة؛ فاإلنساف الذي يعيش 

دوالر فيو فقير ولقد عرؼ تقرير البنؾ الدولي الفقير؛ بأنو $  22في أمريكا ودوؿ األطمسي ويصؿ دخمو 
، ورغـ اتفاؽ ىذا التعريؼ مع تعريؼ 4((إلى حد أدنى من مستوى المعٌشةعدم القدرة على الوصول ))

ما ىو الحد األدنى لمستوى المعيشة، وكيؼ : الفقياء المسمميف، إال أف التساؤؿ الميـ الذي يبقى مطروحًا ىو
 . يقاس ىذا المستوى؟

زالزؿ المدمرة وغير أو ال الفيضافيطرأ عمى المجتمع بسبب القحط أو الحروب أو الحصار أو  فالفقر
فيو مف األعداء الثالثة التي تحاربيا  ،في مقتؿ القوميذلؾ مما يصيب موارد األمة العامة ومصادر دخميا 

 .والمرض والجيؿ،الفقر، : الدوؿ الحديثة
اإلسالـ يعالج الفقر مف خالؿ نظرتو  فإف أرسى اإلسالـ قواعدىا؛عمى قيمة االستخالؼ التي  وبناءً 
اهلل في األرض، والتي جاءت الشريعة كميا في مقاصدىا  خميفةاة عبر نظر اإلسالـ إلى اإلنساف الكمية لمحي

نفس اإلنساف ودينو وعقمو ومالو ونسمو، فيـ الشريعة إشباع حاجات اإلنساف،  عمىالكمية مف أجؿ الحفاظ 

                                                 
 .، مادة فقرلسان العرب، ابن منظور - 1
 .ادلوسوعة الفقهية، لفظ فقر - 2
حتريففر منففحر صافف ، ادلعهففد ، 2كثففاا اصثدففادياز ال،كففاة، كثففاا مطالعففة رصفف    ،يةد ر الزكاااة  ااج اااشج المالااصشت ا    اااد ،يوسفف  ؛القرضااا   - 3

 .629، ص م1997هف، 1417، 1اإلسالمي للباوث والثدريب، ط
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األرض ال بد  ليذهعمارة فحسب؛ بؿ والروحية بناًء عمى نظرة اإلسالـ الكمية، فحتى تتحقؽ ال الماديةليس 
 .األكمؿعمى الوجو  الخالفة، ليقوـ بمطالب ةلإلنساف مف إشباع حاجاتو، وتحقيؽ مطالبو الحيوي

 : أسباب الفقر :الفرع الثانً

 :1ىناؾ أسباب لمفقر يمكف استخالصيا مف مجموع النصوص القرآنية والسنية ونمخصيا عمى النحو التالي
 : فقراألسباب المباشرة لل: أوالً 

ْْ }: ؛ فقػد قػاؿ اهلل تعػالىكفران المسلمٌن ـ والناس بشكل عاام ـ باالنعم التاً خلقهاا هللا تعاالى لهام (1) َوَمن

َِ أَْعَمن  َِ اْهِةَةََمن نُرُْ َةنْو ًُ ُْ َ َوَو نوكن ًَ َن  ن ًَ ْل هَنُم َمِشة ننِ ََ ْْ ِذْكنِر   ؛ كمػا جعػؿ [22:طػو]، {((124)أَْعَرَض َع
َوهََةْد أََخنْذَوَ }: ي آلؿ فرعوف لظمميـ وطغيانيـ، فقد قاؿ تعالىالجدب والقحط ونقص الثمرات عقاب دنيو 

 َْ ُرو كل ِْ َةنذل ن ُُ ِِ هََشَّل َمنَرا ْْ اهثل َْ َوَوْةٍص ِم ِوة َْ ِبَهسِّ َِْرَعْو نَر }: ، وقػاؿ تعػالى[7:األعػراؼ] ،{(( 132)آَل  َُ َظ

ننَِ  هِ  ِْ أَْةننِد  اهول ننِر ِبَمننَ َكَسننَب ُْ َِننْ اْهَبننرِّ َواْهَب َْ اْهَفَسننَُد  ِْ َةْرِ ُشننو نن ُُ ِْ َبْشننَض اهلننِذ  َعِمَُّننوا هََشَّل ُُ  {((41)ُةننِذةَة
، أي أف انقطػػػػاع المطػػػػر ووقػػػػوع الجػػػػدب والقحػػػػط ومحػػػػؽ البركػػػػات ونقػػػػص الثمػػػػرات وتمػػػػؼ [32:الػػػػروـ]

وبػاؿ أعمػاليـ فػي الػدنيا دار الفنػاء قبػؿ العقػاب  االمحاصيؿ كميا بسػبب مػا ارتكبػوه مػف المعاصػي ليػذوقو 
ْْ }: مصػػػداقًا لقولػػػو تعػػػالى فػػػي دار البقػػػاء، ِْ َوَةْشفُنننو َعننن ِْ أَْةنننِدةُك ِبَمنننَ َكَسنننَب ََ  ٍَ ْْ ُمِبنننةَب ِْ ِمننن َوَمنننَ أََبنننََبُك

 [.42:الشورى]، {((32)َكِثةرٍ 

ا} :قاؿ تعػالىو  َْ َرفلنَرن نُم َكنَ ِْ َِّول ُكن ُِ اْسنَغْفِفُروا َربل ةَُّْن ا(12) ََ نْدَرارن نَمَع َعََّنْةُكِ مِّ ِْ َوُةْمنِددْ  (11)ُةْرِسنِل اهسل ُك

ا ننَرن َُ ِْ أَْو ٍِ َوَةْ َشننل هلُكنن ننَ ِْ َ ول َْ َوَةْ َشننل هلُكنن ا (12) ِبننمَْمَواٍل َوَبِوننة ِ َوَ ننَرن ل َِ  َْ ََ َغْرُ ننو  ِْ ننَ هَُكنن ، [71:سػػورة نػػوح]{ مل
ف أعطى اهلل الكافريف في الدنيا كاف إميػااًل واسػتدراجًا ليػـ، حيػث يقػوؿ تعػالى : فالمعاصي سبب ميـ لمفقر، وا 

{ ََ َ وَ َو ِْ هَِةْزَداُدوا َِّْثمن ُُ َمَ ُوْمَِّْ هَ ِْ َِّول ُِ ِْ َخْةٌر ِِلَْوفُِس ُُ َمَ ُوْمَِّْ هَ َْ َكَفُروا أَول ْل اهلِذة َسَب ُْ ٌْ َة ة ُِ ِْ َعَذاٌب ُم ُُ  {((178)هَ
، ، ولمكافحػػػة ىػػػذا السػػػبب لمفقػػػر فػػػال بػػػد مػػػف شػػػكر اهلل تعػػػالى عمػػػى الػػػنعـ وعػػػدـ إىػػػدارىا[3:سػػػورة آؿ عمػػػراف] 

 .يقتضي إخراج الحؽ الواجب مف الماؿ لمفقراءوالشكر 

فيو سبحانو يختار لعبده حالة الغنى أو الفقر، فبعض الناس ال  ؛إرادة هللا تعالى فً اإلغناء أو ضده (2)
ِْ هََبَفْوا َِْ }: يصمحيـ إال الغنى، وبعضيـ ال يصمحو إال الفقر، وقاؿ تعالى ْزَق هِِشَبَِد ُ اهرِّ َوهَْو َبَسَط َّللال

ِْ َخِبةٌر َبِبةرٌ اِْلَ  ُم بِِشَبَِد َُع َِّول ًَ ُل ِبَةَدٍر َمَ َة ْْ ُةَوزِّ  [.42:سورة الشورى] {((27)ْرِض َوهَِك
مقاومة الفقر بالعمؿ وغيرىا مف عدـ فال بد مف القناعة والرضا والتسميـ هلل تعالى، وال يعني ذلؾ 

 .أمره باألخذ باألسباب األسباب التي تنقؿ الفقير إلى حد الغنى استجابة هلل تعالى في
؛ فقػػد جعػػؿ اهلل تعػػالى الخمػػؽ درجػػات، فطبيعػػة الحيػػاة البشػػرية التنااوع البشااري نظااام الكااون القااائم علااى (3)

قائمة عمى ىذا التفاوت في المواىب والقدرات، وىو ضروري لتنوع األدوار المطموبة لتحقيػؽ الخالفػة فػي 
حياة؛ فيذا التفاوت بيف أفراد المجتمػع غنػًا وفقػرًا،  األرض، ولو كاف الناس نسخًا مكررة ما أمكف أف تقوـ

بػيف األغنيػاء والفقػراء؛ بػؿ  ال لمتغػابف والتشػتت، ال لمتظػالـ ليكونوا خاليا في المجتمع فػي نسػيج متكامػؿ،
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َُ } :، قػػاؿ تعػػالىلمتػػراحـ َِننْ اْه  ِْ ُُ ننَغ ًَ ِْ َمِشة ُُ ُْ َ َسننْمَوَ َبْةننَو نن ُْ َُ َو نن ََ َربِّ َمنن ُْ َْ َر ِْ َةْةِسننُمو ََْشَوننَ أَُهنن َةننَِ  اهننَدْوَةَ َوَر

 َْ ننَ َةْ َمُشننو َُ َخْةننٌر ِممل نن َُ َربِّ َمنن ُْ َ َوَر ننَ ُسننْخِرّةن ًن ِْ َبْش ُُ نن ًُ ِخننَذ َبْش ٍِ هَِةغل ننْوَق َبْشننٍض َدَرَ ننَ ََ  ِْ ُُ نن ًَ  ،{((32)َبْش
 [.43:الزخرؼ]

إن " : كما قاؿ عمي بف أبي طالب  ؛عدم تأدٌة حق هللا فً هذا المال سبب مباشر فً فقر الفقراء (4)

هللا تعالى فرض على األغنٌاء فً أموالهم بقدر ما ٌكفً فقراءهم؛ فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع 

، وقد جعؿ اهلل تعالى سموؾ األغنياء 1"األغنٌاء وحق هللا تعالى أن ٌحاسبهم ٌوم القٌامة وٌعذبهم علٌه
فال بد مف دفع ، 2اء وجوع الجائعيفًا في فقر الفقر والمستخمفيف عمى الماؿ المخالؼ لمتشريع المالي سبب

 .حؽ الفقير، فإذا ما قمنا بمعالجة ىذه األسباب معالجة إسالمية فسوؼ نتخمص مف الفقر
 :لفقرل غٌر المباشرة سباب األ: ثانٌاً 

العقدية؛ ال بد لنا مف التعرؼ عمى أسباب أخرى لمفقر نابعة مف تنوع ب الفقر اسبوبعد أف عرفنا أ
 :3يميالفقراء وىي كما 

 .البطالةالذي سبب فقره  الفقير .1
 :ألسباب ىيالعجز، والعجز يكوف  فقرهالذي سبب  الفقير  .2
الشيخوخة ػ، النقص في  ػ السفويشمؿ الصغير وعدـ وجود العائؿ كاليتيـ، أو كبير  الجسدي الضعف - أ

الزكاة ما  يبتمى المرء بو، فيذا يعطى مف بدني،الحواس ػ أصحاب العاىات المزمنة ػ، وكؿ ذلؾ عجز 
 ىوترع ـتدرب عمى حرفة تناسب قدراتيال إلى ىذه الفئة عناصرحتاج بعض تيغنيو جبرًا لضعفو، وقد 

 .وضعيـ

 وسعييـىو انسداد أبواب العمؿ الحالؿ في وجو القادريف عمى العمؿ، رغـ طمبيـ، : الكسب عنلعجز ا - ب
أو وجد عماًل غير  عماًل،وب سُ ـ يجد الكَ الحثيث إليو، فالقوي المكتسب؛ ال حؽ لو في ماؿ الزكاة، فإذا ل

 .الزكاةحؿ لو حينئذ األخذ مف  معتادة،مباح، أو ال يميؽ بمكانتو عرفًا، أو يشؽ عميو مشقة غير 

عممو ال يكفي خرجو، ومكسبو ال  ولكف، ليس عاطاًل عف العمؿ، وال عاجزًا عنو، المستور الحال الفقٌر - ت
يحؿ ليـ األخذ مف الزكاة لتحقيؽ تماـ الكفاية  المساكيفة، فيؤالء يسد حاجتو، فال يحقؽ لو تماـ الكفاي

 .4تماـ الكفاية، وىو محؿ خالؼ بيف الفقياء مبسوط في مظانو فيوليـ، أما حجـ المصروؼ لو 

                                                 
1
 .1929، حديث رص  784، صاألموالالقاس  بن سالم،  أبو ابيد – 
لغ ، وذكر فيه أن الثسرتي كان يعظ  اجلوع ويبا( ضل الجوع  ذم الالبع،  وائد الجوع  آ ات الالبع) 3/69الغزالج ان الجوع  ج إحياء الوم الدين  تكل  - 2

عظ  أمر اجلوع  ، وذكر فيه أن رسول اهلل (79ص " )تعظي  اجلوع " غري أن الغ،ايل يف كثاا آخر له، هو كثاا األربعني يف أصول الدين، أفرد فداًل لف (. 3/72)فيه 
تصاليف ) خفة البدن،   لة المؤنة صفاء القلب،  ر  و،  ذل النفس،  تذكُّر الجائعين،  كسر الالهوة، :  ذكر الغزالج للجوع سبع  وائد ىج(. 78ص )

إنو غاٍل، :  يل إلبراىيم بن آدم  ج شجء؛؛؛  ذىب إلى أن من أراد أن يس قرض من غيره لقضاء شهوتو األ ضل لو أن يس قرض من نفسو ب رك شهوتو(. المعيالة
 (. 81، وكثاا األربعني ص 3/75إحياء )  كإنج أل ضج اامة حوائجج بال ر : ،   ال بعض الحصماء(أ  ب قليل الطلب)أرخ وه بال رك :  قال

 .بثدرفوما بعدها  622 ص ف ،حترير منحر صا  ،اصثدادياز ال،كاة ، ج اشج المالصشت ا    ادية الزكاةد ر ، القرضا   - 3
، 2ج ،و اإلسشمج  أدل والفق ،وهبة ؛الزحيلج //.563ص  ،2ج  ،مؤسسة الرسالة ، قو الزكاة، القرضا   .//622 ف 592 ص السابق،ادلرجع  - 4

، وهو منشور يف رللة .126ص  ،اإلسالم يفمنشور يف صراءاز يف ادلالية العامة  ،الحاجات األساسية  ج الد ل اإلسشمية ،عابدين ،سشمة //.876ص 
 .م1984األول،  اجمللدأحباث االصثداد اإلسالمي العدد الثاين، 
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مف " قبؿ التوزيع" الماؿ العاـ" = األخذ مف الغنيمة : أصؿ الغموؿ" نحو الغموؿ  الفساد المالً واإلداري، - ث
 .ـ، فيو يؤثرعمى توزيع الموارد توزيعًا عاداًل بيف رعايا الدولةالماؿ العا
 :وسائل اإلسالم فً مكافحة الفقر :المطلب الثانً

 : دور العمل فً مكافحة مشكلة الفقر :الفرع األول

حسانولمكافحة مشكمة الفقر ال بد أواًل مف  ويتجمى إحساف العمؿ في النصوص القرآنية  العمؿ وا 
 :نحو التاليوالسنية عمى ال

، 1(كل جهد بدنً أو ذهنً مقصود ومنظم ٌبذله اإلنسان إلٌجاد زٌاادة مادٌاة أو منفعاة ): نعني بالعمؿ
حقيػػؽ المنػػافع، سػػواء عمػػؿ وتكػػؿ مجيػػود مػػنظـ يبذلػػو اإلنسػػاف بػػدنيًا أو عقميػػًا، السػػتغالؿ المػػوارد العمػػؿ ىػػو ف

اعػػي أو الصػػناعي، أو الخػػدمي أو التجػػاري؛ العامػػؿ لنفسػػو أو لغيػػره، فػػي أي مجػػاؿ مػػف مجػػاالت العمػػؿ الزر 
طػرؽ الكسػب التػي أباحيػا اهلل تعػالى، وعمػى قػدر عمػؿ الفػرد المسػمـ واتسػاع  فالعمؿ ىو السبيؿ الفعاؿ في كؿ
نتاجو يكوف نفعو وجزاؤه  .2نشاطو وا 

ىػو مػف  لقد جعؿ اإلسالـ العمؿ كأساس لمنشاط االقتصادي عبادة، فممارسة النشاط االقتصادي بكؿ صوره  
 ، وكؿ عمؿ يؤدي إلى إنتاج سمعة أو خدمة تنفع الناس أو تجمؿ حياتيـ، وتجعميا أكثر سالسػة وبيجػةالعمؿ

فاإلسالـ يبارؾ ىذا العمؿ الدنيوي، ويضفي عميو قدسية العبادة هلل، وكذا الجياد في سبيؿ  ىو محض العبادة؛
لنشػػاط والسػػعي ىػػو الػػذي يمكػػف المجتمػػع مػػف أداء ، إذا صػػحت النيػػة، والتزمػػت حػػدود اهلل؛ ألف ىػػذا ااهلل تعػػالى
ولقػػد حضػػت السػػنة المطيػػرة عمػػى العمػػؿ، فيمػػا رواه عبػػد اهلل عػػف عمػػراف قػػاؿ قمػػت يػػا رسػػوؿ اهلل فيمػػا  ،رسػػالتو

  ش  غ  ٛ  ي   م  ك  )) : يعمؿ العامموف قاؿ
فالكؿ مطموب منو العمؿ في الميداف الذي  ؛3(( ّ  ن   ك  ه  ب خ  ً  ن  ِ 

