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 بسم هللا الرمحن الرحيم .
صالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد احلمد هلل رب العاملني وال

 صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني .  
 وبعد 

 التمهيد :ــــ
 يف كبري  حتسن وهناك مسبوق، غري بشكل  اجملاالت، خمتلف يف العامل تقدم لقد

  ذالك الدول،ورغم من كثري يف الناس ماليني حياة على طرأ الذي املعيشة مستوى
 وأضحى البشر، من عريضة قطاعات تؤرق إنسانية مشكلة ميثل الفقر زال فال

 وأقدم أهم من واحدة يعترب كما. العامل يطرحه الذي األكرب التحدي يشكل
 إذ واالجتماعية، االقتصادية النظرايت وقرأهتا اجملتمعات شهدهتا اليت املعضالت

 أفراد وبوجود الثروة، يف الكبرية ابلفوارق  الظاهرة هلذه  التارخيي الرتاث يرتبط
 إال. مستمر فقر حالة يف األخرى األمم إبقاء مصلحتها من جتد غنية أمم أو أثرايء

 العوامل وجود عدم على دليال اعتباره ميكن ال أيضا املتخلفة الدول فقر أن
 اليت والوسائل الطرق إىل االفتقار هو وإمنا التقدم، إىل املؤدية الكامنة والقوى

 .منشود منو خلق على قادرة تصبح أن القوى وتلك العوامل هلذه ميكن واسطتهاب
 القضااي أهم من والفقر البطالة أصبحت السكان عدد وتزايد اجملتمعات تطور ومع

 يف املتخصصة الدولية واملنظمات احلكومات ابل تشغل اليت املتالزمة االجتماعية
 وقد. اجملتمع أفراد من كبرية نسبة على هاوأتثري  ألمهيتها وذلك االجتماعية، التنمية
 مستوى زايدة إىل هتدف اليت والربامج السياسات من العديد النامية الدول تبنت

 لكل واالقتصادية االجتماعية للظروف طبقا اختيارها يتم واليت أفرادها، معيشة
 الدول، القتصادايت العامة املالمح حتديد يف مهمتني الظاهرتني هاتني وتعد. دولة

 مألوفة قضااي وهي متخلفة، أو متقدمة كانت سواء منها دولة أي ختلو ال حيث
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 واحلضارات الشعوب جلميع واجتماعية اقتصادية ظواهر أهنا حيث من ومتناولة
 .العصور مجيع ويف واجملتمعات،

 والفقر، البطالة على يقضي الذي املنهج ميثل كله اإلسالمي الدين به جاء ما إن
 من ختلفه وما الظواهر هذه حول والتصورات ابحللول حافل القيم الدينهذا وأن

 اليد من خري العليا اليد: والسالم الصالة عليه حممد الرسول قال حيث تبعات،
 أنتج والفقر البطالة على للقضاء اإلسالم به جاء الذي املنهج هذا وإن. السفلى،

 املنهج منها يتكون اليت رالعناص تعمل حبيث نوعها، من فريدة نتائج تطبيقه
 . الواقع يف نتائجها تعطي وابلتايل وتتفاعل،

 ذكر حيث من هلا، حلول وإجياد املشاكل هذه عالج إىل اإلسالمي الدين وتطرق
 يف يكمن االختالف أن هلا،إال الالزمة احللول ووضع الفقراء، جتاه األغنياء واجب
 بني كبرية فجوة هناك أن إذ بلد، كل يف املوجودة النسبة حيث من التفاوت درجة
 وهكذا(. الفقرية) املتخلفة الدول يف عنه( الغنية) املتقدمة الدول يف الفقراء أعداد
 فإن ولذلك املتخلفة، الدول يف إغفاهلا ميكن ال وظاهرة أساسية، مسة الفقر يعترب

 املشاكل أخطر به لتواجه املنهج هلذا حاجة يف مجيعها البشرية اجملتمعات
 من األغنياء على اإلسالم شرع وقد. واستقرارها أمنها هتدد اليت الجتماعيةا

 الذي املال من قدر وهي واحملتاجني، للفقراء تدفع حبيث أمواهلم، زكاة املسلمني
. اإلسالمي النظام يف املهمة االقتصادية التشريعات من الزكاة وتعد سنواي، يدفع

 يتمثل الفقر مشكلة حل يف للزكاة ملباشرا االقتصادي األثر أن إىل توضيح وميكن
 وتنمية وتشجيع دعم خالل من اجملتمع يف املعطلة البشرية الطاقات حتريك يف

 يف منتجة فاعلة طاقات إىل وحتويلها الطاقات لتلك واملهنية الذهنية القدرات
 رادلألف االستهالكية املتطلبات تلبية حنو فقط تتجه ال الزكاة موارد أن إذ جمتمعها،

 الكربى املقاصد مع يتناسب الذي األصل وإمنا الفقراء، وصف يشملهم الذين
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 جتاه مبسؤولياهتم يشعرهم مبا للفقراء، والقدرات املهارات تنمية هو للتشريع
 طاقاهتم استنهاض على ويساعد االتكالية، الروح على فيهم ويقضي جمتمعهم
 املستوى على هلم النفع ققحي مبا واستثمارها، وتوجيهها اإلنتاجية وقدراهتم

 من نوعا املال هذا جعل عدم إىل كذلك الزكاة نظام ويسعى. وجملتمعاهتم الشخصي
 تشجيع إىل تسعى بل مساعدات، شكل على للناس تقدم اليت واهلبات العطااي
 أهنا كما املعيشة، من الالئق املستوى هلم ويكفل اجملتمع، يف لالندماج الفقراء
 الطاقات تعطل عن األساس يف والناجتة الفقر إىل املؤدية األسباب معاجلة يف تسهم

 بشكل واستغالهلا طاقاهتم استعمال عل قدرهتم عدم أو للفقراء، أواملهنية الذهنية
 من حيرمون وابلتايل اجملتمع، بناء يف اإلسهام على قادرين غري جيعلهم مما صحيح،

 .البناء ذلك مثرة
 

 يف الفقر ملشكلة الشريفة النبوية السنة عالج) هومسيت هذا حبثيولذلك قدمت 
 ــــــــــــ: يلي كما.وخامتة وابببني مقدمة إىل هذا حبثي قسمت وقد(  املسلم اجملتمع

  هلل عبادة وأنه اإلسالم يف العمل أمهية عن حملة فيها وذكرت املقدمة ــــــ أوالا 
 أسباب وعن وإصطالحاا  لغة الفقر تعريف عن فيه فتكلمت األول ـــــالباب:اثنياا 

 الباب ـــــ:اثلثاا . املشكلة هذه عن التحدث عند نعلمها أن  جيب أمور وعن الفقر
 وكفه العمل النيب علمه وكيف وتصحيحة املختلفة ورواايته األنصاري حديث الثاين
 . للمجتمع قدوة ليكون. الناس سؤال عن

 يف إليها توصلت اليت والتوصيات نتائجال أهم اخلامتة يف وذكرت اخلامتة ـــــ: رابعاا 
 . البحث هذا يف املوجودة الفهارس مث حبثي

 أوالا:ــــاملقدمة :ــــــــ



 

 
2080 

 قبل - عالجهما على وحرص والبطالة، الفقر مبشكليت اإلسالم  اعتين لقد
 تصيبه قد اليت األخطار من املسلم اجملتمع على حفاظاا متعد ِّدة بوسائل - وجودمها
؛وكذلك وسلوكيًّا أخالقيًّا  تؤك ِّد حيث.   املسلم الفرد على حفاظاا  وعقائدايًّ

 النفسيَّة، الصحَّة على سي ِّئة آاثراا والبطالة للفقر أنَّ  العلميَّة و النفسية الدراسات
 أو الفاضلة األخالق إىل يفتقدون الذين األشخاص عند وخاصَّة  واجملتمع للفرد
 تزداد كما امليسر، ولعب اخلمور ُشْرب على بعضهم  يقدم حيث الديين؛ الوازع
 بني - الغري على واالعتداء والسلب والسرقة كالقتل - والفوضى اجلرمية نسبة
 من الشخص حيمي حيث تعاىل هللا من نعمة فالعمل.  العمل عن  العاطلني هؤالء
  أبفراده اجملتمع وينتفع صاحبه العمل وينفع أفراده من اجملتمع وحيمي نفسه

 .  املخلصني املنيالع
 وجملتمعه ولوطنه لنفسه انفعا الفرد يكون أن يريد حيث اإلسالم يريده ما وهذا

 سبحانه هللا يقول  حيث. األرض ىف اخلالفة مقصود هو هذا ألن كلها وللدنيا
 قَاُلوا يَفةا َخل   اأْلَْرض   يف   َجاع ل   إ ينِّ   ل ْلَماَلئ َكة   رَبُّكَ  قَالَ  َوإ ذْ ) الكرمي القرآن يف  وتعاىل
دُ  َمنْ  ف يَها َأجَتَْعلُ  َْمد كَ  ُنَسبِّ حُ  َوحَنْنُ  الدِّ َماءَ  َوَيْسف كُ  ف يَها يـُْفس   إ ينِّ   قَالَ  َلكَ  َونـَُقدِّ سُ  حب 
 فـََقالَ  اْلَماَلئ َكة   َعَلى َعَرَضُهمْ  مثَّ  ُكلََّها اأْلَمْسَاءَ  َآَدمَ  َوَعلَّمَ ( 30) تـَْعَلُمونَ  اَل  َما َأْعَلمُ 

مْسَاء   نْب ُئوين  أَ  ُتمْ  إ نْ  َهُؤاَلء   أبَ   َما إ الَّ  لََنا ع ْلمَ  اَل  ُسْبَحاَنكَ  قَاُلوا( 31) َصاد ق نيَ  ُكنـْ
ُهمْ  َآَدمُ  ايَ  قَالَ ( 32) احْلَك يمُ  اْلَعل يمُ  َأْنتَ  إ نَّكَ  َعلَّْمتَـَنا مْسَائ ه مْ  َأنْب ئـْ  َأنـَْبَأُهمْ  فـََلمَّا أبَ 

مْسَائ ه مْ   َوَما تـُْبُدونَ  َما َوَأْعَلمُ  َواأْلَْرض   السََّماَوات   َغْيبَ  َأْعَلمُ  إ ينِّ   َلُكمْ  َأُقلْ  َأملَْ  قَالَ  أبَ 
ُتمْ   مها أساسيني بشيئني األرض ىف اخلالفة فتحقيق سورة (1) ( (33) َتْكُتُمونَ  ُكنـْ
 سعيوال فيها الصاحل والعمل والفالح ابخلري األرض وعمارة وتعاىل تبارك هللا عباده
( َأاَل يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّط يُف 13)) تعاىل قال كما منها احلالل الرزق على

                                 
 (33 ــ30 األية البقرة سورة ( 1
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( ُهَو الَّذ ي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالا فَاْمُشوا يف  َمَناك ب َها وَُكُلوا م ْن ر ْزق ه  14اخْلَب رُي )
 (1)(( 15َوإ لَْيه  النُُّشوُر )

ُروا يف  اأْلَْرض  َوابـْتَـُغوا وهذا يتضح جليا من قو   َيت  الصَّاَلُة فَانـَْتش  له تعاىل )فَإ َذا ُقض 
َ َكث رياا َلَعلَُّكْم تـُْفل ُحوَن )  (2) (10م ْن َفْضل  اَّللَّ  َواذُْكُروا اَّللَّ

حيث أيمران هللا ابلصالة وهي عبادة مث أيمران ابألنتشار يف األرض واألبتغاء من 
من نوع اثين مث أيمران بذكره وهو نوع اثلث من العبادة  فضله وهي عباده اثنية

 فاألنواع الثالثة عبادات وإن أختلفت كيفيتها وصورهتا وطبيعتها .
ويتضح ذلك أكثر حينما أيمران هللا سبحانه وتعاىل بعمارة األرض فيقول سبحانه 

هللا طلب  وتعاىل على لسان نيب هللا صاحل ملا  أمر قومه بعباده هللا ويقول هلم إن
منكم أن تعمروا األرض  )َوإ ىَل مَثُوَد َأَخاُهْم َصاحل اا قَاَل اَي قـَْوم  اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم 
ُرُه ُهَو َأْنَشَأُكْم م َن اأْلَْرض  َواْستَـْعَمرَُكْم ف يَها فَاْستَـْغف ُروُه مثَّ تُوبُوا إ لَْيه  إ نَّ  ْن إ َلٍه َغيـْ م 

 َرّبِّ  َقر يب
فكلمة وأستعمركم يف األرض أي طلب منكم عمارهتا وهو ( 3)( 61يب  )ٌ  جمُ  

نفس معىن  الطلب املوجود يف سورة اجلمعة مع أختالف األلفاظ حيث أيمرهم 
بعبادة هللا أوالا مث أيمرهم بعمارة األرض مث أيمرهم ابلتوبة واألستغفار وهو نوع من 

 الذكر املوجود يف سورة اجلمعة .
َفُع  إذا العبادة املذكورة يف أية سورة الذارايت بقوله تعاىل )َوذَكِّ ْر فَإ نَّ الذِّ ْكَرى تـَنـْ
ْنَس إ الَّ ل يَـْعُبُدون  )55اْلُمْؤم ن نَي ) ُهْم م ْن ر ْزٍق 56( َوَما َخَلْقُت اجلْ نَّ َواإْل  نـْ ( َما ُأر يُد م 

                                 
 ( 14ـ 13امللك من األية  ( 1
 10سورة اجلمعة األية  ( 2
 61سورة هود األية  ( 3
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َ ُهَو الرَّ 57َوَما ُأر يُد َأْن يُْطع ُمون  ) ة  اْلَمت نُي )( إ نَّ اَّللَّ هي ( 1) (58زَّاُق ُذو اْلُقوَّ
العباده مبوسوعها الشامل واليت تشمل كل حركة وسكنة لإلنسان يف األرض فالبد 
أن تكون يف هللا وهلل وأبوامر هللا وبنواهي هللا ألننا عباد هللا وعبيد هلل كما قال تعايل 

