
 دور المسجــد فـــي مكافحــة الفقــر والبطالـة

  
 مقدمة من 

 الدكتور / إسماعيل سعيد رضوان 

 أستاذ الحديث المشارك وعميد المكتبات 

 بالجامعة اإلسالمية

  

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 دور المسجد في مكافحة الفقر والبطالة

  

المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف 
 أجمعين ... وبعد، 

لقد اهتم اإلسالم بمشكلتي الفقر والبطالة وحرص على عالجهما قبل نشوئهما بوسائل وقائية وإذا وقع 
 الفقر أو وجدت البطالة، وضع لها وسائل لمعالجتها منها : 

 أواًل : الوسائل الوقائية 

يمان بأن الله هو الخالق الرازق يدعو الفقير إلى الرضا بما قسمه الله له، وهذا : حيث إن اإلاإليمان      -1
 ِفي َدآبَّة   ِمن َوَما فقال تعالى:  اإليمان يدفعه إلى السعي وراء أسباب الرزق لتحصيل ما كتبه الله له.

ِبين   ِكَتاب   ِفي ُكل   َهاُمْسَتَقرََّها َوُمْسَتْوَدعَ  َوَيْعَلمُ  ِرْزُقَها الّلهِ  َعَلى ِإالَّ  اأَلْرضِ   ( 6)هود:  مُّ

 اللَّهَ  َيتَّقِ  َوَمن :إن تقوى الله تفتح له أبواب الخير والرزق من حيث ال يحتسب حيث قال الله التقوى     -2

 ( 3-2)الطالق:  َيْحَتِسبُ  اَل  َحْيثُ  ِمنْ   ويرزقهَمْخَرًجا لَّهُ  َيْجَعل

 َلِئن َتَأَذنَ َربُُّكمْ  َوِإذْ  ائه يكون سببًا في زيادة الخير والنعيم قال تعالى وشكر الله على نعمالشكر:      -3

 ( 7)إبراهيم:    أَلِزيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ 

 اْسـَتْغِفُروا َفُقْلـ ُ  : وهو سبب من أسباب البركة من السماء واألرض وزيادة في الماال والبناين االستغفار  -4

اًرا غَ  َكانَ  ِإنَّهُ  َربَُّكمْ  َماء ُيْرِسلِ  فَّ ْدَراًرا َوُيْمِدْدُكمْ  َعَلْيُكم السَّ  ( 02-01)نوح:    َوَبِنينَ  ِبَأْمَوال   مِّ
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والمحافظة عليها، والذكر والدعاء والتسبيح والشكر لله تعالى، فإنه بذلك إعمار بيوت الله بالصالة     -5
َما والجزاء في اآلخرة حيث قال تعالى:  يفيض الله بنعمه على عّمار بيوت الله بالخير في الدنيا  ِإنَّ

اَلَة  اآلِخِر َوَأَقامَ  َواْلَيْوِم ِبالّلهِ  آَمنَ  َمنْ  الّلهِ  َمَساِجدَ  َيْعُمرُ   ( 01) التوبة:  الصَّ

لْ  َوَمن حسن التوكل على الله: قال تعالى:     -6  اللَّهُ  َجَعلَ  َقدْ  َأْمرِهِ  اللََّه باِلغُ  ِإنَّ  َحْسُبهُ  َفُهوَ  اللَّهِ  َعَلى َيَتَوكَّ

 ( 3)الطالق :  َقْدًرا  َشْيء   ِلُكلِّ 

ْلُتْم َعَلى اللَّهِ  ِلِه َلَرَزَقُكْم  َعْن ُعَمَر قال َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيُقوُل َلْو َأنَُّكْم َتَوكَّ َحقَّ َتَوكُّ
 ([1])ُدو ِخَماًصا َوَتُروُح ِبَطاًنا َكَما َيْرُزُق الطَّْيَر َتغْ 

حيث إن التبذير واإلسراف سبب من أسباب الفقر في المجتمعات، ألجل ذلك عدم اإلسراف والتبذير :     -7
  اْلُمْسِرِفيَن  ُيِحبُّ  الَ  ِإنَّهُ  ُتْسِرُفواْ  َواْشَرُبوْا َوالَ  وُكُلواْ  :راف والتبذير فقال تعالىفقد نهى اإلسالم عن اإلس

 ( 30)األعراف: 

  