ذؿ الحاجػػة إلػى اآلخػػريف، وإلغنػاء مػػف يعػوؿ؛ بػػؿ العمػؿ مطمػػوب  فوب لكفايػة الػػنفس عػىػو فيػػو، فالعمػؿ مطمػػ
 : إلغناء المجتمع، والحديث عف الثالثة يكوف عمى النحو التالي

ف ذؿ ععمى المسمـ أف يعمؿ لكفاية نفسو ليقوتيا، ويغنييا بالحالؿ، ويعؼ نفسو  :العمل لكفاٌة النفس: األول
 .أف تظؿ ىي السفمى يده فال ُيراؽ، وينزهالسؤاؿ، ويحفظ ماء وجيو 

 ٌ  إ   )): لقػػػػػد حػػػػػـر اإلسػػػػػالـ السػػػػػؤاؿ مػػػػػف غيػػػػػر حاجػػػػػة ولػػػػػذلؾ حرمػػػػػت ا لمسػػػػػألة فقػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ اهلل  
ِ   خ  ٓ  ج  ٔ   م  ج  ب انش  ٓ  ث   ذ  ك  ٚ   ذ  ك   خ  ن  أ  غ  نً  ا   بًَب ط  ه  ع   م  ج  انش   ل  أ  غ  ٚ   ٌ   َ  ّل  إ 

((ّ  ُ ُي   ذ  ث ُّل   ش  ي  َ   ٙف   ٔ  َ  
ال ولػي األمػر المسػؤوؿ عػف النػاس أفػراد إـ يجػز لممػرء أف يسػأؿ ، فمػ4

 .الرعية
                                                 

حااوا ز  ،زلمففد عقلففة ؛اإلبااراىيم //. 67ص  ،م1991=هففف  1412، 1ط س،دار النفففا  ،اإلسااشمجمباحااف  ااج ا    اااد  ،زلمففد رواسج؛  لعااة جاا -1
مقوماااات ا    ااااد  ،عبففد السفففميع ؛الم ااار  //.21ففف19ص  =هفففف1428، 1ط ،مكثبفففة الرسفففالة احلديثفففة ،العمااال باااين اإلساااشم  النظرياااات الوضاااعية

 .  12ص  ،م1975 ،القاهرة ،مكثبة وهبة، اإلسشمج
2
 ،م1993 =هفف1414 ،ادلغفرا القفرويني ففاسعمفادة جامعفة  ،العدد اخلامس ،رللة القرويني ،اد الالريعة  ج توجيو ا    ادواد ر   ،بشري ؛الريسونج  

 .  287ص 
3
 .3367، ص3، ج7551حديث رص  ... باا صوله تعاىل ولقد يسرنا 54كثاا الثوحيد،   97،   ح البار  بالرح صحيح البخار ، ابن حجر – 
بفاا  ،كثفاا ال،كفاة  23 ،سانن النساائج //132ص  ،صفاي  ،681رصف   ،بفاا مفا جفاء يف النهفي عفن ادلسف لة 38 ،كثفاا ال،كفاة عفن رسفول اهلل  4 ،ال رماذ  جامع- 4

 .282ص   ،صاي، 2599حديث رص   ،مس لة الرجل ذو السلطان
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 خ  ن  أ  غ  نً  ا   ال  ض   ر  ّل   ))  :ومما يدؿ عمى حرمػة المسػألة والمنػع منيػا مػا روي عػف رسػوؿ اهلل 

ِ  ذ  ن   خ  ػ  ض  ي   ّ  ٓ  ج  ٙ ٔ  ف   ظ  ٛ  ن  ٔ   ٗ هللا  م  ه  ٗ ٚ  ز  د   ى  ك  ذ  د  أ  ث    ، وعمػى ىػذا فالبػد لممسػمـ1 (( ى 
ف كػػاف العمػػؿ شػػاقًا، وقميػػؿ ا  مػػف كفايػػة نفسػػو بنفسػػو، عػػف طريػػؽ العمػػؿ والكسػػب الشػػريؼ البعيػػد عػػف المذلػػة، و 

، وفػي الحػديث الصػحيح عػف أبػي 2المػدخوؿ فػال يجػوز العػدوؿ عنػو إلػى المسػالة، فيػو خيػر مػف تكفػؼ النػاس
 ق  ذ  ص ُز  ٛ  ف   ِ  ش  ٓ  ٗ ظ  ه  ػ   ت  ط  ذ  ٛ  ف   ى  ك  ذ  د  َ   ٔ  ذ  غ  ٚ   ٌ  ل   )):  قػاؿ سػمعت رسػوؿ اهلل   ىريػرة

  ُ  غ  ز  غ  ٚ  ٔ   ّ  ث  
ُ   ٍ  ي   ّ  ث   ٗ  ٔ  َ   بِ  ط  ػ  الً َ  ج  س   ل  أ  غ  ٚ   ٌ  َ   ٍ  ي   ّ  ن   ش  ٛ  خ   بط  ان

ٛ  ا   ٌ  إ  ف   ك  ن  ر   ّ  ؼ  ُ  ي   ٛ  ا   ٍ  ي   م  ض  ف  ب َ  ٛ  ه  نؼ  ا   ذ  ن  ٍ  ً  ًا ث  ثذ  َ  ٗ ٔ  ه  ف  نغ  ا   ذ  ن

ا كػاف شػاقًا، وقميػؿ اإليػرادات، وفضػمو عمػى المسػألة التػي تجمػب ، مما يدؿ عمى أىمية العمؿ ميم3(( ٕل  ؼ  ر  
 .عمي صاحبيا المذلة

 :العمل لكفاٌة من ٌعول: الثانً

هُِةوِفنْق }: المسمـ مسؤوؿ عمف يعوؿ؛ فينفؽ عمييـ بحسب قدرتو وسعتو، فقد قاؿ تعػالى فػي شػأف النفقػة

ْْ  ُِدَر َعََّْةِم ِرْز ُمُ  ْْ َسَشِغِم َوَم ٍَ ِم ُ َبْشَد ُعْسٍر  ُذو َسَش َل َمَ آَغََهَ َسَةْ َشُل َّللال َِّ َ ُ َوْفسن ََ ُةَكَُِّّف َّللال  ُ َ آَغَُْ َّللال َُّْةوِفْق ِممل ََ

ا تمػػػؾ  ، والعمػػػؿ طريػػػؽ النفقػػػة، وقػػػد ذكػػػر إلنفػػػاؽ عمػػػى األسػػػرة مسػػػؤولية الرجػػػؿ، فا[65:الطػػػالؽ] {7))ُةْسنننرن
 اع ِ  س   م  جُ انش  ٔ   …ّ  ز ُٛ  ػ  س   ٍ  ػ   ئٕل  ظ ِ  ي   ى  ك  ه  ك  ٔ   اع  س   ى  ك  ه  ك  )): المسػؤولية فقػاؿ

ِ  ػ  س   ٍ  ػ   ٕل  ئ  غ  ي   ٕ  ْ  ٔ   ّ  ه  ْ  ٙ َ  ف  
 
ا ّ ِ  ج  ٔ  ص   ذ  ٛ  ٙ ث  ف   خ  ٛ  اػ  س   َح  ش  نً  ا  ٔ   ّ  ر  ٙ

، فالعمػؿ مطمػوب لإلنفػاؽ عمػى األسػرة وعمػى األقػارب ضػمف نظػاـ 4((…ُٓبز  ٛ  ػ  س   ٍ  ػ   خ  ٕن  ئ  غ  ي  ٔ  
 .نفقات األقارب

 :عمل لصالح المجتمعال: الثالث

ولػػو لػػـ يكػػف المسػػمـ بحاجػػة إلػػى العمػػؿ لػػوفرة مػػا لػػو مػػف مػػوارد، لكػػاف عميػػو أف يعمػػؿ لصػػالح المجتمػػع  
 .الذي يعيش فيو؛ ألف المجتمع يعطيو، فالبد أف يأخذ منو

 ذ  ُٛ ث  ٔ   خ  بػ  انغُ  ذ  بي ُل   ٌ  إ  )): كما البػد لممسػمـ أف يعمػؿ لػذات العمػؿ فقػد جػاء عنػو 

، فمػا 5((م  ؼ ُف  ٛ  ه  ب ف  ٓ  ع  ش  غ  ٗ ٚ  ز  د   ٕو  م   ٚ  ّل   ٌ  َ   بع  ط  ز  اع   ٌ  إ  ف   خ  ٛه  غ  ف   ى  ك  ذ  د  َ  
معنػػى أف يغػػرس فسػػيمة والقيامػػة قائمػػة، والحيػػاة موليػػة، ولػػيس ىنػػاؾ مػػف أدنػػى أمػػؿ أف يأكػػؿ منيػػا أحػػد، ولكنػػو 

 .الحث عمى العمؿ ألجؿ العمؿ

                                                 
1
كثفاا   12 ،مسفل  //.892ص  ،1ج ،1447حفديث رصف   ،نفاس تكثفراً باا مفن سف ل ال 52 ،كثاا ال،كاة  24 ،  ح البار  بالرح صحيح البخار ابن حجر،  - 

 ،2585حفففديث رصففف   ،ادلسففف لة 83 ،كثفففاا ال،كفففاة  23 ،سفففنن النسفففا ي //.722ص  ،2ج ،واللففففظ لفففه ،1242حفففديث رصففف   ،بفففاا كراهفففة ادلسففف لة للنفففاس 35 ،ال،كفففاة
 .278ص  ،صاي 

= هفف 1425منشفوراز دار افففاا اجلديفدة بفريوز، ط  ،مجفة عفن الرتكيفة ادلفال زلمفد زاهفد ادلالزكفرديّ تر ، مجموااة اللمعاات مان كلياات رساائل الناور ،اإلمام النورسج _1
 .215ص   ،م1985

3
 .721ص  ،2ج ،واللفظ له ،1242حديث رص   ،باا كراهة ادلس لة للناس 35 ،كثاا ال،كاة  12 ،مسلم - 
  33 ،صففاي  مسففل  //.669ص ، 1ج ،893حففديث رصفف   ،القففرو وادلففدن كثففاا اجلمعففة بففاا اجلمعففة يف  11 ،فففث  البففاري بشففرح صففاي  الب ففاري -4

 .  مثفق عليه ،1459 3ص ،2ج ،1829حديث رص   ،باا فضيلة اإلمام العادل 5 ،كثاا اإلمارة
إسفناد  صفاي  علف  : صال الشفي  شفعيب 251ص  ،22ج ،12922و، 296ص ،22ح  ،12981حديث رص   ،با ج مسند المصثرين ،حمدأ - 5

 .انفرد به أمحدو  ،شرط مسل 
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ياء عمومًا حتى الحيواف والطير وسائر خمػؽ اهلل إف العمؿ ال يكوف لصالح الناس فقط؛ بؿ لصالح األح
ٙ ف  …)):  تعالى ال يحـر مف نفع المؤمف، وفي ىذا المجاؿ سقي الحيواف والطير فيو الثواب واألجر يقوؿ 

(ش  ج  َ   خ  ج  ط  س   ذ  ج  ك   م  ك  
ممػا يػدؿ عمػى رسػوخ الرحمػة فػي نفػس المػؤمف حتػى بػالحيواف، وفػي مجػاؿ  ،1

 ّ  ن ُ ّ  ُ ُي   م  ك ُب َ  ي ُ بٌ   ك  ّل  عًب إ  ش  غ   ط  ش  غ  ٚ   ى  ه  غ  ي   ٍ  ي   بي   )):  إطعامو يقػوؿ

 خ  ل  ذ  ص   ّ  ن   ٕ  ٓ  ف   ّ  ُ  ي   غ  ج  انغ   م  ك  ب َ  ي  ٔ   خ  ل  ذ  ص   ّ  ن   ّ  ُ  ي   ق  ش  ب ع  ي  ٔ   خً ل  ذ  ص  

ٚ  ّل  ٔ   خ  ل  ذ  ص   ّ  ن   ٕ  ٓ  ف   ش  ٛ  انط   ذ  ه  ك  ب َ  ي  ٔ    ّ  ن   بٌ   ك  ّل  إ   ذ  د  َ   ِ  ؤ  ص  ش   

((خ  ل  ذ  ص  
، وبيػذا فالعمػؿ مطمػوب مػف المسػمـ لكفايػة نفسػو وأىمػو ومجتمعػو، وحتػى مػف أجػؿ الكائنػات التػي 2

 .تعيش عمى وجو ىذه األرض
 :العمل المنظم المتقن فرٌضة دٌنٌة: الرابع

مف القيـ الميمة في مجاؿ اإلنتاج، أف يحسف المسمـ العمؿ ويتقنو، فإحساف العمػؿ لػيس أمػرًا ىامشػيًا  
إلسػػالـ؛ بػػؿ فريضػػة دينيػػة مكتوبػػة عمػػى المسػػمـ، ولػػذلؾ أمػػر اإلسػػالـ اإلحسػػاف فػػي العمػػؿ؛ كالػػذبح فػػي نظػػر ا

ء  ش   م  ٗ ك  ه  ػ   بٌ  غ  د  ل  ا   ت  ز  ك   هللا   ٌ  إ   )): وعميو القياس؛ فقػد قػاؿ  مثاًل،
 
 ى  ز  ه  ز  ا ل  ر  إ  ف   ٙ

 ى  ك  ذ  د  َ   ذ  ذ  ٛ  ن  ٔ   خ  ث  نز  ٕا ا  ُ  غ  د  أ  ف   ى  ز  ذ  ث  ا ر  ر  إ  ٔ   خ  ه  ز  نم  ٕا ا  ُ  غ  د  أ  ف  

الػذي يفيػد الفرضػية؛ كمػا اسػتعممت " كتػب"،  وقد استعمؿ النص لفظ 3 (( ّ  ز  ٛذ  ث  ر   ح  ش  ٛ  ه  ف   ّ  ر  ش  ف  ش  
 .في النصوص القرآنية بنفس المعنى

، فالبػد مػف أف يكػوف 4 ىػو الحيػاة الػذي فال يجوز التفريط فػي إحسػاف العمػؿ؛ ألف العمػؿ يأخػذ الوقػت 
أكمػػؿ وجػػو، ونجػػد فػػي اإلسػػالـ أنػػو يطمػػب لػػيس فقػػط العمػػؿ الحسػػف؛ بػػؿ األحسػػف ونمحػػظ ذلػػؾ  منظمػػًا وعمػػى

بوضوح في تنمية أمواؿ اليتامى، فالبد مف المحافظة عمييا وتنميتيا بأمثؿ األساليب وأحسنيا، وفي ذلؾ يقوؿ 
ََ  }: تعالى نَو غل َُ  ُْ َس ُْ َْ أَ َل ِبَهلِغْ ِه َِّ ِِ َُْغْةَرُبوا َمََل اْهَةِغة ندل ًُ ََ أَ ، وىػذه الوصػية 5[6: األنعػاـ] {152)…  َةْبَُّن

 . تكررت في القرآف لتأكيد وجوب إحساف العمؿ كمو وليس لصالح األيتاـ فحسب
 : قصد الشارع من وجوب العمل: الخامس

مف مقاصد الشريعة وجوب العمؿ؛ وىذا الوجوب لـ يؤخذ مف نص واحد، وال مف دليؿ معيف؛ بؿ اخذ  
دة نصػوص وجممػة األدلػة التػي أمػر بيػا الشػارع الحكػيـ بالمشػي فػي مناكػب األرض، وجعمػو سػببًا معناه مف ع

                                                 

 ،مسفل //  1229ص  ،1ج، 2263حفديث رصف   ،بفاا فضفل سفقي ادلفاء 9 ،كثاا ادلسفاصاة  42 ،  ح البار  بالرح صحيح البخار ابن حجر،  -3
 .1761ص ، 4ج ،2244حديث رص   ،وإطعامها ،باا فضل سقي البها   احملرتمة 41 ،كثاا السالم  39

. 1213ص ، 1ج ،2322حفديث رصف   ،باا فضل ال،رع والغفرس واألكفل منفه ،كثاا ادل،ارعة  41 ،ار   ح البار  بالرح صحيح البخابن حجر،  -2
 ،كثففاا األحكففام عففن رسففول اهلل  12 ،جففامع الرتمففحي. 188ص  ،3ج ،1552حففديث رصفف   ،بففاا فضففل الغففرس والفف،رع 2 ،كثففاا ادلسففاصاة  ،مسففل 
 .342ص  ،صاي  ،1382حديث رص   ،باا ما جاء يف فضل الغرس 42

3
 .1548ص  ،3ج، 1955حديث رص   ،باا األمر بإحسان الحب  والقثل وحتديد الشفرة 11 ،كثاا  34 ،صحيح مسلم _  

 =هففف1419 ،8ط، مكثبفة ادلطبوعففاز اإلسففالمية ، يمااة الاازمن انااد العلماااء ،عبفد الفثففاح ؛أبااو غاادة: للثعففرف علف  أ يففة الوصففة يف حيفاة ادلسففل  انظففر - 4
مفهاوم  ،رضفا ؛ساعد اه //.م2222 =هفف-1422ط اخلامسفة  ،الفدار الشفامية ،انح  تاممشت  اج  يماة الازمنساو  ،خلدون ؛األحدب //.م1998

اجمللففد  ،م وهففو منشففور يف رللففة دراسففاز اصثدففادية إسففالمية1994 ،هففف1415 ،دريبثففادلعهففد اإلسففالمي للباففوث وال ،الاازمن  ااج ا    اااد اإلسااشمج
 .113ف 93ص  ،هف1415العدد األول  ،الثاين

