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الحبيب ﷺ في الفقر والغنى

احلبيب ﷺ يف احلياة االقتصادية

والصد َق ِة
والصدْ ِق َّ
وصيته ﷺ بالبِ ِّر ِّ

أمر النبي ﷺ التجار بالبر والصدق والصدقة ،فما داللة ذلك؟
 َِ
ِ
والصدق واألمانة؟
المتثال
 ما اآلثار االجتماعيةالنبي ﷺ بالبر ِّ
التجار أ ْم َر ِّ

كيف تقتدي به ﷺ
تاجرا أمينًا وصاد ًقا في َب ْيعك وشرائك كما كان يفعل النبي ﷺ.
ُ .1ك ْن ً
َ
ُ .2ك ْن َس ْم ًحا في َب ْي َ
وشرائك مقتد ًيا في ذلك بالنبي ﷺ.
عك
 .3ال تغش وال تخادع مهما كان ذلك جال ًبا للمكسب والربح فيما يبدو.
ِ
 .4إ َّي َ
ب ببركة َب ْي ِعك.
والحلف
اك
َ
الكاذب في َب ْيعك؛ فإنه ُي ْذه ُ
َ
ِ
 .5إ َّي َ
اك
حاجات الناس؛ بل ارفق بهم وتجاوز عنهم.
السلع ور ْف َع ثمنها ُم ْست َِغ ًّل
واحتكار ِّ
َ
ِ
وساعد الفقرا َء والمحتاجين فهذا ينمي مالك ويبارك لك فيه.
َ .6أكثِ ْر من الصدقة
 .7كن ً
مثال للتاجر المسلم األمين الصادق السمح الرفيق المنفق ،تكن تجارتك دعوة لله ،وتكن ممن اقتدى بخير
البشر ﷺ.
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لم يكن ﷺ قدوة للتجار فحسب ،بل كان قدوة للغني
«ج َل َس ِج ْب ِر ُيل إِ َلى النَّبِ ِّي ﷺ َفنَ َظ َر إِ َلى
والفقير ،وذات يوم َ
ِ
ِ
ِ
الم َل ُك َما ن ََز َل
الس َماءَ ،فإِ َذا َم َل ٌك َين ِْز ُل»َ ،ف َق َال َل ُه ج ْبر ُيلَ :
«ه َذا َ
َّ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
السا َع ِة»َ ،ف َل َما ن ََز َل َق َالَ « :يا ُم َح َّمدُ َأ ْر َس َلنِي إِ َل ْيكَ
ُمنْذ خل َق ق ْبل َّ
ِ
ِ
َ
َر ُّب َكَ :أ َم ِلكًا َأ ْج َع ُل َك أ ْم َع ْبدً ا َر ُس ً
اض ْع
ول؟» َق َال َل ُه ج ْبر ُيل« :ت ََو َ
ول ال َّل ِه ﷺَ «:ب ْل َع ْبدً ا َر ُس ً
لِ َر ِّب َك َيا ُم َح َّمدُ »َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول»

(رواه أحمد)

فخالل مراحل عمره ﷺ تقلبت أحوال حياته ﷺ بين الفقر
والغنى ،فضرب للفقراء ﷺ أروع األمثلة والنماذج حال الفقر
وما استوجبه ذلك من الصبر
كما ضرب أروع األمثلة والنماذج حال الغنى وما استوجبه
الشك ِْر والب ْذ ِل والس ِ
ذلك من ُّ
خاء ،لقد اختار النبي ﷺ حياة
َ
َّ
ِ
العبودية لله سبحانه ،وعدم الت ََّرف ،فيجوع يو ًما ويشبع يو ًما؛
َّ
وللش ْبعان كيف
ليكون ُقدو ًة للجائ ِع كيف يتوجه ويدعو،
فقيرا َ
الزهد
ويشكر ،ثم ُقدِّ َر له ﷺ أن
يحمدُ
َ
أجر ُّ
لينال َ
يموت ً
ُ
في الدنيا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ « :ما
َشبِ َع ُآل ُم َح َّم ٍد ﷺ ِم ْن َط َعا ٍم َث َل َث َة َأ َّيا ٍم
ض»( .رواه البخاري)
َحتَى ُقبِ َ