 ثانيًا : الوسائل العالجية 

 إن من طرق معالجة المسجد للفقر: 

عل األنبياء عليهم الصالة تشجيع الناس على مزاولة األعمال الحرة، وبعض المهن والصناعات كما كان يف     -1
 والسالم، الذين أعطوا القدوة والمثل األعلى في العمل الحر والكسب الحالل. ومن أمثلة ذلك : 

َواْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا  نوح عليه السالم تعلم صنع السفن، وأمره الله بصنعها في قوله تعالى :        -أ
ْغَرُقوَن َواَل ُتَخاِطْبِني  َوَيْصَنُع اْلُفْلَك َوُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َمأٌل مِّن َقْوِمِه َسِخُروْا ِمْنُه َقاَل ِفي الَِّذيَن َظَلُموْا ِإنَُّهم مُّ

 ( 33-33)هود:  ِإن َتْسَخُروْا ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر ِمنُكْم َكَما َتْسَخُروَن 

َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل  دة وصناعة الدروع الحربية قال تعاالى : داوود عليه السالم كان يجيد الحدا -ب
ـْرِد َواْعَمُلـوا َصـاِلحًا ِإنِّـي ِبَمـا   َيا ِجَباُل َأوِِّبي َمَعُه َوالطَّْيَر َوَأَلنَّا َلُه اْلَحِديَد  ْر ِفـي السَّ َأِن اْعَمْل َساِبَغات  َوَقدِّ

( وأخرج البخاار  عان َأُباي ُهَرْياَرَة َعاْن َرُساوِل اللَّاِه َصالَّى اللَّاُه َعَلْياِه َوَسالََّم َأنَّ 11-11 )سبأ: َتْعَمُلون بصيرَ 
اَلم َكاَن اَل َيْأُكُل ِإالَّ ِمْن َعَمِل َيِدِه   ([2])َداُوَد النَِّبيَّ َعَلْيِه السَّ

موساى عليااه السااالم الااذ  أّجاار نفسااه فااي رعااي الغانم ثماااني ساانوات لنبااي اللااه شااعيب عليااه السااالم مقاباال   -ج
ٍ   َقاَل ِإنِّي ُأِريُد َأْن ُأنِكَحَك ِإْحَدى اْبَنَتيَّ َهاَتْيِن َعَلى َأن َتْأُجَرِني َثَماِنيَ  نكاح إحدى ابنتيه قال تعالى:  ِحَجـ

ـاِلِحيَن  َقـاَل َذِلـَك  َفِإْن َأْتَمْمَ  َعْشرًا َفِمْن ِعنِدَك َوَما ُأِريُد َأْن َأُشـقَّ َعَلْيـَك َسـَتِجُدِني ِإن َشـاء اللَّـُه ِمـَن الصَّ
 ( 73-73)القصص :  يٌل َبْيِني َوَبْيَنَك َأيََّما اأْلََجَلْيِن َقَضْيُ  َفاَل ُعْدَواَن َعَليَّ َواللَُّه َعَلى َما َنُقوُل َوكِ 
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ومحمد صلى الله عليه وسلم الاذ  كاان يرعاى الغانم ويازاول التجاارة باأموال خديجاة رضاي اللاه عنهاا قبال    -د
مبعثه صلى الله عليه وسلم وفي الحاديث الاذ  أخرجاه البخاار  عان َأِباي ُهَرْياَرَة َرِضاَي اللَّاُه َعْناُه َعاْن النَِّبايِّ 

َهاا َعَلاى َوَسلََّم َقاَل َما َبَعَث اللَُّه َنِبيًّا ِإالَّ َرَعاى اْلَغاَنَم َفَقااَل َأْصاَحاُبُه َوَأْناَت َفَقااَل َنَعاْم ُكْناُت َأْرَعا َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 
 ([3])َقَراِريَط أِلَْهِل َمكَّةَ 

فلنا في األنبياء القدوة الحسنة والصالحة في مزاولة العمل والتجارة ورعي األغنام وهو من أشرف الكسب وأعظم 
 الحالل ألن ذلك مهنة األنبياء وفعل المرسلين عليهم أفضل الصالة والسالم. 

كساب الياد وذلاك ألن وقد حاث القارآن الكاريم علاى الكساب الحاالل ودل علاى طارق الارزق وأساباب الغناى ب
 العمل طريق إلى المجد والرفعة والنهوض بالمجتمع نحو التقدم في كل المجاالت.