ُ  َوأَْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهدَ  : 34افية : 17سورة اإلسراء : نظر أيضاً ا -2 ُلَغ َأُشدَّ  . َكاَن َمْسُُوالَوال تَفْقَربُوا َماَل اْلَيِثيِ  ِإال بِالَِِّت ِهَي َأْحَسُن َحَّتَّ يَفبفْ
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ًُنورُ  }:لألكؿ والرزؽ، فقاؿ تعػالى ْْ ِرْزِ ِم َوَِّهَْةنِم اهَو َ َوُكَُّوا ِم َُ َِْ َمَوَِكِب ًُوا  ، [67:سػورة الممػؾ] {1 5 )) َََْم
ننَ  ُ  }: ة اهلل وفضػػمو فقػػاؿ تعػػالىوأمػػر باالنتشػػار فػػي األرض البتغػػاء الػػرزؽ الػػذي ىػػو نعمػػ ِْ اهبل ننَة ًِ نننَِذا  ُ ََ

نِل َّللال  ًْ ََ  ْْ َِْ اِْلَْرِض َواْبَغُفنوا ِمن ُروا  ًِ  )): قػاؿ ، وفػي الحػديث عػف رسػوؿ اهلل [62:الجمعػة]، {12)) َََوَغ
  ج  َ   ٌ  َ  ٔ   ِ  ذ  ٚ   م  ً  ػ   ٍ  ي   م  ك  أ  ٚ   ٌ  َ   ٍ  شًا ي  ٛ  خ   ط  بيًب ل  ؼ  ط   ذ  د  َ   م  ك  ب َ  ي  

ٙ 

كمػا روي عػف أبػي الزنػاد عػف األعػرج عػف أبػي  ؛1((ِ  ذ  ٚ ُ م  ً  ػ   ٍ  ي   م  ك  أ  ٚ   بٌ  ك    د  أ  د   هللا  
 ّ  ه ُج  د   ى  ك  ذ  دُ َ   ز  خُ أ  ٚ   ٌ  ل    ِ  ذ  ٛ  ٙ ث  غ  ف  ٘ َ  نز  ا  ٔ   )): قػاؿ أف رسػػوؿ اهلل  ىػػػريرة 

  ر  أ  ٚ   ٌ  َ   ٍ  ي   ّ  ن   ش  ٛ  خ   ِ  ش  ٓ  ٗ ظ  ه  ػ   ت  ط  ز  ذ  ٛ  ف  
 ٔ  َ   بِ  ط  ػ  َ   ّ  ن  أ  غ  ٛ  ف   الً ج  س   ٙ

((ّ  ؼ  ُ  ي  
 .وأحاديث الباب الحاضة عمى العمؿ وأف الزكاة ال تحؿ لمقادر عمى العمؿ أكثر مف أف تحصى ،2

ف قصد الشارع مف وجوب العمؿ ىو أف يتوفر لمفرد الكفاية مف الحاجات الضرورية ومف إفوعمى ىذا 
ف عجز و فيذا قصد الشارع مف العمؿ، وال بد مف االعتماد عميو؛ ذا أوفى العمؿ بمتطمبات الفرد يعوؿ، فإ ا 

الوفاء يأتي دور المرشحات األخرى وىي النظـ المالية اإللزامية والطوعية، فإف عممت بفعالية كاممة عف 
وقامت الدولة بدورىا في توفير األعماؿ وعممت الزكاة في الطبقات الضعيفة؛ فإف جيؿ مف األمة يستطيع أف 

 .ص مف ىذه اآلفةيتخم
 :3فً مكافحة مشكلة الفقراإلسالمٌة  دور النظم المالٌة :  ثانًالفرع ال
واألخالؽ وكذا سالمة التفكير، باإلضافة  والقيـخطر عمى العقيدة  عمى أنونظر اإلسالـ إلى الفقر، ي

د روي َعْف َعاِئَشَة مصيبة يطمب دفعو، ويستعاذ باهلل مف شره، فق ويعتبرهإلى خطورتو عمى الفرد واألسرة، 
َ ػ ٕر  ث ك  ي ٍ  ان ك غ م  ٔ ان ٓ ش و   إ َ ٙ انه ٓ ى  )): َيُقوؿُ  َكافَ  َعْنَيا َأفَّ النَِّبيَّ  المَّوُ َرِضَي 

ف ز ُ خ  ان م ج ش  ٔ ػ ز اة  ان م ج ش  ٔ ي ٍ  ف ز ُ خ   ٔ ي ٍ  ٔ ان ً أ ث ى  ٔ ان ً غ ش و  

ف ز ُ خ   ي ٍ  ش ش  ف ز ُ خ  ان غ ُ ٗ ٔ َ ػ ٕر  ث ك   ٔ ي ٍ  انُ بس   ٔ ػ ز اة  انُ بس  

روي عف َأِبي ُىَرْيَرَة َأفَّ  فيماوفي حديث آخر قرف التعوذ مف الفقر بالتعوذ مف الذؿ والقمة،  ،4 (..ان ف م ش  
ث ك  ي ٍ   ٕر  ٔ َ ػ  إ َ ٙ َ ػ ٕر  ث ك  ي ٍ  ان ف م ش   انه ٓ ى  )): َيُقوؿُ  َكافَ  َرُسوَؿ المَِّو  

قرف النص في التعوذ بيف  لقد ،5(( َ ظ ه ى  ان م ه خ  ٔ انز ن خ  ٔ َ ػ ٕر  ث ك  َ ٌ  َ ظ ه ى  َ ٔ  
، ووسائؿ اإلسالـ في مكافحة ر ونتائجو مف القمة الجالبة لمذؿوبيف الفق تعالىما ىو أعظـ مف اإلشراؾ باهلل 

 :عمى النحو التالي الفقر بعضيا إلزامي، والبعض اآلخر طوعي، وىي

                                                 
 .1134ص  ،1ج ،2272حديث رص   ،ب الرجل وعمله بيد باا كس 15 ،كثاا البيوع  34 البخار ،  ح البار  بالرح صحيح  ابن حجر، - 1

2
 .891ص  ،1472حديث رص   ،باا االسثعفاف عن ادلس لة 52 ،كثاا ال،كاة  24 ،  ح البار  بالرح صحيح البخار  ،ابن حجر - 
، وادلفففففففال (4/173)الغففففففف  ، وذم (4/72)، والبكفففففففاء (4/189)، وال،هفففففففد (3/69)، واجلفففففففوع (4/167إحيفففففففاء )إن الغففففففف،ايل أطفففففففال يف مفففففففدح الفقفففففففر  - 3

وبعفففد أن ذم الفففدنيا (. 4/118)، وتفضفففيل الفقفففري الدفففابر علففف  الغفففة الشفففاكر يف اجلملفففة (3/238)، والشفففهرة والدفففية (3/242)، واجلفففا  (3/222)
، وال يثبفع كفل شفهوة، وال يفرتك  .()..ال يرتك الدنيا بالكلية، وال يقمع الشهواز بالكلية "، حاول العودة إىل االعثدال، وخث  بقوله ب ن ادلسل  (3/174)

 (. 3/199" )، وال يرتك كل شيء من الدنيا، وال يطلب كل شيء من الدنيا)...(كل شهوة 

 .2792، ص3، ج6375باا الثعوذ من الب ل، حديث رص  44 الدعواز،كثاا 82 ،  ح البار  بالرح صحيح البخار  ،ابن حجر - 4
 . 555ص، صاي ، 5462االسثعاذة من الحلة، حديث رص باا 14كثاا االسثعاذة ، 52 ،النسائج - 5
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تعددت النظـ الماليػة اإللزاميػة فػي معالجػة : ودورها فً مكافحة الفقر النظم المالٌة اإللزامٌة: المحور األول
 :مشكمة الفقر، وىذه النظـ ىي

  :1فً عالج مشكلة الفقر الزكاةدور :  أوالً  
ف كانت صورة ىذا العالج غير  ء،الفقراال يعرؼ الكثيروف دورًا لمزكاة إال عالج الفقر ومساعدة  ربما وا 

المتبصر يجد أف اإلسالـ لـ يجعؿ الزكاة وحدىا ىي العالج  أفواضحة المعالـ في أذىاف الكثيريف، والواقع 
مرحمة متقدمة عمى الزكاة في عالج ىذه المشكمة، العمؿ الذي يسعى لو الفرد  العمؿالوحيد لمفقر؛ بؿ جعؿ 

إسالمية أخرى تسبؽ مرحمة األخذ مف الزكاة  ىناؾ نظـإف ضاقت، كما أف  الدولة عمى إيجاد سبمو وتساعده
يعمؿ عمى عالج الفقر  ذلؾاألخرى في الماؿ كالصدقات الطوعية، فكؿ   والحقوؽمثؿ نفقات األقارب، 

 .واجتثاثو مف أعماقو، بجانب الزكاة 
 ((اإلسالمًفً المجتمع الزكاة فً حل مشكلة الفقر  أثر))الوثائق التارٌخٌة من عهود االزدهار: 

ػ باجتثاث الميدييف  الراشديفعصور االزدىار أكبر دليؿ عمى اىتماـ الخمفاء ػ وخاصة  تطبيقات
التي اىتمت بتخميص المجتمع المسمـ  الزكاة،مشكمة الفقر مف جذورىا عبر النظـ المالية اإلسالمية وخاصة 

 .اإلشكاليةلنرى دور الزكاة في حؿ  مف حياة الجيؿ الفريد تطبيقيف ولنأخذ اآلفة،مف ىذه 
 األولى فً عهد عمر بن الخطاب  الصورة: 

في تطبيؽ الزكاة وأدائيا دورىا في إنياء  وداللتياليا مغزاىا  قصة"  األمواؿ" أبو عبيد في كتابو  روى
ّسمت نصف النهار قائل فً ظل شجرة، وإذا أعرابٌة، فتو الخطاببٌنما عمر بن  )): مشكمة الفقر، يقوؿ

امرأة مسكٌنة، ولً بنون، وإن أمٌر المؤمنٌن عمر، بعث محمد بن مسلمة  إنًالناس فجاءته فقالت، 
قال، !! إلٌهعامالً على الصدقة فً بنً قومها ـ فلم ٌعطنا، فلعلّك ـ ٌرحمك هللا ـ أن تشفع  تعنًساعٌاً ـ 
أنجح لحاجتً أن تقوم معً إلٌه؛ إنه : خادمه ـ أن ادع لً محمد بن مسلمة، فقالت  ـ" ٌرفأة" فصاح ب

 .تعالى إنه سٌفعل، إن شاء هللا: فقال 
ٌا أمٌر المؤمنٌن، فاستحٌت  علٌكمالسالم : فقال… فجاء… أجب  فقال"  ٌرفأة"  فجاءه

فدمعت ! أنت قائل إذا سألك هللا عز وجل عن هذه ؟ كٌففقال عمر وهللا ما آلو أن أختار خٌاركم، ...المرأة

أختار  أنثم استخلفنً فلم آل  ..واتبعناه فصدقناه بعث إلٌنا نبٌه  هللاإن : ثم قال عمر... عٌنا محمد
، ثم دعى لها بجمل، فأعطاها أبعثكن بعثتك فأّد إلٌها صدقة العام، وعام أول، وما أدري لعلً ال إ..خٌاركم

بر فدعا لها بجملٌن آخرٌن، فأتته بخٌ... فإنا نرٌدها، ،خذي هذا حتى تلحقٌنا بخٌبر: دقٌقاً وزٌتاً، وقال

 .2((حتى ٌأتٌكم محمد بن مسلمة، فقد أمرته أن ٌعطٌك حقك للعام وعام أول بالغاً،وقال خذي هذا فإن فٌه 
 :، وىي تدؿ عمى معاٍف سامية يمكف أف نمخصيا باآلتيالعبربد لنا مف تحميؿ ىذه القصة ونأخذ منيا  وال   
حتى لو كانت أعرابية تعيش في  رعيتو،ـ اهلل عف كؿ فرد مف أفراد الحاكـ المسمـ بمسؤوليتو أما شعورػ 1

 .بطف الصحراء

                                                 
، ادلعهففد اإلسففالمي للباففوث 3وصففا ع نففدوة  ،المعاصاار اإلسااشمجالمااواد العلميااة لبرنااامر ال اادريب الااى تطبيااا الزكاااة  ااج المج مااع  ،منففحر ؛ حااف -1

 .121 ،دور ال،كاة االصثدادي ،صا : والثدريب، حبث
صففالح  ؛حمااوده .//1919، حففديث رصفف  787ص  ، مكثبففة الكليففاز األزهريففة،حتقيففق زلمففد خليففل هففراس ،والاألماا ،و عبيففد القاسفف أبفف ؛باان سااشما –2

هفف 1429) ،1االصثدفاد اإلسفالمي، رللفد  الع،ي،،رللة جامعة ادللك عبد  ،امر بن الخطاب لمالصلة المجااة  ج اام الرمادة الخليفةمعالجة  ،الثيجاين
 .122ف 79، ص (م1989= 
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 .المعمـو في عنؽ الدولة ومطالبتيـ لحقوقيـ منيا بحقيـاألفراد أنفسيـ  شعورػ 2
كاف معونة منتظمة، إف لـ تصؿ لصاحبيا في مكانو، فمو أف يتظمـ لمحاكـ  الحؽعمى أف ىذا  داللتياػ 3

 .حؽال بيذاويطالب 
الراشدة أساسيا اإلعطاء واإلغناء، فالجمؿ األوؿ واالثنيف في خيبر إغاثة  العمريةعمى أف السياسة  تدؿػ 4

 .أقبؿمؤقتة لحيف وصوؿ ابف مسممة وأخذىا لحقيا عاميف عاـ مضى وآخر  عاجمة
ساطة الحياة مف الزكاة سنويًا ليس باألمر الييف رجاًل كاف أو امرأة، مع ب الفردعمى أف نصيب  تدؿػ 5

 .البدوية
 .الغنىمف حاؿ العوز والفقر إلى حاؿ  الفقيرالزكاة نقؿ  ىدؼ ػ6
نما كاف يسير عمى خطا المصطفى   لـ عمر  أف ػ7  .الصديؽ  والخميفة يكف مبتدعًا، وا 
 فً عهد عمر بن عبد العزٌز :الثانٌة الصورة: 

 بيايز عف مواضع السنة في الزكاة ليعمؿ لمخميفة عمر بف عبد العز  1ابن شهاب الزهري اإلماـ كتب
 :في خالفتو فذكر

ونصٌباً لكل مسكٌن به عاهة، ال  ،" األصلًالعجز  أصحاب" للزمنى، والمقعدٌن نصٌباً  فٌها إن ))

كالعامل الذي ٌصاب فً عمله والمجاهد الذي  ؛"العجز الطارئ  أصحاب" األرضٌستطٌع عٌلًة وتقلٌباً فً 
من أهل  السجونصٌباً للمساكٌن الذٌن ٌسألون وٌستطٌعون، ونصٌباً لمن فً ون ،"فً الحرب  ٌصاب

لهم، ونصٌباً لمن أصابه فقر، وعلٌه  عطاءلمن ٌحضر المساجد من المساكٌن، الذٌن ال  ونصٌباً  ،اإلسالم

وبيذا فإنؾ ترى أف الزكاة ضماف  ،2((...لكل مسافر ونصٌباً دٌن، ولم ٌكن شًء منه فً معصٌة هللا، 
، وبيذا فإنؾ ترى أف الخميفة عدد لو أصناؼ أخرى في المجتمع  المحتاجيفتماعي شامؿ لكؿ أصناؼ اج

مستحقة لوجود الوفرة في بيت ماؿ الزكاة؛ نحو الزمنى، والمقعديف، والمساكيف، واألسرى، والمدينيف، ونحوىـ، 
مف حجـ % 2,5يحصموف عمى  ىـوىكذا نرى أف الزكاة تترؾ أثرًا في فئات المجتمع المسمـ حيث أف أفقر 

 .مح بمضاعفة الدخؿ الذي يذىب إلى ىؤالءالدخؿ القومي لممجتمع، وىذا يس
  ًعمى كؿ مسمـ مف ذكر أو أنثى، صغيرًا أو  الفقياءصدقة الفطر عند جميور  تجب: الفطر صدقة: ثانٌا

اـ مالكًا لقوتو وقوت يخرجيا الشخص عف نفسو ومف يعوؿ، ما د رؤوس،كبيرًا، حرًا أو عبدًا، وىي ضريبة 
ف  الفطر،عيالو، ليمة عيد   استحقيافيدفعيا كؿ مف ممؾ قوت يومو، وبيذا فإنيا تجب عمى الغني والفقير، وا 

 .3الثاني ما داـ فقيرًا لـ يصؿ إلى حد الكفاؼ أو الكفاية

                                                 
زلمففد بففن عبففد اهلل بففن شففهاا ال،هففري، مففن بففة زهففرة بففن كففالا، مففن صففريد، أبففو بكففر، أول مففن دّون احلففديث، وأحففد أكففابر ( هففف124ففف 58) الزُّْىاار  - 1

علفيك  بففابن شفهاا ففإنك  ال أففدون أحفداً اعلفف  : احلففا،، تفابعي، مففن أهفل ادلدينفة، كففان حيففظ ألففني ومُففِت حفديث، وكثفب عمففر بفن عبفد الع،يفف، إىل عمالفه
 .97، ص7، جاألاشم ؛ خري الدين،الزركلج.// ادلاضية منه، ماز بشعب، آخر احلجاز، وأول حّد فلسطنيبالسنة 

 .581ص  ،م1986= هف 1426 بريوز،دار الكثب العلمية  ،حتقيق زلمد خليل هراس ،األموال ،و عبيد القاس أب ؛بن سشما -2
 73، ص 3ج ،الملصية  ج الالريعة اإلساشمية ،السفالم عبد ؛العباد  .//923ف  917ص 2ج  ،مؤسسة الرسالة ، قو الزكاة ، يوس ،القرضا   - 3
ادلعهفففد اإلسففالمي للبافففوث  33وصففا ع نففدوة  ،المااواد العلمياااة لبرنااامر ال ااادريب الااى تطبياااا الزكاااة  اااج المج مااع اإلساااشمج ،منفففحر ؛ حااف .// 75ففف 