ا ))إ ْن ُكلُّ َمْن يف  السََّماَوات  َواأْلَْرض  إ الَّ  ( َلَقْد َأْحَصاُهْم 93 آَِ  الرَّمْحَن  َعْبدا
ـ 93سورة مرمي األية  (2) (95( وَُكلُُّهْم َآت يه  يـَْوَم اْلق َياَمة  فـَْرداا )94َوَعدَُّهْم َعدًّا )

95 ) 
إذا فالعمل والسعي يف األرض لعمارهتا نوع من أنواع العبادة هلل وإن  كنت التشعر 

ا يف أحاديث كثرية للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم منها بذلك  .ويتضح ذلك جلي
 قوله صلى هللا عليه وسلم :

ِّ   َعَلى َمرَّ  َرُجالا  َأنَّ : ُعْجَرةَ  ْبن   َكْعب   َعنْ   فـََرَأى،  َوَسلَّمَ  َوآل ه   َعَلْيه   اَّللَُّ  َصلَّى النَّيب 
،  َأْعَجبَـُهمْ  َما َوَنَشاط ه   َجَلد ه   م نْ  لَّمَ َوسَ  َوآل ه   َعَلْيه   اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسول   َأْصَحابَ 

 َعَلْيه   اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسولُ  فـََقالَ ،  اَّللَّ   َسب يل   يف   َهَذا َكانَ  َلوْ ،  اَّللَّ   َرُسولَ  ايَ : فـََقاُلوا
َغاراا َوَلد ه   َعَلى َيْسَعى َكانَ  إ نْ : »َوَسلَّمَ  َوآل ه    َخَرجَ  َكانَ  َوإ نْ ،  اَّللَّ   َسب يل   يف   فـَُهوَ  ص 

 َعَلى َيْسَعى َخَرجَ  َكانَ  َوإ نْ ،  اَّللَّ   َسب يل   َفف ي َكب ريَْين   َشْيَخنْي   َأبـََوْين   َعَلى َيْسَعى
ه   ،  اَّللَّ   َسب يل   َفف ي َأْهل ه   َعَلى َيْسَعى َخَرجَ  َكانَ  َوإ نْ ،  اَّللَّ   َسب يل   َفف ي ل َيع فََّها نـَْفس 
 أعماال هناك إذا( 3)«الطَّاُغوت   َسب يل   َفف ي َوَتَكاثـُراا تـََفاُخراا َيْسَعى َخَرجَ  انَ كَ  َوإ نْ 

 أو النفس إعفاف أجل من والعمل اجلهاد وهو هللا سبيل ويف عبادة كلها كثرية
 هو وهذا هللا سبيل يف ذلك كل واألبناء والوالدين الزوجة إعفاف على السعي

                                 
 (58ـ55سورة الذارايت من األية ) ( 1
 ( 95ـ 93سورة مرمي األية  ( 2
 يف 940 رقم حديث 148 ص 2 ج حممد امسه من ابب بريوالك واألوسط الصغري يف الطرباين رواه ( 3
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 أحي رواية ويف أبوان ألك له فقال جياهد أن يريد لرج معه خرج ملا النيب مقصود
 . فجاهد ففيهما قال نعم قال والداك

يَ  َعْمٍرو ْبنَ  اَّللَّ   َعْبدَ  عن صحيحه يف البخاري اإلمام روى فقد  ُهَما، اَّللَُّ  َرض   َعنـْ
ِّ   إ ىَل  رَُجل   َجاءَ : يـَُقولُ   َأَحي  : »فـََقالَ  اجل َهاد ، يف   هُ فَاْسَتْأَذنَ  َوَسلََّم، َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى النَّيب 

َما: »قَالَ  نـََعْم،: قَالَ  ، «َوال َداَك؟  (1)«َفَجاه دْ  َفف يه 
 قال كما الذنوب ملغفرة سبب ويكون وعباده جهاد العمل أن يقال أن ميكن إذا

ُّ  قَالَ : قَالَ  ُهَريـَْرَة، َأّب   فعن. ذلك وسلم عليه هللا صلى النيب  َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى النَّيب 
 اللَّْيلَ  الَقائ م   َأو   اَّللَّ ، َسب يل   يف   َكاْلُمَجاه د   َوامل ْسك ني ، اأَلْرَمَلة   َعَلى السَّاع ي: »َوَسلَّمَ 

، َحدََّثين   َعبَّاٍس، ْبن   اَّللَّ   َعْبد   ْبن   َعل يِّ   ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  وعن( 2) «النـََّهارَ  الصَّائ م    َعنْ  َأّب 
ْعتُ  :قَالَ  َجدِّ ي  م نْ  كاالًّ  َأْمَسى َمنْ : »يـَُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسولَ  مسَ 
 مثل الذنوب ملغفرة سبب العمل يكون كيف أرأيتم( 3)«َلهُ  َمْغُفوراا َأْمَسى يََدْيه   َعَمل  

 ولكن منها بدال فقط ونعمل الصالة نرتك أن ذلك معىن ليس  متاما الصالة
ُروا يف  اأْلَْرض  َوابـْتَـُغوا ) تعاىل هللا قال كما أراد اإلسالم َيت  الصَّاَلُة فَانـَْتش  )فَإ َذا ُقض 

َ َكث رياا َلَعلَُّكْم تـُْفل ُحوَن )  (سورة اجلمعة10م ْن َفْضل  اَّللَّ  َواذُْكُروا اَّللَّ
أي حنافظ على الصالة مث بعدها حنافظ على العمل مع ذكر هللا يف كل وقت 

وهذا واضح من سنة النيب صلى هللا عليه وسلم فقد رعى الغنم واشتغل وحني .
ابلتجارة وجاهد يف سبيل هللا بل إن كل األنبياء واملرسلني رعوا الغنم كما  قال 

يَ  ُهَريـَْرةَ  َأّب   النيب . فعن ِّ   َعن   َعْنُه، اَّللَُّ  َرض   َما: »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى النَّيب 

                                 
  3004 رقم حديث 59ص 4ج الوالدين إبذن اجلهاد ابب البخاري صصحيح ( 1
 5353 حديث 62ص 7ج األهل على النفقة فضل ابب البخاري رواه ( 2
  7520 رقم حديث 289 ص 7ج األوسط يف الطرباين رواه ( 3
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 َأْرَعاَها ُكْنتُ  نـََعْم،: »فـََقالَ  َوَأْنَت؟: َأْصَحابُهُ  فـََقالَ  ، «الَغَنمَ  َرَعى إ الَّ  نَب يًّا اَّللَُّ  بـََعثَ 
َْهل   قـََرار يطَ  َعَلى  (1)«َمكَّةَ  أل 
 أبيديهم يعملون كانوا حممد نبينا قبل األخرين امللوك األنبياء سري يف املتأمل بل

 هللا أن فرغم الوقت نفس يف وملكا نبيا كان فقد اودد هللا نيب عن النيب قال مثلما
 العمل على يتكرب وال بيده يعمل كان أنه إال واحلكمة وامللك ابلنبوة عليه من

يَ  امل ْقَدام   َعن  .  عنه النيب فقال  َوَسلََّم، َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسول   َعنْ  َعْنُه، اَّللَُّ  َرض 
راا َقطُّ، طََعاماا د  َأحَ  َأَكلَ  َما: »قَالَ  َّ  َوإ نَّ  يَد ه ، َعَمل   م نْ  أيَُْكلَ  َأنْ  م نْ  َخيـْ  َداُودَ  اَّللَّ   َنيب 
 (2)«يَد ه   َعَمل   م نْ  أيَُْكلُ  َكانَ  السَّاَلُم، َعَلْيه  

 وهي متعبة شاقة مهنة يف العمل عن يتكرب مل ألنه احلديث هبذا النيب خصه ولذلك
 كان أنه رغم وغريها احلرب وأدوات والسيوف دروعال يصنع فكان احلدادة مهنة
.  أبمواهلم غريهم خيدمهم وإمنا أبيدهم اليعملوا أن امللوك عادة ومن.  وملكا نبيا
  العمل قيمة من عظم النيب إن  بل
 نْ إ  : »َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َمال كٍ  ْبنَ  َأَنسَ  فقال الزراعة يف

يَلة ، َأَحد ُكمْ  َوب َيد   السَّاَعةُ  قَاَمت    «فـَْليَـْفَعلْ  يـَْغر َسَها َحّتَّ  يـَُقومَ  اَل  َأنْ  اْسَتطَاعَ  فَإ نْ  َفس 
(3 ) 

 استطاع فإن الساعة قيام رغم والغرس للزراعة عظيمة قيمة النيب جعل كيف انظر
 صحيفته يف اتوحسن ثواب عليها ألخذ غرسها لو ألهنا  فيفعل يغرسها أن أحدكم
 منها أكل إذا ويثاب غرسها على يثاب ولكنه الثمر خترج مل أم الثمر أخرجت سواء
د   َعنْ   أمحد اإلمام رواه فيما النيب قال ولذلك أحد ، ْبن   َخالَّ : قَالَ  َأب يه   َعنْ  السَّائ ب 

                                 
  2262 رقم حديث 88ص 3 ج قراريط على لغنما رعي ابب البخاري رواه ( 1
  2072 رقم حديث92ص 3 ج بيده الرجل كسب ابب البخاري رواه ( 2
 12981 رقم حديث مالك بن أنس مسند مسنده يف أمحد اإلمام رواه ( 3
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ْنهُ  فََأَكلَ  َزْرعاا َزرَعَ  َمنْ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسولُ  قَالَ  رُ   م   اْلَعاف َيةُ  َأو   الطَّيـْ
 (1)«َصَدَقة   ب ه   َلهُ  َكانَ 

 اجلارية الصدقة من وأهنا الناس هبا لينتفع املباين وعمل البناء قيمة من النيب وعظم
 مسنده يف أمحد األمام رواه فيما النيب يقول  حيث والغرس هي موته بعد لصاحبها

ثـََنا قال ثـََنا هلَ يَعَة، اْبنُ  ثـََناَحدَّ  َحَسن ، َحدَّ ُن، َحدَّ  َعنْ  َأب يه ، َعنْ  ُمَعاٍذ، ْبن   َسْهل   َعنْ  َزابَّ
َياانا  بـَىَن  َمنْ : »قَالَ  َأنَّهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسول    اْعت َداٍء، َواَل  ظُْلٍم، َغرْي   م نْ  بـُنـْ

 اَّللَّ   َخْلق   م نْ  ب ه   انـُْتف عَ  َما َجارٍ  َأْجر   َلهُ  َكانَ  اْعت َداٍء، َواَل  ظُْلٍم، َغرْي   يف   َغْرساا َغَرسَ  َأوْ 
 َوتـََعاىَل  تـََباَركَ 

 فيما النيب يقول حيث احلطب مجع كان ولو العمل قيمة من النيب عظم بل( 2)
يَ  الَعوَّام   ْبن   الزُّبـَرْي   َعن   صحيحة يف البخاري اإلمام رواه ِّ   َعن   َعْنُه، اَّللَُّ  َرض   النَّيب 

َلُه، َأَحدُُكمْ  أيَُْخذَ  أَلَنْ : »قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى َ  َحبـْ ُْزَمة   فـََيأِْ   َعَلى احلََطب   حب 
َا اَّللَُّ  فـََيُكفَّ  فـََيب يَعَها، َظْهر ه ، ر   َوْجَههُ  هب   َأوْ  َأْعَطْوهُ  النَّاسَ  َيْسَألَ  َأنْ  م نْ  َلهُ  َخيـْ
 جبمع الشديدة واملسئلة الفقر النيب عاجل كيف موضوعنا هو ذاوه( 3)«َمنَـُعوهُ 

 البشرية لتتعلم. الناس إىل واحلاجة املسئلة ذل عن غنيا صاحبها وجعل احلطب
 الذين األغنياء طبقة من الفقري السائل النيب جعل كيف النيب سنة من كلها

 هذا حبثي مسيت  ولذلك. جمتمعهم وينفعون أنفسهم فينفعون أبيديهم يعملون

                                 
  16558 رقم حديث 92 ص 27ج سهلة بن خالد بن السائب  حديث مسنده يف أمحد م اإلما رواه ( 1
 15616 رقم حديث 382 ص 24 ج اجلهين معاذ مسند دأمح مسند ( 2
 1471 رقم حديث 123 ص 2 ج  املسئلة عن األستعفاف ابب البخاري صحيح ( 3
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 املوفق وهللا(  املسلم اجملتمع يف الفقر ملشكلة الشريفة النبوية السنة عالج)
 ــــــــــ: األول الباب.  للخري

تعريف الفقر لغة وإصطالحاا وأسباب الفقر وبعض احللول اهلامة ملشكلة الفقر يف 
 :ـــالدول اإلسالمية 

 الَفْقرُ  و. واحلَزُّ  الشَّقُّ  الَفْقرُ  و. َمفاق رُ :  واجلمع. واحلاجة الَعَوز:  هو ــــ:لغة الفقر
 .فُقور  :  واجلمع. واحلْرص اهلمُّ 

 منخفضة الدول أبهنا الفقرية الدول ــ: الدويل البنك  عرف ــــ: إصطالحاا  والفقر
 600 عن الفرد دخل فيها ينخفض اليت الدول أبهنا وقال  الفقرية أي الدخل
 متوسط فيها يقل دولة 15 منها ،أفريقيا يف معظمها دولة 45 وعددها ،دوالر
 ملؤشر مقابل( القدرة فقر) مقياس ويعترب.سنواي دوالر 300 عن الفرد دخل