 فمن اآليات التي جاءت ترغب في العمل وتحض عليه: 

 (015)التوبة :  َواْلُمْؤِمُنوَن  َعَمَلُكْم َوَرُسوُلهُ  الّلهُ  َفَسَيَرى  اْعَمُلواْ  َوُقلِ   قال تعالى :  -أ 

الادنيا، َرى اللَّه َعَملُكْم َوَرُسوله ( َيُقاول : َفَساَيَرى اللَّاه ِإْن َعِمْلاُتْم َعَملُكاْم ، َوَياَراُه َرُساوله والميمناون سايرونه فاي ) َفَسيَ 
  وفيها حث على اإلتقان في العمل واستشعار مراقبة الله تعالى في جميع أعمالنا.

 َفـِإَذا  والكساب مان أجال تحصايل الارزق، قاال تعاالى:  وقاد أمار اللاه تعاالى باالنتشاار فاي األرض والساعي -ب

الةُ  ُقِضَي ِ   ( 11)الجمعة:  ُتْفِلُحوَن  لََّعلَُّكمْ  َكِثيًرا اللَّهَ  َواْذُكُروا اللَّهِ  َفْضلِ  ِمن اأَلْرِض َواْبَتُغوا ِفي َفانَتِشُروا الصَّ

وابتغاوا مان فضال اللاه( أ   (حاوائجكم  أ : إذا فرغتم من الصالة فانتشروا في األرض للتجارة والتصرف فاي
ماان رزقااه ، وكااان عااّراك باان مالااك إذا صاالى الجمعااة انصاارف فوقاال علااى باااب المسااجد فقااال : اللهاام إنااي أجباات 

  ([4])دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين.

  وقال بعض السلل : "من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصاالة باارك اللاه لاه سابعين مارة لقولاه تعاالى 
اَلةُ  ُقِضَي ِ  َفِإَذا  ( 11)الجمعة : اللَّهِ  َفْضلِ  ِمن اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِفي َفانَتِشُروا الصَّ

ْزِقهِ  ِمن َوُكُلوا َمَناِكِبَها ِفي َفاْمُشوا َذُلوالً  َلُكُم اأْلَْرَض  َجَعلَ  الَِّذ  ُهوَ  تعالى : ويقول  –ج  )الملك:   النُُّشوُر  َوِإَلْيهِ  رِّ
11 ) 

فقد ذلل الله تعالى األرض وساخرها لننساان ، فاالقرآن ياَذّكر النااس بهاذه النعماة الهائلاة، فقاد ذلال اللاه تعاالى 
يش عليها، والتنقل بين جنباتها، فهي مذللة للسير عليها بالفلك التي تمر في البحار، وهي مذللة للازرع األرض للع

والجنااي والحصاااد وقولااه )فامشااوا فااي مناكبهااا وكلااوا ماان رزقااه( فالمناكااب هااي المرتفعااات والجوانااب فااإذا أذن اللااه 
مان بااب أولاى، والارزق المقصاود فاي اآلياة  بالمشي فاي الجباال والمرتفعاات فقاد أذن بالمشاي فاي البطااح والساهول

لاايه هااو المااال الااذ  يجااده الماارء فااي يااده ليحصاال علااى حاجياتااه ومتاعااه، وإنمااا هااو كاال مااا أودعااه اللااه فااي هااذه 
األرض من أسباب الرزق من خيرات ظاهرة وباطنة تشمل بذلك المعاادن الكامناة فاي أعاالي الجباال والمخباوءة فاي 
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وصاول إليهاا أمارًا ممكناًا بسابب تذليلاه لاهرض وتساهيله التنقال عليهاا، والتجاول باين جوف األرض وقد جعل الله ال
 جنباتها.

