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املقّدمة 
إٌف الحمد هلل، نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسٌيئات 
أعمالنا، مف ييده اهلل فبل مضٌؿ لو، كمف يضمؿ فبل ىادم لو، كأشيد أف ال إلو إال 

. اهلل كحده ال شريؾ لو، كأشيد أٌف محٌمدنا عبده كرسكلو
أٌما بعد؛ فإٌنو نتيجةن لمتطٌكرات في مجاالت اإلنتاج كالتكزيع كاالبتكار، 

كالعبلقات التجارٌية كاالتصاالت، كسيطرًة القكل الكبرل عمى مراكز التأثير العالمٌي 
في جميع المجاالت، في الكقت الذم يعاني فيو المسممكف مف التخٌمؼ كالكسؿ 

الزراعٌي كالٌصناعٌي كالتجارٌم عٌجت أسكاؽ المسمميف بصنكؼ الكمالٌيات كالمغريات 
كالشيكات، مف الخبائث كمف الطٌيبات؛ 

كبسبب ضعؼ العقيدة اإلسبلمٌية، كالجيؿ بضكابط االستيبلؾ الرشيد، 
كاالفتقار إلى تنشئةو استيبلكٌيةو قكيمةو، كغياب القدكة الصالحة، كطريقة اإلعبلف عف 
ؽ كتيقنع، كتدفع  السمع كالخدمات ًبطيريؽو مثيرةو مدركسةو كمقصكدةو، تيعمّْـ كتيذكّْر كتيشكّْ

المستيمؾ لشراء كاقتناء سمع كخدمات، بغٌض النظر عف حاجتو إلييا؛ 
طرأت تغييراته كبيرةه، كتبٌدالته الفتةه لبلنتباه في الٌنمط االستيبلكٌي لكثيرو مف 

، كتبذيره . المسمميف فظيرت عمييـ أنماطه بذخٌيةه كاستيبلكٌيةه مفرطةه، بطره كترؼه
، صار االستيبلؾ عندىـ ىدفنا بذاتو، كدليبلن عمى تمٌيزىـ االجتماعٌي، كعنكاننا  سراؼه كا 

، . لسعادتيـ كأخذكا يتيافتكف عمى كٌؿ ما ىك معركض، كيتنافسكف القتناء كٌؿ جديدو
، عمى ىـ كعقيدتىـٌف الكثير منيا يشٌكؿ خطرنا عمى عقكؿأمع كفي جميع المجاالت، 

 ىـ، عمى ميزانٌيتىـ كبيئتىـعمى صٌحت ،كبيكتيـ ىـ، عمى عاداتىـ كتقاليدأخبلقيـ
لـ يعطيـ مطمؽى الحٌرٌيًة في - سبحانو كتعالى-فاستيمككىا متناسيف أٌف اهلل كأمنيـ،

ٌنما كضع ليـ ضكابط كمعايير يسيركف خبلليا في عممٌية استيبلكيا،  استيبلكيا، كا 
بحيث يككنكف متكازنيف في تأميف حاجٌياتيـ؛ يحٌققكف التكازف بيف مصالحيـ كمصالح 

كمف ىذه النصكص اٌلتي . مجتمعيـ، كبيف تمٌتعيـ في الدنيا كتحصيميـ ثكاب اآلخرة
ـٍ ًعندى كيؿٍّ  :مف القرآف الكريـ؛ قكلو : تقٌرر ىذه الضكابط ذيكٍا ًزينىتىكي ـى خي يىا بىًني آدى
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بيكٍا كىالى تيٍسًرفيكٍا ًإنَّنوي الى ييًحبُّب اٍلميٍسًرًفيفى  كالى تىٍجعىٍؿ يىدىؾى :  كقكلو. مىٍسًجدو ككيميكٍا كىاٍشرى
ٍغميكلىةن ًإلىى عينيًقؾى كىالى تىٍبسيٍطيىا كيؿَّن اٍلبىٍسًط فىتىٍقعيدى مىميكمنا مَّنٍحسيكرنا  : كقكلو . مى

  كىافى بىٍيفى ذىًلؾى قىكىامنا كا كى ـٍ يىٍقتيري لى ـٍ ييٍسًرفيكا كى : كقكلو . كىالَّنًذيفى ًإذىا أىنفىقيكا لى
 مىٍيًو ًرٍزقيوي فىٍميينًفٍؽ ًممَّنا آتىاهي المَّنوي الى ييكىمٍّؼي المَّنوي مىف قيًدرى عى ًليينًفٍؽ ذيك سىعىةو مٍّف سىعىًتًو كى

ًئذو عىًف النَّنًعيـً  : كقكلو نىٍفسنا ًإالَّن مىا آتىاىىا . ثيَّـن لىتيٍس ىليفَّن يىٍكمى
:  كقكلو} محٌمدو قكتناآؿ رزؽلميـ اجعؿ ا{ :  كقكلو: كمف السٌنة

 كأمرىـ ، بالبخؿ فبخمكاأمرىـ ؛ىمؾ مف كاف قبمكـ بالششٌ فإٌنما  ، كالششٌ ٌياكـإ{
ف تبذؿ إٌنؾ إدـ آيا ابف {:  كقكلو.}  امرىـ بالفجكر ففجركأ ك،بالقطيعة فقطعكا
 كقكلو }ؿ كابدأ بمف تعك، كال تالـ عمى كفاؼو ،ف تمسؾ شرٌّ لؾأ ك،الفضؿ خيره لؾ

 } كقكلو }   كال مخيمةإسراؼكمكا كاشربكا كالبسكا كتصدقكا في غير  :
مر أ ك.} كالرابع لمشيطاف، لمضيؼكالثٌالث المرأتو، كفراشه ،فراشه لمرجؿ{

ـى  الرسكؿي  ٍمًت القصعة المسم  }  البركةق طعاـفإٌنو ال يدرم في أمٌ  {:  كقاؿ،ًبسى
. }كأس لؾ القصدى في الغنى كالفقر {: دعك مككاف ، 

                                                           

. 31 سكرة األعراؼ، آية 
. 29 سكرة اإلسراء، آية 
. 67 سكرة الفرقاف، آية 

 .7سكرة الطبلؽ، آية  
. 8 سكرة التكاثر، آية 

. (1055 حديث 480-باب في الكفاؼ القناعة: كتاب الزكاة )"صحيح مسمـ "
. (بعناية مشيكر- 1698 حديث 262-باب في الٌشح: كتاب الزكاة)" سنف أبي داكد" صحيح؛ 

(.  1036 حديث 472-باب بياف أف اليد العميا خير مف السفمى: كتاب الٌزكاة)" صحيح مسمـ "
قاؿ الحافظ ابف . (1477"-قؿ مف حٌرـ زينة اهلل: "باب قكؿ اهلل تعالى: أٌكؿ كتاب المباس )" صحيح البخارم "

ىذا مف األحاديث التي ال تكجد في البخارٌم إاٌل معٌمقة، كلـ يصمو في مكاف آخر، كقد كصمو أبك داكد : "حجر
(. 10/253)" فتح البارم" ، انظر "الطيالسٌي كالحارث بف أسامة في مسندييما

، حديث 1060- باب كراىة ما زاد عف الحاجة مف الفراش كالمباس: كتاب المباس كالزينة)" صحيح مسمـ"
2084  .)
(. 2033، حديث 1031- باب استحباب لعؽ األصابع كالقصعة: كتاب األشربة)" صحيح مسمـ "

. (بعناية مشيكر - 1305 حديث 212–باب الدعاء بعد الذكر : كتاب الٌسيك)" سنف النَّسائي" صحيح 
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ا متكامبلن يسير عميو كاألحاديث، اآليات مف  ذلؾكغير  التي تشٌكؿ بمجمكعيا منيجن
ا يقـك عمى القصد كاالعتداؿ كالكسطٌية في  ـي عند استيبلكو لمطٌيبات، منيجن المسم

ا يدعك  ا لمناسكاألمكاؿ حفظ النعـ إلىاالنفاؽ، منيجن  كينيى ، التي جعميا اهلل قيامن
ا يرٌبي اإلسراؼعف  ٌف أ ك، بالبركةاإليماف عمى أىمو كالتبذير كالبخؿ كالتقتير، كمنيجن

 كالفقر فقر القمب، يرٌبييـ عمى البساطة كالتكاضع كالقناعة كالعٌفة ،الغنى غنى النفس
، كينٌفرىـ مف الكبر كالغركر كالخيبلء كالترؼ كالبطر ككفراف النعـ ، كاإليثاركالسخاء 

ا ىك األمثؿ  مىؽى كىىيكى المَّنًطيؼي  :  مف عند رٌب الناسألٌنومنيجن ـي مىٍف خى أىالى يىٍعمى
ًبيري   .اٍلخى

كالذم أكقعيـ في   المنيج االستيبلكٌي عف ىذا ـ في سمككوىـٌف انحراؼإك
 مف نكاحو عديدةو اقتصادٌيةو ـقاتً  كمجتمعكأيسىًرًىـ ىـنفسأ بتمشكبلتو كبيرةو ضرٌ 

ميقٌيةو كصحٌيةو  في ىذه ىك مشاىىده اليكـى، ك عمى نحك ما ،كاجتماعٌيةو كسياسٌيةو كخي
ؾ المستيمؾ في كسؿ– لمكتابة في ىذا المكضكع دفعني ىك الذم ؛ الحرجةالمرحمة

 تنظيـ صبح مف الضركرمٌ أحيث - النبكٌية المطٌيرة كالسٌنة العظيـفآضكء القر
كٌؿ كاحدو تذكير إال ب كىذا ال يتـٌ . استيبلكيـ كتربية سمككيـ االستيبلكٌي كترشيده

ٌنماٌنو ال يسير عمى ىكاه، أ يعني ، مسمـبأٌنو منيـ  عمى ىدم الكتاب كالسٌنة في كا 
 مسؤكؿه عف مالو فيما بأٌنوكتذكيره . كو االستيبلكيٌ ككمنيا سؿ- ،جميع سمككٌياتو

الـ، يتعٌمـ إلسف يككف عميو االستيبلؾ في اأف يتعٌمـ ما ينبغي أ عميو ؛ كبالتالي.أنفقو
 كلمف ؟ كمتى يستيمؾ ؟ ككيؼ يستيمؾ؟ ككـ يستيمؾ؟كماذا يستيمؾلماذا يستيمؾ؟ 

  .يستيمؾ؟
يتعٌمـ ما ىي حقيقة المنفعة في اإلسبلـ؟ كما ىي العكامؿ التي تؤٌثر في سمكؾ 

 خبائث في ظركؼ إلى تحٌكؿ، كىؿ تأنكاعيا الطيبات كما معنىالمستيمؾ؟ ما 
 معٌينة؟ 

يتعٌمـ كيؼ يككف القصد كاالعتداؿ كالكسطٌية في اإلنفاؽ؟ كيؼ يكازف بيف دخمو 
 أٌنيا أـ ثابتةىما؟ كىؿ ىي  كؿٍّ مفالتقتير؟ كما ىي حدكدما  كاإلسراؼكاستيبلكو؟ ما 

                                                           

. 14سكرة تبارؾ، آية  
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ذا. ؟ كيؼ يحافظ عمى القكاـ بينيماإلى آخرتختمؼ مف شخص   كاف القكاـ ما تقاـ كا 
 فما ىي حاجات المسمـ الحقيقٌية؟ كىؿ يمكف ؛ ال يفضؿ عنيا كال ينتقص،بو الحاجة
ذا. ك تقدير حٌد كفايتياأا تقديرهك أتحديدىا  ..  قٌدرناه بالمعركؼ فما ىك المعركؼ؟كا 

 يتعٌمـ ما ىي السمككٌيات االستيبلكٌية المغمكطة التي نيى عنيا اإلسبلـ كالترؼ
 ليتجٌنبيا؟ كما ىي المخاطر التي تترٌتب عمى ىذه …كالبطر كالبخؿ كالتشٌبو بالكفار

 المنيج القكيـ في إلى ككيؼ يمكف معالجتيا كالعكدة  ؟كاآلخرةالسمككٌيات في الدنيا 
 .االستيبلؾ؟ كغيرىا مما يتعٌمؽ بقضايا المستيمؾ

 
 : البحثأىٌمٌية

:  البحث فيأىٌمٌيةتكمف 
ٌنو مسؤكؿه يـك القيامة عف مالو أك، ٌنو مستيمؾأٌنو يخٌص كٌؿ مسمـ باعتبار أ .ُ

ـى   .أنفقوفي

 التزامو أىٌمٌية بيفسبلـ في االستيبلؾ الشخصٌي كمإلنو يكٌضح منيج اأ .ِ
 .كمخاطر االبتعاد عنو

 في االستيبلؾ جانب ميـٌ مف جكانب اإلسبلميٌ ف تربية المسمـ عمى المنيج إ .ّ
 خاٌصة كىي تمٌر في اإلسبلمٌية المجتمعات إليياالتربية االقتصادٌية التي تفتقر 
 .مرحمة بناء في مختمؼ الجكانب

 .اإلسبلمٌية المجتمعاتٌنو يعالج ظكاىر سمككٌية استيبلكٌية مغمكطة سادت في أ .ْ

 اإلسراؼ االقتصادٌية مثؿ المصطمحاتٌنو يقؼ عمى المعنى الدقيؽ لكثير مف أ .ٓ
 .غيرىاكالتبذير كالترؼ كالتقتير كالبخؿ كالقناعة ك

 
 :اليدؼ مف البحث

 ف يسير عميو المسمـ في سمككو االستيبلكٌي كما أ نبغيتكضيح المنيج الذم م
 عميو يقيسبيَّنىٍتوي نصكص الكتاب كالسٌنة بحيث يككف ىذا المنيج بمثابة مقياس 

 تصحيح إلىافو في سمككو االستيبلكٌي عف ىذا المنيج فيعمد ر انحمدلالمسمـ 
 .إليوسمككو بالرجكع 
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ـٌ لمرسالة  :الييكؿ العا

: كأربعة فصكؿ تمييد إلىحث تقسيمو بكقد اقتضت طبيعة اؿ
: مبحثاف مفيكـ االستيالؾ كالعكامؿ المؤثرة فيو، كيندرج تحتو: فصؿ األكؿاؿ

مفيكـ االستيالؾ كأىٌمٌيتو كمعنى الٌرشد في سمكؾ المستيمؾ : المبحث األكؿ
: كفيو ثبلثة مطالب 

. مفيـك االستيبلؾ في اإلسبلـ :  المطمب األكؿ
. أىمية االستيبلؾ في اإلسبلـ: المطمب الثاني
. معنى الٌرشد في سمكؾ المستيمؾ: المطمب الثالث

 
 .العكامؿ التي تؤثر في سمكؾ المستيمؾ: المبحث الثاني

 

:  استيالكو كما يحظر عميو، كفيو اربعة مباحثلمسمـؿ يباح ما : الثانيفصؿاؿ
 .ٌيباتمعنى الط: المبحث األكؿ

 . الطٌيباتإلىنظرة اإلسبلـ : المبحث الثاني

 . الطٌيباتأنكاع: المبحث الثالث
 .المحظكر عمى المسمـ استيبلكو: المبحث الرابع

 
ترشيد االستيالؾ مف حيث أكلكٌيات ترتيب مستحٌقي الٌنفقة، كمف  :الثالثالفصؿ 

حيث ترتيبي الٌسمع االستيالكية، كمف حيث أفضؿ مستكيات اإلنفاؽ، كفيو ثالثة 
: مباحث

 .األقارب ثـ ثـ األىؿالبداءة بالنفس : المبحث األكؿ

ـٌ الكماليٌ البدء: المبحث الثاني ـٌ الحاجٌي ث  . بالضركرٌم ث
 .االستيبلؾ في حدكد القكاـ بعيدا عف اإلسراؼ كاإلقتار: المبحث  الثالث

 

 :أىداؼ ترشيد االستيالؾ ككسائؿ تحقيقيا كفيو مبحثاف: الفصؿ الرابع
 .أىداؼ اإلسبلـ مف ترشيد االستيبلؾ: المبحث األكؿ
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:  كسائؿ ترشيد االستيبلؾ كفيو مطمباف:المبحث الثاني
. كسائؿ ترشيد تربكية: المطمب األكؿ
. كسائؿ ترشيد قانكنية: المطمب الثاني

 . كفييا أىـ النتائج: كالخاتمة
 

 
  :دراسات ٌسابقة في المكضكع

تكجد دراسات حديثة اىتمت في سمكؾ المستيمؾ، لكٌف بعضيا تناكلت ىذا المكضكع، 
سمكؾ "دكف الٌنظر إلى عناية اإلسبلـ ليذا الجانب، كمنيا مٌما كقفتي عميو كتاب 

لؤلستاذ الدكتكر محٌمد عبيدات، حيث أراد تفسير سمكؾ المستيمؾ، كبياف " المستيمؾ
؛ "سمكؾ المستيمؾ"ككذلؾ كتاب . العكامؿ المؤٌثرة فيو؛ لئلفادة منو في حقؿ التسكيؽ

لمدكتكر محمد المؤٌذف، حيث أٌكد عمى المفاىيـ العاٌمة لمسمكؾ اإلنسانيٌ، كأشار إلى 
بعض الٌنماذج األساسٌية في دراسة سمكؾ المستيمؾ كتفسير تصٌرفاتو كأفعالو، مع 

كبعض ىذه الٌدراسات . بياف أىٌمٌية ذلؾ لمعامميف في حقكؿ التسكيؽ المختمفة
االقتصاد اإلسبلمٌي "اىتٌمت بكجية الٌنظر اإلسبلمٌية في ىذا الجانب، كمنيا كتاب 

ا ؛ لمدكتكر منذر القحؼ، حيث عٌرؼ فيو رشد المستيمؾ مف منظكرو "عممنا كنظامن
رؤية إسبلمٌية "كمنيا كتاب  إسبلميٍّ كبٌيف فيو العكامؿ المؤٌثرة عمى سمكؾ المستيمؾ،

؛ لمدكتكر زيد الرٌمانٌي؛ الذم حاكؿ فيو الكصكؿ إلى تحديد مقكمات "لسمكؾ المستيمؾ
كمفاىيـ سمكؾ المستيمؾ، ثـ بٌيف مكانتيا في االقتصاد اإلسبلمٌي، كتأثيرىا عمى 

كما أجرل مقارنة بيف المعالجة اإلسبلمٌية لسمكؾ المستيمؾ مع النظاـ . طمب السكؽ
الرأسمالي خاٌصة، كالنظاـ االشتراكٌي أحياننا، كحاكؿ في نيايتو صياغة نظريةو لسمكؾ 

الزامؿ كجيبللي في كتابيما  المستيمؾ في االقتصاد اإلسبلمٌي كما فعؿ الدكتكر
-حيث رتٌبا أكلكيات المستيمؾ " اٌتجاه تحميميٌ - النظرٌية االقتصادٌية اإلسبلمٌية"

ككصفا تفضيبلت المستيمؾ عمى شكؿ مجمكعة - ضركرٌيات كحاجٌيات ككمالٌيات
كىي دراسات طٌيبة . منحنيات ال تختمؼ كثيريا عٌما ىك مكجكد في االقتصاد الكضعيٌ 

                                                           

 .كىي بعيدة عما أحتاجو في  دراستي، حيث أردت فييا إبراز المنيج اإلسبلمٌي في سمكؾ المستيمؾ 
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كمفيدة، كلكٌنيا لـ تحط بجكانب المكضكع كبشكؿ تفصيمٌي؛ يكٌضح المنيج اإلسبلمٌي 
، الذم ينبغي أف يسمكو المسمـ في استيبلكو، كبشكؿ يمكف أف يفيمو كٌؿ مستيمؾ

كما لـ تبرز مدل ثراء الكتاب كالٌسٌنة؛ بالٌنصكص التي يمكنيا معالجة جميع جكانب 
سمكؾ المستيمؾ بمنيج كاضح؛ يضمف تطبيؽ نصكصو بما جاء بو مف ترغيب 

. كىذا ما حاكلتو في بحثي. كترىيب
 

 : البحثمنيجٌية
لقد كانت كتابتي في ىذا المكضكع ضمف منيج معٌيف التزمت بو قدر اإلمكاف، 

 :كىك يتمٌخص فيما يأتي
 
 الحرص عمى التزاـ األمانة العممٌية في عزك األقكاؿ إلى قائمييا، كبذؿ الجيد في  .ُ

-. ما أمكنني ذلؾ- نقؿ قكؿ كٌؿ قائؿ مف كتابو
 مناقشة بعض المكضكعات الفقيٌية حسب ضركرتيا كترجيح األصكب مقاالن  .ِ

-.  بحسب ما رأيت-كأثبت دليبلن 
 الحرص عمى تدعيـ البحث بالٌنصكص الشرعٌية مف الكتاب كالٌسٌنة الصحيحة  .ّ

. كنصكص العمماء مع تمييز كؿ ذلؾ بعبلمات التنصيص كاألقكاس المختمفة
 بياف مكاضع اآليات القرآنية الكريمة في القرآف الكريـ، كذلؾ بذكر اسـ السكرة  .ْ

. كرقـ اآلية
 تخريج األحاديث الٌنبكٌية الشريفة الكاردة في الرسالة مف كتب الحديث المشيكرة،  .ٓ

كقد اعتمدت في رجكعي إلى كتب السنف األربعة عمى الٌطبعة الجديدة التي 
تمميذ -أصدرتيا مكتبة المعارؼ بعناية مشيكر حسف محمكد آؿ سمماف، 

. كالتي تمٌيزت بكضع حكـ األلبانٌي عمى كؿ حديثو فييا قبؿ بداية سنده-األلبانيٌ 

                                                           

، وال كيفية متثيلها على منحنيات السواء، -وال ىو ملـز بذلك– إذ ليس كل مستهلك ميكنو أف يفهم أساليب التحليل االقتصادّي 
خصوًصا وأّف ىناؾ أمور عند املستهلك املسلم ال ميكن قياس منفعتها وال متثيلها يف منحنيات السواء مثل النّية واإليثار والثواب ومدى رشد 

. املستهلك املتفاوت بٌن اللبر أصًص 
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، بذكر اسمو الكامؿ، كمؤلفو، كمحققو،  .ٔ  الحرص عمى تكثيؽ كؿ مصدرو أك مرجعو
. كطبعتو، كدار نشره، كبمدىا، كذلؾ في كٌؿ أكؿ مٌرة يذكر فييا الكتاب

.  شرح المصطمحات الغامضة كالكممات الغريبة .ٕ
:  كضع مسارد عممٌية في نياية الرسالة يسيؿ االستفادة منيا، كىي كاآلتي .ٖ
. مسرد اآليات الكاردة في الرسالة– أ 
. مسرد األحاديث كاآلثار الكاردة في الرسالة– ب 
. مسرد المصادر كالمراجع– ج 
. مسرد غريب األلفاظ– د 
. مسرد الفكائد كالفركؽ– ىػ 
 

ف أخطأت فمف نفسي كمف الشيطاف .   ىذا ىك جيدم، فإف أصبت فمف اهلل، كا 
. اليدايةى كالٌتكفيؽى كالسدادى - سبحانو–كأسأؿ اهللى 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ظففففطاكك
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اقر أنا مقدمة الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة 
أبحاثي الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة إليو حيثما كرد، كاف ىذه الرسالة أك أم جزء 

. لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا، ألم جامعة أك معيد: منيا
 
 
 
 
 

                                                                                           التوقيـع 

ميسرة يسرم نعماف التميمي 
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  ق وكك
ك
ك

 الكدككدمسيك دمسلنكك
اىدم ىذه الرسالة 

 أخك طاهدقك  اقرك اتقولظمكك
ك و لتلطكدلطك  ظط فك عظق كك واِّب
  ألوفك  أل وفك  أخك طاهدقكك

دظملاكك
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شػكر كتقػدير 
 

الحمد لؾ ربنا حمدا كثيرا مباركا فيو كما ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ، 
كصؿ الميـ كبارؾ عمى محمد كعمى الو كما صميت كباركت عمى إبراىيـ في 

ني أتقدـ بالشكر الكافي لمشرفي الفاضؿ . العالميف انؾ حميد مجيد األستاذ كبعد، كا 
. الدكتكر حساـ الديف عفانة

: كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لممناقشيف كىـ
  عفيؼ حمد. د  كفضيمة حسيف مطاكع الترتكرم. د. أفضيمة 
 .عمر عيد الرزٌاؽ. دكفضيمة 

جامعة القدس، كفي كمية الدعكة /كبالشكر الكفير ألساتذتي األفاضؿ في كمية اآلداب
كما أتقدـ . جامعة القدس، سائمة المكلى اف ينفع بعمميـ جميعا/ كأصكؿ الديف 

بالشكر كاالمتناف لكؿ يد بيضاء ساىمت في إتماـ ىذا البحث كأخص بالذكر أخي 
. محمد أسعد التميمي

 
 .فجزاكـ اهلل خيرا كنفع بكـ الناس
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الممٌخص 
مف أنماط بذخٌية كسمككٌيات -إال مف رحـ اهلل تعالى–إٌف ما ظير عمى المستيمؾ المسمـ 

استيبلكية مفرطة نيى عنيا اإلسبلـ كالبطر كالترؼ كالتبذير كاإلسراؼ، كما تبع ذلؾ مف 
كيبلت كمصائب مختمفة كمتعددة أصابت الفرد كاألسرة كالمجتمع كما ىك مشاىد اليـك دفعني 

، (سمكؾ المستيمؾ في ضكء القرآف الكريـ كالٌسنة الٌنبكٌية المطٌيرة)لمكتابة في ىذا المكضكع 
حيث لمست شٌدة حاجة المستيمؾ المسمـ إلى تنظيـ استيبلكو كترشيده كتربيتو كفؽ المنيج 

لذلؾ كاف اليدؼ مف ىذه الرسالة تكضيح المنيج؛ الذم ينبغي أف . الذم رسمو لو اإلسبلـ
يسير عميو المسمـ في سمككو االستيبلكٌي، كما بٌينتو نصكص الكتاب كالٌسٌنة، كما تيدؼ إلى 
بياف مخاطر االنحراؼ عنو، كبياف األسس التي ييعتمد عمييا في تربية الناشئة عمى منيج 

. اإلسبلـ في االستيبلؾ الشخصيٌ 

كقد اتبعت في ىذا البحث المنيج االستقرائي الكصفي التحميمي حيث رجعت 
إلى القرآف الكريـ فاستخمصت منو اآليات التي ليا عبلقة بيذا المكضكع كرجعت إلى 
أقكاؿ المفسريف لبياف معانييا كما تدؿ عميو كما رجعت إلى كتب األحاديث الٌنبكية 
كشركحيا كأخذت منيا ما استطعت مف أحاديث شريفة تخص المكضكع كحٌممت ما 
احتاج منيا إلى تحميؿ كاستنبطت منيا النتائج كناقشت ما لـز ذلؾ كرتبتو كمو تحت 
فصكؿ أربعة اقتضت طبيعة البحث تقسيمو إلييا لتؤٌدم في الٌنياية اليدؼ المنشكد 

   .منو
  فكاف الفصؿ األٌكؿ يبحث في مفيـك االستيبلؾ، كأىميتو، كالعكامؿ المؤثرة

.   فيو، كمعنى الرشد في سمكؾ المستيمؾ المسمـ
 الفصؿ الثاني ففي ما يباح لممسمـ استيبلكو كما يحظر عميو كأما  .
  أٌما الفصؿ الثالث فيك في ترشيد االستيبلؾ مف حيث أكلكيات ترتيب

مستحقي الٌنفقة، كمف حيث ترتيب الٌسمع االستيبلكية، كمف حيث أفضؿ 
.  مستكيات اإلنفاؽ

 أما الفصؿ الرابع ففي أىداؼ ترشيد االستيبلؾ ككسائؿ تحقيقيا .
 

. كفي الخاتمة سٌجمت أىـ نتائج البحث ، كمنيا
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، ينبغي لممسمـ أف يمتـز مبادئ الشريعة اإلسبلمٌية فيو، كىك مسؤكؿه -  االستيبلؾ أمره تعٌبدمّّ

. عف ذلؾ يكـ القيامة، كال يٌتصؼ سمككو االستيبلكٌي بالٌرشادة؛ إال بالتزاـ ىذه المبادئ

كالمعتقد أثر كبير في سمكؾ المستيمؾ، كالعقيدة الٌصحيحة ىي القٌكة  لمديف- 
 .الباعثة لممسمـ؛ عمى التزاـ مبادئ الٌشريعة اإلسبلمٌية في اإلنفاؽ

أفضؿ إنفاؽ المسمـ أف يككف في حدكدو القكاـ، بيف اإلسراؼ كاإلقتار، كيبدأ - 
ـٌ أقاربو، مبتدئنا بما ىك ضركرٌم، ثـٌ حاجٌي ثـٌ  باإلنفاؽ عمى نفسو أٌكالن ثـٌ عمى أىمو ث

عساره كعند األزمات يضٌيؽ . تحسينٌي، معطينا كبلن حاجتو ككفايتو، بحسب يساره كا 
الٌنفقات، فإف بقي معو فضؿ عمف يعكؿ، ينفقو في كجكه الخير، بعد اٌدخاره ما يحفظ 

. بو أصؿ مالو كقكت عيالو
يحظر عمى المسمـ استيبلؾ المحٌرمات، كيكره لو استيبلؾ المباحات فيما - 

. زاد عف الحاجات، كيحـر عميو إف أٌدل إلى نفاد أصؿ الماؿ أك ضياع العياؿ
انحراؼ المسمـ في سمككو االستيبلكٌي عف حدكد القكاـ، يشٌكؿ خطرنا كبيرنا = 

. عمى الفرد كالمجتمع مف جميع النكاحي
لمكصكؿ بالمجتمع إلى سمكؾو استيبلكيٍّ رشيد؛ ال بٌد مف تربية األفراد تربيةن  -

كىذا مسكؤلية  الدكلة كاآلباء كالعمماء كالمربيف؛ . إيمانٌيةن، شاممةن لجميع جكانب حياتو
كلذلؾ فإٌنني أكصييـ جميعنا أف يقفكا مكقفنا جادنا صادقنا عازمنا عامبلن عمى التغيُّر 

؛ بكؿ ما أكتكا مف قدرات كطاقات؛ -تعالى–كالتَّغيير؛ ألنفسيـ، كلمف استرعاىـ اهلل 
إعداد مناىج مدرسٌية تعنى بالتربية : أىٌميا في المرحمة الحالٌية. كؿّّ في مجالو

باعتبار أٌف المستقبؿ -االستيبلكٌية، في جميع المراحؿ التعميمٌية، تعٌمـ الجيؿ القادـ، 
، -تعالى-، فيصٌح سمككيـ االستيبلكٌي، كتصٌح أحكاليـ تبعنا لذلؾ، إف شاء اهلل -ليـ

. فيك كلي ذلؾ كالقادر عميو
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Abstract 

 

This thesis aims to explain the consumption attitudes Muslims must abide to as is set forth in 

the Koran and Prophet’s tradition; it also sheds light on raising Muslim generations on this 

consumption pattern. 

 

The study starts with a preamble describing the consumption situation in the Islamic World, in which 

we notice affluent consumption, and extravagant spending. It states the causes, including the hegemony 

f the super powers in the international centers of influence in all fields and the weak faith of members 

of the Muslim community. 

 

_The first chapter tackles the concept of consumption, its motivation and influencing factors. 

 

_In the second chapter, we discuss what Muslims consume. 

 

_The third chapter definition of consumers’ attitude, which is the rational approach that consumers 

need to fulfill according to Islamic Sharia as regards to: whom, what, when, how much, how and why 

to consume. 

 

_The fourth chapter of this thesis debates on the goals of rationalization of consumption and how it can 

be achieved. 

 

In conclusion, we present the most important results of the research which is presented as follows: 

 

_Consumption is defined as a number of attitudes that constitute the basket of goods and services 

needed to fulfill needs and desires of Muslim individuals and their dependents. The nature and 

priorities of such commodities and the level thereof rely on some Islamic rules and principles for the 

purpose of enjoyment and responding to basic needs. Its importance in Islam is explained, including the 

fact that it represents a part of worshipping rituals in which Muslims must abide by Islamic Sharia 

(Jurisprudence).  

 

_The second theme explicates the motivation for consumption that distinguishes Muslims, which is 

their faith and that such faith is the only power that could make Muslims respect the spending 

principles set forth in the Sharia. 

 

_Thirdly, we talk of the limits of spending and that it is moderate between extravagance and thrift 

whether it concerns spending on oneself or on family and dependents or for voluntary alimonies, that 

should take a share of what is spent on oneself and on dependents.  

 

_Presenting  Islam’s point of view as regards good products in general. We explain the licit character 

thereof and the fact that the consumption must be accompanied with gratitude and conviction for it is a 

matter of spiritual worshipping that does not include at all abandoning good products, but rather 

understanding the meanings of satisfaction and saturation. 

 

_To help the community reach a satisfactory rate of consumption, by raising individuals on sturdy 

beliefs, including all aspects of life .This must be the responsibility of the state, parents and educators, 

that's why I strongly recommend them all to stand together  to encourage change in themselves and 

others, with all their strength, each in their own specialty. The most important aspect is to prepare 

school curricula which is concerned with consumption, at all school levels, since the next generation 

can change their ways, God willing.   
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ك

 اعفكك ا ّو كك
 دعتلاك ا ستسوكك  الل دكك الؤثّوقرك ظه

ك
:ككدنحثطا وسقوجكوحسه

ك
.كدعتلاك ا ستسوك   لظسهك دلسلك اقأقك فك سلوك المستسل:ك النحثك ا  

ك:  ظهكثسثنكدمطاب
.كدعتلاك ا ستسوك فك ا سا:ك المسبك ا  
.ك  لظنك ا ستسوك فك ا سا:ك المسبك اثط ف
.كدلسلك اقأقك فك سلوك المستسلك المسي:ك المسبك اثطاث

ك
 .ك الل دكك اسفكوؤثقك فك سلوك المستسل: النحثك اثط ف
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: المبحث األكؿ
االستيبلؾ كأىٌمٌيتو كسمكؾ المستيمؾ 

المطمب األٌكؿ 
مفيـك االستيبلؾ في اإلسبلـ 

 
  :االستيالؾ لغةن 

االستيبلؾ في المغة مصدر استيمؾ، يستيمؾ، استيبلكنا، كىك مشتٌؽ مف "
. أنفذه :أنفقو، كأىمكو: كاستيمؾ الماؿ. اليبلؾ

. يقكؿ أىمكت ماالن لبدا-:  تعالى–أنفقو، كمنو قكؿ اهلل : كأىمؾ الماؿ
، كنفؽ أنفده كأفناه: ىك اإلنفاؽ، كأنفؽ الماؿ كنحكه: فاالستيبلؾ في المغة

ٌما : مضى كنفد، بالداؿ الميممة، ينفؽ ٌإما بالبيع؛ نحك: الشيء نفؽ البيع نفاقنا، كا 
. نفقت الدراىـ تنفؽ كأنفقتيا: بالفناء؛ نحك

نقص كقٌؿ، كقيؿ فني : كنفؽ مالو كدرىمو كطعامو نفقنا كنفاقنا، كنفؽ كبلىما
. كأنفؽ الماؿ صرفو. كذىب
، كخبلصة األمر أٌف ما أنفقت كاستنفقت عمى العياؿ كعمى نفسؾ: كالٌنفقة

. االستيبلؾ كاإلنفاؽ كمييما يفيد الفناء كالٌنفاد
كمع ىذا؛ فيناؾ فرؽ بينيما، يؤكده أٌف القراف الكريـ استخدـ كممة اإلنفاؽ بصيغو 

، (1:أنفقت)، ك(2:أنفؽ)المختمفة أكثر مف سبعيف مٌرة، فقد كردت بصيغة 
، (مرة: ينفقكا)، ك(7:ينفؽ)، ك(2:تنفقكف)، ك(9:تنفقكا)، ك(11: أنفقكا)، ك(4:أنفقتـ)ك

                                                           

 (.2/991)" المعجـ الكسيط"استيمؾ ما عنده مف طعاـ أك متاع، انظر :   كيقاؿ

ت - 7/634)" جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف: "محٌمد بف جرير- كانظر الطبرمٌ . 6 سكرة البمد، اآلية  
الجامع : "محٌمد بف أحمد األنصارمٌ - ، كالقرطبيٌ (لبناف/  دار إحياء التراث العربيٌ 1/1421محمكد شاكر، ط

ت -8/314" )تفسير القرآف العظيـ: "إسماعيؿ- ، كابف كثير(ط دار الكتب العممٌية- 20/49)" ألحكاـ القرآف
 .(ىاني الحاج

 .(بدكف/2ط- 2/942)" المعجـ الكسيط: "إبراىيـ، كآخركف-   أنيس

 (.1/1418ط- 504)" المفردات في غريب القرآف: "الحسيف بف محٌمد-   األصفيانيٌ 

 (.6/236)" لساف العرب  "
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، (1:نفقاتيـ)، ك(2:نفقة)، ك(9:أنفقكا)، ك(2:ينفقكنيا)، ك(20:ينفقكف)ك
، كلـ يرد ذكر االستيبلؾ إال مرة كاحدة بصيغة أىمكت (1:المنفقيف)، ك(1:اإلنفاؽ)ك

.  يىقيكؿي أىٍىمىٍكتي مىاالن لُّببىدنا  :في قكلو تعالى
كٍا  : ألٌف اإلنفاؽ يككف في الخير، لرٌده قكؿ اهلل تعالى: فمك قيؿ ًإفَّن الَّنًذيفى كىفىري

ٍسرىةن ثيَّـن  ـٍ حى مىٍيًي دُّبكٍا عىف سىًبيًؿ الٌمًو فىسىيينًفقيكنىيىا ثيَّـن تىكيكفي عى ـٍ ًليىصي يينًفقيكفى أىٍمكىالىيي
كفى  ـى ييٍحشىري يىنَّن كٍا ًإلىى جى ألٌف اإلنفاؽ لممؤمف : كلك قيؿ. ييٍغمىبيكفى كىالَّنًذيفى كىفىري

ـٍ ًرئىػاء النَّناًس كىالى : كاالستيبلؾ لمكافر، لرٌده قكلو تعالى كىالَّنًذيفى يينًفقيكفى أىٍمكىالىيي
مىف يىكيًف الشَّنٍيطىافي لىوي قىًريننا فىسىاء ًقًريننا    ، ييٍؤًمنيكفى ًبالٌمًو كىالى ًباٍليىٍكـً اآلًخًر كى

ًبرىسيكًلًو كىالى : كقكلو تعالى كٍا ًبالٌمًو كى ـٍ كىفىري ـٍ ًإالَّن أىنَّنيي ـٍ نىفىقىاتييي ـٍ أىف تيٍقبىؿى ًمٍنيي مىا مىنىعىيي كى
ـٍ كىارًىيكفى  ـٍ كيسىالىى كىالى يينًفقيكفى ًإالَّن كىىي . يىٍ تيكفى الصَّنالىةى ًإالَّن كىىي

    كالذم يبدك أٌف كممة اإلنفاؽ تفيد حصكؿ منفعة بالنسبة لممنفؽ، كىذا ما يحصؿ 
لممؤمف كالكافر في الدنيا، فكبلىما يحصؿ لو مف إنفاقو منافع، أٌما المؤمف فدنيكٌية 
كأخركٌية كأٌما الكافر فدنيكٌية، كلك كاف إنفاقو في الشٌر، فيك يجد متعة، كلكٌنو لٌما 
كانت اآلخرة كزالت الدنيا كمتاعيا؛ أيقف أٌف كٌؿ ما أنفقو كاف ىبلكنا ال منفعة فيو، 

. أىمكت ماالن لبدنا: فقاؿ
 

ا :  االستيالؾ اصطالحن
يعٌرؼ االستيبلؾ عمكمنا عمى أنو اإلنفاؽ عمى السمع كالخدمات النيائٌية التي 
تشترل إلشباع الرغبات كالحاجات اإلنسانية المختمفة، كلٌما كاف المسمـ متمٌيزنا عف 

                                                           

 .6سكرة البمد، اآلية  

- دار العاصمة- 3/1417 ط248ص)" معجـ المناىي المفظٌية: "بكر بف عبد اهلل-  انظر  أبك زيد
 .(السعكدٌية

 .36 سكرة األنفاؿ، اآلية  

 .38 سكرة النساء، اآلية  

 .54 سكرة التكبة، اآلية  
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غيره، في سمعو كخدماتو، كحاجاتو كرغباتو، ككيفٌية إشباعو كمقداره، باعتباره عبدنا هلل 
مطيعنا لجميع أكامره، كمنيا سمككو االستيبلكٌي، كاف ىذا التعريؼ - سبحانو كتعالى–

. لبلستيبلؾ ال يصمح تعريفنا الستيبلكو
  كحٌتى نعرؼ معنى االستيبلؾ في االصطبلح الشرعٌي عمينا أف نبحث في 

.  كتب الفقو القديمة ككتب االقتصاد الحديثة
؛ فإٌنو مف المتعٌذر أف نعثر  أٌما المدٌكنات الفقيٌية الكبرل، الٌتي بيف أيدينا اليـك
ا آخر  عمى تعريؼ فقيٌي ليذا المصطمح فييا، كذلؾ ألٌف الفقياء استخدمكا مصطمحن
، كىك اإلنفاؽ كىك  يؤٌدم المعنى نفسو الذم يؤٌديو مصطمح االستيبلؾ الشائع اليـك

: المصطمح الكارد في القرآف الكريـ، كما ذيكر آنفنا، كلك فيتحت لكيجد كتاب النفقات
كفاية مف يمكنو اإلنساف مف الطعاـ كالكسكة : كالمراد بيا شرعنا"كىي جمع نفقة، 

كىذا جانب مف جكانب اإلنفاؽ كىك الذم يخٌص اإلنفاؽ عمى النفس . "كالسكنى
. كاألىؿ كالعياؿ، ككميا ال تكضح معنى االستيبلؾ كعممٌية حيكٌية 

ا في كتب الفقو  أٌما جكانب النفقات األخرل، فيي كثيرة كمكٌزعة أيضن
كالحديث؛ في كتبو كأبكابو مختمفةو، مثؿ كتاب الزكاة، كباب الصدقة، كالٌدية، 

كالكٌفارات، كالصمة، كالبٌر، كالتبذير، كالزىد، ككتب الرقائؽ، كقد تندرج بعض مسائمو 
.  في كتاب البيكع

تناكؿه : "أٌما في كتب االقتصاد الحديث؛ فقد عٌرؼ زيد الرٌمانٌي االستيبلؾ بأٌنو
ا لحاجاتو إنسانٌيةو حقيقٌية . "إنسانيّّ مباشر لمطٌيبات كاألرزاؽ، إشباعن

: كىك تعريؼه غير دقيؽ، كذلؾ مف حيث إٌنو
، كاالستيبلؾ عممٌية تشمؿ سمكؾ الفرد قبؿ التناكؿ كبعده [1] . جعمو تناكالن
كجعمو مباشرنا، كقد ال يككف مباشرنا؛ كأف يستيمؾ لمف يعكؿ، إف كاف يقصد  [2]

الجية الفاعمة، أك أف يشترم ما ال يستخدمو، حتى يحتاج إليو، إف كاف يقصد جية 
. المفعكؿ بو

                                                           

 .(سكريا/دار الفكر-3/1409ط-7/765)" الفقو اإلسبلمٌي كأدٌلتو: "كىبة- الزحيميٌ 

"                                         المرتكزات االقتصادٌية لمعممٌية االستيبلكٌية: "زيد بف محٌمد-  الرٌماني
(www. Suhuf.net.sa/2000jaz/29/ec23htm.). 
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. عطؼ األرزاؽ عمى الطٌيبات كىي جزء منو [3]
لـ يستكؼ طبيعة الحاجات، مف حيث نكعيَّتييا، كأكلكياتيا، كمقادير الكفاء بيا،  [4]

.  كنمطو، كىدفو
كعٌرفو الدكتكر يكسؼ بف عبد اهلل الزامؿ، كالدكتكر كبكعبلـ بف جيبللي، 

االستيالؾ ىك مجمكع التصرفات اٌلتي تشٌكؿ سٌمة السمع كالخدمات، مف : "فقاال
الطٌيبات اٌلتي تكٌجو لمكفاء بالحاجات كالرغبات، المتعٌمقة ب فراد المجتمع، كاٌلتي 
تتحٌدد طبيعتيا كأكلكٌياتيا، باالعتماد عمى القكاعد كالمبادئ اإلسالمٌية، كذلؾ 

. "لغرض التمتع كاالستعانة بيا عمى طاعة اهلل سبحانو كتعالى
كىذا تعريؼ جامع لعممٌية االستيبلؾ بالمنظكر اإلسبلمٌي،  

كٌضح أٌف االستيبلؾ عمميات حيكية يقـك بيا " مجمكعة تصرفات: "  فقكلو
المستيمؾ، كىك صحيح كذلؾ ألٌف االستيبلؾ عممٌية تبدأ مف إرادة إشباع الحاجة 
التي يشعر بيا الفرد أك مف يعكلو، كيتبعيا العممٌيات العقمٌية كالعاطفٌية مف حيث 
التفكير كالبحث، كالتدبير كالتقدير كالتفضيؿ، ثـٌ عممٌية الشراء كاالقتناء، كبعده 

. التناكؿ، كينتيي بعممية شكر المنعـ
ا، إذ "التي تشٌكؿ سٌمة السمع كالخدمات مف الطٌيبات: "كقكلو ، فيك صحيح أيضن

ىي اٌلتي أحٌميا اهلل تعالى، كال يجكز أف تشمؿ سٌمة السمع كالخدمات، شيئنا مف 
كالمبلحظ ىنا أٌنو لـ يشر إلى كٌمٌية أك . الخبائث، إال في حاالت الضركرة، كبقدرىا

التي تكٌجو لمكفاء بالحاجات : "مقدار الطٌيبات بكضكح، حيث ربطو بقكلو بعدىا
ا كأٌف المؤٌلفىيف ". كالرغبات ككأٌف االستيبلؾ يككف عمى قدر ىذه الحاجات، خصكصن

كتتمٌيز سٌمة السمع كخدمات المجتمع اإلسبلمٌي، بأٌنيا : "قاال بعد التعريؼ بقميؿ
، كليست الحاجة "تحتكم عمى الطٌيبات، بأنكاع ككٌمٌيات تحٌددىا طبيعة الحاجة

ا سعة المنفؽ أم مقدرتو كىذا ما يعرؼ اآلف -كحدىا، إذ يشترؾ في تحديدىا أيضن
-.  كىك الٌرغبة المقركنة بالٌطمب

                                                           

 دار عالـ 1/1417ط- 25ص)" اٌتجاه تحميميٌ - النظرٌية االقتصادٌية اإلسبلمٌية: "يكسؼ، كصاحبو-  الزامؿ
 .(السعكدٌية/الكتب
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فيك يريد المجتمع اإلسبلمي كلٌما كاف في المجتمع " أفراد المجتمع: "أٌما قكلو
اإلسبلمي أفراد غير مسمميف غير ممزميف بيذا، كيكجد في غير المجتمعات 

المتعٌمقة بالمسمـ أك الفرد : اإلسبلمٌية أفراد مسممكف ممزمكف بو، فاألكلى أف يقاؿ
. المسمـ

كأٌما إنفاؽ المستيمؾ في كجكه الخير؛ فيدخؿ في إنفاقو عمى حاجاتو، ألٌنو 
. كدفع الضٌر كالعقكبة عنو- سبحانو كتعالى-بإنفاقو ىذا يسٌد حاجتو إلى ثكاب اهلل 

كاٌلتي تتحٌدد طبيعتيا كأكلكٌياتيا، باالعتماد عمى القكاعد كالمبادئ : " كقكلو
، يقصد بيا الحاجات،ذلؾ أٌف اهلل سبحانو أعمـ بطبيعة عباده كظركفيـ "اإلسبلمٌية

كما ينفعيـ، كلـ يذكر التعريؼ أف مقدار الكفاء بيذه الحاجات ككيفيتو، يتـ باالعتماد 
".  طبيعتيا"عمى ىذه القكاعد أيضا كربما أراده بقكلو 

سبحانو -كذلؾ لغرض التمٌتع كاالستعانة بيا عمى طاعة اهلل : "كأٌما قكلو
. فيك كبلـ صحيح يبٌيف الٌنٌية مف عممٌية االستيبلؾ-" كتعالى

أف يبدأ المستيمؾ : كيبقى أٌف التعريؼ لـ يحٌدد درجات السٌمـ االستيبلكيٌ 
، كىي -إف شاء اهلل-بنفسو، ثـٌ مف يعكؿ، عمى ترتيبو سيأتي بيانيو في فصكؿ قادمة 

ا تحٌدد ضمف مبادئ الشريعة اإلسبلمٌية .  أيضن
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المطمب الثاني 
 أىٌمٌية االستيالؾ في اإلسالـ

 
: تظير أىٌمٌية االستيبلؾ في اإلسبلـ مف عٌدة حيثٌيات

مف حيث اعتباريهي أمرنا فطريِّا، تحفظ بو النفكس مف اليبلؾ كالفساد، ألجؿ أف - 1
. ألجميا- سبحانو-تؤٌدم األمانة اٌلتي خمقيا اهلل 

خمؽ في النفس حٌب الغذاء كحٌب الٌنساء، لما في - سبحانو كتعالى-كاهلل "
ذلؾ مف حفظ األبداف كبقاء اإلنساف، فإٌنو لكال حٌب الغذاء؛ لما أكؿ الٌناس؛ ففسدت 

أبدانيـ، كلكال حٌب الٌنساء؛ لما تزٌكجكا؛ فانقطع الٌنسؿ، كالمقصكد بكجكد ذلؾ بقاء كؿٍّ 
. "منيـ ليعبدكا اهلل كحده، كيككف ىك المحبكب المعبكد لذاتو، ال يستحؽ ذلؾ غيره

، يطاع بو المكلى، كيتقٌرب بو إليو، فإٌف الٌناظر مف حيث اعتباره أمرنا تعبديِّا- 2
إلى نصكص الكتاب كالسٌنة في ىذا المكضكع؛ يجد أٌنيا تكجب االستيبلؾ في 
مكاطف، كتنيى عنو في أخرل، كتحٌببو في مكاضع كتكرّْىيوي في أخرل، كىي بيذا 