 البشر شرحية حتديد حتاول مؤشرات لثالث مرجح متوسط انه حيث البشرية التمنية
 (.والتعليم – والصحة - اجليدة التغذية) من األساسية اخلدمات هبذه تتمتع ال اليت
 ـــ:اإلسالمى الفكر ىف والفقراء الفقر مفهوم وأما

 مصارف حبث عند والفقراء للفقر تعريفهم ىف املسلمني فقهاء  فوضح 
 ضد وهو واحلاجة، العوز الفقر" أبن يعرفه والذى اللغوى، املعىن من الزكاة
 قدرته وعدم لإلنسان الالزمة احلاجيات توفر مبدى يرتبط بذلك وهو ،("1)الغىن
 عىنامل هذا على للداللة أخرى ألفاظ تستخدم أنه املعلوم ومن هذا هبا، الوفاء على
 والضعف والسائل، املسكني، أو املسكنة: منها الكرمي القرآن ىف وردت الفقر غري
 .احلرمان من احملروم، وكذا املال جمال ىف

                                 
 -منظـور البـن العـرب لسـان -القاهرة -العربية اللغة جممع- الكرمي القرآن مصطلحات معجم" فقر" مادة( 1)

  38/3444 املعارف دار

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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 استحقاقه مدى حبسب للفقري تعريفهم فجاء الفقهاء، اصطالح ىف أما 
 فلدى الزكاة، ألخذ املوجب الفقر حد حيث من تعريفاهتم اختلفت وابلتاىل للزكاة

 األدىن وقدروا لـه، شىء ال الذى املسكني مقابل ىف شئ أدىن لـه من الفقري: حلنفيةا
 وآلة السكن مثل األصلية احلاجات ىف مستغرقا يكون ال أن وبشرط الزكاة بنصاب
 الفقري فيقولون( 2)واحلنابلة الشافعية أما ،(1)املالكية قال ذلك من وقريبا العمل،

 ما ميلك الذى فهو املسكني أما حاجته، موقع عيق كسب وال له مال ال من هو"
 لديهما ليس واملسكني الفقري أن يفهم ذلك ومن" يكفيه وال كفايته من موقعاا  يقع
 أو مستوايت هناك أن يظهر مما الدرجة، ىف اختلفا وإن احتياجاهتما يغطى ما

 زمن من خيتلف الفقهاء لدى احلاجة هذه تقدير أن مراعاة مع هذا للفقر، درجات
 خبرجه، دخله يفى ال الذى هو املسكني" الغزاىل قال ولذا أعبائه، وحبسب آلخر
 واملعترب. غىن وهو وحبال فأسا إال ميلك ال وقد مسكني، وهو دينار ألف ميلك فقد
 ىف أيخذ هنا الفقر قياس أن أى ،(3")تقتري وال إسراف بال ابحلال يليق ما ذلك ىف

 الفكر ىف يستخدم كما وحده اإلنفاق حجم وأ وحده الدخل حجم ليس االعتبار
 املطلوب لإلنفاق مناسبته ومدى الدخل حجم االعتبار ىف أيخذ وإمنا املعاصر،

 حساب ىف ينظر ال أنه كما فيه، يعيش الذى واجملتمع الشخص حال حسب
 الفقر) الدولة مستوى على واإلنفاق الدخل متوسط من نصيبه إىل احتياجاته

 الفكر بدأ ما وهذا( النسىب الفقر) حدة على فرد كل إىل ظرين وإمنا( املطلق
 (.4)االعتبار ىف أيخذه املعاصر

                                 
  1/492 الكبري شرحال على الدسوقى حاشية( 1)

  2/272 للبهوتى القناع كشاف احللىب، طبعة 3/106 للشربيىن احملتاج معىن( 2)

  3/108: للشربيىن احملتاج مغىن ىف ورد( 3)

  11 ص األهرام مؤسسة ونشر ترمجة 1995 عام الدوىل البنك تقرير( 4)
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 أسباب الفقر الرئيسية يف الدول اإلسالمية :ــــــ

 وميكن حصر أسباب الفقر الرئيسية إىل أسباب  داخلية وأخرى خارجية.

 ـــ: الداخلية األسباب .1

ونشاطه وتطوره احلضاري والبشري، من أهم األسباب الداخلية طبيعة اجملتمع 
وعراقته يف تنظيم اعماله ونشاطه واستفادته من ثرواته وتنميتها تنمية مستدامة، 

السائد يف بلد ما. فالنِّظام اجلائر ال يشعر فيه  واالقتصادي السياسيواثنياا النظام 
املواطن ابألمن واالطمئنان إىل عدالة حتميه  من الظلم والعسف. ويستفحل األمر 

إذا تضاعف العامل السياسي بعامل اقتصادي وضياع الثروة ابلطرق غري املشروعة 
تيجة استشراء الفساد واحملسوبية، فيتعاضد االستبداد السياسي ابالستبداد ن

االقتصادي واالجتماعي، وهي من احلاالت اليت تتسبب يف اتساع رقعة الفقر حّت 
عندما يكون البلد زاخرا ابلثروات الطبيعية كما حدث وحيدث يف عدة بلدان 

األهلية واالضطراابت  احلروبالالتينية، هذا فضال عن  أمريكاأو يف دول  إفريقية
 وانعدام األمن.

 

 

 ــــــ: اخلارجية األسباب ـــ2

األسباب اخلارجية متعددة، وهي أعقُد وأخفى أحياان. ومن أمهها احلروب 
والنزاعات والصراعات الدولية اليت حترم البلدان فرصة التنمية والتطوير، كما من 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
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تدخل بشؤون الدول الفقرية استغالال وهنبا لثرواهتا، أسباهبا السيطرة واالستعمار وال
من أكثرها ظهوراا االحتالل األجنيب لبعض الدول اإلسالمية كما حدث وحيدث 

 والتاريخ خري شاهد على ذلك .

 بعض احللول اهلامة ملشكلة الفقر يف الدول اإلسالمية :ـــ

 ميكن ذكر بعض احللول للفقر يف الدول اإلسالمية كما يلي :

. تعليم الناس االعتقاد الصحيح أبن الرزق من هللا، وأنه هو الرزاق، وتعليم 1
وأن كل ما يقد ِّره هللا من املصائب الناس الدعاء وطلب الرزق من هللا وحده 

فلحكٍم ابلغة، وعلى املسلم الفقري الصرب على مصيبته، وبذل اجلهد يف رفع الفقر 
ة  اْلَمت نُي( : )إ نَّ اَّللََّ  عن نفسه وأهله. قال تعاىل ، وقال ( 1) ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ

ْن َدابٍَّة يف  اأْلَْرض  إ الَّ َعَلى اَّللَّ  ر ْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستَـَقرََّها َوُمْستَـْوَدَعَها ُكل   تعاىل : )َوَما م 
ْم إ ْن َأْمَسَك ر ْزَقُه َبْل جلُّوا : )َأمَّْن َهَذا الَّذ ي يـَْرزُُقكُ  وقال تعاىل( 2)يف  ك َتاٍب ُمب نٍي( 
: )َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبين  آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف  اْلرَب ِّ َواْلَبْحر   وقال تعاىل( 3) يف  ُعُتوٍِّ َونـُُفوٍر(

يالا(  شأن هذه  ومن( 4)َوَرَزقْـَناُهْم م َن الطَّي َِّبات  َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكث رٍي مم َّْن َخَلْقَنا تـَْفض 
االعتقادات أن تصرب ِّ اإلنسان على ما يصيبه من فقر، وأن يلجأ إىل هللا وحده يف 

طلب الرزق، وأن يرضى بقضاء هللا، ويسعى بطلب الرزق. َعْن ُصَهْيٍب الرومي 
ُ َعَلْيه  َوَسلَّمَ  قَالَ  َْمر  اْلُمْؤم ن  إ نَّ  : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ َأْمَرُه ُكلَُّه  : )َعَجباا أل 

راا َلُه، َوإ ْن  ، إ ْن َأَصابـَْتُه َسرَّاُء َشَكَر َفَكاَن َخيـْ ََحٍد إ الَّ ل ْلُمْؤم ن  ، َولَْيَس َذاَك أل  ر  َخيـْ
                                 

 ،58/الذارايت ( 1
 ،6/هود ( 2
 ،21/امللك ( 3
 .70/اإلسراء ( 4
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راا َلُه(. . وميكننا أن نعرف أثر هذه العقيدة على (1) َأَصابـَْتُه َضرَّاُء َصبَـَر َفَكاَن َخيـْ
غريهم فإن من بني أسباب ارتفاع معدالت  املسلمني من خالل النظر يف واقع

االنتحار يف العامل حالة الكساد االقتصادي اليت متر هبا بعض البلدان واليت تعد 
األسوأ منذ مخسني عاماا، وأدت إىل ارتفاع معدالت البطالة إىل مستوايت غرب 

مسبوقة، فارتفع عدد حاالت اإلصابة ابالكتئاب، وخاصة بني الرجال يف مرحلة 
 لكهولة.ا

رياا(  وقال تعاىل: )إ نَّ رَبََّك يـَْبُسُط الر ِّْزَق ل َمْن َيَشاُء َويـَْقد ُر إ نَُّه َكاَن ب ع َباد ه  َخب رياا َبص 
: وقوله تعاىل )إ نَّ رَبََّك يـَْبُسُط الر ِّْزَق ل َمْن َيَشاُء َويـَْقد ُر(  - –قال ابن كثري ( 2)

الباسط، املتصرف يف خلقه مبا يشاء، فُيغين إخبار أنه تعاىل هو الرزاق، القابض، 
: )إ نَُّه َكاَن  من يشاء، ويُفقر من يشاء، مبا له يف ذلك من احلكمة ؛ وهلذا قال

: خبري بصري مبن يستحق الغىن، ومن يستحق الفقر....  ب ع َباد ه  َخب رياا َبص رياا( أي
، عياذاا ابهلل من هذا وقد يكون الغىن يف حق بعض الناس استدراجاا، والفقر عقوبة

 " .(3)وهذا. 

وقد ورد يف السنة ما   . االستعاذة ابهلل من الفقر.وطلب الغين من هللا وحده .2
كان يفعله النيب، ويعل ِّمه أمته، وهو االستعاذة ابهلل من الفقر ؛ ملا له من أثر على 

: َكاَن َأّب  يـَُقوُل يف  ُدبُر   النفس، واألسرة، واجملتمع. َعْن ُمْسل م  ْبن  َأّب  َبْكَرَة قَالَ 
ْن اْلُكْفر  َواْلَفْقر  َوَعَذاب  اْلَقرْب  " َفُكْنُت َأُقوهُلُنَّ،  الصَّاَلة  " اللَُّهمَّ إ ين ِّ َأُعوُذ ب َك م 

                                 
 (.2999)   رقم حديث 2254 ص 4ج خري كله أمر املؤمن ابب مسلم رواه ( 1
 .30/اإلسراء ( 2

3
 (.71/  5تفسري ابن كثري " ) ( 
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 : إ نَّ َرُسوَل اَّللَّ  َصلَّى : َعْنَك، َقالَ  : َأْي بـُيَنَّ َعمَّْن َأَخْذَت َهَذا ؟ قـُْلتُ  فـََقاَل َأّب  
ُ َعَلْيه  َوَسلََّم َكاَن يـَُقوهُلُنَّ يف  ُدبُر  الصَّاَلة . َها َأنَّ (1) اَّللَّ ُ َعنـْ َي اَّللَّ وَعْن َعائ َشَة َرض 

ُ َعَلْيه  َوَسلََّم َكاَن يـَُقولُ  َّ َصلَّى اَّللَّ ْن اْلَكَسل  َواهْلََرم   النَّيب  : )اللَُّهمَّ إ ين ِّ َأُعوُذ ب َك م 
َنة  النَّار  َوَعَذاب  النَّار  َوم ْن َشر ِّ َواْلَمْأمثَ  َوالْ  َنة  اْلَقرْب  َوَعَذاب  اْلَقرْب  َوم ْن ف تـْ َمْغَرم  َوم ْن ف تـْ

َنة  اْلَفْقر (. ْن َشر ِّ ف تـْ َنة  اْلغ ىَن َوَأُعوُذ ب َك م   كما هللا من الغين النيب طلب وكما( 2) ف تـْ
 العاملني ايرب سواك عمن فضلكوب حرامك عن حباللك اغنين اللهم) احلديث يف
َنا َكَتبَ  َوف يَما قال.ويف فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل (  اَّللَّ   َعْبد   ْبنُ  حُمَمَّدُ  إ لَيـْ

، َّ  َأاَبنَ  ْبن   ُعَمرَ  ْبنَ  اَّللَّ   َعْبدَ  َأنَّ  يَْذُكرُ  احلَْْضَرم يُّ ثـَُهمْ  اْلُكويف   َوُهوَ  ُمَعاو يَةَ  َأبُو قثنا َحدَّ
، َأّب   َسيَّارٍ  َعنْ  إ ْسَحاَق، ْبن   الرَّمْحَن   َعْبد   َعنْ  ،الضَّر يرُ   َأَتى: قَالَ  َوائ لٍ  َأّب   َعنْ  احْلََكم 

، ُمَكاتـََبيت   َعنْ  َعَجْزتُ  إ ينِّ   اْلُمْؤم ن نَي، َأم ريَ  ايَ : فـََقالَ  رَُجل   َعل يًّا  َأاَل : َعل ي   قَالَ  فََأع ينِّ 
ْثلُ  َعَلْيكَ  َكانَ  َلوْ  َوَسلََّم، َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسولُ  يه نَّ َعلََّمن   َكل َماتٍ  ُأَعلِّ ُمكَ   م 

َاَلل كَ  َأْغن ين   اللَُّهمَّ : ُقل  : قَالَ  بـََلى،: قـُْلتُ  َعَلْيَك؟ اَّللَُّ  أَلَدَّاُهنَّ  َداَنن ريَ  َصرب ٍ  َجَبل    حب 
َواكَ  َعمَّنْ  ب َفْضل كَ  َوَأْغن ين   َحَرام َك، َعنْ   الدعاء على اإلسالم حث كما( 3. )س 

:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دعاء من مسلم صحيح يف ورد:  الغىن بطلب
 ومن،  4898/ح، مسلم رواه" والغىن والعفاف والتقى اهلدى أسألك إين اللهم"

 صاحلاا  وعمالا  طيباا  ورزقاا  انفعاا  علماا  أسألك إين اللهم: "  واملساء الصباح أدعية
 .5859/ح، البخاري رواه" الا متقبَّ 

                                 
1
 صححه األلباين يف " صحيح النسائي(، و 1347رواه النسائي ) ( 

2
 (589( ومسلم )6007رواه البخاري ) ( 

3
 1142حديث رقم  670ص 2عنه ج فضائل الصحابة ألمحد بن حنبل ابب فضائل علي رضي هللا( 
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:  . قال تعاىل. احلث على العمل، والكسب، واملشي يف األرض لكسب الرزق3
)ُهَو الَّذ ي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالا فَاْمُشوا يف  َمَناك ب َها وَُكُلوا م ْن ر ْزق ه  َوإ لَْيه  النُُّشوُر( 

َيت   ، وقال تعاىل15امللك/ ْن  : )َفإ َذا ُقض  ُروا يف  اأْلَْرض  َوابـْتَـُغوا م  الصَّالُة فَانـَْتش 
َ َكث رياا َلَعلَُّكْم تـُْفل ُحوَن( اجلمعة/ ُ 10َفْضل  اَّللَّ  َوإذُْكُروا اَّللَّ َي اَّللَّ ْقَدام  َرض  . َعْن اْلم 

ُ َعَلْيه  َوَسلََّم قَالَ  ْن  : )َما َأَكَل َأَحد   َعْنُه َعْن َرُسول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ راا م  طََعاماا َقطُّ َخيـْ
َّ اَّللَّ  َدأُوَد َعَلْيه  السَّاَلم َكاَن أيَُْكُل م ْن َعَمل  يَد ه (.  َأْن أيَُْكَل م ْن َعَمل  يَد ه ، َوإ نَّ َنيب 

ُ َعْنُه َعْن النَّيب  ِّ َصلَّى اَّللَُّ 1966رواه البخاري ) َي اَّللَّ  (. َعْن الزُّبـَرْي  ْبن  اْلَعوَّام  َرض 
ُْزَمة  احْلََطب  َعَلى َظْهر ه  فـََيب يَعَها  َعَلْيه  َوَسلََّم قَالَ  َ حب  َلُه فـََيأِْ  : )أَلَْن أيَُْخَذ َأَحدُُكْم َحبـْ

ْن َأْن َيْسَأَل النَّاَس َأْعَطْوُه َأْو َمنَـُعوُه(. رواه البخاري  ر  َلُه م  َا َوْجَهُه َخيـْ ُ هب  فـََيُكفَّ اَّللَّ
(1402.) 

وقد جعل هللا للفقراء نصيباا يف الزكاة، ويُعطى ب الزكاة يف أموال األغنياء. . إجيا4
َا الصََّدَقاُت ل ْلُفَقَراء   الفقري متليكاا، ويُعطى حّت يغتين، ويزول فقره. قال تعاىل : )إ منَّ
َها َواْلُمَؤلََّفة  قـُُلوبـُُهْم َويف  الر ِّقَاب   َواْلَغار م نَي َويف  َسب يل  اَّللَّ   َواْلَمَساك ني  َواْلَعام ل نَي َعَليـْ

ُ َعل يم  َحك يم ( التوبة/ ، وقال تعاىل: )َوالَّذ يَن يف  60َواْبن  السَّب يل  َفر يَضةا م َن اَّللَّ  َواَّللَّ
( املعارج/  .25، 24َأْمَواهل  ْم َحق  َمْعُلوم . ل لسَّائ ل  َواْلَمْحُروم 

فالة األيتام واألرامل.واملعوزين وذوى . احلث على الصدقات، واألوقاف، وك5
راا  . قال تعاىل احلاجات َ َما اْسَتَطْعُتْم َوامْسَُعوا َوَأط يُعوا َوَأْنف ُقوا َخيـْ : )فَاتّـَُقوا اَّللَّ

ه  فَُأولَئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحوَن( سورة التغابن اآلية  ُكْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفس  َنـُْفس  ، 16أل 
ُر الرَّاز ق نَي( سورة سبأ اآلية وقال تعاىل )َومَ  ْن َشْيٍء فـَُهَو خُيْل ُفُه َوُهَو َخيـْ ا َأنـَْفْقُتْم م 

ُكْم م ْن َخرْيٍ جتَ ُدوُه ع ْنَد  ، وقال تعاىل وقوله سبحانه وتعاىل39 َنـُْفس  : )َوَما تـَُقد ُِّموا أل 
راا َوَأْعَظَم َأْجراا( سورة املزمل اآلية  ْعُت  َعد ي ِّ ْبن  َحاِتٍ  قَالَ  . َعنْ 20اَّللَّ  ُهَو َخيـْ : مسَ 
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ُ َعَلْيه  َوَسلََّم يـَُقولُ  َّ َصلَّى اَّللَّ ق ِّ  النَّيب  ْن النَّار  َوَلْو ب ش  َ م  ْنُكْم َأْن َيْسَترت  : )َمْن اْسَتطَاَع م 
. َعْن -واللفظ له  –( 1016( ومسلم )1347مَتَْرٍة فـَْليَـْفَعْل(. رواه البخاري )

ُ َعَلْيه  َوَسلَّمَ  د قَالَ َسْهل بن  َسعْ  : )َوَأاَن وََكاف ُل اْلَيت يم  يف   : قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ
ئاا  -اجْلَنَّة  َهَكَذا  نَـُهَما َشيـْ لسَّبَّابَة  َواْلُوْسَطى َوفـَرََّج بـَيـْ (. رواه البخاري -َوَأَشاَر اب 

يب. َعْن َأّب  ُهَريـَْرَة ( من حديث أّب هريرة بلفظ قر 2983(. ومسلم )4998)
ُ َعَلْيه  َوَسلَّمَ  قَالَ  ُّ َصلَّى اَّللَّ : )السَّاع ي َعَلى اأْلَْرَمَلة  َواْلم ْسك ني    : قَاَل النَّيب 

 (1) َكاْلُمَجاه د  يف  َسب يل  اَّللَّ  َأْو اْلَقائ م  اللَّْيَل الصَّائ م  النـََّهاَر(.

: )اَي َأيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا اتّـَُقوا اَّللََّ  قال تعاىللبيع. . حترمي الراب والقمار، والغش يف ا6
َْرٍب م َن اَّللَّ  َوَرُسول   ن نَي. فَإ ْن مَلْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا حب  ُتْم ُمْؤم  َن الر ِّاب إ ْن ُكنـْ ه  َوَذُروا َما بَق َي م 

ُتْم فـََلُكْم ُرُؤوُس َأْمَوال ُكْم ال َتْظل ُمونَ  ، 279، 278َوال ُتْظَلُموَن( البقرة/ َوإ ْن تـُبـْ
ُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزالُم ر ْجس  م ْن  وقال تعاىل َا اخْلَْمُر َواْلَمْيس  : )اَي َأيُـَّها الَّذ يَن آَمُنوا إ منَّ

ُسوَل اَّللَّ  . َعْن َأّب  ُهَريـَْرَة َأنَّ رَ 90َعَمل  الشَّْيطَان  فَاْجَتن ُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفل ُحوَن( املائدة/
َرة  طََعاٍم فََأْدَخَل يََدُه ف يَها فـََناَلْت َأَصاب ُعُه بـََلالا  ُ َعَلْيه  َوَسلََّم َمرَّ َعَلى ُصبـْ َصلَّى اَّللَّ

َب الطََّعام  ؟ قَالَ  : َأَفاَل  : َأَصابـَْتُه السََّماُء اَي َرُسوَل اَّللَّ ، قَالَ  فـََقاَل َما َهَذا اَي َصاح 
. رواه مسلم )َجَعْلَتُه فَـ  (. 102ْوَق الطََّعام  َكْي يـََراُه النَّاُس ؟ َمْن َغشَّ فـََلْيَس م ين ِّ

وهذه األمور من شأن وجودها وانتشارها بني الناس أن أتخذ أموال الناس ابلباطل، 
. 7وقد يفقد الناس أمواهلم كلها بسببها، لذا جاءت النصوص البينة بتحرميها. 

رٍي قَالَ  احلث على إعانة احملتاج، :  والوقوف جبانب الضعيف. َعن النـُّْعَمان  ْبن  َبش 
ُ َعَلْيه  َوَسلَّمَ  : )َمَثُل اْلُمْؤم ن نَي يف  تـََواد ِّه ْم َوتـََرامحُ ه ْم  قَاَل َرُسوُل اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ

                                 
1
 .(2982( ومسلم )5038رواه البخاري ) ( 
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ْنُه ُعْضو  َتَداَعى َلُه َسائ   لسََّهر  َوتـََعاطُف ه ْم َمَثُل اجلََْسد  إ َذا اْشَتَكى م  ُر اجلََْسد  اب 
(. وعن ابن عباس ما، أن 2586( ومسلم )5665َواحْلُمَّى(. رواه البخاري )

: )ليس املسلم الذي يشبع وجيوع جاره(. رواه البيهقي يف الشعب  رسول هللا قال
 ( وغريه، وحسنه األلباين.9251)

 َأْدَركَ  اخْلَطَّاب   ْبنَ  ُعَمرَ  َأنَّ  َسع يدٍ  ْبن   حَيَْي  َعنْ ( 1742) مالك اإلمام موطأ ويف
َالُ  َوَمَعهُ  اَّللَّ   َعْبد   ْبنَ  َجاب رَ   َقر ْمَنا اْلُمْؤم ن نيَ  َأم ريَ  ايَ :  فـََقالَ  ؟ َهَذا َما:  فـََقالَ  حلٍَْم، مح 

 َبْطَنهُ  ْطو يَ يَ  َأنْ  َأَحدُُكمْ  يُر يدُ  َأَما:  ُعَمرُ  فـََقالَ !!  حلَْماا ب د ْرَهمٍ  فَاْشتَـَرْيتُ  اللَّْحم   إ ىَل 
ُتمْ : ) اآْليَةُ  َهذ ه   َعْنُكمْ  َتْذَهبُ  َأْينَ !! ؟ َعم ِّه   اْبن   َأوْ  َجار ه   َعنْ   يف   طَي َِّبات ُكمْ  َأْذَهبـْ

نـَْيا َحَيات ُكمْ  َا َواْسَتْمتَـْعُتمْ  الدُّ  (.هب 

فاملطلوب من املسلمني عامة، وضع املال يف حمله كأن ينفق املال إنفاقاا  
دقة والزكاة والتربعات واهلبات والنفقة على النفس واألوالد مشروعاا للص

واألقارب واجلريان واحملتاجني، والتوازن االقتصادي توازانا يؤدي إىل 
املساواة والتقارب بني األمة كي ال يبقى يف اجملتمع متخمون ابلغىن وفقراء 

فيما معدمون، والتكافل االقتصادي أبن يتضامن أبناء اجملتمع ويتساندون 
بينهم ابختاذ مواقف إجيابية كرعاية اليتيم وتفقد املساكني والقيام مع 

احملتاجني يف مصاحلهم.وغريها من األمور اليت جتعل اجملتمع املسلم حييا حياة 
 إسالمية كرمية  .

 -لألقارب الواجبة النفقة  مثل اإلسالم يف أخري أدوات وهناك7ـــ 
 -اجلريان حقوق -الكفارات -النذور -اخلريى الوقف -التطوعية الصدقات

 احلقوق - السائلني حق - -(السبيل ابن) املغرتبني حق -الضيافة حق
 .اإلسالمية للدول العامة املالية املوارد من واحملتاجني للفقراء املقررة
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 . اإلسالمية الشريعة يف العالج أدوات من ذلك وغري
 أسباب من سبب واإلسراف التبذير إن حيث:  والتبذير اإلسراف عدم    -8

 َبين   ايَ ) تعاىل فقال اإلسراف عن اإلسالم هنى فقد ذلك ألجل اجملتمعات، يف الفقر
دٍ  ُكلِّ   ع ْندَ  ز ينَـَتُكمْ  ُخُذوا َآَدمَ   حيُ بُّ  اَل  إ نَّهُ  ُتْسر ُفوا َواَل  َواْشَربُوا وَُكُلوا َمْسج 

 (31) األعراف( اْلُمْسر ف نيَ 
    ــــــــ: الثاين الباب
 ـــــــ: األنصاري حديث خالل من وذلك الفقر ملشكلة النبوية السنة عالج

 ــــ:السنة كتب يف ورواايته احلديث نص ــــــ: أوالا 
 ـــــ: سننه يف ماجة بن اإلمام رواية
ثـََنا قال ثـََنا: َقالَ  َعمَّارٍ  ْبنُ  ه َشامُ  َحدَّ ثـََنا: قَالَ  يُوُنسَ  ْبنُ  ع يَسى َحدَّ  ْبنُ  ْخَضرُ اأْلَ  َحدَّ

ثـََنا: قَالَ  َعْجاَلنَ  ، َبْكرٍ  َأبُو َحدَّ  اأْلَْنَصار ، م نَ  َرُجالا  َأنَّ  َمال ٍك، ْبن   َأَنس   َعنْ  احْلََنف يُّ
ِّ   إ ىَل  َجاءَ   بـََلى،: قَالَ  َشْيء ؟ بـَْيت كَ  يف   َلكَ : فـََقالَ  َيْسأَلُُه، َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى النَّيب 

ْلس    ، «هب  َما اْئت ين  : »قَالَ  اْلَماَء، ف يه   َنْشَربُ  َوَقَدح   بـَْعَضُه، َونـَْبُسطُ  بـَْعَضُه، سُ نـَْلبَ  ح 
 َمنْ : »قَالَ  مثَّ  ب َيد ه ، َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسولُ  فََأَخَذمُهَا هب  َما، فََأََتهُ : قَالَ 