الرسول ﷺ في الفقر

عاش النبي ﷺ حياة الفقر ،ومر بما مر به الفقراء من الجوع
والحاجة إلى الطعام والشراب واللباس ،ف َلكَم بقي ﷺ طاو ًيا
ُ
رسول الله ﷺ وصفوتُه
على الجوع ،ال يجد ما يأكله ،وهو
من خلقه!! فأحيانًا من قلة الطعام لدى رسول الله ﷺ يصل
األمر به إلى أنه «ك َ
َان َي ْربِ ُط ا ْل َح َج َر َع َلى َب ْطنِ ِه ِم َن ا ْل ُجوع»
(صححه األلباني).
بكس ِ
ِ
رة
حتى إن ابنته فاطمة رضي الله عنها جاءته ذات يوم ْ
شعير ،فأكلها النبي ﷺ وقال« :ه َذا َأو ُل َطعا ٍم َأ َك َله َأب ِ
ٍ
ِ
وك
خبز
ُ ُ
َ
َ َّ
من ُْذ َث َل ٍ
ث»!!( .رواه أحمد).
ُ
وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل يو ًما على النبي
ﷺ في بيته ،فيراه مضطج ًعا على حصير قد أ َّث َر في جنبه..
وخزانته ليس فيها شيء ،فيتأثر عمر رضي الله عنه تأ ُّث ًرا شديدً ا،
الرسول ﷺ بقوله المأثورَ « :يا ا ْب َن ا ْل َخ َّط ِ
ُ
ابَ ،أ َل ت َْر َضى
ف َي ُر ُّد عليه
ِ
َأ ْن َتك َ
ُون َلنَا ْالخ َرةَُ ،و َل ُه ُم الدُّ ْن َيا؟» (متفق عليه).
لقد اختار النبي ﷺ عدم الترف ،فيجوع يو ًما ويشبع يو ًما،
ليضرب المثل والقدوة للفقير حال فقره كيف يصبر ويحتسب
في الدنيا.

النبي ﷺ على الجوع والفقر
َص َب َر ُّ
وشدة العيش رغم أنه كان يستطيع أن
يملك الدنيا مع اآلخرة ،فلماذا؟
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قال رسول الله ﷺَ « :يا َم ْع َش َر الت َُّّج ِ
ار إِ َّن ا ْل َب ْي َع
ِ
أوصى النبي ﷺ التجار في بيعهم بالبر والصدق والصدقةَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول ال َّله ﷺ:
الصدَ َق ِة».
َي ْح ُض ُر ُه ال َّل ْغ ُو َوا ْل َح ِل ُ
ف؛ َف ُشو ُبو ُه بِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«ا ْل َب ِّي َعان بِا ْلخ َيار َما َل ْم َي َت َف َّر َقاَ ،فإِ ْن َصدَ َقا َو َب َّينَا ُبور َك َل ُه َما في َب ْيع ِه َماَ ،وإِ ْن َكت ََما َوك ََذ َبا
(رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه).
ِ
ِ
ِ
ُمح َق ْت َب َر َك ُة َب ْيعه َما»( .متفق عليه).
ارَ ،فاست ََجا ُبوا لِرس ِ
َّاس َي َت َبا َي ُع َ
وذات يوم َ
ول ال َّل ِهﷺ َو َر َف ُعوا
«خ َر َج النَّبِ ُّي ﷺ إِ َلى ا ْل ُم َص َّلىَ ،ف َر َأى الن َ
َ ُ
ون َف َق َالَ :يا َم ْع َش َر الت َُّّج ِ ْ
ِ
ِ
ِ
َأ ْعنَا َق ُه ْم َو َأ ْب َص َار ُه ْم إِ َل ْيه َف َق َال( :إِ َّن الت َُّّج َار ُي ْب َع ُث َ
ون َي ْو َم ا ْلق َيا َمة ُف َّج ًارا ،إِالَّ َم ِن ا َّت َقى ال َّل َه َو َب َّر َو َصدَ َق»(.رواه الترمذي وابن ماجه والطبراني).
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احلبيب ﷺ يف احلياة االقتصادية

كان محمد ﷺ رحمة لكل
الضعفاء والمحتاجين

جان ليك

مستشرق إسباني.