ا، يسير عميو في استيبلكو، كال يعتبر سمككو االستيبلكٌي  ا خاصِّ رسمت لممسمـ منيجن
كجعمتو مسؤكالن عف التزامو، كمحاسبنا عف االنحراؼ عنو في . ؛ إاٌل إذا التزمورشيدنا

. الدنيا كاآلخرة
كأٌف االستيبلؾ إذا كاف رشيدنا؛ سٌبب السعادة لممسمـ في الدنيا كاآلخرة، بؿ إٌف - 3

المسمـ في الدنيا قبؿ اآلخرة؛ يشعر بسعادةو مضاعفةو، ال يحٌصميا غيره، ميما 
استيمؾ كأنفؽ، حيث يسعد بو ألٌنو يفي بحاجاتو كمطالبو، كألٌنو يحٌقؽ لو أجرنا يـك 

. القيامة

                                                           

ىػ دار الكممة 1/1416ط- عمـ السمكؾ-465/ 10)" مجمكعة الفتاكل: "أحمد بف عبد الحميـ-  ابف تيمية
 .(الطٌيبة، بعناية مركاف كجؾ

، كىك يرل أٌف أىٌمٌية (1ص )" أٌىٌمية االستيبلؾ في اإلسبلـ: " كقد أشار إلى ىذه النقطة الرٌمانٌي في مقالو
ػ االستيبلؾ في 3ػ االستيبلؾ عبادة كطاعة  2ػ االستيبلؾ تعٌكد فطرٌم  1: االستيبلؾ تبرز في نقاطو أربع، ىي

 . ػ االستيبلؾ في اإلسبلـ كسيمة ال غاية4اإلسبلـ ثكابو في الدنيا كاآلخرة 

 .كسيأتي بياف معنى الرشد في سمكؾ المستيمؾ في المطمب التالي. أم ميدينا، مكفقنا، صكابنا 
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إٌف االستيبلؾ الرشيد ىك المقصد األصمٌي، الذم ترجع إليو جميع مقاصد - 4
. الشريعة في األمكاؿ

إنفاؽ الماؿ فيما خمؽ ألجمو؛ ىك - سبحانو-جعؿ اهلل : "قاؿ يكسؼ العالـ
المقصد األصمٌي الذم ترجع إليو جميع المقاصد الشرعٌية في األمكاؿ، ألٌف الماؿ لـ 
يخمؽ كلـ يتكٌبد المشاٌؽ في كسبو كتحصيمو؛ إاٌل إلنفاقو في حاجات الناس، ضركريةن 
ـٌ التشريع اإلسبلمٌي  كانت، أك حاجٌيةن، أك تحسينٌية، حاضرةن أك مستقبمٌيةن، كلذلؾ اىت

في أصؿ أدٌلتو، بكضع القكاعد كالمبادئ في إنفاؽ الماؿ أك تكجيو المنفقيف إلى 
. "مصارؼ اإلنفاؽ

ـٌ الحفاظ عمى المقاصد الشرعٌية ػ األخرل ػ  ىذا كأٌنو مف خبلؿ االستيبلؾ الرشيد، يت
: في األمكاؿ، كالتي منيا

: كديمكمة تداكلو كتقمبومقصد الحفاظ عمى تنمية الماؿ كزيادتو
إٌف اإلنفاؽ، أك االستيبلؾ؛ ىك اٌلذم يدفع الجماعة لتنتج حٌتى تمٌبي "إذ 

الحاجات كتشبع المطالب، كلك كٌؼ الناس عف االستيبلؾ، كغمب عمييـ الشٌح 
كاإلمساؾ، لتعٌطمت عممٌية اإلنتاج، كتأٌخر المجتمع عف غيره، لعدـ كجكد قٌكةو شرائٌيةو، 

كلك أسرؼ الٌناس في االستيبلؾ كبٌذركا أمكاليـ لتبددت . "تستخدـ ما ينتج مف سمع
رؤكس أمكاليـ ككضعت في غير مكضعيا كاإلسبلـ يحث المسمـ عمى تنمية رأس 

 الذيف اشتككا ما مالو كالحفاظ عمى ديمكمتو كنحس ذلؾ في قكؿ رسكؿ اهلل    
ذلؾ فضؿ اهلل }:يحققو األغنياء مف أجر نتيجة صدقاتيـ في سبيؿ اهلل مف أجر كبير

أمسؾ }:  لكعب لما أراد أف ينخمع مف مالو صدقة قكلو، كفي {يؤتيو مف يشاء

                                                           

 . (القاىرة/ دار الحديث: 3/1417 ط528ص)" المقاصد العاٌمة لمشريعة اإلسبلمٌية: "يكسؼ-  العالـ

كأشار إلى أٌف االستيبلؾ .  ىذه المقاصد أكردىا الدكتكر قطب سانك، في معرض بيانو لمقاصد االستثمار
، 62ص )" أحكامو كضكابطو في الفقو اإلسبلميٌ - االستثمار"انظر كتابو . يعمؿ عمى الحفاظ عمى ىذه المقاصد

 . (األردفٌ /دار النفائس- 1/1420ط- 79، 76، 69، 68 ، 66

، مؤٌسسة 1/1417، ط211ص)" في االقتصاد اإلسبلميٌ  دكر القيـ كاألخبلؽ: "يكسؼ- القرضاكم
 .(بيركت/الرسالة
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عندما سألو - رضي اهلل عنو– لسعدو كقاؿ  . {عميؾ بعض مالؾ ىك خير لؾ
. {الثمث كالثمث كثير}عف مقدار ما يكصي مف مالو 

. تحقيؽ الرفاىية الكاممة لمفرد كالجماعة- 3
إىل اإلنفاؽ يف - بسلب تعاليم اإلسصـ يف ىذا اجلانب-حيث إّف املسلم باالستهصؾ الرشيد يتمّتع بالطّيلات ىو وَمن يقيت، ويسعى 

إّف اتّلاع الرشادة يف التصّرفات االستهصكّية، يؤدي إىل قياـ املسلمٌن بواجلاهتم : "يوسف الزامل . يقوؿ د. وجوه اخلًن للغًن

،  إّنما المؤمنون إخوة: فاهلل سلحانو يقوؿ. "ومسؤولّياهتم، ذباه خمتلف أولويّات اجملتمع اإلسصمّي، على الوجو األكمل

. {ال يؤمن أحدكم حّتى يحّب ألخيه ما يحّب لنفسه:{ويقوؿ الّنيب  

                                                           

، 1424ط- 1426 قبؿ حديث 1/339كتاب الزكاة باب ال صدقة إاٌل عف ظير غنى )" صحيح البخارمٌ " 
 . (لبناف- دار الفكر

 (. 5354حديث 3/1375-باب فضؿ النفقة عمى األىؿ: كتاب النفقات)"صحيح البخارم "

 (.26ص )" النظرٌية االقتصادٌية اإلسبلمٌية"

 .10 سكرة الحجرات، آية 

 (. 13 حديث 1/23باب مف اإليماف أف يحٌب ألخيو ما يحٌب لنفسو : كتاب اإليماف" صحيح البخارمٌ  "
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المطمب الثالث 
معنى الرشد في سمكؾ المستيمؾ المسمـ 

.. يستيمؾ الٌناسي ألٌنيـ يتكٌقعكف تحقيؽى منفعةو ما مف شرائيـ لمسمع كالخدمات 
كىذه المنفعة ىي المٌذة أك اإلشباع أك تمبية الحاجات اٌلتي يفتقدىا األفراد كيتحٌصمكف 

 .عمييا جٌراء استيبلؾ السمع كالخدمات
، حيف يزف األمكر عند كيٌتصؼ سمكؾ المستيمؾ في االقتصاد الكضعٌي بالرشد

إنفاقو لدخمو، بحيث يجعمو عمى السمع كالخدمات، اٌلتي تحٌقؽ أقصى منفعةو ممكنةو، 
مف خبلؿ المقارنة االقتصادٌية، التي يجرييا بيف البدائؿ المختمفة، بحيث يرٌتب 
ـٌ الميـٌ، ثـٌ األقٌؿ أىٌمٌية،  ، ث حاجاتو كرغباتو في سٌمـ تفضيؿ، كاضعنا األىـٌ أٌكالن

، كبيف تكمفة ما يدفعو ثمننا ليا، كذلؾ قبؿ اٌتخاذه  كيقارف بيف ما رتٌبو مف حاجاتو
لقرار الشراء كدكف اعتبار عنده لمضمكف المنفعة، كال آلثارىا كأبعادىا النفسٌية 

كاالقتصادٌية كاالجتماعٌية كاألخبلقٌية كال لميدؼ مف إشباعيا، كما أٌنو ال ضكابط عنده 
كفؽ منظكمتو الفكرٌية - عمى السبؿ التي يسمكيا لمكصكؿ إلى ىذه المنفعة، فيك رشيد

إذا حٌقؽ أقصى منفعة في حدكد دخمو حٌتى كلك لـ تكف لو فييا - كالثقافٌية كالحضارٌية
منفعة حقيقٌية، كمف يشرب الخمر كالمخٌدرات كالدخاف، كيحٌصميا كلك كانت ضٌد 

مصالح اآلخريف أك المجتمع، ألٌنو ال ينظر إاٌل لمصمحتو الخاصة، كما يراىا ىك، إذ 
ف كاف مطالبنا بحسف ! ىك سٌيد نفسو بينما الرشد عند المسمـ يختمؼ عف ذلؾ فيك كا 

صبلحو كحفظو كىذا ما نفيمو -كمنو المكازنة بيف البدائؿ المختمفة -تدبير الماؿ كا 
ـي :  مف إدارة أمكاليـ  قاؿ  مف حرماف اإلسبلـ السفياء كىالى تيٍؤتيكٍا السُّبفىيىاء أىٍمكىالىكي

                                                           

"                                                         االستيبلؾ قاعدة ذىبٌية: "عمي - عبد العزيز
(www. Islam– on -line. net/ arabic/ economics/ 2001/ 01/ article9. shtml.). 

الرؤية اإلسبلمٌية لسمكؾ : "زيد بف محٌمد- الرٌمانيٌ :  حكؿ مفيـك الرشد االقتصادٌم في الغرب كانتقاداتو انظر
" سمكؾ المستيمؾ: "محمد صالح - ، كالمؤٌذف(السعكدٌية/ دار الكطف- 1/1422ط- 28ص-23ص)" المستيمؾ

 .(األردفٌ /مكتبة دار الثقافة- 1997ط60ص-53ص)

كالسفو ىك تضييع الماؿ عمى خبلؼ مقتضى .275:المتناىي في ضعؼ العقؿ كفساده أحكاـ القرآف:السفيو 
 العقؿ كالشرع انظر تعريؼ السفيو في المذاىب األربعة في الفصؿ األخير مف ىذا البحث
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كفنا   ـٍ قىٍكالن مَّنٍعري قيكليكٍا لىيي ـٍ كى ـٍ ًفييىا كىاٍكسيكىي ـٍ ًقيىامنا كىاٍرزيقيكىي عىؿى الٌموي لىكي ، كمف الَّنًتي جى
لى إحساف العمؿ قاؿ دعكتو  احرص  : " المسمـ إلى الحرص عمى ما ينفعو كا 

إٌف اهلل يحٌب مف العامؿ إذا :  كقاؿ  ،"عمى ما ينفعؾ كاستعف باهلل كال تعجز
كذلؾ لما   كلكف ال يكتسب صفة الرشد حٌتى يتبع ىدل اهلل. عمؿ أف يحسنو

:  يأتي
ألٌف كممة الرشد في القرآف تفيد معنى اليدل كالتكفيؽ كالٌصكاب كال يككف ذلؾ إال -1

ف قيؿ في معنى الرشد في قكلو تعالى تَّنىى ًإذىا بىمىغيكٍا : باالتباع كا  كىاٍبتىميكٍا اٍليىتىامىى حى

ـٍ ريٍشدنا  ٍنيي السٌدٌم كقتادة  كما قاؿ ، أٌنو إصبلح الماؿ،النٍّكىاحى فىًإٍف آنىٍستـي مٍّ
اكمالؾ صبلح الديف كالدنيا كالٌطاعة هلل كضبط الماؿ، كبو : ، إاٌل أٌنو قيؿ فيو أيضن

، كالظاىر أٌنو الراجح ألٌنو اعتبر طاعة قاؿ ابف عباس كالحسف كمجاىد كالشافعي
ذا :  اهلل، كبذلؾ يكافؽ معنى الرشد في آيات كتاب اهلل، فتدبر مثبلن قكلو تعالى كا 

                                                           

 . 5سكرة النساء، آية 

 (2664حديث رقـ ..باب في األمر بالقكة كترؾ العجز: كتاب القدر)" صحيح مسمـ"جزء مف حديث في 

 (1891 حديث رقـ 1/384)" صحيح الجامع"ركاه البييقي عف كميب بف شياب انظر :  حٌسنو األلباني كقاؿ

 .6 سكرة النساء، آية 

لمشككانٌي،  (272)« فتح القدير»لمقرطبٌي، ك (5/24)« الجامع ألحكاـ القرآف»انظر ىذه األقكاؿ كقائمييا في 
كقد رٌجح الطبرمُّ القكؿى الثاني، كاستدؿَّ لو بأٌف المعنى الذم بو يستحؽ أف يكلي . لمطبرمٌ  (315)" جامع البياف"ك

عمى مالو الذم في يده، ىك المعنى الذم بو يستحؽ أف يمنع يده مف مالو الذم ىك في يد كلي، فإٌنو ال فرؽ بيف 
صبلح ما في يده؛ الدليؿ . ذلؾ كفي إجماع الجميع عمى أنو غير جائز حيازة ما في يده في حاؿ صٌحة عقمو كا 

ف كاف قبؿ ذلؾ في يد غيره ال فرؽ بينيما  الكاضح عمى أنو غير جائز منع يده مٌما ىك لو في مثؿ ذلؾ الحاؿ، كا 
المتأٌمؿ في أقكاؿ الفقياء يجد أٌنيـ اعتبركا كؿ تصرؼ في الماؿ : قمت. لمطبرمٌ  (315)" جامع البياف"انظر

إٌف بذؿ الماؿ ال :كلذلؾ قاؿ ابف تيمية-مف ىذا البحث (187ص )انظر أقكاليـ - يخالؼ مقتضى الٌشرع سفو
يجكز إال لمنفعة الديف أك الدنيا كىذا أصؿ متفؽ عميو بيف العمماء كمف خرج عف ذلؾ كاف سفيينا كحجر عميو 

 (.31/26)" مجمكعة فتاكل. "عند جميكر العمماء الذيف يحجركف عمى السفيو ككاف مبذرنا لمالو

: كعٌكؿ الشافعيُّ عمى أٌنو ال يكثؽ عمى دينو فكيؼ يؤتمف عمى مالو، كقد رٌد ابف العربي قكؿى الشافعيّْ قائبلن  
عجيبه قكؿي ابف العربي، فيؿ يتيٌتؾ المرء : قمت- العياف يرد ىذا ، فإٌنا نرل المتيٌتؾ في المعاصي حافظنا لمالو

 ؟(347)" أحكاـ القرآف"في المعاصي مٌجاننا؟ كىؿ يمكف أف يسٌمى بعد ذلؾ حافظنا لمالو؟ انظر 
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س لؾ عبادم عٌني فإٌني قريب أجيب دعكة الٌداع إذا دعاف فميستجيبكا لي كليؤمنكا 
ال إكراه في : :  كقاؿ .  فقد ربطت بيف االستجابة كالرشدبي لعٌميـ يرشدكف 

 كقد سٌمت اآلية اليدل كاإليماف رشدنا كضٌده  تبٌيف الرشد مف الغي الديف قد
 قاؿ لو مكسى ىؿ أٌتبعؾ عمى أف : كقاؿ تعالى. الغٌي الذم ىك الكفر كالضبلؿ

فالرشد ليس اجتيادنا بشريِّا بؿ ىك مف تعميـ اهلل لنا كال  تعٌممف مٌما عٌممت رشدا 
ىك الذم حٌبب إليكـ اإليماف كزينو :  قاؿرشد إال باإليماف كاالنقياد هلل تعالى كما 

فضالن مف اهلل  في قمكبكـ ككٌره إليكـ الكفر كالفسكؽ كالعصياف أكلئؾ ىـ الراشدكف
.  فمف أسمـ ف كلئؾ تحركا رشدا   : كقاؿكنعمة 

مىؽى :  اهلل الذم خمقنا ىك أعمـ بما ينفعنا كبما يضٌرنا سبحانو- 2 ـي مىٍف خى أىالى يىٍعمى

ًبيري   كعسى أف تكرىكا شيئنا كىك خير لكـ كقد قاؿ عٌنا.  كىىيكى المَّنًطيؼي اٍلخى

ـٍ كاهلل يعمـ كأنتـ ال تعممكف    كقد دعا .كىعىسىى أىف تيًحبُّبكٍا شىٍيئنا كىىيكى شىرٌّ لَّنكي
سبحانو إلى صبر الٌنفس عما تيكل إذا خالؼ رضا المكلى كذـٌ مف اتبع ىكاه 

بَّنييـ   : قاؿكاقتصر فيو عمى ما ينفعو في دنياه ؼ كىاٍصًبٍر نىٍفسىؾى مىعى الَّنًذيفى يىٍدعيكفى رى
                                                           

 186سكرة البقرة، آية  

ف يركا : كالغي في األصؿ مصدر غكل يغكم غٌيا، كىك ضد الرشد، كما قاؿ سبحانو كتعالى: قاؿ ابف تيمية  كا 
ف يركا سبيؿ الغي يٌتخذكه سبيبل  ، كالرشد العمؿ الذم ينفع [146األعراؼ،]سبيؿ الرشد ال يتخذكه سبيبل كا 

ٌنا ال ندرم : العمؿ الذم يضر صاحبو، فعمؿ الخير رشد كعمؿ الشر غي، كليذا قالت الجف: صاحبو، كالغي  كا 
، فقابمكا بيف الشر كبيف الٌرشد، كقاؿ في آخر الٌسكرة [10الجف،]أشٌر أريد بمف في األرض أـ أراد بيـ رٌبيـ رشدا 

كمنو الٌرشيد الذم يسٌمـ إليو مالو كىك الذم يصرؼ مالو فيما ينفع ال . [21الجف،]إٌني ال أممؾ لكـ ضٌرا كال رشدا
 (.10/438)"مجمكعة فتاكل ابف تيمية."فيما يضر

 256سكرة البقرة، آية  

 66سكرة الكيؼ، آية  

  7الحجرات، آية  سكرة 

 14لجف، آية اسكرة  

 .14 سكرة الممؾ، آية 

 .216سكرة البقرة، جزء مف آية  
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يىاًة الدُّبٍنيىا كىالى تيًطٍع  ـٍ تيًريدي ًزينىةى اٍلحى ٍنيي ٍينىاؾى عى ٍجيىوي كىالى تىٍعدي عى ًباٍلغىدىاًة كىاٍلعىًشيٍّ ييًريديكفى كى
كىافى أىٍمريهي فيريطنا    كىذا يدؿ عمى أٌنو . مىٍف أىٍغفىٍمنىا قىٍمبىوي عىف ًذٍكًرنىا كىاتَّنبىعى ىىكىاهي كى

ينبغي لممسمـ أف يحرص عمى ما ينفعو حقا كىك ما ييرضي رٌبو تعالى كال يككف إال 
فبل يشبع حاجاتو إال كفقنا لما يرضاه سبحانو كتعالى، . باتباع منيجو في اإلنفاؽ

فالٌمذة الٌصادقة كاإلشباع الصحيح لمحاجات الحقيقية ال يتأٌتى إال باتباع مبادئ 
الذيف يعممكف ظاىرنا مف كيؼ ال كقد ذـٌ اهلل  . الشريعة اإلسبلمٌية في اإلنفاؽ

إٌف اهلل يبغض كٌؿ عالـ : }كقاؿ  الحياة الدنيا كىـ عف اآلخرة ىـ غافمكف
يككف رشيدنا مف عمـ أمكر معيشتو كدنياه كغفؿ عف  فبل .{بالدنيا جاىؿ باآلخرة

. أيخراه
 فيما   كلرسكلو ربط الفبلح في الدنيا كاآلخرة بالسمع كالطاعة لو  ثـ إف اهلل -3

: أمر بو فعبلن كتركنا، بما في ذلؾ سمككو االقتصادٌم، كمنيا االستيبلكٌي، قاؿ 
 ـٍ أىف يىقيكليكا سىًمٍعنىا ـى بىٍينىيي رىسيكًلًو ًليىٍحكي ًإنَّنمىا كىافى قىٍكؿى اٍلميٍؤًمًنيفى ًإذىا ديعيكا ًإلىى المَّنًو كى

ـي اٍلميٍفًمحيكفى  كلك كاف المستيمؾ يصير رشيدنا بمجرد تعمـ عمـك . كىأىطىٍعنىا كىأيٍكلىًئؾى ىي
الدنيا فيما يخٌص ىذا الجانب لكاف إنزاؿ اآليات التي تضبط كتكجو سمكؾ المستيمؾ 

أف يكصؼ فعمو بذلؾ فالمتأمؿ ىذه النصكص يدرؾ أنيا - سبحانو–عبثنا، كحاشاه 
ا مف  ا لممستيمؾ يتعٌبد اهلل سبحانو في السير عميو كيبدك ذلؾ كاضحن إنما تخط منيجن

: حيث ما يأتي
 ىك الذم أمر عباده باالستيبلؾ ، كذلؾ باألمر باإلنفاؽ كاألكؿ أٌف اهلل - أ

ـٍ  :كالتمٌتع بالطٌيبات حيث قاؿ   ٍقنىاكي زى يىا أىيُّبيىا الَّنًذيفى آمىنيكٍا كيميكٍا ًمف طىيٍّبىاًت مىا رى
ـٍ ًإيَّناهي تىٍعبيديكف  ى  كٍا ًلٌمًو ًإف كينتي    كىاٍشكيري

                                                           

 .28 سكرة الكيؼ، اآلية 

، آية    .7سكرة الرـك

 (79حديث رقـ 1/382ركاه الحاكـ عف أبي ىريرة انظر صحيح الجامع :  صححو األلباني كقاؿ

 .51 سكرة النكر، اآلية 

 .172 سكرة البقرة، اآلية 
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ػ  :كشٌجعيـ كرٌغبيـ في طاعة أمره فيو بأنو
الَّنًذيفى  : المنفقيف كأثنى عمييـ في مكاطف كثيرة مف مثؿ قكلو مدح -1

رَّناء كىاٍلكىاًظًميفى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفيفى عىًف النَّناًس كىالٌموي ييًحبُّب  يينًفقيكفى ًفي السَّنرَّناء كىالضَّن
. اٍلميٍحًسًنيفى 
في - إف أراد بو خيرنا-جعؿ ما ينفقو المسمـ سكاء عمى نفسو أك مف يعكؿ -2

إٌف المسمـ إذا أنفؽ عمى أىمو نفقة كىك يحتسبيا كانت لو } :سبيؿ اهلل ، قاؿ 
  .{صدقة

 
ـٍ ًفي سىًبيًؿ  :ضاعؼ ثكاب المنفقيف فقاؿ -3 مَّنثىؿي الَّنًذيفى يينًفقيكفى أىٍمكىالىيي

اًعؼي ًلمىف يىشىاء  بَّنةو كىالٌموي ييضى بَّنةو أىنبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبؿى ًفي كيؿٍّ سينبيمىةو مٍّئىةي حى الٌمًو كىمىثىًؿ حى
ـه  ًمي دىقىاًت  :كجزاىـ اهلل بنفقة السٌر أكثر، قاؿ . كىالٌموي كىاًسعه عى ًإف تيٍبديكٍا الصَّن

ـٍ كىالٌموي  ييكىفٍّري عىنكيـ مٍّف سىيٍّئىاًتكي ـٍ كى ٍيره لُّبكي تيٍؤتيكىىا اٍلفيقىرىاء فىييكى خى ف تيٍخفيكىىا كى فىًنًعمَّنا ًىيى كىاً 
ًبيره  سبعة يظٌميـ اهلل تحت ظٌمو، يكـ ال ظٌؿ إال } :كقاؿ. ًبمىا تىٍعمىميكفى خى

كرجؿ تصٌدؽ بصدقة، ف خفاىا حتى ال تعمـ شمالو ما تنفؽ }: ، كذكر منو{..ظٌمو
.  { يمينو

مىا أىنفىٍقتـي مٍّف شىٍيءو فىييكى … :كعد المنفقيف بالخمؼ في أمكاليـ قاؿ  -4 كى
ٍيري الرَّناًزًقيفى  ما مف يـك يصبش العباد فيو إال ممكاف }:   كقاؿ.ييٍخًمفيوي كىىيكى خى

                                                           

 .134 سكرة آؿ عمراف، اآلية 

مكتبة -1002، حديث 459- باب فضؿ النفقة كالصدقة عمى اآلخريف: كتاب الزكاة)" صحيح مسمـ "
 . - (بدكف طبعة كال تاريخ: اإليماف، مصر

 . 261 سكرة البقرة، اآلية 

 .271 سكرة البقرة، اآلية 

كتاب ")كصحيح مسمـ. "(1423حديث1/339-باب الصدقة باليميف:كتاب الزكاة)" صحيح البخارمٌ  "
 (.1031حديث471-باب فضؿ إخفاء الصدقة:الزكاة

 .39 سكرة سبأ،  جزء مف اآلية 
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الميـ أعًط ممسكنا : الميـ أعًط منفقنا خمفنا، كيقكؿ اآلخر: ينزالف، فيقكؿ أحدىما
 .{تمفنا 

فى ىمَّنا مىف أىٍعطىى كىاتَّنقىى  :ككعدىـ بتيسيرىـ لفعؿ الخيرات، قاؿ  -5
ٍسنىى دَّنؽى ًباٍلحي صى  .  فىسىنييىسٍّريهي ًلٍمييٍسرىل كى

ـى ًزينىةى الٌمًو الَّنًتيى  : أنكر عمى مف حٌرـ الطيبات قاؿ  -6 رَّن قيٍؿ مىٍف حى
ةن يىٍكـى  اًلصى يىاًة الدُّبٍنيىا خى ٍزًؽ قيٍؿ ًىي لمَّنًذيفى آمىنيكٍا ًفي اٍلحى أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىاٍلطَّنيٍّبىاًت ًمفى الرٍّ

ؿي اآليىاًت ًلقىٍكـو يىٍعمىميكف  ى  . اٍلًقيىامىًة كىذىًلؾى نيفىصٍّ
أنذر العباد مف الشٌح كالبخؿ كاإلمساؾ كالتقتير، كبٌيف ليـ عكاقب ذلؾ، -7

ـٍ بىٍؿ ىيكى  :قاؿ  ٍيرنا لَّنيي ـي الٌموي ًمف فىٍضًمًو ىيكى خى ميكفى ًبمىا آتىاىي كىالى يىٍحسىبىفَّن الَّنًذيفى يىٍبخى
ًلٌمًو ًميرىاثي السَّنمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىالٌموي ًبمىا  قيكفى مىا بىًخميكٍا ًبًو يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كى ـٍ سىييطىكَّن شىرٌّ لَّنيي

ًبيره  . تىٍعمىميكفى خى
فىآًت ذىا اٍلقيٍربىى   :، قاؿحٌذر العباد مف أف يككف إنفاقيـ لغير كجو ق-8

ـي  ٍجوى المَّنًو كىأيٍكلىًئؾى ىي ٍيره لٍّمَّنًذيفى ييًريديكفى كى قَّنوي كىاٍلًمٍسًكيفى كىاٍبفى السَّنًبيًؿ ذىًلؾى خى حى
. اٍلميٍفًمحيكفى 
ا ـٍ قىٍكمنا فىاًسًقيفى : كقاؿ أيضن ـٍ كينتي ـٍ ًإنَّنكي مىا قيٍؿ أىنًفقيكٍا طىٍكعنا أىٍك كىٍرىنا لَّنف ييتىقىبَّنؿى ًمنكي  كى

ًبرىسيكًلًو كىالى يىٍ تيكفى الصَّنالىةى ًإالَّن  كٍا ًبالٌمًو كى ـٍ كىفىري ـٍ ًإالَّن أىنَّنيي ـٍ نىفىقىاتييي ـٍ أىف تيٍقبىؿى ًمٍنيي مىنىعىيي
ـٍ كىارًىيكفى  ـٍ كيسىالىى كىالى يينًفقيكفى ًإالَّن كىىي . كىىي

يىا أىيُّبيىا  :خٌكؼ المؤمنيف مف أف يبطمكا أعماليـ بالمٌف كاألذل قاؿ  - 9
الىوي ًرئىاء النَّناًس كىالى  دىقىاًتكيـ ًباٍلمىفٍّ كىاألذىل كىالَّنًذم يينًفؽي مى الَّنًذيفى آمىنيكٍا الى تيٍبًطميكٍا صى

                                                           

 (.1422حديث1/343-(فأما مف أعطى كاتقى):باب قكلو تعالى:كتاب الزكاة)" صحيح البخارم "

 .7-5 سكرة الميؿ، اآلية 

 .32 سكرة األعراؼ، اآلية 

 .180سكرة آؿ عمراف، اآلية 

، اآلية   .38 سكرة الرـك

 .55-53 سكرة التكبة، اآلية 
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ٍمدنا الَّن  ابىوي كىاًبؿه فىتىرىكىوي صى مىٍيًو تيرىابه فى ىصى ٍفكىافو عى ييٍؤًمفي ًبالٌمًو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر فىمىثىميوي كىمىثىًؿ صى
مىى شىٍيءو مٍّمَّنا كىسىبيكٍا كىالٌموي الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى اٍلكىاًفًريفى  كفى عى  . يىٍقًدري

ـٌ إٌف اهلل  -ب  لـ يقؼ عند األمر باإلنفاؽ، كلكف ضبط ىذه العممٌية، ث
ليس حرِّا في غٌؿ يده كما يشاء، أك في اإلنفاؽ كما يشاء، كمع أٌف ىذا "فالمسمـ 

التصٌرؼ ذاتٌي، إاٌل أٌف الفرد في اإلسبلـ يتصٌرؼ ضمف الحدكد التي حٌددىا لو 
. " الشرع

: كمف ىذه الضكابط اٌلتي قٌررتيا الشريعة
يبدأ المسمـ المستيمؾ بسٌد حاجات نفسو أٌكالن الضركرٌيات فالحاجٌيات - 1

أم األىـ ثـٌ األقؿ أىمية، كىذه ىي رتب المصالح عند عمماء - فالتحسينيات

ـٌ المحتاجيف، قاؿ - األصكؿ ـٌ أقربائو، ث ابدأ بنفسؾ فتصٌدؽ }: ، ثـ أىمو، ث
عمييا، فإف فضؿ شيء فألىمؾ، فإف فضؿ شئ عف أىمؾ فمذم قرابتؾ، فإف فضؿ 

. {عف ذم قرابتؾ شيء فيكذا كىكذا
يتحٌدد مستكل االستيبلؾ كاإلنفاؽ بالقدرة المالٌية لمشخص، فبل يكٌمؼ اهلل -2 

مىٍيًو ًرٍزقيوي :  نفسنا إال كسعيا، قاؿ تعالى مىف قيًدرى عى ًليينًفٍؽ ذيك سىعةو مٍّف سىعىًتًو كى
 فىٍميينًفٍؽ ًممَّنا آتىاهي المَّنوي الى ييكىمٍّؼي المَّنوي نىٍفسنا ًإالَّن مىا آتىاىىا سىيىٍجعىؿي المَّنوي بىٍعدى عيٍسرو ييٍسرنا

ال يجكز أف يشتمؿ االستيبلؾ، سكاء كاف ضركرينا أك حاجيِّا أك كماليِّا -3
… عمى محـر كالحرير أك الذىب لمرجاؿ أك آنية الذىب كالفضة 

يدعك اإلسبلـ إلى االعتداؿ في االستيبلؾ، فيمنع كبلن مف التقتير أك -4 
كىافى بىٍيفى ذىًلؾى :  قاؿ تعالى. اإلسراؼ كا كى ـٍ يىٍقتيري لى ـٍ ييٍسًرفيكا كى كىالَّنًذيفى ًإذىا أىنفىقيكا لى

. قىكامنا
                                                           

 . 264 سكرة البقرة، اآلية 

تحقيؽ -89ص)" عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسبلمٌي كالنظـ االقتصادٌية المعاصرة: "صالح حميد-  العمي
 .(بيركت-دمشؽ/ اليمامة لمطباعة- 1/1420الدكتكر محٌمد الزحيمٌي كالدكتكر مصطفى العبد اهلل، ط

 (.997، حديث 457- باب االبتداء في النفقة بالنفس ثـ أىمو ثـ القرابة: كتاب الزكاة)" صحيح مسمـ "

 .7 سكرة الطبلؽ، اآلية 
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كىاٍلميٍؤًمنكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي  :  قاؿ تعالى: أكلكٌية التعامؿ مع المسمميف-5 
ييًقيميكفى الصَّنالىةى  يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلمينكىًر كى كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ـٍ أىٍكًليىاء بىٍعضو يىٍ ميري يي بىٍعضي
ـه  ًكي ًزيزه حى ـي الٌموي ًإفَّن الٌموى عى مييي رىسيكلىوي أيٍكلىػًئؾى سىيىٍرحى ييًطيعيكفى الٌموى كى ييٍؤتيكفى الزَّنكىاةى كى    كى

  
لتتبعٌف سنف مف كاف قبمكـ، شبرنا بشبر كذراعنا  :} تجنب التقميد قاؿ -6

. {؟آلييكد كالٌنصارل؟ قاؿ فمف: قالكا. بذراع، حتى لك سمككا جحر ضٌب لسمكتمكه
كلقد كرد في سكرة يكسؼ ما " عند األزمات المالٌية كاالقتصادٌيةالتقشؼ-7

قىاؿى -:تعالى–، قاؿ يفيده كذلؾ في تفسير رؤيا الممؾ عمى لساف نبٌي اهلل يكسؼ
كهي ًفي سينبيًمًو ًإالَّن قىًميالن مٍّمَّنا  ـٍ فىذىري دتُّب تىٍزرىعيكفى سىٍبعى ًسًنيفى دىأىبنا فىمىا حىصى

ـٍ لىييفَّن ًإالَّن قىًميالن مٍّمَّنا  تىٍ كيميكف ى      ثيَّـن يىٍ ًتي ًمف بىٍعًد ذىًلؾى سىٍبعه ًشدىاده يىٍ كيٍمفى مىا قىدَّنٍمتي
كفى تيٍحًصنيكفى  ًفيًو يىٍعًصري ـه ًفيًو ييغىاثي النَّناسي كى ا .  ثيَّـن يىٍ ًتي ًمف بىٍعًد ذىًلؾى عى

                                                                                                                                                                      

 .(سكرٌيا: ، دار القمـ2/1413 ط155-153ص )" أصكؿ االقتصاد اإلسبلميٌ : " رفيؽ يكنس-  المصرم

 .67 سكرة الفرقاف، اآلية  

 71 سكرة الػتكبة، اآلية 

- لتتبعف سنف مف قبمكـباب قكؿ النبي  :كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة)"صحيح البخارم "
 (. 2669حديث1324-باب اتباع سنف الييكد كالنصارل: كتاب العمـ" )صحيح مسمـ"ك. (7320حديث4/1835

 .(292)مختار الصحاح. الذم يتبٌمغ بالقكت كبالمرقع: المتقشؼ 

 (.266ص)" دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد اإلسبلمي "

جميكر العمماء عمى أٌف ما ثبت بشرعنا أٌنو شرع لمف قبمنا كلـ ييصرح بنسخو في شرعنا ىك شرع لنا كحجتيـ   
ا لمف قبمنا أـ ال، كقد دلت عمى ذلؾ آيات كثيرة،  أٌنو ما ذكر لنا في شرعنا إال لنعمؿ بو سكاء عمينا أكاف شرعن

ٌنكـ لتمركف عمييـ مصبحيف ، كبالميؿ )كتكبيخو تعالى لمف لـ يعقؿ كقائع األمـ الماضية كما في قكلو تعالى  كا 
كقد صٌرح تعالى بأٌف الحكمة في قٌص أخبارىـ إٌنما ىي االعتبار بأحكاليـ في .[138-137الٌصاٌفات](أفبل تعقمكف
لقد كاف في قصصيـ عبرة ألكلي األلباب ما كاف حديثنا ييفترل كلكف تصديؽ الذم بيف يديو  ): قكلو تعالى

مذكرة أصكؿ الفقو " محمد األميف-أنظر الشنقيطي.[111:يكسؼ](كتفصيؿ كؿ شيء كىدل كرحمة لقـك يؤمنكف
 (مصر–دار اليقيف /1999-1ط/290ص)"عمى ركضة الناظر

 .49 - 47 سكرة يكسؼ، آية 
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ف كاف أخبلقيِّا، إال : "عدـ المباىاة كالخيبلء، قاؿ صالح العميٌ -8 ىذا القيد، كا 
أٌنو في النظاـ االقتصادٌم ال يستغنى عنو، ألٌف االقتصاد اإلسبلمٌي ال يفٌرؽ بيف 

دىقىاًتكيـ ًباٍلمىفٍّ كىاألذىل  :الماؿ كاألخبلؽ، قاؿ تعالى يىا أىيُّبيىا الَّنًذيفى آمىنيكٍا الى تيٍبًطميكٍا صى
مىٍيًو  ٍفكىافو عى الىوي ًرئىاء النَّناًس كىالى ييٍؤًمفي ًبالٌمًو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر فىمىثىميوي كىمىثىًؿ صى كىالَّنًذم يينًفؽي مى

مىى شىٍيءو مٍّمَّنا كىسىبيكٍا كىالٌموي الى يىٍيًدم  كفى عى ٍمدنا الَّن يىٍقًدري ابىوي كىاًبؿه فىتىرىكىوي صى تيرىابه فى ىصى
. "{ال ينظر اهلل إلى مف جٌر ثكبو خيالء: }كقاؿ  اٍلقىٍكـى اٍلكىاًفًريفى 

كلضماف السير عمى ىذه الضكابط، جعؿ اإلسبلـ المسمـ مسؤكالن يـك -   ج
ا لكجيو  ، كصكابنا عمى -سبحانو-القيامة عف سمككو االستيبلكٌي، ىؿ كاف خالصن

نحك ما أراد، فيك معاقب ال محالة إف قٌصر في ىذا الجانب؛ كمف ىذه النصكص 
ًئذو عىًف النَّنًعيـً  :تعالى–قكلو ال تزكؿ قدما ابف آدـ : } كقكلو ثيَّـن لىتيٍس ىليفَّن يىٍكمى

عف مالو مف أيف {: ، كمنيا{يكـ القيامة مف عند رٌبو حتى يس ؿ عف خمس
 {اكتسبو كفيـ أنفقو ؟

 الذم فطر المسمـ عمى الحاجة، كعمى السعي إلشباعيا كسخر لو كىكذا فإٌف اهلل 
ىك الذم أمره - كال يأخذ إال ما قسمو اهلل لو-الككف يأخذ منو حاجتو كزيادة

باالستيبلؾ كضبط لو ىذه العممٌية كجعمو مسؤكالن عف أدائيا عمى كجييا الصحيح 
كليس ذلؾ إاٌل ليعمـ أٌف االستيبلؾ عممٌية تعٌبدية يطاع المكلى بالتزاـ أدائيا عمى نحك 

كىك إذ يستيمؾ الشباع حاجاتو كفؽ ما أرشده الشرع إال أٌف .  ما جاء بو الشرع
ٌنما ألجؿ أف يحفظ نفسو لتقكل عمى أداء  إشباعيا عنده ليس ىك الغاية كاليدؼ، كا 

كأما المطاعـ -: "رحمو اهلل تعالى–ما خمقيا اهلل ألجمو، يقكؿ اإلماـ ابف قيـ الجكزٌية 
كالمشارب كالمناكح فيي داخمة فيما يقيـ األبداف كيحفظيا مف الفساد كاليبلؾ كفيما 

                                                           

 .264 سكرة البقرة، آية 

- باب ما جاء في كراىية جٌر اإلزار: كتاب المباس عف رسكؿ اهلل)" بعناية مشيكر- سنف الترمذمٌ " صحيح؛ 
 .(السعكدٌية/ ، مكتبة المعارؼ1/1424ط- 1730، حديث 403

 (.90)" عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسبلمٌي كالنظـ االقتصادٌية المعاصرة "

 .8 سكرة التكاثر، آية 

 (.2416 حديث544باب في القيامة : كتاب صفة القيامة)" سنف الترمذم بعناية مشيكر" صحيح 
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يعكد ببقاء الٌنكع اإلنساني ليتـ بذلؾ قكاـ األجساد كحفظ الٌنكع فيتحمؿ األمانة التي 
عرضت عمى السماكات كاألرض كيقكل عمى حمميا كأدائيا كيتمكف مف شكر مكلى 

اإلنعاـ كمسديو، كفٌرؽ في ىذه األنكاع بيف المباح كالمحظكر كالحسف كالقبيح كالضار 
كالنافع كالطيب كالخبيث فحٌرـ منيا القبيح كالخبيث كالضاٌر كأباح منيا الحسف 

كما أٌف المستيمؾ المسمـ يدرؾ كىك يستيمؾ أٌف الماؿ الذم بيف "كالطيب كالنافع
قيؿ لٍّمىف مَّنا ًفي السَّنمىاكىاًت كىاألىٍرًض قيؿ :  يديو ىك هلل في األصؿ كالحقيقة قاؿ تعالى

كٍا  ًسري ٍيبى ًفيًو الَّنًذيفى خى ـٍ ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامىًة الى رى مىى نىٍفًسًو الرَّنٍحمىةى لىيىٍجمىعىنَّنكي ًلٌمًو كىتىبى عى
ـٍ الى ييٍؤًمنيكفى  ـٍ فىيي نما مٌمكو إياه فترة حياتو مف باب االبتبلء لينظر كيؼ . أىنفيسىيي كا 

لىٍينىا :  يفعؿ قاؿ تعالى ٍيًر ًفٍتنىةن كىاً  نىٍبميككيـ ًبالشَّنرٍّ كىاٍلخى كيؿُّب نىٍفسو ذىاًئقىةي اٍلمىٍكًت كى
عيكفى  الىًئؼى ًفي األىٍرًض ًمف بىٍعًدًىـ ًلنىنظيرى كىٍيؼى :   كقاؿ. تيٍرجى ـٍ خى عىٍمنىاكي ثيَّـن جى
فعميو إذف أف يتحٌرل رضى اهلل سبحانو في سمككو االستيبلكي فسعادة  تىٍعمىميكفى 

.   الداريف ال تتـ إال بطاعتو كااللتزاـ بما دعا إليو، كنيي الٌنفس عف اليكل
فإف المستيمؾ المسمـ ال يتصؼ سمككو االستيبلكي بأٌنو رشيد حٌتى : كخبلصة األمر

يتبع ما أنزؿ اهلل سبحانو في ىذا الجانب كبقدر االتباع تككف الٌرشادة إذ ىي درجات 
فكٌمما كاف هلل أطكع كاف سمككو أرشد كعميو فإف الرشادة تزيد بزيادة اإليماف كتنقص 

. بنقصانو
 

                                                           

دار - 3/1418ط- 2/356)" مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة"محٌمد بف أبي بكر- ابف القٌيـ
 .(مصر/الحديث

 .12. سكرة األنعاـ، آية 

 .35 سكرة األنبياء، آية

 .14 سكرة يكنس آية  
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: المبحث الثاني
العكامؿ التي تؤٌثر في سمكؾ المستيمؾ المسمـ 

 
 إلى داخمٌية يمكف تقسٌيـ العكامؿ التي تؤثر في سمكؾ المستيمؾ المسمـ

. كخارجٌية نسبة إلى ذات المستيمؾ
العكامؿ الداخمٌية : أٌكالن 

كىي العكامؿ التي تجعؿ المستيمؾ يتخذ قرار اإلنفاؽ أك عدمو بنفسو، مف 
:  دكف أٌم تدٌخؿ خارجٌي، كمنيا

 كىي شعكر بالنقص يحتاج إلى إشباع، كمحٌميا :حاجة المستيمؾ- 1
ـٍ كىالى  :الصدر، قاؿ رى ًإلىٍيًي ـٍ ييًحبُّبكفى مىٍف ىىاجى يمىافى ًمف قىٍبًمًي ؤيكا الدَّنارى كىاإلًٍ كىالَّنًذيفى تىبىكَّن

ةن مٍّمَّنا أيكتيكا  اجى ـٍ حى ديكرًًى ًلتىٍبميغيكا : : ، كقاؿ أيضايىًجديكفى ًفي صي نىاًفعي كى ـٍ ًفييىا مى لىكي كى
مىى اٍلفيٍمًؾ تيٍحمىميكفى  مىٍييىا كىعى ـٍ كىعى ديكًركي ةن ًفي صي اجى مىٍييىا حى ، فمتى شعر اإلنساف عى

بالحاجة، سكاء كانت لممطعـ أك المشرب أك الممبس أك المسكف أك العبلج، أك غيرىا 
مٌما يحتاج إليو اإلنساف مف حاجات تتٌغير بتٌغير سٌنو، كصٌحتو، كأمنو، كعقمو، 

كأخبلقو، كعممو، كأىدافو، كطمكحاتو، كثقافتو، كمينتو، كدخمو، كعدد أفراد عائمتو، 
فإٌنو متى احتاجيا سعى إلشباعيا .كطبقتو االجتماعٌية، كالزماف الذم يعيش فيو

                                                           

العكامؿ التي تؤٌثر في سمكؾ المستيمؾ غير المسمـ إال أف تأثيراتيا تختمؼ باختبلؼ الديف كالثقافة  كىي نفس 
 .كالفكر كالبيئة

عكامؿ خارجٌية يحمميا معو مف :   قسـ الدكتكر منذر القحؼ العكامؿ المؤٌثرة عمى سمكؾ المستيمؾ إلى قسميف
خارج السكؽ إذ أٌنو يدخؿ السكؽ متأٌثرا بيا، كعكامؿ داخمٌية يجدىا في السكؽ نفسيا مما يجعمو يراجع بعض 

. برامجو كخططو األكلية
أٌما العكامؿ الخارجٌية فيي مثؿ حجـ الدخؿ، حجـ ثركتو، مقدار التمكيؿ، مستكل الثقافة التي كصؿ إلييا 

. المجتمع، البيئة أك المحيط الماٌدٌم كالبيكلكجٌي كاألذكاؽ كالرغبات كالمعتقدات كالمبادئ
أما العكامؿ الداخمٌية التي تؤٌثر عمى قرارات المستيمؾ فيي تتمٌخص في العبلقات بيف السمع فيما بينيا كالعائد 

ا " انظر . الذم يبلحظو عمى االستثمار  (.130-127)"االقتصاد اإلسبلمي عممنا كنظامن

 . 9سكرة الحشر، مف اآلية  

 .80 سكرة غافر، آية  
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ككٌؿ ما يجد اإلنساف في صدره : "قاؿ القرطبي. باستيبلؾ السمع كالخدمات المختمفة
ف اشتٌدت الحاجة كانت خصاصة، قاؿ"مما يحتاج إلى إزالتو فيك حاجة :  كا 

 ـي مىف ييكؽى شيشَّن نىٍفًسًو فى يٍكلىًئؾى ىي ةه كى اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى مىى أىنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري كى
الحاجة التي تختٌؿ بيا الحاؿ كأصميا مف : الخصاصة: "قاؿ القرطبي. اٍلميٍفًمحيكفى 

. "االختصاص كىك انفراد األمر
 
 لئلسبلـ دكر كبير في التأثير عمى سمكؾ :ديف المستيمؾ كمعتقده- 2

المستيمؾ المسمـ، فعقيدتو تؤٌثر عمى تحديد سمتو كذكقو كقياسو الٌسمع ببعضيا 
.  كمستكل المنفعة التي يحصؿ عمييا

 فالمستيمؾ المسمـ في إنفاقو مأمكر باجتناب الحراـ كالشبيات، فبل تجد في سٌمة 
كال أكاني ذىب أك فٌضة كال تصاكير، كال يشترم خمرنا كال لحـ . سمعو كخدماتو تماثيؿ

فبل يستيمؾ إال . خنزير، كال صميب كال إنجيؿ، كالغيرىا مما ال يتفؽ مع الٌديف
كقد كضع لو أحكامنا ك آدابنا . الطيبات كمأمكر حينيا باالعتداؿ ال تفريط كال إفراط

. في كيفٌية استيبلكيا تؤٌثر تأثيرنا بٌيننا في اختيار نكعٌيات ككٌمٌيات السمع 
في المباس نيى عف الذىب كالحرير لمرجاؿ ككذلؾ لباس - النكعٌيات-فمف األٌكؿ

في األكؿ حٌث عمى االكتفاء - الكٌمٌيات-كمف الثٌاني. الشيرة كما فيو تقميد لمكفار
بمقيمات يقمف الصمب كبٌيف أف المؤمف يأكؿ في معي كاحد كأٌف طعاـ الكاحد يكفي 

ماطة المقمة إذا كقعت كأرشده إلى ما يجمب البركة،  االثنيف كدعا إلى لعؽ اإلصبع كا 
كيكفي مف تأثير اإلسبلـ عمى سمكؾ المستيمؾ أٌنو يكبح زماـ الٌنفس كيرٌد كساكس 
.  الشيطاف فبل يخرج عف المنيج السميـ لممسمـ في اإلنفاؽ، كىك العدؿ كاالقتصاد

 فالٌنفس تستطيب بعض األمكر كتكره بعضيا، كتقبؿ :ذكؽ المستيمؾ- 3
 أكؿ الضٌب، ففي الصحيحيف عمى أشياء كتعاؼ أخرل، كألجؿ ذلؾ ترؾ النبي 

                                                           

 .لمقرطبيٌ  (18/17 )" الجامع ألحكاـ القرآف  "

 .9 سكرة الحشر، آية 

 (.18/17 )" الجامع ألحكاـ القرآف "
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أحراـ ىك يا رسكؿ : أٌنو قٌدـ لو لحـ ضٌب فرفع يده كلـ ي كؿ فقيؿ}: عف الٌنبي ٌ 
   كاف النبيٌ }، ك{ال كلكٌنو لـ يكف ب رض قكمي، ف جدني أعافو: اهلل ؟ قاؿ

فاإلنساف قد يشتيي أشياء كقد يكرىيا، بؿ . {الحمكاء كالعسؿ} ك{يحٌب الٌدباء
ًفي األىٍرًض ًقطىعه :  لقد جعؿ اهلل الطعاـ بعضو أطيب مف بعض، قاؿ تعالى كى

ٍيري ًصٍنكىافو ييٍسقىى ًبمىاء كىاًحدو  نىًخيؿه ًصٍنكىافه كىغى ٍرعه كى زى نَّناته مٍٍّف أىٍعنىابو كى جى اًكرىاته كى مُّبتىجى
يىاتو لٍّقىٍكـو يىٍعًقميكفى  مىى بىٍعضو ًفي األيكيًؿ ًإفَّن ًفي ذىًلؾى آلى يىا عى ؿي بىٍعضى نيفىضٍّ ، ىذا كقد كى
لكف ىناؾ . يككف الذكؽ فطريِّا كقد يككف مكتسبنا مف خبلؿ كسائؿ التعميـ المختمفة

ما }: أدب ينبغي لو اتٌباعو كىك عدـ ذـٌ ما يكره، عف أبى ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
.  { طعامنا قٌط، إف اشتياه أكمو كاف كرىو تركوعاب رسكؿ اهلل 
ىذا مف حسف األدب ألٌف المرء قد ال يشتيي الشيء كيشتييو : قاؿ ابف بٌطاؿ

.  غيره
 

العكامؿ الخارجٌية : ثانينا
 فيي العكامؿ الخارجة عف اإلنساف كلكٌنيا تؤٌثر في سمككو االستيبلكٌي 

فتجعمو يتخذ قرارنا في اإلنفاؽ أك عدمو لـ يكف يخطر لو لكالىا أك يغير قرارنا كاف 
: اٌتخذه ألجميا، كمف ىذه العكامؿ

: عكامؿ اجتماعٌية، منيا- 1

                                                           

كتاب ")صحيح مسمـ"ك.(5537حديث 3/1419-باب الضب: كتاب الذبائح كالصيد)"صحيح البخارم "
 (.1945 حديث 989-باب إباحة الٌضب: الٌصيد كالذبائح

 حديث 3/1396-باب مف أضاؼ رجبل إلى طعاـ كأقبؿ ىك عمى عممو:كتاب األطعمة)" صحيح البخارم "
5435.) 