ْرَهٍم؟ َعَلى يَز يدُ  َمنْ »: قَالَ  ب د ْرَهٍم، آُخُذمُهَا َأانَ : رَُجل   فـََقالَ  «َهَذْين ؟ َيْشرَت ي  «د 
، َأوْ  َمرَّتـَنْي   هُ  فََأْعطَامُهَا ب د ْرمَهَنْي ، آُخُذمُهَا َأانَ : رَُجل   قَالَ  َثاَلاثا  الدِّ ْرمَهَنْي ، َوَأَخذَ  إ ايَّ

َا اْشرَت  : »َوقَالَ  اأْلَْنَصار يَّ، فََأْعطَامُهَا َحد مه  آْلَخر   َواْشرَت   َأْهل َك، إ ىَل  فَانْب ْذهُ  اطََعاما  أبَ   اب 
 ُعوداا ف يه   َفَشدَّ  َوَسلََّم، َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسولُ  فََأَخَذهُ  فـََفَعَل، ، «ب ه   فَْأت ين   َقُدوماا،
 َويَب يُع، حَيَْتط بُ  َعلَ َفجَ  ، «يـَْوماا َعَشرَ  مَخَْسةَ  َأرَاكَ  َواَل  فَاْحَتط بْ  اْذَهبْ : »َوقَالَ  ب َيد ه ،
َم، َعَشَرةَ  َأَصابَ  َوَقدْ  َفَجاءَ  َها اْشرَت  : »فـََقالَ  َدرَاه  َها طََعاماا ب بَـْعض   مثَّ  ، «ثـَْوابا  َوب بَـْعض 
ر   َهَذا: »قَالَ   إ نَّ  اْلق َياَمة ، يـَْومَ  َوْجه كَ  يف   نُْكَتة   َواْلَمْسأََلةُ  جتَ يءَ  َأنْ  م نْ  َلكَ  َخيـْ

عٍ  َدمٍ  َأوْ  ُمْفظ ٍع، ُغْرمٍ  ل ذ ي َأوْ  ُمْدق ٍع، فـَْقرٍ  ل ذ ي إ الَّ  َتْصُلحُ  اَل  اْلَمْسأََلةَ   «ُموج 
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  رقم حديث 740 ص 2ج املزايدة بيع ابب سننه يف ماجة ابن رواه احلديث
2198 

 ــــــ: احلديث ألفاظ بعض
 الفخار من ءإان(  قعب)و القتب حتت يفرش البعري ظهر بلى كساء( حلس) وقوله
 نقطة أي( نكتة) ألقه أي( فانبذه. ) قدميا طعامهم فيه ويضعون فيه يشربون كانوا

 فهو مدقع فقر قوله أي  الرتاب وهو الدقع إىل بصاحبه يفضي شديد أي( مدقع)
 إىل به يفضي الذي الفقر ومعناه الرتاب وهو الدقعاء من وأصله الشديد الفقر

 فيها دية يتحمل أن هو( موجع أودم.   )الرتاب به يقي ما عنده يكون ال الرتاب
 والدم أي قتله فيوجعه عنه احملتمل قتل يؤدها مل فإن املقتول أولياء إىل يؤديها
 املسألة له فتحمل البني ذات وإصالح الدماء حقن يف محالة يتحمل أن هو املوجع

 فتحل به ينقطع حّت القادحة الفظيعة الديون تلزمه أن هو(  املفظع والغرم. )فيها
 . الغارمني سهم من فيعطى الصدقة له

 ـــــ:السنة كتب من احلديث ختريج
 2198   رقم حديث 740 ص 2ج املزايدة بيع ابب سننه يف ماجة ابن رواه

 عبيد عن مسعدة، بن حميد طريق من( 1218) الترمذي وأخرجه
 عنده وليس. به عجالن، بن األخضر عن عجالن، بن شميط بن اهلل
 . حسن حديث وقال أى!وحسنه... "  المسالة إن: "الحديث آخر يف

 والطحاوي ،( 569) الجارود وابن ، ،( 1641) داود أبو وأخرجه
 في والضياء ،7/25 والبيهقي ،2/19" اآلثار معاني شرح" في
 عجالن، بن األخضر عن طرق من( 2266) و( 2265" )المختارة"
 .به
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 آخذها أنا: ... ولفظها زيادة جهما وابن داود أبي رواية في ووقع
: وقال األنصاري، فأعطاها الدرهمين، وأخذ إياه فأعطاهما بدرهمين،

 فائتني قدوما ، باآلخر واشتر أهلك، إلى فانبذه طعاما   بأحدهما اشتر"
 عودا   فيه فشد َوَسلََّم، َعَلْيه   اهلله  َصلَّى اهلل رسول فأخذه ففعل،" به
 فجعل ،"يوما   عشر خمسة أراك وال فاحتطب اذهب: "وقال بيده

 ببعضها اشتر: "فقال دراهم، عشرة أصاب وقد فجاء ويبيع، يحتطب
 والمسألة تجيء أن من لك خير فهذا: قال ثم ،"ثوبا   وببعضها طعاما  
 الضياء عند الزيادة هذه ونحو". القيامة يوم وجهك في نكتة

 .والبيهقي
 ،( 1407) برقم العوام نب الزبير حديث بنحوها الزيادة لهذه ويشهد
 ( .7317) برقم هريرة أبي وحديث
 الحديث، من األخيرة القطعة على روايته في الطحاوي واقتصر
 عن شميط، بن اهلل عبيد طريق من( 12280) برقم مستقلة وستأتي

 .أنس عن الحنفي، اهلل عبد
 عبيد عن مسعدة، بن حميد طريق من( 1218) الترمذي وأخرجه

 عنده وليس. به عجالن، بن األخضر عن عجالن، بن شميط بن اهلل
 !وحسنه... "  المسالة إن: "الحديث آخر في

 شميط، بن اهلل عبيد طريق من( 2146) الطيالسي كذلك وأخرجه
 مختصرا   أتى وقد. أنس عن الحنفي، بكر أبي عن وعمه، أبيه عن
 ( .11969) و( = = 11968) برقم
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 مخارق، بن قبيصة حديث المسألة في األخيرة للقطعة ويشهد
 .3/477 وسيأتي
 وعند ،( 654) و( 653) الترمذي عند جنادة بن حهْبشي وحديث

 فتصح( .1623) والبغوي ،( 1014" )الشهاب مسند" في القضاعى
 .الشاهدين بهذين القطعة هذه

 أحمد بن اهلل عبد طريق من( 2263" )المختارة" في الضياء وأخرجه
 ْبنه  َزاه ره  َأْخَبَرَنا قال 2265 وبرقم.اإلسناد بهذا أبيه، عن حنبل، بن

د   ْبن   َأْحَمدَ  يدَ  َأنَّ  ب َأْصَبَهانَ  الثََّقف ي   َحام  ْيَرف يَّ  الرََّجاء   َأب ي ْبنَ  َسع   الصَّ
د   َعْبده  أبنا َأْخَبَرههمْ   ْبن   َيْعقهوبَ  ْبنه  اللَّه   عهَبْيده  أبنا اْلَبقَّاله  َأْحَمدَ  ْبنه  اْلَواح 

يمَ  ْبنه  إ ْسَحاقه  َجدِّي أبنا َحاقَ إ سْ   ثََنا َرْوح   َثَنا َمن يع   ْبنه  َأْحَمده  أبنا إ ْبَراه 
يم ي   َعْجالنَ  ْبنه  َأْخَضره  ا َسم عَ  َأنَّهه  التَّم   َهل يهَقال حنيَفة َبن ي م نْ  َشْيخ 
 َوَأْهلَ  َأَصاَبهه  ر  اأَلْنَصا م نَ  َرجهال َأنَّ  َمال ك   ْبن   َأَنس   َعنْ  يهَحدِّثه  َبْكر   َأبهو
مْ  َفَدَخلَ  َفْقر   َبْيت ه   ينَ  َفَوَجَدههمْ  َعَلْيه   َما َفَقالَ  َواْلجهوع   اْلَجْهد   م نَ  مهَصرَّع 
ْثَنا اْلجهوعه  َقالهوا ب كهمْ   اللَّه   َرسهولَ  َأَتى َحتَّى اأَلْنَصار ي   َفاْنَطَلقَ  ب َشْيء   َأغ 

ْند   م نْ  َأَتْيتهكَ  اللَّه   َنب يَّ  َيا َقالَ فَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهه  َصلَّى  َما َبْيت   َأْهل   ع 
عه  َأَران ي مْ  َأْرج   َصلَّى اللَّه   َرسهوله  َفَقالَ  َبْعضهههمْ  َيْهل كَ  َأوْ  َيْهل كهوا َحتَّى إ َلْيه 
ْوعه  َقالَ  يهلكم َما َوسلم َعَلْيه   اللَّهه   َعَلْيه   هه اللَّ  َصلَّى اللَّه   َنب ي   َفَقالَ  اْلجه
ْنَدكَ  َأَما َوَسلَّمَ  ي َما َقالَ  َشْيء   ع  ْند  ْنَدكَ  َكانَ  ب َما َفْأت   َفاْذَهبْ  َقالَ  ع   ع 
دْ  َفَلمْ  اأَلْنَصار ي   َفَرَجعَ  َشْيء   م نْ  ْلس ا إ ال َيج  ا ح   النَّب يَّ  ب ه   َفَأَتى َوَقَدح 

ْنَدَنا َكانَ  َشْيء   كهل   َواْلَقَدحه  ْلسه اْلح   َهَذا َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى  ع 
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ْلسه  َأمَّا ْنهه  َطائ َفة   َيْفَتر شهونَ  َفَكانهوا اْلح   اْلَقَدحه  َوَأمَّا َطائ َفة   َوَيْلَبسهونَ  م 
ْنهه  َيْشَربهونَ  َفَكانهوا ْنهه  َيْشَتر ي َمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهه  َصلَّى النَّب ي   َفَقالَ  م   م 
ْلَس  َهَذا ذهههَما َأَنا َرجهل   َفَقالَ  َواْلَقَدحَ  اْلح  ْرَهم   آخه  اللَّهه  َصلَّى النَّب ي   َفَقالَ  ب د 
يده  َمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   ْرَهم   َعَلى َيز  يده  َمنْ  َفَقالَ  اْلَقْومه  َفَسَكتَ  َأَنس   َقالَ  د   َيز 
ْرَهم   َعَلى ذهههَما َأَنا َرجهل   َفَقالَ  د   َفَقالَ  َفَأْعَطاههَما َلكَ  ههَما َفَقالَ  ن  ب اْثَنيْ  آخه
َما فاشتري اْذَهبْ  ه  َما واشتري إ َلْيه م فانبذه َطَعاما ب َأَحد  ه   ثمَّ  فأسا ب َأَحد 
ه   َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهه  َصلَّى اللَّه   َنب ي   َفَأَخَذَها َذل كَ  َفَفَعلَ  ب ه   أتني  َفَقالَ  ب َيد 
ْنَدكَ  َهلْ  ْند ي ههوَ  َما َواللَّه   اَل  َفَقالَ  أهثَبِّتهَها ن َصاب   ع   اْلَقْوم   َبْعضه  َفَقالَ  ع 
ْند ي َوأهمِّي ب َأب ي ْئتَ  إ نْ  ب َها اْئت   َفَقالَ  َيَواف َقهه  َعَسى ن َصاب   ع   َفَأَتى ش 
 النَِّصاب   ف ي اَفَأْثَبَتهَ  اْلَفْأَس  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهه  َصلَّى اللَّه   َنب ي   َفَأَخذَ  ب َها
 َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهه  َصلَّى اللَّه   َرسهوله  َلهه  َفَقالَ  اأَلْنَصار يِّ  إ َلى َدَفَعَها ثهمَّ 

ه   اْذَهبْ   ب َهذ 
بْ  اْلَفْأس   ْزَمَتكَ  اْحَتز مْ  ثهمَّ  َحَطب   َأوْ  َشْوك   م نْ  َوَجْدتَ  َما َفاْحط   َفْأت   ح 
 عشر َخْمَسة َأَراك َواَل  تأتني اَل  ثهمَّ  َلكَ  اللَّهه  َقَضى ب َما َفب ْعَها الس وقَ  ب َها
به  َيْغدهو َيْوم   كهلَّ  الرَّجهله  َفَجَعلَ  َلْيَلة   يءه  ثهمَّ  َفَيْحَتط   الس وق   إ َلى ب َحَطب ه   َيج 

ْرَهم   ب ثهلهَثيْ  َفَيب يعههه   ف يَها َفَأَصابَ  َلْيَلة   َعَشرَ  َخْمَس  َعَلْيه   َأَتتْ  َحتَّى د 
مَ  َعَشَرةَ   َقدْ  اللَّه   َنب يَّ  َيا َفَقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهه  َصلَّى َنب يَّ  َأَتى ثهمَّ  َدَراه 
 َلْيَلة   عشر َخْمَسة ف ي أصبت قد برَكة َأمرتن ي الَّذ ي ف ي ل ي اللَّهه  َجَعلَ 
مَ  َعَشَرةَ  مَ  ب َخْمَسة   َفاْبَتْعته  َدَراه  َيال   َدَراه   ك ْسَوة   َلههمْ  َواْبَتْعته  اَطَعام   ل ْلع 
مَ  ب َخْمَسة    م نْ  َلكَ  َخْير   َهَذا َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهه  َصلَّى اللَّه   َرسهولَ  َفَقالَ  َدَراه 
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 َتْصلهحه  اَل  اْلَمْسَأَلةَ  إ نَّ  اْلَمْسَأَلة   نهَكته  َوْجه كَ  َوف ي اْلق َياَمة   َيْومَ  َتْأت يَ  َأنْ 
ع   َدم   يل ذ   ل َثالَثة   إ ال  . مدقع فقر َأو مفظع غرم َأوْ  مهوج 
 أبي عن وكلهم 308 ورقم 307 برقم تماما مثله الحارث مسند وفى
 . به الحنفى بكر