ومفففا  121 بعفففدها وصومفففا  ،89ص  ،د ر الزكااااة ا    ااااد  ،منفففحر ؛حاااف الفدفففل الثالفففث حبفففث  العالصفففة، األحبفففاث ذاز  .م1995، 1والثفففدريب ط



 

 

 

12 

مقدارىا أف صدقة الفطر موجية إلى أفقر الفقراء، وقد وضحت كتب الفقو  فيودورىا في التوزيع  أما
يوـ العيد  الفقيروأحكاميا العامة؛ وىي كمدفوعات تحويمية تسد حاجة آنية، وىو تحويؿ حياة  إخراجياووقت 

واستشعاره الفرح في ىذا اليوـ ماديًا  المجتمع،مف الفقر إلى الغنى ومساواتو الشعورية مع إخوانو مف أبناء 
 .ومعنوياً 

  َالتوزيع  عمىة توزيع ثروة المتوفى كميا، ويختمؼ أثر اإلرث اإلرث يؤدي إلى إعاد نظاـ :اإلرث: ثالثا
يجوز لممورث التصرؼ في  والبحسب نظاـ اإلرث، ولما كاف نظاـ اإلرث في اإلسالـ يتعدد فيو الورثة، 

 .ظاىرمالو بأكثر مف حدود الثمث، فإف أثره في تفتيت الثروة 
 كبيراً لطبقية كاف أثر التفتيت أكبر أي يترؾ أثرًا الناس ال يأخذ بعيف االعتبار ا بيفكاف التزاوج  وكمما

إال مف بعضيـ، كاف أثر  يتزاوجوفعمى التوزيع؛ فمو كانت الطبقة الغنية ال تتزاوج إال مف بعضيا والفقراء ال 
 .النظاـ في التوزيع ال يستياف بو ىذاإعادة التوزيع الكامنة في نظاـ اإلرث قميؿ، وأثر 

ثروة نالتيا األمة بغير  أخرىيأخذه المسمموف مف أمواؿ الكفار بغير قتاؿ، فيو بعبارة ما  ىو :1الفًء: رابعاً 
المفتوحة، والعشور المفروض عمى تجار  األراضيجيد خاص مف أحد منيـ، مف الناحية الفقيية يشمؿ خراج 

عادة توزٌع إل"بنً النضٌر فًء"  وقد استخدـ النبي  ،2كثيرةأىؿ الحرب، واألدلة الشرعية عمى الفيء 

هم الفقراء حٌنئذ، ولم ٌعط األنصار إال  وكانواالثروة فً المدٌنة المنورة حٌن قسمه بٌن المهاجرٌن، 

التوزيع ظير في تغيير حياة المياجريف فيما بعد مف الفقر إلى  إعادةودوره في  ،3اثنٌن أو ثالثة شكوا حاجة
 .الغنى

ؿ بيت الماؿ ويصرؼ في المصالح العامة لممجتمع، فاستحقاؽ الفقراء مف الفيء ظاىر، فالفيء يدخ
بالرغـ مف كوف " اليتامى، والمساكيف، وابف السبيؿ" ولقد ذكرت آية الفيء فئات الفقراء الذيف يعطوف منو

عادة التوازف في التوزيع العادؿ لمثروة  ىؤالء مستحقوف لنصيبيـ مف ماؿ الزكاة، ولكنو أفاد أف إزالة الفقر وا 
 .مصارؼ الميزانية في بيت الماؿىو مصرؼ مف 

أف  وظائفيافي النظاـ اإلسالمي الجيات التي جعمت الشريعة مف  تعددت :األقارب نفقات نظام: خامساً 
ويسبقو نفقة  ،4ماؿ الزكاة بيتتضمف لمفرد حدًا أدنى لممعيشة في حالة عجزه وافتقاره، وأىـ ىذه الجيات، 

بحسب قربيـ  الفقيرر، ويرتب األقارب األغنياء في النفقة عمى قريبيـ عمى قريبو العاجز الفقي القادرالقريب 

                                                                                                                                                             

ف  323 ،م1986 ،للبافوث والثفدريب اإلسفالميادلعهفد  ،موارد الدولة ادلالية يف اجملثمع اإلسالمي مفن وجهفة النظفر اإلسفالمية ندوة ،منحر ؛ حف .//بعدها
365. 

محماود  :إااداد ؛اإلساشم اج المالياة العاماة  اج   اراءات: منشفور يف كثفاا وهفو ،ماوالاإلساشمية الخاراج  األ الد لاة ،ضفياء الفدين زلمفد ؛الاريس - 1
 .الثاين الباا اإلسالمية،وهو ج،ء من كثاا الريس اخلراج والنظ  ادلالية للدولة . بعدهاوما  31ص ،جوليد

حيفىي  ؛القرشاجو . 23ص  ،بفريوز ،دار ادلعرففة اخلفراجضفمن موسفوعة  ،الخاراج ،يوساف أباو//. 29ص  ،اإلسشميةنظم ال وزيع  ،زلمد أنس ؛الزر ا - 2
 . 17ص  ،الخراج ،بن آدم

 .472ص ،3مقدمة سورة احلشر، ادلكثب الثقايف، القاهرة، دار الدابوين، ج مخ  ر تفسير بن كثير،، ابن كثير - 3
ومفا  51ص ،م1985، 1ط ،يل الثفاين لالصثدفاد اإلسفالميسلثفارة مفن ادلفؤار الفدو  حبفوث ،نظام نفقات األ ارب  ج الفقاو اإلساشمج ،روحي ؛أ زجان - 4

 .34 ص ،نظم ال وزيع ،أنس ؛الزر ا .//بعدها
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عمى تكافؿ المجتمع بعضو مع بعض  الدالةمنو في نظاـ الميراث، وىذا النظاـ مف النظـ اإلسالمية الميمة 
ا فبيت ماؿ الزكاة يفي بيذ ،عمى اإلنفاؽ عمى قريبيـ األقاربيبدأ باألقرب ثـ األقرب؛ فإف انعدمت قدرة 

 .التوزيع، فيعيد المدفوعات التحويمية بيف المستحقيف  إعادةالعجز فيجبره ويقوـ بدور 
 :العواقل نظام: سادساً 

الذيف يقوـ بينو  عشيرتوىذا النظاـ توزيع دية القتؿ الخطأ عمى عاقمة القاتؿ، وىـ الرجاؿ مف  يقضي
سنوات، وفي ىذا تدبير  ثالثموزعة عمييـ في  القاتؿوبينيـ تناصر وتعاوف، فيمتزموف شرعًا بتحمؿ الدية مع 

عدـ ضياع دـ القتيؿ، ىدرًا، وذلؾ في حالة كوف القاتؿ فقيرًا ال  منوحكيـ مقاـ لمصمحة الفريقيف، اليدؼ 
 الجماعةوكيال يتحمؿ الدية وحده فوزعت عمى عاقمتو لتتفتت المخاطر الكبيرة عمى  الدية،يستطيع دفع 

 . الكثيرة، فتقؿ؛ فتحمؿ
ينقمو إلى أي فرد تقع عميو جناية القتؿ  بؿالنظاـ ال ينقؿ الدخؿ باطراد مف األغنياء إلى الفقراء؛  ىذاو 

 . 1المخاطر ويمنع تحويؿ الجاني إلى فقير معوز يفتتالخطأ؛ فتحويؿ الدية لكبرىا عمى العاقمة 
 :والمعدن( الكنز ) الركاز: سابعاً 

 يمكف أف يحصؿ  الركازويتصور الفقياء أف  ،2"لك لهما المدفون فً األرض  مال" : ىو الركاز
الفقياء ىو مصرؼ الفيء،  أغمب، ومصرفو عند % 22عميو واجده بدوف مؤنة، وعمى واجده الخمس أي 
 .بدور كبير في إعادة التوزيع يقـووالعثور عمى الركاز أمر نادر، لذا ال ينتظر منو أف 

 أو 3"سونحا وفضةمن ذهب ، تعالى جواهر األرضالبقاع التً أودعها هللا " ىي  :هو المعدن ،
 .4"وغٌر ذلكما ٌخرج من جواهر األرض بعمل وتصفٌة؛ كالذهب والفضة والحدٌد " ىي 

وتصرؼ  بيت الماؿبمعنى أف إيراداتيا تذىب إلى  عامة،أنيا ممموكة ممكية : أقواؿ الفقياء مف والراجح
ماؿ الزكاة وىو الخمس، فيفعؿ فييا اإلماـ العدؿ ما يراه  الواجب منيا لبيت إخراجفي مصالح المجتمع، بعد 

 . 5لمصالح الناس محققاً 
 :فً مكافحة الفقر الطوعٌة المالٌة نظمدور ال: المحور الثانً

 : الطوعٌة المحضة الصدقات: أوالً 

منيا التوزيع في أحاديث كثيرة،  إعادةالصدقة الطوعية مف أوسع أساليب التوزيع، فقد ورد الحث عمى 
 ،6((ي ب ك بٌ  ػ ٍ  ظ ٓ ش  غ ًُٗ ٔ اث ذ َ  ث ً ٍ  ر ؼ ٕل   انص ذ ل خ   خ ٛ ش   )):َقاؿَ   النَِّبي  أف 

                                                 
 .62ص  ،م1994، 4مؤسسة الرسالة، ط ،، حقيقثه والرأي الشرعي فيهنظام ال ممين ،مدطف  ؛الزر ا: انظر - 1
 .222م، ص1996، دار النفا س، ط معجم لغة الفقهاء، زلمد رواس،  لعو جج - 2

 .256، ص معجم الم طلحات ا    ادية  ج لغة الفقهاءن،يه، حماد؛  - 3
 .ادلرجع السابق - 4
الملصياة  اج الالاريعة اإلساشمية  د رىاا  ،عبفد اهلل سلثفار ؛ياونس //.362فف 348ص، 1ج ،الملصية  ج الالريعة اإلسشمية ،عبد السالم  ؛العباد  - 5

 ،زلمفود ؛إرشايد //249ص  ،الجماااج  اج ال الاريع ا    ااد  اإلساشمج ا تجااه ،زلمفد ففاروا؛ نالنبهاا .//259ف  252 ،اإلسشمج ا    اد ج 
 .8ف  67ص  ،با ر ال در  صرالملصية  ج 

 .874، ص1، ج1426حديث رص   ،باا ال صدصة إال عن ظهر غ 18، ال،كاةكثاا 24 ،فث  الباري بشرح صاي  الب اري - 6
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 ، فقاؿأنصبة المستحقيف ليا وزع عندماولعظـ أمر الصدقة سمى اهلل تعالى الزكاة المفروضة بالصدقة 
َمَ}:تعالى ِْ  َِّول ُِ هَِّْفَُةَراِع َواْهَمَسَِكة َدَ َ  [.9:سورة التوبة]{((62)...اهبل
 : 1العفو إنفاق: ثانٌاً 

َْ  ُْل ..}: مرتيف عند قولو تعالى الكريـىذه الكممة في القرآف  وردت َُ َمََذا ُةوِفةُو َوَةْسمَهُوَو

اْهَ َِهَِّ  َوأَْعِرْض َعْ ِبَْهُشْرفِ اْهَشْفَو َوْأُمْر  ُخذْ }:وقاؿ تعالى ،[2:البقرة سورة]{((219)...اْهَشْفوَ  ْْ َْ  {((199)ة
"  العفو" في تفسير : 2معنى العفو عند المفسريف عدة أقواؿ، قاؿ الفخر الرازي وفي ،[7:األعراؼ سورة] 

عند قولو  ويقصد... اعمـ أف ىذا السؤاؿ قد تقدـ ذكره فأجيب عنو بذكر المصرؼ )) :ىاتيف اآليتيف في الوارد
سؤاؿ عف اإلنفاؽ بأف العفو تعالى يخبرىـ حاؿ ال فاهللا بذكر الكمية، تعالى َوَيْسَأُلوَنَؾ َماَذا ُينِفُقوَف، وأعيد ىن

أصؿ العفو في المغة  :تعالىرحمو اهلل  4الواحديقاؿ : 3الرازيما ىو العفو ؟ يجيب الفخر  ولكف، مقبوؿ
 .6((مما يكوف فاضاًل عف حد الكفاية ،سيؿ وتيسر ما"  العفو: " 5القفال قاؿالزيادة، 

ومف تمزميـ مؤنتيـ، ويمكننا  وعيالو،يكوف فيما يفضؿ عف حاجات اإلنساف في نفسو  ىذا فالعفو وعمى
لما كمؼ اهلل تعالى  بياف وأنو، من اإلمكانات، وكمٌة منها مقدار: العفوتمخيص كالـ الرازي رحمو اهلل بأف 

في معرض السؤاؿ في  اإنفاقيالواجب عمييـ  الكميةعباده إنفاقو في سبيؿ اهلل مف إمكاناتيـ، بعد سؤاليـ عف 
 .7وقتادة، والسدي، وابف أبى ليمى، وغيرىـ والحسف،اآلية السابقة، ومثمو قوؿ عف عطاء، 

أي ما فضل بعد نفقته،  المال،زاد عن حاجة المرء من  ما )) هو: العفو ىنا: الطاىر بف عاشور قاؿ

جاء الجواب ىنا بعد السؤاؿ : ؿوقاؿ صاحب الظال ،8عند المفسريف ومثمو، ((ونفقة عٌاله بمعتاد أمثاله
ومعناه الفضؿ والزيادة؛ فكؿ ما زاد عف النفقة الشخصية ػ مف غير ترؼ وال  والدرجة،الجواب عف المقدار 

 .1عن الحاجة الزائد: في معناه االصطالحي: بذؿ العفو فإفعمى ذلؾ  وبناءً  ،9ػ فيو محؿ لإلنفاؽ مخيمة
                                                 

 .44ص  ،، وزارة األوصاف صطر1ط 36 األمةكثاا   ،، بني النظرية والثطبيقلعفو  ج اإلسشمإنفاق ا ،يوس  إبراهي  ؛يوسف - 1
  .121ف 122، ص8ج ،م1995، 2دار الفكر، بريوز، ط ،مفاتيح الغيب ،ال فسير الصبير ،الف ر ؛الراز  - 2
اإلمفام ادلفسفر أوحفد زمانفه يف بو عبد اهلل، ف فر الفدين الفرازي، زلمد بن عمر بن احلسن بن احلسني الثيمي البكري، أ( هف626ف  544) ، الف ر الراز  - 3

مفاتي  الغيب، يف الثفسري، ولوامفع البيفان يف شفرح : ادلعقول وادلنقول وعلوم األوا ل، وهو صرشي النسب، ولد بالري وإليها انثسب، تويف يف هراة، من تدانيفه
 .313، ص 6، جماألاش، الزركلج //.أمساء اهلل وصفاته، وكثب أخرو كثرية

علي بن أمحد بن زلمد بن علي بن َمثُّوية، أبو احلسن الواحدي، مفسر، عامل باألدا، نعثه الحهيب بإمفام علمفاء الث ويفل، لفه ( هف468ف ) ...  الواحد  - 4
 .124، ص 5، جألاشما، الزركلج.//  البسيط والوسيط والوجي، يف الثفسري، والواحدي نسبة إىل الواحد بن الديل ابن مهرة: تداني 

زلمد بن علي بن إمساعيل الشاشي، أبو بكفر، مفن أكفابر علمفاء عدفر  بالفقفه واحلفديث واللغفة واألدا، رحفل إىل خرسفان ( هف 365ف  291: ) القفال - 5
 .274، ص 6، جاألاشم، الزركلج //.والعراا واحلجاز والشام، من كثبه، أصول الفقه، وزلاسن الشريعة ورسالة الشافعي

 العفففو، صإنفففاا  ،يوسفف  إبفراهي  ؛يوسفف  .//312، ص4ج ، ااج أحصااام القارآن الجااامع ،القرطبااج //.122ص ،8ج ،ال فسااير الصبياار ،الاراز  – 6
46. 