 (. 5431 حديث 3/1395-باب الحمكاء كالعسؿ: كتاب األطعمة)" صحيح البخارم "

 .4 سكرة الرعد، آية 

 (.5409 حديث3/1390- طعاما قطباب ما عاب رسكؿ اهلل  : كتاب األطعمة)"صحيح البخارم "

 (.9/547)"فتح البارم "
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ذلؾ أٌف عدد مف ييقيت، كحاليـ في الصبلح، كعدلو : األقارب كالٌصالت- أ
في محٌبتيـ لو تأثير بٌيف في سمككو االستيبلكٌي، فالمحٌبة المفٌرطة مثبلن قد تخرجو 

كأٌما :"عف العدؿ كما قاؿ ابف تيمية في المحبة المفرطة الزائدة عف الحد المحمكد
محبة الرجؿ المرأتو أك سرٌيتو محٌبة تخرجو عف العدؿ بحيث يفعؿ ألجميا ما ال يحٌؿ 

كيترؾ ما يجب ىك الكاقع كثيرنا، حتى يظمـ ابنو مف امرأتو العتيقة لمحٌبة الجديدة 
كحٌتى يفعؿ مف مطالبيا المذمكمة ما يضٌره في دينو كدنياه، كمثؿ أف يخٌصيا بميراثو 

ال تستحٌقو أك يعطي أىميا مف الكالية كالماؿ ما يتعدل حدكد اهلل أك يسرؼ في 
مّْكيا أمكرنا محٌرمة تضٌره في دينو كدنياه كىذا في عشؽ مف يباح  اإلنفاؽ عمييا أك ييمى

 !"لو كطئيا فكيؼ عشؽ األجنبية كغيرىا مما ال يباح؟
ا،  أما الٌصبلت كالصداقة كالجيرة كالزمالة كغيرىا مف العبلئؽ البعيدة فإٌنيا مؤٌثرة أيضن

كىاٍعبيديكٍا الٌموى : فالمختاؿ الفخكر منيـ يبخؿ كيأمر صاحبو بالبخؿ كاهلل تعالى يقكؿ
اًر ًذم  ًبًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلجى ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كى كىالى تيٍشًركيكٍا ًبًو شىٍيئنا كى
ـٍ ًإفَّن ا لٌموى الى  مىكىٍت أىٍيمىانيكي مىا مى نًب كىاٍبًف السَّنًبيًؿ كى اًحًب ًبالجى نيًب كىالصَّن اًر اٍلجي اٍلقيٍربىى كىاٍلجى

يىٍكتيميكفى ييًحبُّب مىف كىافى ميٍختىاالن فىخيكرنا    كفى النَّناسى ًباٍلبيٍخًؿ كى يىٍ ميري ميكفى كى  الَّنًذيفى يىٍبخى
ـي الٌموي ًمف فىٍضًمًو كىأىٍعتىٍدنىا ًلٍمكىاًفًريفى عىذىابنا      مُّبًييننا . مىا آتىاىي

 :     فيؤالء ينبغي لممرء مجانبتيـ لما يٌتصفكف بو مف صفات المنافقيف قاؿ تعالى
 كًؼ يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلمىٍعري كفى ًباٍلمينكىًر كى اٍلمينىاًفقيكفى كىاٍلمينىاًفقىاتي بىٍعضيييـ مٍّف بىٍعضو يىٍ ميري

ـي اٍلفىاًسقيكفى  ـٍ ًإفَّن اٍلمينىاًفًقيفى ىي ـٍ نىسيكٍا الٌموى فىنىًسيىيي يىٍقًبضيكفى أىٍيًديىيي .  كى
ذلؾ أٌف نمط السمكؾ : الطبقة االجتماعٌية كالتنشئة االستيالكٌية- ب

االستيبلكٌي لدل األفراد يتأٌصؿ منذ نعكمة أظفارىـ عمى نحك ما يراه حكلو، قاؿ 
: الشاعر

كينشأ ناشئ الفتياف فينا  عمى ما كاف عٌكده أبكه 
                                                           

 (. 10/110)"مجمكعة فتاكل "

   .37-36 سكرة النساء، آية 

 .67 سكرة التكبة، آية 
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 فمف نشأ في النعيـ كترعرع فيو، فإٌنو لف يرضى بغيره كما سبب رفض المترفيف 
. دعكة الرسؿ إال تعكٌدىـ الترؼ كاإلنفاؽ كما يشاءكف

الىتيؾى -:  شعيب عميو السبلـ-انظر ماذا ضايقيـ مف دعكة  قىاليكٍا يىا شيعىٍيبي أىصى
ـي  ًمي ىنتى اٍلحى تىٍ ميريؾى أىف نَّنٍتريؾى مىا يىٍعبيدي آبىاؤينىا أىٍك أىف نَّنٍفعىؿى ًفي أىٍمكىاًلنىا مىا نىشىاء ًإنَّنؾى ألى

فمف باشر طيب شيء كلذتو كتذكؽ بو لـ : "، ككما يقكؿ اإلماـ ابف القيـالرَّنًشيدي 
. " يكد يصبر عنو كىذا ألٌف الٌنفس ذٌكاقة تٌكاقة فإف ذاقت تاقت

    كال شٌؾ أٌف مف تعٌكد عمى الشراء بالديف منذ الصغر عندما كاف أبكه يرسمو لشراء 
شيء مف البقالة عمى الدفتر صار الديف عنده سيبلن كمف تعٌكد عمى سؤاؿ الناس 
ذىب ماء كجيو، كلرٌبما حصؿ عمى ما يريد مقابؿ ىدر كرامتو، كمف تعٌكد عمى 

… العٌفة كاف عفيفنا، كمف تعٌكد عمى التدبير كاالقتصاد كاف مدٌبرنا
: قاؿ معركؼ الرصافيٌ 

كؿ  ابف  آدـ    مقيكره    بعادات  ليف   ينقاد   في  كؿّْ  اإلرادات  
يجرم  عمييف  فيما  يبتغيو  ك ال   ينفٌؾ  عنيٌف  حتٌى  في  الممٌمات 
قد يستمٌذ الفتى ما اعتاد مف ضرر   حتى  يرل في تعاطيو  المسرات 

 
: عكامؿ اقتصادية، منيا- 2

 ككٌمما زاد دخؿ المستيمؾ ازدادت أنكاع ككٌمٌيات السمع :دخؿ المستيمؾ- أ
كالخدمات اٌلتي يستيمكيا غالبنا، كبالتالي فيي عبلقة طردٌية مكجبة بيف الدخؿ 

ا في حجـ االستيبلؾ مف السمع الغذائٌية كبخاٌصة "كاالستيبلؾ  كيؤٌثر الدخؿ أيضن

                                                           

 .87 سكرة ىكد، آية 

تحقيؽ - مصر/ دار ابف عٌفاف-1/1416ط-1/121)"مفتاح دار السعادة"محٌمد بف أبي بكر-  ابف القٌيـ
 .(عمي الحمبي

 (.153ص )"  معجـ ركائع الحكمة كاألقكاؿ الخالدة: " المكتب لمتأليؼ كالترجمة

 "قاعدة ذىبية.. االستيبلؾ  "
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. عالية الجكدة مع احتماؿ ميؿ استيبلكو مف السمع المتدٌنية الجكدة إلى االنخفاض
.  كما يؤٌدم زيادة الدخؿ إلى تنٌكع السمع التي يتناكليا المستيمؾ

كالخصـك  (الممٌمكات)كىي الفرؽ بيف األصكؿ : ثركة المستيمؾ- "ب
ا تراكميِّا، بينما الدخؿ مفيـك  (االلتزامات) كىي تختمؼ عف الدخؿ في ككنيا مفيكمن

كتعتبر ذات تأثير إيجابٌي عمى االستيبلؾ، فالشخص . (سنكمٌ -شيرمٌ )تدٌفقٌي 
. صاحب الثركة األكبر سينفؽ عمى االستيبلؾ بصكرةو أكبر

فأٌم تغٌير في مستكل التكٌقعات، : تكٌقعات األفراد حياؿ ثركتيـ كدخكليـ- ج
سينتج عنو تغٌير في مستكل االستيبلؾ، كعميو يميؿ األفراد إلى تقميؿ االستيبلؾ في 

، كالعكس صحيح . ظركؼ التشاـؤ
بينما التي . أما الضرائب فالتي عمى السمع فإنيا تقمؿ االستيبلؾ:الضرائب- د

عمى الٌدخؿ تقمؿ مف استيبلؾ متكسطي الحاؿ كالفقراء  كتزيد مف استيبلؾ األغنياء 
-. فيـ يبدلكف سياراتيـ كمقتنياتيـ كؿ عاـ حتى تقٌؿ عمييـ نسبة الٌضرائب-جدِّا

طالما ظٌؿ الدخؿ – غالبنا – فكمما زادت األسعار قٌؿ االستيبلؾ : الثمف- ىػ 
. "ثابتنا

، ككذلؾ انتشار األسكاؽ الكبرل المستكل التقنٌي الذم كصمو المجتمع- ك
كالمحبلت التجارٌية كجماؿ العرض لمسمع كالخدمات التي تجذب الناس فبل يخرج 

التسييبلت " اإلنساف منيا إال كقد اشترل أضعاؼ ما يحتاج مف الكماليات، ككذلؾ 
في عممٌيات الشراء بحمؿ السمع إلى مقٌر السكف أك عمؿ المستيمؾ كأساليب الدفع 

..- مع تعدد أشكاؿ سمع التقسيط كاألجيزة المنزلية كالعقارات -بالبطاقات كاألقساط 
كال ننسى أٌف جكدة المنتج . " كمكافأة المشترم كمما كٌثؼ مف سمككو االستيبلكي

كسمعة المحؿ تؤثر تأثيرا بٌيننا في سمكؾ المستيمؾ مف حيث اختيار السمعة 
. كالمحبلت التي يقصدىا المستيمؾ، كتكرار شراء السمع

                                                           

إمكانات الحصكؿ عمى الغذاء كمستكيات االستيبلؾ في الكطف : " المنظمة العربٌية لمتنمية الزراعٌية
  (.www.aoad.org/foods/possible/rate7.htm)"العربيٌ 

 (.23ص)" الرؤية اإلسبلمٌية لسمكؾ المستيمؾ "

 .(.www.suhut.net.sal 2001 jaz/jul/15/1a3.htm)" اإلعبلنات التجارٌية غسيؿ لممخٌ  "

http://www.suhut.net.sal/
http://www.suhut.net.sal/
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 : عكامؿ ثقافية، منيا- 3
ٌما إيجابيِّا : اإلعالنات التجارٌية- أ فيي تؤثر في تثقيؼ الٌناس إٌما سمبيِّا كا 

تمارس دكرنا "كىي نعمة كبرل إف كانت ىادفة صادقة كلكٌنيا اليـك . بحسب ما تكٌجو
يذكر ركجيو جاركدم في . …كبيرنا في خداع المستيمؾ كدفعو لمشراء كالمزيد منو

إٌف الدعاية كاإلعبلف يمعباف دكرنا رئيسيِّا كطقسو جنكنيٍّ في : "كتابو مشركع األمؿ
ديانة النمك الكحشٌي، مجتمع النمٌك األعمى الغربٌي كىذه الدعاية مرتبطة بالتبذير لما 

فأصبح إنسافي اليكـً نتيجةن لذلؾ يعيش أسمكبنا .. أٌف ليا دكرنا كبيرنا في تبميو اإلنساف
يقكؿ نعيـ . "أنا كبعدم الطكفاف: استيبلكيِّا غير مسؤكؿ، ككأف لساف حالو يقكؿ

إٌف اإلعبلنات التجارٌية تمارس دكرنا كبيرنا في خداع المستيمؾ بدفعو إلى : "أبك جمعة
بؿ كتمارس اإلعبلنات … المزيد مف الشراء ألشياء كثيرة ال حاجة إلييا فعبلن 

التجارٌية دكرنا اكبرى في تغميب البكاعث الكجدانٌية كالتقميد كالمحاكاة كالمباىاة كالزىك 
ثارة ذلؾ في نفسٌية المستيمؾ ، كلئلعبلنات التجاريٌة تأثير إٌما مباشرنا "كالتفاخر كا 

ما غير مباشر مف حيث تربية  مف حيث تشكيؿ الذكؽ ككيفية اإلشباع كأسمكبو، كا 
. المستيمؾ دكف أف يشعر عمى ما يريده منو المنتجكف كىك النيـ كالشره كغيره

فالمستيمؾ المتعمـ يمكنو أف يجمع : المستكل التعميمٌي كالثقافيٌ - ب
معمكمات عف المينتىج المراد شراؤه أكثر مف غير المتعمـ، كمف خبلليا يكٌكف 

كبذلؾ يتحٌقؽ مف حسف اختياره كما . انطباعاتو، ، كيقارف بيف بدائؿ المنتج المتاحة
أٌف مف تعمـ تكجييات اإلسبلـ فيما يخص االستيبلؾ كفيـ خطر االنحراؼ عنيا كاف 
حريِّا بو أف يككف أرشد في سمككو االستيبلكي ممف لـ يتعمميا كيفيـ خطر االنحراؼ 

.  عنيا
    كالمثٌقؼ الذم لديو كعي سياسي يشٌجع اقتصاد كطنو ليقؼ عمى قدميو، كبالتالي 

كيقاطع غيرىا ال سيما سمع مف .. يشترم السمع الكطنٌية كلك كانت أقٌؿ جكدةن ككفاءةن 
. يحاربكف اإلسبلـ كالمسمميف

  :عكامؿ بيئٌية- 4
                                                           

 (.www.suhut.net.sa/2000jaz/sep/13/ec20.htm)" الممٌؼ األسكد لبلستيبلؾ

 (.www.suhuf.net.sa/2001jan/1/ec14htm)" شراىة االستيبلؾ أصبحت سرطاننا يخترؽ جسد األٌمة "
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كمف يسكف الصحراء يأكؿ . فمف يعش عند الماء يأكؿ السمؾ كيتنقٍؿ بالقارب
الضب كيركب الجمؿ كمف يقـ في األماكف الحاٌرة يحتٍج إلى مكٌيؼ كمف يسكف 

 .األماكف الباردة يحتٍج إلى مدفأة كىكذا 
 
  :عكامؿ سياسٌية- 5

ضغكط الدكؿ القكٌية المتذبذبة غالبنا، كالتي تخمؽ ظركؼ منح أك منع أك "مثؿ
تسييؿ، أك عرقمة؛ تؤٌثر ليس فقط في الحصكؿ عمى اآلالت كالخبرات البلزمة 
ا في كيفٌية تسكيؽ المنتجات في األسكاؽ الدكلٌية كحتى  لئلنتاج، بؿ تؤثر أيضن

كما أٌنو في حالة الحرب نجد الناس يصرفكف النظر كٌميِّا عف شراء ما . "المحمٌية
كقد رأينا كيؼ تيافت الناس عند سماع .خٌططكا لشرائو مف سمع ال سٌيما المعمّْرة منيا

خبر الحرب الكيماكية عمى استيبلؾ  النايمكف ككربكنات الصكديـك كاألطعمة المغمفة 
. كما يمـز لذلؾ الظرؼ 

: عكامؿ قانكنٌية-6
 فإذا أصدرت الٌدكلة قانكنا يمنع االتجار بالمحرمات، أك يمنع التدخيف في 
األماكف العاٌمة كالمدارس كالمستشفيات، أك يمنع االستيراد مف الخارج حتى يقكل 

االقتصاد الكطني، الشؾ أف ليذا أثرنا كبيرنا في استيبلؾ الفرد كما يؤثر القانكف الذم 
يسمح بإنشاء دكر الدعارة، كفتح مصانع الخمكر كما ييمحؽ ضررنا بأخبلؽ األمة ك 

. اقتصادىا
 
 

                                                           

: أحمد عمي- مجٌمة عمـ النفس  نقبلن عف جبر)" بعض محٌددات السمكؾ االستيبلكيٌ : "عبد المنعـ-  محمكد
 .(مجٌمة العمـك االقتصادٌية/مدل رضى عمبلء الخدمات خبلؿ عممٌية الشراء 
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 اعفكك اثط فكك
 
  

دطكونطاكاسلمسيك  ستسدهك دطكوحعُظقك سظهكك
:كك  ظهك و لنكدنط ث

  
 .دلسلك امظّونطا:ك النحثك ا   

 . عقرك ا ساك الك امظّونطا:كك النحثك اثط ف

ك.  ل عك امظّونطا:كك النحثك اثطاث
 . الحعلوك سلك المسيك  ستسده:ككككك النحثك اق  ع
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

معنى الطٌيبات : المبحث األكؿ
 

 :الطيبات لغةن 
 كًطيبنا كطابنا (1)طاب الشيء، يطيب، طىٍيبنا : الطٌيبات جمع طٌيب، يقاؿ

. كطيبةن كتطيابنا
طعمةه طٌيبةه إذا كانت : كالطٌيب خبلؼ الخبيث، إال أٌنو قد تٌتسع معانيو، فيقاؿ

، كامرأة طٌيبة إذا كانت حىصاننا عفيفةن، ككممةه طٌيبةه إذا لـ يكف فييا مكركهه،  حبلالن
. (2)"كبمدة طٌيبة أم آمنة كثيرة الخير، كطعاـه طٌيبه لمذم يستمٌذ اآلكؿي طعمىو

. فالقرائف ىي اٌلتي تحٌدد المراد مف ىذا المفظ
، كما خبل مف األذل (3)كأصؿ الطٌيب ما تستمٌذه الحكاٌس، كما تستمٌذه النفس 

. (5)، كما كاف حبلالن (4)كالخبث 
 

ا : الطٌيبات اصطالحن
في القرآف الكريـ عشريف مرة مكزعة عمى أربع  (الطٌيبات)لقد استعممت كممة 

كلك نظرنا إلى معاني ىذه اآليات مف خبلؿ التفاسير التي بيف أيدينا . عشرة سكرة
. نجد أٌف بعضيا كرد معنى الطٌيبات فييا بذكر نكعو منيا ليكافؽ سياؽ اآلية كمناسبتيا

                                                           
 (.315-314ص)" المفردات "(1)

 (.4/211)" لساف العرب "(2)

 (.325-314ص)" المفردات "(3)

 (.573ص )" المعجـ الكسيط "(4)

-بيركت/المكتبة العصرية -1/1419،ط4/1191)" الغريبيف في القرآف كالحديث: "أحمد بف محمد- اليركم(5)
 .(تحقيؽ أحمد المزيدم

سكرة يكنس، -][72سكرة اإلسراء، آية -][ 160ك157ك32سكرة األعراؼ، آية -][81سكرة طو، آية ] انظر 
سكرة -][72سكرة النحؿ، آية -][20سكرة األحقاؼ، آية -][ 16سكرة الجاثية، آية-][64سكرة غافر، آية-][3آية 

سكرة -][160سكرة النساء، آية -][26سكرة األنفاؿ، آية -][267ك57،172سكرة البقرة، آية -][51المؤمنكف، آية 
 [.88 ك5 ك4سكرة المائدة، آية-][26النكر، آية
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ـى ًزينىةى الٌمًو الَّنًتيى أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىاٍلطَّنيٍّبىاًت ًمفى  :   كما في قكلو تعالى رَّن قيٍؿ مىٍف حى
ؿي اآليىاًت  ةن يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كىذىًلؾى نيفىصٍّ اًلصى يىاًة الدُّبٍنيىا خى ٍزًؽ قيٍؿ ًىي ًلمَّنًذيفى آمىنيكٍا ًفي اٍلحى الرٍّ

  ذكر بعض المفٌسركف أٌف معنى الطٌيبات فييا المحـ كالكدؾًلقىٍكـو يىٍعمىميكفى 
اٌلذم حٌرمو أىؿ الجاىمٌية في الحٌج، أك ما كانت الجاىمٌية تحٌرمو مف البحائر 

يىا أىيُّبيىا الَّنًذيفى آمىنيكٍا أىنًفقيكٍا ًمف  : ، كقكلو تعالىكالسكائب كالكصائؿ كالحكامي
، الجٌيد مف األمكاؿ: الٌطٌيباتطىيٍّبىاًت مىا كىسىٍبتيـٍ 

كاٌلذم نريده ىك معنى الطٌيبات بشكؿو عاٍـّ، عمى ما كرد في اآليات األخرل، 
: كىذا ما اختمؼ فيو العمماء

. الطٌيبات ىي المحٌمبلت: فمنيـ مف قاؿ
. الطٌيبات ىي المستمٌذات كالمستطابات: كمنيـ مف قاؿ
. الطٌيبات ىي المطاعـ النافعة لمعقكؿ كاألخبلؽ: كمنيـ مف قاؿ

: فأصحاب القكؿ األٌكؿ يركف أٌف الطٌيبات اكتسبت ًطيبيا مف حٌميا، يقكؿ القرطبي
أٌنيا ىي المحٌمبلت، فكأٌنو كصفيا  بالطٌيب، إذ - أم في الطٌيبات-مذىب مالؾ "

ا كتشريفنا، كبحسب ىذا نقكؿ في الخبائث أٌنيا المحرمات،  ىي لفظةه تتضٌمف مدحن

                                                           

 .32 سكرة األعراؼ، آية 

 (.6/420)" لساف العرب"انظر . الدسـ معركؼ، كقيؿ دسـ المحـ:  الكدؾ

( 1/117" )القرطبي"، ك(2/197" )الكٌشاؼ"، (1/413" )أضكاء البياف"، (8/194)" الطبرم: " انظر
كالبحيرة ىي المشقكقة اإلذف كالسائبة ىي المسيبة اذ كبرت سيبت فبل يحمؿ عمييا شيء كالكسيمة  قاؿ كانت 
العرب إذا كلدت الشاة جدييف اخذكا كاحدا ألنفسيـ ، كذبحكا اآلخر لمصنـ، فإذا كلدت جديا كعناقا لـ يذبحكىا، 

البعير الذم : كالحامي.قد كصمت أخاىا: قد كصمتو، كلـ تذبح، كلـ تؤكؿ،كربيت، كقالكا: كلـ يذبحكا أخاىا، كقالكا
قد حمى ظيره، فبل يركب كال يحمؿ عميو شيء، كيقكلكنؾ ال : قالكا-قد خرج مف صمبو عشرة بكف، فإذا كاف ىكذا

 215-213ص )" ياقكتة الصراط في تفسير غريب القراف"محمد عبد الكاحد -غبلـ ثعمب. يحؿ لنا اف نستعممو
  .(السعكدية /مكتبة العمـك كالحكـ-1/1423محمد بف يعقكب التركستاني ط. تحقيؽ د

 267 سكرة البقرة، آية 

 (.1/342" )الكٌشاؼ"، ك(100-3/99)" الطبرم" انظر 
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الخبائث ىي لحـ الخنزير كالربا كغيره، كعمى ىذا حٌمؿ : كلذلؾ قاؿ ابف عباس
. "مالؾه المتقٌذرات كالحٌيات كالعقارب كالخنافس كنحكىا

عمييـ رحمة - كاستبعد قكـه ىذا القكؿ، منيـ اإلماـ الرازٌم، كابف القيـ، كابف تيمية 
ليؾ بياف ذلؾ-اهلل جميعنا . ، كقد بٌينكا عٌمة ذلؾ، كا 

المحٌمبلت؛ : كاستبعد أبك عبد اهلل الرازٌم قكؿ مف قاؿ: "  قاؿ أبك حٌياف األندلسيٌ 
كىذا محض التكذيب، كلخركج الكبلـ عف : ، قاؿ(كيحٌؿ ليـ المحٌمبلت)لتقديره 

المستطابة : بؿ الكاجب أف يراد: الفائدة، ألٌننا ال ندرم ما أحٌؿ لنا، ككـ ىك، قاؿ
بحسب الطبع، ألٌف تناكليا يفيد المٌذة، كاألصؿ في المنافع الحٌؿ، فدٌلت اآلية عمى 

.  "أٌف كٌؿ ما تستطيبو النفس كيستمٌذه الطبع حبلؿ، إال ما حٌرـ بدليؿو منفصؿو 
كاستدٌؿ اإلماـ ابف القيـ عمى ككف الحبلؿ كاف طٌيبنا قبؿ حٌمو بقكلو تعالى 

: بىآًئثى ـي اٍلخى مىٍيًي ـي عى رٍّ ييحى ـي الطَّنيٍّبىاًت كى ييًحؿُّب لىيي فيذا صريح في أٌف : ، كقاؿ َى
الحبلؿ كاف طٌيبنا قبؿ حٌمو، كأفن الخبيث كاف خبيثنا قبؿ تحريمو، كلـ يستفد ًطيب 

: ىذا كخبث ىذا مف نفس التحميؿ لكجييف اثنيف

مىـه مف أعبلـ نبكتو:أحدىما  التي احتٌج اهلل بيا عمى أىؿ الكتاب - -أٌنيذا عى
ـٍ ًفي  : فقاؿ ٍكتيكبنا ًعندىىي الَّنًذيفى يىتَّنًبعيكفى الرَّنسيكؿى النَّنًبيَّن األيمٍّيَّن الَّنًذم يىًجديكنىوي مى

ـي  رٍّ ييحى ـي الطَّنيٍّبىاًت كى ييًحؿُّب لىيي ـٍ عىًف اٍلمينكىًر كى يىٍنيىاىي كًؼ كى التَّنٍكرىاًة كىاإًلٍنًجيًؿ يىٍ ميريىيـ ًباٍلمىٍعري
ـٍ ًإٍصرىىيـٍ  ٍنيي عي عى يىضى بىآًئثى كى ـي اٍلخى مىٍيًي ، فمك كاف الًطيب كالخبث إنما استفيد عى

ييحٌؿ ليـ ما : فإٌنو بمنزلة أف يقاؿ. مف التحميؿ كالتحريـ، لـ يكف في ذلؾ دليؿ
ا باطؿ، فإنو ال فائدة منو كىك الكجو  ـ، عمييـ ما يىحريـ، كىذا أيضن يىحٌؿ كيحرّْ

. الثاني

                                                           

 (.7/191)" الجامع ألحكاـ القرآف "

،تحقيؽ عادؿ عبد المكجكد 403- 4/402)" تفسير البحر المحيط: "محمد بف يكسؼ- أبك حياف األندلسي
 . (لبناف/دار الكتب العممية-1/1413ط:كآخركف

 .157 سكرة األعراؼ، آية  
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فأثبت أٌنو أحٌؿ ما ىك طٌيب في نفسو قبؿ الحٌؿ، فكساه بإحبللو ًطيبنا آخر 
. فصار منشأ طيبو مف الكجييف

ـى ابفى تيميةى  ـي بقكلو ىذا أستاذىه اإلما ـي -رحمو اهلل تعالى-كقد كافؽ اإلما ، كزاد اإلما
فىًبظيٍمـو مٍّفى :   كقد قاؿ تعالى: "ابفي تيميةى دليبلن آخر عمى دفع ىذا القكؿ، حيث قاؿ

ـٍ عىف سىًبيًؿ الٌمًو كىًثيرنا     دًٍّى ًبصى ـٍ كى ـٍ طىيٍّبىاتو أيًحمَّنٍت لىيي مىٍيًي رَّنٍمنىا عى  الَّنًذيفى ىىاديكٍا حى
، كأف اهلل قد يحرميا مع ذلؾ عقكبةن لمعباد، كما قاؿ تعالى لٌما  فعمـ أٌف الًطيب كصؼه

اًدقيكفى ذكر ما حٌرمو عمى بني إسرائيؿ   نَّنا لىصى ـٍ ًكاً  ٍينىاىيـ ًببىٍغًيًي زى  ".ذىًلؾى جى
ػ الذيف قالكا أف الطيبات ىي المستمذات كالمستطابات ، :أما أصحاب القكؿ الثاني 

أٌف الطيبات - رحمو اهلل–كمذىب الشافعٌي : " يقكؿ القرطبيٌ . كىذا مذىب الشافعيٌ 
ىي مف جية الطعـ، إال أف المفظة عنده ليست عمى عمكميا، ألٌف عمكميا بيذا 
. الكجو مف الطعـ يقتضي تحميؿ لحـ الخنزير، بؿ يراىا مختٌصة فيما حٌممو الٌشرع
كيرل الخبائث لفظنا عامِّا في المحٌرمات بالٌشرع، كفي المتقٌذرات، فيحـر العقارب 

.  "كالخنافس كالكزغ كما جرل ىذا المجرل
:  كاختمفكا في المعتبر في االستمذاذ كاالستطابة عمى النحك التالي

 ما استطابتو العرب في حالة رفاىٌيتيا :

 كيحٌؿ ليـ الطٌيبات كيحٌرـ-:  تعالى–قاؿ ابف كثير في معرض تفسيره قكؿ اهلل 

مىف ذىب مف العمماء إلى أٌف _ احتٌج بيا ػ أم بيذه اآلية : "عمييـ الخبائث  

                                                           

دار /1398ط: ،تحقيؽ الفقي محمد حامد280-279)" التفسير القٌيـ لئلماـ ابف القٌيـ: "محٌمد أكيس-  الندكم
 . (لبناف/الكتب العممٌية

 . 160 سكرة النساء، آية 

 . 146 سكرة األنعاـ، آية 

 (.17/128)" مجمكعة فتاكل ابف تيمية  "

 (.7/191)" الجامع ألحكاـ القرآف "
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المرجع في حٌؿ المآكؿ التي لـ ينٌص عمى تحميميا كال تحريميا إلى ما استطابتو 
. "العرب في حالة رفاىٌيتيا، ككذا في جانب التحريـ إلى ما استخبثتو

 
 ما تستطيبو الٌنفكس السميمة :

أىؿ المركءة كاألخبلؽ : المعتبر في االستمذاذ كاالستطابة: "يقكؿ أبك حٌياف 
. "الجميمة

ا مردكد؛ تأٌمؿ ما قالو ابف تيمية  كليس المراد : "كىك- رحمو اهلل–كىذا القكؿ أيضن
بو مجرد التذاذ األكؿ فإف اإلنساف قد يمتٌذ بما يضٌره مف السمـك كما يحميو 

.  الطبيب منو
كال المراد بو التذاذ طائفة مف األمـ كالعرب، كال ككف العرب تعٌكدٍتوي؛ فإٌف مجٌرد 
ككف أمة مف األمـ تعكدت أكمو كطاب ليا، أك كرىتو لككنو ليس في ببلدىا؛ ال 
يكجب أف يحٌرـ اهلل عمى جميع المؤمنيف ما لـ تعتده طباع ىؤالء كال أفَّ ييًحؿَّ 

. لجميع المؤمنيف ما تعٌكدكه
–كيؼ كقد كانت العرب قد اعتادت أكؿ الٌدـ كالميتة كغير ذلؾ، كقد حٌرمو اهلل 

بىٍيفو : ما تأكمكف؟ فقاؿ: كقد قيؿ لبعض العرب-. تعالى . ما دٌب كدرج، إال أـ حي
َـّ حبيف العافيةي : فقاؿ . لييًف أ

. كنفس قريش كانكا يأكمكف خبائث حٌرميا اهلل، ككانكا يىعافكف مطاعـ لـ يحٌرميا اهلل

أنو قٌدـ لو لحـ ضٌب؛ فرفع يده كلـ ي كؿ لحـ }- -ففي الصحيحيف عف النبي 
ـه ىك يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: الضٌب، فقيؿ ال، كلكٌنو لـ يكف ب رض قكمي، : أحرا

  .{ف جدني أعافو

                                                           

 (. 3/352)" تفسير القرآف العظيـ "

 (. 3/444)" تفسير البحر المحيط "

ىي دكيبة كالحرباء عظيمة البطف إذا مشت تطأطئ رأسيا كثيرنا كترفعو لعظـ بطنيا فيي :  قاؿ ابف األثير
 (.1/19)" لساف العرب. "تقع عمى رأسيا كتقـك

 (. 5537 حديث 3/1419-باب الٌضب: كتاب الذبائح كالصيد)" صحيح البخارمٌ  "
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    فعمـ أٌف كراىة قريش كغيرىا لطعاـو مف األطعمة ال يككف مكجبنا لتحريمو عمى 

ا فإٌف الٌنبي  لـ يحٌرـ  كأصحابو المؤمنيف مف سائر العرب كالعجـ،  كأيضن
ـي :كقكلو تعالى. أحده منيـ ما كرىتو العرب، كلـ يبح كؿ ما أكمتو العرب ييًحؿُّب لىيي كى

بىآًئثى  ـي اٍلخى مىٍيًي ـي عى رٍّ ييحى . إخباره منو أٌنو سيفعؿ ذلؾ. الطَّنيٍّبىاًت كى

 الطٌيبات كحٌرـ الخبائث مثؿ كٌؿ ذم نابو مف السباع ككٌؿ ذم     فأحٌؿ الٌنبٌي 
- كالغاذم شبيوه بالمغتذل-مخمبو مف الطير فإنيا عادية باغية ، فإذا أكميا الناس 

.  صار في أخبلقيـ شكبه مف أخبلؽ البيائـ؛ كىك البغي كالعدكاف
كما حٌرـ الدـ المسفكح ألٌنو مجمع قكل النفس الشيكٌية الغضبٌية، كزيادتو تكجب 

إف : }طغياف ىذه القكل كىك مجرل الشيطاف مف البدف، كما قاؿ النبيٌ  
كليذا كاف شير رمضاف إذا دخؿ . {الشيطاف يجرم مف ابف آدـ مجرل الدـ

  .."صٌفدت الشياطيف ألٌف الصـك جٌنة
ا إٌنما حٌرـ الخبائث لما فييا مف - سبحانو كتعالى-كلٌما كاف اهلل :" كقاؿ أيضن
ظير عمى الذيف استحٌمكا بعض : إما في العقكؿ؛ أك األخبلؽ؛ أك غيرىا: المفاسد

المحرمات مف األطعمة أك األشربة مف النقص بقدر ما فييا مف المفسدة ، كلكال 
. التأكيؿ الستحٌقكا العقكبة

إٌما الٌقكة السبعٌية التي تككف في نفس : أسباب التحريـ"كذكر ابف تيمية أٌف 
البييمة، فأكميا يكرث نبات أبداننا منيا، فتصير أخبلؽي الناس أخبلؽى السباع، أك 
ٌما خبث مطعميا كما يأكؿ الجيؼ مف الطير، أك ألٌنيا في  ًلما اهلل أعمـ بو، كا 

نفسيا مستخبثة كالحشرات، فقد رأينا ًطيب المطعـ يؤٌثر في الحٌؿ، كخبثو يؤٌثر في 
كلبنيا كبيضيا، فإٌنو حٌرـ الحرمة، كما جاءت بو السٌنة في لحـك الجبٌللة 

                                                           

 .157 سكرة األعراؼ، آية  

 (. 3281 حديث 2/802-باب صفة إبميس كجنكده: كتاب بدء الخمؽ )"صحيح البخارمٌ  "

 ( .17/129)" مجمكعة فتاكل ابف تيمية "

، كذلؾ لما في لحميا كلبنيا مف أثر " عف أكؿ الجبللة كألبانيانيى النبٌي "كخٌرج أبك داكد : " قاؿ الشاطبيٌ 
الجٌمة كىي العنيدة، فيذا كٌمو راجعه إلى معنى اإللحاؽ بأصؿ الخبائث كما ألحؽ عميو الصبلة كالسبلـ الضٌب 
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الطٌيب الغتذائو بالخبيث، ككذلؾ النبات المسقي بالماء النجس ،كالمسٌمد 
 عند مف يقكؿ بو، كقد رأينا عدـ الطعاـ يؤٌثر في طيارة البكؿ، أك بالسرقيف

  .خٌفة نجاستو، مثؿ الصبٌي الذم لـ يأكؿ الطعاـ
    فالطٌيبات التي أباحيا اهلل ػ سبحانو كتعالى ػ ىي المطاعـ النافعة لمعقكؿ 

ـٌ الخبائث ألٌنيا  كاألخبلؽ، كالخبائث ىي الضاٌرة لمعقكؿ كاألخبلؽ، كما أٌف الخمر أ
لممٌتقيف الطٌيبات اٌلتي يستعينكف - سبحانو كتعالى–تفسد العقكؿ كاألخبلؽ، فأباح اهلل 

بيا عمى عبادة اهلل رٌبيـ، التي خمقكا ليا، كحٌرـ عمييـ الخبائث التي تضٌرىـ في 
، كأمرىـ مع أكميا بالشكر، كنياىـ عف تحريميا، فمف المقصكد الذم خمقكا لو

، فقد - كالرىباف- أكميا كلـ يشكر؛ ترؾ ما أمر اهلل كاستحؽ العقكبة، كمف حٌرميا 
يىا أىيُّبيىا الَّنًذيفى آمىنيكٍا كيميكٍا ًمف طىيٍّبىاًت :  تعٌدل حدكد اهلل، فاستحٌؽ العقكبة، قاؿ تعالى
ـٍ ًإيَّناهي تىٍعبيديكف كٍا ًلٌمًو ًإف كينتي ـٍ كىاٍشكيري ٍقنىاكي زى  كىذا ىك القكؿ الثالث، كىك  مىا رى

ىي :  كعميو فتعريؼ الطٌيبات المختار أٌنيا.كىذا ظاىر لمف تأممو. أرجح األقكاؿ
. المطاعـ النافعة لألبداف كالعقكؿ كاألخالؽ

كقد ذىب بعض العمماء إلى الربط بيف الطٌيبات كبيف ضكابط استيبلكيا، فبل 
. تككف طٌيبة عندىـ إاٌل إذا كانت طٌيبة مف جية االكتساب كمف جية االستعماؿ

                                                                                                                                                                      

" المكافقات في أصكؿ الشريعة: "إبراىيـ بف مكسى- الشاطبي". كالحبارل كاألرنب كأشباىيا بأصؿ الطٌيبات
سنف أبي داكد "كالحديث صحيح أنظر. (لبناف/ مؤٌسسة الكتب الثقافٌية/ 1420تحقيؽ خالد شبؿ، ط-4/21)

 (.3785 حديث 571-باب النيي عف أكؿ الجبللة كألبانيا:كتاب األطعمة)"بعناية مشيكر

 (.3/280)" لساف العرب"، -يريد الٌسماد-ما تدمؿ بو األرض:  السرقيف

 (.451 ،21/450)" مجمكعة فتاكل ابف تيمية "

كيحٌؿ )-: تعالى- كلـ يغفؿ بعض العمماء عف تأثير الطيبات في الديف ، قاؿ ابف كثير في تفسير قكؿ اهلل  
كٌؿ ما أحؿ اهلل تعالى مف األكؿ فيك طٌيب نافع في البدف كالديف ككؿ ما : قاؿ بعض العمماء: (… ليـ الطيبات 

 (. 3/352. )(حرمو اهلل تعالى فيك خبيث ضاٌر في البدف كالديف

 .172 سكرة البقرة، آية 

 (.17/129)" مجمكعة فتاكل ابف تيمية "
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الطٌيبات ىي الحبلؿ، الصافي، كالقكاـ، فالحبلؿ الذم ال يعصي : فقاؿ بعضيـ
 .اهلل فيو كالصافي اٌلذم ال ينسى اهلل فيو كالقكاـ ما يمسؾ النفس كيحفظ العقؿ

ا: "كقاؿ القرطبيٌ  ـٌ لما طاب كسبنا كمطعمن  ".الطٌيبات اسـ عا
كىك الحبلؿ الينيء المرمء الذم يغٌذم البدف كالركح أحسف : "كقاؿ ابف القٌيـ

.   "تغذية، مع سبلمة العبد مف تىًبعىًتوً 
ما كاف متناكالن مف حيث ما يجكز "كقاؿ األصفيانٌي مف أٌف الطعاـ الطٌيب ىك 

". كبقدر ما يجكز كمف المكاف اٌلذم يجكز
ف كاف المسمـ مأمكرنا بطيب المكسب كطيب االنتفاع إال أٌف عدميما ال  كلكف كا 
يعني استحالة الطٌيبات إلى خبائث، فاهلل سبحانو كتعالى سٌماىا طٌيبات قبؿ أف 
يحٌميا لنا كبعد أف حٌرـ بعضيا عمى بني إسرائيؿ، كسٌماىا طٌيبات مع تناكؿ 

ا، تأٌمؿ  الكٌفار ليا، كال شٌؾ أف تناكليـ ليا ىك عمى غير الكجو المقصكد منيا شرعن
ٍزًؽ قيٍؿ ًىي قكلو تعالى ـى ًزينىةى الٌمًو الَّنًتيى أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىاٍلطَّنيٍّبىاًت ًمفى الرٍّ رَّن قيٍؿ مىٍف حى

ةن يىٍكـى اٍلًقيىامىةً  اًلصى يىاًة الدُّبٍنيىا خى . ًلمَّنًذيفى آمىنيكٍا ًفي اٍلحى
شارؾ المسممكف الكٌفار في : "نقؿ الطبرٌم عف ابف عٌباس رضي اهلل عنو فييا قكلو

الطٌيبات فأكمكا مف طٌيبات طعاميا، كلبسكا مف خيار ثيابيا، كنكحكا مف صالح 
الييكد كالنصارل يشرككنكـ : "، كعف الضٌحاؾ"نسائيا، كخمصكا بيا يـك القيامة

، كبمثمو قاؿ الحسف كالسٌدم كقتادة كابف "فييا كىي لٌمذيف آمنكا خالصة يـك القيامة
. جريج كابف زيد

صفة قائمة بالعيف؛ كىذا : فطيب الطٌيبات كما قاؿ ابف تيمية كمف بعده ابف القٌيـ
ال يعني أٌف الطٌيبات ال يمحقيا الذـٌ، فقد يمحقيا مف جية تصٌرؼ المكٌمؼ فييا إذا 

دَّ لو فييا . تجاكز ما حي
                                                           

 (.3/192)" الكشاؼ "

 (.7/137)" الجامع ألحكاـ القرآف "

 .(مصر/المكتبة التكفيقٌية (ت.د)ط: تحقيؽ الباركدم كسعيد-1/48)" زاد المعاد "

 . 32سكرة األعراؼ، آية 

 (.8/195)" تفسير الطبرمٌ  "
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دَّ لو المذمـك : "    قاؿ الشاطبٌي فيمف تناكؿ المباح مف داعي ىكاه كلـ يراًع ما حي
في ىذه الحالة تصٌرؼ المكٌمؼ في النعـ، ال أنفيس النعـ، إاٌل أنيا لٌما كانت آلةن 
لمحالة المذمكمة ذيمٍَّت مف تمؾ الجية كىك القصد الثاني ألٌنو مبنٌي عمى قصد 

ال فالرٌب تعالى قد تعٌرؼ إلى عبده بنعمو، كامتٌف بيا قبؿ النظر  المكٌمؼ المذمـك كا 
إلى فعؿ المكٌمؼ فييا عمى اإلطبلؽ، كىذا دليؿ عمى أٌنيا محمكدة بالقصد األٌكؿ 

ٌنما ذيمٍَّت حيف صٌدت عف سبيؿ اهلل . "عمى اإلطبلؽ، كا 
ا ف كاف مغمكرنا تحت أكصاؼ االكتساب : "كقاؿ أيضن إٌف أصؿ المباح ال يزكؿ كا 

.  "كاالستعماؿ المذمـك
 

                                                           

 (.130-3/129)" المكافقات "

 .(بتصٌرؼ-3/130)" المكافقات "
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: المبحث الثاني
 نظرة اإلسالـ إلى الطٌيبات

 

يىا أىيُّبيىا الرُّبسيؿي كيميكا ًمفى -:تعالى–أباح اإلسبلـ لممسمـ تناكؿ الطٌيبات قاؿ 
ـه  ًمي ا ًإنٍّي ًبمىا تىٍعمىميكفى عى اًلحن  الطَّنيٍّبىاًت كىاٍعمىميكا صى

- - كىذا الذم أمر بو الرسؿ عمييـ السبلـ أمر بو المؤمنيف مف أٌمة محمد 
يىا أىيُّبيىا الَّنًذيفى آمىنيكٍا كيميكٍا ًمف طىيٍّبىاًت :التي ىي خير أمة أخرجت لمناس كذلؾ بقكلو
ـٍ ًإيَّناهي تىٍعبيديكفى  كٍا ًلٌمًو ًإف كينتي ـٍ كىاٍشكيري ٍقنىاكي زى فأمر : " يقكؿ ابف تيمية رحمو اهللمىا رى

كىك العمؿ بطاعتو بفعؿ المأمكر كترؾ المحذكر … باألكؿ مف الطيبات كالشكر لو 
إٌف اهلل ليرضى عف العبد أف ي كؿ األكمة فيحمده عمييا، }: كفي صحيح مسمـ

كيميكا ًمفى الطٌيبات كاعممكا  -: تعالى– كقاؿ ،{كيشرب الشربة فيحمده عمييا

اصالش ا كاف معاقبنا عمى تركو  ًن  فمف أكؿ مف الطيبات كلـ يشكر كلـ يعمؿ صالحن
. مف الكاجبات، كلـ تحٌؿ لو الطٌيبات

أحٌؿ لعباده الطٌيبات، كطمب منيـ الشكر، فإف قٌصركا في : فاهلل سبحانو كتعالى
الشكر؛ حاسبيـ اهلل عمى ذلؾ، ال عمى تناكؿ ما أباح ليـ، فكيؼ يمتٌف عمييـ بنعمة 

إٌف تناكؿ : "، يقكؿ الشاطبيٌ كيدعكىـ إلى تناكليا، ثـٌ يكره ليـ ذلؾ كيحاسبيـ عميو
نما يحاسب عمى التقصير  المباح ال يصٌح أف يككف صاحبو محاسبنا عميو بإطبلؽ، كا 

                                                           

 .51 سكرة المؤمنكف، آية 

 .172 سكرة البقرة، آية  

 1352-باب استحباب حمد اهلل تعالى بعد األكؿ كالشرب: كتاب الذكر كالدعاء)"صحيح مسمـ "
 (.2734حديث

 (.22/109)" مجمكعة فتاكل ابف تيمية "

يىأذف الشرع بشيء ثـ يعاقب : " كما يقكؿ ابف الجكزٌم في معرض رٌده عمى مف حٌرـ ما أحٌؿ اهلل مستنكرنا أكى
تحقيؽ خالد بف عثماف، -201)" تمبيس ابميس: "جماؿ الديف- ابف الجكزمٌ ". ىذا قٌمة فيـ كفقو! عميو؟

 .(مصر/ دار البياف الحديثة- 1/1422ط
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ما مف جية االستعانة بو عمى  في الشكر عميو، إٌما مف جية تناكلو كاكتسابو، كا 
التكميفات، فمف حاسب نفسو في ذلؾ، كعمؿ عمى ما أمر بو؛ فقد شكر نعـ اهلل 

. "تعالى
يىا :  :الذم أباح الطٌيبات نيى عف تحريـ شيء منيا، فقاؿ- سبحانو-كما أف اهلل 

ـٍ كىالى تىٍعتىديكٍا ًإفَّن الٌموى الى ييًحبُّب  ؿَّن الٌموي لىكي رٍّميكٍا طىيٍّبىاًت مىا أىحى أىيُّبيىا الَّنًذيفى آمىنيكٍا الى تيحى
الىؿاٍلميٍعتىًديفى  ـي الٌموي حى زىقىكي كيميكٍا ًممَّنا رى اكى  طىيٍّبنا كىاتَّنقيكٍا الٌموى الَّنًذمى أىنتـي ًبًو ًن
نزلت بسبب أٌف جماعةن مف الصحابة كانكا قد عزمكا عمى ترؾ  ىذه اآليةميٍؤًمنيكفى 

.  أكؿ الطيبات كالمحـ كنحكه أك ترؾ النكاح

  يس لكف عف جاء ثالثة رىط إلى بيكت أزكاج الٌنبي }: قاؿ- -     عف أنس 

 ؟ قد كأيف نحف مف النبي :  ، فمما أخبركا ك ٌنيـ تقاٌلكىا، فقالكاعبادة النبي
كقاؿ . أٌما أنا فإٌني أصٌمي الميؿ أبدنا: قاؿ أحدىـ.غيفر لو ما تقٌدـ مف ذنبو كما ت خر