ولقد حثت السنة النبوية الشريفة على العمل ونهت عن التواكل والتكاسال، وقاد أخارج البخاار  عان أباي ُهَرْياَرَة 
ْيِه َوَسلََّم أَلَْن َيْحَتِطَب َأَحُدُكْم ُحْزَمًة َعَلى َظْهاِرِه َخْيارل َلاُه ِماْن َأْن َرِضَي اللَُّه َعْنُه قال : َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَ 

 ([5])َيْسَأَل َأَحًدا َفُيْعِطَيُه َأْو َيْمَنَعهُ 

ن أهميااة العماال وشاارفه، وأن االحتطاااب علااى مااا فيااه ماان مشااقة وتعااب وربااح قلياال خياار ماان فهااذا الحااديث يبااي
 .([6])الكسل والقعود عن العمل وسيال الناس

ه يصبح اإلنسان عالة على الناس والمجتمع، فالخطيب حينما يدعو فالعمل هو إحدى وسائل معالجة الفقر، وبغير 
الناس في خطبة الجمعة وفي مواعظه للعمل والكسب الحالل ويرغب في ذلك إنما يساهم في حل مشكلة الفقر 

 والبطالة التي تنتشر في المجتمعات اإلسالمية

  

 ثالثًا : التكافل االجتماعي: 

ند واالجتماع وااللتقاء ويحدث هذا بين أفراد المجتمع وجماعاته بحيث تراعى التكافل االجتماعي بمعنى التسا
 مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وال يطغى أحدها على اآلخر. 

فالتكافل االجتماعي كفالة متبادلة بين أفاراد المجتماع للتعااون فاي المنشاط والمكاره علاى تحقياق منفعاة أو دفاع 
افل فضل على فرياق آخار، إذ العابء فياه ماوزع علاى كافاة األفاراد والفائادة فياه مضرة وال يكون لفريق في هذا التك

  ([7]) عائدة على الجميع وهذه الصورة ال تتحقق إال في المجتمع اإلسالمي الذ  يرتبط أفراده برباط العقيدة.

فالتكافل بين أفراد المجتماع المسالم الغناي يكفال الفقيار، والقاو  يكفال الضاعيل، هاو عملياة مساتمرة ومسا ولية 
متبادلة بين األفراد بحيث يشعر كل فرد من أفراد المجتمع بإحساس أخيه وشعوره ، وأن ما ينال أخاه مان خيار أو 

 . ([8])شر عائد عليه ال محالة

والمسجد الذ  يعمل على ترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي يساهم في عالج مشكلتي الفقر والبطالة، وذلك من 
    خالل الدور الذ  يقوم به إمام المسجد وخطيب المسجد وأسرة المسجد.

  

إلمااام المسااجد وخطيبااه أن يقااوم باادورق حيااو  لتحقيااق التاارابط األخااو ، ودعاام أجااواء األماان والسااالمة،  كاانويم
علااى  وصاايانة المجتمااع ماان دواعااي األنانيااة والتعساال، إليجاااد مجتمااع فاضاال متعاااون، ماان خااالل حثّااه المصاالين

بمسيوليته نحو مجتمعه، فيعمال  سلمالقيام بتوطيد العالقة بينهم، و تجسيد نظام التكافل االجتماعي، وشعور كل م
مشاعر المحبة والاود، وتصافية النفاوس مان الشاحناء، وتنقيتهاا  كل فرد على تعميق معاني األخوة اإليمانية، بتبادل
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كاال عضااو لاادفع مظاااهر السااخرية واالحتقااار، والعماال علااى فااك الضااائقات وتفااري   ماان العااداوة والبغضاااء، وسااعي
والمعاادمين،  فقااد المحتاااجين ماان أبناااء الحااي والتباارع لهاام، والعطاال علااى المعااوزينبالبااذل واإلنفاااق، وت الكربااات،

الاذين عضاتهم أنيااب الفقار، وأصاابتهم  والنظر في أحوال المرضى والمعاقين، والرحمة بهم، وماّد ياد العاون ألول اك
 ومعنوية. الفاقة، والعناية بمن يحتاجون إلى رعاية مادية

وذو  اليساار مان أبنااء الحاي،  أن يساتقطب األثريااء -ماا يحظاى باه مان ثقاةب–كما أن إمام المساجد يساتطيع 
معانااتهم، ومسااعدتهم بماا أنعاام اللاه علايهم مان المااال،  ليكوناوا مصادر تمويالق إلخاوانهم المحتاااجين، للتخفيال مان

 ن عان التكسابأياديهم لننفااق علاى العجازة واألياامى، والمكلاومين واليتاامى، والعااجزي وسّد حاجات الفقاراء، وبساط