 .46 ، صالعفوإنفاق  ،يوس  إبراهي  ؛يوسف - 7

 .//61، ص3ج ،الجامع  ج أحصام القرآن ،طبجالقر //. 352، ص 2ج ،م1984، الدار الثونسية للنشر، ال حرير  ال نوير ،الطاهر ؛بن ااشورا - 8
 ،2ج ،م1973اذليُة ادلدرية العامفة، ط  ،المنار تفسير ،زلمد رشيد السيد ؛رضا .//222، ص1دار ادلعرفة ، بريوز، بدون، ج ،القدير  ح  ،الالوكانج

 .268ص 
 .231ص، 1ج ،م1987 =هف1428، 14ط القاهرة، الشروا، دار  ، ج ظشل القرآن ،سيد ؛ طب - 9
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 ؛االصطالحً معناهببٌن الفائض االقتصادي والعفو  الفرق 
عف تقسيمو إلى  النظربصرؼ  ىو فضؿ تبيف لنا أف العفو ىو الفضؿ، والفائض االقتصادي لقد

الحاجات، فيو بمعناه اإلجمالي  سدفائض محتمؿ، مخطط، أو فعمي؛ إنما يعني ما يتبقى مف الدخؿ، بعد 
ظ العفو ذو شموؿ ال يوجد في إلى أف لف باإلضافةيتفؽ مف حيث التكويف المادي، مع العفو مف الماؿ، 

 .باإلضافة لمفائض المادي، الفائض مف الجيد البشري يشمؿمفيـو الفائض االقتصادي فحسب؛ بؿ 
 العفو مكامن : 

استيالكي، أو استثماري، أو  يكوفاهلل تعالى مف المسمميف إنفاؽ العفو، واإلنفاؽ إما أف  طمب
االستيالكي أغراضو،  اإلنفاؽإال بعد استنفاذ  يظيرو ال اجتماعي، والقسميف األخيريف ىما مف العفو، في

يتولد؟، والحقيقة فأف مكامف العفو كثيرة؛ ففي كؿ وجو يتحقؽ النفع  القطاعاتفأيف يكمف العفو؟ في أي 
 .العفووأفراده يوجد  لممجتمعوالخير 

فو، ولقد ظف بعض يحقؽ بو الع جيدهلديو فضؿ مف الماؿ يحقؽ بو العفو، والفقير لديو فضؿ  فالغني
المالي فغبطوا األغنياء، َعْف َأِبي َذرٍّ َأفَّ َناًسا ِمْف  العفوالصحابة أف مكمف العفو عند األغنياء فقط أي في 

 َ ص ذ بة  
 
  ل بن ٕا  انُ جٙ 

 
ل  هللا   ر ْ ت  َ ْ م  انذ ث ٕس   ٚ ب ن هُ جٙ  س عٕ 

س  ٚ ص ه ٌٕ  ك ً ب  ٚ ص ٕي ٌٕ  ك ً ب َ ص ٕو  ٔ ٚ ز ص ذ ل ٌٕ  ث ف ض ٕل  ٔ   َ ص ه ٙث بل  جٕ 
ٛ ظ  ل ذ  ج ؼ م  هللا   ن ك ى  ي ب  َ ٔ   )) :ل بل  َ ي ٕ ان ٓ ى   إ ٌ  ث ك م   ر ص ذ ل ٌٕ  ن 

ش ح  ص ذ ل ًخ  ذ خ  ص ذ ل ًخ ٔ ك م  ر ك جٛ  ر ذ ً ٛذ ح  ص ذ ل ًخ ٔ ك م  ر ٓ ه ٛه خ   ٔ ك م  ر غ جٛ 

  ػ ٍ  ي ُ ك ش  ص ذ ل خ  ٔ ف ٙ ث ض غ  َ د ذ ك ى   ث بن ً ؼ ش ٔف  ٔ َ ي ش  ص ذ ل ًخ 
ص ذ ل خ  ٔ َ ٓ ٙ

ٔ ض ؼ ٓ ب  ن ٕ   َ س َ ٚ ز ى  )): َقاؿَ َرُسوَؿ المَِّو َأَيأِتي َأَحُدَنا َشْيَوَتُو َوَيُكوُف َلُو ِفيَيا َأْجٌر  َيا َقاُلوا (( ص ذ ل خ  
ف ٙ ان ذ ال ل  ك بٌ   ٔ ض ؼ ٓ بٛٓ ب ٔ ص س  ف ك ز ن ك  إ ر ا ف ٙ د ش او  َ ك بٌ  ػ ه ٛ ّ  ف  

 .2(( ان ّ  َ ج شً 
ُىَرْيَرَة َعْف َرُسوِؿ المَِّو    َأُبو رواه، وكذا ما 3"المال الكثٌر"بضـ الداؿ جمع دثر بفتحيا، وىو  الدثورو

  َِمْنَيا َوَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو  َأَحاِديثَ  َفَذَكر :((  ػ ه ٛ ّ  ص ذ ل خ  ك م  ٚ ٕ و   انُ بط  ي ٗ ي ٍ  ع ال   ك م

اّل ث ُ ٛ ٍ  ص ذ ل خ  ٔ ر ؼ ٍٛ  انش ج م  ف ٙ  ث ٛ ٍ  ر ط ه غ  ف ّٛ  انش ً ظ  ل بل  ر ؼ ذ ل  

َ ٔ  ر ش ف غ  ن ّ  ػ ه ٛ ٓ ب ي ز بػ ّ  ص ذ ل خ  ل بل   ػ ه ٛ ٓ بد اث ز ّ  ف ز ذ ً ه ّ  

ص ذ ل خ  ٔ ك م  خ ط ٕ ح  ر ً ش ٛٓ ب إ ن ٗ انص ال ح  ص ذ ل خ   انط ٛ ج خ  ٔ ان ك ه ً خ  

وعمى ىذا فإف مجاالت العفو تتسـ بالشموؿ واالتساع،  ،4(( ال  ر ٖ ػ ٍ  انط ش ٚك  ص ذ ل خ   ٔ ر ً ٛط  
ببناء  اإلسياـاإلمكانات المالية مع اإلمكانات البشرية، عقمية وعضمية ونفسية وروحية، مف أجؿ  فيووتتكاتؼ 

عف مكامف العفو عمى  الحديثالمجتمع المتكاتؼ، وفي ضوء ىذا الشموؿ واالتساع لمياديف العفو، يمكف 
 : النحو التالي

                                                                                                                                                             
 .286ف  285ص  هف،1416ط  ،دار النفا س ،معجم لغة الفقهاء ،زلمد رواس  ؛ لعو جج - 1
 .697ص، 2ج، 1226يقع عل  كل نوع من ادلعروف، حديث رص   الددصةباا أن اس   16 ال،كاة،كثاا   12 مسل ، -2
 .152، دار اجليل، صالمعجم ا    اد  اإلسشمج، أمحد، الالرباصج. د - 3
 .69، ص2ج ،1229حديث رص   ادلعروف،يقع عل  كل نوع من  الددصةباا أن اس   16 ال،كاة،كثاا   12 ،لممس – 4
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 النبويةيعنينا ىنا الجيد البشري الذي لو أثر اقتصادي، فالنصوص  الذي: البشري الجهدـ العفو فً  ولاأل
صالح مجتمعو؛  إخوانوومنافع بدنو، في إعانة  تدؿ عمى أف المسمـ مكمؼ بأف يبذؿ مف فائض جيده، وا 

كما جاء في الحديث الشريؼ سالؼ  المجاؿكما يجب عميو بذؿ فائض مالو سواًء بسواء، ومياديف ىذا 
العفو في ىذا  مثؿيت وقدَصَدَقٌة؛؛  َمتَاَعوُ ِفي َدابَِّتِو َفَتْحِمُمُو َعَمْيَيا َأْو َتْرَفُع َلُو َعَمْيَيا  الرَُّجؿَ  َوُتِعيفُ الذكر؛؛ 

ترعى شؤوف فئة ضعيفة مف  جماعاتالمجاؿ في السعي مع إخوانو في قضاء حوائجيـ، أو انخراطًا في 
ّ  ك بٌ  هللا   ف ٙ  ي ٍ  ...)) :المجتمع يقوؿ   ٔ ي ٍ   د بج ز ّ  ك بٌ  ف ٙ د بج خ  َ خٛ 

ث ًخ ي ٍ  ك ش ة  ٚ ٕ و  هللا   ػ ُ ّ  ث ٓ ب ك ش   ف ش ج  ف ش ج  ػ ٍ  ي غ ه ى  ك ش ث ًخ 

وقد يكوف ميداف ىذا  ،1(( ي غ ه ًًب ع ز ش ِ  هللا   ٚ ٕ و  ان م ٛ بي خ   ع ز ش  ان م ٛ بي خ  ٔ ي ٍ  
بالثواب األخروي؛ ذلؾ أف اإلسالـ يجعؿ كؿ عمؿ  وكذاالمجاؿ عماًل اقتصاديًا يعود عميو بالنفع المادي 

ي غ ه ى  ٚ غ ش ط  غ ش عًب إ ّل  ك بٌ  ي ب  ي ٍ   ي ب )): يقوؿمباح يمارس بنية صالحة عبادة، 

ع ش ق  ي ُ ّ  ن ّ  ص ذ ل خ  ٔ ي ب َ ك م  انغ ج غ  ي ُ ّ   ٔ ي بَ ك م  ي ُ ّ  ن ّ  ص ذ ل ًخ 

ٔ ي ب َ ك ه ذ  انط ٛ ش  ف ٓ ٕ  ن ّ  ص ذ ل خ  ٔ ّل  ٚ ش ص ؤ ِ  َ د ذ   ص ذ ل خ  ف ٓ ٕ  ن ّ  

المجتمع اإلسالمي ىدؼ، وكؿ طرؽ استخداميا بعد  فيفإنتاج الطيبات  ؛2((ذ ل خ  ك بٌ  ن ّ  ص   إ ّل  
 الحيواف،عمى منتجيا بالثواب، فيفيض العفو في اإلنفاؽ مف اإلنساف مف جنسو إلى عالـ  تعودإنتاجيا، 

ُ ب ف ٙ ان ج ٓ بئ ى  ل  ج ًشا  ل بن ٕا... )): حيث يقوؿ ل  هللا  ٔ إ ٌ  ن  ٚ ب س عٕ 

 .3((ر اد  ك ج ذ  س ط ج خ  َ ج ش   ك م  بل  ف ٙ ف م  
الناس نوعًا ىامًا مف أنواع الماؿ، يتمثؿ في أدوات اإلنتاج التي  يممؾ: فً المال العٌنً العفو: ثانًال

في العممية اإلنتاجية؛ كما يتمثؿ في األدوات التي يستخدميا اإلنساف في حياتو  الشخصيستخدميا 
وغيرىا، ...السكنىع حاجاتو؛ مثؿ السمع المعمرة، ودواب الركوب ومنزؿ وىو بصدد إشبا اليومية،

األكبر في المجتمع، إذ يقتني ويستعمؿ  الجانب (االستعماليالقيمي  =)ويمثؿ ىذا النوع مف الماؿ 
وال يستخدـ في األياـ الباقية فيو يمثؿ مكمنًا ضخمًا مف مكامف العفو عند  العاـ،أيامًا عديدة مف 

 :  ومكامف العفو في الماؿ العيني ىي كما يمي المسمـ،
 بذل فضل منافع رأس المال أسالٌب : 

أو بعبارة أخرى ما عرؼ  الفضؿمف تتبع العديد مف النصوص الشرعية التفصيمية أف مبدأ بذؿ  يظير
رأس الماؿ الطبيعية المتجددة؛ بؿ عممتو عمى منافع  المواردعند الفقياء بإنفاؽ العفو لـ تقصره الشريعة عمى 

 : كثيرة بذليا دوف عوض كما في الفقرات التالية أحيافاإلنتاجي، حيث أوجبت في 
 مفوالفأس والمنخؿ والغرباؿ وآالت الحرفة، وبيائـ العمؿ،  كالقدر ) المنزليةإعارة األدوات  ىو: ـ الماعون1

، وبذؿ الماعوف ىو منفعتو شيءوأصؿ الماعوف مف كؿ  ،(دلو وحبؿ والمنشار والمطرقة ونحو ذلؾ

                                                 
  .1996ص ،4، ج2582حديث رص   ،باا حترمي الظل  15 ،والدلة الربكثاا   45 ،مسلم - 1
  .1189ص، 3، ج1552، حديث رص  وال،رعباا فضل الغرس  2 ادلساصاة،كثاا   22 ،مسلم - 2
 .1259ص، 2، ج2466حديث رص   ،باا افبار عل  الطرا23 ،كثاا ادلظامل64 ،البخار   ح البار  بالرح صحيح حجر،  ابن - 3
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 خاصاىذا وقد أفرد الفقياء بابًا فقييًا  ،1وواجب عن اإلمام أحمدمندوب إليو عند أكثر أىؿ العمـ 
 .بالعارية وبينوا أحكاميا مما يدؿ عمى أىميتيا

َْ  َََوْةلٌ ...}:تعالى في شأف الماعوف وقاؿ َْ  (4)هَُِّْمَبَِّّة َْ  اهلِذة ِْ َسَُهو ُِ ْْ َبَ ِغ ِْ َع َْ اهل  (5) ُه  ُهِْ  ِذة

 َْ َْ  (6)ُةَراُعو َْ  َوَةْمَوُشو تقديـ أدوات  عدـ :يعني 2، ومنع الماعوف[127:الماعوف سورة] {((7) اْهَمَُعو
مف ىو في حاجة إلييا، وأدؽ ما  إلىعند عدـ شغميا بحاجة صاحبيا ػ ػ  اإلنتاج وأدوات االستخداـ الحياتي

 .3بيا أدوات االستخداـ المعيشي ويمحؽيمكف أف يفسر بو الماعوف أنو أدوات اإلنتاج؛ 
أىـ األصوؿ اإلنتاجية الحيوانات،  كانتالعصور األولى  في: (( المنٌحة ))للخدمة والحلب الحٌوان ـ منافع2

 وردالحيواف لمضراب أمر مندوب إليو شرعًا، فقد  إعارةوفي بذؿ منافعيا درب مف إعادة التوزيع، ففي 
 َ ٓ ٗ )): َقاؿَ   ُعَمرَ روى َعْف اْبِف  الناس فيماجعميا تجارة بيف بيع عسب الفحوؿ و  عففي النيي 

 
 
فالنيي عف بيع مياه الفحوؿ مما حرمتو الشريعة  ،4((ان ف ذ م   ػ غ ت   ػ ٍ   انُ جٙ 

 .5إجارتيا لمضراب أو اإلطراؽ وكذااإلسالمية، 
 ي ٍ  )):  ص النبوية فقد قاؿظيور الحيوانات وذلؾ مما حضت عميو النصو  فيندب إنفاؽ العفو  وكذا

 ف ض م  ظ ٓ ش  ف ه ٛ ؼ ذ  ث ّ  ػ ه ٗ ي ٍ  ّل  ظ ٓ ش  ن ّ  ٔ ي ٍ  ك بٌ  ن ّ   ف ض م  ك بٌ  ي ؼ ّ  

َفَذَكَر ِمْف َأْصَناِؼ اْلَماِؿ َما َذَكَر َحتَّى : َقاؿَ  ،6((ي ٍ  ص اد  ف ه ٛ ؼ ذ  ث ّ  ػ ه ٗ ي ٍ  ّل  ص اد  ن ّ  
 .أِلََحٍد ِمنَّا ِفي َفْضؿٍ  َحؽَّ اَل َرَأْيَنا َأنَُّو 

ما ٌعطى لٌتناول المعطى ما ٌتولّد منه كالثمر واللبن على أن ٌرد األصل بعد :" أو المنحة  :المنٌحة أماػ  3

العطية، ولكف  ، كما إذا منحو شاة ليشرب لبنيا، ىذا أصؿ معناىا، ثـ سمي بيا كؿ عطية،7"فترة من الزمن
الرجؿ أخاه شاة أو بقرة أو ناقة ينتفع بحمبيا وصوفيا مدة  يعطيالعطايا ومثالو أف  المقصود بيا ىنا نوع مف

ُ خ   َ ّل  .. )):يقوؿ : المنيحة عمى فقد حث  لومف الزمف ثـ يردىا  ث ٛ ذ  َ بل ًخ  َ ْ م  س ج م  ٚ ً 

يث كثيرة تتحدث عف وقد وردت أحاد ،8(( ن ؼ ظ ٛى  ر غ ذ ٔ ث ؼ ظٍّ ٔ ر ش ٔح  ث ؼ ظٍّ إ ٌ  َ ج ش ْ ب 

                                                 
، البهوتج //.، ط دار ادلعرفة، بريوز99، القاعدة القوااد، ابن رجب الحنبلج //.93ص  3و ج ،368ص ،1ج ،الملصية، عبد السالم ؛العباد  - 1

مطالب أ لج ، مدطف  بن سعد بن عبد ، الرحيبانج //.63، ص4، دار الكثب العلمية، جان م ن اإل ناع كالاف القناعمندور بن يونس، 
 .723، ص3، ط ادلكثب اإلسالمي، جالنهى  ج غاية المن هى

هو : ابن عباس، الرابع صالهما يثعاطا  الناس بينه  : ادلال صاله ابن شهاا، الثالث: صاله مالك، الثاين ال،كاة،: للعلماء يف ادلاعون سثة أصوال؛ األول: ابن العربجصال  – 2
، 1البايب احلليب، ط العربية،دار الكثب  ،أحصام القرآن ،ابن العربج؛ .وحد ادلاء  :السادس وادلاء،الكأل والنار  :اخلامسالقدر والدلو والف س وأشبا  ذلك 

 .1973ف  1972، ص 4هف، ج1378= م1985
 .بعدهاوما  79ص  ،اإلسشمق العفو  ج إنفا ،يوس  إبراهي  ؛يوسف - 3
 .1222، ص1، ج2284حديث رص   ،الفال باا عسب21 اإلجارة،كثاا 37 ،البخار   ح البار  بالرح صحيح ابن حجر،  - 4
معجام ن،يفه، حمااد؛  //.لفهيف اللغة عل  ضرابه وعلف  ما فه وعلف  نسفله،ل صيفل للكفراء الفحي ي خفح  صفاحب الفافل علف  ضفرابه، واإلطفراا مث" اسب الفحل"يطلق  - 5

 .197، صالم طلحات ا    ادية  ج لغة الفقهاء
 .1354ص، 3ج، 1728بفضول األموال، حديث رص   ادلواساةباا اسثاباا  4كثاا اللقطة،   31 ،مسلم - 6
 .266ف ص ه1414م، 1993، ادلعهد العادلي للفكر اإلسالمي،معجم الم طلحات ا    ادية  ج لغة الفقهاءن،يه، حماد؛  - 7

 .727، ص2، ج1219حديث رص   ،باا فضل ادلنياة 22 ال،كاة،كثاا   12 ،صحيح مسلم – 8
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ويمكف أف نستفيد عدة دالئؿ مف . والحمب والعمؿ وغير ذلؾ كالظير،المنيحة، بذؿ فضؿ الحيوانات؛ 
 : وىي المنيحةالنصوص في موضوع 