فجاء . أنا أعتزؿ الٌنساء فال أتزٌكج أبدنا: كقاؿ آخر. أنا أصكـ الٌدىر كال أفطر: آخر

أنتـ الذيف قمتـ كذا ككذا؟ أما كاهلل إٌني ألخشاكـ هلل كأتقاكـ :  ، فقاؿرسكؿ اهلل 
لو، لكني أصـك كأفطر، كأصمي كأرقد، كأتزكج النساء، فمف رغب عف سنتي فميس 

. {مني

كىذه : " }فمف رغب عف سٌنتي فميس مٌني :{يقكؿ الشاطبٌي في قكلو 
العبارة أشٌد شيء في اإلنكار، كلـ يكف ما التزمكا إال فعؿ مندكب، أك ترؾ مندكب 

. "إلى فعؿ مندكب آخر

                                                           

 (.1/71)" المكافقات "

 .88-87 سكرة المائدة، آية 

 (.5063 حديث 3/1302-باب الترغيب في النكاح: كتاب النكاح)"صحيح البخارمٌ  "

السعكدية / دار ابف عفاف-1/1418تحقيؽ اليبللي،ط-2/533)" االعتصاـ: "إبراىيـ بف مكسى- الشاطبي
.) 
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مف :  رأل رجالن قائمنا في الشمس، فقاؿأٌف النبي }: كفي صحيح البخارمٌ 
ىذا أبك إسرائيؿ نذر أف يقكـ كال يستظٌؿ كال يتكٌمـ كيصكـ، فقاؿ : ىذا؟ قالكا

ـٌ صكمو : النبي أمره :  قاؿ مالؾ،{مركه أف يستظؿ كأف يتكمـ كأف يجمس كيت
-: قاؿ الٌشاطبي-… أف يتـٌ ما كاف هلل فيو طاعة كيترؾ ما كاف عميو فيو معصية 

فتأٌمؿ كيؼ جعؿ القياـ في الشمس، كترؾ الكبلـ، كنذر المشي إلى الشاـ أك مصر، 
معاصينا مع إنيا أشياء مباحات، كلكٌنو لٌما أكردىا مجرل ما يتشٌرع بو كيداف هلل بو؛ 

. "صارت عند مالؾ معاصينا هلل
كمف حٌرـ الطٌيبات اٌلتي أحٌميا اهلل، مف الطعاـ كالمباس : "قاؿ اإلماـ ابف تيمية

كالنكاح كغير ذلؾ، كاعتقد أٌف ترؾ ذلؾ مطمقنا ىك أفضؿ مف فعمو لمف يستعيف بو 
عمى طاعة اهلل، كاف معتدينا معاقبنا عمى تحريمو ما أحٌؿ اهلل كرسكلو كعمى تعٌبده هلل 

 كعمى ما فٌرط فيو مف الكاجبات كما ال يتـٌ بالرىبانٌية كرغبتو عف سنة رسكؿ اهلل 
. "الكاجب إال بو فيك كاجب

 عمى مف حٌرـ  شيئنا فحٍسب، بؿ دعا إلى التنٌعـ بنعـ  كلـ ينكر الٌنبي   
، فقاؿ لرجؿ كاف قشؼ الييئة، آتاه اهلل مف اإلبؿ كالخيؿ، كالرقيؽ -سبحانو–اهلل 

. {فإذا آتاؾ اهلل ماالن فٍمييرى أثر نعمة اهلل عميؾ ككرامتو}: كالغنـ

ـٌ إٌف الرسكؿ " ، كال  كاف يأكؿ ما تيسر إذا اشتياه، كال يرٌد مكجكدناث
ف حضر فاكية كخبز كلحـ أكمو،  يتكمؼ مفقكدنا، فكاف إذا حضر خبز كلحـ أكمو، كا 
ا،  ف حضر حمك أك عسؿ طىًعمىو أيضن ف حضر تمر كحده أك خبز كحده أكمو، كا  كا 

                                                           

 (.6704 حديث 4/1682-باب الٌنذر فيماال يممؾ كفي معصية: كتاب األيماف كالنذكر)" صحيح البخارم "

 (.2/534)" االعتصاـ "

 (.22/108،109)" مجمكعة فتاكل ابف تيمية " 

مقاف)" سنف أبي داكد بعناية مشيكر" صحيح  (. 4063حديث607-كتاب المباس باب في غسؿ الٌثكب كفي الخي

ا  تحقيؽ 52ص) "القرمانٌية في جكاب فتيا في لبس النبي:"ابف تيمٌية، أحمد بف عبد الحميد:  انظر أيضن
 . (مصر/مكتب أضكاء السمؼ- 1/1422ط-أشرؼ عبد المقصكد
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ككاف أحٌب الشراب إليو الحمك البارد، ككاف يأكؿ القثٌاء بالرطب، فمـ يكف إذا حضر 
كال يمتنع عف طعاـ فيو المذة كالحبلكة، ككاف . ال آكؿ لكنيف: لكناف مف الطعاـ يقكؿ

أحياننا يمضي الشيراف كالثبلثة؛ كال يكقد في بيتو نار، كال يأكمكف إال التمر، كأحياننا 
 ."يربط عمى بطنو الحجر مف الجكع

ككذلؾ المباس؛ كاف يمبس القميص كالعمامة، كيمبس اإلزار كالرداء، كيمبس     "
، ككاف يمبس مف القطف كالصكؼ، كغير ذلؾ، لبس في السفر جبة الجٌبة كالفركج

. "صكؼ، ككاف يمبس مما يجمب مف اليمف كغيرىا
كقد كاف السمؼ يمبسكف الثياب المتكٌسطة، ال المرتفعة كال الدكف، كيتخٌيركف "

ا، كقد كاف  دىىا لمجمعة كالعيديف كلقاء اإلخكاف، كلـ يكف غير األجكد عندىـ قبيحن أجكى
ككاف المياجركف كاألنصار يمبسكف لباسنا مرتفعنا، كقد .. المسممكف إذا تزاكركا تجٌممكا

اشترل تميـ الدارٌم حٌمة بألؼ، كلكنو كاف يصمي بيا كقد كاف ابف مسعكد مف أجكد 
ا ككاف ثكب أحمد .ككاف الحسف البصرٌم يمبىس الثياب الجياد. الناس ثكبنا كأطيبيـ ريحن

 إلى حدٍّ كبير، كرٌبما لبسكا بف حنبؿ يشترل بنحك درىـ، كقد كانكا يؤثركف البذاذة
خمقاف الثياب في بيكتيـ، فإذا خرجكا تجٌممكا كلبسكا ما ال يشتيركف بو مف الدكف كال 

. "مف األعمى

ا أٌف النبي   كالسمؼ الصالح رضكاف اهلل عمييـ لـ يترككا كىكذا يبدك كاضحن
المباحات؛ فما كجدكه أخذكه، كما لـ يجدكه لـ يتكمفكه، كىذا إف دٌؿ عمى شيء؛ دٌؿ 

لك كاف مطمكب الترؾ : "عمى أٌف الترؾ لمطيبات غير مطمكب، ككما يقكؿ الشاطبيٌ 
ا لبادركا إليو مبادرتيـ لكؿ نافمة كبٌر، كنيؿ منزلة كدرجة، كمع ذلؾ فمـ  عندىـ شرعن

، كلك كاف مطمكبنا لعممكه قطعنا، كلعممكا بمقتضاه مطمقنا  يككنكا تاركيف لممباحات أصبلن
                                                           

 (.239 –238ص )" تمبيس إبميس "

المعجـ ."ثكب كاسع طكيؿ األكماـ يتزٌيا بو عمماء الديف: قميص الٌصغير، الفرجٌية:الفركج ىي  
 (.697)"الكسيط

 (.22/244)" مجمكعة فتاكل ابف تيمية "

 (1/179)" لساف العرب." البذاذة رثاثة الييئة

ا (224-223)" تمبيس إبميس "  (.46ص" )القرمانٌية"، كراجع أيضن
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مف غير استثناء لكنيـ لـ يفعمكا، فدؿ ذلؾ عمى أنَّوي عندىـ غير مطمكب بؿ قد أراد 
. "بعضيـ أف يترؾ شيئنا مف المباحات فنيكا عف ذلؾ

- ال إلى ما يستمـز-فترؾي شيء مف الطٌيبات ليس كاجبنا، كال مستحبِّا، فالمباح كفعؿو 
بترؾ الطٌيبات؛ - سبحانو–، فإف زعـ أحده اٌنو أطاع اهلل يستكم فيو الفعؿ كالترؾ

فقد أطاع غيره بتناكليا، فبل تعٌمؽ لممباح مف حيث النظر إليو في نفسو، ال بطاعة 
. كال معصية 

المباحات إٌنما تككف مباحة إذا جعمت مباحات، فأٌما إذا اٌتخذت : "    كقاؿ ابف تيمية
كاجبات أك مستحٌبات؛ كاف ذلؾ ًديننا لـ يشرعو اهلل، كجعؿ ما ليس مف الكاجبات 

كالمستحبات منيا، بمنزلة جعؿ ما ليس مف المحرمات منيا، فبل حراـ إال ما حٌرمو 
 ".اهلل، كال ديف إال ما شرعو اهلل 

    كال يظٌف أحد في أٌف ترؾ بعض الصحابة كالعمماء لممباحات يعني أٌنيا مطمكبة 
الترؾ، فإٌنيـ لـ يترككىا ألٌنيا مباحة فحسب، بؿ ألمكرو خارجةو عنيا، ذكر غالبيا 

ٌد عمى مسألة أٌف الٌسمؼ الصالح مف الٌصحابة كالتابعيف في معرض الر-الٌشاطبٌي 
كالعمماء المٌتقيف ترككا المباح مف حيث ىك مباح، كلك كاف ترؾ المباح غير طاعة ما 

إذا ثبت أنيـ ترككا شيئنا طمبنا لمٌثكاب عمى تركو؛ فذلؾ ال مف جية أٌنو : "فقاؿ- ترككه
كعٌد منيا " بؿ ألمكر خارجة.. مباح فقط

ما تركوه من حيث ىو مانع من علادات، وحائل دوف خًنات، فيرتؾ ليمكن اإلتياف دبا يثاب عليو، من باب التوّصل إىل ما ىو  .ٔ
.  مطلوب

كمنيا أٌف بعض المباحات، قد يككف مكٌرثنا لبعض الناس، أمرنا ال يختاره لنفسو،  .ٕ
.  بالنسبة إلى ما ىك عميو مف الخصاؿ الحميدة؛ فيترؾ المباح لما يؤٌديو إليو

ككذلؾ قد يككف المباح كسيمةن إلى ممنكع؛ فيترؾ مف حيث ىك كسيمة   .ٖ

                                                           

 (.72/ا) المكافقات 

  كقد أكرد الشاطبٌي أدٌلةن كافيةن عمى أٌف المباح مف حيث ىك مباح ال يككف مطمكب الفعؿ كال مطمكب الترؾ، 
 (.80-1/67)" المكافقات"انظر 

 (.11/335)" مجمكعة فتاكل ابف تيمية "
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كمنيا أنو قد يترؾ بعض الناس ما يظير لغيره أٌنو مباح إذا تخٌيؿ فيو إشكاالن  .ٗ
 .أك شبيةن كلـ يتخٌمص لو حٌمو

كمنيا أٌنو قد يترؾ المباح ألٌنو لـ تحضره نٌية في تناكلو إٌما لمعكف بو عمى  .٘
ا هلل، ال يمكم فيو عمى حٌظ  ٌما ألٌنو يحٌب أف يككف عممو كٌمو خالصن طاعة اهلل، كا 

نفسو مف حيث ىي طالبة لو  
كمنيا أف يككف التارؾ مأخكذ الكٌمٌية في عبادةو ًمٍف ًعٍمـو أك تىفىكُّرو أك عمؿو مٌما  .ٙ

 . يتعٌمؽ باآلخرة، فبل تجده يستمٌذ بمباح، كال ينحاش قمبو إليو، كال يمقي إليو باالن 

 .ككذلؾ إذا ترؾ المباح لعدـ قياـ النفس لو ىك في حكـ المغفكؿ عنو .ٚ

كاإلسراؼ مذمـك كليس . كمنيا أٌنو قد يرل بعض ما يتناكلو مف المباح إسرافنا .ٛ
كما في اإلقتار فيككف التكسط راجعا إلى االجتياد . في اإلسراؼ حد يكقؼ دكنو

فيرل اإلنساف بعض المباحات بالنسبة إلى حالو داخمة تحت . بيف الطرفيف
كيظٌف مف يراه فمف ليس ذلؾ إسرافنا في حٌقو أٌنو تارؾ . اإلسراؼ فيتركو لذلؾ

.  لممباح، كال يككف كما ظٌف فكؿ أحد فقيو نفسو
. كىكذا يبدك كاضحا أف السمؼ الٌصمح لـ يترككا المباح لنفسو بؿ ألمكر خارجة عنو
 كما يمكف مف خبلؿ ما تقدـ أف ندرؾ أٌنو ال عبلقة بيف الزىد كترؾ الطيبات، كقد 

: أكرد الشاطبٌي ثبلثة أدٌلة تبٌيف عدـ تعٌمؽ الزىد بالمباح نفسو، كىي
أف الزىد في الشرع مخصكص بما طمب تركو حسبما يظير مف الشريعة،  -ٔ

فإذا أطمؽ بعض المعبريف لفظ الزىد عمى ترؾ .. فالمباح نفسو خارج عف ذلؾ
الحبلؿ فعمى جية المجاز بالنظر إلى ما يفكت مف الخيرات أك لغير ذلؾ مما 

. تقدـ

 لـ يترؾ الطيبات جممة إذا كجدىا، ككذلؾ مف بعده مف إٌف أزىد البشر  -ٕ
. مع تحٌققيـ في مقاـ الزىد. الصحابة كالتابعيف

إٌف ترؾ المباحات إٌما أف يككف بقصد أك بغير قصد، فإف كاف بغير قصد فبل - 3
ف كاف : مباح، فضبلن عف أف يقاؿ فيو: ال يقاؿ فيو. اعتبار بو بؿ ىك غفمة زىد، كا 

                                                           

 (.1/74)" المكافقات" انظر
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ا، فيك محٌؿ النزاع،  --تركو بقصد؛ فإٌما أف يككف القصد مقصكرنا عمى ككنو مباحن
. ، أك ألمر خارج، فذلؾ األمر إف كاف دنيكينا كالمتركؾ-كىذا ما عالجتو الفقرة الثانية

ف كاف أيخركيِّا فالترؾ إذنا كسيمةه إلى ذلؾ  فيك انتقاؿ مف مباح إلى مثمو ال زىد، كا 
المطمكب، فيك فضيمة مف جية ذلؾ المطمكب، ال مف جية مجٌرد الترؾ، كال نزاع في 

الزىد ىك عبارة عف انصراؼ الرغبة عف : كعمى ىذا المعنى فٌسره الغزالي إذ قاؿ، ىذا
فمـ يجعمو مجرد االنصراؼ عف الشيء خاصة، بؿ بقيد . الشيء إلى ما ىك خير منو

 .االنصراؼ إلى ما ىك خيره منو
إٌف مجٌرد الزىد في الدنيا ال حمد فيو، كما ال حمد عمى الٌرغبة : "    كيقكؿ ابف تيمية

ٌنما الحمد عمى إرادة اهلل كالدار اآلخرة، كالذـٌ عمى إرادة الدنيا المانعة مف إرادة  فييا، كا 
نابةن، فبل خبلؽ لو ..ذلؾ  يثارنا كمحٌبةن كرغبةن كا  فمف لـ ييًرد الدار اآلخرة قكالن كعمبلن كا 

في اآلخرة، كال فائدة لو في الدار الدنيا، بؿ ىك كافر ممعكف، مشٌتت معٌذب، لكف قد 
، كقد يستضٌر بما ينتفع بزىده في الدنيا بنكع الراحة العاجمة كىك زىد غير مشركع
ف كاف غير زاىد فبل راحة لو في ىذا فثبت أٌف الزىد …يفكتو مف لذات الدنيا كا 

الكاجب ىك ترؾ ما يمنع عف الكاجب مف إرادة اهلل كالدار اآلخرة، كالزىد المستحب ما 
. "يشغؿ عف المستحب مف أعماؿ المقٌربيف كالصديقيف

الزىد في الدنيا ليس المراد بو تخٌمييا مف اليد، كال إخراجيا كقعكده "كيرل ابف القيـ أٌف 
ٌنما المراد إخراجيا مف قمبو بالكمية، فبل يمتفت إلييا، كال يدعيا تساكف قمبو،  صفرنا، كا 
نما الزىد أف  ف كانت في يده، فميس الزىد أف تترؾ الدنيا مف يدؾ كىي في قمبؾ، كا  كا 

                                                           

 (.1/74)" المكافقات "

ىك ترؾ الرغبة فيما ال ينفع في الدار اآلخرة، كىك فضكؿ المباح _الزىد المشركع :  كقاؿ في مكطف آخر
انظر . ىذه العبارة مف أحسف ما قيؿ في الزىد كأجمعو: قاؿ ابف القيـ _التي ال يستعاف بيا عمى طاعة اهلل 

فأٌما ما ينفع في الدار اآلخرة بنفسو ،أك يعيف عمى ما ينفع في الدار اآلخرة، _،(-241)" تيذيب مدارج السالكيف"
يا أٌييا الذيف آمنكا ال تحٌرمكا طٌيبات ما أحؿ -: تعالى–فالزىد فيو ليس مف الديف، بؿ صاحبو داخؿ في قكلو 

. 87 المائدة، آية اهلل لكـ كال تعتدكا إنو ال يحب المعتديف 
كما أف االشتغاؿ بفضكؿ المباحات، ىك ضٌد الزىد المشركع، فإف اشتغؿ بيا عف فعؿ كاجب أك محـر كاف 

ا عف درجة المقٌربيف إلى درجة المقتصديف ال كاف منقكصن  (.10/19)" مجمكعة الفتاكل"انظر . عاصينا، كا 

 (. 20/106)" مجمكعة فتاكل ابف تيمية "
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تتركيا مف قمبؾ كىي في يدؾ، كىذا كحاؿ الخمفاء الراشديف، كعمر بف عبد العزيز، 

 الذم يضرب بزىده المثؿ، مع أٌف خزائف األمكاؿ تحت يده بؿ كحاؿ سيد كلد آدـ 
احيف فتح اهلل عميو مف الدنيا ما فتح، كال يزيده ذلؾ إاٌل زىد .  " فيياًن

عبادةه قمبيةه في حقيقتو، ال عبلقة لو بترؾ الطيبات في - كما تراه-    فالزىد 
األصؿ، كلـ يصٌح عنو أٌنو دعا أصحابو إلى الجكع أك إلى ترؾ شيء مف النعـ بؿ 

 عمى الشبع كدعاىـ إلى شكر المنعـ، كفي ذلؾ أحاديث كثيرة منيا حديث أقٌرىـ

  كصاحبيو، بسبب الجكع إلى بيت أبي الييثـ بف التيياف الذم انطمؽ خركج النبي

 كمكا مف ىذه كأخذ المدية فرآه النبي: كجاءىـ بعذؽ فيو بسر كتمر كرطب فقاؿ
كىك الذم نيى عف ! كلـ يقؿ لو ال تذبح يكفينا ىذا العذؽ، تذبح شاة ألجؿ ثبلثة

فأكمكا : )فذبح ليـ كتأمؿ ما قالو أبك ىريرة {إياؾ كالحمكب}: التكمؼ لمضيؼ بؿ قاؿ

كالذم نفس محمد بيده : } مف ذلؾ العذؽ كشربكا فمما شبعكا كرككا قاؿ رسكؿ اهلل
 أخرجكـ مف بيكتكـ الجكع ثـ لـ ترجعكا حتى لتس لف عف ىذا النعيـ يـك القيامة

. {أصابكـ ىذا النعيـ
                                                           

" مظاىر االنحرافات العقدٌية عند الصكفٌية كأثرىا السٌيئ عمى األٌمة اإلسبلمٌية: "إدريس محمكد-  إدريس
 .(السعكدٌية/ مكتبة الرشد- 1/1419، ط2/782)

، 1/1423تحقيؽ مشيكر حسف سمماف، ط- 4/258)" أعبلـ المكٌقعيف عف رٌب العالميف"محٌمد -  ابف القٌيـ
 .(السعكدٌية/ دار ابف الجكزم

المراد السؤاؿ عف القياـ بحٌؽ شكره كالذم : كأما السؤاؿ عف ىذا النعيـ فقاؿ القاضي عياض: " يقكؿ النككم
ظيار الكرامة بإسباغيا ال سؤاؿ تكبيخ كتقريع كمحاسبة،  عبلـ باالمتناف بيا كا  نعتقده ىنا سؤاؿ تعداد عف النعـ كا 

/ ، دار الفكر1415/ط-13/179)" صحيح مسمـ بشرح النككم: "يحيى بف شرؼ- ، انظر النككم"كاهلل أعمـ
. (لبناف

أم عف شكره، فإٌنو ال  (8: التكاثر)" كلتسألف يكمئذ عف النعيـ: "كقد مٌر معنا ما قالو ابف تيمية في قكلو تعالى
يبيح شيئنا كيعاقب مف فعمو، كلكف يسألو عف الكاجب الذم أكجبو عميو، كعٌما حٌرـ عميو؛ ىؿ فٌرط بترؾ مأمكرو أك 

 (.17/130)" مجمكعة الفتاكل"انظر . فعؿ محظكرو 

، حديث 1033باب جكاز استتباعو غيره إلى دار مف يثؽ برضاه بذلؾ : كتاب األشربة)" صحيح مسمـ "
ا صنع لو طعامنا فدعا - صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-، ككذلؾ حديث جابر لٌما حفر الخندؽ كرأل بالنبٌي (2038 خمصن

فأقسـ باهلل ألكمكا حتى ترككه }: النبي أىؿ الخندؽ كميـ كبصؽ في الطعاـ كبارؾ حتى أكمكا جميعنا، فقاؿ جابر
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فيو دليؿ عمى جكاز الشبع كما جاء في كراىة الشبع محمكؿ عمى :  قاؿ النككم
 كنحكه نقؿ الحافظ ابف "المداكمة عميو ألنو يقسي القمب كينسي أمر المحتاجيف

كفيو دليؿ عمى جكاز : "حجر عف القرطبي لما ذكر قصة ىذا الحديث حيث قاؿ
كما جاء مف النيي فمحمكؿ عمى الشبع الذم يثقؿ المعدة كيثبط صاحبو عف . الشبع

القياـ لمعبادة كيفضي إلى البطر كاألشر كالنـك كالكسؿ، كقد تنتيي كراىتو إلى 

 أطعمكا : }كقاؿ الحافظ ابف حجر في قكلو . "التحريـ بحسب المفسدة
األمر بإطعاـ الجائع دليؿ عمى جكاز الشبع ألنو ما داـ قبؿ الشبع . {الجائع

، كفي الحديث الذم كٌرر فيو "فصفة الجكع قائمة بو كاألمر بإطعامو مستمرٌ 

 حتى بعد أف استكل بطنو كصار كالقدح "اشرب" عمى أبي ىريرة رسكؿ اهلل 
يستفاد منو جكاز الشبع كلك حمؿ المراد بنفي المساغ عمى ما جرت بو عادتو ال أٌنو "

امتبلء : "قاؿ ابف القيـ معمقا عمى شرب أبي ىريرة. "زاد عمى الشبع كاهلل أعمـ
ا أك أكثريِّا، كأٌما إذا كاف في  البطف مف الطعاـ مضٌر لمقمب كالبدف، ىذا إذا كاف دائمن

فالشبع جائز، كالمذمـك ىك السرؼ فيو كالمداكمة عميو، لما . "األحياف فبل بأس بو
فيو مف أضرار سابقة، كىذا ما تركو السمؼ الصالح، كألجمو ذٌمكا الشبع ككثرة األكؿ، 
                                                                                                                                                                      

، حديث 1034باب جكاز استتباعو غيره إلى دار مف يثؽ برضاه بذلؾ : كتاب األشربة" )صحيح مسمـ" {كانحرفكا
–كىذا معناه أم شبعكا كانصرفكا، ككذلؾ حديث أنس بف مالؾ في الطعاـ الذم صنعو أبك طمحة لمنبي . (2039

باب جكاز استتباعو : كتاب األشربة)" صحيح مسمـ" {فأذف ليـ فأكمكا حتى شبعكا}: قاؿ- صٌمى اهلل عميو كسٌمـ
  (.2040، حديث 1034غيره إلى دار مف يثؽ برضاه بذلؾ 

 (.7/179)" صحيح مسمـ بشرح النككمٌ  "

 (.9/528)" فتح البارم "

، 3/1382- كمكا مف طٌيبات ما رزقناكـ-: تعالى–باب قكلو : كتاب األطعمة)" صحيح البخارمٌ  "
 (.5373حديث

 (.9/519)" فتح البارم "

، 3/1382- كمكا مف طٌيبات ما رزقناكـ-: تعالى–باب قكلو : كتاب األطعمة)" صحيح البخارمٌ  "
 (.5375حديث

 (.9/520)" فتح البارم "

 (.4/16)" زاد المعاد "
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 ما شبع مف طعاـ ثبلثة أياـ حتى قبض، كأٌنو ما شبع مف أٌما ما صٌح عنو أٌنو 
إٌف الشبع المنفٌي بقيد : "خبز شعير يكميف متتابعيف، فكما قاؿ الحافظ ابف حجر

كالذم . كيؤخذ مقصكده مف جكاز الشبع في الجممة مف المفيـك. التكالي ال مطمقنا
يظير أٌف سبب عدـ شبعيـ غالبنا كاف بسبب قٌمة الشيء عندىـ، عمى أٌنيـ كانكا قد 

 كاف يجكع فالنبٌي : "، كقاؿ في مكطف آخر"يجدكنو كلكف يؤثركف عمى أنفسيـ
أحياننا ليتأٌسى بو أصحابو، كال سٌيما مف ال يجد، كأدركو ألـ الجكع، صبر فضكعؼ 

، كأٌما ما نقؿ عف جكع أحد مف السمؼ الصالح؛ فيي إف صٌحت فاٌنيـ لـ يفعمكا لو
-رحمو اهلل–ذلؾ ألٌف الجكع مطمكب، بؿ ألمر آخر كما مر معنا مف كبلـ الشاطبٌي 

كاف يٌتخذ الخشف مف الطعاـ كما كاف ، كمنو ما ركم أف عمر بف الخطاب  
ا أليف مف ىذا، فقاؿ: يمبس المرٌقع في خبلفتو، فقيؿ لو أخشى أف : لك اٌتخذت طعامن
ـي  :تعٌجؿ طٌيباتي؛ يقكؿ اهلل تعالى يىاًتكي ـٍ ًفي حى .  األثر أىٍذىىٍبتيـٍ طىيٍّبىاًتكي

أيف تذىب بكـ : كجاء أٌنو قاؿ ألصحابو، كقد رأل بعضيـ قد تكسع في اإلنفاؽ شيئنا

كسياؽ اآلية : "يقكؿ الشاطبي - أذىبتـ طيباتكـ في حياتكـ الدنياىذه اآلية 
: يقتضي أنيا إٌنما نزلت في الكفار الذيف رضكا بالحياة الدنيا مف اآلخرة، كلذلؾ قاؿ

كيكـ يعرض الذيف كفركا عمى النارثـ قاؿ ،  : فاليـك تجزكف عذاب

فاآلية غير الئقة بحالة المؤمنيف، كمع ذلؾ فقد أخذىا عمر مستندنا في . اليكف
كلو أصؿ في الصحيح في حديث –كليس في ترؾ الشبع -ترؾ اإلسراؼ مطمقنا، 

ادع :  حيث قاؿ عمر لمنبٌي عميو الصبلة كالسبلـالمرأتيف المتظاىرتيف عمى النبي 
، كىـ ال يعبدكنو، فاستكل جالسا  اهلل أف يكسع عمى أمتؾ فقد كسع عمى فارس كالرـك

                                                           

 (.9/519)" فتح البارم "

 (.9/528)" فتح البارم "

ا ، كاالحتجاج بمجٌردىا مف غير نظر فييا ال يجدم؛ انظر  :  كقاؿ أيضن " المكافقات"ىي حكايات أحكاؿو
(1/72.) 

 .20 سكرة األحقاؼ، آية 
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في شؾٍّ أنت يا ابف الخطاب ؟ أكلئؾ قكـ عٌجمت ليـ طٌيباتيـ في الحياة }: فقاؿ أكى
. {الدنيا

عمى أٌف الذم أذىب طٌيباتو في الدنيا كاستمتع بيا ىك :     كاستدٌؿ الشنقيطيٌ 

إٌف اهلل ال  : }ألٌنو ال يجزل بحسناتو إال في الدنيا خاٌصة بقكؿ الٌنبٌي . الكافر
 مؤمننا حسنةن، يعطى بيا في الدنيا، كيجزم بيا في اآلخرة، كأما الكافر فيطعـ 

بحسناتو ما عمؿ بيا هلل في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى اآلخرة لـ تكف لو حسنة 
.  {"يجزل بيا

    كال شٌؾ أف عمر يدرؾ ذلؾ تمامنا، كيعمـ أٌنيا نزلت في الكٌفار كأٌف المؤمف ال 
، كقاليا لمف تكسع تذىب طٌيباتو في حياتو الدنيا كلكف مع ذلؾ استشيد فييا

كبالغ، حيث أراد ليـ االقتصاد بعد أف خاؼ عمييـ ما خاؼ عمى نفسو مف خطر 
االعتياد كمضاٌر االزدياد، كحتى ال يتصفكا بصفةو ىي الئقة بأىؿ الكفر ال أىؿ 

اإليماف، كىي النيـ كالشره كالسرؼ ككثرة األكؿ، فيتذكركا أف المؤمف كامؿ اإليماف 

 لرجؿو مؤمفو كاف يأكؿ في معي كاحد كالكافر يأكؿ في سبعة أمعاء، انظر قكلو 
 فقاؿ فأنا أؤمف باهلل كرسكلو، فيا ىك {إٌف الكافر ي كؿ في سبعة أمعاء}: أككالن 

 يأتي بمثؿ الكافر ليعظ بو مؤمننا ككأنو يقكؿ لو ال تكف مثمو، ليس لؾ رسكؿ اهلل 
نما ىك مىثىؿه : " ىـٌ إال بطنؾ، كقد قيؿ في معنى ىذا الحديث ليس المراد بو ظاىره كا 

فكأف المؤمف لتقٌممو مف الدنيا، . ضرب لممؤمف كزىده في الدنيا كالكافر كحرصو عمييا

                                                           

، حديث 723..- باب في اإليبلء: كتاب الطبلؽ" )صحيح مسمـ"كالحديث في . (3/166)" المكافقات) 
1479.) 

 (.2880 ، حديث رقـ 1392كتاب صفة القيامة باب جزاء المساـ بحسناتو صفحة )" صحيح مسمـ "

 (.43-42/ 5)" أضكاء البياف "

ف نزلت في أىؿ األصناـ فإٌف ألىؿ اإلسبلـ فييا نظرنا بالنسبة إلييـ، أال ترل أٌف :  قاؿ الشاطبي في اآلية كا 
أذىبتـ طيباتكـ في )أيف تذىب بكـ ىذه اآلية : عمر بف الخطاب قاؿ لبعض مف تكسع في الدنيا مف أىؿ اإليماف

نما نزلت في الكفار انظر [20األحقاؼ، آية ](حياتكـ الدنيا  (.3/253" )المكافقات"، ككاف ىك يعتبر بيا،كا 

 (.5393حديث 3/1387باب المؤمف يأكؿ في معي كاحد  : كتاب األطعمة )" صحيح البخارمٌ  "
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يأكؿ في معي كاحد كالكافر لشدة رغبتو فييا كاستكثاره منيا يأكؿ في سبعة أمعاء، 
فميس المراد حقيقة األمعاء كال خصكص األكؿ إٌنما المراد التقٌمؿ مف الدنيا كاالستكثار 

منيا فكأنو عبر عف تناكؿ الدنيا باألكؿ كعف أسباب ذلؾ باألمعاء ككجو العبلقة 
فإٌف تعاطيى الطٌيبات مف الحبلؿ : "قاؿ ابف العربي في مكقؼ عمر السابؽ. ظاىر

تستشرم ليا الطباع، كتستمٌر عمييا العادة، فإذا فقدتيا استسيمت في تحصيميا 
كاستشراء اليكل عمى النفس . بالشبيات، كحتى تقع في الحراـ المحض بغمبة العادة

.  "األٌمارة بالسكء فأخذ عمر األمر مف أكلو، كحماه مف ابتدائو كما يفعمو مثمو
    إذنا فالكراىة ىي في فرط الشبع كاالعتياد عميو، كليس مف الشبع ذاتو، كىك 

اكٌؼ جشاءؾ عٌنا فإٌف أطكلكـ جك } لرجؿ تجشأ عندهالمقصكد بقكلو  يـك عن

 كاف يتعكذ مف الجكع،  ، كيؤٌكد ذلؾ أٌنو {القيامة، أكثركـ شبعنا في دار الدنيا

الميـ إني أعكذ بؾ مف }:  يقكؿكاف رسكؿ اهلل : عف أبى ىريرة رضي اهلل عنو
 كأعكذ بؾ مف الخيانة -ضجيعؾ مف يناـ في فراشؾ- الجكع فإٌنو بئس الضجيع

. {فإٌنيا بئست البطانة
قاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلنٌي في شبع !. كيبقى الحديث عف الشبع، أٌم شبع ىك؟

في ىذه األحاديث : قاؿ ابف بطاؿ: "الصحابة المذككر في األحاديث التي مٌرت معنا

ف ترؾ أحياننا أفضؿ، كقد كرد عف سمماف كأبي جحيفة أٌف النبي   جكاز الشبع، كا 
: كقاؿ الحافظ. {اآلخرة إٌف أكثر الناس شبعنا في الدنيا أطكليـ جكعنا في}: قاؿ

                                                           

  (.538/ 9)" فتح البارم" 

 (.4/98)" تفسير ابف العربي "

، 563- باب االقتصاد في األكؿ ككراىة الشبع: كتاب األطعمة)" بعناية مشيكر- سنف ابف ماجو" حسف؛ 
 (.3350حديث 

 (.3354، حديث 563- باب التعٌكذ مف الجكع: كتاب األطعمة)" بعناية مشيكر- سنف ابف ماجو" حسف؛ 

، 563- باب االقتصاد في األكؿ ككراىة الشبع: كتاب األطعمة)" بعناية مشيكر- سنف ابف ماجو" حسف؛ 
 (.3351حديث 
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ا فإٌف لو حدِّا ينتيي إليو : قاؿ الطبرمٌ " ف كاف مباحن ، كما زاد غير أٌف الشبع كا 
عمى ذلؾ فيك سرؼ؛ كالمطمؽ منو ما أعاف اآلكؿى عمى طاعة ربو كلـ يشغمو ثقمو 

كذكر الكرمانٌي تبعنا البف المنيّْر، أٌف الشبع : "كقاؿ الحافظ. عف أداء ما كجب عميو
المذككر محمكؿ عمى شبعيـ المعتاًد منيـ، كىك أٌف الثمث لمطعاـ كالثمث لمشراب 

، : "قاؿ الحافظ. كالثمث لمنفس كيحتاج في دعكل أٌف تمؾ عادتيـ؛ إلى نقؿو خاصٍّ
ٌنما كرد ذلؾ في حديثو حسف أخرجو الترمذٌم كالنسائٌي كابف ماجو، كصٌححو  كا 

ما مأل آدميٌّ }: يقكؿسمعت رسكؿ اهلل  : الحاكـ، مف حديث المقداـ بف معد يكرب
مف بطنو، بحسب ابف آدـ أكالت يقمف صمبو فإف كاف ال محالة فثمث  كعاءن شرًّا
ٌنما خٌص الثبلثة بالذّْكر؛ : "قاؿ الحافظ…  {كثمث لشرابو كثمث لنفسو لطعامو كا 

: كقاؿ اإلماـ ابف القيـ. "ألٌنيا أسباب حياة الحيكاف، كألٌنو ال يدخؿ البطف سكاىا
مرتبة : كالثالثة. مرتبة الكفاية: الثانية. مرتبة الحاجة: أحدىا: كمراتب الغذاء ثبلثة"

أٌنو يكفيو ليقيمات يقمف صمبو، فبل تسقط قٌكتو، كال : فأخبر الٌنبي  . الفضمة
تضعؼ معيا، فإف تجاكزىا، فميأكؿ في ثمث بطنو، كيدع الثمث اآلخر لمماء، كالثالث 
لمٌنفس، كىذا مف أنفع ما لمبدف كالقمب، فإٌف البطف إذا امتؤل مف الطعاـ  ضاؽ عف 
الشراب، فإذا كرد عميو الشراب ضاؽ عف الٌنفس، كعرض لو الكرب كالتعب بحممو، 

بمنزلة حامؿ الحمؿ الثٌقيؿ، ىذا إلى ما يمـز ذلؾ مف فساد القمب، ككسؿ الجكارح عف 
.  "الٌطاعات، كتحركيا في الٌشيكات التي يستمزميا الٌشبع

                                                           

ما تقـك بو : ؛  أٌف مراتب الشبع تنحصر في سبعة ىي"اإلحياء" نقؿ الحافظ ابف حجر عف الغزالٌي في 
الحياة، اف يزيد حتى يصـك كيصمي عف قياـ كىذاف كاجباف، أف يزيد حتى يقكل عمى أداء النكافؿ، أف يزيد حٌتى 
يقدر عمى التكسب كىذاف مستحباف، أف يمبل الثمث كىذا جائز، أف يزيد عمى ذلؾ كبو يثقؿ البدف كيكثر النـك 

كيمكف دخكؿ : قاؿ الحافظ ابف حجر. كىذا مكركه، أف يزيد حتى يتضٌرر، كىي البطنة المنيٌي عنيا كىذا حراـ
 (.9/528)" فتح البارم"انظر ". الثالث في الرابع، كاألٌكؿ في الثاني، كاهلل أعمـ

 (.3349، حديث 563- باب االقتصاد ككراىة الشبع: كتاب األطعمة)" سنف ابف ماجو" صحيح؛ 

 (.9/528)" فتح البارم "

 (.9/528)" فتح البارم" انظر 
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كاإلسراؼ كاإلفراط . فالتكٌسع زيادةن عمى ما ينبغي، يشغؿ عف طاعتو سبحانو كشكره

 ، في تناكؿ الطيٌبات، كعدـ االقتصاد يكقع الٌناس فيما خاؼ عمييـ منو الٌنبي  
 قيؿ كما {إٌف أكثر ما أخاؼ عميكـ ما ييخرج اهلل لكـ مف بركات األرض }: لٌما قاؿ

 ىؿ يأتي الخير بالشر ؟: ، فقاؿ لو رجؿه {زىرة الدنيا} :بركات األرض ، قاؿ 

أيف }: حٌتى ظننت أنو يينىزىؿي عميو، ثـ أخذ يمسح عف جبينو فقاؿ فصمت النبيٌ 
ال ي تي }: لقد حمدناه حيف طمع لذلؾ قاؿ: قاؿ أبك سعيد. أنا: ، قاؿ الرجؿ{؟السائؿ

ُّـب، إال  ف كؿ ما أنبت الربيع يىقتىؿي حبطنا أك ييم ًضرة كا  الخير إال بالخير إف ىذا الماؿ خى
 آكمة الخضرة، أكمت حتى إذا امتدت خاصرتاىا استقبمت الشمس فاجتٌرت كثمطت

مف أخذه بحقو ككضعو في حقو ، : كبالت ثـ عادت ف كمت ، كأف ىذا الماؿ حمكة 
ف أخذه بغير حقو كاف كالذم ي كؿ كال يشبع  . {فنعـ المعكنة ىك، كا 

فيو مثبلف، أحدىما لممفرط في جمع الدنيا : قاؿ األزىرمٌ : "    قاؿ الحافظ ابف حجر
يقتؿ حبطنا، كالثاني المقتصد في جمعيا … المانع مف إخراجيا في كجييا كىك الذم 

كفيو ػ أم الحديث ػ : قاؿ الحافظ ابف حجر... كفي االنتفاع بيا، كىك آكمة الخضر
 ثـ انظر أٌم شيء أسكأ مف أف يضرب مثؿ ".ذـٌ اإلسراؼ ككثرة األكؿ كالنيـ فيو 

                                                           

أم أتصير النعمة عقكبة ألف زىرة الدنيا  (أك يأتي)في ركاية ىبلؿ  (ىؿ يأتي): قكلو:  قاؿ الحافظ ابف حجر
؛ أم ىؿ (يأتي)صمة لػً  (بالشرٌ ): نعمة مف اهلل فيؿ تعكد ىذه نقمة كىك استفياـ استرشادو ال إنكار، كالباء في قكلو

؛ كيؤخذ (إٌنو ال يأتي الخير بالشرٌ ): ، كفي ركاية ىبلؿ(ال يأتي الخير إال بالخير ): سيجمب الخير الشر ؟ قكلو
نما يعرض لو الشر بعارض البخؿ بو عمف يستحقكف كاإلسراؼ  منو أف الرزؽ كلك كثر فيك مف جممة الخير كا 

كأٌف كؿ شيء قضى اهلل أف يككف خيرنا فبل يككف شرنا كبالعكس ، كلكف يخشى عمى مف . في إنفاقو فيما لـ يشرع
 كىذا يعضد ما ذكرناه 11/246أنظر فتح البارم . رزقو الخير أف يعرض لو في تصرفو فيو ما يجمب الشر 

 . سابقنا مف أف الطيبات ال تستحيؿ إلى خبائث

بىطنا)  حبطت الٌدابة تحبط حبطا إذا أصابت مرعى طيبا فأمعنت في : انتفاخ البطف مف كثرة األكؿ، يقاؿ: (حى
ًضر. "يقرب مف اليبلؾ" :ييمـ. "األكؿ حتى تنتفخ فتمكت ًضرة": الخى . ضرب مف الكؤل يعجب الماشية ككاحده خى

استرفعت ما أدخمتو في ": اجترت."تثنية خاصرة كىما جانبا البطف مف الحيكاف": خاصرتاىا. "امتؤلت: (امتٌدت)
 (.11/247)" فتح البارم. "أم ألقت ما في بطنيا رقيقا": كثمطت."كرشيا مف العمؼ فأعادت مضغو

 (. 6427 حديث 4/1621-باب ما يحذر مف زىرة الدنيا، كالتنافس فييا: كتاب الرقاؽ )" صحيح البخارم "

 (.249ػ11/248)" فتح البارم "
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أخذ الماؿ بغير حقو كمف يأكؿ كال يشبع فيؤالء الذيف أخذكا مف الطٌيبات فكؽ ما 
يحتاجكف إليو، كأدمنكا عميو، ككقعكا فيما خشي ألجمو العمماء الزيادة في التمتع عف 
الحٌد السميـ، فثبطكا عف القياـ لمعبادة كقست قمكبيـ كبطركا كأشركا زيادة عمى ما 

أصابيـ مف كثرة النـك كالكسؿ كلـ يعكدكا يصبركف عمى فقد ما اعتادكا عميو فحٌصمكه 

  يتمٌتعكف كي كمكف كما  بالٌشبيات كمنيـ بالحراـ أكمكا في سبعة أمعاء كصاركا

غافميف غير مفكريف في العاقبة كما تأكؿ : " ، قاؿ أبك حيافت كؿ األنعاـ  
: كالمعنى.. األنعاـ في مسارحيا كمعالفيا، غافمة عما ىي بصدده مف الٌنحر كالذبح،

إٌف أكميـ مجٌرد مف الفكر كالنظر، كما يقاؿ لمجاىؿ، يعيش كما تعيش البييمة، ال 
. "يريد التشبيو في مطمؽ العيش، كلكف في الزمو

كأٌنيـ أنعاـ؛ ليس ليـ ىٌمة إال بطكنيـ كفركجيـ، ساىكف عٌما : "     كقاؿ القرطبيٌ 
: ، قمت"المؤمف في الدنيا يتزٌكد، كالمنافؽ يتزٌيف كالكافر يتمٌتع: فيو غدىـ، كقيؿ

أٌما المؤمف فيمٌتعو اهلل متاعنا حسننا، كأٌما الكافر فيمٌتع : المؤمف يتمتع كالكافر يتمتع
ـٍ ثيَّـن تيكبيكٍا ًإلىٍيًو ييمىتٍٍّعكيـ  : نفسو كما يتمٌتع البييـ، تأٌمؿ قكلو تعالى بَّنكي كٍا رى كىأىًف اٍستىٍغًفري

ؿو  سىننا ًإلىى أىجى  .مَّنتىاعنا حى

المتاع الحسف : قاؿ سيؿ بف عبد اهلل: " المتاع الحسفقاؿ القرطبٌي في معنى 
ىك القناعة بالمكجكد كترؾ الحزف عمى : ترؾ الخمؽ كاإلقباؿ عمى الحؽ، كقيؿ

. " المفقكد
ىك الذم يجعؿ لعبده فرقاننا، يميز بو بيف الحٌؽ - سبحانو–إٌف اهلل :     قمت

كالباطؿ، فمف يستغفره كيتكب إليو ييديو النتقاء ما يحتاج إليو بالقدر الذم يكفيو، 

                                                           

 .12 سكرة محمد، آية 

 (.8/76)" البحر المحيط "

 (. 16/155)" الجامع ألحكاـ القرآف "

 .3 سكرة ىكد، آية 

 (.9/5)" الجامع ألحكاـ القرآف" 
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لىًكفَّن المَّنوى :  كيكٌره إليو ما يزيد عما يحتاج إليو، فبل يغكيو، كتأمؿ قكلو تعالى  كى
ـي اٍلكيٍفرى كىاٍلفيسيكؽى كىاٍلًعٍصيىافى    كىرَّنهى ًإلىٍيكي ـٍ كى يَّننىوي ًفي قيميكًبكي زى يمىافى كى ـي اإلًٍ بَّنبى ًإلىٍيكي حى

.  كقكلو تعالى
ا يٍّفى ًلمنَّناًس حيبُّب الشَّنيىكىاًت ًمفى النٍّسىاء : أيضن أىفىمىف كىافى -: تعالى-كقاؿ . زي

ًمًو كىاتَّنبىعيكا أىٍىكىاءىيـٍ  يٍّفى لىوي سيكءي عىمى مىى بىيٍّنىةو مٍّف رَّنبًٍّو كىمىف زي فيؿ ىذاف  ، عى
. يستكياف؟،

إذا أحٌب اهلل عبدنا حماه الدنيا كما يظٌؿ أحدكـ يحمي سقيمو : }     كقد قاؿ
كلزميـ فبل يمييو ىذا التكاثر كما حصؿ لمف نسي شكره كذكره فتعسكا . {الماء

، {كالدرىـ كالقطيفة كالخميصة الدينار تعس عبد :}  الشر بفعميـ، قاؿ 
. "فبل ناؿ المطمكب، كال خمص مف المكركه: "قاؿ ابف تيمية

قاؿ ابف  . كالحمد هلل الذم جعؿ ثكاب الٌطاعـ الشاكر مثؿ الصائـ الصابر
ىذا مف تفٌضؿ اهلل عمى عباده أف جعؿ لمٌطاعـ إذا شكر رٌبو عمى ما أنعـ بو : بٌطاؿ

                                                           

 .7 سكرة الحجرات، آية 

 . 14 سكرة آؿ عمراف، آية  

 .14 سكرة محمد، آية  

 (.2036، حديث 460- كتاب الطٌب، باب ما جاء في الحمية)" سنف الترمذمٌ " صحيح؛ 

بيعدنا ليـ، حزننا ليـ، شقاءن ): فيو عشرة أقكاؿ؛ كىي باختصار (فتعسنا ليـ  ):  قاؿ القرطبي في قكلو تعالى
ا ليـ، شرِّا ليـ، ًشقكةن ليـ ا ليـ، رغمن  (.16/154" )الجامع ألحكاـ القرآف"أنظر  (ليـ، ىبلكنا ليـ، خيبنا ليـ، قبحن

الزيادة عمى : كلـ يقؿ مالؾ الدينار كال جامع الدينار ألٌف المذمـك مف الممؾ كالجمع):  يقكؿ الحافظ بف حجر
أف : ، كلـ يقؿ"إٌف اإلنساف ليطغى أف رآه استغنى-: "تعالى-، كمثمو قكلو (11/254)" فتح البارم"، "قدر الحاجة

 .  استغنى

 (.6435 حديث 4/1623- باب ما يٌتقى مف فتنة الماؿ: كتاب الرقاؽ)" صحيح البخارمٌ   "

 (.10/148)" مجمكعة فتاكل ابف تيمية  "

: باب فيمف قاؿ: كتاب الصياـ)" سنف ابف ماجو"، صحيح {الٌطاعـ الشاكر بمنزلة الصائـ الصابر}  قاؿ 
 (. 1764، حديث 306- الطاعـ الشاكر كالصائـ الصابر
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التشبيو ىنا في أصؿ الثكاب ال في : كقاؿ الكرمانيٌ . عميو، ثكاب الصائـ الصابر
.  الكمية كال الكيفية، كالتشبيو ال يمـز المماثمة في جميع األكجو

رٌبما تكٌىـ متكىـ أٌف ثكاب الشكر يقصر عمى ثكاب الصبر : كقاؿ الٌطيبيٌ 
فأزيؿ تكٌىمو أك كجو الشبو اشتراكيما في حبس الٌنفس، فالصابر يحبس نفسو عمى 

. طاعة المنعـ، كالشاكر يحبس نفسو عمى محٌبتو

                                                           

 (.9/583)" فتح البارم "
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أنكاع الطيبات : المبحث الثالث
 

 الٌنكع األٌكؿ؛ الم كؿ كالمشرب :
فبل حرج عمى المؤمف في االستمتاع بيا، : "القرضاكمٌ  قاؿ الدكتكر يكسؼ

عف الفتية المؤمنة مف - تعالى–كما ذكر اهلل . كانتقاء أطيبيا الذم تشتييو نفسو
ًدينىًة فىٍميىنظيٍر أىيُّبيىا : أصحاب الكيؼ أٌنيـ قالكا ـٍ ىىًذًه ًإلىى اٍلمى ًرًقكي دىكيـ ًبكى فىاٍبعىثيكا أىحى