أفاراد المجتماع، الاذين أدت  والعمل، والتخفيل من آالمهم، كالُّ ذلاك مان أجال إقاماة جساور مان الرحماة والرأفاة ماع
 وإكفااائهم وانتشااالهم ماان مذلااة الساايال ومهانتااه. بهاام الظااروف المعيشااية إلااى الوصااول إلااى هااذه الحالااة، وإشااباعهم

تماع، تبارز آثااره التربوياة النافعاة، فاي معالجاة النفاوس، وإصاالح أفاراد المج إن التكافل االجتماعي حين يطباق باين
والتعااايش الااود   وتهااذيب الساالوك والطباااع، واإلحساااس بالشااعور األخااو  بااين الجميااع، وترساايخ التاا لل القلااوب،

 واإلعسار. اآلمن، والمعالجة العملية لحاالت من الفقر والحرمان، والعجز

وينقاذه مان لجاوء الابعض إلاى طرياق اإلجارام،  وتطبيقه عمليًا، يحفظ المجتمعإنَّ العناية بالتكافل االجتماعي، 
الرذيلاة، وسالوك السابل الملتوياة للوصاول إلاى تحقياق الهادف، مماا يايد   والوقاوع فاي مزالاق االنحاراف، ومحاضان

وفعاال فاي  مالمجتمع، وتفككه واضطرابه، وارتفاع نسابة الجريماة، فالتكافال االجتمااعي لااه دور مها إلى خلخلة أمن
وغرس القيم اإليمانية باين جمياع ف اات  انضباط األفراد، وتحقيق األمن االجتماعي، وترسيخ االستقرار واالطم نان،

وسااالمه، وتبااث فيااه روح اإلخاااء، وتبعااده عاان االسااتغالل  المجتمااع، وهااي القاايم التااي تحفااظ علااى المجتمااع أمنااه
 األحقاد والعداوات. والعدوان، وتنقي النفوس من

 كفالة األغنياء لألقارب الفقراء:   -0

َ   حيث حث اإلسالم علاى كفالاة األغنيااء لهقاارب الفقاراء ألنهام أعلام باأحوالهم حياث قاال تعاالى :  ْس لَّي
ِ  اآ يوس رسيِرِو و ل ييِكلَّ السبِيرَّ آ يلس بآ يل  ِِولاليِي و السْي   َ يِرِ  و الس ْس  َ َ  الس يِ  و السِكا يوِو و الَِّبْلِيْل  السِبرَّ أ ن تُيو لُّواس ُوُجوه ُكمس ِقب ي َ ئِِك  ِخيِر و الس

ييقِِِاْل  و ِ يي  الرلِق يي َِ و البَّ ييِبْ ِسييل  البَّ ييوِاْل  و ا َ ب  ِ ييا و السْي ا ييوآ ا و الس ْ ِوْ السُورس بلِييِي  ُِ َ  ى ا ييا  ييو  َ وِو و أ ق ييو   الالَّييوَ  و بت ييا و بت ييا الس
 ُِ ي ْ ا ى وه  ِِِهمس ِِ ي َُوُ ون  ِِع هس َ  و الس ِ  ُهيُم الزَّا و ُقوا و ُأول ييَِّ  ِ ِ  الَّيِدنل    ي يْل  السب يسسِل ُأول ييَِّ ِِ يوا والََّّيرَّاا و  واس و الالَّيوِِرِنل  ِ ي  السب سسا 

ُوييون   ايَّ َُ َِل   يي س    :( وقااال تعااالى133)البقاارة:   الس َا ِ يي  ِاا ييوِو الالييِي ِِنَّ الالييي  ُِِكيي ل ييا ِِييبي عس ييوِ  ِي عسَُّييُهمس أ وس  ِ لُييواس ار حس اا و ُأوس

 ( 31)األنفال:  ى ِاْم  

 كفالة اليتامى:   -2

اهتم اإلسالم باليتامى اهتمامًا كبيارًا حياث ذكارهم الماولى عاز وجال فاي كتاباه العزياز فاي اثنتاين وعشارين 
آية، لكن الله سبحانه وتعالى لم يحث صراحة على كفالاة اليتايم وال فاي آياة واحادة ويشاعر هاذا إلاى أن كفالاة 