الرسول ﷺ في الغنى

ً ََ ْ
قال الله تعالىَ :
(و َو َج َد َك َعئِل فأغ َن ) [الضحى.]8 :
بعد هجرة النبي ﷺ إلى المدينة وانتشار الدعوة اإلسالمية ،فتحت األرض
كنوزها للنبي ﷺ والصحابة بعد فتح البلدان وانتشار الرخاء ،ومع كثرة ما أعطاه
الله كانت مسئولياته ﷺ تجاه ُأ َّمتِه ومصالحها العامة والخاصة أعظمْ ،
وبذ ُله
ِ
الفقر كما وصفه
ونفقاتُه في ذلك أكثر من َد ْخله ،فكان ُيعطي عطا َء من ال يخشى َ
أعرابي بذلك لقومه في ثنائه عليه.
ول ِ
وفي ذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنهَ « :ما ُس ِئ َل َر ُس ُ
الله ﷺ َع َلى
ِْ
ال ْس َل ِم َش ْي ًئا إِ َّل َأ ْع َطا ُهَ ،و َل َقدْ َجا َء ُه َر ُج ٌلَ ،ف َأ ْع َطا ُه َغن ًَما َب ْي َن َج َب َل ْي ِنَ ،ف َر َج َع إِ َلى
َق ْو ِمه» ِ َف َق َالَ « :يا َق ْو ُم َأ ْس ِل ُموا؛ َفإِ َّن ُم َح َّمدً ا ُي ْعطِي َع َطا َء َم ْن َل َي ْخ َ
شى ا ْل َف ْق َر» (رواه
مسلم).
َاسا ِم َن ْالَن َْص ِ
ار َس َأ ُلوا َر ُس َ
اه ْم،
اه ْمُ ،ث َّم َس َأ ُلو ُه َف َأ ْع َط ُ
ول ﷺ َف َأ ْع َط ُ
وروي أن «ن ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ْمَ ،حتَّى نَفدَ َما عنْدَ ُه َف َق َالَ :ما َيك ُ
ُون عنْدي م ْن َخ ْي ٍرَ ،ف َل ْن َأ َّدخ َر ُه
ُث َّم َس َأ ُلو ُه َف َأ ْع َط ُ
َعنْك ُْم» (رواه أحمد).
بمن مات عائ ُلهم
فكان ﷺ يقضي الدَّ ْين َع َّمن َ
مات وعليه َد ْين ،ويتكفل ﷺ َ
ِ
ِ
ِ
فيتو َّلى جميع شئونهم من رعاية ونفقات ،قال ﷺَ « :أنَا َأ ْو َلى بِا ْل ُم ْؤمني َن م ْن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؤ ُهَ ،و َم ْن ت ََر َك َم ًال َف ُه َو
َأ ْن ُفس ِه ْمَ ،ف َم ْن ت ُُو ِّف َي م َن ا ْل ُم ْؤمني َن َفت ََر َك َد ْينًا ف ْعل َّي َق َض ُ
لِ َو َر َثتِ ِه» (متفق عليه).

النبي ﷺ النموذج والقدوة في البذل واإلنفاق في سبيل اللهَ ،و ِّض ْح ذلك من
َ
ضرب ُّ
سيرته ﷺ.
كريما سخ ًيا ولم ُي ْس َأل على اإلسالم شي ًئا إال أعطا ُه ،صف هذا
النبي ﷺ حال غناه ً
 كان ُّالغنى الذي جعله ﷺ هكذا.
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« ..وقد برهن بنفسه على أن لديه أعظم
الرحمات لكل ضعيف ،ولكل محتاج
إلى المساعدة ،كان محمدٌ رحم ًة حقيق ًة
لليتامى ،والفقراء ،وابن السبيل ،والمنكوبين،
والضعفاء ،وال ُع َّمال ،وأصحاب الكد
والعناء ،وإني بلهفة وشوق ألن ُأ َص ِّلي عليه
وعلى أتباعه».