ٍنو ، {يعجبو لحـ الذراع} ككاف الرسكؿ ، أىٍزكىى طىعىامنا فىٍميىٍ ًتكيـ ًبًرٍزؽو مٍّ

  بيف  كجمع النبي"{كيستعذب لو الماء}، {كالزبد}،  {كيحب الحمكل}

 أكؿ رأيت النبي : لكنيف مف الطعاـ؛ جاء في البخارٌم عف عبد اهلل بف جعفر قاؿ
                                                           

: أحٌؿ طعامنا، كمنيا: عٌدة معافو منيا (أزكى)-: تعالى-لقد كرد في تفسير قكلو . 19 سكرة الكيؼ، آية  
أطيب طعاما، كالذم أميؿ : أرخص طعامنا، كمنيا: خير طعامنا، كمنيا: أكثر طعامنا، كمنيا: أكثر بركة، كمنيا
كىك قكؿ . ألٌف أىميا كانكا أىؿ أكثاف يذبحكف عمى الصنـ: أحٌؿ طعامنا، كمف قاؿ بو قاؿ: إليو في معناىا ىنا

أكلى األقكاؿ :"كقاؿ الطبرمٌ . (6/107)" تفسير البحر المحيط"انظر"ابف عباس كعطاء كابف جبير كالضٌحاؾ
 (. 258 /15)" تفسير الطبرم" "عندم في ذلؾ بالصكاب قكؿ مف قاؿ معنى ذلؾ أحؿ كأطير

 يحتز مف كتؼ شاة فأكؿ منيا، رأيت رسكؿ اهلل }: عف جعفر بف عمرك بف أمٌية الضمرم عف أبيو، قاؿ 
شاة : باب: كتاب األطعمة")صحيح البخارمٌ ."{فدعي إلى الٌصبلة، فقاـ فطرح، السكيف، فصمى كلـ يتكضأ

 (5422، حديث3/1329- مسمكطة كالكتؼ كالجنب 

كتاب ")صحيح البخارمٌ ."{  يحب الحمكاء كالعسؿكاف النبي }: قالت- رضي اهلل عنيا-  عف عائشة 
كالباذىؽ ما طيبخ مف عصير العنب أدنى طبخو شديدنا، كىك  ](5599، حديث3/1434- باب الباذؽ: األشربة
 ليا عمى معنى كثرة التشٌيي ليا كشٌدة نزاع النفس إلييا، لـ يكف حبو: قاؿ الخطابٌي، كتبعو ابف التيف. [مسكر

ا، فييعمـ بذلؾ أنيا تعجبو، كقاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلني ٌنما كاف  يناؿ منيا إذا أحضرت إليو نيبلن صالحن : كا 
كيؤخذ منو جكاز اتخاذ األطعمة مف أنكاع شتى، ككاف بعض أىؿ الكرع يكره ذلؾ كال يرخص أف يأكؿ الحبلكة إاٌل 
نٌما تكٌرع عف ذلؾ مف السمؼ مف أثر تأخير تناكؿ  ما كاف حمكه بطبعو كالتمر كالعسؿ، كىذا الحديث يرٌد عميو، كا 

 (.9/557)" فتح البارم"الطيبات إلى اآلخرة مع القدرة عمى ذلؾ في الدنيا تكاضعنا ال شٌحا، 

 فكضعنا تحتو قطيفةن لنا صببناىا لو صبِّا، فجمس دخؿ عمينا رسكؿ اهلل }:  عف ابني بسرو السممٌييف قاال
سنف "صحيح؛ . { عميو الكحي في بيتنا، كقٌدمنا لو زبدنا كتمرنا ككاف يحب الزبد- عٌز كجؿٌ -عمييا، فانزؿ اهلل 

 (.3334، حديث 560- باب التمر بالزبد: كتاب األطعمة)" ابف ماجو

 (.72ص)" دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد اإلسبلميٌ   "
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 أكؿ البطيخ  كفي النسائٌي بسند صحيح عف عائشة أف الٌنبي الرطب بالقثاء
 ."بالرطب

كلـ يطمب القرآف في مقابؿ التمٌتع بيذه الطٌيبات إال شكر اهلل تعالى صاحب النعمة "
الىؿ: كتقكاه، قاؿ تعالى ـي الٌموي حى زىقىكي كيميكٍا ًممَّنا رى اكى  طىيٍّبنا كىاتَّنقيكٍا الٌموى الَّنًذمى أىنتـي ًبًو ًن

رىبٌّ : ، كقاؿميٍؤًمنيكفى  كا لىوي بىٍمدىةه طىيٍّبىةه كى ـٍ كىاٍشكيري بٍّكي ٍزًؽ رى كيميكا ًمف رٍّ
حيث .كمف شكره التزاـ ما شرعو مف آداب في استيبلكيا:  قمت."غىفيكره 
أف ال : لآلكؿ كالشارب آدابنا يتناكؿ بيا ىذه الطيبات؛ منيا- سبحانو كتعالى– كضع

كيأكؿ بيمينو كيأكؿ مما يميو، إال - تعالى -، كأف يسٌمي اهلليأكؿ حتى يجكع 
، -سبحانو كتعالى – ، كال يأكؿ مٌتكئنا تكاضعنا هلل إذا عمـ رضا مف يأكؿ معو

                                                           

 (.5440، حديث 3/1397- باب الرطب بالقثٌاء: كتاب األطعمة)" صحيح البخارمٌ   "

 (.3836، حديث 577- باب باب في الجمع بيف المكنيف في األكؿ: كتاب األشربة)" سنف النسائيٌ " حسف؛  

 .88 سكرة المائدة، آية  

 .15 سكرة سبأ، آية  

 (.73ص)" دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد االسبلمي " 

أف يشتيي : ، أحدىما"اإلحياء"كاختمؼ في حٌد الجكع عمى رأييف، ذكرىما في : "  يقكؿ الحافظ ابف حجر
فتح "انظر ". إذا كقع ريقو عمى األرض لـ يقع عميو الذباب: ثانييما. الخبز كحده، فمتى طمب األدـ فميس بجائع

 (.9/528)" البارم

ا فميقؿ}:  قاؿ  صحيح؛ . {بسـ اهلل في أكلو كآخره: باسـ اهلل، فإف نسي في أٌكلو فميقؿ: إذا أكؿ أحدكـ طعامن
: كاستدؿ ابف القيـ. (1858، حديث 427- باب ما جاء في التسمية عمى الطعاـ: كتاب األطعمة)"سنف الترمذمٌ "

أٌنا حضرنا مع رسكؿ : عمى عدـ إجزاء تسمية الكاحد عف الباقيف المشاركيف في الطعاـ بما جاء في حديث حذيفة
 بيدىا ثـ جاء أعرابٌي  طعاما فجاءت جارية كأنما تدفع فذىبت لتضع يدىا في الطعاـ فاخذ رسكؿ اهلل اهلل 

ٌنو جاء بيذه الجارية  : كأٌنما يدفع فاخذ بيده فقاؿ  إٌف الشيطاف ليستحٌؿ الطعاـ إف لـ يذكر اسـ اهلل عميو، كا 
ليستحٌؿ بيا، فأخذت بيده، كالذم نفسي بيده إٌف يده لفي يدم مع يدييما ثـ ذكر اسـ اهلل كأكؿ كلك كانت تسمية 

- كتاب األشربة باب آداب الطعاـ كالشراب)" صحيح مسمـ" "الكاحد تكفي لما كضع الشيطاف يده في ذلؾ الطعاـ
 (.2/378" )زاد المعاد"انظر . (2017 حديث 1025

 فرأيتو يتبع الٌدباء مف فذىبت مع رسكؿ اهلل :   دعي إلى طعاـ، قاؿ أنسأٌف رسكؿ اهلل } فقد جاء 
باب مف تتٌبع حكالي : كتاب األطعمة" )صحيح البخارمٌ " {فمـ أزؿ أحٌب الدٌباء مف يكمئذ: حكالي القصعة، قاؿ
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ا ، كال يعيب طعامنا ، كال شيء عميو إف أكؿ كىك يمشي، أك قائمنا كال منبطحن
، كيأكؿ بأصابعو الثبلثة يىمعؽ أصابعو كال يعظـ لقمتو كلك اشتٌد جكعو. يكرىو

                                                                                                                                                                      

يجكز إذا عمـ رضا مف : قاؿ البخارم. (5379، حديث 3/1383- القصعة مع صاحبو إذا لـ يعرؼ منو كراىية
 ( .9/525)" فتح البارم"انظر . يأكؿ معو

 حديث 3/1388- باب األكؿ مٌتكئنا: كتاب األطعمة)" صحيح البخارمٌ " {ال آكؿ متكئنا}:  قاؿ رسكؿ اهلل 
كقيؿ أف يميؿ : أال أف يتمكف في الجمكس لؤلكؿ عمى أم صفة كاف: كاختمؼ في صفة االٌتكاء فقيؿ. (5398

المتكئ ىك المعتمد عمى الكطاء : قاؿ الخٌطابيٌ . أف يعتمد عمى يده اليسرل مف األرض: عمى أحد شٌقيو، كقيؿ
إٌني ال أقعد متكئنا عمى الكطاء عند األكؿ فعؿى مف يستكثر مف الطعاـ، فإني ال آكؿ : الذم تحتو، كمعنى الحديث

كجـز ابف الجكزم في تفسير االتكاء بأنو الميؿ عمى أحد الشقيف، كحكى .. إال البمغة مف الزاد فمذلؾ أقعد مستكفزا
أٌف مف فسر االٌتكاء بالميؿ عمى أحد الشقيف تأكلو عمى مذىب الطٌب بأٌنو ال ينحدر في : (النياية)ابف األثير في 

إٌنو مف : كاختمؼ السمؼ في حكـ األكؿ متكئا  فقيؿ. مجارم الطعاـ سيبلن كال يسيغو ىنيئنا، كرٌبما تأٌذل بو
يكره لغيره ألٌنو مف فعؿ المتعاظميف، فإف كاف بالمرء مانع ال يتمٌكف معو مف األكؿ إاٌل : الخصائص النبكٌية، كقيؿ

ذا ثبت ككنو مكركىنا، أك خبلؼ األكلى، فالمستحب في  مٌتكئنا لـ يكف في ذلؾ كراىة، كقيؿ بجكاز ذلؾ مطمقنا، كا 
. صفة الجمكس لآلكؿ أف يككف جاثيا عمى ركبتيو كظيكر قدميو أك ينصب الرجؿ اليمنى كيجمس عمى اليسرل

 (. 9/540)" فتح البارم"أنظر 

كتاب " )مشيكر- سنف ابف ماجو"حسف؛ . { أف يأكؿ الرجؿ كىك منبطح عمى كجيونيى رسكؿ اهلل } فقد 
ا: األطعمة  (.  3370، حديث526- باب النيي عف األكؿ منبطحن

كٌنا عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ نأكؿ كنحف نمشي كنشرب }:  فقد كرد عف ابف عمر أٌنو قاؿ
 (.3301، حديث556- باب األكؿ قائمنا: كتاب األطعمة" )مشيكر- سنف ابف ماجو"صحيح؛ . {كنحف قياـ

ف كرىو تركوما عاب النبي }:  عف أبي ىريرة رضى اهلل عنو قاؿ ا قٌط، إف اشتياه أكمو، كا  صحيح " { طعامن
مف آداب : قاؿ النككمٌ "، (5409، حديث 3/1390- باب ما عاب النبٌي طعامنا: كتاب األطعمة)" البخارمٌ 

مالح حامض قميؿ الممح غميظ رقيؽ غير ناضح كنحك ذلؾ، قاؿ ابف بطاؿ : الطعاـ المتأكدة أف ال يعاب كقكلو
ىذا مف حسف األدب ألٌف المرء قد ال يشتيي الشيء كيشتييو غيره ككؿ مأذكف في أكمو مف قبؿ الشرع ليس فيو 

 (.9/548)" فتح البارم"، "عيب

- باب القراف في التمر: كتاب األطعمة" )صحيح البخارمٌ "{ عف اإلقرافنيى } فإٌنو مف الشره كقد 
اختمفكا في ىذا : ، قاؿ النككمٌ -إذا كاف مع غيره-اإلكثار مف أكؿ الٌتمر: ، كاإلقراف (5446، حديث 3/1398

النيي، ىؿ ىك عمى التحريـ أك الكراىة؟ كالٌصكاب التفصيؿ، فإف كاف الطعاـ مشتركنا بينيـ، فالقراف حراـ إال 
برضاىـ، كيحصؿ بتصريحيـ أك بما يقـك مقامو مف قرينة حاؿ بحيث يغمب عمى الظٌف ذلؾ فاف كاف الطعاـ 

ف كاف ألحدىـ، كأذف ليـ في األكؿ اشترط رضاه، كيحـر لغيره، كيجكز لو ىك إاٌل أٌنو يستحٌب أف  ، كا  لغيرىـ حـر
يستأذف اآلكميف معو، كحسف لممضيؼ أاٌل يقرف ليساكم ضيفو إاٌل إف كاف الشيء كثيرنا يفضؿ عنيـ، مع أٌف 

، يريد اإلسراع لشغؿ آخر، كذكر الخطابي : األدب في األكؿ مطمقنا ترؾ ما يقتضي الشرىًه، إاٌل أف يككف مستعجبلن
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، كذلؾ لتحصؿ قبؿ أف يمسحيا بالمنديؿ أك يغسمياأك ييمعقيابعد الطعاـ
.  البركة

ا ، كيأكؿ مف جانب الطعاـ، كليس مف رأسو كفي االجتماع عمى الطعاـ بركة أيضن
، كليكثر مف تناكؿ ما يجعؿ فيو شفاء كبركة، أك كسطو، فإٌف البركة تأتي منو

، كليكف حاذقنا في انتقاء كالعسؿ كالتمر كالزيت كالحبة السكداء كالسنا كالسنكت

                                                                                                                                                                      

أٌف شرط ىذا االستئذاف إنما كاف في زمنيـ، حيث كانكا في قٌمة مف الشيء، فأٌما اليـك مع اٌتساع الماؿ؛ فبل 
 (.9/571)" فتح البارم"انظر . يحتاج إلى استئذاف

باب : كتاب األطعمة)" صحيح البخارمٌ "، {إذا أكؿ أحدكـ فبل يمسح يده حتى يىمعقيا أك ييمعقيا}:   قاؿ 
: كفي حديث كعب بف مالؾ عند مسمـ. (5456، حديث 3/1400-لعؽ األصابع كمٌصيا قبؿ أف يمسح بالمنديؿ

باب استحباب لعؽ : كتاب األشربة" )صحيح مسمـ" { يأكؿ بثبلث أصابع فإذا فرغ لعقياكاف رسكؿ اهلل }
كاألكؿ بأكثر منيا مف الشره كسكء األدب كتكبير : قاؿ عياض. (2032، حديث 1030- األصابع كالقصعة

مساكيا في جياتيا الثبلث فاف أضطر إلى ذلؾ لخفة الطعاـ  المقمة كألنو غير مضطر إلى ذلؾ لجمعو المقمة كا 
عاب قـك افسد عقميـ الترفو فزعمكا أف لعؽ األصابع : "قاؿ الخطابي… كعدـ تمفيفو فيدعمو بالرابعة أك الخامسة

ذا لـ يكف سائر  مستقبح كأنيـ لـ يعممكا اف الطعاـ الذم عمؽ باألصابع أك بالصفحة جزء مف أجزاء ما أكمكه، كا 
اأجزائو مستقذر  ( .9/579)" فتح البارم"؛ انظر " لـ يكف الجزء اليسير مستقذراًن

..  المراد بإلعاقو غيره ممف ال يتقٌذر بذلؾ مف زكجة كجارية كخادـ ككلد كمف كاف في معناىـ:  قاؿ النككم
صحيح " {فإٌنو ال يدرم في أٌم طعامو البركة}جاءت عمة ىذا مبٌينة في بعض الركايات : قاؿ ابف دقيؽ العيد

 (.9/578" )فتح البارم. "(2033، حديث 1031- باب استحباب لعؽ األصابع كالقصعة: كتاب األشربة)" مسمـ

أخرج أبك داكد بسند …قد يتعٌيف الندب إلى الغسؿ بعد المعؽ إلزالة الرائحة:  قاؿ الحافظ ابف حجر العسقبلنيٌ 
مف بات كفي يده غمر كلـ يغسمو فأصابو شيء فبل يمكمٌف إال }: صحيح عمى شرط مسمـ عف أبي ىريرة رفعو

باب مف : بعناية مشيكر كتاب األطعمة- لـ أجده في سنف أبي داكد كىك صحيح كما في سنف ابف ماجو {نفسو
 (.9/579" )فتح البارم. "( بمفظ كفي يده ريح غمر3296، حديث 555- بات كفي يده ريح غمر

فاجتمعكا عمى }: قالكا نعـ ، قاؿ {فمعٌمكـ تأكمكف متفٌرقيف؟}:  لمف شكا لو إٌنا نأكؿ كال نشبع قاؿ النبي 
باب : كتاب األطعمة" )بعناية مشيكر- سنف ابف ماجو"حسف؛ . {طعامكـ، كاذكركا اسـ اهلل عميو يبارؾ لكـ فيو

 (.3286 حديث 553- االجتماع عمى الطعاـ

كمكا مف : أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أتي بقصعة فقاؿ}- رضي اهلل عنو– عف عبد اهلل بف بسر 
باب النيي عف : كتاب األطعمة" )بعناية مشيكر- سنف ابف ماجو"صحيح؛ . {جكانبيا كدعكا ذركتيا يبارؾ فييا

 (.3275، حديث 552- األكؿ مف ذركة الثريد

: كما الساـ؟ قاؿ! عميكـ بالسنا كالسنكت فإف فييما شفاء مف كؿ داء إال الساـ، قيؿ يا رسكؿ اهلل}:  قاؿ 
، 578- باب السنا كالسنكت: كتاب الطبٌ " )بعناية مشيكر- سنف ابف ماجو"انظر . صحيح  {المكت
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ذا كقعت المقمة األطعمة كجمعيا مع ما يصمحيا، كيدفع ضررىا كيقكم نفعيا ، كا 
. مف يده فميمسح ما عمييا مف أذل، كليأكميا 

ذا كقعت الذبابة عمى طعامو فميغمسيا كليرفعيا، فإٌنو أسمـ لو كأبرأ ، كيحمد كا 
كليتعٌيد .  إذا فرغ مف طعامو، كال يشـٌ أحده طعامو أك يراه؛ إال كأطعمو منواهلل

، كلك لقمتيف كال يتطٌفؿ عمى أحد في دعكة طعاـ كأف جيرانو مف بعض ما يأكؿ

                                                                                                                                                                      

ىك نبت حجازٌم، أفضمو المٌكٌي، : (4/69")زاد المعاد"قاؿ اإلماـ ابف القٌيـ في " الٌسنا"كفي معنى. (3457حديث
. كذكر في السنكت ثمانية أقكاؿ أقربيا إلى الصكاب أٌنو العسؿ المخالط لمسمف. كىك دكاء شريؼ مأمكف الغائمة 

 (.4/70)" زاد المعاد" انظر 

" زاد المعاد" أكؿ الرطب بالقثاء كالبطيخ بالرطب كالزبد بالتمر، قاؿ ابف القيـ في  كقد مٌر معنا كيؼ أنو  
فدفع ضرر البارد بالحار كالحار بالبارد، كالرطب باليابس كاليابس بالرطب، كتعديؿ أحدىما : "(4/94-95)

باآلخر مف ابمغ أنكاع العبلجات كحفظ الصحة، كنظير ىذا ما تقدـ مف أمره بالسنا كالسنكت كىك العسؿ الذم فيو 
 ".شيء مف السمف يصمح بو السنا كيعدلو فصمكات اهلل كسبلمو عمى مف بعث بعمارة القمكب كاألبداف

- سنف ابف ماجو"صحيح؛  {إذا كقعت الٌمقمة مف يد أحدكـ فميمسح ما عمييا مف األذل كليأكميا} :  قاؿ 
 (.3279، حديث552- باب المقمة إذا سقطت: كتاب األطعمة)" مشيكر

، كفي اآلخر شفاء، فإذا كقع في الطعاـ فامقمكه فيو، فإٌنو يقدـ السـ ) : قاؿ  في أحد جناحي الذباب سـٌ
، 585- باب يقع الذباب في اإلناء: كتاب الطبٌ " )بعناية مشيكر- سنف ابف ماجو"صحيح؛ . (كيؤخر الشفاء 

 (.3504حديث 

صحيح " {الحمد هلل كثيرنا طيبنا مباركنا فيو غير مكفٌي كال مكٌدع كال مستغننى عنو رٌبنا}:  يقكؿ أحيانا كاف
الحمد }: كأحياننا أخرل. (5458، حديث 3/1401- باب ما يقكؿ إذا فرغ مف طعامو: كتاب األطعمة)" البخارمٌ 

 {لؾ الحمد ربنا غير مكفي كال مكدع كال مستغنى ربنا: هلل الذم كفانا كآكانا غير مكفٌي كال مكفكر، كقاؿ مٌرة
: ، غير مكفي(5459، حديث 3/1401- باب ما يقكؿ إذا فرغ مف طعامو: كتاب األطعمة)" صحيح البخارمٌ "

 ( .9/580)" فتح البارم"غير مكافأ باليمزة، أم أٌف نعمة اهلل ال تكافأ انظر 

إذا أتى أحدىكـ خاًدميوي بطعامو فإف لـ يجمسو معو فميناكلو أكمةن أك أكمتيف، أك لقمةن أك لقمتيف فإٌنو } :  قاؿ 
كلٌي . ) (5460، حديث 3/1401/ باب األكؿ مع الخادـ: كتاب األطعمة" )صحيح البخارمٌ ."{كلٌي حٌره كعبلجو

قاؿ الحافظ ابف حجر . عند تحصيؿ آالتو كقبؿ كضع القدر عمى النار( كعبلجو) أم عند الطبخ، : (حٌره
يؤخذ مف ىذا اف في معنى الطباخ حامؿ الطعاـ لكجكد المعنى فيو كىك تعمؽ نفسو بو بؿ يؤخذ منو : العسقبلني

أشار إلى أف لمعيف حظا مف المأككؿ فينبغي صرفيا - كفيو..-االستحباب في مطمؽ خدـ المرء مما يعاني ذلؾ
 (.9/582)بإطعاـ صاحبيا مف ذلؾ الطعاـ لتسكف نفسو فيككف اكؼ لشره انظر فتح البارم 

" بعناية مشيكر- سنف ابف ماجو"صحيح؛  {إذا عممت مرقة فأكًثٍر ماءىىا كاغترؼ لجيرانؾ منو} : قاؿ 
 (.3362 حديث 565- باب مف طبخ فمييكًثر ماءىه.كتاب األطعمة )
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ذا دعي إلى طعاـ فرأل منكريأذف لمف تطٌفؿ في دعكتو لطعاـ اكا   في مكاف ًن
ذا قٌرب إليو الطعاـ كىك صائـ؛ فميصٌؿ أم يدعك لمف قدٌمو لو، الدعكة فميرجع ، كا 

ف كاف مفطرنا؛ أكؿ منو . كدعا لوكا 
 

 الٌنكع الثٌاني؛ الممبس كالتجمؿ :
ٍلنىا -: تعالى–  قاؿ الدكتكر يكسؼ القرضاكٌم في قكؿ اهلل  ـى قىٍد أىنزى يىا بىًني آدى

ٍيره ذىًلؾى ًمٍف آيىاًت الٌمًو  ًلبىاسي التَّنٍقكىلى ذىًلؾى خى ًريشنا كى ـٍ كى ـٍ ًلبىاسنا ييكىاًرم سىٍكءىاًتكي مىٍيكي عى
كفى  ـٍ يىذَّنكَّنري عمى عباده بما جعؿ ليـ في المباس كالريش؛ - تعالى–يمتٌف : لىعىمَّنيي

، كالرياش، كالريش ما يتجٌمؿ بو -كىي السكءات– فالمباس ميٌمتو ستر العكرات 
، كىذا يدٌلنا عمى ظاىرنا، فاألٌكؿ مف الضركرٌيات، كالريش مف التكٌمبلت كالزيادات

، كقد "يريد لعباده شيئنا فكؽ ستر العكرة، كىك التجمُّؿ كالٌتزيُّف- تعالى–أٌف اهلل 
                                                           

: كاف مف األنصار رجؿ يقاؿ لو شعيب، ككاف لو غبلـ لحاـ، فقاؿ:"  عف ابف مسعكد رضي اهلل عنو قاؿ
ا أدعك رسكؿ اهلل    خامس خمسة فتىًبعىييـ رجؿ، فقاؿ النبي خامس خمسة، فدعا رسكؿ اهلل اصنع لي طعامن

ف شئت تركتو}:   {بؿ أذنتي لو: قاؿ. إنؾ دعكتنا خامس خمسة، كىذا رجؿ قد تبعنا، فإف ًشٍئتى أذنت لو، كا 
 (.5434 حديث 3/1395- باب الرجؿ يتكمؼ الطعاـ إلخكانو: كتاب األطعمة)" صحيح البخارمٌ "

سنف "صحيح؛  { فجاء فرأل في البيت تصاكير فرجعصنعت طعامنا فدعكت رسكؿ اهلل  }:  عف عمي قاؿ
 (.3359، حديث 564- باب إذا رأل الضيؼ منكرنا رجع: كتاب األطعمة)" مشيكر- ابف ماجو

ف كاف مفطرنا فميىٍطعىـ}:  قاؿ ا فميصٌؿ، كا  كتاب )" صحيح مسمـ. "{إذا ديعي أحديكـ فميجب فإف كاف صائمن
 (.1431، حديث 685- باب األمر بإجابة الداعي إلى دعكة: النكاح

الميـ بارؾ ليـ فيما رزقتيـ كاغفر ليـ } إذا أكؿ عند قـك دعا ليـ فدعا في منزؿ عبد اهلل بف بسر  كاف 
، حديث 1037- كاستحباب دعاء الضيؼ ألىؿ الطعاـ…باب : كتاب األشربة" )صحيح مسمـ" {كارحميـ
2042 .) 

 . 26 سكرة األعراؼ، آية  

 ىذا المعنى لمريش ذكره ابف كثير في تفسيره ليذه اآلية، كنقؿ في معنى الريش أقكاالن أخرل منيا األثاث، كما 
( 3/288)" تفسير القرآف العظيـ"ظير مف الثياب، كمنيا الماؿ كمنيا المباس كالعيش كالنعيـ كمنيا الجماؿ انظر 

الجامع "انظر . كالذم عميو أكثر أىؿ المغة اف الريش ما يستر مف لباس أك معيشة: قاؿ القرطبي. البف كثير
 .لمقرطبيٌ  (7/118)" ألحكاـ القرآف

 (.73)" دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد االسبلمي  "
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الجٌنة مف كاف في قمبو مثقاؿ  ال يدخؿ}:  قاؿركل عبد اهلل بف مسعكد عف النبي
إٌف }: قاؿ. إٌف الرجؿ يحٌب أف يككف ثكبو حسننا كنعمو حسنةن : ، قاؿ رجؿ{ذٌرة مف كبر

: قاؿ ابف تيمية . {اهلل جميؿه يحٌب الجماؿ، الكبر بطر الحٌؽ كغمط الناس
قد أيدرج فيو حسف الثياب التي ىي المسؤكؿ  {إٌف اهلل جميؿه يحٌب الجماؿ}: فقكلو"

عنيا، فعمـ أٌف اهلل يحٌب الجميؿ مف الٌناس، كيدخؿ في عمكمو بطريؽ الفحكل 
كقد استدٌؿ بيذا الحديث الدكتكر عمر سميماف األشقر . "الجميؿ مف كؿ شيء

 التجمؿ كالتزيف بالثياب كما في معناىا ألٌنيا مف الحاجات عمى إقرار النبي 
كألٌف اإلنساف جبؿ عمى حٌب التزٌيف كالتجٌمؿ، كمف المعركؼ أف . األساسٌية لمفرد

اإلنساف يتعب كيبذؿ ما في كسعو لتحصيؿ أسباب الزينة، كفي كثير مف األحياف 
يقدميا عمى ما ىك ضركرٌم، كحاجٌي، فالرجؿ قد يضٌيؽ عمى نفسو في طعامو 
قمت – كشرابو، ليكٌفر لنفسو ثمننا لثكبو فاخرو يمبسو يتزٌيف بو في األعياد كالمناسبات 

اًىؿي أىٍغًنيىاء ًمفى التَّنعىفُّبؼً : كلعميـ ىـ الذيف قاؿ اهلل تعالى فييـ ـي اٍلجى ، يىٍحسىبييي
ككذلؾ المرأة تحرص عمى الزينة أكثر مٌما يحرص عمييا الرجؿ، كلذلؾ رٌخص 
. اإلسبلـ ليا فييا أكثر مٌما رٌخص لمرجؿ، فأباح ليا لبس الحرير كالتحٌمي بالذىب

 ككاف رجالن جميالن، أٌف رجالن أتى النبيٌ } كجاء نحك ىذا الحديث عف أبى ىريرة
يا رسكؿ اهلل إٌني رجؿ حٌبب إلٌي الجماؿ كأعطيت منو ما ترل، حٌتى ما أحٌب : قاؿ

: أىفىًمفى الكبر ذلؾ؟ قاؿ- ًبًشراًؾ نىٍعًمي أك قاؿ ًبًشٍسًع نعمي: إٌما قاؿ-أف يفكقني أحد 
:  كفي معنى البطر قاؿ عياض.{ال، كلكٌف الكبر مىٍف بطر الحٌؽ كغىمىطى الناسى 

                                                           

 (.147 حديث 62-باب  تحريـ الكبر كبيانو: كتاب اإليماف)" صحيح مسمـ  "

 .(فصؿ في محبة الجماؿ- 22/99)" مجمكعة الفتاكل  "

 .273 سكرة البقرة، آية  

/ دار النفائس- 1/1418- 1/345)" أبحاث فقيٌية في قضايا الزكاة المعاصرة: "محٌمد كآخركف-   األشقر
 .(األردفٌ 

 (.147 حديث 62-باب  تحريـ الكبر كبيانو: كتاب اإليماف)" صحيح مسمـ  "
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أصؿ : "، كقاؿ الراغب"كأصؿ البطر الطغياف عند النعمة، كاستعمؿ بمعنى التكبر"
. " البطر دىش يعترم المرء عند ىجـك النعمة عف القياـ بحٌقيا

 اهلل يـك ال ينظر:}فالنٌية معتبرة، لذلؾ قاؿ : قمت. فيك االحتقار: أٌما الغمط
قاركفى بأف خسؼ - سبحانو–كليذا عاقب اهلل . {القيامة إلى مف جٌر إزاره بطرنا 

 مرٌجؿ جٌمتو إذ بينما رجؿه يمشي في حٌمة تعجبو نفسو: }بو األرض، قاؿ 
كقد ذيكر آنفنا كيؼ كاف .  { إلى يـك القيامةخسؼ اهلل بو فيك يتجمجؿ 

  مف يتجٌممكف بثيابيـ، بؿ لقد كٌبخ النبٌي - رضكاف اهلل عمييـ- كأصحابو النبي

 دخمت عمى رسكؿ اهلل : عف مالؾ بف فضالة قاؿ. آتاه اهلل ماالن كلـ ير عميو ذلؾ

نعـ، مف كٌؿ الماؿ قد : قاؿ  {؟ىؿ لؾ مف شيء: }فرآني سٌيئ الييئة فقاؿ النبي 
فبل حرج عمى المسمـ أف يمبس ما . {إذا كاف لؾ ماؿه فمييرى عميؾ}: آتاني اهلل، فقاؿ

                                                           

 (.10/258)" فتح البارم  "

 (.10/260)" فتح البارم  "

ذا : قاؿ الحافظ ابف حجر (ال ينظر ):   قكلو  أم ال يرحمو، فالنظر إذا أضيؼ إلى اهلل كاف مجازنا، كا 
أضيؼ إلى المخمكؽ كاف كناية ، كيحتمؿ اف يككف المراد ال ينظر إليو نظر رحمة كقاؿ شيخنا في شرح الترمذٌم 
عٌبر عف المعنى الكائف عند النظر بالنظر ألٌف مف نظر إلى متكاضع رحمو كمف نظر إلى متكبر مقتو، فالرحمة 

 (.258 /10)" فتح البارم"كالمقت متسٌبباف عف النظر، انظر 

 (.257، ص 5788كتاب المباس باب مف جر ثكبو مف الخيبلء حديث رقـ )" فتح البارم  "

إعجاب المرء بنفسو ىك مبلحظتو ليا بعيف الكماؿ مع نسياف نعمة : قاؿ القرطبي {تعجبو نفسو } :   قكلو 
 .لمقرطبيٌ  (10/261)" الجامع ألحكاـ القرآف"اهلل، فاف احتقر غيره في ذلؾ فيك الكبر المذمـك 

الحركة مع صكت، : الجمجمة: التحٌرؾ، كقيؿ-: بجيميف–التجمجؿ : (فيك يتجمجؿ إلى يـك القيامة )  قكلو 
التجمجؿ أف يسكخ في األرض مع : كؿ شيء خمطت بعضو ببعض فقد جمجمتو، كقاؿ ابف فارس: كقاؿ ابف دريد

" فتح البارم"أم ينزؿ فييا مضطربنا متدافعنا، انظر : يتجمجؿ: اضطراب شديد، كيندفع مف شٌؽ إلى شٌؽ، فالمعنى
(10/261.) 

 (.258، ص 5789كتاب المباس باب مف جر ثكبو مف الخيبلء حديث رقـ )" فتح البارم  "

مقاف ص)" بعناية مشيكر- سنف أبي داكد" صحيح؛  ، حديث 607كتاب المباس باب في غسؿ الٌثكب كفي الخي
4063  .)
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، قاؿ  شاء ما لـ يكف فيو تكٌبره  كٍؿ ما شئت كالبس ما شئت ما }:  أك سرؼه
مجاكزة : كاإلسراؼ: "قاؿ الحافظ ابف حجر. {سرؼ أك مخيمة: أخط تؾ اثنتاف

، كىك في اإلنفاؽ أشير كالمخيمة بكزف عظيمة، كىي . الحٌد في كٌؿ فعؿو أك قكؿو
ككجو الحصر في اإلسراؼ كالمخيمة؛ أٌف الممنكع مف . بمعنى الخيبلء كىك التكٌبر

ٌما . تناكلو أكبلن كلبسنا كغيرىما إٌما لمعنىن فيو؛ كىك مجاكزة الحٌد، كىك اإلسراؼ كا 
، كالحرير اف لـ تثبت عٌمة النيي كىك الراجح، كقد يستمـز اإلسراؼ الكبر لمتعٌبد

. كىك المخيمة
ىذا الحديث جامع لفضائؿ تدبير : "قاؿ المكفؽ عبد المطيؼ البغدادم: كقاؿ الحافظ

اإلنساف نفسو، كفيو تدبير مصالح النفس كالجسد في الدنيا كاآلخرة فإٌف السرؼ في 
كؿ شئ يضٌر بالجسد كيضٌر بالمعيشة فيؤٌدم إلى اإلتبلؼ، كيضٌر بالنفس إذا كانت 
تابعةن لمجسد في أكثر األحكاؿ، كالمخيمة تضٌر بالنفس حيث تكسبيا العجب كتضر 

كقد كضع ."باآلخرة حيث تكسب اإلثـ، كبالدنيا حيث تكسب المقت مف الناس
أنو يستحب لو أف يمبس : اإلسبلـ لممسمـ آدابا يمتثميا عند تناكؿ ىذه الطيبات، منيا

                                                                                                                                                                      

، كقاؿ "مف جٌر ثكبو مف الخيبلء" كقد ذكر الحافظ ابف حجر العسقبلنٌي ىذا الحديث، عند شرح أحاديث باب 
أم أف يمبس ثيابنا تميؽ بحالو مف الٌنفاسة كالٌنظافة، ليعرفو المحتاجكف لمطمب منو، مع مراعاة القصد كترؾ "بعدٌه 

 (.10/26)" فتح البارم". "اإلسراؼ جمعنا بيف األدٌلة

، حسف؛ {مف لبس ثكب شيرة ألبسو اهلل يـك القيامة ثكبنا مثمو ثـٌ تميب فيو النار} :  كمنو لباس الشيرة، قاؿ
 (.4029 ، حديث 602– باب في لبس الشيرة : كتاب المباس)" بعناية مشيكر- سنف أبي داكد"

قاؿ الحافظ ابف . (1477"-قؿ مف حٌرـ زينة اهلل: "باب قكؿ اهلل تعالى: أٌكؿ كتاب المباس )"صحيح البخارم "
ىذا مف األحاديث التي ال تكجد في البخارٌم إاٌل معٌمقة، كلـ يصمو في مكاف آخر، كقد كصمو أبك داكد : "حجر

 (.10/253)" فتح البارم" ، انظر "الطيالسٌي كالحارث بف أسامة في مسندييما

قاؿ الشيخ أبك محمد بف أبي : قاؿ الحافظ ابف حجر:  كتشٌبو الرجاؿ بالنساء، كالنساء بالرجاؿ، ففاعمو ممعكف
إخراجو الشيء عف الصفة التي كضعيا عميو أحكـ الحاكميف : كالحكمة في لعف مف تشٌبو-: نفع اهلل بو-جمرة 
ككذلؾ ىناؾ أحكاـ كثيرة في المباس ال سيما لباس المرأة كشركطو كلسنا بصدد . (10/333)" فتح البارم"انظر 

 .بيانيا كتكضيحيا، فيي تبحث في مظاٌنيا

 (.10/253)" فتح البارم "
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، كال بأس عميو إف لبس الثياب المصبغة البياض مف الثياب فإنو أطير كأطيب
بكؿ لكف إال أف يككف فييا خـر لممركءة، كيدعك إذا لبس لباسنا جديدنا كلمف رآه لبس 

ذا انتعؿ يبدأ بالنعؿ اليمنىجديدنا ذا انتزع يبدأ ، كال يمشي في نعؿ كاحدةكا   كا 
.   ، كال يدخؿ المخٌنث بيتو كاف دخؿ أخرجوبالشماؿ

 
 الٌنكع الثٌالث؛ المسكف كاألثاث كالسمع المنزلٌية :

- سبحانو–أف البيكت كالقصكر مف نعمو - سبحانو كتعالى-لقد ذكر اهلل 
.  كآالئو التي امتٌف بيا عمى عباده مما يستكجب الشكر كعدـ الفساد في األرض

                                                           

" بعناية مشيكر- سنف ابف ماجو"صحيح؛  {البسكا ثياب البياض فإنيا أطير كأطيب}:   قاؿ رسكؿ اهلل 
 ( .3567، حديث595- باب البياض مف الثياب: كتاب المباس)

الميـ لؾ الحمد أنت كسكتنيو أسألؾ خيره كخير ما صنع لو أعكذ بؾ مف :  إذا استجد ثكبا كاف رسكؿ اهلل 
- باب ما يقكؿ إذا لبس ثكبنا جديدنا: كتاب المباس" )بعناية مشيكر- سنف الٌترمذمٌ "صحيح  {شٌره كشٌر ما صنع لو

كلما ألبسيا - ثياب خٌز أك صكؼ معٌممة-خميصة سكداء-  أـ خالد كلقد كسا النبي . (1767، حديث 410
 حديث 4/1486- باب الخميصة السكداء: كتاب المباس)" صحيح البخارم"انظر  {أبمي كاخمقي}دعا ليا 
5823.) 

" صحيح البخارم" { يحب التيٌمف في طيكره كترٌجمو كتنٌعموكاف النبي }:   عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت
 (.5854، حديث 4/1493- باب يبدأ بالنعؿ اليمنى: كتاب المباس)

: كتاب المباس)" صحيح البخارم. "{ال يمشي أحدكـ في نعؿ كاحدة؛ ليحفيما أك لينعميما جميعنا} :   قاؿ 
 (. 5856، حديث 4/1493-باب ال يمشي في نعؿ كاحدة

ذا نزع فميبدأ }:  قاؿ   عف أبى ىريرة رضي اهلل عنو أٌف رسكؿ اهلل  إذا انتعؿ أحدكـ فميبدأ باليمنى، كا 
-باب ال ينزع نعؿ األخرل: كتاب المباس" )صحيح البخارم" {بالشماؿ لتكف اليمنى أكليما تنعؿ كآخرىما تنزع

 (.5855، حديث 4/1493

:  المخنثيف مف الرجاؿ كالمترجبلت مف النساء، كقاؿلعف النبي}:   عف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ

باب إخراج : كتاب المباس" )صحيح البخارم"،{ فبلننا كاخرج عمر فبلنةفاخرج النبي : أخرجكىـ مف بيكتكـ قاؿ
 (.5886، حديث 4/1500- المتشبييف بالنساء مف البيكت
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ـٍ ًفي األىٍرًض تىتَّنًخذيكفى ًمف : قاؿ تعالى بىكَّنأىكي مىفىاء ًمف بىٍعًد عىادو كى ـٍ خي عىمىكي كٍا ًإٍذ جى كىاٍذكيري
كٍا آالء الٌمًو كىالى تىٍعثىٍكا ًفي األىٍرًض  تىٍنًحتيكفى اٍلًجبىاؿى بيييكتنا فىاٍذكيري سيييكًليىا قيصيكرنا كى

استدٌؿ بيذه اآلية مف أجاز البناء الرفيع كالقصكر : "، قاؿ القرطبيميٍفًسًديفى 
ـى ًزينىةى الٌمًو الَّنًتيى أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىاٍلطَّنيٍّبىاًت ًمفى  :كنحكىا، كبقكلو رَّن قيٍؿ مىٍف حى

ٍزؽً  ، ذيكر أٌف ابننا لمحمد بف سيريف بنى دارنا كأنفؽ فييا ماالن كثيرنا، فذكر الرٍّ
ما أرل بأسنا أف يبني الرجؿ بناءن ينفعو، كركل أٌنو عميو : لمحمد بف سيريف، فقاؿ

كمف آثار {. إذا أنعـ اهلل عمى عبدو أحٌب أف يرل أثر النعمة عميو}: السبلـ قاؿ
أال ترل أٌنو إذا اشترل جارية جميمة بماؿو . البناء الحسف كالثياب الحسنة" النعمة 

ككره ذلؾ :- كقاؿ القرطبي -عظيـو فإٌنو يجكز كقد يكفيو دكف ذلؾ، فكذلؾ البناء
إذا أراد اهلل بعبد شرٌا أىمؾ }: آخركف منيـ الحسف البصرم كغيره كاحتجكا بقكلو 

مف بنى }: كفي خبر آخر عنو أٌنو عميو السبلـ قاؿ. {مالو في الطيف كالٌمبف
بيذا أقكؿ لقكلو :- كقاؿ. -{فكؽ ما يكفيو جاء بو يـك القيامة يحممو عمى عنقو

                                                           

 .74 سكرة األعراؼ، آية  

 .32 سكرة األعراؼ، آية  

باب ما جاء أٌف اهلل يحٌب أف يرل أثر نعمتو عمى : كتاب األدب)" بعناية مشيكر- سننو" أخرج الترمذٌم في 
قاؿ الشيخ . ]حسف صحيح: كقاؿ المحٌقؽ{إٌف اهلل تعالى يحب أف يرل أثر نعمتو عمى عبده}: بمفظ  (عبده 

" الطبقات"، كابف سعد في (3/438" )المسند"أخرج أحمد في : (1/207)" المكافقات"مشيكر في تحقيقو لػ 
، كالطبرانٌي في (161ص" )المعرفة"، كالحاكـ في (4/151" )المشكؿ"، كالطحاكٌم في (7/10)، ك(4/291)
عٌز -إذا أنعـ اهلل : "؛ عف عمراف بف حصيف؛ بمفظ(50رقـ " )الشكر"، كابف أبي الدنيا في (18/135)" الكبير"

سناده صحيح: ؛ ثـٌ قاؿ الشيخ مشيكر"عمى عبده نعمة يحٌب أف يرل أثر نعمتو عمى عبده- كجؿٌ   .[كا 

 . لمقرطبيٌ  (7/153)” الجامع ألحكاـ القرآف “

ا" المعجـ الكبير" أخرج الطبرانٌي في  إذا أراد اهلل بعبدو شرِّا خٌضر لو في المبف }: كالخطيب عف جابر مرفكعن
، كأخرج البغكٌم كالبييقٌي عف محٌمد بف بشير، (336" )ضعيؼ الجامع"، كضٌعفو األلبانٌي في {كالطيف، حٌتى يبني

ا" الكامؿ في الضعفاء"كابف عدٌم في  إذا أراد اهلل بعبدو ىكاننا أنفؽ مالو في البنياف كالماء }: عف أنس مرفكعن
 (. 337" )ضعيؼ الجامع"كضٌعفو األلبانٌي في  {كالطيف

ا" الحمية"، كأبك نعيـ في "المعجـ الكبير"أخرج الطبرانٌي في  مف بنى بناءنا فكؽ ما }: عف ابف مسعكد مرفكعن
 (. 5506)كحكـ عميو األلبانٌي بالكضع في ضعيؼ الجامع  {يكفيو كمؼ يـك القيامة أف يحممو عمى عنقو
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{ : إاٌل ما كاف في - عٌز كجؿٌ -كما أنفؽ المؤمف مف نفقو فإٌف خمفيا عمى اهلل
ليس  : }، ركاه جابر بف عبد اهلل، كأخرجو الدارقطني، كقكلو {بنيافو أك معصيةو 

يكارم عكرتو، كجمؼ  البف آدـ حٌؽ في سكل ىذه الخصاؿ؛ بيت يسكنو، كثكب
ٌجة لمف كره البناء الرفيع لضعؼ ما ركم في ذلؾ. {"الخبز، كالماء بؿ . كال حي

  اعتبر المسكف الكاسع مف مقٌكمات السعادة؛ فإٌف الرسكؿ : كما قاؿ القرضاكمٌ 
أربع مف السعادة المرأة الصالحة، كالمسكف الكاسع، كالجار } : كذلؾ حيف قاؿ

المرأة السكء، كالجار السكء، . الصالش، كالمركب الينيء ، كأربع مف الشقاكة
، كبٌيف أٌف ًمف سعة ىذه الدار؛ أف يككف فييا {كالمسكف الضيؽ كالمركب السكء،

مجاؿ لتطبيؽ التكجيو النبكٌم، في التفريؽ بيف األكالد في المضاجع إذا بمغكا عشر 
أم سريره – سنيف فيككف لمبنيف حجرتيـ، كلمبنات حجرتيٌف، كيككف لكٌؿ طفؿ ًفراشيو 

. الخاٌص، فإف عجز أف يككف لكٌؿ طفؿ سريره، فعمى األقٌؿ، لو غطاؤه المستقؿٌ 
أف يككف فييا مكافه لمضيكؼ الطارئيف مف األىؿ أك األصيار : كذكر أٌف مف سعتيا

": صحيح مسمـ"كفي . أك األقارب، أك الغرباء الطارئيف الذيف ليـ حٌؽ الضيافة
، كذكر أٌف مف {فراشه لمرجًؿ، كفراشه المرأتو، كفراشه لمٌضيؼ، كالرٌابع لمشيطاف}

، بؿ مف المطمكب في كؿ شيء مف حياتو أف تككف المطمكب في دار المسمـ
، كالجماؿ في ىذه األمكر يختمؼ {إٌف اهلل جميؿ يحب الجماؿ: }جميمة فقد قاؿ

إٌف الذم ينكر مف البنياف ىك قصكر الترؼ كالتنٌعـ الزائد، : "كقاؿ. باختبلؼ العرؼ
                                                           

 .{إٌف العبد ليؤجر في نفقتو كٌميا إاٌل البناء}: حديث بمعناه، كلفظو (1677) كرد في صحيح الجامع 

 (. 2341، حديث528-باب منو: كتاب الزىد)" مشيكر- سنف الترمذم" ضعيؼ، 

 .لمقرطبيٌ  (7/153)" الجامع ألحكاـ القرآف" 

صحيح "، كصٌححو األلبانٌي في "الحمية"، كأبك نعيـ في "الشيعىبً "، كالبييقٌي في "المستدرؾ" أخرجو الحاكـ في 
 (.887)" الجامع

، حديث 1060- باب كراىة ما زاد عف الحاجة مف الفراش كالمباس: كتاب المباس كالزينة)" صحيح مسمـ "
 (.كفراش لمضيؼ)بدؿ ( كالثالث لمضيؼ)بمفظ  (2084

 .(المسمـ): ؛ كالصكاب(اإلسبلـ):   في األصؿ

 (.147 حديث 62-باب  تحريـ الكبر كبيانو: كتاب اإليماف)" صحيح مسمـ  "
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التي تشغؿ اإلنساف عف رٌبو كآخرتو، كتطغيو عمى الفقراء كالضعفاء مف الناس، كىك 
عمى قكمو عاد، حيف دعاىـ إلى عبادة اهلل - عميو السبلـ-ما أنكره نبي اهلل ىكدي 

ـٍ تىٍخميديكفى أىتىٍبنيكفى ًبكيؿٍّ ًريعو آيىةن تىٍعبىثيكفى : كحده، قائبل  اًنعى لىعىمَّنكي تىتَّنًخذيكفى مىصى ذىا كى كىاً 
بَّناًريفى  كىاتَّنقيكا الَّنًذم أىمىدَّنكيـ ًبمىا فىاتقيكا المَّنوى كىأىًطيعيكفً بىطىٍشتـي بىطىٍشتيـٍ جى

بىًنيفى تىٍعمىميكفى  نَّناتو كىعيييكفو أىمىدَّنكيـ ًب ىٍنعىاـو كى جى   .كى
كليس عمى اٌتخاذ .  فاإلنكار ىنا ليس عمى مجٌرد البناء الرفيع، بؿ عمى العبث بو

، بؿ عمى العيش فييا عيش مف يخمد، ال -أم القصكر كالبركج المشٌيدة- المصانع
- تعالى-الميـٌ في دار المسمـ أاٌل يقتني فييا شيئنا مٌما حٌرمو اهلل . عيش مف يمكت

عميو، مثؿ األكاني كالتحؼ الفضية كالذىبية كالتماثيؿ، كال يقتني الكبلب لغير حاجة 
قمت كال يبنيو عمى نمط بناء الكٌفار .حتى ال يحـر بيتو مف دخكؿ المبلئكة إليو