الحقٌقً المتولد من رأس مال  للدخل تحوٌل: " المنٌحةالنصوص إلى تعريؼ المنيحة وىو أف  تشير .1

 .1" رة زمنٌةولفت  إنتاجً معٌن إلى شخص محتاج،

لمركوب، وكذا لمحمب،  الدوابالنصوص أنواع مف المنيحة ىي، منيحة الدراىـ، ومنيحة  ذكرت .2
تستوعب كثير مف أصناؼ الثروة  األصناؼواألرض الزراعية، واألشجار المثمرة، والمنازؿ، وىذه 

 .النبوياإلنتاجية المعروفة في العصر 

الكفاءة  باعتباروال يمكف تبريرىا عادة  ،عند المتمقي لحاجةا معياربطريؽ المنيحة يستند إلى  التوزيع .3
 .أو حسف استغالؿ الموارد كما في بذؿ الفضؿ

 .تفعيؿ موضوع المنيحة، وتدخؿ ولي األمر عمى سبيؿ التنبيو واإلرشاد فيدور ولي األمر  واضح .4
عف  أبي ىريرة  عمى العقار والتعمي والمسيؿ؛ ففي الحديث عف 2وىناؾ حقوؽ أخرى؛ كحؽ اإلرتفاؽ

ُ غ  َ د ذ ك ى  ج ب س ِ  َ ٌ  ٚ غ ش ص  خ ش ج ًخ ف ٙ ج ذ اس ِ ))  رسوؿ اهلل  حؽ و  ،3(( ّل  ٚ ً 
 َقاؿَ  َأنَّوُ  ْبِف َعاِمٍر  ُعْقَبةَ  َعفْ ما روي و إثبات في روي عف رسوؿ اهلل الضيافة ثابت أيضًا عمى مضيفو كما 

 َ ض ن ز ى   إ ٌ  )) :َفَما َتَرى َفَقاَؿ َلَنا َرُسوُؿ المَِّو  َيْقُروَنَناتَْبَعثَُنا َفَنْنِزُؿ ِبَقْوـٍ َفاَل  ُقْمَنا َيا َرُسوَؿ المَِّو ِإنَّؾَ 

ن ى  ٚ ف ؼ ه ٕا  ف إ ٌ  ث م ٕ و  ف أ ي ش ٔا ن ك ى  ث ً ب ٚ ُ ج غ ٙ ن هض ٛ ف  ف بل ج ه ٕا 

ومع ذلؾ فإف حؽ الضيؼ حؽ يؤديو  ،4((ن ٓ ى   ف خ ز ٔا ي ُ ٓ ى  د ك  انض ٛ ف  ان ز ٘ ٚ ُ ج غ ٙ
كراـيؤديو المضيؼ عف طيب نفس،   وىكذاالضيؼ محمود عند العرب؛ بؿ ىو مف أخالقيـ ومحامدىـ،  وا 

 .حض اإلسالـ عمى التوزيع في كثير مف نظمو الطوعية واإللزامية 
 :العفو فً المال النقدي: ثالثال

حاجات استيالكية أو إنتاجية، وقد يبقي لديو فضاًل زائدًا قد يشتري اإلنساف بنقوده ما يحتاج إليو مف 
منيا؛ فإف كاف يدخره لحاجات مستقبمية فميس بعفو، واإلنفاؽ مف الماؿ ُيعد مكمنًا مف مكامف العفو، وىو 
موجود في الماؿ النقدي؛ كما ىو الحاؿ في الماؿ العيني، وليس معنا ىذا أف ينفؽ اإلنساف مالو ثـ يستجدي، 

ٚ ب اث ٍ  آد و  إ َ ك  إ ٌ  ر ج ز ل  ا نف ض م  خ ٛ ش   )): لحديث الشريؼ قاؿ رسوؿ اهلل ففي ا
ن ك  ٔ َ ٌ  ر ً غ ك ّ  ش ش  ن ك  ٔ ّل  ر ال و  ػ ه ٗ ك ف بف  ٔ ا ثذ َ  ث ً ٍ  ر ؼ ٕل  ٔ ا نٛ ذ  

واجب مف الواجبات أمر ، فإمساؾ الماؿ ورصده ألداء 5((ا نؼ ه ٛ ب خ ٛ ش  ي ٍ  ا نٛ ذ  انغ ف ه ٙ
                                                 

 .27م، ص1984، 2، رللد1، رللة أحباث االصثداد اإلسالمي، عددنظم ال وزيع اإلسشمية، أنس، الزر ا - 1
حتدففيل منففافع تثعلففق : ،،، وهففو عنففد الشففافعية وادلالكيففة واحلنابلففةحففق مقففرر علفف  عقففار دلنفعففة عقففار لشفف ف آخففر، كمففا عّرفففه احلنفيففة: يف االصففطالح هففو - 2

معجاااام ن،يففففه، حماااااد؛  //.انثفففففاع الشفففف ف بالعقففففار فضففففالً عففففن انثفففففاع العقففففار بالعقففففار: بالعقففففار، فاالرتفففففاا عنففففده  أعفففف  منففففه عنففففد احلنفيففففة فهففففو يشففففمل
 .43، ص الم طلحات ا    ادية  ج لغة الفقهاء

 .1258، ص 2، ج2463حديث رص   ال مينع جار جار ،باا 22، ظاملادلكثاا 46 ،رح صحيح البخار   ح البار  بال ابن حجر، - 3
، ص 3، ج6137حففديث رصفف   ،بففاا إكففرام الضففي  وخدمثففه إيففا  بنفسففه85، األداكثففاا 78 ، اا ح البااار  بالاارح صااحيح البخااار  اباان حجاار، - 4

2686. 
5
 .717ص2ج، 1236، حديث رص  ا خري من اليد السفل اليد العليباا بيان أن  32كثاا ال،كاة،   12 ،مسلم - 



 

 

 

19 

ف كانت الواجبات غير حالَّة؛ بؿ متوقعة، فقد حرص اليادي األميف  وىو يحث عمى  مطموب شرعًا، حتى وا 
ن ٕ  ك بٌ  ن ٙ ي ثم  َ د ذ  ر ْ ج ًب ي ب )): اإلنفاؽ أف يرصد المسمـ لنوائب الدىر فيقوؿ في ذلؾ 

  ث ال س  ٔ  
ٍ  ٚ غ ش َ ٙ َ ٌ  ّل  ٚ ً ش  ػ ه ٙ ٙ  ء  َ س ص ذ ِ  ن ذ ٚ 

ٙ  ء  إ ّل  ش
 ػ ُ ذ ٘ ي ُ ّ  ش

عمى جواز إمساؾ النقود لدواعي الحاجة ومنيا الديف، لما فيو  ، ففي ىذيف النصيف تقرير مف الرسوؿ 1((
مف األجر والثواب، فيو ضعؼ ثواب الصدقة؛ بؿ يقاس عمييا كؿ النقود التي ترصد لمحاجات؛ كاإلنفاؽ 

 .2الستثماري المطموب لممحافظة عمى الطاقة اإلنتاجية لألمة؛ فإمساكيا أمر مطموب شرعاً االستيالكي وا
 3األضحيةوىناؾ أساليب أخرى لمتوزيع أقؿ أىمية مما سبؽ، ذات دور أقؿ في مكافحة الفقر، وىي؛ 

 كفارةو  ،أليمافا كفارةنحو؛  لمصمحة الفقراء المفروضةالمالية  العقوبات، و لومف ال وارث  تركةو  ،4والعقيقة
 .وغيرىا الظيار كفارةو  ،اإلفطار
 :، وقواعده فً التوزٌع، والمشكالت التً ٌعالجها الفقرفً توزٌع الدخولخطة اإلسالم  :الثانً المبحث

 : 5فً توزٌع الدخولخطة اإلسالم  خصائص: المطلب األول 

لمدخوؿ لمكافحة الفقر  وزيعيةاألىداؼ الت لتحقيؽ (استراتيجية)خطة عامة  السمحةوضعت الشريعة  لقد
 : تتمتع بالخصائص التالية

عناية النظاـ االقتصادي اإلسالمي بالتوزيع في كثرة وشموؿ  تظير :العناٌة بالتوزٌع شدة: األول العنصر
نص القرآف الكريـ في كثير مف اآليات صراحة عمى أف مف مقاصد الشريعة تخفيؼ  وفي ،التوزيع نظـ

 كالزكاة،) إلزاميةي الماؿ، وكذا تفصيؿ الشريعة لكثير مف نظـ التوزيع سواًء أكانت بيف الناس ف التفاوت
كانت غير إلزامية  أو ،(بالفطر، واإلرث، والفيء، ونظاـ النفقات الواجبة بيف األقار  وصدقة
نفاؽ العفو ،والصدقات الطوعية ،واألوقاؼ ،المنيحة)نحو عة ىذا يظير اىتماـ الشري وكؿ ،(...وغيرىا ،وا 

 .وطوعيبترغيبيا العظيـ في إعادة التوزيع عمى مستوييف إلزامي 
الشريعة السمحة عددًا كبيرًا مف نظـ التوزيع؛ كما  استخدمت :كثرة وشمول نظم التوزٌع: الثانً العنصر
في سيـ المؤلفة  ضيؽجميع المعايير والوسائؿ الممكنة لمتوزيع باستثناء معيار القوة إال في نطاؽ  طبقت
عرفيا اإلسالـ لو داللة ميمة وىو أف الشريعة تفترض وجود حدود لفعالية  التي ،6بيـ، وتعدد نظـ التوزيعقمو 

                                                 
 .1235، ص1، ج2389حديث رص   أداء الدين،باا  3 ،سثقرا االكثاا 43 ،  ح البار  بالرح صحيح البخار ابن حجر،  –1
، 2، طمؤسسفة الرسفالة ،   ااد ا تجاه الجمااج  ج ال الريع ا  زلمد فاروا، ،النبهان //:غري هحا ادلنا  انظر بعض الدور الِت تنا  باإلنفاا – 2

؛؛ مع مشحظة أن أبا ذر لم يصن يداو إلى المسا اة  ج الدخول بل المسا اة  ج تراكماات الثار ة ،  أناو يمصان عند احلديث عن أيب ذر.433ص
 .تحقيا ذلك لو انفا كل افو

 .32ي، ادلعج  االصثداد اإلسالمي، صالشرباص //. اس  دلا يحب  يف أيام النار بنية القربة إىل اهلل تعاىل: األضاية - 3
 .299الشرباصي، ادلعج  االصثداد اإلسالمي، ص // .هي الحبياة الِت تحب  عن ادلولود يوم السابع دلولد : العقيقة - 4
 .بعدهاوما  42ص ، نظم ال وزيع اإلسشمية ،زلمد أنس ؛الزر ا - 5
إباحة إحياء ادلواز وإصطاع األر ، ملكية إيراداز ادلعفادن ملكيفة  والنار،ية ملكية عامة كادلاء والكالء ملكية ادلوارد الطبيع.. من نظ  الثوزيع اإلسالمية، - 6

سفففه  ... االجثمفففاعي اإلل،امفففي،=وهنفففاك نظففف  للثكاففففل  الركفففاز،العففففو، اإلرث، ال،كفففاة، زكفففاة الفطفففر، الوصففف  اخلفففريي، ادلنيافففة، الففففيء، الغنيمفففة،  إنففففااعامفففة، 
ادلعيشفة دلفواطة الدولفة، نظفام الدفدصاز  مفنالسفبيل، نظفام العواصفل، النفقفاز الواجبفة بفني األصفارا، ضفمان بيفة ادلفال حلفد  أد   ابفنسفه   الغارمني يف ال،كاة،

 .37ف  9ص  ،ال وزيع اإلسشمية نظم ،زلمد أنس ؛الزر ا //... الطوعية،



 

 

 

22 

مف اآلثار  حذراً أو وسيمة منفردة لمتوزيع، وتراعي عدـ التوسع في تطبيؽ أية وسيمة بمفردىا  معيارأي 
 .السمبية

بؿ  لمياجريف؛الصدقة المطمقة إلزالة فقر ا يعّوؿ عمى لـ أبرز األمثمة عمى ذلؾ أف الرسوؿ  ومف
ثم استخدم الفًء بعد ذلك إلعادة التوازن فً توزٌع الثروة فً  المنيحة،أرشد األنصار إلى نظاـ 

 .1المجتمع
 كالً وسطية الخطة التي وضعيا اإلسالـ لمتوزيع في استخداميا  تظير :الوسطٌة والمرونة :الثالث العنصر

وحدىا،  الطوعيةإللزامية دوف التعويؿ عمى اإللزاـ وحده، وكذا ليس عمى الوسائؿ مف الوسائؿ الطوعية وا
باستمرار كالزكاة وزكاة  التطبيؽوتظير المرونة في أف الشريعة جعمت بعض نظـ التوزيع دائمة وواجبة 

تؼ الوسائؿ اإلرث، وىناؾ تدابير وقائية إذا لـ  ونظاـالفطر، واالشتراؾ في ممكية بعض الثروات الطبيعية، 
لتصحيح التوزيع، والنفقات الواجبة بيف األقارب، وحؽ الحصوؿ عمى  الفيءاإللزامية بالمطموب؛ كاستخداـ 

 .بيت الماؿ وكفالةالضروريات، 
العقيدة، وثواب اآلخرة، والتربية،  وذلؾ بحض الناس مف خالؿ :زٌادة عرض المعونات: الرابع العنصر

عف غير طريؽ المعاوضة، سواًء أكانت نقدية أـ عينية مف  تتـالتي  ،معوناتال عمى زيادة بذؿوسمطة الدولة 
اإللزامية والطوعية تؤدي إلى تنظيـ تمؾ المدفوعات، وزيادة فائدة  المدفوعاتالسمع أو الخدمات، فكافة 

 .، وبالتالي المساىمة في مكافحة الفقر في المجتمع المسمـمنياالمجتمع 
النصوص في حض الفرد عمى  تتكاثر: لب على المعونات وتنظٌم هذا الطلبتخفٌض الط: الخامس العنصر

ف الطمب مإطار التخفيؼ  فيالمعونات وخصوصًا الزكاة أو الصدقة، و  مفتوفير ما يغني عيالو عف الطمب 
ٛ ذ   )): َقاؿَ  النَِّبي   َعفْ  َحِكيـِ ْبِف ِحَزاـٍ  َعفْ روي  فيما عمى المعونات يقوؿ  خ ٛ ش   ٛ بان ؼ ه   ان 

ٛ ذ  انغ ف ه ٗ ٔ اث ذ َ  ث ً ٍ  ر ؼ ٕل  ٔ خ ٛ ش    ،2((...ػ ٍ  ظ ٓ ش  غ ًُٗ انص ذ ل خ  ي ٍ  ان 
 )): شيئًا وقد وصؼ الصدقات بأنيا الناسوكاف ضمف شروط بيعتو لبعض الصحابة األكاـر أف ال يسألوا 

  َ ٔ ع بر  انُ بط   انص ذ ل بد  ْ ز ِ   إ ٌ  
وذلؾ لمتنفير مف أخذىا إال لمف ال  ،3((..إ َ ً ب ْ ٙ

 .يجد مف أخذىا بداً 
في غاية األىمية مف  أمرمف جية تخفيض الطمب عمى المعونات، أما مف جية تنظيمو، وىو  ىذا

َقِبيَصَة  َعفْ فقد روى مسمـ في صحيحو  السؤاؿ؛يناؾ حاالت أجاز فييا اإلسالـ لألفراد فالناحية التطبيقية، 
َدَقُة َفَنْأُمَر  َفَقاؿَ ِفيَيا  َأْسَأُلوُ  َحَماَلًة َفَأَتْيُت َرُسوَؿ المَِّو  َحمَّْمتُ اْلِياَلِلي  َقاَؿ تَ  ؽٍ ُمَخارِ ْبِف  ـْ َحتَّى َتْأِتَيَنا الصَّ  َلؾَ َأِق

َـّ ِبَيا َقاَؿ  ر ذ ً م   س ج م  : ّل  ر ذ م  إ ّل  ل  د ذ  ث ال ث خ   ان ً غ أ ن خ   إ ٌ   )): َقاَؿ َيا َقِبيَصةُ  ُث

َ ص بث ز ّ   ٔ س ج م   ،ن ّ  ان ً غ أ ن خ  د ز ٗ ٚ ص ٛج ٓ ب ث ى  ٚ ً غ ك   ف ذ ه ذ   د ً بن خً 

د ز ٗ ٚ ص ٛت  ل ٕ اًيب ي ٍ  ػ ٛ ش   ان ً غ أ ن خ  ي بن ّ  ف ذ ه ذ  ن ّ   اج ز بد ذ  ج بئ ذ خ  

                                                 
 .29وصوما بعدها  25ص ، نظم ال وزيع اإلسشمية ،زلمد أنس ؛الزر ا - 1
، 1، ج1429، 1427حففديث رصفف   ،بففاا ال صففدصة إال عففن ظهففر غفف 18، ال،كففاةكثففاا 24 ، اا ح البااار  بالاارح صااحيح البخااار اباان حجاار،  - 2

 .717ص، 2ج، 1235، 1234، 1233حديث رص   ،...باا بيان أن أفضل الددصة 31كثاا ال،كاة،   12 ،مسل  .//874ص
 .752ص 2ج ،1272الددصة، حديث رص   عل  آل زلمد باا ترك اسثعمال 51كثاا ال،كاة،   12 ،مسل  - 3
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ٚ م ٕو  ث ال ث خ  ي ٍ   د ز ّٗ  ف بل خ  َ ص بث ز   ٔ س ج م   ،ػ ٛ ش  َ ٔ  ل بل  ع ذ اًدا ي ٍ  
 ان ً غ أ ن خ  ان ذ ج ب ي ٍ  ل ٕ ي ّ  ن م ذ  َ ص بث ذ  ف ال ًَب ف بل خ  ف ذ ه ذ  ن ّ   ر ٔ ٘