احلبيب ﷺ يف الفقر والغنى

وكان ﷺ إذا مات أحد الصحابة في زمنه وعليه َد ْين ال ُي َص ِّلي عليه ويقول:
«ص ُّلوا َع َلى ص ِ
احبِك ُْم» ،فلما فتح الله تعالى على نبيه ﷺ قال ﷺَ « :أ ُّي َما ُم ْؤ ِمن
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ت ََرك َمال فل َيرث ُه َع َص َب ُت ُه َم ْن كَانُواَ ،وإن ت ََرك َد ْينًا أ ْو َض َيا ًعا فل َيأتني فأنَا َم ْول ُه»
ِ
ٍ
أخيرا عن ٍ
وكر ٍم.
فقر ،بل عن َب ْذل َ
(رواه البخاري) فلم تكن ق َّل ُة ماله ً
فضرب ﷺ بذلك  -حال الغنى  -النموذج والقدوة في البذل واإلنفاق في
َ َ
َ ْ
ْ
ْ
ٌّ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
ِ
سبيل الله ،ممتث ًلسا بذلك قوله تعالى( :و ِف أموال ِ ِهم حق ل ِلسائ ِ ِل والمحروم )
[الذاريات ،]19 :وقوله تعالى في الحديث القدسيَ « :ق َال الل ُهَ :أن ِْف ْق َيا ا ْب َن آ َد َم ُأن ِْفق َع َل ْي َك»
(متفق عليه).
النبي ﷺ «ا َّط َل ْع ُت فِي ا ْل َجن َِّة َفك َ
َان َأ ْك َث َر َأ ْه ِل َها ا ْل ُف َق َرا ُء»
قال ُّ

(متفق عليه) ،فما مقصود الحديث؟
ِ
يتيما مح ًبا
ُولد محمد ﷺ ً
للفقراء والمحتاجين

لم يكن محمد ﷺ في أي وقت طام ًعا
في الغنى

َّ
«إن محمدً ا لم يكن في وقت من األوقات
طام ًعا في الغنى ،إنما سعيه كان لغيره،
ولو ترك األمر لنفسه آلثر أن يعيش في
هدوء وسالم قان ًعا بحالته».
وليم موير

مستشرق اسكتلندي.

ومر بما مر به الفقراء من الجوع
عاش النبي ﷺ حياة الفقر َّ
مختارا ومحتس ًبا ،فما داللة ذلك؟
والحاجة
ً
«إن محمدً ا ،هذا الرجل الملهم،
الذي أقام اإلسالم ،ولد في قبيلة
يتيما مح ًبا
عربية تعبد األصنام ،ولد ً
للفقراء والمحتاجين واألرامل
واليتامى واألرقاء والمستضعفين».
جيمس متشنر

كاتب ومؤلف أمريكي شهير.
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احلبيب ﷺ يف احلياة االقتصادية

كان محمد ﷺ رحمة لكل
الضعفاء والمحتاجين

جان ليك

مستشرق إسباني.