 ـــــــــ: وترقيته الحديث هذا عن الكالم
 الكتب أصحاب من الترمذي اإلمام إال الحديث هذا يحسن ولم قلت
 . الحنفي بكر أبي حال لجهالة وذلك الستة

 ــــــــ: لسببين لغيرة الحسن لدرجة يرتقي االحديث لكنو 
 ـــــــ: األول السبب

 َعَلْيه   اللَّهه  َصلَّى)    النبي قول وهي المسألة في األخيرة للقطعة أن 
 اْلَمْسَأَلة   نهَكته  َوْجه كَ  َوف ي اْلق َياَمة   َيْومَ  َتْأت يَ  َأنْ  م نْ  َلكَ  َخْير   َهَذا َوَسلَّمَ 
ي ل َثالَثة   إ ال َتْصلهحه  اَل  ْلَمْسَأَلةَ ا إ نَّ  اع   َدم   ل ذ   فقر َأو مفظع غرم َأوْ  مهوج 

 . عنه اهلل مخارق،رضي بن قبيصة حديث هما شاهدين(   مدقع
 وعند ،( 654) و( 653) الترمذي عند جنادة بن حهْبشي وحديث

 فتصح( .1623) والبغوي ،( 1014" )الشهاب مسند" في القضاعى
 .الشاهدين بهذين عةالقط هذه

  ــــ: الحديث هذا من األخيرة القطعة شواهد
 في مسلم اإلمام عند عنه اهلل رضي مخارق بن قبيصة حديث -1

ثـََنا( قال صحيحة َبةُ  حَيَْي، ْبنُ  حَيَْي  َحدَّ  زَْيٍد، ْبن   مَحَّاد   َعنْ  ك اَلمُهَا َسع يٍد، ْبنُ  َوقـُتَـيـْ
َثين   ر اَيٍب، ْبن   َهاُرونَ  َعنْ  زَْيٍد، ْبنُ  ادُ مَحَّ  َأْخبَـَرانَ : حَيَْي  قَالَ   نـَُعْيمٍ  ْبنُ  ك َنانَةُ  َحدَّ

، خُمَار قٍ  ْبن   قَب يَصةَ  َعنْ  اْلَعَدو يُّ،  ِّ  َصلَّى هللا   َرُسولَ  فَأَتـَْيتُ  مَحَاَلةا، حَتَمَّْلتُ : قَالَ  اهلْ اَليل 
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َنْأُمرَ  الصََّدَقُة، أتَْت يَـَنا َحّتَّ  ق مْ أَ : فـََقالَ  ف يَها، َأْسأَلُهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  َا، َلكَ  فـَ  مثَّ : قَالَ  هب 
ََحد   إ الَّ  حتَ لُّ  اَل  اْلَمْسأََلةَ  إ نَّ  قَب يَصةُ  ايَ : " قَالَ   َلهُ  َفَحلَّتْ  مَحَاَلةا، حَتَمَّلَ  رَُجٍل، َثاَلثَةٍ  أل 

يبَـَها، َحّتَّ  اْلَمْسأََلةُ  ُك، مثَّ  ُيص   َلهُ  َفَحلَّتْ  َماَلُه، اْجَتاَحتْ  َجائ َحة   َأَصابـَْتهُ  َورَُجل   ميُْس 
يبَ  َحّتَّ  اْلَمْسأََلةُ  َداداا قَالَ  َأوْ  - َعْيشٍ  م نْ  ق َواماا ُيص   َأَصابـَْتهُ  َورَُجل   - َعْيشٍ  م نْ  س 

 َلهُ  َفَحلَّتْ  فَاَقة ، ُفاَلانا  َأَصاَبتْ  َلَقدْ : قـَْوم ه   م نْ  احلْ َجا َذو ي م نْ  َثاَلثَة   يـَُقومَ  َحّتَّ  فَاَقة  
يبَ  َحّتَّ  اْلَمْسأََلةُ  َداداا قَالَ  َأوْ  - َعْيشٍ  م نْ  ق َواماا ُيص  َواُهنَّ  َفَما - َعْيشٍ  م نْ  س   م نَ  س 
بـَُها أيَُْكُلَها ُسْحتاا قَب يَصةُ  ايَ  اْلَمْسأََلة    " ُسْحتاا َصاح 

__________ 
 المسئلة له تحل من باب صحيحه في مسلم اإلمام أخرجة الحديث

 (1044) - 109 رقم حديث 722ص 2ج
 ــــ:الباقي عبد فؤاد محمد ـــ: الشيخ قال
 يستدينه أي اإلنسان يتحمله الذي المال هي الحمالة( حمالة تحملت)

 ذلك ونحو قبيلتين بين كاإلصالح البين ذات إصالح في ويدفعه
 الدين ذلك ويؤدي الحمالة يجد أن إلى أي( يمسك ثم يصيبها حتى)
 قال( ماله اجتاحت جائحة أصابته ورجل) السؤال عن نفسه يمسك ثم
 وتستأصلها واألموال الثمار تهلك التي اآلفة هي الجائحة األثير ابن
 إلى أي( عيش من قواما) أهلكت أي واجتاحت عظيمة مصيبة وكل
 القوام( عيش من سدادا) معيشة من حاجته به تقوم ما يجد أن

 الحاجة به تسد وما الشيء من يغنى ما وهو حدوا بمعنى والسداد
 وسداد الثغر سداد ومنه سداد فهو شيئا به سددت شيء وكل

 غنى بعد وضرورة فقر أي( فاقة) عوز من سداد وقولهم القارورة
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 جميع في هو هكذا( قومه من الحجا ذوي من ثالثة يقوم حتى)
 فيقولون األمر بهذا يقومون أي صحيح وهو ثالثة يقوم حتى النسخ
نما العقل وهو مقصور والحجا فاقة أصابته لقد  عليه اهلل صلى قال وا 

 في يخفى مما والمال بباطنه الخبرة أهل من ألنهم قومه من وسلم
( صاحبها يأكلها سحتا) بصاحبه خبيرا كان من إال يعلمه فال العادة
 أو سحتا أعتقده أي إضمار وفيه سحتا النسخ جميع في هو هكذا
 2[الحرام هو والسحت اسحت يؤكل
 ـــــ:عنه اهلل رضي جنادة بن حبشي وحديث-2

 إ ْسَحاَق، َأّب   َعنْ  إ ْسَرائ يُل، ان: قَالَ  آَدَم، ْبنُ  حَيَْي  ان ـــ: مسنده يف شيبة أّب بن قال
يِّ   َعنْ  ، ُجَناَدةَ  ْبن   ُحْبش   ِّ  َحجَّة   يف   َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  السَُّلويل 

 َفَسأََلهُ  ر َدائ ه ، ب َطَرف   فََأَخذَ  َأْعَراّب    َوَأََتهُ  ب َعَرَفَة، َواق ف   َوُهوَ  ،[343:ص] اْلَوَداع  
ُه، : َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسولُ  قَالَ  اْلَمْسأََلُة، ُحرِّ َمت   َذل كَ  َفع ْندَ  فََأْعطَاُه، إ ايَّ

ِّ، حتَ لُّ  اَل  اْلَمْسأََلةَ  إ نَّ »  ُمْفظ ٍع، ُغْرمٍ  َأوْ  ُمْدق ٍع، فـَْقرٍ  ل ذ ي إ الَّ  َسو يِّ، م رَّةٍ  ل ذ ي َواَل  ل َغين 
 م نْ  أيَُْكُلهُ  َوَرْضفاا اْلق َياَمة ، يـَْومَ  َوْجه ه   يف   مُخُوشاا َكانَ  َمْسأََلة ، ب ه   لَْيسَ  النَّاسَ  َسَألَ  َمنْ 

 «فـَْلُيْكث رْ  َشاءَ  َوَمنْ  فـَْلُيق لَّ، َشاءَ  نْ َفمَ  َجَهنََّم،
 845رقم حديث 342ص 2ج جنادة بن حبشي رواه ما شيبة أىب بن مسند
  ــــــــ: الثاني السبب أما
 شواهد له الحطب جمع موضوع وهو الحديث من األول الجزء أن

 والزبير الخدري سعيد وأبي عمر وابن هريرة أبي أحاديث من كثيرة
 ــــــ:جميعا   عنهم اهلل رضي

  113ص 6ج املسءلة عن التعفف ابب للبغوي السنة شرح ففي
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 ـــــــ: السَُّؤال   َعن   الََّتعفُّف   اَببُ 
 .اآْليَةَ [ 273: اْلبَـَقَرة{ ]إ حْلَافاا النَّاسَ  َيْسأَُلونَ  اَل : }َوتـََعاىَل  ُسْبَحانَهُ  اَّللَُّ  قَالَ 
َاهل  مْ  اجْلَاه لُ : َأي   ،[ 273: اْلبَـَقَرة{ ]َأْغن َياءَ  اجْلَاه لُ  مُ حَيَْسبـُهُ : }َوَجلَّ  َعزَّ  قـَْولُهُ   .حب 

ريَز يُّ، احلََْسن   َأبُو َأْخبَـَرانَ  - 1613  اهْلَاِش  يُّ، إ ْسَحاقَ  َأبُو َأان َأمْحََد، ْبنُ  زَاه رُ  َأان الشِّ 
َهاٍب، اْبن   َعن   َمال ٍك، َعنْ  ُمْصَعٍب، َأبُو َأان  َسع يدٍ  َأّب   َعنْ  يَز يَد، ْبن   اء  َعطَ  َعنْ  ش 

،  مثَّ  فََأْعطَاُهْم، َوَسلََّم، َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسولَ  َسأَُلوا اأْلَْنَصار   م نَ  اَنساا َأنَّ  اخْلُْدر يِّ 
َرهُ  َلنْ فَـ  َخرْيٍ، م نْ  ع ْند ي َيُكنْ  َما: »قَالَ  ع ْنَدُه، َما نَف دَ  َحّتَّ  فََأْعطَاُهْم، َسأَُلوهُ   َأدَّخ 

ُ، يُع فَّهُ  َيْسَتع فَّ  َوَمنْ  َعْنُكْم، ُ، يـُْغن ه   َيْستَـْغن   َوَمنْ  اَّللَّ ْهُ  يـََتَصبـَّرْ  َوَمنْ  اَّللَّ ُ، ُيَصربِّ   َوَما اَّللَّ
ر   ُهوَ  َعطاءا، أَحد   ُأْعط يَ   . «الصَّرْب   م نَ  َوَأْوَسعُ  َخيـْ

 
ت ه ، َعَلى ُمتـََّفق   َحد يث   َهَذا حَّ  َوَأْخَرَجهُ  يُوُسَف، ْبن   اَّللَّ   َعْبد   َعنْ  حُمَمَّد ، َرَجهُ أخْ  ص 

َبَة، َعنْ  ُمْسل م ،  َمال كٍ  َعنْ  ك المُهَا قـُتَـيـْ
ريَز يُّ، احلََْسن   َأبُو َأْخبَـَرانَ  - 1614  اهْلَاِش  يُّ، إ ْسَحاقَ  َأبُو َأان َأمْحََد، ْبنُ  زَاه رُ  َأان الشِّ 

 َصلَّى اَّللَّ   َرُسولَ  َأنِّ  ُعَمَر، ْبن   اَّللَّ   َعْبد   َعنْ  اَنف ٍع، َعنْ  ال ٍك،مَ  َعنْ  ُمْصَعٍب، َأبُو َأان
رَب ، َعَلى َوُهوَ  قَاَل، َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  نـْ : اْلَمْسأََلة   َعن   َوالتـََّعفُّفَ  الصََّدَقةَ  يَْذُكرُ  َوُهوَ  اْلم 
ر   اْلُعْلَيا اْلَيدُ »  . «السَّائ َلةُ  َوالسُّْفَلى اْلُمْنف َقُة، ه يَ  اْلُعْلَيا َواْلَيدُ  السُّْفَلى، اْلَيد   م نَ  َخيـْ

ت ه ، َعَلى ُمتـََّفق   َحد يث   َهَذا حَّ  َوَأْخَرَجهُ  َمْسَلَمَة، ْبن   اَّللَّ   َعْبد   َعنْ  حُمَمَّد ، أْخَرَجهُ  ص 
َبَة، َعنْ  ُمْسل م ،  َمال كٍ  َعنْ  ك المُهَا قـُتَـيـْ

ُّ، احلََْسن   َأبُو َأان اخْلََرق يُّ، اَّللَّ   َعْبد   َأبُو َأْخبَـَرانَ  - 1615  ْبنُ  اَّللَّ   َعْبدُ  َأان الطَّْيَسُفوين 
ُّ، َعل يٍِّ  ْبنُ  َأمْحَدُ  انَ  اجْلَْوَهر يُّ، ُعَمرَ   ْبنُ  إ مْسَاع يلُ  انَ  ُحْجٍر، ْبنُ  َعل يُّ  انَ  اْلُكْشم يَهين 

 هللاُ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسولَ  َأنِّ  ُهَريـَْرَة، َأّب   َعنْ  َسَلَمَة، َأّب   َعنْ  َعْمٍرو، ْبنُ  حُمَمَّدُ  انَ  َجْعَفٍر،
ي َوالَّذ ي: »قَالَ  َوَسلََّم، َعَلْيه    نـَْفس 
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َلُه، َأَحدُُكمْ  أيَُْخذَ  أَلَنْ  ب َيد ه   َ  َظْهر ه ، َعَلى فـََيْحَتط بَ  َحبـْ ْنُه، فـََيْأُكلَ  فـََيب يَعُه، ب ه ، فـََيأِ   م 
نْ  َويـََتَصدَّقَ  ر   ُه،م  َ  َأنْ  م نْ  َلهُ  َخيـْ  َأوْ  َأْعطَاهُ  فـََيْسأََلُه، َفْضل ه ، م نْ  اَّللَُّ  َأْعطَاهُ  َرُجال أَيِْ 