فبل شٌؾ أٌف : "لبيكتيـ فيك ليس مثميـ، ككما يقكؿ الدكتكر الٌزامؿ كالدكتكر بكعبلـ
التصميـ اليندسٌي لمنزؿ المسمـ يختمؼ عف غير المسمـ حيث إٌف حقكؽ الٌضيافة 

، كال يزيد "كحقكؽ الجيرة كعدـ االختبلط كميا تفرض طابعنا كنمطنا ىندسيِّا مختمفاٌ 

، كال يقصد  - -فييا مف المرافؽ كاألثاث ما ال يحتاج إليو فإٌنو لمشيطاف كما قاؿ 
. ببنائو العمٌك كالكبر، كيشكر اهلل عمى نعمو

 
 الٌنكع الٌرابع؛ المكاصالت كاالتصاالت :

نىاًفعي  :اٌما المكاصبلت فقد قاؿ تعالى مى ـٍ ًفييىا ًدٍؼءه كى مىقىيىا لىكي ـى خى كىاألىٍنعىا
ًمٍنيىا تىٍ كيميكفى  ًحيفى تىٍسرىحيكفى كى مىاؿه ًحيفى تيًريحيكفى كى ـٍ ًفييىا جى لىكي ـٍ ًإلىى كى تىٍحًمؿي أىٍثقىالىكي كى

ؤيكؼه رَّنًحيـه  ـٍ لىرى بَّنكي ـٍ تىكيكنيكٍا بىاًلًغيًو ًإالَّن ًبًشؽٍّ األىنفيًس ًإفَّن رى ًميرى بىمىدو لَّن ٍيؿى كىاٍلًبغىاؿى كىاٍلحى كىاٍلخى

                                                           

 .134-128 سكرة الشعراء، آية  

 (.  225)" دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد االسبلمي"  انظر

 (.42ص)" النظرية االقتصادية اإلسبلمٌية  "
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يىٍخميؽي مىا الى تىٍعمىميكفى  ًزينىةن كى فيي ليست لمرككب فقط، بؿ كزينة أيضا  ،  ًلتىٍركىبيكىىا كى
قٌدـ اإلراحة عمى الٌسرح ألٌف الجماؿ فييا أظير إذا أقبمت : "، قاؿ أبك حياف األندلسي

ف كانت  مؤلل البطكف حافمة الضركع، ثـ أكت إلى الحظائر بخبلؼ كقت سرحيا، كا 
كتفرح أربابيا . في الكقتيف تزيف األفنية كتجاكب فييا الرغاء كالثغاء فيتآنس أىميا

اٍلمىاؿي  :كتجميـ في أعيف الناظريف إلييا أك تكسبيـ الجاه كالحرمة، لقكلو تعالى
يىاًة الدُّبٍنيىا  ، فيي زينة ليس في الحيكانات فقط بؿ كؿ ما "، كىاٍلبىنيكفى ًزينىةي اٍلحى

 .تركبو مف كسائؿ النقؿ

كىذا يشمؿ :" كيخمؽ ما ال تعممكف قاؿ الدكتكر كىبة الزحيمي في قكلو تعالى
فيي مف عناصر السعادة التي ذكرىا اهلل لنا إذ عمييا ".كؿ كسائؿ النقؿ الحديثة
 : نبمغ حاجاتنا قاؿ تعالى 

مىٍييىا كىعمى اٍلفيٍمًؾ  كلكـ فييا ـٍ كىعى ديكًركي ةن ًفي صي اجى مىٍييىا حى ًلتىٍبميغيكا عى نىاًفعي كى مى
 تيٍحمىميكفى 

المركب :  مف عناصر السعادةكقد جعؿ النبي: "يقكؿ الدكتكر يكسؼ القرضاكمٌ 
مف الحكائج  (الفرس)الصالح أك المركب الينيء، كقد كاف الفقياء قديما يعتبركف 

كليس أىنأ مف السيارة اآلف تقرب البعيد، كتطكم المسافات فإف لـ . األصمٌية لممسمـ
تكف سيارة فدٌراجة بخارٌية أك نحكىا فإف لـ يتيٌسر المركب الينيء الخاٌص فالمفترض 

 فسبحاف الذم سٌخر لنا ىذا كما "أف تتكافر لمناس مكاصبلت عامة جيدة كميٌسرة
ٍيتيـٍ : كٌنا لو مقرنيف، قاؿ تعالى ـٍ ًإذىا اٍستىكى بٍّكي كا ًنٍعمىةى رى مىى ظيييكرًًه ثيَّـن تىٍذكيري كا عى ًلتىٍستىكي

                                                           

  .8-5 سكرة النحؿ، آية  

 .46 سكرة الكيؼ، آية 

 (.5/461)" البحر المحيط "

 . (لبناف/، دار الفكر المعاصر1/1411ط- 14/95)" التفسير المنير: "كىبة-   الزحيمي

 .80 سكرة غافر، آية  

 (. 75)" دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد اإلسبلمي "
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مىا كينَّنا لىوي ميٍقًرًنيفى  رى لىنىا ىىذىا كى تىقيكليكا سيٍبحافى الَّنًذم سىخَّن مىٍيًو كى كليحذر المسمـ أف . عى
يصيبو الكبر بسببيا فٌإنو السبب الذم خاؼ عمر أف يصيبو فنزؿ عف الفرس لما 

 تحتو فقد أخبر أنو أحس مف نفسو، فنزؿ عنو كرجع إلى ركبو كىممج
 .كليحذر أف تمييو عف ذكر اهلل .حماره

فإف ما يسره اهلل تعالى لعباده مف اكتشافاتو كاختراعات في كسائًؿ : كأما االتصاالت
االتصاالت كالتقنية مف أنكاًع اليكاتؼ كشبكات المعمكمات كقنكاًت البث كغيرىا مف 
كسائؿ االتصاؿ كاإلعبلـ مف مسمكع كمقركء كمشاىد ىك في حقيقتو نعمة لك استغؿ 
ٌف استغبلليا اليـك فيما يثير مكامف الشيكة كيخمر العقؿ كيفسد الركح ال  في الخير كا 

بسبب سعة تأثيرىا –ينبغي أف يككف سببنا لرفضيا كتحريميا بؿ ينبغي أف يككف حافزنا 
الستغبلليا في الدعكة إلى اهلل كالٌذب عف اإلسبلـ كلتكظيفيا فيما يربي أكالدنا -

فبل بد مف مكاكبة ىذا العصر باستخداـ .كناشئتنا كفيما يخدـ قضايا األمة الجادة
اإلنترنت كغيره فكؿ تقنية أك مخترع تـ اكتشافو ال يمكف إال كأف يجمع جكانب الخير 
كالشر  فميستخدمو المسمـ في الخير كليجتنب استخدامو فيما حرمو اهلل سبحانو كما 

. فيو ضرر أك ضرار 
 

 

 الٌنكع الخامس؛ الٌصحة :
كلٌما كاف اإلنساف القكم يؤدم كاجبو الديني كالدنيكم بشكؿ أفضؿ كأكسع 

أنو كضع أحكامنا في الٌنظافة حٌث اإلسبلـ عمى االىتماـ بالٌصحة، كمف ذلؾ 
الشخصية كمنيا في الغسؿ كالكضكء، كاستعماؿ السكاؾ كالطيب كتسريح الشعر 

ماطة األذل عف الطرؽ  كأحكامنا في النظافة البيئية كمنيا تنظيؼ البيكت كأفنيتيا كا 
 أمر بالتداكم كاألماكف العامة ككميا يكفؿ الكقاية مف المرض كفي حالة اإلصابة بو

                                                           
 .13سكرة الزخرؼ آية  

 (6/357)"لساف العرب. "حسف سير الدابة في سرعة كبخترة:  معنى اليممجة، كىي

 (.1/73)" المكافقات" 
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 تداككا، فإف اهلل عز كجؿ لـ يضع داء إال كضع لو دكاء، غير داء : {قاؿ  
صبلحو كالحفاظ عميو  }(اليـر): كاحد كبالتالي فإٌف كؿ ما يؤدم إلى نفع البدف كا 

يحث اإلسبلـ عمى استيبلكو كاالنتفاع بو سكاء كاف دكاءن أك أداة كآالت الرياضة 
 . كغيرىا

 الٌنكع السادس؛ التعميـ :
 إذ بو يحتاج اإلنساف إلى العمـ أكثر مف حاجتو إلى الٌطعاـ كالٌشراب

كألجؿ ذلؾ جعؿ .يعرؼ الحؽ سبحانو كما أكدعو في ىذا الككف مف سنف الكجكد
 كحٌثو عمى القراءة كالنظر كالتأمؿ كالتدبر اإلسبلـ طمب العمـ فريضة عمى المسمـ

كالتفكر في آياتو المسطكرة في كتابو كفي الككف، كرفع منزلة العمماء بؿ لشرؼ العمـ 
كقؿ رٌبي زدني عمما :  أمر اهلل سبحانو نبيو أف يسألو المزيد منو قاؿ تعالى

 ليس فقط العمـك الدينية بؿ كالدنيكية إذ ال يمكف طاعة اهلل في إعمار األرض
كاالنتفاع بثركاتيا المختمفة إال بالعمـ التخصصي في شتى مجاالت الحياة المختمفة 

كأعٌدكا ليـ ما استطعتـ :  كما ال يمكف الدفاع عف الديف إال مف خبلليا قاؿ تعالى
 مف قٌكة كمف رباط الخيؿ ترىبكف بو عدك اهلل كعدككـ  

كال يمكف تنفيذ اآلية الكريمة كما في معناىا مف  :" قاؿ الدكتكر يكسؼ القرضاكم
النصكص إال بإنتاج صناعي متقدـ، كىك يحتاج إلى عمـك تييئ لو كتكنكلكجيا 
تخدمو فبل بٌد مف تكافرىا جميعا كتيسير أسبابيا، كما ال يتـ الكاجب إال بو فيك 

                                                           

 (.3855، حديث580- باب في الرجؿ يتداكل:كتاب الٌطب)"بعناية مشيكر-سنف أبي داكد"صحيح؛ 

كحاجة اإلنساف إلى العمـ بعدد األنفاس، ألف كٌؿ نفس مف أنفاسو فيك محتاج فيو إلى : قاؿ اإلماـ ابف القيـ 
، كقرب ىبلكو،  أف يككف مصاحبنا إليماف أك حكمة، فإف فارقو اإليماف أك الحكمة في نفس مف أنفاسو فقد عىًطبى

. كليس إلى حصكؿ ذلؾ سبيؿ إال بالعمـ، فالحاجة إليو أشد مف الحاجة إليو فكؽ الحاجة إلى الٌطعاـ كالٌشراب
الٌناس أحكج  إلى العمـ منيـ إلى الطعاـ كالشراب؛ ألف الطعاـ : كقاؿ اإلماـ أحمد ىذا المعنى بعينو، فقاؿ

 (.1/301)"مفتاح دار السعادة. "كالشراب يحتاج إليو مرة أك مٌرتيف، كالعمـ يحتاج إليو في كؿ كقت

 كالعمـ الكاجب طمبو كتعممو قد يككف عمما دينيا، كىك ما يصحح عقيدتو:"قاؿ الدكتكر يكسؼ القرضاكم  

 .114سكرة طو، آية  

 .60سكرة األنفاؿ، آية  
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لى االستفادة مف أدكاتو المختمفة  بقدر "كاجب  فاإلسبلـ يدعك إلى العمـ النافع كا 
. المستطاع
 

                                                           

 (    200-199)"دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد اإلسبلمي" 
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 الٌنكع السابع؛ طٌيبات الترفيو كالتركيش المباح  :
كٌنا عند رسكؿ :     أقٌر اإلسبلـ حاجة الناس لمتركيح؛ ركل مسمـ عف حنظمة قاؿ

ثـ جئت إلى البيت فضاحكت الٌصبياف كالعبت : فقاؿ.  ، فكعظنا فذكر النار اهلل
كأنا قد فعمت مثمما تذكر، : فقاؿ. فذكرت ذلؾ لو. قاؿ فخرجت فمقيت أبا بكر. المرأة

فحٌدثتو  {؟"مو"}: فقاؿ. نافؽ حنظمة                   ! يا رسكؿ اهلل :  فقمت فمقينا رسكؿ اهلل
كلك . ساعة كساعةيا حنظمة }: فقاؿ. كأنا فعمت مثمما فعؿ: فقاؿ أبك بكر. بالحديث

كانت تككف قمكبكـ كما تككف عند الذكر،  لصافحتكـ المالئكة، حتى تٌسمـ عميكـ 
  {في الطرؽ

  لتمٌكف نىٍفًس فإقراره   ": "قضايا الميك كالترفيو"     قاؿ السيد مادكف في كتابو 

 كتقٌمبيا بيف مجاالت الجٌد كأنماط العبادات مف جية، كبيف متطٌمبات النفس حنظمة 
مف مرح كانبساط مف جية أخرل، اعتراؼ شرعٌي كدليؿ سماكٌم عمى اعتبار التركيح 
كالترفيو مف كماالت النفس كلكازميا األساسٌية، ألداء حقكؽ الخالؽ كالمخمكؽ، بإيقاعو 

 تشيد بمشركعية الترفيو، فقد كرد كسيرة النبي   . "ثابتو مستمرٍّ عمى ٌمر األٌياـ

.  كيسابؽ عائشة أنو كاف يمزحعنو 
    كىذا ليس معناه التكٌسع في الميك كالمعب، فإٌننا نمجأ إليو عندما نخشى عمى 

، المبللة كالضيؽ، أك أف تضيع حقكؽ اآلخريف، كنمجأ  أنفسنا مف كثرة الجٌد كالحـز
كالعاقؿ إذا خبل بزكجاتو : "إلييا بالقدر المعقكؿ، كلذلؾ قاؿ صاحب الفنكف

                                                           

 (.2750، 1360- باب فضؿ دكاـ الذكر كالفكر في أمكر اآلخرة كالمراقبة: كتاب التكبة)" صحيح مسمـ "

 (114)" قضايا الميك كالترفيو "

قضايا  "انظر عشر صكرو مف مزاحو    و.1726(الصحيحة) {إٌني ألمزح كال أقكؿ إال الحؽ} :قاؿ  
 (.198-194)" الميك كالترفيو

 (.2578حديث –باب السبؽ عمى الرجؿ : كتاب الجياد)" بعناية مشيكر-سنف أبي داكد"صحيح  

 . ىك أبك الكفاء ابف عقيؿ الحنبمي
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مائو، ترؾ العقؿ في زاكية، كداعىب كمازىح كىازىؿ، ليعطي لمزكجة كالنفس حٌقيما  كا 
ف خبل بأطفالو؛ خرج في صكرة طفؿ، كييجر الجٌد في ذلؾ الكقت .  "كا 

 فقد كاف الصالحكف يمجأكف إليو حتى ينتفعكا مف عيشيـ ليتٌمكا العمؿ كيقطعكا 
ؼ بيا الـز كبذلؾ ينقطع : الطريؽ، قاؿ ابف الجكزمٌ  ًٌ كاعمـ أٌف مداراة الٌنفس كالتمٌط

 .الطريؽ
ا كاعمـ أٌنو ينبغي لمعاقؿ أف يغالط نفسو فيما يكشؼ العقؿ عف عكاره فإٌف : "كقاؿ أيضن

فكر المتيقظ قبؿ مباشرة المرأة إلى أٌنيا اعتناؽ جسد يحتكم عمى قذارة، كقبؿ بمع 
المقمة إلى أنيا متقمبة في الريؽ ، كلك أخرجيا اإلنساف لفظيا، كلك فٌكر في قرب 

المكت كما يجرم عميو بعده، لبغض عاجؿ لذتو ، فبل بٌد مف مغالطة تجرم لينتفع 
: اإلنساف بعيشو كما قاؿ لبيد

فأكذب النفس إذا حدثتيا  إف صدؽ النفس يزرم باألمؿ 
: كقاؿ البستي

أًفٍد طٍبعىؾى المكدكر باليْـّ راحةن تجـ كعممو بشيء مف المزح  
 "كلكف إذا أعطيتو ذاؾ فميكف   بمقدار ما يعطي الطعاـ مف الممح

ا إذا كاف  ا غير محظكر قد يككف مذمكمن فالتكسع في الميك كالمعب مع ككنو مباحن
ا لما ال ينفع في الدنيا كاآلخرة . خادمن

إٌف الميك كالمعب كالفراغ مف كؿ شغؿ، إذا لـ يكف في : قاؿ الشاطبيٌ 
كلـ يرضو العمماء، بؿ . محظكر، كال يمـز عنو محظكر؛ فيك مباح، كلكٌنو مذمـك

كانكا يكرىكف أف ال يرل الرجؿ في إصبلح معاش، كال في إصبلح معاد، ألٌنو قطع 
دَّنؾى  زماننا فيما ال يترتب عميو فائدة دنيكٌية، كال أخركٌية، كفي القرآف   عٍٍّر خى كىالى تيصى

ا ًإفَّن المَّنوى الى ييًحبُّب كيؿَّن ميٍختىاؿو فىخيكر إذ يشير  ًو ًلمنَّناًس كىالى تىٍمًش ًفي اأٍلىٍرًض مىرىحن
                                                           

  (لبناف/مؤسسة الرسالة-3/1421تحقيؽ األرناؤكط كالقٌياـ، ط3/247)" اآلداب الشرعية: "محمد- ابف مفمح

 (.100ص)" صيد الخاطر "

 (.239ص)" صيد الخاطر "

 .18 سكرة لقماف، آية  
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 كيعني بككنو إٌنو باطؿ؛ أٌنو ،{كؿ ليك باطؿ إال ثالثة}إلى ىذا المعنى الحديث 
عبث أك كالعبث، ليس لو فيو فائدة، كال ثمرة تجنى، بخبلؼ المعب مع الزكجة؛ فإٌنو 
مباح يخدـ أمرنا ضركريِّا، كىك الٌنسؿ، كبخبلؼ تأديب الفرس ككذلؾ الٌمعب بالٌسياـ 

فإٌنيما يخدماف أصبل تكميميِّا، كىك الجياد، فمذلؾ استثنى ىذه الثبلثة مف الميك 
. الباطؿ

كلك كاف نافمة باطبلن - تعالى–بؿ لقد عٌد الحافظ ابف حجر ما يميي عف طاعة اهلل 
باب كؿ ليك باطؿ إذا شغمو ): عندما قاؿ في شرحو ما عنكف لو البخارم رحمو اهلل

أم كمف التيى بشيء مف األشياء مطمقنا سكاء كاف مأذكننا في فعمو : "(عف طاعة اهلل
أك منيينا عنو كمف اشتغؿ في صبلة نافمة أك بتبلكة أك ذكر أك تفكر أك معاني القراف 

ذا  مثبل حتى خرج كقت الصبلة المفركضة عمدنا فإنو يدخؿ تحت ىذا الضابط، كا 
. "كاف ىذا في األشياء المرغب فييا المطمكب فعميا فكيؼ حاؿ ما دكنيا

كؿ ما يميك بو المرء المسمـ باطؿ إال رمية بقكسو كت ديب : } كقاؿ في قكلو 
ٌنما أطمؽ عمى ما عداىا البطبلف مف طريؽ ... الحديث {فرسو كمالعبة أىمو كا 

. "المقابمة، ال أٌف جميعيا مف الباطؿ المحـر

                                                           

أخرجو الحاكـ في  {رميو الصيد بقكسو، كتأديبو فرسو، كمبلعبتو امرأتو، فإٌنو مف الحؽٌ }: كتتٌمتو " 
بإسناد - (ب/120ؽ/1" )مجمع البحريف"، كما في "األكسط"، كالطبرانٌي في (2/95)" المستدرؾ"

لمقٌراب، " فضائؿ الرمي"كلمحديث شكاىد بألفاظ مقاربة يصؿ بيا إلى درجة الصٌحة، خٌرجتيا في .…ضعيؼ
لمشاطبٌي " المكافقات"الشيخ مشيكر في تحقيقو لكتاب : قالو كمَّو". (315)لؤللبانٌي " السمسمة الصحيحة: "كانظر

 .(حاشية- 1/202)

 (.88-1/87 ك 1/78)" المكافقات"  انظر 

 (.11/91)"فتح البارم" 

" فتح البارم"كما في . أخرجو أحمد كاألربعة، كصٌححو ابف خزيمة، كالحاكـ؛ مف حديث عقبة بف عامر
(11/91.) 

 (.11/91)" فتح البارم" انظر 
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بٍ : كتدبر كفقؾ اهلل قكلو تعالى بٍّؾى فىاٍرغىبٍ فىًإذىا فىرىٍغتى فىانصى لىى رى كقكلو ،  كىاً 
ٍيره مٍّفى : تعالى تىرىكيكؾى قىاًئمنا قيٍؿ مىا ًعندى المَّنًو خى كا ًإلىٍييىا كى ارىةن أىٍك لىٍيكنا انفىضُّب ذىا رىأىٍكا ًتجى كىاً 

ٍيري الرَّناًزًقيفى  ارىًة كىالمَّنوي خى ًمفى التٍّجى . المَّنٍيًك كى
 

 الٌنكع الثٌامف طيبات الجماؿ كالزينة :
إٌف طٌيبات الجماؿ كالزينة تندرج تحت ما ذكرناه مف الطٌيبات السابقة، فقد مٌر 

ـى ًزينىةى الٌمًو الَّنًتيى أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىاٍلطَّنيٍّبىاًت ًمفى -:  تعالى–معنا قكؿ اهلل  رَّن قيٍؿ مىٍف حى
ٍزؽً  ًمٍنيىا : كقكلو تعالى، الرٍّ نىاًفعي كى مى ـٍ ًفييىا ًدٍؼءه كى مىقىيىا لىكي ـى خى كىاألىٍنعىا
ًحيفى تىٍسرىحيكفى تىٍ كيميكفى  مىاؿه ًحيفى تيًريحيكفى كى ـٍ ًفييىا جى لىكي -: تعالى–كقكلو ، كى

 يىٍخميؽي مىا الى تىٍعمىميكفى ًزينىةن كى ًميرى ًلتىٍركىبيكىىا كى ٍيؿى كىاٍلًبغىاؿى كىاٍلحى ، كذلؾ قكؿ كىاٍلخى

. {إٌف اهلل جميؿ يحب الجماؿ: } النبٌي 
منو ما : الجماؿ في الصكرة كالمباس كالييئة ثبلثة أنكاع: "قاؿ اإلماـ ابف القيـ

. يحمد كمنو ما يذـٌ، كمنو ما ال يتعمؽ بو مدح كال ذـٌ 
ما كاف هلل، أعاف عمى طاعة اهلل، كتنفيذ أكامره، كاالستجابة لو، كما : فالمحمكد منو

كىك نظير لباس آلة الحرب لمقتاؿ كلباس الحرير في .  يتجٌمؿ لمكفكدكاف النبٌي 

                                                           

إذا فرغت مف الٌصبلة، فانصب : اٌتفؽ المفٌسركف عمى أٌف معناه: قاؿ ابف العربيٌ . 8-7 سكرة الشرح، آية  
إذا فرغت مف الفرائض فتأٌىب : (األكؿ)لؤلخرل ببل فتكر كال كسؿ، كقد اختمفكا في تعيينيا عمى أربعة أقكاؿ؛ 

: (الرابع). إذا فرغت مف الجياد فاعبد ربؾ: (الثالث). إذا فرغت مف الصبلة فانصب لمدعاء: (الثاني). لقياـ الميؿ
 (.4/317)" تفسير ابف العربي"انظر . إذا فرغت مف  أمر دنياؾ فانصب ألمر آخرتؾ

 .11 سكرة الجمعة، آية  

 .32 سكرة األعراؼ، آية  

 .6-5 سكرة النحؿ، آية  

 .8 سكرة النحؿ، آية  

 (.147، حديث 62-باب  تحريـ الكبر كبيانو: كتاب اإليماف)" صحيح مسمـ  "
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فإٌف ذلؾ محمكد؛ إذا تضمف إعبلء كممة اهلل كنصر دينو كغيظ . الحرب كالخيبلء فيو
. عدكه

ما كاف لمدنيا كالرياسة كالفخر كالخيبلء كالتكسؿ إلى الشيكات كأف : كالمذمـك منو
يككف ىك غاية العبد كأقصى مطالبو فاف كثيرا مف النفكس ليس ليما ىمة فيو سكل 

. ذلؾ
. ىك ما خبل عف ىذيف القصديف كتجرد عف الكصفيف: كأما ما ال يحمد كال يذـ

. كالجماؿ مبثكث في كؿ مخمكقات اهلل سبحانو تشاىده كتحٌسو كتنتفع بو
رى اٍلبىٍحرى ًلتىٍ كيميكٍا ًمٍنوي  يقكؿ الدكتكر يكسؼ القرضاكم في قكلو تعالى كىىيكى الَّنًذم سىخَّن

كٍا ًمٍنوي ًحٍميىةن تىٍمبىسيكنىيىا تىٍستىٍخًرجي فالحمية شيء جميؿ ال شيء نافع . "لىٍحمنا طىًريًّا كى
مىٍيًو ًفي النَّناًر اٍبًتغىاء :كأكؿ السمؾ الطرم كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى ًممَّنا ييكًقديكفى عى كى

ٍثميوي  بىده مٍّ فالمعدف يطرؽ أك يصير أك يصقؿ بكاسطة ابتغاء . ًحٍميىةو أىٍك مىتىاعو زى
ما ابتغاء التزيف كالتجمؿ كالسكار كالطكؽ كالخاتـ كالقرط : أمريف أما االنتفاع بو كا 

، "أف القرآف قٌدـ الحمي عمى المتاع: كغيرىا كىذا ىك الحمية كمما لو داللة ىنا 
، "يعني بالحمية المؤلؤ كالمرجاف كىذا امتناف عاـ لمنساء كالرجاؿ: "قاؿ ابف العربيٌ 
مىف يينىشَّن ي ًفي اٍلًحٍميىًة كىىيكى ًفي :  :إلى ذلؾ بقكلو- سبحانو كتعالى-كقد أشار اهلل  أىكى

ٍيري ميًبيفو  اـً غى . اٍلًخصى

                                                           

المكتبة العصرية 3/1420تحقيؽ محمد الفاضمي ط-227-226)" الفكائد"محمد بف أبي بكر:  ابف القيـ
 .(لبناف

 .14 سكرة النحؿ، آية 

 .17 سكرة الرعد، آية  

 (.78)" دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد االسبلمي  " 

 (.3/100)" تفسير ابف العربي  " 

 .18 سكرة الزخرؼ، آية  
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أم ينتقؿ في عمره حاالن فحاالن في الحمية، كىك الحمٌي الذم : "قاؿ أبك حياف األندلسيٌ 
 ".ال يميؽ إال باإلناث دكف الفحكؿ، لتزٌينيٌف بذلؾ ألزكاجيفٌ 

، كقد كانت "أم الزينة: أم يرٌبى كيكبر في الحمية، كقاؿ في الحمية:" قاؿ القرطبيٌ 
تأٌخرت عائشة ألٌنيا كانت تمتقط : أٌميات المؤمنيف، يمبسف الحمٌي، كفي قصة اإلفؾ

حبات عقدىا، ككانت الصحابٌيات يمبسف الحمٌي، كيخرجف بو إلى المسجد، كلٌما كاف 

كالجماؿ ليس في اإلنساف .  يدعكىٌف إلى الصدقة، كٌف يتصدقف مٌما يمبسنوالنبٌي 
يَّننَّنا السَّنمىاء الدُّبٍنيىا : كاألنعاـ كفيما يخرج مف الماء فحسب ، فسبحاف الذم قاؿ لىقىٍد زى كى

ـٍ عىذىابى السَّنًعيرً  عىٍمنىاىىا ريجيكمنا لٍّمشَّنيىاًطيًف كىأىٍعتىٍدنىا لىيي جى اًبيشى كى ، كسبحاف الذم ًبمىصى
رىىىا : قاؿ ـٍ أىف تينًبتيكا شىجى ةو مَّنا كىافى لىكي دىاًئؽى ذىاتى بىٍيجى ، فاهلل فى ىنبىٍتنىا ًبًو حى

، ككٌميا ليتمٌتع اإلنساف في الجماؿ كالزينة بنظره ..سبحانو ٌزيف السماء كاألرض ك
حساسو كفكره، بكؿ ما يحتاج إليو، كيستشعر نعـ اهلل السابغة، كيشكر فضمو  –كا 

اىتـٌ كتاب اهلل بذكر الجماؿ كالزينة، في سياؽ ذكر : "قاؿ القرضاكم. عميو- سبحانو
المنافع المادٌية المباشرة، ليرقى بالذكؽ اإلنسانٌي، كيغرس في كجداف المسمـ، الشعكر 

.  "فيو- تعالى–بالجماؿ، كاإلحساس بنعمة اهلل 
ٌف كٌؿ ىذه الطٌيبات الماٌدٌية العظيمة؛ ضئيمةه إذا ما قيست بالطٌيبات المعنكٌية  ىذا كا 

بيا عمى عبده المؤمف دكف الكافر الذم يشارؾ - سبحانو كتعالى–التي يمتٌف اهلل 
قاؿ . المؤمف في الطيبات الماٌدٌية، ذلؾ مثؿ الرضى، كالسكينة، كالقناعة، كالطمأنينة

يىاةن طىيٍّبىةن  : تعالى ا مٍّف ذىكىرو أىٍك أينثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىمىنيٍحًييىنَّنوي حى اًلحن مىٍف عىًمؿى صى

                                                           

 (.8/10)" أحكاـ القرآف  " 

 (.16/48)" الجامع ألحكاـ القرآف  " 

 .5سكرة تبارؾ، آية  

 .60 سكرة النحؿ، آية  

 (.78)" دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد اإلسبلمي  "
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ـٍ أىٍجرىىيـ ًب ىٍحسىًف مىا كىانيكٍا يىٍعمىميكفى  لىنىٍجًزيىنَّنيي كالحياة الطٌيبة : "قاؿ ابف كثير، كى
تشمؿ كجكه الراحة مف أٌم جية كانت، كقد ركم عف ابف عٌباس كجماعة أٌنيـ 

أٌنو فٌسرىا بالقناعة، -: رضي اهلل عنو–كعف عمٌي . بالرزؽ الحبلؿ كالٌطيب: فٌسركىا
أٌنيا ىي السعادة، كقاؿ : عف ابف عٌباس. ككذا قاؿ ابف عباس، ككىب ابف منبو

ىي : ال يطيب ألحد حياة إال في الجٌنة، كقاؿ الٌضٌحاؾ: الحسف كمجاىد كقتادة
ا ىي العمؿ كالطاعة : الرزؽ الحبلؿ كالعبادة في الدنيا، كقاؿ الضٌحاؾ كأيضن

كىك الصكاب؛ : ، قمتكاالنشراح بيا، كالصحيح أٌف الحياة الطٌيبة تشمؿ ىذا كمو
فالميـ زٌيٌنا بزينة . إذ ال انشراح كال راحة كال سعادة إال بالقناعة ككسب الحبلؿ

. اإليماف، أنت كلٌي ذلؾ كالقادر عميو

                                                           

  .97 سكرة النحؿ، آية  

 (.4/421)" تفسير القرآف العظيـ  "

 .  كسيأتي مزيد مف التكضيح ليذه الطيبات المعنكية في فصكؿ قادمة إف شاء اهلل
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المبحث الرابع 

 المحظكر عمى المسمـ استيالكو

 
ـي الطَّنيٍّبىاًت -: :تعالى–ييحظىر عمى المسمـ استيبلؾ الخبائث، قاؿ  ييًحؿُّب لىيي كى

بىآًئثى  ـي اٍلخى مىٍيًي ـي عى رٍّ ييحى ، كقد عرفنا معنى الخبائث، مف خبلؿ معرفتنا لمعنى كى
كٌؿ ما ضٌر العقكؿى أك : كعميو؛ فالخبائث ىي. الطٌيبات فيما مضى، إذ ىي ضٌده

ا، أك . األخبلؽى أك األبدافى أك الديفى  كقد حٌرميا اإلسبلـ لذلؾ، سكاءن كانت طعامن
ليؾ بعض ىذه المحرمات. شرابنا، أك لباسنا، أك اقتناءن، أك سمككنا  :كا 

: المحٌرمات مف األطعمة : أٌكالن 
 :المحٌرمات مف األطعمة في القرآف الكريـ- أ

جاءت في القرآف الكريـ أربع آيات  تبٌيف لنا ما حرٌمو اهلل عمينا مف 
الميتة، كالدـ، كلحـ الخنزير، كما أيًىؿَّ لغير : ، كاٌتفقت جميعيا عمى أٌنياالخبائث

                                                           

 .157 سكرة األعراؼ، آية  

ميًر األىمية(1):كالخبث يعرؼ بأمكر:  قاؿ البساـ أك ينٌص عمى حٌده (2. )أف ينٌص الشارع عمى خبثو كالحي
اأك يككف خبثو معركؼ(3). ككٌؿ ذم ناب مف السباع ككٌؿ ذم مخمب مف الطير .  كالفأرة كالحٌية كالحشراتًن

. أك يككف الشارع أمر بقتمو أك نيى عف قتمو(4)
طائر أبقع عمى شكؿ النسر خمقةن إال أٌنو مبٌقع بسكاد كبياض، ]أك يككف معركفنا بأكؿ الجيؼ كالنسر كالرخـ (5)

أك يككف متكٌلدنا مف بيف حبلؿ كحراـ، (6. )كنحكىا.[ (3/55"المساف"بالقذر، : كىك مكصكؼ بالغدر كالمكؽ، كقيؿ
ا، كالجبٌللة التي تتغذل بالنجاسة كالمائعات المتنٌجسة(7). فيغمب التحريـ أك يككف (8. )أك يككف خبثو عارضن

أك يذٌكى تذكيةن (10. )أك يككف محٌرمنا لضرره العقمٌي كالخمر كالمخدرات(9). محٌرماي لضرره البدنٌي كأنكاع السـٌ 
ما لمقصد مف تذكيتو، كما لـ يكجد فيو سبب الخبث فيك حبلؿ ما لمذٌكيو كا  سبؿ السبلـ ."غير شرعية إٌما آللتو كا 

. (حاشية- 4/1817")
بأف ما حٌرـ لخبث : كقد مٌر معنا ما قالو ابف تيمية في أسباب التحريـ عند الحديث في معنى الطيبات كقاؿ

جنسو أشٌد مٌما حٌرـ لما فيو مف السرؼ كالخيبلء فإٌف ىذا يحٌرـ القدر الذم يقتضي ذلؾ منو، كيباح لمحاجة كما 
كأجيز التداكم بيذا الضرب دكف األكؿ، كما رٌخص الٌنبي ، أبيح لمٌنساء لبس الذىب كالحرير، لحاجتيف إلى التزٌيف

 (21/64)"مجمكعة الفتاكل"أنظر . في لبس الحرير لمف بو حٌكة، كنيى عف التداكم بالخمر
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ـى -: تعالى–اهلل بو، كىذه اآليات ىي قكلو  لىٍح ـى كى ٍيتىةى كىالدَّن ـي اٍلمى مىٍيكي ـى عى رَّن ًإنَّنمىا حى
مىٍيًو ًإفَّن الٌموى  ـى عى ٍيرى بىاغو كىالى عىادو فىال ًإٍث مىا أيًىؿَّن ًبًو ًلغىٍيًر الٌمًو فىمىًف اٍضطيرَّن غى اٍلًخنًزيًر كى

ـه  مىى طىاًعـو -: تعالى-، كقكلو غىفيكره رَّنًحي رَّنمنا عى قيؿ الَّن أىًجدي ًفي مىا أيٍكًحيى ًإلىيَّن ميحى
ـى ًخنًزيرو فىًإنَّنوي ًرٍجسه أىٍك ًفٍسقنا أيًىؿَّن  ا أىٍك لىٍح ٍيتىةن أىٍك دىمنا مَّنٍسفيكحن يىٍطعىميوي ًإالَّن أىف يىكيكفى مى

ـه  بَّنؾى غىفيكره رَّنًحي ٍيرى بىاغو كىالى عىادو فىًإفَّن رى :  كقكلو تعالىًلغىٍيًر الٌمًو ًبًو فىمىًف اٍضطيرَّن غى
 ٍيرى مىآ أيًىؿَّن ًلغىٍيًر الٌمًو ًبًو فىمىًف اٍضطيرَّن غى نًزيًر كى ـى اٍلخى لىٍح ـى كى ٍيتىةى كىاٍلدَّن ـي اٍلمى مىٍيكي ـى عى رَّن ًإنَّنمىا حى

ـه  ـي : كقكلو تعالىبىاغو كىالى عىادو فىًإفَّن الٌموى غىفيكره رَّنًحي ٍيتىةي كىاٍلدَّن ـي اٍلمى مىٍيكي رٍّمىٍت عى حي
مىا  ةي كى ًنقىةي كىاٍلمىٍكقيكذىةي كىاٍلميتىرىدٍّيىةي كىالنَّنًطيحى مىا أيًىؿَّن ًلغىٍيًر الٌمًو ًبًو كىاٍلميٍنخى ـي اٍلًخٍنًزيًر كى لىٍح كى
ـٍ ًفٍسؽه  مىى النُّبصيًب كىأىف تىٍستىٍقًسميكٍا ًباألىٍزالىـً ذىًلكي مىا ذيًبشى عى أىكىؿى السَّنبيعي ًإالَّن مىا ذىكَّنٍيتيـٍ كى
ـٍ  ـٍ ًدينىكي ـٍ كىاٍخشىٍكًف اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي ـٍ فىالى تىٍخشىٍكىي كٍا ًمف ًديًنكي اٍليىٍكـى يىًئسى الَّنًذيفى كىفىري
ٍيرى  ةو غى ـى ًديننا فىمىًف اٍضطيرَّن ًفي مىخمىصى ـي اإًلٍسالى رىًضيتي لىكي ـٍ ًنٍعمىًتي كى مىٍيكي كىأىٍتمىٍمتي عى

ٍثـو فىًإفَّن الٌموى غىفيكره رَّنًحيـه  اًنؼو إلًٍّ  ميتىجى
ٌنما ىي مف كاألصناؼ الخمسة" ، الزائدة المذككرة ىنا ليست أصنافنا مستقٌمةن، كا 

. الميتة، إال أف تدرؾ حٌيةن فتذٌكى
                                                           

 .173 سكرة البقرة، آية 
  .145 سكرة األنعاـ، آية 2
  .115 سكرة النحؿ، آية 3
 .3 سكرة المائدة، آية 4

. الحيكاف الذم يضرب بعصا أك نحكىا فيمكت: المكقكذة. (2. )الحيكاف الذم يخنؽ فيمكت: المنخنقة. (1)5
يقاؿ نٌدت الداٌبة إذا انفمتت :كالمتٌندية . )*(. مف مكافو عاؿو فمات– سقط –الحيكاف الذم ترٌدل : المتردية. (3)

. كقد اختمؼ العمماء ىؿ يككف رمييا ذكاة ليا أـ ال. مف كثاقيا فنٌدت فخرج كراءىا فرميت برمح أك سيؼ فماتت
ما . (5. )الحيكاف الذم نطحو آخر فمات نتيجة لذلؾ: الٌنطيحة. (4(. )2/20)البف العربٌي " أحكاـ القرآف"أنظر 

فإذا أدرؾ أحد ىذه األشياء حيِّا فذبح . = الحيكاف الذم مات نتيجة جرح حيكاف مفترس لو كأكؿ منو: أكؿ السبع
، لقكلو تعالى مع تعميقات ناصر -2/335)" صحيح فقو السنة"كماؿ بف السيد -سالـ.(إال ما ذٌكيتـ): صار حبلالن

 .(مصر/المكتبة التكفيقية-2003/الديف األلباني في كتبو، كغيره، ط
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ػ :فالمحٌرمات إذف
 في الشرع اسـه لمحيكاف الذم يمكت بغير ذكاة شرعٌية بأف يمكت "كىي : الميتة

حتؼى أنفو مف غير سبب آلدميٍّ فيو، أك يمكت بسبب فعؿ آدمٌي دكف التذكية 
كاختمؼ ".الشرعٌية كأف ييخنؽ أك ييضرب حتى يمكت أك يصعؽ بالكيرباء

العمماء في نجاسة عظميا كقرنيا كظفرىا كشعرىا كريشيا عمى ثبلثة أقكاؿ؛ 
طيارتيا مطمقنا، : نجاستيا مطمقنا بناءن عمى أٌنيا جزء مف الميتة، الثاني: أحدىا

بناءن عمى أٌف المكجب مف النجاسة ىك الرطكبات كىي إٌنما تككف فيما يجرم فيو 
نجاسة ما كاف فيو حسّّ كالعظـ إلحاقنا لو بالمحـ اليابس، كعدـ : الدـ، الثالث

، كالثاني أرجحيـ، نجاسة ما لـ يكف فيو إال النماء كالشعر إلحاقنا لو بالنبات 
ال بأس بريش الميتة، كقاؿ الزىرم في عظاـ المكتى نحك الفيؿ : "فقد قاؿ حماد

تركت أناسنا مف سمؼ العمماء يمتشطكف بيا كيٌدىنكف بيا ال يركف بو : كغيره
قاؿ ابف . كأٌما الجمد فيطير ما يباح بالذكاة، فبل يطير جمكد السباع. "بأسنا

 عف جمكد السباع، كما ركم عف أسامة بف كدليؿ ذلؾ نيي النبٌي   : "تيمية

كعف أبي ، {نيى عف جمكد السباع  }أٌف النبٌي   : عمير الذىمٌي  

 .{نيى رسكؿ اهلل عف رككب النمكر}: ريحانة  

ما قطع مف : }ما قطع مف البييمة كىي حٌية لقكؿ النبي   :     كيمحؽ بالميتة
، كيستثنى مف الميتة السمؾ {البييمة كىي حٌية فما قطع منيا فيك ميتة 

                                                           

 . (مصر/ دار الكتاب المنير1/2423ط-2/191)" ديف الفطرة كما بينتو سكرة البقرة: "عبد العظيـ- بدكم

 (.21/16)" مجمكعة فتاكل ابف تيمية "

 (.1/342)" فتح البارم "

 (.4132، حديث 616- باب في جمكد النمكر كالسباع: كتاب المباس)" مشيكر- سنف أبي داكد"صحيح؛  "

 (.3655، حديث 607- باب رككب النمكر: كتاب المباس)" سنف ابف ماجو" صحيح؛ 

 (.74-21/70)" مجمكعة الفتاكل" أنظر تفصيؿ المسألة في 

 (.3216، حديث543-باب ما قطع مف البييمة كىي حٌية:كتاب الصيد)"مشيكر- سنف ابف ماجو" صحيح، 
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أحٌمت لنا ميتتاف كدماف أٌما }:  قاؿأٌف رسكؿ اهلل : كالجراد لحديث ابف عمر 
.  {فالكبد كالطحاؿ: فالحكت كالجراد، كأٌما الدماف: الميتتاف

 كأٌما الدـ اليسير كالذم في عركؽ -: السائؿ مف الذبيحة- الٌدـ المسفكح
األغذية التي يضاؼ "، كليست كذلؾ الذبيحة مٌما ال يمكف التحٌرز عنو فمعفٌك عنو

" البكدينج األسكد"إلييا الدـ المسفكح كالنقانؽ المحشكة بالدـ كالعصائد المدماة 
كاليامبرغر المدمى كأغذية األطفاؿ المحتكية عمى الدـ كعجائف الدـ كالحساء بالدـ 
كنحكىا تعتبر طعاما نجسا محـر األكؿ الحتكائيا عمى الدـ المسفكح الذم لـ تتحٌقؽ 

 "بو االستحالة

ف ما  …أحٌمت لنا ميتتاف كدماف :}كيستثنى مف الدـ الكبد كالطحاؿ لقكلو 
{. الدماف ىما الكبد كالطحاؿ

 فالضمير " الخنزير حراـ بجميع أجزائو، كليس لحمو فحسب :- لحـ الخنزير

 في لغة العرب التي نزؿ أىٍك لحـ خنزير فإٌنو رجس  : في قكلو تعالى

                                                           

 (. 3314 حديث 557- باب الكبد كالطحاؿ: كتاب األطعمة)" مشيكر- سنف ابف ماجو" صحيح، 

أكؿ الشكم كالشريح جائز سكاء غسؿ المحـ أك لـ يغسؿ، بؿ غسؿ لحـ الذبيحة : " قاؿ اإلماـ ابف تيمية
 يأخذكف المحـ فيطبخكنو كيأكمكنو بغير غسمو، ككانكا يركف عمى عيد النبي  : - -بدعة، فما زاؿ الصحابة 

الدـ في القدر خطكطنا كذلؾ أف اهلل حـر عمييـ الدـ المسفكح أم المصبكب الميراؽ، فأٌما ما يبقى في العركؽ فمـ 
يحٌرمو كلكف حٌرـ عمييـ أف يتبعكا العركؽ كما تفعؿ الييكد الذيف بظمـ منيـ حٌرـ اهلل طٌيبات أحٌمت ليـ كبصٌدىـ 

 (.21/404)" مجمكعة فتاكل ابف تيمية" "عف سبيؿ اهلل كثيرا

قرر الفقياء أف المكاد المحرمة تبقى محرمة ما دامت عمى حاليا لـ تتغير صفاتيا كطبائعيا كلكف إف  " 
:  حساـ الديف- عفانة". تغيرت تمؾ األكصاؼ كالطبائع فيتغير الحكـ كىذا ما يعرؼ عند الفقياء باالستحالة

 (  10/278)نقبلن عف المكسكعة الفقيية .  (1/1421، ط5/247)"يسألكنؾ "

 (.5/278)المرجع السابؽ  

 .مف حاشية ىذه الٌصفحة-1–سبؽ تخريجو، انظر رقـ  

 .145سكرة األنعاـ، آية  
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بيا القرآف راجع إلى أقرب مذككر إليو، كىك الخنزير نفسو فصٌح بالقرآف أف 
. "الخنزير بعينو رجس فيك كٌمو رجس

  كلذلؾ ال يجكز األكؿ مف ذبيحة المشرؾ أك "ما ذكر عميو غير اسـ اهلل تعالى
كأما ذبيحة المجكسٌي كالمرتد كتارؾ التسمية : "المجكسٌي أك المرتٌد، قاؿ ابف القيـ

كمف أىؿ بذبيحتو لغير اهلل فنفس ذبيحة ىؤالء أكسبت المذبكح خبثنا أكجب تحريمو، 
كال ينكر أف يككف ذكر اسـ األكثاف كالككاكب كالجٌف عمى الذبيحة يكسبيا خبثنا، 
كذكر اسـ اهلل سبحانو كحده يكسبيا طيبنا، إاٌل مف قٌؿ نصيبو مف حقائؽ العمـ 

كاإليماف كذكؽ الشريعة، كقد جعؿ اهلل ما لـ يذكر اسـ اهلل عميو مف الذبائح فسقنا كىك 
الخبيث كال ريب أٌف ذكر اسـ اهلل عمى الذبيحة يطيٌبيا كيطرد الشيطاف عف الذابح 

كالمذبكح ، فإذا أخٌؿ بذكر اسمو البىسى الشيطاف الذابح كالمذبكح، فأٌثر ذلؾ خبثنا في 
الحيكاف، كالشيطاف يجرم في مجارم الدـ مف الحيكاف كالدـ مركبو كحاممو، كىك 

أخبث الخبائث فإذا ذكر الذابح اسـ اهلل خرج الشيطاف مع الدـ فطابت الذبيحة، فإذا 
لـ يذكر اسـ اهلل لـ يخرج الخبث، كأٌما إذا ذكر اسـ عدٌكه مف الشياطيف كاألكثاف فإف 

. "ذلؾ يكسب الذبيح خبثنا آخر
 كصنـ أك كثف أك قبر: ما ذبح لغير اسـ اهلل تعالى…" 
 
 :المحرمات مف األطعمة في السنة النبكٌية- ب

  ذك الٌناب مف السباع، سكاء كاف كحشيِّا؛ كاألسد كالنمر كالذئب كالفيد، أك كاف
، كذك المخمب مف الطير؛ كالصقر كالًحدىأىة (القٌط األىميٌ  )أىميِّا؛ كالكمب كالًسنٍَّكر 

 عف كٌؿ  نيى رسكؿ اهلل }: قاؿ- رضي اهلل عنو-عف ابف عباس . كنحكىما
.  {ذم ناب مف السباع، كعف كٌؿ ذم مخمب مف الطير 

                                                           

 (.2/339)"صحيح فقو السٌنة" 

 (.425-3/423)" أعبلـ المكقعيف "

 (.2/339)"صحيح فقو السٌنة"انظر  

 (.1932، حديث 982..- باب تحريـ أكؿ كٌؿ ذم ناب مف السباع: كتاب الصيد كالذبائح)" صحيح مسمـ "
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ف صح حديث جابر رضي اهلل  اختمؼ أىؿ العمـ في الضبع، كالصكاب حرمتو كا 
" نعـ: "آكميا؟ قاؿ: فقمت. نعـ: أنو سئؿ عف الضبع أصيد ىي ؟ فقاؿ }عنو؛

".  "{نعـ : " ؟ فقاؿأقالو رسكؿ اهلل  : فقمت
كبذلؾ قاؿ اإلماـ ابف القٌيـ، كبأٌنو خفي عمى بعض العمماء تحريمو كلك صٌح 

:  ذلؾ أٌنو. الحديث
 يحتمؿ أٌف المرفكع منو ىك ككنيا صيدنا، كيدؿ عميو حديث جابر عف رسكؿ اهلل،  -

ذا أصابو }: ك حديث إبراىيـ الصائغ، عف عطاء،عف جابر يرفعو الضبع صيد كا 
يحتمؿ الكقؼ كالرفع، " يؤكؿ: "، كقكلو{المحـر ففيو جزاء كبش ميًسٌف كيؤكؿ

ذا احتمؿ ذلؾ لـ تيعارض بو األحاديث الصحيحة الصريحة التي تبمغ مبمغ  كا 
. التكاتر في التحريـ

ا في اإلباحة لكاف فردنا، كأحاديث تحريـ ذكات  - كلك كاف حديث جابر صريحن
األنياب مستفيضة متعددة ادَّعى الطحاكمُّ كغيره تكاترىا، فبل يقٌدـ حديث جابر 

. عمييا
كالٌضبع مف أخبث الحيكاف كأشرىو، كىك ميٍغرلن بأكؿ لحـك الناس، كنٍبش قبكر  -