الرسول ﷺ في الغنى

ً ََ ْ
قال الله تعالىَ :
(و َو َج َد َك َعئِل فأغ َن ) [الضحى.]8 :
بعد هجرة النبي ﷺ إلى المدينة وانتشار الدعوة اإلسالمية ،فتحت األرض
كنوزها للنبي ﷺ والصحابة بعد فتح البلدان وانتشار الرخاء ،ومع كثرة ما أعطاه
الله كانت مسئولياته ﷺ تجاه ُأ َّمتِه ومصالحها العامة والخاصة أعظمْ ،
وبذ ُله
ِ
الفقر كما وصفه
ونفقاتُه في ذلك أكثر من َد ْخله ،فكان ُيعطي عطا َء من ال يخشى َ
أعرابي بذلك لقومه في ثنائه عليه.
ول ِ
وفي ذلك يقول أنس بن مالك رضي الله عنهَ « :ما ُس ِئ َل َر ُس ُ
الله ﷺ َع َلى
ِْ
ال ْس َل ِم َش ْي ًئا إِ َّل َأ ْع َطا ُهَ ،و َل َقدْ َجا َء ُه َر ُج ٌلَ ،ف َأ ْع َطا ُه َغن ًَما َب ْي َن َج َب َل ْي ِنَ ،ف َر َج َع إِ َلى
َق ْو ِمه» ِ َف َق َالَ « :يا َق ْو ُم َأ ْس ِل ُموا؛ َفإِ َّن ُم َح َّمدً ا ُي ْعطِي َع َطا َء َم ْن َل َي ْخ َ
شى ا ْل َف ْق َر» (رواه
مسلم).
َاسا ِم َن ْالَن َْص ِ
ار َس َأ ُلوا َر ُس َ
اه ْم،
اه ْمُ ،ث َّم َس َأ ُلو ُه َف َأ ْع َط ُ
ول ﷺ َف َأ ْع َط ُ
وروي أن «ن ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ْمَ ،حتَّى نَفدَ َما عنْدَ ُه َف َق َالَ :ما َيك ُ
ُون عنْدي م ْن َخ ْي ٍرَ ،ف َل ْن َأ َّدخ َر ُه
ُث َّم َس َأ ُلو ُه َف َأ ْع َط ُ
َعنْك ُْم» (رواه أحمد).
بمن مات عائ ُلهم
فكان ﷺ يقضي الدَّ ْين َع َّمن َ
مات وعليه َد ْين ،ويتكفل ﷺ َ
ِ
ِ
ِ
فيتو َّلى جميع شئونهم من رعاية ونفقات ،قال ﷺَ « :أنَا َأ ْو َلى بِا ْل ُم ْؤمني َن م ْن
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؤ ُهَ ،و َم ْن ت ََر َك َم ًال َف ُه َو
َأ ْن ُفس ِه ْمَ ،ف َم ْن ت ُُو ِّف َي م َن ا ْل ُم ْؤمني َن َفت ََر َك َد ْينًا ف ْعل َّي َق َض ُ
لِ َو َر َثتِ ِه» (متفق عليه).

النبي ﷺ النموذج والقدوة في البذل واإلنفاق في سبيل اللهَ ،و ِّض ْح ذلك من
َ
ضرب ُّ
سيرته ﷺ.
كريما سخ ًيا ولم ُي ْس َأل على اإلسالم شي ًئا إال أعطا ُه ،صف هذا
النبي ﷺ حال غناه ً
 كان ُّالغنى الذي جعله ﷺ هكذا.
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وكان ﷺ إذا مات أحد الصحابة في زمنه وعليه َد ْين ال ُي َص ِّلي عليه ويقول:
«ص ُّلوا َع َلى ص ِ
احبِك ُْم» ،فلما فتح الله تعالى على نبيه ﷺ قال ﷺَ « :أ ُّي َما ُم ْؤ ِمن
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ت ََرك َمال فل َيرث ُه َع َص َب ُت ُه َم ْن كَانُواَ ،وإن ت ََرك َد ْينًا أ ْو َض َيا ًعا فل َيأتني فأنَا َم ْول ُه»
ِ
ٍ
أخيرا عن ٍ
وكر ٍم.
فقر ،بل عن َب ْذل َ
(رواه البخاري) فلم تكن ق َّل ُة ماله ً
فضرب ﷺ بذلك  -حال الغنى  -النموذج والقدوة في البذل واإلنفاق في
َ َ
َ ْ
ْ
ْ
ٌّ
َ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
ِ
سبيل الله ،ممتث ًلسا بذلك قوله تعالى( :و ِف أموال ِ ِهم حق ل ِلسائ ِ ِل والمحروم )
[الذاريات ،]19 :وقوله تعالى في الحديث القدسيَ « :ق َال الل ُهَ :أن ِْف ْق َيا ا ْب َن آ َد َم ُأن ِْفق َع َل ْي َك»
(متفق عليه).
النبي ﷺ «ا َّط َل ْع ُت فِي ا ْل َجن َِّة َفك َ
َان َأ ْك َث َر َأ ْه ِل َها ا ْل ُف َق َرا ُء»
قال ُّ