مور البديهية التي ال تحتاج إلى النص عليها رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اليتيم هي من األ
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ا كفالااة اليتاايم واهااتم بااذلك ، فقااد أخاارج البخااار  عاان َسااْهَل ْبااَن َسااْعدق َعااْن النَِّباايِّ َصاالَّى اللَّااُه َعَلْيااِه َوَساالََّم َقاااَل َأَناا
بَّاَبِة َواْلُوْسَطىَوَكاِفُل اْلَيِتيِم ِفي اْلَجنَِّة َهَكَذا َوقَ   . ([9]) اَل ِبِإْصَبَعْيِه السَّ

 وقد حصر الدكتور عبد العال أحمد عبد العال التكافل االجتماعي في الخطوط العريضة التالية: 

 ر كل فرد في المجتمع بأن عليه واجبات يجب أن ييديها وأن له حقوقًا يلزم الدولة أن تكفلها له.أن يشع       -1

 َوَسالََّم فقد أخرج البخار  عن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َرِضاَي اللَّاُه َعْنُهَماا َأنَّاُه َساِمَع َرُساوَل اللَّاِه َصالَّى اللَّاُه َعَلْياهِ 
ِعيَِّتااِه ُ ولل َعااْن َرِعيَِّتااِه َفاإِلَماااُم َراعق َوَمْسااُ ولل َعااْن َرِعيَِّتااِه َوالرَُّجااُل ِفااي أَْهِلااِه َراعق َوُهااَو َمْسااُ ولل َعااْن رَ َيُقااوُل ُكلُُّكااْم َراعق َوَمْساا

َيااةل َوِهااَي َمْسااُ وَلةل َعااْن َرِعيَِّتَهااا َواْلَخاااِدُم ِفااي َماااِل َساايِِّدِه َراعق  َِ َوُهااَو َمْسااُ ولل َعااْن َرِعيَِّتااِه َقاااَل  َواْلَمااْرأَُة ِفااي َبْيااِت َزْوِجَهااا َرا
َقااَل َوالرَُّجاُل ِفاي َمااِل َأِبياِه َراعق  َفَسِمْعُت َهيالِء ِمْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأْحِسُب النَِّبيَّ َصلَّى اللَّاُه َعَلْياِه َوَسالَّمَ 

 ([10])َوُكلُُّكْم َمْسُ ولل َعْن َرِعيَِّتهِ َوَمْسُ ولل َعْن َرِعيَِّتِه َفُكلُُّكْم َراعق 

فاااتح بااااب العمااال للقاااادرين وساااد حاجاااة غيااار القاااادرين علياااه ويوجاااب اإلساااالم علاااى بيااات الماااال اإلنفااااق علاااى    -7
، والمسجد بإمكانه أن يقوم بدور في حل أزمة المحتاجين في هذا الجانب من خاالل تنمياة  المحتاجين لذلك

شعور التكافل االجتماعي بين المسلمين، ومن خالل صندوق العائالت الفقيارة الاذ  مان الممكان إنشاا ه فاي 
لعاائالت الفقيارة كل مسجد بحيث يقوم المصلون الذين يستطيعون أن يتبرعوا بدينار واحد كل أسبوع إلعالة ا

 والمحتاجة ، أو من خالل صناديق الزكاة التي تنتشر من خالل المساجد. 

 توزيع األموال العامة على وجه يحقق التوازن بين المسلمين .       -3

 اشتراك كل أفراد المجتمع القادرين على تحمل المس وليات في تنمية الخير ودفع الشر.        -4

بااأنهم متسااوون فاي أصاال الحقاوق والواجباات وأن الجاازاء علاى األعماال علااى حساب طبيعتهااا أن ياوقن النااس    -1
َوى َواَل َتَعـاَوُنوْا َعَلـى اإِلْثـِم َواْلُعـْدَواِن َواتَُّقـوْا َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ َوالتَّْقـ قال تعالى :   .([11])ومقدارها وثمرتها

 ( 7)المائدة:  الّلَه ِإنَّ الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب 

  

 رابعًا: أداء الحقوق المفروضة والمندوبة في األموال: 

، ([12])يمكاااان معالجااااة مشااااكلتي الفقاااار والبطالااااة ماااان خااااالل الحقااااوق المفروضااااة والمندوبااااة فااااي األمااااوال
ـــَدَقاُت ِلْلُفَقـــَراء َواْلَمَســـاِكيِن  كاااالزكوات والكفااااالت والفديااااة واألضاااااحي والهاااد  والصااادقات قاااال تعاااالى:  َمـــا الصَّ ِإنَّ