خراجيـ كأكميـ، كأكؿ الجيؼ، كيكسر بنابو . األمكات كا 

  ذكات األنياب، قد حٌرـ عمينا الخبائث كحـر رسكؿ اهلل   - سبحانو-كاهلل  -
. كالضبع ال يخرج عف ىذا كىذا

كغاية حديث جابر يدؿ عمى أنيا صيد يفدل في اإلحراـ، كال يمـز مف ذلؾ أكميا،  -
سئؿ أبك عبد اهلل ػ يعني اإلماـ أحمد ػ عف محـر قتؿ : كقد قاؿ بكر بف محمد

: كقاؿ جعفر بف محمد. عميو الجزاء، ىي صيد، كلكف ال يؤكؿ: ثعمبنا، فقاؿ
فقد نٌص عمى أٌنو سبع . الثعمب سبع: سمعت أبا عبد اهلل سئؿ عف الثعمب فقاؿ

                                                           

 (. 851، حديث206- باب ما جاء في أكؿ الصيد لممحـر: كتاب الحجٌ )" مشيكر- سنف الترمذم" حسف، 

قالو الشيخ مشيكر في . (4/243)" اإلركاء "فيكغيره؛ كصٌححو األلبانٌي  (4/372) أخرجو الطحاكٌم 
 .(حاشية- 3/366)" إعبلـ المكٌقعيف"تحقيقو لػ 
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 في الضبع كبشنا، ظٌف جابر أٌنو كأٌنو يفدل في اإلحراـ، كلمَّا جعؿ النبي  
. "يؤكؿ فأفتى بو

 عف جابر بف عبد اهلل   : كمنيا الحيمير األىمٌيةنيى النبٌي  }:  قاؿ يـك 
. {خيبر عف لحكـ الحيمير األىمٌية كرٌخص في الخيؿ

ال أدرم أىنىيى عنو رسكؿ اهلل }:  أٌنو تكقؼ فييا فقاؿكصٌح عف ابف عباس  

 مف أجؿ أنو كاف حمكلة الناس، فىكىرًهى أف تذىب حمكلتيـ، أك حٌرـ في يكـ 
كقد احتٌج الصنعانٌي عمى حرمتيا بحديث أنس . {خيبر لحـ الحمر األىمٌية

إٌف اهلل كرسكلو ينييانكـ }:  أمر منادينا فنادلإٌف رسكؿ اهلل  "رضي اهلل عنو 
ٌنيا لتفكر بالمحـ. الحمر األىمٌية؛ فإٌنيا رجسعف لحـك  . {فأكفئت القدكر كا 

كعمى ىذا إجماع أىؿ العمـ كقد ثبت أكميا عف : أٌما لحـك الحمر الكحشٌية فحبلؿ

 كأصحابو، كيجكز أكؿ لحـ الخيؿ عمى قكؿ الجميكر ككرىو الحنفٌية النبي 
. كبعض المالكٌية

مف – أك أكثر عمفيا النجاسة– كىي الحيكانات التي تتغذل بالنجاسات : "الجبللة

  اإلبؿ كالبقر كالغنـ كالدجاج كنحكىا كىذه ال يحؿ لحميا كال لبنيا، عف ابف عمر

                                                           

 .(بتصرؼ367-3/366)" إعبلـ المكٌقعيف "

 (.4219، حديث3/1032- باب غزكة خيبر: كتاب المغازم)" صحيح البخارم "

 (.4227، حديث3/1033- باب غزكة خيبر: كتاب المغازم)" صحيح البخارم "

، انظر (5528، حديث 3/1418- باب لحـك الحمر اإلنسٌية: كتاب الذبائح كالصيد)" صحيح البخارم "
 (.4/1824)" سبؿ السبلـ"

 (.2/342)"صحيح فقو السنة" انظر أدٌلتو في 
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كيجكز أكميا بعد حبسيا، .{ عف أكؿ الجبٌللة كألبانيانيى رسكؿ اهلل  }: قاؿ

. ( أٌنو كاف يحبس الدجاجة الجبٌللة ثبلثافعف ابف عمر 

 عف ابف عباس .كىي الشاة ترمى بالحجارة حٌتى تمكت: المجٌثمةقاؿ  :

.  { عف المجٌثمة كلبف الجاٌللة كالشرب مف في السقاءنيى رسكؿ اهلل }
 
 ديا: ما أمر الشارع بقتمو ال يحٌؿ أكمو  كالكمب كالفأرة كالعقرب كالغراب كالحي

. كالحٌية كالكزغالعقكر

الغراب كالًحدىأةي : خمس مف الدكاٌب كٌميٌف فاسؽ يقتمٌف في الحـر: }قاؿ 

أمر :  قاؿ، كعف سعد بف أبي كقاص  { كالعقرب كالف رة كالكمب العقكر

 ألصحابو لما خرجت ، كفي الحية قاؿ  بقتؿ الكزغ كسماه فكيسقناالنبٌي 

                                                           

، 421- باب ما جاء في أكؿ لحـك الجبٌللة كألبانيا: كتاب األطعمة)" مشيكر-سنف الترمذٌم " صحيح، 
 (1824حديث

أخرجو ابف أبي شيبة بسند صحيح، كتبعو عمى ذلؾ األلبانٌي في : قاؿ ابف حجر في فتح البارم:  صحيح
 (.2505، أثر 8/151- فصؿ: كتاب األطعمة)" إركاء الغميؿ"

 (.1/106):  المعجـ الكسيط

 (.4448 ، حديث 682- باب النيي عف لبف الجبٌللة: كتاب الضحايا)" سنف النسائيٌ " صحيح؛ 

 (.44ك2/36)"المساف."تصغير حدك كىك الحدأ جمع حدأة كىي طائر يطير يصيد الجرذاف: الحدٌيا 

ىك كؿ سبع يعقر أم يجرح كيقتؿ كيفترس كاألسد كالٌنمر كالذئب كالفيد كما أشبييا سماىا كمبا :  العقكر
 (.4/388 )"المساف. "الشتراكيا في السبعية

قالو الشيخ االلباني كابف باز كالعثيميف -نكع مف الزكاحؼ كاليكاـ كىي ما يعرؼ في ببلدنا بالبرص:  الكزغ
 (. 6/436)ساـٌ أبرص": المساف"كفي -.2/345في حاشية صحيح فقو السنة

 (.1829، حديث 1/434- باب ما يقتؿ المحـر مف الدكابٌ : كتاب جزاء الصيد)" صحيح البخارمٌ  "

 (.2238، حديث 1131- باب استحباب قتؿ الكزغ: كتاب السبلـ)" صحيح مسمـ "
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كقيت شركـ كما : فابتدرناىا فذىبت فقاؿ    {اقتمكىا}: عمييـ حية في الغار
. {كقيتـ شرىا

 الٌنممة كالٌنحمة كاليدىد كالٌصرد: ما نيى الشارع عف قتمو ال يحؿ أكمو 

 عف قتؿ أربع نيى رسكؿ اهلل }: كالضفدع عف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ
. {مف الٌدكاب الٌنممة كالٌنحمة كاليدىد كالٌصرد

 عف ضفدع يجعميا أٌف طبيبنا سأؿ رسكؿ اهلل }: كعف عبد الرحمف بف عثماف

نيى رسكؿ اهلل : }، كمف حديث أبي ىريرة {في دكاء فنياه النبٌي عف قتميا
ككجو استفادة تحريـ األكؿ لما . }عف قتؿ الٌصرد كالٌضفدع كالٌنممة كاليدىد

نييي عف قتمو أٌف النيي عف قتمو يعني الٌنيي عف تذكيتو، فبل تحمو التذكية، لمنيي 
. (عنيا كلك كاف أكمو حبلالن لما نيى عف قتمو

  كيحـر األكؿ مف صيد الكمب المعمـ إف أكؿ منو، أك خالطو في صيده كمب

إٌنا قـك نصيد بيذه :  فقمتسألت رسكؿ اهلل :  قاؿآخر، عف عدم بف حاتـ  

إذا أرسمت كالبؾ المعمٌمة، كذكرت اسـ اهلل فكؿ مما أمسكف : }قاؿ . الكبلب
ف قتمف، إال أف ي كؿ الكمب، فإٌني أخاؼ أف يككف إٌنما أمسكو عمى  عميؾ كا 

ف خالطيا كالب مف غيرىا فال ت كؿ . {نفسو، كا 
 

                                                           

 (.1830، حديث1/434..- باب ما يقتؿ المحـر: كتاب جزاء الصيد)" صحيح البخارمٌ  "

 .(كفيو كبلـ طكيؿ عنو- 4/30)"المساف"طائر فكؽ العصفكر يصيد العصافير :  الصرد

 (.3224، حديث 544- باب ما ينيى عف قتمو: كتاب الصيد)" مشيكر- سنف ابف ماجو" صحيح؛ 

 (.3871، حديث 582- باب في األدكية المكركىة: كتاب الطبٌ )" مشيكر- سنف أبي داكد" صحيح؛ 

قاؿ . (3223، حديث544- باب ما ينيى عف قتمو: كتاب الصيد)" مشيكر- سنف ابف ماجو" صحيح؛ 
مف أكؿ مف دـ الضفدع أك جرمو كـر بدنو ككمد لكنو كقذؼ المني حتى يمكت كلذلؾ ترؾ : "صاحب القانكف

 (.4/324)" زاد المعاد". "مائٌية كترابٌية، كالترابٌية يقتؿ أكميا: األطباء استعمالو خكفنا مف ضرره كىي نكعاف

 .(بتصرؼ346-2/344)"صحيح فقو الٌسٌنة" 

 (.5483، حديث 3/1407- باب إذا أكؿ الكمب: كتاب الذبائح كالصيد)" صحيح البخارمٌ  "
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 حكـ أكؿ المحكـ المستكردة مف البالد غير اإلسالمٌية  :
فإذا كانت لحكمنا بحرٌية؛ فإٌنو يحؿ أكميا ألٌنيا تؤكؿ ببل تذكية سكاء اصطادىا مسمـ 
أك غيره، أٌما لحـك حيكانات البٌر المباح أكميا، فإف كانت مستكردة مف ببلد أىميا، 
مجكسنا أك كثنٌييف أك مبلحدة، كالشيكعٌييف فبل يحٌؿ أكميا، كاف كانت مستكردة مف 

:  ببلد أىؿ الكتاب، فاٌنو يحٌؿ أكميا بشرطيف
.  أف ال يعمـ أٌنيـ ذكركا عمييا غير اسـ اهلل كالمسيح أك الصميب.1
ف :" قاؿ الزىرم.ذكاة شرعٌية (تذبح)أف تذكى .2 ال بأس بذبيحة نصارل العرب كا 

ف لـ تسمعو فقد أحمو اهلل كعمـ كفرىـ   .سمعتو يسٌمي لغير اهلل فبل تأكؿ، كا 
 

:  المحٌرمات مف األشربة: ثانينا
 الخمر ب نكاعيا :
يىا : في كتابو أشٌد تحريـ، قاؿ اهلل تعالى- سبحانو كتعالى- كقد حٌرميا اهلل  

ـي ًرٍجسه مٍٍّف عىمىًؿ الشَّنٍيطىاًف  ابي كىاألىٍزالى ٍيًسري كىاألىنصى ٍمري كىاٍلمى أىيُّبيىا الَّنًذيفى آمىنيكٍا ًإنَّنمىا اٍلخى
ـٍ تيٍفًمحيكفى  اء ًفي فىاٍجتىًنبيكهي لىعىمَّنكي ـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍغضى ًإنَّنمىا ييًريدي الشَّنٍيطىافي أىف ييكًقعى بىٍينىكي

الىًة فىيىٍؿ أىنتـي مُّبنتىييكفى  ـٍ عىف ًذٍكًر الٌمًو كىعىًف الصَّن دَّنكي يىصي ٍيًسًر كى ٍمًر كىاٍلمى . اٍلخى

                                                           

" الفقو الكاضح"محمد بكر إسماعيؿ في . ، كقد نقؿ صاحبو ما قالو د(2/340ج)" صحيح فقو السٌنة" انظر 
أف تٌدعي ىذه الدكؿ المصٌدرة أٌنيا تذبح عمى - فيما مضى– كقد كاف يكفينا : "، حيث قاؿ(2/390-395)

الطريقة اإلسبلمٌية، إال  أٌنو قد ثبت مف طرؽ متعددة أٌف ىذه الدكؿ ال تقـك بعممٌية الذبح الشرعٌي، كأٌف ما تقـك بو 
ليس إال مجرد خداع البتزاز األمكاؿ، كقد كصمت  (مذبكحة عمى الطريقة اإلسبلمٌية"مف ختـ عمى المحـك بأٌنيا 

بعض صفقات مف الدجاج المستكرد إلى بعض الببلد العربٌية، كقد كجد أٌف رقبة الدجاجة سميمة ككاممة ليس فييا 
بؿ كبمغ االستخفاؼ بعقكؿ !! رغـ كتابة العبارة التقميدٌية عمييا كأٌنيا ذبحت عمى الطريقة اإلسبلمٌية ! اثر الذبح؟

 .(!!أٌنو ذبح حسب الشريعة اإلسبلمٌية : المسمميف أف كجد مكتكبنا عمى صناديؽ السمؾ المستكرد

 (.3/452)"صحيح البخارم"

 .91-90 سكرة المائدة، آية 
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صٌدر الجممة - "تعالى–أٌنو : كقد أكدت اآليتاف عمى تحريـ الخمر مف عٌدة كجكه منيا

كقرنيا بعبادة األصناـ، كسٌماىا رجسنا، مٌما يدٌؿ عمى نجاستيا، . إٌنمابػ 
: أمر باجتنابيا فقاؿ"ك. كجعميا مف عمؿ الشيطاف إذ ىك حممو عميو كزينو لو

فاجتنبكه فأمر اهلل تعالى باجتناب ىذه األمكر، كاقترنت بصيغة األمر مع ،
جماع األٌمة، فحصؿ االجتناب المطمؽ الذم ال ينتفع معو  نصكص األحاديث كا 

.  كال غير ذلؾبشيء بكجوو مف الكجكه، ال بشرب، كال بيع كال تخميؿ كال مداكاة
أكرد الٌتحريـ في الميتة "كذلؾ يدٌؿ عمى تأكيد الكجكب، ك"كما أٌنو عٌمؽ الفبلح باألمر 

 كغيرىا مف  قيؿ الَّن أىًجدي ًفي مىا أيٍكًحيى -: تعالى–كالدـ كلحـ الخنزير في قكلو 
. "اآلم خبرنا، كفي الخمر نيينا كزجرنا، كىك أقكل التحريـ كآكده

: كقد ذىب جماىير العمماء إلى أٌف كٌؿ مسكر خمر حقيقة، لقكؿ النبي 
أييا الناس إٌنو نزؿ : كعف عمر قاؿ. {…كؿ مسكرو حراـ إٌف عمى اهلل عيدا}

مف العنب كالتمر كالعسؿ كالحنطة كالشعير، كالخمر : تحريـ الخمر كىي مف خمسة
ـى الصحابةي أٌف كٌؿ شيء ."ما خامر العقؿ كألٌف القرآف لٌما نزؿ بتحريـ الخمر فىًي

يسٌمى خمرنا يدخؿ في النيي، فأراقكا المٌتخذ مف التمر كالرطب، كلـ يخٌصكا ذلؾ 
المتخذ مف العنب، كألٌف الخمر إٌنما سٌميت خمرنا ألنيا تخمر العقؿ كتغٌيبو كتستره 

ف سٌمي بغير اسميا،                                                . فكٌؿ ما غٌيب العقؿ فيك خمر. "فعٌمت كٌؿ ميسًكر كا 

                                                           

 (.4/16)" تفسير البحر المحيط" أنظر 

 كقد فٌصؿ اإلماـ ابف تيمية الحديث، في مسألة التداكم بالمحرمات النجسة، كبٌيف حرمتو مف كجكه كثيرة 
 (.4/142" )زاد المعاد"كانظر . (441-21/434)" مجمكعة الفتاكل"أنظر 

 (.187-6/186)" الجامع ألحكاـ القرآف "

 .   145 سكرة األنعاـ، آية 

 (.6/186)" الجامع ألحكاـ القرآف "

 . سبؽ تخريجو قريبنا

 (.5581، حديث 3/1430- باب الخمر مف العنب كغيره: كتاب األشربة)" صحيح البخارم "

 .(بتصٌرؼ2/386)" صحيح فقو السنة" انظر



 

90 

 

 

ال تذىب الميالي كاألٌياـ حٌتى تشرب فييا طائفة مف أٌمتي الخمر  :}فقد قاؿ
كىي نبيذ الشعير،  (البيرة): كمف األسماء الحديثة لمخمر. {يسٌمكنيا بغير اسميا

كىك مشركب مقٌطر مف الحبكب المنبتة  (الكسكي)كىك نبيذ األجاص، ك (البٌكارة)ك
. ذات الكحكؿ (الككلكنيا)كىك نبيذ المبف ك (الككميش)المخمٌرة،  ك
  

 المخٌدرات: 
، ككميا  كاألفيكف كالكككاييف كالمكرفيف كالييركيف كالحشيشةأٌما المخدرٌات

حراـ كذلؾ إٌما ألٌنيا مسكرة عند مف قاؿ أنيا تسكر كابف تيمية حيث يرل أٌنيا تكرث 
كأٌف ىذا ىك الداعي إلى تناكليا، كقميميا يدعك إلى كثيرىا . نشكةن كلٌذةن كطربنا كالخمر

ما ألنيا مفترة قاؿ ابف حجر العسقبلنيٌ . كالشراب المسكر مف قاؿ أٌنيا ال : "كا 
ٌنما تخٌدر فيي مكابرة، فإٌنيا تحدث ما تحدث الخمر مف الطرب  تسكر، كا 

ذا سمـ عدـ اإلسكار فيي مفٌترة، كقد أخرج أبك داكد أٌنو: "كقاؿ"كالنشكة نيى  } :كا 

                                                           

، حديث 568- باب الخمر يسٌمكنيا بغير اسميا: كتاب األشربة)" مشيكر- سنف ابف ماجو" صحيح، 
3384.) 

 .(بتصرؼ-20ص  )" المكقؼ الحؽ" أنظر 

، كىك أخبث المخدرات عمى :  األفيكف يستخرج مف الثمار الناضجة مف نبات الخشخاش المشيكر بأبي النـك
. اإلطبلؽ
كىك شبو قمكم، يستخرج مف شجر الكككا، كيستعمؿ عمى سبيؿ الكيؼ عف طريؽ الشـ حتى أٌنو : الكككاييف

. يسمى بالشماـ
مف أىـٌ العناصر الفٌعالة في األفيكف كأقدميا اكتشافنا، كىك يكجد عمى إبر رقيقة حريرٌية المممس، أك : المكرفيف

. منشكرات مسٌدسة طعميا مٌر جدِّا
فيك يستخرج مف المكرفيف، كىك مسحكؽ بٌمكرٌم أبيض المكف، يذكب بصعكبة في الماء، كبسيكلة في : الييركيف
. الكحكؿ
 (.30-27)"المكقؼ الحؽ"انظر ". نبات يقاؿ لو القٌنب، يذكر أٌف البيائـ ال تأكميا: الحشيشة

 (.178-34/177)" مجمكعة الفتاكل" أنظر
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المفٌتر كٌؿ شراب : " قاؿ الخٌطابيٌ ."{عف كٌؿ مسكر كمفٌتر - -رسكؿ اهلل 
يكرث الفتكر كالرخكة في األعضاء كالخدر في األطراؼ، كىك مقدمة السكر، نيي 

، كيكفي في تحريمو ضرره كفساده المحسكس "عف شربو لئبل يككف ذريعة إلييا
. كالمشاىد

فكؿ ما نفع فيك طيب، ككؿ ما ضٌر فيك خبيث، كالمناسبة : "قاؿ ابف تيمية
الكاضحة لكٌؿ ذم لٌب، أٌف النفع يناسب التحميؿ، كالضرر يناسب التحريـ كالدكراف، 
فإٌف التحريـ يدكر مع المضاٌر كجكدنا؛ في الميتة كالدـ كلحـ الخنزير كذكات األنياب 

كالمخالب كالخمر كغيرىا مٌما يضٌر بأنفيس الناس، كعدمنا؛ في األنعاـ كاأللباف 
 " كغيرىا

 الٌدخاف :
فيك . كالدخاف سكاء كاف تناكلو عف طريؽ السيجارة أك الغميكف أك الٌنرجيمة
ا، كقد حٌرمو غالب عمماء ىذا العصر، بعد أف كشؼ الطٌب  بما ال يدع -خبيث أيضن

عف خطرىا كضررىا الصحٌي، اٌلذم قد يقتؿ المدٌخف، ناىيؾ عف أٌف - مجاالن لمشؾٌ 
لو أضرارنا أخرل، كتكفي كٌؿ كاحدة ألف تككف سببنا في تحريـ الدخاف، كمف أسباب 

ـي : :يقكؿ- تعالى–تحريمو أٌنو خبيث كاهلل  مىٍيًي ـي عى رٍّ ييحى ـي الطَّنيٍّبىاًت كى ييًحؿُّب لىيي كى

بىآًئثى  ال }: يقكؿكأنو مضر بصحة شاربو كبصحة مف حكلو كالرسكؿ   اٍلخى
. {ضرر كال ضرار

                                                           

، 558-باب النيي عف المسكر: كتاب األشربة)" مشيكر- سنف أبي داكد"، "مفٌتر" صحيح ما عدا كممة 
انظر . فميس لو شاىد" مفتر"الحديث صحيح لشكاىده الكثيرة إاٌل كممة : ، كقاؿ مشيكر بف سمماف(3686حديث

 .(ذيؿ كتاب تحقيؽ البرىاف- 79ص)" التعميقات الحساف"

 (.4/1732)"سبؿ السبلـ " 

 (.2/383)" صحيح فقو السنة "

 (.21/419)" مجمكعة الفتاكل "

 .157 سكرة األعراؼ، آية  

، قالو األلبانٌي كفٌصؿ (70-6/69)، كالبييقٌي (58-2/57)، كالحاكـ (2/218) صحيح؛ أخرجو مالؾ 
 (.250، حديث 1/498)" السمسمة الصحيحة"في
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" -: المسكر كالمخٌدر جناية عمى العقؿ: "في مقالتو- قاؿ الشيخ سعد ندا
ٌما خبيثة، كالطٌيبات حبلؿ  كالمأككالت كالمشركبات في نظر اإلسبلـ إٌما طٌيبة كا 

. كالخبيثة حراـ
: ىؿ ىك خبيث أك طٌيب ؟ ما كجد جكابنا إاٌل أٍف يقكؿ: كنحف إذا سألنا شارب الدخاف

ثـٌ أخذ يعٌدد أسباب خبثو مف حيث ". ما يختمؼ في ىذا الجكاب عاقبلف. إٌنو خبيث
إٌنو يفسد األسناف، كيضٌر الفـ، كالحمؽ، كيفسد الجياز التنٌفسٌي كاليضمٌي كالدمكٌم 

كيؤٌدم . كألٌنو يؤٌثر في محتكيات الرأس، فيفسد التفكير كيضعؼ اإلدراؾ. كالعصبيٌ 
ىبلكيا، . إلى أمراض خطيرة، أعظميا السرطاف كالعياذ باهلل كيؤٌدم إلى قتؿ النفس كا 

.  كإلتبلفو الماؿ، كلنتانة رائحتو
بناءن عمى ما ذكرت فإٌنو يبدك لي أٌف الدخاف حراـ : "  كقاؿ في نياية مقالو

قطعنا ألٌنو مف الخبائث كالخبائث كٌميا محرمة كليس مكركىة كما يزعـ بعض الذيف 
" ال يعممكف

الطبعة التمييدية لمكضكعات المكسكعة "كقد ذكر مصطفى الرزؽ في ىامش 
 ضررنا آخر لـ يذكره مف سبقو، كىك ضراكة الدخاف بحيث (54-53:ص )" الفقيية

ال يتمكف معيا المعتاد مف ترؾ التدخيف إال نادرنا حتى لقد يبمغ األمر بالمدٌخنيف، 
  " أف ينفؽ أحدىـ عمى التدخيف ما يكفي إعاشة أسرة متكسطة 

 
 

                                                           

( 81-73) انظر التعميقات الحساف ذيؿ تحقيؽ البرىاف في شأف الدخاف الذم يشربو الناس اآلف  ص
بتصرؼ كقد أجاب مشيكر سمماف عف شبو عديدة ذكرىا مف اعترض عمى تحريـ الدخاف، منيا شبية عدـ النص 
الصريح باسمو في التحريـ، كأجاب باف الدخاف لـ يكف في عصر الصحابة فمـ يحتج إلى نٌص عميو بعينو، كما 
أٌف اإلسبلـ جاء في كثير مف األحياف بقكاعد عامة، يندرج تحتيا آالؼ الجزئيات، كعدـ كركد دليؿو خاصٍّ ينٌص 

باحتو . عمى حرمة الدخاف صراحةن ال يدٌؿ عمى حٌمو كا 
الصحيح التفصيؿ، فكٌؿ نافع كال : األصؿ في األشياء اإلباحة إال ما حٌرمو دليؿه ينٌص عميو، كقاؿ: كمنيا شبية

ضرر فيو كال خبث فيك مباح إال بدليؿ، ككٌؿ ضاٌر أك ضرره أكبر مف نفعو فيك حراـ إال لممضطر، كذكر قكؿ 
كؿ ما أضٌر أكمو كالزجاج كالحجر كالسـ يحـر أكمو كأكرد شبيات أخرل في ": ركضة الطالبيف"النككم في 

 (.130-30ص)في اليامش " تحقيؽ البرىاف"المكضكع كذكر الردكد عمييا انظر 
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 :ثالثنا؛ المحرمات مف األلبسة كالٌزينة
 ركل ابف عمر أف عمر بف الخطاب رأل حٌمة سيراء عند باب :الحرير لمرجاؿ 

يا رسكؿ اهلل لك اشتريت ىذه فمبستيا لمناس يـك الجمعة كلمكفد إذا : المسجد، فقاؿ

ثـ  }إٌنما يمبس ىذه مف ال خالؽ لو في اآلخرة :  فقاؿ رسكؿ اهلل! قدمكا عميؾ

يا رسكؿ اهلل : فأعطى عمر منيا حمو فقاؿ عمر.  منيا حمؿجاءت رسكؿ اهلل 

إٌني لـ أكسكيا :}  فقاؿ رسكؿ اهلل. كسكتنييا، كقد قمتى في حمة عطارد ما قمت
ا مشركنا بمٌكة{لتمبسيا  . ، فكساىا عمر أخن

    كال يتحٌمى الرجؿ بالذىب، عف أبي ىريرة عف النبٌي أٌنو رأل خاتمنا مف 
يعمد أحدكـ إلى جمرة مف نار فيجعميا في }: ذىبو في يد رجؿ فنزعو فطرحو فقاؿ

ال كاهلل ما : خذ خاتمؾ فانتفع بو  قاؿ: فقالكا لمرجؿ عندما ذىب الرسكؿ  {يده

، كال يجكز تحمي الصبياف بالذىب كالفضة مما آخذه أبدنا كقد طرحو الرسكؿ  
 .تتزيف بو النساء، تعكيدا ليـ عمى الرجكلة 

  كال يشترم لباسا يتسـ بو الكفار عف عبد اهلل بف عمر– - أف رسكؿ اهلل 
 .{إف ىذه ثياب الكفار فال تمبسيا}: رأل عميو ثكبيف معصفريف، فقاؿ 

 مف لبس ثكب }:  كما في حديث شريؾ يرفعو قاؿكال يرتدم لباس شيرة
ـٌ تميب فيو النار  . {شيرة ألبسو اهلل يكـ القيامة ثكبنا مثمو ث

                                                           

 (2068، حديث 1052- باب تحريـ استعماؿ إناء الذىب كالفضة: كتاب المباس كالزينة)" صحيح مسمـ "

 (.2090، حديث 1063..- باب تحريـ خاتـ الذىب: كتاب المباس كالزينة)" صحيح مسمـ "

 باختصار 2/568)" األبحاث الفقيية في قضايا الزكاة المعاصرة: "محمد سميماف كآخركف-  انظر األشقر
  .(األردف/دار النفائس- 1/1418كتصرؼ، ط 

، حديث 1057- باب النيي عف لبس الرجؿ الثكب المعصفر: كتاب المباس كالزينة)" صحيح مسمـ "
2077.) 

 (.3/487)"  لساف العرب"انظر . ظيكر الٌشيء في شينعة حتى يشيره الٌناس كالشيرة الفضيحة: الٌشيرة 

 (.4029، حديث 602- باب في لبس الشيرة: كتاب المباس)" مشيكر- سنف أبي داكد" حسف، 
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  كال يشترم تكلةن كال تميمة يعٌمقيا قاؿ {: إٌف الرقى كالتمائـ كالتكلة
. {شرؾ

  كال تنفؽ المرأة ما تعتبر باستيبلكيا إياه متشبية بالرجاؿ كال الرجؿ يتشبو بيا

 المتشٌبييف لعف رسكؿ اهلل }: سكاء كاف ممبسا أك زينة، عف ابف عباس قاؿ
 .{مف الرجاؿ بالنساء، كالمتشٌبيات مف النساء بالرجاؿ

  ،كيحـر اإلنفاؽ عمى الكشـ كالٌنمص كالفمج، ككٌؿ عمؿ فيو تغيير لخمؽ اهلل
 كالمستكشمات كالمتنٌمصات لعف اهلل الكاشمات}: قاؿ ابف مسعكد

 لمحسف، المغٌيرات خمؽ اهلل تعالى مالي ال ألعف مف لعف رسكؿ كالمتفٌمجات

 .{ كىك ممعكف في كتاب اهللاهلل    

                                                           

. ال يفيـ معناىا- ما-ىي ىنا كؿ ما فيو االستعاذة بالجف، أك:  الرقى
جمع تميمة، كأصميا خرزات تعمقيا العرب عمى رأس الكلد لدفع العيف، ثـٌ تكٌسعكا في فييا فسٌمكا بيا كٌؿ : كالتمائـ
كتعميؽ بعض ! كمف ذلؾ تعميؽ بعضيـ نعؿ الفرس عمى باب الدار، أك في صدر المكاف: قاؿ األلباني. عكذة

السائقيف نعبل في مقدمة السٌيارة أك مؤخرتيا، أك الخرز األزرؽ عمى مرآة السيارة التي تككف أماـ السائؽ مف 
! الداخؿ؛ كؿ ذلؾ مف أجؿ العيف زعمكا

جعمو مف : بكسر التاء كفتح الكاك ما يحبب المرأة إلى زكجيا مف السحر كغيره؛ قاؿ ابف األثير:     كالٌتكلة
 (.650-1/649)" السمسمة الصحيحة . "الشرؾ العتقادىـ أف ذلؾ يؤثر كيفعؿ خبلؼ ما قٌدره اهلل تعالى

 (.3883، حديث583- باب في تعميؽ التمائـ: كتاب الطبٌ )" مشيكر- سنف أبي داكد" صحيح؛ 

 (.5885باب المتشبيكف بالنساء كالمتشبيات بالرجاؿ، حديث : كتاب المباس)" صحيح البخارمٌ  "

كىي أف تغرز إبرة أك مسمة أك نحكىما في ظير الكؼ أك المعصـ أك الشفة أك - جمع كاشمة؛ كىي التي تشـ
غير ذلؾ مف بدف المرأة حتى يسيؿ الدـ ثـ تحشك ذلؾ المكضع بالكحؿ أك النكرة فيخضر، كقد يفعؿ ذلؾ بدارات 

جمع مستكشمة كىي التي ( كالمستكشمات)، (14/88)" شرح النككم عمى مسمـ. "كنقكش كقد تكثره كقد تقممو
كتعاطيو حراـ بداللة الٌمعف كيصير المكضع المكشـك نجسا ألف الدـ نجس فيو : تطمب الكشـ قاؿ ابف حجر

فتجب إزالتو إف أمكنت كلك بالجرح إال إف خاؼ منو تمفا أك شيئا أك فكات منفعة عضك فيجكز إبقاؤه، كتكفي 
 (. 10/372)" فتح البارم. "التكبة في سقكط اإلثـ

كىي اٌلتي تطمب الفمج أك تصنعو، كالفمج انفراج ما بيف المتبلصقيف بالمبرد أك نحكه، كىك : (متفٌمجة) جمع 
مختص عادة بالثنايا كالرباعيات كيستحسف مف المرأة كربما صنعتو المرأة التي تككف أسنانيا متبلصقة لتصير 
متفٌمجة، كقد تفعمو الكبيرة تكىـ أنيا صغيرة ألف الصغيرة غالبا  تككف مفمجة جديدة السف ، كيذىب ذلؾ في 
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 عمى -فتغيير الشيب سٌنة كيغٌير بكٌؿ لكف ما عدا السكاد: كالصبغة السكداء

 نيى عف ذلؾ فقاؿ في الشيب لٌما ؛ ألٌف الرسكؿ -خبلؼ بيف العمماء فييا
غيركا ىذا بشيء كاجتنبكا }:  البيضاءأسمـ أبك قحافة كرأسو كلحيتو كالثغامة

. {السكاد
  التي يتزٌيف بيا الصبياف " المارينز"كقٌصات الٌشعر التي فييا قزع مثؿ قٌصة

. { نيى عف القزعأف رسكؿ اهلل } :عف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما
كالقزع ىك حمؽ بعض الرأس مطمقا بحيث يترؾ بناصيتو شعره أك حمؽ بعض 

 .رأس الصبي كيترؾ بعض

  ككصؿ الشعر بالشعر عف عائشة" : أٌف جارية مف األنصار تزٌكجت كأٌنيا

لعف اهلل }:  فقاؿمرضت فتمٌعط شعرىا فأرادكا أف يصمكىا فسألكا النبٌي 
. {الكاصمة كالمستكصمة

محٌرمة كىي داخمة في " أنيا : قاؿ الشيخ ابف العثيميف فييا: كمثمو البارككة
ف لـ يكف كصبل، فيي تظير رأس المرأة عمى كجو أطكؿ مف حقيقتو  الكصؿ كا 

 الكاصمة كالمستكصمة لكف إف لـ يكف عمى رأس فتشبو الكصؿ كقد لعف النبي 

                                                                                                                                                                      

كتحديد األسناف يسمنى . كالمذمكمة مف فعمت ذلؾ ألجؿ الحسف فمك احتاجت إلى ذلؾ لمداكاة مثبلن جاز.الكبر
 10/372)" فتح البارم"أنظر .بالكشر 

 (.5943، حديث 4/1510- باب المكصكلة: كتاب المباس)" صحيح البخارمٌ  "

 (.1/337)"لساف العرب. "شجرة تبيٌض كأنيا الثمج:  الٌثغامة

باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أك حمرة كتحريمو  : كتاب كتاب المباس كالزينة)" صحيح مسمـ "
 (.2102، حديث1069- بالسكاد

 (.5921، حديث4/1506- باب القزع: كتاب المباس)" صحيح البخارمٌ  "

 (.3/224)" مكسكعة المناىي الشرعية "

أم التي تطمب فعؿ ذلؾ كيفعؿ : (كالمستكصمة ). التي تصؿ الشعر سكاء كاف لنفسيا أـ لغيرىا: (الكاصمة) 
 (.10/376)فتح البارم. بيا

 (.5934، حديث 34/1508- باب كصؿ الشعر: كتاب المباس)" صحيح البخارم "
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كأف تككف قرعاء فبل حرج مف استعماؿ البارككة ليستر ىذا ! المرأة شعر أصبلن 

 لمف قطعت أنفو في إحدل العيب ألف إزالة العيكب جائزة كليذا أذف النبي
كقد ذىبت المجنة الدائمة لئلفتاء بالسعكدٌية إلى …الغزكات أف يتخذ أنفا مف ذىب

عف تحريـ استعماؿ البارككة، لما فييا مف تشٌبو بالكافرات، كقد نيى النبي  

 أٌف كصؿ النساء ، كقد ذكر {مف تشٌبو بقكـ فيك منيـ}: ذلؾ بقكلو
شعكرىف مؤٌشر لميبلؾ؛ عف حميد بف عبد الرحمف أٌنو سمع معاكية بف أبي 

مف شعر كتناكؿ قيٌصة– عاـ حج كىك عمى المنبر كىك يقكؿ : --سفياف

 يا أىؿ المدينة أيف عمماؤكـ؟ سمعت رسكؿ اهلل : فقاؿ- كانت بيد حرسيٌ 
إنما ىمكت بنك إسرائيؿ حيف اتخذ ىذه  }: ينيى عف مثؿ ىذه، كيقكؿ

. {نساؤىـ
لبس العدسات مف : "كيكره استيبلؾ العدسات لغير حاجة؛ قاؿ صالح الفكزاف

ا إذا  أجؿ الحاجة ال باس بو، أما إذا كاف مف غير حاجة، فإٌف تركو أحسف، خصكصن
، عبلكة عمى ما فيو مف التدليس  كاف غالي الثمف، ألٌنو يعٌد مف اإلسراؼ المحـر

. كالغٌش، ألٌنو يظير العيف بغير مظيرىا الحقيقٌي، مف غير حاجة إليو
 

: رابعنا؛ المحرمات مف المقتنيات؛ كمنيا
  استعماؿ األكاني كاألدكات فقد اتفؽ الفقياء عمى تحريـ "آنية الذىب كالفٌضة

الذىبية كالفضية كالفنجاف كالممعقة كالمكحمة كغير ذلؾ، كيستكم في ذلؾ الرجؿ 
                                                           

 (.4031، حديث603- باب في لبس الشيرة: كتاب المباس)" مشيكر- سنف أبي داكد" حسف صحيح؛ 

- 1/1422، ط765-764ص )" اإلمبلء في الكبائر كالمناىي الشرعٌية لمنساء: "صبلح فتحي-  انظر ىمؿ
 . (لبناف/ مؤسسة الرياف

 (.10/375)" فتح البارم. "الخصمة مف الشعر-: بضـٌ القاؼ كتشديد الميممة- القيصة 

ًسيٌ  رى  (..10/375)" فتح البارم. "نسبة إلى الحرس، كىـ خدـ األمير:  الحى

 (.5932، حديث 4/1508- باب كصؿ الشعر: كتاب المباس)" صحيح البخارمٌ  "

 .(الرياض-2/1416،ط26ص)" زينة المرأة بيف الطٌب كالشرع: "محمد بف عبد العزيز- المسند
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ال تشربكا في آنية الٌذىب كالفٌضة، كال تمبسكا الحرير كال  : }كالمرأة لقكلو 

الذم يشرب في : }كقكلو .  {الديباج، فإٌنيا ليـ في الدنيا كلكـ في اآلخرة
 كلما في استعماليا مف السرؼ ،{إناء الفٌضة إٌنما يجرجر في بطنو نار جينـ

أٌما األكاني كاألدكات الممٌكىة بالذىب أك الفٌضة، . كالخيبلء ككسر قمكب الفقراء
فقد ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية، كالشافعية في كجو آخر؛ إلى 

يخمص منو شيء بالعرض عمى النار، " الطبلء"التفريؽ بيف ما إذا كاف التمكيو 
كأٌما إذا . كتتجٌمع منو كٌمٌية مف الذىب أك الفٌضة فبل يجكز استعماؿ ذلؾ الممٌكه

كاف ال يخمص منو شيء بالعرض عمى النار فيباح استعمالو لعدـ كركد نصٍّ في 
. "تحريمو

  التماثيؿ؛ فقد حٌرـ اإلسبلـ اٌتخاذ التماثيؿ لمزينة، كما حٌرـ صناعتيا سكاء

 إٌف أشد الناس  }لقكلو  . أكانت مف الذىب أـ مف الفضة أـ مف غيرىما
.  {عذابا عند اهلل يكـ القيامة 

 أك الحيطاف أك كال يجكز لو أف ينفؽ عمى الصكر سكاء كانت في الثياب
الحجر، سكاء كانت مف الشمع أك العجيف أك الحديد أك النحاس أك الجبص أك غيره، 

أحيكا ما : إٌف الذيف يصنعكف ىذه الصكر يعذبكف يكـ القيامة، يقاؿ ليـ}:  قاؿ 
قدـ رسكؿ }: كقد استثنى العمماء مف التماثيؿ لعب األطفاؿ؛ لقكؿ عائشة. {خمقتـ

                                                           

 (.  5633، حديث 3/1440- باب آنية القٌضة: كتاب األشربة)" صحيح البخارمٌ  "

 (.5634، حديث3/1440- باب آنية الفٌضة: كتاب األشربة)" صحيح البخارمٌ  "

 (.566 – 2/564)األبحاث الفقيية في قضايا الزكاة المعاصرة  " 

 (.5950، حديث4/1511- باب عذاب المصٌكريف يـك القيامة: كتاب المباس)" صحيح البخارمٌ   "

حاصؿ ما في : قاؿ ابف العربي.(إال رقما في ثكب ) :  استثنى بعض العمماء الصكر عمى النسيج لقكلو
ف كانت رقما فأربعة أقكاؿ األكؿ يجكز مطمقا لمحديث :اتخاذ الصكر ،أنيا إف كانت ذات أجساـ حـر باإلجماع ،كا 

ف قطعت الرأس أك : المنع مطمقا حتى الرقـ، الثالث: ،الثاني إف كانت الصكرة باقية الييئة قائمة الشكؿ حـر كا 
ف كاف معمقا لـ يجز:تفرقت األجزاء جاز ،قاؿ كىذا ىك األصح،الرابع  فتح .إف كاف مما يمتيف جاز كا 

 (.10/391)البارم

 (.5951، حديث4/1511- باب عذاب المصٌكريف يـك القيامة: كتاب المباس)" صحيح البخارمٌ   "



 

98 

 

 

  مف غزكة تبكؾ أك خيبر، كفي سيكتيا ستر، فيٌبت ريشه فكشفت ناحية  اهلل
كرأل بينيٌف ! بناتي: ما ىذا ياعائشة؟ قالت: الستر عف بناتو لعائشة لعب، فقاؿ
كما :قاؿ! ما ىذا الذم أرل كسطيف؟ قالت فرس: فرسنا لو جناحاف مف أرقاع، فقاؿ

أما سمعت أٌف : قالت! فرس لو جناحاف: قاؿ! جناحاف: ىذا الذم عميو؟ قالت
كمع ىذا فميس مف . {فضحؾ حتى رأيت نكاجذه: لسميماف خيالن ليا أجنحة؟ قالت

المستحسف شراء العرائس الغربٌية التي تدعك بناتنا إلى محبة الحياة الغربية كتجعميا 
التي سمبت عقكؿ األطفاؿ بمبلبسيا كمنزليا كأثاثيا " باربي"تستمرئ العرم مثؿ لعبة 

ف كانت باىظة الثمف–كليست كميا …كمقتنياتيا ك " مكلي"تدعك لذلؾ كما لعبة - كا 
غيرىا ..التي تبكي كترضع كتتجشأ كتضحؾ كتتنفس كتغمض عينييا كتناـ كتشخر ك

افإنيا إف كانت حبلؿ..مما يعطس كيئف كيبكؿ ك لما تفٌننكا بيا مف مضاىاة خمؽ  –ًن
" فٌمة" بؿ حٌتى مف لعبة –فيي أفضؿ مف أكلئؾ - اهلل كألنيا ليست كعرائس عائشة

التي فرح بيا بعض الناس ألنيا لعبة مسممة ترتدم الحجاب كلكف لؤلسؼ فيي 
لما فييا مف تدريب لمبنات عمى -تحت الحجاب بمباسيا كصبغات شعرىا" باربي"

. تربية األكالد
  ـي عمى المستيمؾ شراء اآلالت المكسيقية التي حرميا اهلل تعالى كاألشرطة كيحري

الغنائٌية التي عٌمت بيا البمكل كأفبلـ الفيديك اليابطة التي تنشر الفساد كال تخمك مف 

ليككنٌف مف أٌمتي أقكاـ؛ : }المكسيقى كاألغاني الماجنة التي يحـر سماعيا قاؿ
مىـو يركح  يستحٌمكف الحر كالحرير كالخمر كالمعازؼ، كلينزلٌف أقكاـ إلى جنب عى

ارجع إلينا غدنا، : لحاجة فيقكلكف- يعني الفقير–عمييـ بسارحة ليـ، ي تييـ 
كيمسخ آخريف قردة - أم يكقعو عمييـ-كيضع العمـ- أم ييمكيـ ليبلن -فيبٌيتيـ اهلل

 في ىذه األحاديث ، كداللة تحريـ المكسيقى{ إلى يـك القيامةكخنازير

                                                           

 (.4932، حديث 739- باب في المعب بالبنات: كتاب األدب)" مشيكر- سنف أبي داكد" صحيح 

قاؿ ابف . يحتمؿ الحقيقة كما كقع لؤلمـ السالفة، كيحتمؿ أف يككف كناية عف تبدؿ أخبلقيـ:  قاؿ ابف العربي
كالثاني ىك الذم نراه اليـك في شبابنا المائع الذم يناـ : قمت. (10/56فتح البارم ). كاألكؿ أليؽ بالسياؽ: حجر

 .كيستيقظ عمى المكسيقى مف قمة الحياء كالٌدياثة
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 كما أف مف استحٌميا حٌؽ عميو .{يستحٌمكف}: كاضحة، إذ لك كانت حبلالن لما قاؿ
 .العذاب كالمسخ كال يككف، ىذا إال عمى فعؿ محٌرـ

  كال ينفؽ لشراء كمب، إاٌل أف يككف لصيد أك حراسة أك يستعمؿ في تعقب آثار

.   { بيتنا فيو كمب أك صكرة تماثيؿ ال تدخؿ المالئكة: } قاؿ. المجرميف
                                                                                                                                                                      

، 3/1432- باب ما جاء فيمف يستحٌؿ الخمر كيسٌميو بغير اسمو: كتاب األشربة)" صحيح البخارمٌ  "
الماشية اٌلتي تسرح بالغداة إلى : السارحة. أعبلـ: رأس الجبؿ، كالجمع: ىك الجبؿ العالي، كقيؿ: العىمىـ)، (5590

كقد طعف ابف حـز في ىذا الحديث بٌأنو منقطع، ألٌف البخارٌم عٌمقو  (أم ترجع بالعشٌي إلى مألفيا: رعييا كتركح
فتح "عف ىشاـ بف عٌمار، كقد رٌد عميو الحافظ ابف حجر كبٌيف خطأ فعمو مف عدة كجكه انظرىا إف شئت في 

 (.10/52)" البارم

 كقد أعجبني بعض ما خمص إليو أحمد القضاة بعد مناقشة أدلة المذاىب كأقكاؿ العمماء في ىذا المكضكع 
كىك أٌف المكسيقى كممة عاٌمة ال يتعمؽ بيا حٌؿ كال حرمة إٌنما الحٌؿ كالحرمة يتعمقاف باآللة، كأف تحريـ مطمؽ 

فاآلالت المكسيقية منيا المحـر كمنيا المباح، كأف المعازؼ كالمزامير . السماع دعكل باطمة ككذلؾ إباحة السماع
اكالككبة محرمة نظر  لقكة األدلة كأٌف الدٌؼ كطبؿ الغزاة كنحكىما في األعراس مباح، كأٌف تعميؽ اإلباحة أك ًن

ف  التحريـ عمى المذة أك التذكر مجالس الفسؽ فقط غير منضبطة إنما يجب أف ترد إلى النٌص كثبكتو كداللتو كا 
اكلـ يعجبني قكلو بإباحة استعماؿ األطفاؿ اآلالت المكسيقية كسماعيـ ليا قياس. لـ تظير العمة أك الحكمة  ًن

عمى لعبيـ بمعب األطفاؿ كانتفاء تذكر مجالس الفسؽ عند سماعيا كألٌف طبع الصبياف مائؿ إلى المرح كالمعب 
كالميك كذلؾ ألف قياسو حميا عمى لعبيـ بمعب األطفاؿ قياس مع الفارؽ ألف لعب األطفاؿ ممتينة كال يتحقؽ ذلؾ 

في أنفسيـ في المكسيقى التي يمعبكف بيا كألنيـ عند سماعيا يفعمكف ما يركنو مف فعؿ الكبار فيصير الفسؽ 
عندىـ أمر طبيعٌي كألٌف الصبي ينبغي أف يعٌكد عمى الحفاظ عمى كقتو كالتعٌمؽ باآلخرة كالمكسيقى ال تكرث إال 

 باختصار كتصرؼ  ط 227 – 226ص )" الشريعة اإلسبلمٌية كالفنكف: "احمد مصطفى عمى-القضاة. الغفمة
 .(دار عمار عماف/ دار الجيؿ بيركت -ىػ 1/1408

دار - ىػ1424/،ط28-27ص)"تنزيو الشريعة عف إباحة األغاني الخميعة: "أحمد بف يحيى- أنظر النجمي
 .(مصر/ المنياج

- تعالى– كقد ذكر الدكتكر حساـ الديف عفانة أدلة جكاز شراء الكمب ليذه األغراض، كمف أقكاىا قكلو 
: قاؿ (…يسألكنؾ ماذا أحٌؿ ليـ قؿ أحٌؿ لكـ الطٌيبات كما عٌممتـ مف الجكارح مكٌمبيف تيعٌممكنيٌف مٌما عٌممكـ اهلل )

كىذه اآلية تدؿ عمى جكاز اتخاذ الكبلب لمصيد، كيفيـ مف ذلؾ أٌنيا أداة لمصيد ينتفع بيا كما كاف كذلؾ يجكز 
، كذكر بعض األحاديث التي تستثني كمب الصيد ككمب الماشية -كمعناه يجكز شراؤه–بيعو ماداـ يجكز اقتناؤه 

كما في معناىما، مف عمـك النيي المذككر في األحاديث التي احتج بيا الجميكر عمى المنع، أنظرىا في 
 (.148-5/147)" يسألكنؾ"

محمد - الذىبيٌ " يريد المبلئكة الذيف ينزلكف بالرحمة كالبركة دكف المبلئكة الذيف ىـ الحفظة: " قاؿ الخٌطابيٌ 
 . (ىػ دار البياف الحديثة مصر1422 1ط211ص)عناية محمكد بف الجميؿ " الكبائر: "بف عثماف
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اكخبلصة األمر فإٌنو يحـر عمى المسمـ استيبلؾ كٌؿ ما نيى عنو اإلسبلـ تناكؿ  ًن
ا ككٌؿ سمعة أك خدمة ثبت ضررىا عمى الٌنفس أك الغير سكاء عمى البدف . أك استخدامن

ف لـ ينٌص عمى حرمتيا دليؿ يخٌصيا إذ يكفي في ذلؾ  أك العقؿ أك الديف أك الخمؽ كا 

مف قكاعد اإلسبلـ : "قاؿ الشيخ محمكد شمتكت. {ال ضرر كال ضرار:}قكلو 
ٌنو بقدر ما  العاٌمة، إٌنو يحـر ما ضٌر حفظنا لمعقيدة أك العقؿ أك الماؿ أك العرض، كا 

يككف لمشيء مف إضعاؼ ناحية مف ىذه النكاحي، يككف تحريمو أك كراىتو، فما عظـ 
ضرره عظمت حرمتو، كاإلسبلـ يرل أف الصٌحة البدنٌية ال تقٌؿ في كجكب العناية بيا، 

كحكـ اإلسبلـ عمى الشيء بالحرمة أك الكراىة، ال : ، كقاؿ..عف ناحية العقؿ كالماؿ
    "يتكٌقؼ عمى  كجكد نصٍّ خاصٍّ بذلؾ الشيء

ٌنما كره لممستيمؾ أف يستيمكيا، فإٌنو  كىناؾ أشياء لـ يحٌرـ اإلسبلـ استيبلكيا، كا 
: مثبلن 

 كالبضائع األمريكٌية كالبريطانٌية كالييكدٌية؛ كقد : يكره شراء بضائع المحاربيف
ف كاف األصؿ جكاز الشراء حٌث كثير مف العمماء  عمى مقاطعة ىذه البضائع، كا 

                                                                                                                                                                      

،  2/791..- كالمبلئكة في السماء! آميف: إذا قاؿ أحدكـ- باب: كتاب بدء الخمؽ)" صحيح البخارم "
 (.3225حديث 

، قالو األلبانٌي كفٌصؿ (70-6/69)، كالبييقٌي (58-2/57)، كالحاكـ (2/218) صحيح؛ أخرجو مالؾ 
 (.250، حديث 1/498)" السمسمة الصحيحة"في

كقد أسيب الشيخ : "كقاؿ في اليامش (77-76)" تحقيؽ البرىاف" ذكره الشيخ مشيكر سمماف في تعميقو عمى 
في بياف ميزاف الًحٌؿ كالحرمة فيما ال نٌص فيو في تفسيره لؤلجزاء العشرة - رحمو اهلل تعالى-محمكد شمتكت 

 (.419-417ص)األكلى مف القرآف الكريـ 

 منيـ حمكد بف عقبلء الشعيبٌي، عمي بف خضير الخضير، عبد اهلل بف عبد الرحمف السعد، محمد بف عبد 
العزيز الشدم، محمد بف فيد بف عمي الرشكدم، صالح بف عبد اهلل الرشكدم، حمد بف ريس الريس، حمد بف 

عبد اهلل بف إبراىيـ الحميدم، محمد بف مرزكؽ المعيتؽ، عبد العزيز بف صالح، الجربكع، ناصر بف حمد الفيد، 
أنظر بياف أىؿ العمـ في الحٌث عمى مقاطعة منتجات أعداء اإلسبلـ كأمريكا كبريطانيا . أحمد بف صالح السناني
كمنيـ الشيخ السعدم أنظر حكـ مقاطعة المنتجات . saaid. net/ fatwa/ f18.htmكغيرىما مف دكؿ الكفر  

 .wwwكمنيـ الدكتكر حسيف شحاتو أنظر  .saaid.net/ warathah/ hmood/h32.htmالييكدية  

islamonline.net/ fatwa application/ arabic/ display.asp?hFatwaID=70694 . كمنيـ
فكؿ مف اشترل البضائع اإلسرائيمية كاألمريكية مف : " القرضاكم الذم قاؿ بتحريـ شراء ىذه البضائع كقاؿ
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 لكف ييمجأ إليو بعد أف ظيرت عداكة ىؤالء لئلسبلـ كالمسمميف عمى مف أىؿ الحرب

 كما اعتبار أٌنو لكف مف ألكاف الجياد بالماؿ، كقد فعمو الصحابة بتقرير النبي   

 عف كٌفار مٌكة، كفيو  منع الميرة أٌف ثمامة بف أثاؿ  ثبت في الصحيحيف
إضعاؼه ليؤالء األعداء، ال سٌيما كأٌف قكاـ قٌكتيا يعتمد عمى اقتصادىا، كمتى ضعؼ 

 كفيو مناصرة لممجاىديف. اقتصادىا؛ ضعفت قٌكتيا
  ٌيحـر : " يكره ستر الجدراف بالمخمؿ أك الخشب أك الكرؽ كغيره، قاؿ اليبللي

إٌف اهلل لـ }: ستر الجدراف بالسجاد كغيره، ألٌنو سرؼ كزينة غير مشركعة، قاؿ 
. {ي مرنا أف نكسك الحجارة كالٌطيف 

أعرست في عيد أبي، فآذف أبي الناس، ككاف أبك أيكب فيمف : قاؿ سالـ بف عبد اهلل
 أخضر، فأقبؿ أبك أيكب فدخؿ فرآني قائما، كاٌطمع آذٌنا، كقد ستركا بيتي بنجاد

– أتستركف الجدر؟ قاؿ أبي ! يا عبد اهلل: فرأل البيت مستترنا بنجادو أخضر، فقاؿ
أف تغمبنو  [عميو]أخشى  [كنت]مف : غمبنا الٌنساء يا أبا أيكب، فقاؿ– كاستحيى 

                                                                                                                                                                      

االمسمميف فقد اقترؼ حراـ  /asp?hFateaID=191.www. islamonline. netأنظر ".  كارتكب إثمنا مبيناًن

fatwa/ arabic/ fatwa display  ." إٌف عمى المسمميف أف يقاطعكا جميع : كالشيخ ابف جبريف الذم قاؿ
 /www. islam on line. netالكفار بترؾ التعامؿ معيـ كبترؾ شراء منتجاتيـ سكاء كانت نافعة أك ضارة 

fatwa/ arabic/ fatwa display asp?hF atwa ID= 38756.  