(متفق عليه) ،فما مقصود الحديث؟
ِ
يتيما مح ًبا
ُولد محمد ﷺ ً
للفقراء والمحتاجين

لم يكن محمد ﷺ في أي وقت طام ًعا
في الغنى

َّ
«إن محمدً ا لم يكن في وقت من األوقات
طام ًعا في الغنى ،إنما سعيه كان لغيره،
ولو ترك األمر لنفسه آلثر أن يعيش في
هدوء وسالم قان ًعا بحالته».
وليم موير

مستشرق اسكتلندي.

ومر بما مر به الفقراء من الجوع
عاش النبي ﷺ حياة الفقر َّ
مختارا ومحتس ًبا ،فما داللة ذلك؟
والحاجة
ً
«إن محمدً ا ،هذا الرجل الملهم،
الذي أقام اإلسالم ،ولد في قبيلة
يتيما مح ًبا
عربية تعبد األصنام ،ولد ً
للفقراء والمحتاجين واألرامل
واليتامى واألرقاء والمستضعفين».
جيمس متشنر

كاتب ومؤلف أمريكي شهير.
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« ..وقد برهن بنفسه على أن لديه أعظم
الرحمات لكل ضعيف ،ولكل محتاج
إلى المساعدة ،كان محمدٌ رحم ًة حقيق ًة
لليتامى ،والفقراء ،وابن السبيل ،والمنكوبين،
والضعفاء ،وال ُع َّمال ،وأصحاب الكد
والعناء ،وإني بلهفة وشوق ألن ُأ َص ِّلي عليه
وعلى أتباعه».

احلبيب ﷺ يف الفقر والغنى

www.withprophet.com

الحبيب ﷺ والنظام المالي
والتكافل االجتماعي

احلبيب ﷺ يف احلياة االقتصادية

كيف تقتدي به ﷺ
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ِ
احمد الل َه حال الغنى ،واعلم أنه من كرم الله عليك؛ فتصدَّ ْق وأنفق وساعد الفقراء والمحتاجين.
.1
وس ْع على أهل بيتك حال الغنى و َأ ْظ ِه ْر نعمة الله عليكَّ ،
فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
ِّ .2
 .3أكثر من الصدقات حال الغنى وكن جوا ًدا بالخير كما كان هديه النبي ﷺ ،وال ُت َب ِّذ ْر في اإلنفاق واقتصد.
ِ
احمد الله حال الفقر واصبر على الجوع ِ
وض ِيق ال َع ْي ِ
ش كما َص َبر النبي ﷺ ،واعلم أن هذا خير لك ورفعة.
.4
َ
ْ
 .5يا من ابتليت بالفقر اعلم أنك مثل رسول الله ﷺ ،واعلم أن الفقراء لخفة حسابهم يدخلون الجنة قبل األغنياء
كما قال ﷺ «يدْ ُخ ُل ا ْل ُف َقراء ا ْلجنَّ َة َقب َل ْالَ ْغنِي ِ
اء بِنِص ِ
ف َي ْو ٍم َو ُه َو َخ ْم ُس ِمائ َِة َعا ٍم َ -وفِي ِر َوا َي ٍة بِ َأ ْر َب ِعي َن َ
خ ِري ًفا» (رواه أحمد).
ْ
َ
َ ُ َ ْ
َ
 .6اعلم أن أحوال الدنيا في تقلب ،فارض بما قسم الله لك في حال الغنى أو الفقر ،فكالهما ابتالء ،فكن كما
ِ
واقتد به تنجح في هذا االبتالء واالختبار وتسعد في حياتك.
كانﷺ