 . «َمنَـَعهُ 
ت ه   َعَلى ُمتـََّفق   َحد يث   َهَذا حَّ  ص 

م   َأبُو َأْخبَـَرانَ  - 1616  حُمَمَّدُ  يدٍ َسع   َأبُو َأان اْلُقَشرْي يُّ، َهَواز نَ  ْبنُ  اْلَكر مي   َعْبدُ  اْلَقاس 
مْسَاع يل يُّ، اَّللَّ   َعْبد   ْبن   إ بـَْراه يمَ  ْبنُ   ْبن   اَّللَّ   َعْبد   ْبنُ  حُمَمَّدُ  انَ  يـَْعُقوَب، ْبنُ  حُمَمَّدُ  انَ  اإل 

 .ع َياضٍ  ْبنُ  َأَنسُ  انَ  اْلم ْصر يُّ، احْلََكم  
ُّ  َمْنُصورٍ  َأّب   ْبن   دَ َأمحَْ  ْبن   َنْصر   َأّب   ْبنُ  َأمْحَدُ  َبْكرٍ  َأبُو َوَأْخبَـَرانَ  ح َا، اهْلََرو يُّ، اْلُكوفَاين   هب 
 يـَْعُقوبَ  ْبن   إ بـَْراه يمَ  ْبن   إ ْسَحاقَ  ْبن   حُمَمَّد   ْبن   ُعَمرَ  ْبنُ  الرَّمْحَن   َعْبدُ  حُمَمَّدٍ  َأبُو َأان

 ُّ ييب  َا، اْلم ْصر يُّ، التُّج  ْبن   اْلَمْعُروفُ  هب  ، اب   ْبن   يُوُسفَ  ْبنُ  احلََْسنُ  َعل يٍِّ  َأبُو َأان النَّحَّاس 
 إ ْحَدى َسَنةَ  اَّللَّ ، َعْبد   َأبُو احْلََكم   َعْبد   ْبن   اَّللَّ   َعْبد   ْبنُ  حُمَمَّدُ  انَ  الطََّرائ ف يُّ، َمل يحٍ 

تِّ نيَ  ائـَتَـنْي ، َوس  ُّ، اللَّْيث يُّ  َضْمَرةَ  َأبُو ع َياضٍ  ْبنُ  َأَنسُ  َحدََّثين   َوم   ْبن   ه َشام   َعنْ  اْلَمَدين 
 أيَُْخذَ  أَلَنْ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيه   هللاُ  َصلَّى اَّللَّ   َرُسولُ  قَالَ : َقالَ  الزُّبـَرْي ، َعن   َأب يه ، َعنْ  ُعْرَوَة،
َلُه، َأَحدُُكمْ  َ  فـََيْذَهَب، َحبـْ َيأِْ  ُْزَمة   فـَ  َظْهر ه ، َعَلى َحَطبٍ  حب 
َا فـََيُكفَّ  ر   َوْجَهُه، هب   . «َمنَـُعوهُ  َأوْ  َأْعَطْوهُ  َأْشَياَءُهْم، النَّاسَ  َيْسَألَ  َأنْ  م نْ  َلهُ  َخيـْ

يح ، َحد يث   َهَذا  َعنْ  ُوَهْيٍب، َعنْ  إ مْسَاع يَل، ْبن   ُموَسى َعنْ  حُمَمَّد ، َأْخَرَجهُ  َصح 
 ُهَريـَْرةَ  َأّب   ر َوايَة   م نْ  َوَأْخَرَجاهُ  ه َشاٍم،

 من األحاديث 121 ص 6ج منإال السؤال حترمي ابب للبغوي السنه شرح
 (1616 وحّت 1613)

 وأما احلطب جلمع النظري التمرين علي نظرية داللة تدل كلها الشواهد هذة
 جلميع عمليا مترينا فيعترب احلنفي أبوبكر عنه رواه والذي عنه هللا رضي أنس حديث

 وسلم عليه هللا صلى النيب سنة من ذلك يكفينا أال وبيعه احلطب مجع أحاديث
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 احلسن لدرجة عنه هللا رضي أنس عن احلنفي أبوبكر حديث يرتقي أن على
 صاحل يف الضعف شديد غري الضعيف ابحلديث يعمل قالوا حّت والعلماء. لغرية

 به يستغين حيت ليبيعه احلطب جيمع رجل من األعمال صاحل هناك وهل األعمال
 وليعف الناس سؤال عن نفسه وليعف وعياله أهله على لينفق املسئلة ذل عن

 صورة يف كلها لألمة النيب علمه ما هذا. أنواعه جبميع احلرام يف الوقوع عن نفسه
 بعرق ويكتسب يعمل كيف النيب فعلمة ليسئلة أَته اليت األنصاري

 ـــــ: قال احلكيم والشاعر. جبينه
   الرجال منن من إيل أحبب      اجلبال قمم من الصخر حلمل

 عالجا  والبطالة للفقر النبوي العالج ليجد األحاديث ذهه مجيع يف املتأمل إن
 النيب سنه يف العمل وقيمة العمل وهو والدهور العصور مدي على وانفعا انجحا

 وهو احلطب جبمع ولو. أومنعه أعطاه الغري سؤال عن ابلعمل الناس يستغىن حّت
 ودينه وبلده أهله يف معززا كرميا صاحبه جيعل. شريف عمل ولكنه يسري عمل

 تعاىل قال حينما لعباده هللا أراده ما وهذا كرامة يف وحييا كرامة يف ليعيش ونفسه
 َوَفضَّْلَناُهمْ  الطَّيِّ َبات   م نَ  َوَرَزقْـَناُهمْ  َواْلَبْحر   اْلبَـرِّ   يف   َومَحَْلَناُهمْ  َآَدمَ  َبين   َكرَّْمَنا َوَلَقدْ )

يالا  َخَلْقَنا مم َّنْ  َكث ريٍ  َعَلى  (70)اإلسراء ( تـَْفض 
 ـــــ: والفهارس والتوصيات النتائج أهم ــــــــ: وهبا اخلامتة اثلثاا 
 ــــ: هذا حبثي خالل من والتوصيات النتائج ـــأهم أوالا 
 لغريه احلسن لدرجة عنه هللا رضي أنس عن احلنفي بكر أبو حديث ترقية ــــ1

 . للحديث كثرية شواهد لوجود
 . هللا سبيل يف وجهاد شرف العمل نأ لألمة النيب تعليم ـــ2
 سبيل يف كاجملهاد واليتيم واملسكني األرملة على الساعي أن لألمة النيب تعليم ـــــ 3
 . هللا
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 نفسه إعفاف هبا أراد إذا هلل العبد هبا يتقرب عبادة العمل أن لألمة النيب تعليم ــ 4
 . املسئلة ذل عن وعياله وأهلة

 يراه العمل هذا كان وإن اإلسالم يف قيمة للعمل أن مةلأل النيب تعليم. ـــــ 5
 . وغريه اجلبل من احلطب كجمع متواضعا عمال البعض

 من أيكل أن من خريا قط طعاما أحد أكل فما العمل عن اليتكرب اإلنسان أن ـــ 6
 وامللك النيب وهو يده عمل من أيكل كان السالم عليه داود هللا نيب وإن يده عمل

 . حدادأ يعمل وكان الوقت نفس يف واحلكيم
 مث الغنم رعي يف وسلم عليه هللا صلى عمل فقد قدوتنا وهو يعلمنا النيب أن ــ 7

 ولد سيد وهو واملرسلني النبني وخاِت األولني سيد فهو هو من وهو ابلتجارة عمل
 ) القرآن يف قال وهللا. اإلطالق على آدم
رَ  َواْليَـْومَ  اَّللََّ  يـَْرُجو َكانَ  ل َمنْ  َحَسَنة   ُأْسَوة   اَّللَّ   َرُسول   يف   َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ   َوذََكرَ  اآْلَخ 
 (21) األحزاب(  َكث رياا اَّللََّ 
 ذلك وغري موجع دم أو مفظع أوغرم مدقع فقر لذي إال حتل ال املسئلة ـــــأن 8

 . صاحبها على سحتا تكون
 ـــــأن 10. القيامة يوم صاحبها وجه يف سوداء ونقطة كخموش أتِ املسئلة أن ـــ 9

 أعطوه الناس سؤال عن به ويستغين منه أيكل عمل له الذي هو احلق الرجل
 . أومنعوه

 ومل شرفاء كرماء أعزة يعيشوا  أن أصحابه من يريد اإلسالمي الدين ـــــأن 11
 . أحد على عالة يكونوا

 مث فاألقرب األقرب مث لتعو  مبن وابدأ السفلى اليد من خري العليا اليد ــــأن 12
 .  وعامتهم املسلمني كافة مث اجلريان
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 السئل وجعل عالية وحبكمة انجعاا  عالجا الفقر مشكلة عاجل الرسول أن ــــ 13
 . اجلبني وعرق واجلهد ابلعمل األغنياء من الفقري
 . حالل مهنة دامت ما وطيبه حمرتمه اإلسالم يف كلها املهن ــــأن 14
 فقال والقعب للحلس أي هذين يشرتي من النيب قال فقد املزايدة عبي ــاابحة 15
 بدرمهني أشرتيهما أان أخر فقال يزيد من النيب قال مث بدرهم أشريهما أان رجل

 . املزايده بيع جواز على ذلك فدل هللا ايرسول
 بقسم املدرس عرفه صابر حممد/د. للخري املوفق وهللا البحث هذا حبمدهللا ِت

  ابلزقازيق والدعوة الدين أصول بكلية لشريفا احلديث
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 فهرس املراجع واملصادر
 القرآن الكريم 

 ،1994 اإلصدار تاريخ العلمية، الكتب دار طبعة الترمذى، سنن
 .مجلدات 5 المجلدات عدد

 .العلمية الكتب دار طبعة ،(المجتبى) الصغرى النسائى سنن

 .مجلدات 4 المجلدات عدد العربى، التراث دار طبعة داود، أبي سنن

 2 المجدات عدد العربى، التراث إحياء دار طبعة ماجة، ابن سنن
 .مجلد

 عدد العلمية، الكتب دار طبعة الحجاج، ابن مسلم لـ مسلم صحيح
 .مجلد 2 المجلدات

 9 المجلدات عدد العربى، التراث إحياء دار طبعة البخارى، صحيح
 .مجلدات

 .مجلد 15 العربى، التراث إحياء ردا طبعة منظور، البن العرب لسان

 14 اإلسالمى المكتب طبعة الحجاج، أبو للمزى األشراف تحفة
 .مجلد

 9 الفكر، دار طبعة الرازى،  حاتم أبى البن والتجريح التعديل
 .مجلدات

 .مجلدات 5 الهروى، عبيد أبى لإلمام الحديث غريب

 .مجلدات 5 الفكر، دار طبعة األثير، البن الحديث غريب فى النهاية
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 2 العلمية، الكتب در طبعة العسقالنى، حجر البن التهذيب تقريب
 .مجلد

 التاريخ مؤسسة طبعة العسقالنى، حجر البن التهذيب تهذيب
 .مجلدات 6 العربى،

 .مجلد 22 الفكر، دار طبعة الحجاج، أبو للمزى الكمال تهذيب

 .مجلدات 10 الفكر، دار طبعة حبان، البن الثقات

 8 المعرفة، دار مكتبة السنوى، لإلمام النسائى على سندىال حاشية
 .مجلدات

 .مجلدات 4 العلمية، الكتب دار طبعة للعقيلى، الضعفاء

 الرسالة، مؤسسة األنصارى، الشيخ ألبو بأصبهان المحدثين طبقات
 .مجلدات 4

 القاهرة، الصحوة دار طبعة العسقالنى، حجر البن المدلسين طبقات
 .واحد مجلد

 .مجلد 11 طيبة، دار طبعة للدارقطنى، لالعل

 دار طبعة العينى، الدين لبدر البخارى صحيح بشرح القارى عمدة
 .مجلد 25 الفكر،

 .مجلد 2 العلمية، الكتب دار طبعة الجوزى، البن الحديث غريب

 دار طبعة العسقالنى، حجر البن البخارى صحيح بشرح البارى فتح
 .مجلد 15 الفكر،

 .العلمية الكتب دار طبعة النسائى، لإلمام الصحابة فضائل
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 حسام بن الدين عالء للعالمة واألفعال األقوال سنن فى العمال كنز
 طبعة ، هـ975 سنة المتوفى البرهانفورى، الهندى الدين

 .مجلد 16 الرسالة، مؤسسة

 .الفكر دار طبعة النبهانى، ليوسف النزول أسباب فى النقول لباب

 .الدارمي معين البن والكنى األسامى

 .مجلدات 10 الفكر، دار طبعة للهيثمى، الزوائد مجمع

 التراث إحياء دار طبعة حنبل، بن ألحمد حنبل بن أحمد اإلمام مسند
 .مجلدات 7 العربى،

 طبعة هـ، 204 سنة المتوفى الشافعى، لإلمام الشافعى اإلمام مسند
 .م1987 األولى للتراث الريان ودار م،1951 الفكر، دار

 .العلمية الكتب دار طبعة حبان، البن األمصار علماء مشاهير

 .مجلدات 8 الفكر، دار طبعة شيبة، أبي البن شيبة أبى ابن مصنف

 .الفكر دار طبعة الذهبى، لإلمام الشيوخ معجم

 .العلمية الكتب دار طبعة النيسابورى، للحاكم الحديث علوم معرفة

 .1997 العلمية الكتب ردا طبعة الصالح، البن الصالح ابن مقدمة

 .مجلد 2 العلمية، الكتب دار طبعة للزرقانى، العرفان مناهل

 .مجلد 2 العربى الكتاب دار طبعة أنس، بن مالك لإلمام الموطأ

 3 العربى، التراث إحياء دار طبعة خلكان، البن األعيان وفيات
 .مجلدات

 .الةالرس مؤسسة دار طبعة كثير، البن السيرة اختصار فى الفصول
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 5 م،1995 الفكر دار طبعة الغزالى، لإلمام الدين علوم إحياء
 .مجلدات