، ف ً ب ع ٕ اْ ٍ  ي ٍ  ػ ٛ ش  د ز ٗ ٚ ص ٛت  ل ٕ اًيب ي ٍ  ػ ٛ ش  َ ٔ  ل بل  ع ذ اًدا ي ٍ  

ص خ  ع ذ    وبيذا وضع النبي  ،1((ع ذ ًزب ص بد ج ٓ بًزب ٚ أ ك ه ٓ ب ان ً غ أ ن خ  ٚ ب ل جٛ 
لَ  َرُجلٍ : لمسؤاؿ وىو ذو أركاف ثالث اً إطار  الدٌن،  ،َوَرُجلٌ أََصاَبْتُه َجائَِحٌة، َوَرُجلٌ أََصاَبْتُه َفاَقةٌ  َحَمالًَة،َتَحمَّ

 .وحالة الطواريء كالحرٌق، وكذا الفقر
أدنى  مثؿ ضماف حدٍ  اليوـ،الوسائؿ المعاصرة المتاحة  شؾ أف تطبيؽ أدوات التوزيع ضمف وال
 .المجتمعيعتبر حدًا لمفقر في  لماأوؿ ما يتطمب مف ولي األمر أف يقوـ بتحديد مناسب  ،لممعيشة

 : 2توزٌععادة الاألهداف الشرعٌة لإل: المطلب الثانً
، ع نظرة اإلسالم الكلٌةعدة أهداف شرعٌة تنسجم متيدؼ إلى تحقيؽ  التوزيعنظرية اإلسالـ في  إف

 ػ: معينة مف وجود التشريع ومما يحققو التوزيع مف األىداؼ ما يمي مقاصدفي تحقيؽ 
  :األهداف الشرعٌة للتوزٌع: الفرع األول

التحويمية التي يطبقيا اإلسالـ ػ في نظمو  لممدفوعاتفيذا مقصد رئيسي  ؛المخلوقات حاجة إشباع: أوالً 
الدولة المسممة؛ بؿ يشمؿ الحيوانات أيضًا؛ التي ال تنفؾ عف  رعايافة مف لمتوزيع ػ عمى الناس كا

أما تحديد الحاجات التي يشمميا ىذا اإلشباع فقد حددتو الشريعة إما بالنص أو  البشر،العالقة مع 
 .العامة بالقواعد

حكاميا يجد ىذا وأ الشريعةالمطمع عمى نصوص  فاالقتصادي :إٌجابٌة فً نفس المعطً آثار إحداث: ثانٌاً 
التوزيع في النظاـ االقتصادي  فياألثر القيمي الميـ الذي ترسي الشريعة قواعده؛ كيدؼ ميـ 

الرأسمالي ونظرتو لمتوزيع، وقد صرحت  النظاـاإلسالمي، في حيف ال تجد مثؿ ىذا النظر الدقيؽ في 
 :ا يميأمثمة ىذه اآلثار النفسية م ومفبو كثير مف اآليات واألحاديث المطيرة 

] ((12)...ر ط ٓ ش ْ ى  ٔ ر ض ك ٛٓ ى  ث ٓ ب ص ذ ل خً ..)):قاؿ تعالى ؛نفس المعطً وماله تطهٌر (1)
وكذا تطيير  بالقواـ،وأمر اإلسالـ ، حب الماؿ ومف البخؿ فيأي مف داء اإلفراط  ،[9:التوبة سورة

 .اكتسابيااألمواؿ مف الينات والمخالفات التي قد تكوف وقعت خالؿ 

َْ ...}: قاؿ تعالى فقد ؛على الطاعة واإلٌمان المعطً تثبٌت (2) ِْ  ُةوِفةُو ُُ َ  أَْمَواهَ ِ َوَغْثِبةغن َِ  َّللال ًَ اْبغَِفََع َمْر

 ِْ ُِ ْْ أَْوفُِس التحويمية يقوى عمى الطاعة واإليماف  لممدفوعاتفالذي يقدـ  ،[2:البقرة سورة]{((265)...ِم
 .ظاـ االقتصادي اإلسالميالن أرادهوبذلؾ يترسخ فيو ىدؼ التوزيع الذي 

َ...} عمى السابقةاآلية  لقد نصت ؛العطاء على االعتٌاد (3) ْْ  َوَغْثِبةغن ِْ  ِم ُِ ، [2:سورة البقرة]{((265)...أَْوفُِس
ىذه العادة فيقدـ  نفسوتثبتت نفسو عمى اإليماف والطاعة فإنو يتأثر بيدؼ التوزيع، فتترسخ في  فمف

 االعتياد مفيـو ،3وقد أكد اإلماـ الفخر الرازي دينو،لذي رسمو لو لممدفوعات التحويمية ضمف اإلطار ا
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تعالى قدـ لو في الحاؿ،  اهللىذا مف اآلية السالفة الذكر؛ كما أنؾ ترى المؤمف إذا سألو سائؿ مف ماؿ 
 .وىو مشاىد في الحياة العامة

وأمثاليا ػ، تأليؼ القموب وىذا  يافةالضالقصد مف المدفوعات التحويمية؛ ػ مثؿ حقوؽ  إذ :القلوب تألٌف: ثالثاً 
أف نظاـ التوزيع كعنصر مف عناصر النشاط  إذاألثر االجتماعي غاب عف باؿ االقتصادييف، 
البغضاء والعداوة؛ بؿ الحظ اإلسالـ األثر  التحويميةاالقتصادي يجب أف ال يصاحب المدفوعات 

ْْ  َمْشُروفٌ  َ ْولٌ }: ؿ تعالىعمى أية حاؿ قا اقتصادياً النفسي الذي تتركو عمى المتمقي  َوَمْفِفَر ٌ َخْةٌر ِم

 ٌّْ ُ َرِو ى َوَّللال َ أَذن َُ ٍَ َةْغَبُش ٌِ َبَدَ  َِّة ََ ُغْبِطَُّوا  َةَ (263)َُ َْ آَمُووا  َ اهلِذة َُ ِْ أََة ِّْ َواِْلََذى َبَدَ َغُِك  ِبَْهَم
 التوزيعيا، وتحقيؽ أىداؼ مف التوزيع ىو تأليؼ قموب الرعا فاليدؼ ؛[2:سورة البقرة]{((264)...

 .الحقة حتى ولو كانت نفسية
يتطمب أربعة درجات، وىو ما  اليدؼلتحقيؽ ىذا  فالتوزيع :تخفٌف التفاوت فً توزٌع الدخل والثروة: رابعاً 

 : قاـ بو الفيء مف دور في التوزيع
 عندما ؿ أبو بكر الصديؽالخميفة األو  فعؿالنقدي المباشر عمى الناس بالسوية أو بالتفاوت؛ كما  التوزيع .1

قسـ بالتفاوت بيف  الذي قسـ الفيء بالسوية عمى الناس، أو كما فعؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب
 .1األصحاب بالنظر إلى سابقتيـ لإلسالـ

 .الدورية لممجاىديف وُأسرىـ الرواتباألعطيات أو  تخصيص .2
 .مثؿ ذلؾ الخميفة الثاني   الناس مجانًا بالسوية، وقد فعؿ عمىبعض األقوات  توزيع .3

القادمة بحبس أراضي الفيء عف التوزيع وجعؿ خراجيا في بيت الماؿ ينفؽ  األجياؿلصالح  التحويالت .4
 .العامة لألمة المصالحعمى 

يستغرب بعض االقتصادييف مف  قد: الكفاءة فً استخدام الموارد الطبٌعٌة واألصول الثابتة زٌادة: خامساً 
النظاـ ىذا اليدؼ حيث أمر بعدة أوامر  رّسخعادة التوزيع وزيادة الكفاءة، وقد وجود عالقة بيف إ

وكذا فضؿ الموارد الطبيعية المتجددة وما يمحؽ بو مف  الماءلتحقيقو؛ مف مثؿ وجوب بذؿ الفضؿ مف 
منافع رأس الماؿ، مف مثؿ الماعوف، ومنافع الحيوانات وبعض  فضؿحقوؽ؛ كحؽ الشفعة، وبذؿ 

 .2ونحوىا والمرور (المسيؿ) المجرىفاؽ؛ كحؽ حقوؽ اإلرت
التي مف أجميا أجاز اإلسالـ إظيار الصدقة  الحكمةوىذا اليدؼ ىو  :على العطاء اآلخرٌنتشجٌع :  سادساً 

ْْ }: قاؿ تعالى َِّ  ْْ َْ َوَِّ َ ِه ِوِشمل ََ  ِِ َدَ َ ِْ  ُغْخفُوَهَُغْبُدوا اهبل َُُو َخْةٌر هَُك ََ .... َوُغْؤُغوَهَ اْهفَُةَراَع 
مبدأ تحميمي أكدتو الشريعة في مجاالت كثيرة، ولو نتائج ميمة في  وىو، [2:سورة البقرة]{((271)

 .التطوعي عند الناس السموؾدراسة 
 اإلسالميعددًا مف القواعد العامة لمتوزيع في النظاـ االقتصادي  ىناؾ :قواعد التوزٌع العامة: الفرع الثانً

 : تاليذكر أىميا عمى النحو اليمكف 
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 .ممكية عامة لألمة والممموكةجميع المواطنيف في أنواع مف الثروات الطبيعية  اشتراؾ .1

والمنافع دوف عوض مادي دنيوي، وكؿ ما كاف منفعتو وتكمفتو اإلضافية  األمواؿبذؿ الفضؿ مف  يندب .2
 .أو زىيدة نسبياً  معدومةلممالؾ 

ات اإلنتاجية ويجب أف تكوف مؤقتة، وأف تحفظ ونحوىا في كافة أنواع الثرو  والماعوفالمنيحة  تستحب .3
 .يغنييـالمالكيف وتعاد إلييـ متى استغنى الممنوح لو ذلؾ أو وجد في بيت الماؿ ما  حقوؽ

نوع مف أنواع الكسب الفردي نسبة معينة يصرؼ مصرؼ الفيء، ويخفض  كؿأف تقتطع مف  لمجماعة .4
 .حصيؿالجيد والمخاطر والنفقة في الت زادىذا الجزء كمما 

بيت  ويضمن ،ًا أدنى لممعيشةيحدد في ضوء الشريعة والواقع المعاش حد أفعمى ولي األمر  يجب .5
الدعاوى عمى بيت  بقبوؿ، خاصة إف لـ تكؼ موارد الزكاة عف الوفاء بذلؾ، ويسمح لمقضاة الماؿ

 .الماؿ لتنفيذ ىذا الضماف

 .التي تخفؼ مف التفاوت في التوزيع السياساتوتشجيع كؿ  وضع .6
 :ضمان شامل للمسلمٌن وغٌر المسلمٌن فً العصور اإلسالمٌة األولى: الثالث مطلبال

ابف الخطاب وابف عصر  خاصةعمى تصور لتمؾ الحالة ال بد مف قراءة العصور اإلسالمية  لموقوؼ
 عفلنصؿ إلى نتيجة مفادىا، أف الزكاة سّدت كؿ ما يتصور مف أنواع الحاجات، الناشئة  ،عبد العزيز

مف عيود  صورتيفلعجز الفردي والخمؿ االجتماعي، أو الظروؼ الطارئة عمى حياة الناس، وقد نقمت ا
 .الراشديف تدؿ عمى ما قدمت

كحاؿ الشيخوخة فإف  المسمميفالضماف الذي نتحدث عنو لممسمميف مف أمواؿ الزكاة، أما غير  لكف
بيت ماؿ الزكاة فيو مما ال يجوز عند  مفضماف ذلؾ في عموـ بيت ماؿ المسمميف، أما إعطاء الذمييف 

 .1الفقياء
ذا عدنا لمنظر في تمؾ  اإلسالمية،المالية بعموميا فييا ضماف لمف يعيش في كنؼ الدولة  فالنظـ وا 

كتب إلى عدي بن أرطأة والً البصرة من قبله،  قد  الخلٌفة الراشد عمر بن عبد العزٌزالنظـ نجد أف 

للدولة على الوالة االلتزام بها ـ التً ٌجب أن ٌراعٌها  عرٌضةت، خطوط ٌوصٌه ببعض الوصاٌا ـ تعلٌما

 :فً والٌته
كبرت سنه، وضعفت قوته، وولّت عنه المكاسب، فأجر علٌه  قدمن قبلك من أهل الذمة  وانظر ))

بشٌخ من أهل الذمة ٌسأل  مرّ  ،أنه بلغنً أن عمر بن الخطاب  وذلك، ٌصلحهمن بٌت مال المسلمٌن ما 

أجرى  ثم) ،(أن كنا أخذنا منك الجزٌة فً شبٌبتك ثم ضٌعناك فً كبرك أنصفناك، ما )) :ى األبواب فقالعل

 االقتصاديةمف ىذه القصة عددًا مف المبادئ  نأخذأف  وحسبا ،2((علٌه عطاًء من بٌت المال ما ٌصلحه
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الخميفة الثاني عمر  ظرنكاف مستكرىًا في اإلسالـ، بحيث لفت صنيع الييودي  (التسوؿ) مد األيدي أف .1
 .بف الخطاب 

ليست مقصورة عمى المسمميف ؛ بؿ امتدت لتشمؿ جميع رعاياىا مف أىؿ الذمة  لرعايياالدولة  كفالة .2
 .ييودًا؛ كما جاء في القصة كانواولو 

 .الماؿ ما يصمحو أي فرض لو مساعدة اجتماعية دورية تصمحو وتكفيو بيتعميو عمر مف  أجرى .3

ليست حالة استثنائية؛ بؿ ىو مبدأ عاـ يشمؿ كؿ شيخ مف أضرابو في حاجة  الحالة عمر أف ىذه قرر .4
 .العطاءليذا 

أنكر عمى عمر ىذا الصنيع خاصة أىؿ الحؿ والعقد فدؿ عمى موافقة منيـ  الصحابةينقؿ أف أحد  لـ .5
 ".السكوتي اإلجماع" الفقياء   يسميووىو ما 

عمى تطبيؽ ىذا المبدأ، ونقمو أبو يوسؼ لياروف الرشيد، لواليو في البصرة  العزيزعمر بف عبد  أمر .6
 .بتنفيذه، مما يدؿ عمى أف ىذا مبدأ عاـ لدى الفقياء، ومرعي عند الحكاـ عمالوليأمر 

الحكومة حتى يأتييا المعوزيف بطمب المساعدة؛ بؿ يجب عمييا أف تسعى إلييـ  تنتظرال يجوز أف  أنو .7
 .حاجتيـ لتسد

 :عدٌدةحل مشكالت ٌ مشكلة الفقرعالج  :المطلب الرابع

التي يكافحيا اإلسالـ المشكالت  ىذهمف المشكالت ىي في الحقيقة أثر مف آثار الفقر، ومف  اً كثير  إف
 :ما يمي
في البيئات التي تعتمد في زراعتيا عمى األمطار،  األمطارسببيا انحباس  التي، المجاعة مشكلة: األول

ج الخميفة الثاني ىذه المشكمة بطريقة فريدة ضرب فييا أروع األمثمة عال لقدوخاصة األمطار الموسمية، 
 .1المجتمع، كالمجاعة التي ىي فقر طارئ مشكالتلحؿ 

الدخؿ زادت الرفاىة الصحية في المجتمعات،  مستوىلصيقة بالفقر فكمما ارتفع  ؛المرض فمشكلة: الثانً
تدنى مستوى المعيشة زادت األِسرَّة في الغرفة في غرفة وكمما  سريرفتجد في البالد الغنية المريض لو 

 حالةومثميا العناية الطبية، والكشؼ عف األمراض وعالجيا وقائيًا، فإذا ظيرت  المثاؿالواحدة عمى سبيؿ 
 .نطاؽحوصر المرض في ميده وحصر في أضيؽ  مرضية

إلييـ منذ  حاجةـ أوالده، فيو في الفقر، فالفقير ال يستطيع أف يتعمـ وال أف يعم سببيا ؛الجهل مشكلة: الثالث
يجب أف تتوافر لمفقير أف يتعمـ  التينعومة أظفارىـ ليعمموا معو ويعينوه، ليذا كاف مف الحاجات األصمية 

أف المتفرغ لطمب العمـ لو حؽ في : عند عممائنا والقاعدةأوالده ما ال بد ليـ منو في دنياىـ ودينيـ، 
 .ال حؽ لوف لمعبادةالزكاة، بخالؼ المتفرغ 

                                                 
رللة جامعة ادللك عبد الع،ي،، االصثداد اإلسفالمي،  ،الرمادةالخليفة امر بن الخطاب لمالصلة المجااة  ج اام  معالجة ،صالح الثيجاين؛ حموده - 1

ط شففركة العبيكففان للطباعففة  اإلسففالمي،منففاها البففاحثني يف االصثدففاد  ،محففد عبففد الففرمحن ؛اجلنيففدل //.88ف  87، ص (م1989= هففف 1429)  ،1رللففد 
 .42، ص 2هف، ج1426والنشر، 
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كثير مف الشباب المعاصر الراغبيف في الزواج مف العجز عف تحمؿ أعباء  يعاني ،العزوبة مشكلة: الرابع
كما ذكر ذلؾ عمماؤنا،  الكفايةأف الزواج مف تماـ  بمامف صداؽ وتأثيث ونفقات العرس ونحوىا، و  الزواج

مشكمة  انحمتفإذا  ،1لزواج مف الزكاة ليتزوجفي ا الراغبوليذا قرروا أف مف تماـ الكفاية أف يأخذ الفقير 
 .الفقر انحمت مشكمة العزوبة 