ُ ْ ْ ََْ ْ َ َ ًَ َُ ُّ ُ ْ ََُّ
َ
ْ
هم بِها ) [التوبة.]103 :
(خذ مِن أموال ِ ِهم صدقة تط ِهرهم وتزك ِي ِ
َْ َ ُ َ ُ ًَ ََْ َْ َ ِ ْ ُ
ْ
(ك ال يكون دولة بي األغنِياء مِنكم ) [الحشر.]7 :

الزكاة نموذج واضح للتكافل االجتماعي الذي جاء به اإلسالم ،ومن أروع األحاديث التي تتصل بالتكافل االجتماعي قول
َان َله َف ْض ٌل ِمن َز ٍ
ِ
النبي ﷺ ألصحابهَ « :م ْن ك َ
اد َف ْل َي ُعدْ بِ ِه َع َلى َم ْن َل َزا َد َل ُه»
ْ
َان َم َع ُه َف ْض ُل َظ ْه ٍر َف ْل َي ُعدْ بِه َع َلى َم ْن َل َظ ْه َر َل ُهَ ،و َم ْن ك َ ُ

(رواه مسلم)

َق َال الراويَ « :ف َذكَر ِمن َأصن ِ
َاف ا ْلم ِ
ال َما َذك ََر َحتَّى َر َأ ْينَا َأ َّن ُه َل َح َّق ِلَ َح ٍد ِمنَّا فِي َف ْض ٍل».
َ ْ ْ
َ

هديه ﷺ في الزكاة

هديه ﷺ في إخراج الزكاة أكمل الهدي في وقتها ،وفي قدرها ،وفي نصابها ،وفي مصرفها ،وقد راعى فيها ﷺ مصلحة كل
من أرباب األموال والمساكين م ًعا.
سفيرا إلى اليمن أهمية الزكاة ومفهومها وعلى من تجب ولمن تجب ،قال النبي
توضح وصية النبي ﷺ لنا لمعاذ حينما بعثه
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﷺ لمعاذ« :إِنَّك َست َْأتِي َق ْو ًما َأ ْه َل ِكت ٍ
َ
َ
َ
َابَ ،فإِ َذا ج ْئت َُه ْم َفا ْد ُع ُه ْم إ َلى أ ْن َي ْش َهدُ وا أ ْن َل إ َل َه إ َّل ال َّل ُهَ ،وأ َّن ُم َح َّمدً ا َر ُس ُ
ول ال َّلهَ ،فإ ْن ُه ْم
َأ َطا ُعوا َل َك بِ َذلِ َكَ ،ف َأ ْخبِرهم َأ َّن ال َّله َقدْ َفر َض َع َلي ِهم َخمس ص َلو ٍ
ات فِي ك ُِّل َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍةَ ،فإِ ْن ُه ْم َأ َطا ُعوا َل َك بِ َذلِ َكَ ،ف َأ ْخبِ ْر ُه ْم
ْ ْ ْ َ َ َ
َ
َ
ْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َأ َّن ال َّل َه َقدْ َف َر َض َع َل ْي ِه ْم َصدَ َق ًة ،ت ُْؤ َخ ُذ م ْن أ ْغن َيائه ْم َفت َُر ُّد َع َلى ُف َق َرائه ْمَ ،فإ ْن ُه ْم أ َطا ُعوا َلك ب َذل َكَ ،فإ َّي َ
اك َوك ََرائ َم أ ْم َوالهم»...
(رواه البخاري).
لقد أوضح حديثه ﷺ مع معاذ ما للزكاة من أهمية؛ فقد ذكرها ترتي ًبا بعد الشهادتين والصالة.
وأوضح ﷺ مفهوم الزكاة :أنها نظام للتكافل االجتماعي ،حيث تؤخذ من أغنياء البلد فت َُر ُّد على فقرائه ،وأوضح أن الهدف ليس
جمع المال فحسب ،فقد َّ
حذر النبي ﷺ من المساس بنفائس أموال الناس وممتلكاتهم الخاصة إن هم أطاعوا بدفع المستحق
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