 .المعرفة دار طبعة للواحدى، النزول أسباب

 5 م،1997 المعرفة دار طبعة الجزرى، األثير البن الغابة أسد
 .مجلدات

 .بالقاهرة الصحوة دار طبعة السيوطى، الدين لجالل المدلسين أسماء

 الهند/ السلفية دار طبعة الموصلى، لألزدى هبكنيت يعرف من أسماء
 .م1989

 .العلمية الكتب دار طبعة العراقى، لإلمام الحديث مصطلح ألفية

 .الثقافة دار طبعة الشقيرى، محمد لجمال القدسية األحاديث

 الكتب دار طبعة العسقالنى، حجر البن الصحابة تمييز فى اإلصابة
 .مجلدات 8 م،1995 العلمية

 دار طبعة العجمى، بن لسبط باالختالط رمى من معرفة فى االغتباط
 .م1988 المعرفة

 2 م،1992 بالرياض، اللواء دار طبعة السنى، حمزة البن اإلكمال
 .مجلد

 .الفكر دار طبعة كثير، ابن لإلمام الحديث علوم مختصر

 طبعة الحسينى، حمزة البن الحديث ورود أسباب فى والتعريف البيان
 .مجلد 2 م،1982 ميةالعل المكتبة
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 دار طبعة العسقالنى، حجر البن الهداية أحاديث تخريج فى الدراية
 .مجلد 2 المعرفة،

 السباعى، مصطفى للدكتور اإلسالمى التشريع فى ومكانتها السنة
 م1986 األولى، المعرفة دار طبعة

 .جملد 1 املعرفة، دار طبعة ،الصديقى َعاّلن البن المأثورة السنن

 .املعرفة دار طبعة الرتمذى، لإلمام احملمدية الشمائل

 .م1986 مكة الباز، دار طبعة البخارى، لإلمام الصغري الضعفاء

 .م1986 مكة الباز، دار طبعة النسائى، لإلمام واملرتوكني الضعفاء

 .جملدات 8 ،1997 العلمية الكتب دار طبعة سعد، البن الكربى الطبقات

 .جملدات 4 اإلسالمى، املكتب طبعة حنبل، بن دأمح لإلمام الرجال ومعرفة العلل

 .جملدات 9 م،1997 العلمية الكتب دار طبعة عدى، البن الضعفاء ىف الكامل

 الحلبى، الدين لبرهان الحديث بوضع رمى من عن الحثيث الكشف
 . م1987 الكتب، عالم دار طبعة

 .الفكر دار طبعة الدنيورى، قتيبة البن احلديث خمتلف أتويل

 الفكر، دار طبعة العالء، أبو للمباركفورى لرتمذى، جامع بشرح األحوزى ةحتف
 .جملدات 10

 العرىب، الرتاث إحياء دار طبعة كثري، البن( العظيم القرآن تفسري) كثري ابن تفسري
 .جملدات 3

 .جملدات 3 الفكر، دار طبعة للنووى، واللغات األمساء هتذيب

 .العلمية الكتب دار عةطب شاهني، البن الثقات أمساء َتريخ

 .جملدات 4 الفكر، دار طبعة للصنعاىن، اإلسالم سبل

 .م1983 العلمية، الكتب دار طبعة السيوطى، الدين جلالل والنظائر األشباه
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 .العلمية الكتب دار طبعة املالكى، فرحون البن املذهب الديباج

 4 م،1985 ةالعلمي الكتب دار طبعة الذهيب، لإلمام عرب من أخبار ىف العرب
 .جملدات

 الزاوى أمحد طاهر حتقيق احملدث، اجلزرى األثري البن احلديث غريب ىف النهاية
 .جملدات 5 بريوت، العلمية، املكتبة طبعة الطناحى، حممد وحممود

 .جملد 22 العرىب، الرتاث إحياء دار طبعة للصفدى، ابلوفيات الواىف

 .الصميعى دار طبعة ، هـ 748 سنة املتوىف ، الذهيب لإلمام  احلفاظ تذكرة

 ثقه ىف االعتدال ميزان من الرجال أحكام وهبامشه للذهىب النبالء أعالم سري
 سنة املتوىف الذهىب عثمان بن أمحد بن حممد الدين ِشس لإلمام الرجال
 دار طبعة العمراوى، غرامة بن عمر سعيد أّب الدين حمب حتقيق هـ، 748
 .جملد 17 الفكر،

 .بريوت زيدون، البن كثري، البن ءاألنبيا قصص

 .جملد 2 العلمية، الكتب دار طبعة النبهاىن، ليوسف اللباب لب

 .م1994 الفكر دار طبعة للنووى، لإلمام األذكار

 العلمية، الكتب دار طبعة القرطىب، الرب عبد البن األصحاب معرفة ىف االستيعاب
 .جملدات 4

 .جملد 14 بريوت، املعارف، ةمكتب طبعة كثري، البن والنهاية البداية

 تأليف الزمان، من قرنا   عشر أربعة عبر والمحدثين الحفاظ أعالم
 الدار طبعة دمشق، القلم، دار طبعة الشيخ، الستار عبد

 .مجلدات 4 بيروت، الشامية،

 .مجلد 17 الفكر، دار طبعة الذهبى، لإلمام النبالء أعالم سير
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 22 الفكر، دار طبعة جاج،الح أبو المزى لإلمام الكمال، تهذيب
 .مجلد

 5 م،1994 العلمية، الكتب دار طبعة الترمذى، اإلمام سنن
 .مجلدات

 المعاصرين، والكتاب المستشرقين شبه ورد السنة عن الدفاع
 الشريف، األزهر مطبعة شهبة، أبو محمد محمد للدكتور
 م1967

 ،الصالة كتاب النبى، أصحاب فضائل كتاب البخاري، اإلمام صحيح
 14ص

 مختصين أساتذة مجموعة إعداد  ، النووى بشرح مسلم صحيح
 الدكتور وتقريظ تحقيق الخير، أبو الحميد عبد على بإشراف
 .مجلدات 7 بالقاهرة، السالم دار توزيع الزحيلى، وهبة

 .العربى الكتاب دار طبعة خالد، محمد لخالد ، الرسول خلفاء

 سنة المتوفى الحنبلى، دعما البن ذهب، من أخبار فى الذهب شذرات
 4 ، أجزاء 8 بيروت، الجديد، اآلفاق دار طبعة هـ، 1089
 .مجلدات

 47ص العربى، التراث إحياء دار طبعة األثير، البن األصول جامع

 دار طبعة السندى، و السيوطى اإلمامين بشرح النسائى سنن
 49ص القاهرة، الحديث
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 سنة المتوفى الذهبى، املإلم األعالم لمشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ
 الناشر تدمرى، السالم عبد عمر الدكتور تحقيق ، هـ 748
 .أجزاء 7 العربى، الكتاب دار

 التاريخ مؤسسة طبعة العسقالنى، حجر البن التهذيب، تهذيب
 .مجلدات 6 العربى،

 2 العلمية، الكتب دار طبعة العسقالنى، حجر البن التهذيب، تقريب
 .مجلد

 بن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبي ماملإل العرب، لسان
 .الفكر دار طبعة منظور،

 القادر عبد مصطفى تحقيق العسقالنى، حجر البن التهذيب تقريب
 .جزء 2 بيروت، العلمية، الكتب دار عطا،

 إحياء دار طبعة األثير، البن الرسول أحاديث فى األصول جامع
 .جزء 12 العربى، التراث

 الدكتور تحقيق المزى، للحافظ الرجال أسماء فى الكمال تهذيب
 طبعة أغا أحمد وحسن عبد على أحمد والشيخ ذكار سهيل
 .مجلد 21 الفكر، دار

 عبد مصطفى تحقيق العسقالنى حجر ابن للحافظ التهذيب تهذيب
 .جزء 12 ، بيروت ، العلمية الكتب دار عطا، القادر
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 جرير بن محمد جعفر ألبى والملوك األمم تاريخ الطبرى تاريخ
 بيروت، العلمية الكتب دار طبعة ، هـ 310-224 الطبرى،

 .أجزاء 7

 القزوينى، يزيد بن محمد اهلل عبد أبي للحافظ ماجة ابن سنن
 ابن سنن تحقيق فى الحاجة كفاية وبهامشه 207/275
 أحمد الدين شهاب للحافظ الزجاجة مصباح من والزوائد ماجة
 دار طبعة ، هـ 840 سنة ىالمتوف البوصيرى، بكر أبي بن

 .جزء 2 ، الفكر

 بن عيسى بن عيسى ألبى الترمذى سنن وهو الصحيح الجامع
 العلمية، الكتب دار طبعة شاكر، محمد أحمد تحقيق سوره،
 .أجزاء 5 بيروت،

 طبعة السندى، اإلمام وحاشية السيوطى، الحافظ بشرح النسائى سنن
 .مجلدات 4 أجزاء، 8 ، الفكر دار

 األشعث بن سليمان داود أبي لإلمام( داود أبي سنن) سننال كتاب
 .أجزاء 5 عوامة، محمد تحقيق السجستانى، األزدى

 العسقالنى، حجر ابن للعالمة البخارى صحيح بشرح البارى فتح
 .مجلد 15 الفكر، دار طبعة

 8 العربى، الفكر دار طبعة الواقدى، سعد ابن لإلمام الكبرى الطبقات
 .أجزاء
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 وسيد البندارى الغفار عبد للدكتور التسعة، الكتب رجال موسوعة
 .أجزاء 4 العلمية، الكتب دار طبعة حسن، كروى

 زغلول بسيونى السعيد محمد هاجر ألبي الحديث أطراف موسوعة
 .1994  الفكر، دار

 دار طبعة الباقى، عبد فؤاد محمد تحقيق أنس، بن مالك موطأ
 .م1999 بيروت، القلم، ودار الرابع، الحديث

 الفكر، دار طبعة للرامهرمزى، والواعى الراوى بين الفاضل المحدث
 .م1971

 ، الوعى دار ، هـ 354 سنة المتوفى حبان، ابن لإلمام المجروحين
 .حلب

 دار طبعة ، هـ 748 سنة المتوفى الذهبى، لإلمام االعتدال ميزان
 .م1999 األولى، الفكر

 األولى، المنورة المدينة الدار مكتبة العجلى، لإلمام الثقات معرفة
 .م1985

 الغرباء مكتبة ، هـ 351 سنة المتوفى قانع البن الصحابة معجم
 .1997 األولى، السعودية األثرية

 المكتب طبعة الشيبانى، حنبل بن أحمد لإلمام حنبل بن أحمد مسند
 .م1985 – هـ1405 الخامسة، اإلسالمى

 - هـ1404 األولى رالفك دار دمشق،طبعة تاريخ تهذيب مختصر
 .م1994
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 بيروت، صادر دار طبعة األثير، البن األنساب تهذيب فى اللباب
 .م1980 هـ 1400

 طبعة ، هـ 807 سنة المتوفى للهيثمى، الفوائد ومنبع الزوائد مجمع
 بيروت، بالرياض، المعارف وطبعة العربى، الكتاب دار

 .م1986 - هـ 1406

 طبعة الحلبى، الدين لبرهان يثالحد بوضع رمى عمن الحثيث الكشف
 .بغداد المعانى دار

 إحياء دار طبعة ، هـ 261 الحجاج، بن مسلم لإلمام واألسماء الكنى
 .م 1984 - هـ 1404 األولى اإلسالمى التراث

 ابن دار طبعة ، هـ 241 ، حنبل بن أحمد لإلمام الصحابة فضائل
 .م1991 - هـ 1420 الثانية الجوزى

 العلمية الكتب دار طبعة داود، أبو سنن شرح فى المعبود عون
 .هـ 1410 األولى

 دار طبعة ، هـ 327 سنة المتوفى الرازى، حاتم أبي البن العلل
 .م1995 - هـ 1405 المعرفة

 الكتب دار طبعو ، هـ 911 سنة المتوفى للسيوطى، الحفاظ طبقات
 .م1983 - هـ 1403 ، األولى العلمية

 طبعة ، هـ 385 سنة المتوفى قطنى،للدار  والمتروكين الضعفاء
 .م1984 - هـ 1404 األولى، الرياض المعارف مكتبة
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 محمد على تحقيق ، هـ 516 سنة المتوفى ، للبغوى السنة شرح
 العلمية، الكتب دار طبعة الموجود، عبد عادل وأحمد معوض
 .م1992 - هـ 1412 األولى، بيروت

 طبعة ، هـ 774 سنة لمتوفىا كثير ابن الحافظ لإلمام النبوية السيرة
 .م1987 - هـ 1407 الثالثة، للتراث الريان دار

 الطبعة الرياض المعارف، مكتبة طبعة لأللبانى، الصحيحة السلسلة
 .م1988 - هـ 1408 الرابعة،

 األولى، الطبعة بالرياض، المعارف مكتبة لأللبانى، الضعيفة السلسلة
 .م1993 - هـ 1412

 دار طبعة ، هـ 327 سنة المتوفى الرازى حاتم ألبي والتعديل الجرح
 .م1953 - هـ 1373 األولى، الفكر

 ، هـ 430 سنة المتوفى نعيم ألبي األصفياء وطبقات األولياء حلية
 .الفكر دار طبعة

   التوفيق ويل وهللا هللا حبمد ِت            
  عرفه صابر حممد/د                 

  ابلزقازيق  والدعوة الدين أصول بكلية مهوعلو  احلديث بقسم املدرس   
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