فيؤالء ليـ  ،مأوى، يفترشوف األرض ويمتحفوف السماء ليـالذيف ال يعرؼ  ىؤالء ،2التشرد مشكلة: الخامس
زالةفي الزكاة نصيب في مصرؼ ابف السبيؿ لحؿ مشكمتيـ  أو  عوزىـ، ميما كاف سبب تشردىـ، وا 

أعضاء فاعميف، يفيدوف األمة ويزيدوف مف ناتجيا  تعيدىـعف أوطانيـ، فميـ عمى الجماعة أف تغربيـ 
أنو ال بد لكؿ إنساٍف مف مسكف الئؽ بو يقيو الحر والبرد، فيو مف تماـ  اهللالقومي، ومف المقرر في ديف 

فباألجر، كأف  المسكفباإلضافة إلى أف المسكف مف الحاجات األصمية لممرء فإف لـ يتيسر ممؾ  الكفاية؛
حاجة المحتاجيف، كما تفعؿ الدوؿ  ليسدتقـو الحكومات بتشجيع المستثمريف عمى بناء المساكف وتأجيرىا 

 .المتحضرة 
الذي ال يعرؼ لو نسبًا ينتمي  المقيط ىوو  ،يمكف إلحاقو بابف السبيؿ والمشردىو مما و  اللقٌط كذلك: السادس

عنيت الشريعة بالمقيط وجعؿ الفقياء في كتبيـ بابًا خاصًا لمحديث عنو  وقدإليو، وال أسرة يأوي إلييا، 
 :تعالى قاؿوالمقيط ثمرة لجريمة ال يد لو فييا وال ذنب، فال ُيَحمَُّؿ وزر غيره، فقد  أحكامو،وتفصيؿ 

{.... ََ ََ َغِزُر َواِزَر ٌ ِوْزَر أُْخَرى َغْكِسبُ  َو َ َو َُ َل َعََّْة ، فمف [6:سورة األنعاـ] {((164)...ُكَل َوْفٍ  َِّ
عدادىـ لغٍد  ترعىالواجب أف يكوف ليـ حظًا في الزكاة،  بو شؤونيـ، وينفؽ منيا عمى حسف تربيتيـ، وا 

 .بناء لمجتمعيـ ال معوؿ ىدـ أداةطاىر مستقيـ، فيصبحوا 
سييف، والرأي، أو السيا خاصة، ػيفوتنا ىنا أف نضيؼ إلى ىذه المشاكؿ  وال (األسرى) السجناء مشكلة: السابع

وحاجاتيـ مف الزكاة، نظرًا لفقد العائمة  مشكمتيـع ليـ ولعائالتيـ مف الزكاة وتحؿ يدفالضمير ػ فيؤالء 
 .3المعيؿ وعجز رب األسرة عف العمؿ

حيث ظير مما سبؽ كيؼ عالجيا خميفة المسمميف كذلؾ عالج مشكمة الفقر يعالج ف ؛مشكلة التسول: الثامن
ائية عندما صدرت مف عاجز غير مسمـ مسف، فالزكاة ال تعطى لكؿ سائؿ، وال تعيف في مراحميا الني

عمى اإلكثار مف السائميف الشاحذيف؛ بؿ تقوـ النظـ المالية لو جمعت مف حيث أمر اهلل تعالى ووزعت 
نياء وجود المتس  .ليف في مف مجتمع المسمميفو وفؽ شريعتو ومنيجو عمى قطع التسوؿ مف المجتمع وا 

لمغارميف لممصالح العامة سيمًا في األنصبة التي ذكرىا القرآف  حيث جعؿ معالجة مشكلة الدٌون :اسعالت
 ،لتقضى ديونيـ مف الزكاة، فيدفع ليـ مف الزكاة، ولذلؾ رأينا في الصدر األوؿ بعد القضاء عمى الفقر

 .قمؿ مف الفقرومف ثـ قضاء الديوف، وىو بحد ذاتو ي ،تزويج العزابحصيمة الزكاة إلى ذىبت 

                                                 
 .هي ند  علوم الدين ال،واجالِت يرتتب عل  ادلسل  تعلمها بعد  علومالدين، واحلق الحي أرا  أن ال ند يقول البعض أن ال،واج  – 1
 .39، ص234عدد  ،االصثداد اإلسالمي رللة  ،م رف ابن السبيل  تطبيقاتو المعاصرة ،عمر ؛األشقر – 2
 . 587 ص ،د ر الزكاة  ج اشج المالصشت ا    ادية ،يوس  ؛القرضا   ،والثدريبادلعهد اإلسالمي للباوث  ،اصثدادياز ال،كاة - 3
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أن اقضوا عن  )): فالديوف تقضى مف الزكاة كما جاء عف الميث بف سعد يقوؿ كتب عمر بف العزيز

، أنه ال بد للمرء الغارمٌن، فكتب إلٌه، إنا نجد الرجل له المسكن والخادم، والفرس، واألثاث، فكتب عمر
ن أن ٌكون له األثاث فً بٌته، من مسكن ٌسكنه، وخادم ٌكفٌهمعنته، وفرس ٌجاهد علٌه عدوه، وم

، فيذا اإلرشاد العمري يدؿ عمى اىتماـ الخمفاء بقضاء الديف عف المديف في 1((فاقضوا عنه، فإنه غارم
 .الدولة اإلسالمية، وفي ذلؾ تقميؿ لمفقر في المجتمع المسمـ

 :أثر االتفاقٌات والظواهر المعاصرة على الفقراء: المبحث الثالث

 2على الفقراء فً الحٌاة المعاصرة"جات ال" أثر اتفاقٌة: 
 األطراؼ" الدوؿ األعضاء  تمكيفـ ىو 1947اليدؼ األساسي التفاقية الجات منذ إنشائيا في عاـ  إف
بمعنى إنتاج مستيمكيف جدد لمسمع المنتجة لدى الدوؿ الغنية،  األخرى،النفاذ إلى أسواؽ الدوؿ  مف" المتعاقدة 

 :ر االتفاقية عمى الفقراءدراسة أث مفومف ىنا ال بد 
 :المجتمع المعاصر والفقر من خالل اتفاقٌة الجات:  أوالً 

والمبف، ومعظـ ىذه المواد  والزيتالفقير إلى القوت الذي يقيـ أوده ومف أصناؼ طعامو القمح  يحتاج
ى إنتاج تمؾ الحاؿ تجد أف الدوؿ الغنية تسيطر عم واقعيقع تحت بند المنتجات الزراعية، وعند النظر إلى 

يرتفع أسعارىا، وىذا يرجع إلى رفع الدعـ الحكومي عنيا، فقد ورد في  سوؼالمواد، وفي ظؿ اتفاقية الجات 
 :االتفاقية

مف الدعـ % 13,3وبنسبة  المتقدمةمف قيمة الدعـ بالنسبة لمدوؿ % 2الدعـ الداخمي بنسبة  تخفيض ػ
 .بالنسبة لمدوؿ النامية الفقيرة

مف قيمة الدعـ لمدوؿ % 24 وبنسبةمف قيمة الدعـ لمدوؿ المتقدمة % 36صدير بنسبة دعـ الت تخفيض ػ
 .النامية الفقيرة

لقتؿ الضعفاء، وبالنتيجة الحتمية  األقوياءاتفاقية الجات منتدى األغنياء لقتؿ الفقراء، أو منتدى  إذاً 
ة عند إلغاء الدعـ وخفض قيمة رسـو والسكر والمحوـ بدرجة عالي واأللبافلالتفاقية سوؼ يرتفع أسعار القمح 

االرتفاع في أسعار طعاميـ بسبب اتفاقية الجات وسوؼ  مفعميو سوؼ يضار الفقراء  وتأسيساً التصدير، 
 .عمى حساب الفقراء  األغنياءيستفيد 

 :الفقراء األخرى ضرورٌات: ثانٌاً 

يستر فيو عورتو ويقيو برد الشتاء  الذييتعمؽ بمالبس الفقراء، فالفقير يحتاج إلى الممبس الشعبي  فيما
مف اإلنتاج، فعند رفع الدعـ عنو بفضؿ اتفاقية الجات  النوعوحر الصيؼ، ومعظـ الحكومات تقوـ بدعـ ىذا 

غراض التصدير، وبما أف أساس االتفاقية حرية التجارة بيف ألالفاخرة  المالبستتحوؿ المصانع إلى إنتاج 
إرىاؽ  يسببنب، ومف ثـ تغيير النمط االستيالكي ألوالد الفقراء مما خمؽ المحاكاة لألجا فسينتشرالدوؿ 

                                                 
 .1751، حديث رص  738، صاألموالالقاس  بن سالم،  أبو ابيد - 1

 ،زلسفن ؛ىاشل  .//ومفا بعفدها  38، ص 191رللفة االصثدفاد اإلسفالمي ديب، عفدد  األغنياء،(( جات )) أىوال الفقراء من نيران  ،حسفني ؛شحاتو - 2
الااد ر ا ساا راتيجج  ،بكففري طفه ؛اطيااة .//ومففا بعفدها 67، ص191 عفدد ،رللففة االصثدفاد اإلسففالمي ،حماياة اإلن اااج المحلااج  اج إطااار اتفا يااة الجاات

 .29، ص234 والعدد// 76، ص192رللة االصثداد اإلسالمي ديب عدد ، ج تد قات ال جارة العالمية اإلسشميةلمو ع الد ل 



 

 

 

27 

مف العري والمالبس الخميعة وما  األجنبيةآبائيـ بسبب دخوليـ المتدنية، باإلضافة إلى ما يعرؼ عف األذواؽ 
 . النساء وكذاأسميناه أكذوبة الموضة بالنسبة لمرجاؿ 

العربية يسكنوف الكيوؼ والقبور، ففي  البالدفقراء في بعض فيما يتعمؽ بمساكف الفقراء، إذا كاف ال أما
 فسيوجو االستثمار في قطاع اإلنشاءات إلى إنشاء البيوت الفارىة الحرة،ظؿ اتفاقية الجات وظيور المنافسة 

عمى حياة  يؤثردخؿ الفقير، وبذلؾ يرتفع الدعـ المباشر وغير المباشر لممساكف الشعبية مما  تناسبوالتي ال 
 .فقراءال

االتفاقية، بالفرار إلى تطبيؽ شرع اهلل  ىذهذلؾ ال بد مف مقاومة كبالنسبة لعالجو وتشغيؿ أبنائو، و  وكذا
 :التالية األمورتعالى، وتنفيذ أوامره تعالى، ومراعاة 

  .نتوجو إلى العمؿ الجاد الذي يقينا شر الجات  أف ػ 1
حسانو كما أمرنا ربنا ورسولو  العمؿإتقاف  ػ 2  . األكـروا 
 .ولممؤمنيفاهلل تعالى وشرعو فبيا النجاة مف كيد األعداء، وبيا العزة هلل ولرسولو  معالتصالح  ػ 3

 الخاتمة

،ػ وىو باكورة أبحاث عف الفقر وكيفية القضاء مكافحة الفقر في االقتصاد اإلسالميه الدراسة تناوؿ ىذ 
وربط ذلػؾ بػالقيـ الدينيػة والػنظـ الماليػة  نا المعاصرة،ػعميو في االقتصاد اإلسالمي في الصدر األوؿ وفي حيات

فخػػال زمػػانيـ مػػف  ،ات تجسػػيده عمػػى أرض الواقػػعر فػػي اإلسػػالـ، التػػي مػػف خالليػػا اسػػتطاع ديػػف اإلسػػالـ فػػي فتػػ
أىـ النتائج التي توصمت إلييا الفقر والفقراء، وعالج اإلسالـ ىذه المشكمة في أكثر مف طريؽ ، وظير لنا فيو 

 :وىي الدراسة
؛ فالعمػؿ لكفايػة الػنفس أمػر حػض عميػو كطريػؽ لمقضػاء عمػى الفقػرأىمية العمؿ ىذه الدراسة  أظيرت (1)

اإلسالـ بعمـو وخصػوص النصػوص، ومارسػو كػراـ الصػحابة، فػي مقابػؿ أمػره بمنػع السػؤاؿ والتشػنيع عميػو؛ 
نصػوص القرآنيػة كما فرض العمؿ واإلنفاؽ عمى مف نعوؿ مف زوجة وأطفاؿ ونفقػات أقػارب وحػض عميػو بال

والسػػنية؛ بػػؿ فػػرض العمػػؿ لصػػالح األمػػة، فػػال بػػد مػػف العمػػؿ لػػذات العمػػؿ وقدسػػيتو، كمػػا فػػرض اإلتقػػاف فػػي 
 .العمؿ، وجعؿ العمؿ قبؿ األخذ مف الزكاة لما في الشريعة الغراء مف الحض عميو

مػػػف إذا قصػػػرت بنػػػا السػػػبؿ عػػػف العمػػػؿ لبطالػػػة طارئػػػة أو لعجػػػز أو شػػػيخوخة أو جيػػػاد أو غيػػػر ذلػػػؾ  (2)
ف المسػمميف؛ فوضػع نظػاـ نفقػات األسباب الممجئػة، فقػد شػرع اإلسػالـ مػف الوسػائؿ مػا يعيػد التكافػؿ العػاـ بػي

الزكاة في الماؿ حؽ لمفقراء، تعمؿ عمػى إعػادة توزيػع الػدخوؿ األقارب طريقًا إلعادة توزيع الثروات، ومف ثـ 
ؤوس السػػنوية ػ التػػي تعمػػؿ عمػػى إعػػادة والتقػػارب بػػيف الطبقػػات، باإلضػػافة إلػػى صػػدقة الفطػػر ػ ضػػريبة الػػر 

التوزيع الموسمي المفرح بيف المسمميف أغنياء وفقراء، باإلضافة إلى اإلرث والفيء والغنيمة ونفقات األقػارب 
تعمػػؿ  السػػائمة نحػػو البتػػروؿ الػػذي يجػػب إخػػراج زكاتػػو، ونظػػاـ العواقػػؿ المفتػػت لممصػػائب، وخمػػس المعػػادف 

 .بيف طبقات المجتمعقر في المجتمع، وتقارب جميعًا عمى التقميؿ مف درجة الف

نفػاؽ العفػو واليبػات واليػدايا وحقػوؽ الضػيافة واألضػحية والعقوبػات  (3) تعمؿ النظـ الطوعية؛ كالصػدقة وا 
 .المالية عمى إعادة توزيع طوعي في درجة ثالثة لتقضي عمى الفقر
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ميمػػػة؛ نحػػو إشػػػباع  اتسػػمت خطػػة النظػػػاـ االقتصػػادي فػػػي اإلسػػالـ فػػػي توزيعػػو لمػػدخوؿ بعػػػدة سػػمات (4)
حاجػات النػاس، وتصػحيح مفػػاىيـ األفػراد القيميػة فػػي بنػاء المجتمػع، وتركػو لالنعزاليػػة، وتػأليؼ قمػوب الفقػػراء 
وعػدـ تػػركيـ لمجػػوع والعػػوز والحاجػػة، وتخفيػػؼ التفػػاوت بػػيف طبقػػات المجتمػػع؛ باإلضػػافة إلػػى تشػػجيع األفػػراد 

 .عمى العطاء حتى الفقراء منيـ؛ كما في صدقة الفطر

أظيػػرت نظػػـ التوزيػػع عمػػى كثرتيػػا شػػدة عنايػػة النظػػاـ االقتصػػادي اإلسػػالمي بػػالتوزيع، وكثػػرة وشػػموؿ  (5)
فػػال ترىػػؽ الغنػػي بسػػبة  الػػنظـ التػػي تعػػددت مػػف نظػػاـ سػػنوي إلػػى موسػػمي، واتسػػاميا بالوسػػطية واالعتػػداؿ،

ت الطمػػب مػػف دخمػػو، وال عولػػت عمػػى الػػنظـ اإللزاميػػة وحػػدىا، بػػؿ جعمػػت طائفػػة طوعيػػو؛ بػػؿ وخفضػػ% 2،5
 .عمى المعونات ونظمتيا مف خالؿ أصناؼ المستحقيف ليا

لـ تغفؿ خطة اإلسػالـ المػذيف يعيشػوف فػي كنػؼ المسػمميف، مػف األديػاف األخػرى، فقػد شػيدت الوثػائؽ  (6)
% 2،5التاريخيػػة فػػػي عصػػر الرشػػػاد رعايػػة ليػػػـ مػػػف بيػػت مػػػاؿ المسػػمميف، أو تفػػػرض عمػػييـ ضػػػريبة بقيمػػػة 

، وبيذا فالضماف يشمؿ المسمميف وغير المسػمميف ممػف يعيشػوف فػي ظػالؿ الدولػة لتحقيؽ التكافؿ فيما بينيـ
 .اإلسالمية

عالج الفقر يقضي عمى آفات كثيرة نحو المرض، والجيؿ، والعزوبة، والتشرد، وغيرىا مف المشكالت  (7)
 .التي تعصؼ في المجتمعات حتى الراقية منيا

لمػة، التػي زادت مػف ُدولَػة المػاؿ بػيف األغنيػاء، وزادت أثبتت الدراسة أثػر الجػات عمػى الفقػراء، وكػذا العو  (8)
الفقيػػػر فقػػػرًا؛ بػػػػؿ أضػػػحت الجػػػػات إلػػػى جانػػػب صػػػػندوؽ الػػػديف الػػػػدولي والبنػػػؾ الػػػدولي مثمػػػػث اآلليػػػة التػػػػي 
تستخدميا العولمة وتعمؿ جميعًا لتحقيؽ اليدؼ نفسو، زيادة غنا مجتمعات المحيط األطمسي عمى حساب 

 .المجتمعات الفقيرة
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