ـَن الّلـِه َوالّلـهُ َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَهـا َواْلمُ  ـِبيِل َفِريَضـًة مِّ  َؤلََّفـِة ُقُلـوُبُهْم َوِفـي الرَِّقـاِب َواْلَغـاِرِميَن َوِفـي َسـِبيِل الّلـِه َواْبـِن السَّ
 ( 61)التوبة:  ٌل َعِليٌم َحِكيم

  

 وقد رغب اإلسالم في اإلنفاق ليسد حاجة الفقراء والمحتاجين 
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ـْن َخْيـر  َفِلْلَواِلـَدْيِن َواأَلْقـَرِبيَن َواْلَيَتـاَمى َواْلَمَسـاِكيِن َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينفقال تعالى :  ِفُقـوَن ُقـْل َمـا َأنَفْقـُتم مِّ
ِبيِل َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْير  َفِإنَّ الّلَه ِبِه َعِليٌم   ( 711)البقرة:   َواْبِن السَّ

كل الفقار والبطالاة فاي العاالم اإلساالمي، ولو قام المسلمون بأداء واجباتهم في الزكاوات لحلات جمياع مشاا
والمسجد له دور رئيه في تحفيز الناس لاللتزام بواجباتهم، وتحذيرهم من عادم االلتازام باأداء ذلاك وتعاد الزكااة مان 

   الوسائل المهمة في عالج مشكلة الفقر والبطالة.

ذ  أخرجاه أباو داوود عانْ  اْباِن فزكاة الفطر ماثاًل الحكماة مان مشاروعيتها وإيجابهاا كماا بينهاا الحاديث الا
ااِئِم ِماْن اللَّْغاوِ  بَّاسق َقاَل َفَرَض َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َزَكااَة اْلِفْطاِر ُطْهاَرًة ِللصَّ َفاِث َوُطْعَماًة ِلْلَمَسااِكيِن  ََ َوالرَّ

اَلِة َفِهَي َزَكاةل َمْقُبوَلةل وَ  اَها َقْبَل الصَّ َدَقاتَمْن َأدَّ اَلِة َفِهَي َصَدَقةل ِمْن الصَّ اَها َبْعَد الصَّ   ([13]) َمْن َأدَّ

تماع، ويكاون هاذا واألضاحي التي يقوم المسلمون بأدائها تساهم فاي عاالج مشاكلة الفقار التاي تنتشار فاي المج
ماان خااالل الاادور الااذ  تقااوم بااه المساااجد فااي مساااعدة الفقااراء وتوزيااع األضاااحي علاايهم، فيساان للمضااحي أن يأكاال ماان 

 أضحيته ويهد  لهقارب ويتصدق منها على الفقراء. 

 

  

 
 4514كتاب الزهد ، باب التوكل واليقين ، ح ( سنن ابن ماجه، [1]) 

   
 . 1391ي ، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ح( انظر : صحيح البخار [2]) 
 . 2112( صحيح البخاري، كتاب اإلجارة، باب رعي األغنام على قراريط ، ح  [3]) 
 . 11/111( انظر: الجامع ألحكام القرآن: القرطبي،  [4] ) 
 .  1392( انظر صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ح  [5] ) 
اإلعجرراا التيرررييي الرري عرر ا ميرركل  الوقررر مررن منظررور قرآنرري، محمررو  عنبررر، رسررال   ( انظررر: [6] ) 

 م. 2111ماجستير، الجامي  اإلس مي ، 
 ( المرجع السابق.  [7] ) 
 . 292( انظر: الثروة االجتماعي  الي ظل اإلس م، البهي الخولي، ص  [8] ) 
 . 1152، باب: الضل من ييول يتيماً ، ح( انظر: صحيح البخاري، كتاب األ ب [9] ) 
 2931( انظر: صحيح البخاري، كتاب اليتق ، باب: اليبد راع الي مال سيده، ح  [10]) 
  
 . 112( انظر: التكاالل االجتماعي الي السن  النبوي  المحمدي ، رسال   كتوراة، ص:  [11] ) 
منظور قرآني، محمو  عنبر، رسال  اإلعجاا التيرييي الي ع ا ميكل  الوقر من  ( انظر: [12] ) 

 م.2111ماجستير، الجامي  اإلس مي ، 
 . 1113( سنن أبو  اوو  ، كتاب الزكاة، باب صدق  الوطر، ح [13] ) 
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