 (.4/410)" فتح البارم" أنظر 

" صحيح مسمـ"ك. (4372،حديث 3/1066باب كفد بني حنيفة كحديث ثمامة بف آثاؿ )" صحيح البخارم "
 (.1764، حديث 892- باب ربط األسير كحبسو كجكاز المٌف عميو: كتاب الجياد كالسير)

 : الميرة

 لكف سبلح المقاطعة يحتاج إلى دراسة كتخطيط كتكجيو كترشيد كتفعيؿ ككضع برامج كمتابعة حتى تككف 
 .ناجحة

 (.2107، حديث 1071..-باب تحريـ تصكير: كتاب المباس كالزينة)" مسمـ "

 . بساط يزٌيف بو البيت

http://www.islam/
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ال أطعـ لكـ طعامنا، كال أدخؿ : ثـٌ قاؿ! أف تغمبنؾ [عميؾ]أخشى  [أكف]الٌنساء فمـ 
. "ثـ خرج رحمو اهلل . لكـ بيتنا

 

                                                           

( 5181، معٌمقنا فكؽ حديث 3/1330..- باب ىؿ يرجع إذا رأل منكرنا: كتاب النكاح)" صحيح البخارمٌ  "
، كابف عساكر (1/192/2)أخرجو الطبرانٌي : (المكتبة اإلسبلمٌية- 201)" آداب الزفاؼ"كقاؿ األلبانٌي في 

كذكره أبك بكر المٌركذٌم في . ، عف عبد الرحمف بف إسحاؽ عف الزىرٌم عف سالـ، كىذا إسناد جٌيد(5/218/2)
 .أٌف اإلماـ أحمد احتٌج بو (19/2)تعميقنا، ككذا البغكٌم كالزيادات منو، كذكر المٌركذٌم  (20/1)" الكرع"
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 اعفكك اثطاثكك

ك
وقأظقك ا ستسوكدمك ظثك  الوطاك المسعظقومكدمك ا ستسوكك
   الوطاك امسعك المستستنك دمك ظثك  فككدمسلوكاس ستسوكك

ك
:ك  ظهكثسثنكدنط ث

 
ك

 . انق ورك طاسعسكثيك ا ككثيك ا فطوا:كككك النحثك ا  

كك
.ك انقوك طافق ورّوكثيّوك احطرفّوكثيّوك اتلطافّوك:ككك النحثك اثط ف

كككك
 . ا ستسوك فك ق  ك الل اك لظًق ك مك ا ق اك  ا سطو:كككك النحثكك اثطاث
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: المبحث األكؿ
ـٌ األىؿ كاألقارب  البداءة بالنفس ث

 
إذا تعٌدد مستحٌقك النفقة، كلـ يكف ليـ قريب إال ىك، كلـ يستطع أف ينفؽ 

كىك مكضكع ىذا المبحث، كلكف ال بٌد لنا مف . عمييـ جميعنا، أك استطاع فبأييـ يبدأ
االبتداء ببياف مف تجب ليـ عميو نفقتيـ، كمف ال تجب ليـ حتى يتـ ترتٌبيـ  بحسب 

. كعميو يقسـ ىذا المبحث إلى ثبلثة مطالب. الكجكب إف شاء اهلل
: مف اٌتفؽ الفقياء عمى كجكب نفقتيـ: المطمب األكؿ

:- كاستدلكا عمى ذلؾ بما يمي:  نفقة االبف المكسر عمى األب الفقير (ٔ
ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا : قكلو تعالى اًحٍبييمىا ًفي الدُّبٍنيىا : ، كقكلو تعالىكى صى كى

كفنا إٌف مف أطيب ما أكؿ الرجؿ مف كسبو، ككلده مف }: ، كقكلو مىٍعري
.  كىذا إذا كاف مكسرنا كىما معسريف،{كسبو

:  فتجب ليـ النفقة عند جميكر الفقياء، إال فقياء المالكٌية قالكاكأٌما األجداد فيـ آباء
ألٌف األبكيف المباشريف ىما المذاف تصدؽ عمييما كممة األب كاألـٌ، ككممة الكالديف 
عمى الحقيقة، كأٌما دخكؿ غيرىما معيما مف األجداد كالجٌدات في ىذا المفظ، فإٌنما 

.  "ىك مف باب المجاز

                                                           

  يدخؿ ىذا المبحث كالذم يميو في ترشيد االستيبلؾ ألٌف ترشيده يعني جعمو رشيدا كال يككف كذلؾ إال 
- مر معنا معنى الرشد في سمكؾ المستيمؾ في الفصؿ األكؿ-باتباع ما أنزؿ اهلل سبحانو فيما يخص ىذا الجانب

 .   كقد رٌتبت النصكص الشرعية المستفيديف مف االستيبلؾ كترتيب السمع مف حيث االكلكية

 .36كسكرة النساء، آية . 83 سكرة البقرة، آية 

 .15 سكرة لقماف، آية 

 (.3528، حديث 535- باب في الرجؿ يأكؿ مف ماؿ كلده: كتاب البيكع)" سنف أبي داكد"  صحيح؛ 

مكتبة [ت.د]تحؽ محٌمد سالـ، ط- 37ص)" النفقات في الفقو اإلسبلميٌ : "محٌمد كابر-  انظر ابف عيسى
 .(السعكدٌية/ أميف سالـ

 (.لمقرافيٌ  (147/ 3)" الفركؽ"نقبلن عف - 47)" النفقات "
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فقد اٌتفؽ الفقياء عمى أٌف نفقتيا عمى زكجيا كاجبة في حالة اليسار : الزكجة(2
ٍكلىٍيًف كىاًممىٍيًف ًلمىٍف : ، كذلؾ لقكلو تعالىكاإلعسار كىاٍلكىاًلدىاتي ييٍرًضٍعفى أىٍكالىدىىيفَّن حى

كؼً  تيييفَّن ًباٍلمىٍعري ًكٍسكى ٍكليكًد لىوي ًرٍزقيييفَّن كى اعىةى كىعمىى اٍلمى َّـن الرَّنضى  ، كقكلوأىرىادى أىف ييًت
أفضؿ الصدقة ما ترؾ غنى، كاليد العميا خير مف اليد السفمى، كابدأ بمف تعكؿ، :}

ٌما أف تطٌمقني، كيقكؿ العبد: تقكؿ المرأة أطعمني كاستعممني، : إٌما أف تطعمني كا 
يا أبا ىريرة سمعت ىذا مف رسكؿ : كيقكؿ الكلد أطعمني إلى مف تدعني  قالكا

.  {ال ىذا مف كيس أبي ىريرة:  قاؿ  اهلل
اتفؽ الفقياء عمى كجكب نفقة األبناء الصغار الفقراء، : األبناء الصغار الفقراء (3

 أطعمني إلى مف االبفكيقكؿ .. : }، كفي قكلوكاختمفكا إذا كاف لدييـ ماؿ
.  دليؿ عمى كجكب النفقة{تدعني؟

أكجبت طائفةه النفقةى "كأٌما نفقة مف بمغ مف األكالد كال ماؿ لو كال كسب، فقد 
لجميع األكالد، أطفاالن كانكا أك بالغيف، إناثا أك ذكرانا؛ إذا لـ يكف ليـ أمكاؿ يستغنكف 

                                                           

 ( .60)" النفقات" انظر 

 .233 سكرة البقرة، آية 

، (5355، حديث 3/1376- باب كجكب النفقة عمى األىؿ كالعياؿ: كتاب النفقات)" صحيح البخارمٌ  "
أم مف ": "ىذا مف كيسي: "قاؿ الحافظ ابف حجر في قكؿ أبي ىريرة. ىك مف قكؿ أبي ىريرة..تقكؿ المرأة: كقكلو

كالذم يظير : "قاؿ الصنعانيٌ . (9/501)" فتح البارم. "حاصمو، إشارة إلى أٌنو استنباطو مما فيمو مف الحديث 
 ؟ ثـ قالكا، كىذا شيء تقكلو عف رأيؾ أك عف رسكؿ اهلل  . قاؿ رسكؿ اهلل: بؿ كيتعٌيف أٌف أبا ىريرة لٌما قاؿ ليـ

مف : "، ككيؼ يصٌح حمؿ قكلومف كيسي جكاب المتيكـ بيـ، مخبرنا أٌنو لـ يكف عف رسكؿ اهلل : أجاب بقكلو
فينسب استنباطو إلى قكؿ رسكؿ اهلل  :  ؟  قاؿ رسكؿ اهلل: عمى أٌنو أراد بو الحقيقة كقد قاؿ" كيس أبي ىريرة

 كىؿ ىذا إاٌل كذب منو عمى رسكؿ اهلل ، مف كذب عمٌي : " كحاشا أبا ىريرة مف ذلؾ فيك مف ركاة حديث
، فالقرائف كاضحة أٌنو لـ يرد أبك ىريرة إال التيٌكـ بالسائؿ، كلذا قمنا أٌنو يتعٌيف أٌف "متعٌمدنا فميتبكأ مقعده مف النار

: مف الركاية بعض حديثو عمى أنو قد فسر قكلو– " بمكغ المراـ"أم صاحب –ىذا مراده، كالذم أتى بو المصنؼ 
مف كيس أبي ىريرة أم مف حفظو، كعٌبر عنو بالكيس إشارة إلى ما في صحيح البخارم كغيره؛ مف أٌنو بسط 

ذلؾ الثكب صار :  حديثنا كثيرنا ثـ لٌفو فمـ ينس منو شيئنا، كأنو يقكؿثكبو أك نمرة كانت عميو فأمبله رسكؿ اهلل 
 (.3/1553)" سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ"كيسنا، انظر 

 (.59-51)"النفقات" انظر 
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بيا، كذىب الجميكر إلى أٌف الكاجب أٍف ينفؽ عمييـ حتى يبمغ الذكر، أك تتزكج 
األنثى، ثـ ال نفقة عمى األب إال إذا كانكا زمنى، فإف كانت ليـ أمكاؿ؛ فبل كجكب 

ف سفؿ بالكلد في ذلؾ . "عمى األب، كألحؽ الشافعي كلد الكلد كا 

: كيقكؿ العبد}:  ممف يعكؿ حيف قاؿنفقتيـ كاجبة جعميـ الرسكؿ: الرقيؽ(4

. {لممممكؾ طعامو ككسكتو بالمعركؼ: } كقاؿ. {أطعمني كاستعممني
ككذلؾ البيائـ؛ فإٌف في ترؾ اإلنفاؽ . كسبب كجكب النفقة ىك الحبس الثابت لمممؾ

  فيجب عمى المالؾ إطعاـ بيائمو كسقييا كرييا لقكلوعمييـ يفضي إلى إىبلكيا
فقاؿ، كاهلل : عٌذبت امرأة في ىٌرة حبستيا حتى ماتت جكعنا، فدخمت فييا النارقاؿ: }
ال أنًت  أطعمتيا، كال سقيتييا حيف حبستييا كال أنًت أرسمتييا ف كمت مف : أعمـ

. {خشاش األرض
 

: مف اختمؼ الفقياء في كجكب نفقتيـ: المطمب الثاني
كممة تطمؽ في باب الٌنفقات عمى مىٍف ًسكىل األصكؿ كالفركع، :  كىـ الحكاشي، كىي

كاألخ كابف األخ كالعـٌ كالخاؿ كالعٌمة كالخالة، كقد اختمؼ الفقياء في كجكب النفقة 
، كمنيـ مف أكجبيا ليـ: عمييـ ؛ كالصحيح كجكبيا. منيـ مف لـ يكجبيا ليـ أصبلن
قَّنوي -: تعالى–لقكلو  ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا :، كقكلوكىآًت ذىا اٍلقيٍربىى حى -كلقكلوكى

 -ـٌ األقرب }:  ثبلثا، قاؿ،{أٌمؾ}: مىٍف أبٌر؟، بعد أف قاؿ لو: لٌما سألو ـٌ أباؾ، ث ث

                                                           

 (.9/500)" فتح البارم "

 (.5191)" صحيح الجامع "

 (.33)"النفقات" انظر 

 .(سكريا/، دار الفكر3/1409ط- 764)"الفقو اإلسبلمٌي كأدٌلتو: "كىبة-  الزحيمي

 (.2365، حديث 1/565- باب فضؿ سقي الماء: كتاب المساقاة)" صحيح البخارمٌ  "

 (.530-529، 5/525)"زاد المعاد" انظر 

 .26 سكرة اإلسراء، آية 

 .36 سكرة النساء، آية 
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يد المعطي العميا، كابدأ بمف تعكؿ؛ أٌمؾ كأباؾ، كأختؾ }-: - كقكلو،{فاألقرب
ـٌ أدناؾ أدناؾ . {كأخاؾ، ث

 
ؿ كاألىكلى: المطمب الثالث : ترتيب مستحٌقي النفقة مف حيث األىكَّن

إذا تعٌدد مستحٌقك النفقة، كلـ يكف ليـ إاٌل قريبه كاحده، فإٌما أٌنو يستطيع 
ٌما أٌنو ال يستطيع ، فمف أيف يبدأ، كما ىك ترتيب مف تجب  اإلنفاؽ عمييـ جميعنا، كا 

 عميو نفقتيـ، كمف يقٌدـ كمف يستثني؟
قاؿ . اختمؼ الفقياء في ترتيب مستحٌقي النفقة؛ حسب األكلى كاألحؽٌ 

إذا تعٌدد مستحقك النفقة، كلـ يكف ليـ إال قريب كاحد، فإف استطاع أف : "الزحيميٌ 
ف لـ يستطع بدأ بنفسو ثـ بكلده الصغير أك  ينفؽ عمييـ جميعنا كجب عميو اإلنفاؽ، كا 

ـٌ باألـٌ، ثـٌ - تقٌدـ الزكجة عمى الكلد: كقاؿ الحنابمة–األنثى أك العاجز ثـ بزكجتو  ث
كذكر دليؿ ىذا . األـٌ كاألب سكاء: كقيؿ. يقدـ األب: كقيؿ عند الشافعٌية. باألب

. {إبدأ بنفسؾ فتصٌدؽ عمييا}:  قاؿ لرجؿالترتيب؛ حديث جابر أٌف النبي 

قاؿ : يا رسكؿ اهلل عندم دينار:   فقاؿكحديث أبى ىريرة أٌف رجؿ جاء إلى الرسكؿ
ا.. {فتصٌدؽ بو عمى نفسؾ {} يا رسكؿ أٌم : قاؿ الرجؿ:  كحديث أبي ىريرة أيضن

بأٌف : "كقاؿ في مكضع آخر. {"أمؾ}: الناس أحٌؽ مني بحسف الصحبة قاؿ
إذا كاف }: عمبل بحديث جابر"الزكجة تقدـ عمى باقي األقارب في مذىب الحنابمة 

أحدكـ فقيرنا فميبدأ بنفسو، فإف كاف فييا فضؿ؛ فعمى عيالو، فإف كاف فييا فضؿ 
كتقدـ الزكجة عندىـ عمى : " كبمثمو في مذىب الشافعية قاؿ. {.فعمى ذم قرابتو

                                                           

 (.2532، حديث 394- باب اليد العميا: كتاب الزكاة)"مشيكر- سنف النسائيٌ : " صحيح

 (.997، حديث 457- باب االبتداء في النفقة بالنفس ثـ أىمو ثـ القرابة: كتاب الزكاة)" صحيح مسمـ "

 (1691، حديث 261- باب في صمة الرحـ: كتاب الزكاة)" سنف أبي داكد: "  حسف

 (.5971، حديث 4/1516- باب مف أحؽ الناس بحسف الصحبة: كتاب األدب)"  صحيح البخارمٌ  "

" المغني"، (167-2/166" )الميٌذب"، (223" )القكانيف الفقيٌية"، (2/927)" الدٌر المختار"  نقبلن عف 
 (.7/784" )الفقو اإلسبلمٌي أدٌلتو"انظر . (7/593)

 (.3957، حديث 593- باب في بيع المدٌبر: كتاب العتؽ)" سنف أبي داكد  "
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، قاؿ "باقي األقارب كما قاؿ الحنابمة ألف نفقتيا آكد ألنيا ال تسقط بمضي الزماف
يقدّْـ المرء نفسو عمى نفقة آبائو كأكالده كزكجاتو كيقدّْـ نفقة :"العز بف عبد السبلـ

األستاذ محمد مصطفى كنقؿزكجاتو عمى نفقة آبائو كأكالده ألنيا تتمة حاجاتو،
إذا كاف الكلد الذم كجبت عميو النفقة مكسرا لو ماؿ فائض : " شمبي في ترتيبيـ اآلتي

عف حكائجو كجبت عميو النفقة ألبكيو بالطريقة التي يختارىا األبكاف، فإف كاف ما 
يفضؿ عف حاجتو ال يكفي إال أحدىما؛ فاألـٌ أحٌؽ مف األب، إف لـ تكف متزٌكجة 

   لغير أبيو، في قكؿ عف الحنفية، كيؤٌيد ذلؾ حديث البٌر السابؽ، فإٌف رسكؿ اهلل
، فإف كاف كسب الفرع ال يزيد عف ..قٌدـ بٌر األـٌ عمى بٌر األب، بؿ كأٌكده ثبلثنا

حاجتو؛ ال تجب عميو نفقةه ألحد مف األصكؿ، ألٌف شرط كجكبيا أف يفضؿ مالو عف 
كقاؿ ". قكتو كقكت زكجتو، ليكمو الحاضر كليمتو، ألٌنيا مكاساة كىك ليس مف أىميا

ا ٌنما يجب عميو في : أيضن أٌما الحنفية فيقٌرركف أٌنو ال تفرض لؤلصؿ نفقة خاٌصة، كا 
ىذه الحالة إذا كاف لو أكالد، أف يضـٌ أصمو أبنا أك أيمِّا إليو، ليعيش معو كمع أكالده، 
كالمقاسمة في الطعاـ ال يترٌتب عمييا ضرر، فإٌف طعاـ االثنيف يكفي الثبلثة، كطعاـ 

فإف لـ يكف لو أكالد، ككاف يعيش كحده؛ فإٌنو يجب عميو ضـٌ . الثبلثة يكفي األربعة
أبيو إليو إف كاف عاجزنا عف الكسب، ككذلؾ أٌمو كلك كانت قادرة عمى الكسب، ألٌف 

أٌما إذا كاف أبكه قادرنا عمى الكسب، فبل يجب ضٌمو، . األنكثة في ذاتيا عجز حكميٌ 
كال يجبر عمى ذلؾ قضاءنا، ألٌف ضٌمو يؤٌدم إلى عجزه عف الكسب، حيث يضعؼ 

 بمركر األٌياـ، لعدـ تكامؿ غذائو، كرٌبما أٌدل ذلؾ إلى ىبلكيما معنا، كرسكؿ اهلل  
ـٌ بمف تعكؿ}: يقكؿ .  "{ابدأ بنفسؾ ث

                                                           

 ( .843-7/842)" الفقو اإلسبلمٌي كأدٌلتو"  انظر 

دار ابف -1/1424 ،ط73ص)" قكاعد األحكاـ في إصبلح األناـ: "عز الديف عبد العزيز- ابف عبد السبلـ
 .(لبناف- بيركت/ حـز

 (.5/346" )فقو اإلماـ جعفر"، ك(5/473)" الركضة البيية"  مف 

 . سبؽ تخريجو في الصفحة السابقة 

 (.847-846)" أحكاـ األسرة في اإلسبلـ"  انظر 



 

109 

 

 

 الكاردة في ىذا المكضكع كتأمُّميا تجد أنيا بٌينت لكف عند جمع أحاديث النبي 
بمف تككف البداءة ككيؼ ىك ترتيب األكجب كاألىـ كاألككد مف الٌنفقات الكاجبة كال 

: حاجة لبلختبلؼ فتأٌمؿ

  قكلو { :  اليد العميا خير مف اليد السفمى، كابدأ بمف تعكؿ، كخير الصدقة
: ، قاؿ الصنعانيٌ {عف ظير غنى، كمف يستعٌؼ يعٌفو اهلل، كمف يستغف يغنو اهلل

. "في الحديث دليؿ عمى البداءة بنفسو كعيالو ألٌنيـ األىـٌ "
كقد ذكر الحديث نكعي اإلنفاؽ الكاجب كالمستحب كأف البداءة تككف في الكاجب ثـ 

. المستحب إذا فضؿ عف األكؿ شيء، كلـ يعينيـ إذ ليس المقصكد ذلؾ 

  كقكلو{ :دينار ينفقو عمى عيالو، كدينار ينفقو : أفضؿ دينار ينفقو الرجؿ
{. الرجؿ عمى داٌبتو في سبيؿ اهلل، كدينار ينفقو عمى أصحابو في سبيؿ اهلل

البداءة في اإلنفاؽ بالعياؿ يتناكؿ النفس، ألٌف نفس المرء مف جممة : "قاؿ الطبرمٌ 
عيالو، بؿ ىي أعظـ حقِّا مف بقٌية عيالو، إذ ليس ألحد إحياء غيره بإتبلؼ نفسو، ثـ 

كىذا الحديث أٌكد أفضمية اإلنفاؽ الكاجب عمى ."اإلنفاؽ عمى عيالو كذلؾ
كلـ يعٌيف مف يعكؿ الرجؿ، إذ . المستحقيف، ترغيبنا في عدـ التقصير في النفقة عمييـ

فإنفاقو . المقصكد أال يبخؿ كال ييمؿ في النفقة عمييـ، ألجؿ أف ينفؽ في سبيؿ اهلل

ذا إ}: عمييـ صدقة في سبيؿ اهلل، بؿ كأفضؿ مف صدقة التطكع، كيؤٌيده قكلو 
. {أنفؽ المسمـ نفقة عمى أىمو كىك يحتسبيا كانت لو صدقة

                                                           

 (.1427، حديث 1/340- باب ال صدقة إاٌل عف ظير غنى: كتاب الزكاة)" صحيح البخارمٌ  "

حاـز القاضي، : تحؽ- 2/837)" سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ: "محٌمد بف إسماعيؿ-  الصنعاني
 .(السعكدٌية/ مكتبة الباز- 2/1418ط

 (.994، حديث 456..- باب فضؿ النفقة عمى العياؿ: كتاب الزكاة)" صحيح مسمـ "

 (.500-9/499)"فتح البارم "4

قاؿ الحافظ . (5351، حديث 3/1375- باب فضؿ النفقة عمى األىؿ: كتاب النفقات)" صحيح البخارمٌ  "
اإلنفاؽ عمى األىؿ ": ممٌخصو"قاؿ الطبرم مف : في شرح ىذا الحديث (9/497)" فتح البارم"ابف حجر في 

كاجب كالذم يعطيو يؤجر عمى ذلؾ بحسب قصده كليا منافاة بيف ككنيا كاجبة كبيف تسميتيا صدقة،  بؿ ىي 
نما سٌماىا الشارع صدقة خشية أف : افضؿ مف صدقة التطكع كقاؿ الميمب النفقة عمى األىؿ كاجبة باإلجماع كا 
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أعتؽ رجؿ مف بني عذرة عبدنا لو عف دبر، فبمغ ذلؾ رسكؿ :   قاؿ كعف جابر 

فاشتراه نعيـ  {؟مف يشتريو مٌني}: ال، فقاؿ: قاؿ  {؟ألؾ ماؿ غيره }:  فقاؿ اهلل 

:  فدفعيا إليو، ثـ قاؿبف عبد اهلل العدكم بثمانمائة درىـ، فجاء بيا رسكؿ اهلل 
ابدأ بنفسؾ فتصدؽ عمييا، فاف فضؿ شئ فألىمؾ فاف فضؿ شئ فمذم قرابتؾ فاف }

فضؿ عف ذم قرابتؾ شئ فيكذا كىكذا يقكؿ فبيف يديؾ كعف يمينؾ كعف 
في ىذا الحديث فكائد منيا االبتداء في النفقة بالمذككر : "قاؿ النككم. {شمالؾ

. عمى ىذا الترتيب، كمنيا أف الحقكؽ كالفضائؿ إذا تزاحمت قٌدـ األككد فاألككد
 يقسـ مف يعكليـ اإلنساف إلى ثبلثة أقساـ، حيث يبدأ بالنفس، ثـٌ الحديثكىذا 

. باألىؿ، ثـٌ األقارب، ثـٌ إف فضؿ شيء فيك المستحبٌ 
. فيي كاحدة معركفة، يبدأ اإلنساف بيا، ألٌف ىبلكيا يعني ىبلؾ الجميع: أما الٌنفس
ٌياىـ مسكفه كاحده، : قاؿ األصفياني: كأما األىؿ فأىؿ الرجؿ في األصؿ مف يجمعو كا 

ـٌ تيجيكّْزى بو، فقيؿ ٌياىـ نىسىبه : ث ، كمع أٌنو يصح أف أىؿ بيت الرجؿ لمف يجمعو كا 
، كعمى األقارب، كالعشيرة، كالكالديف؛ إاٌل أٌف األىؿ نطمؽ لفظ األىؿ عمى الزكجة

في ىذا الحديث، ينطبؽ عمييا معنى األىؿ في األصؿ، أم مىف يجمعيـ بيته كاحده، 
ـٍ  الزكجة كاألبناء فقط، كيضاؼ إلييـ مف يحتاج إلى اإلعالة، ًمف -: في الغالب–كىي

أٍـّ أك أبو أك أختو أك أخ أك غيرىـ ممف يقربكنو، كىذا ما نفيمو مف األحاديث 
. بمجمكعيا إذ عٌينت مف يعكليـ المرء بذكر ىؤالء

                                                                                                                                                                      

يظنكا أٌف قياميـ بالكاجب ال أجر ليـ فيو، كقد عرفكا ما في الصدقة مف األجر فعرفيـ أنيا ليـ صدقة حتى ال 
 .يخرجكىا إلى غير األىؿ إاٌل بعد أف يكفكىـ، ترغيبنا ليـ في تقديـ الصدقة الكاجبة قبؿ صدقة التطكع

 (.997، حديث 457-باب االبتداء في النفقة بالنفس ثـ أىمو ثـ القرابة:كتاب الزكاة)"صحيح مسمـ  "

 (.4/71)" صحيح مسمـ بشرح النككم  "

 (.39)" المفردات  "

سكرة  (فراغ إلى أىمو فجاء بعجؿ سميف)كقاؿ . 10سكرة طو، آية (فقاؿ ألىمو إٌني آنست نارنا ):   قاؿ تعالى
  .26الذاريات، آية
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 :فيـ مىف دكف الزكجة كاألبناء كاألـٌ كاألب كاألخت كاألخ، قاؿ تعالى: أٌما األقارب
 ًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كى اًؿ نىصًيبه مٍّمَّنا تىرىؾى : كقاؿ.  كى لٍّمرٍّجى

ًبيفى  :كقاؿ. اٍلكىاًلدىاًف كاألقربكف ٍيرو فىًمٍمكىاًلدىٍيًف كىاألىٍقرى  قيٍؿ مىا أىنفىٍقتـي مٍٍّف خى
ف بقي شيء؛ فعمى أىمو  فمقصكد ىذا الحديث أف ينفؽ اإلنساف عمى نفسو أكالن كا 

جميعنا فإف بقي شيء فعمى أقاربو فإف بقي شيء ففي صدقات التطكع بحسب ما يراه 
مناسبنا كأٌما بمف يبدأ مف أىمو إف اٌتسع ما معو ليـ جميعنا، كمف يقٌدـ إف لـ يٌتسع ما 

: معو فالجكاب في األحاديث التالية

   عف أبى ىريرةأمر النبٌي :  قاؿفقاؿ ! عندم دينار:  بصدقة فقاؿ رجؿ

{ :أنفقو عمى نفسؾ!} عندم آخر قاؿ  : قاؿ{ :أنفقو عمى كلدؾ!} عندم : قاؿ

أنفقو عمى خادمؾ، }: قاؿ! عندم آخر:  قاؿ{!أنفقو عمى زكجتؾ: }قاؿ  !  آخر
ـٌ أنت أبصر . !{ث

  قكلو{ :  ،أفضؿ الصدقة ما ترؾ غنى، كاليد العميا خير مف اليد السفمى
ما أف تطٌمقني، كيقكؿ العبد : كابدأ بمف تعكؿ، تقكؿ امرأتؾ إما أف تطعمني كا 

يا أبا ىريرة : ؟ فقالكاأطعمني، إلى مف تدعني: أطعمني كاستعممني كيقكؿ االبف

قاؿ الحافظ في . {ىذا مف كيس أبى ىريرة :  ؟ قاؿسمعت ىذا مف رسكؿ اهلل 

. ، كىك أمر بتقديـ ما يجب عمى ما ال يجب{ابدأ بمف تعكؿ: }قكلو 

                                                           

 .83 سكرة البقرة، آية  

 .7 سكرة النساء، آية  

 .215سكرة البقرة، آية   

 (.1691، حديث 261- باب في صمة الرحـ: كتاب الزكاة)" سنف أبي داكد" حسف؛  

 (.5355، حديث 3/1376..- باب كجكب النفقة عمى األىؿ: كتاب النفقات)" صحيح البخارمٌ "  

 (.9/500)" فتح البارم" كانظر  



 

112 

 

 

فيذاف الحديثاف يقسماف األىؿ الذيف تجب نفقتيـ في األصؿ عمى الرجؿ كىـ األبناء 
كالزكجة كالخدـ كما يممكو مف البيائـ إف ممكيا إلى مراتب مف حيث األكلى كاألحؽ 

. في النفقة إذا لـ تتسع لجميعيـ
 فينفؽ عمى الكلد أكالن ثـ الزكجة ثـ الخادـ ثـ ىك أبصر مف ىك أحكج مف األقارب

 . فقصد الحديث ىنا بياف مراتب مف نفقتيـ عمى الرجؿ أصمية كأكد

نما التمثيؿ عمى مف يعكليـ الرجؿ  أما حديث أبي ىريرة  فبل يقصد منو الترتيب كا 

: كبدأ بأسرع مف يتسٌخط كيتذمر كيشتكي مف التقصير كىي الزكجة كيؤيده قكلو   
ـٌ رأت منؾ } كيكفرف العشير كيكفرف اإلحساف، لك أحسنت إلى إحداىٌف الدىر كٌمو ث

. {ما رأيت منؾ خيرنا قٌط  : قالت: شيئنا
 

  قكلو  كأٌما{ :أمؾ كأباؾ : اليد العميا خير مف اليد السفمى كابدأ بمف تعكؿ
. {كأختؾ كأخاؾ، كأدناؾ ف دناؾ

، دليؿ عمى كجكب اإلنفاؽ عمى {ابدأ بمف تعكؿ: }كقكلو : قاؿ الصنعاني
مو بذكر األيـٌ قبؿ األب إلى آخر ما ذكره، فدؿ ىذا الترتيب عمى أٌف  القريب، كقد فصَّ

كىك مذىب الجميكر، كيدٌؿ لو ما : األـٌ أحٌؽ مف األب بالبٌر، قاؿ القاضي عياض
أخرجو البخارم مف حديث أبي ىريرة فذكر األـٌ ثبلث مٌرات، ثـٌ ذكر األب معطكفنا 

                                                           

ال :   كقدـ الكلد عمى الزكجة ألنو الصؽ بو منيا كما كقاؿ الطيبي إف طمقيا أمكنيا أف تتزكج بآخر قمت كا 
نما ألف ىذه القسمة ىي ما ترتضييا األـ  أنفؽ عمييا أبكىا أك أخكىا كلكف ليس ىك كحده سبب البداءة بالكلد كا 

أيضا أال ترل تمؾ المرأة التي جاءت إلي عائشة رضي اهلل عنيا فأعطتيا عائشة ثبلث تمرات فأعطت كؿ صبي 
لو تمرة، كأمسكت لنفسيا تمره فأكؿ الصبياف التمرتيف كنظرا إلى أميما فعمدت إلى التمرة فشقتيا فأعطت كؿ 

، كما يعجبؾ مف ذلؾ؟ لقد رحميا اهلل برحمتيا صبٌيييا:  فأخبرتو عائشة فقاؿصبي نصؼ تمرة فجاء النبي 
كقد كردت ركايات أخرل تقدـ . (66: باب الكالدات رحيمات رقـ- 1/117)" شرح صحيح األدب المفرد"انظر 

كأىمي كعيالي كال تعارض بيف األحاديث فاف الزكجة قد : الزكجة عمى العياؿ كالتي في حديث الغار مثبل فقاؿ
 .تككف يتيمة أك غريبة فيي كاألكالد في مرتبة كاحدة

 (.1052، حديث 1/249- باب صبلة النساء مع الرجاؿ مف الكسكؼ: كتاب الكسكؼ)" صحيح البخارمٌ   "

، كىك في الصحيحيف بنحكه (10/229/10405)  أخرجو الطبرانٌي  ، قالو األلبانٌي في ..بإسنادو حسفو
 (.1956، حديث 2/422)" صحيح الترغيب كالترغيب"
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كفي : "كقاؿ."بثيَـّ، فمف ال يجد إاٌل كفاية ألحد أبكيو؛ خٌص بيا األـٌ لؤلحاديث ىذه

ـٌ أدناؾ}: قكلو   دليؿ عمى كجكب اإلنفاؽ لمقريب . إلى آخره {كأختؾ كأخاؾ، ث
لى ىذا ،{كابدأ بمف تعكؿ}: المعسر، فإٌنو تفصيؿ لقكلو  فجعؿ األخ مف عيالو، كا 

.  .."ذىب عمر، كابف أبي ليمى، كأحمد كاليادم
كفي الحديث تقسيـ األىؿ الذيف ألجأتيـ ظركفيـ إلى إعالة ىذا الرجؿ إلى مراتب مف 
حيث األكجب كاألكلى إذا لـ تتسع النفقة لجميعيـ، فبدأت باألـ ثـ األب ثـ األخت ثـ 

. األخ ثـ أدناؾ أدناؾ
 

  كما جاء عف أبي ىريرة جاء رجؿه إلى رسكؿ اهلل }:  أنو قاؿيا : ، فقاؿ
ـٌ مف؟ قاؿ: قاؿ! أٌمؾ: مف أحٌؽ الناس بحسف صحابتي؟ قاؿ! رسكؿ اهلل أٌمؾ : ث

ـٌ مف؟ قاؿ: قاؿ ـٌ أدناؾ أدناؾ:  ثـ مف قاؿ: قاؿ! أٌمؾ: ث  .{أبكؾ، ث
ففيو بياف أف مرتبة األـ تفضؿ كتتقدـ عمى مرتبة األب بثبلث درجات في البر 

. كالصحبة كمنيما النَّفقة
أما مف ىك أحؽ كأكلى بالنفقة مف قسمي األىؿ الذيف تجب نفقتيـ في األصؿ 

كالزكجة أك الكلد كالذيف تجب نفقتيـ لسبب عارض مف أـ أك أب أك أخت أك أخ إذ 
كاألخت عمى زكجيا كاألخ عمى نفسو - األب–األصؿ أف األـ نفقتيا عمى زكجيا 

كلكف لسبب ما يعرض عمييـ تنتقؿ نفقتيـ عميو كأف يمكت األب كتبقى األـ كاألخت 
التي لـ تتزكج ببل معيؿ، كقد ال يمكت كلكف يعجز عف إعالتيـ فيعكليـ ىذا الرجؿ 
جميعا، كقد تطمؽ أختو أك ترمؿ فتصبح ببل معيؿ كقد يعجز أخكه المريض عف 

. إعالة نفسو فيعكلو ىك
:  فجكابو يبينو الحديث التالي

                                                           

 (.3/1547)" سبؿ السبلـ  "

 (.3/1547)" سبؿ السبلـ  "

 (.5971، حديث 4/1516- باب مف أحؽ الناس بحسف الصحبة: كتاب األدب)"  صحيح البخارمٌ   "
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 الميَّـن إف كنت تعمـ أنَّنوي كاف لي أبكاف : فقاؿ اآلخر…}: حديث الغار كفيو
شيخاف كبيراف، ككنت آتييما كؿ ليمةو بمبًف غنـو لي، ف بط تي عنيما ليمةن، فجئتي 

كقد رقدا، كأىمي كعيالي يىتىضاغىكفى مف الجكع، ككنت ال أسقييـ حتى يشرب 
. أبكام، فكرىت أف أكقظيما فيستكنَّنا لشىربتيما، فمـ أزؿ أىنتظري حتى طمع الفجر
ـي أٌني فعمتي ذلؾ مف خشيتؾ ففرٍّج عنَّنا فانساخىت عنيـ الصخرة  أم ]فإف كنت تىعم

. {حٌتى نظركا إلى السماء [3/362المساف : غاصت في األرض
، {شيخاف كبيراف}: كقكلو. األب كاألـٌ : ، فيك مف التغميب، كالمراد{أبكاف}: كأما قكلو

، كفي كلي صبية صغار، ككنت أرعى عمييـ}: زاد في ركاية أبي ضمرة عف مكسى
أبكاف ضعيفاف فقيراف، ليس ليما خادـ كال راعو كال كليٌّ غيرم، فكنت }: حديث عمي

{. أرعى ليما بالٌنيار، كآكم إلييما بالميؿ
. كالٌضغاء بالمد الصياح ببكاء : {يتضاغكف}:كقكلو
لعٌؿ الصياح كاف بسببو : أم بسبب الجكع، كفيو ردّّ عمى مف قاؿ: {مف الجكع}:قكلو

ككنت ال أسقييـ حتى يشرب أبكام فكرىت أف أكقظيما ككرىت أف . غير الجكع
أدعيما فيستكنا لشربتيما أما كراىتو إليقاظيما فظاىر ألف اإلنساف يكره أف يكقظ مف 

فيستكنا لشربتيما أم يضعفا ألنو :"كأما كراىتو أف يدعيما فقد فسره بقكلو.نكمو
. عشاؤىما كترؾ العشاء ييـر

أم لعدـ شربتيما فيصراف ضعيفيف  {لشربتيما}: مف االستكانة، كقكلو" يستكٌنا"كقكلو 
 .مسكينيف كالمسكيف الذم ال شئ لو

فيذا الحديث قٌدـ الصالح فيو أبكيو الشيخيف الكبيريف عمى أىمو كعيالو كما أف 

 مف أحؽ الناس بحسف صحابتي قاؿ   الحديث الذم سأؿ فيو األعرابي النبي 

{:أبكؾ ثـ أدناؾ أدناؾ أمؾ ثالثا ثـ} تشمؿ الجميع كقدـ منيا : ككممة الناس

- {ثـ أباؾ ثـ األقرب فاألقرب- ثالثا–أمؾ  : }كفي ركاية مف أبر قاؿ  ..األـ
                                                           

 (.2272، حديث 2/536..- باب مف استأجر أجيرنا فترؾ أجره: كتاب اإلجارة)" صحيح البخارمٌ  "

 (.509-508/ 6)" فتح البارم "

 (.5139،حديث769-باب في بر الكالديف:كتاب األدب)"مشيكر-سنف أبي داككد"حسف صحيح؛ 
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ثـ أنت أبصر أك ىكذا كىكذا أم يبدأ بيذا القسـ - أم بعد األقرب-كلـ يقؿ بعدىا
مف األىؿ ثـ القسـ الثاني الذم يأتي فيو الخادـ بعد الزكجة كال يمكف أف يأتي ىذا 

: قبؿ األـ كاألب ،ككذلؾ يؤيده األحاديث اآلتية
فَّ أبى يريد أف يجتاح : عف جابر بف عبد اهلل قاؿ يا رسكؿ اهلل إفَّ لي ماال ككلدا كا 

 .{أنت كمالؾ ألبيؾ}مالي فقاؿ 

ٌف أكالدكـ مف كسبكـ : }كقكلو   : كقكلو ،{إفَّن أطيب ما أكمتـ مف كسبكـ كا 

  ييب لمف يشاء إناثنا كييب لمف يشاء الذككر  إفَّن أكالدكـ ىبة اهلل لكـ} 
 {.فيـ كأمكاليـ لكـ إذا احتجتـ إلييا

كأنت تعرؼ أٌف القرآف الكريـ جعؿ اإلحساف ليما كبٌرىا بعد عبادتو مباشرة كما في 
ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا  ا: قكلو تعالى بُّبؾى أىالَّن تىٍعبيديكٍا ًإالَّن ًإيَّناهي كى قىضىى رى ككٌصى بيما، ، كى

مىى :  كقىرىفى حٌقيما بحٌقو، قاؿ تعالى مىٍتوي أيمُّبوي كىٍىننا عى مى نسىافى ًبكىاًلدىٍيًو حى ٍينىا اإلًٍ صَّن كى كى

ًلكىاًلدىٍيؾى ًإلىيَّن اٍلمىًصيري  ٍيًف أىًف اٍشكيٍر ًلي كى اليوي ًفي عىامى ًفصى إٌف : }كقاؿ . كىٍىفو كى
ـٌ يكصيكـ باألقرب  ـٌ يكصيكـ بآبائكـ ث ـٌ يكصيكـ ب ٌمياتكـ ث اهلل يكصيكـ ب ٌمياتكـ ث

رضى الرٌب في رضا : }، بؿ جعؿ رضاه معٌمقنا برضاىما قاؿ   {فاألقرب
، كقٌدـ رضا الكالديف عمى رضا الزكجة {الكالد، كسخط الرٌب في سخط الكالد 

                                                           

 (.2291، حديث 392- باب ما لمرجؿ مف ماؿ كلده: كتاب التجارات)" سنف ابف ماجو"  صحيح؛ 

 (.2290، حديث 392- باب ما لمرجؿ مف ماؿ كلده: كتاب التجارات)" مشيكر- سنف ابف ماجو"  صحيح؛ 

 .49 سكرة الشكرل آية 

السمسمة "مسندنا عف عائشة كصٌححو األلباني في  (7/480)كعنو البييقٌي  (2/284) أخرجو الحاكـ 
 (.2564)" الصحيحة

سكرة – 83سكرة البقرة، آية -36سكرة النساء، آية  – ككذلؾ  جاء اإلحساف في 23سكرة اإلسراء، آية  
 .151األنعاـ، آية 

سكرة - 15سكرة األحقاؼ، آية- 8سكرة العنكبكت، آية  - 23سكرة اإلسراء، آية- 14 سكرة لقماف، آية 
 .215البقرة، آية 

 (.44: باب بٌر األقرب فاألقرب، رقـ- 41صفحة )" صحيح األدب المفرد "

 (.1899، حديث 434- باب ما جاء مف الفضؿ في رضا الكالديف: كتاب البر)" مشيكر- سنف أبي داكد  "
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ف أمراؾ أف تخرج مف أىمؾ كمالؾ: } فقاؿ كقٌدـ برىما .{كال تعٌقٌف كالديؾ كا 

  يبايعو عمى اليجرة، كترؾ أبكيو يبكياف عمى الجياد، فقد جاء رجؿ إلى النبي 

. {ارجع إلييما كأضحكيما كما أبكيتيما: }فقاؿ
ىذا كٌمو دليؿ لعظـ فضيمة بٌرىما كأٌنو آكد مف الجياد، كفيو : قاؿ حسيف العكايشة
. أٌنو ال يجكز الجياد إال بإذنيما إذا كانا مسمميف: حٌجة لما قالو العمماء

ف لـ ينفؽ عمييما  ثـٌ إف ترؾ كالديو كىما سبب كجكده بإذف اهلل فمف ينفؽ عمييما؟ كا 
كيجب لتككف النفقة ذات : "كقت احتياجيما فمتى ينفؽ عمييما؟ ككما قاؿ الرزقي

، فالشخص الذم ال ينفؽ عمى مف ىك تحت نظره مف  جدكل أف تقع في زمفو معٌيفو
زكجة كأكالد ككالديف زمف احتياجيـ إليو فبل حاجة ليـ في أف ينفؽ عمييـ عندما 

 ."يستغنكف عنو
  أمؾ كأباؾ كأختؾ }أٌما األخ كاألخت فقد لحقا باألـ كاألب كما في حديث

. {كأخاؾ، كأدناؾ ف دناؾ
كمف اإلحساف بالكالديف كالشكر ليما كالبر بيما كالكصية فييما اإلحساف إلى فمذات 

.  {إف أبٌر البٌر أف يصؿ الرجؿ أىؿ كد أبيو : } أكبادىما كقد قاؿ 
جعمو أبٌر البٌر أك مف أبٌره، ألٌف -: رحمو اهلل-قاؿ الحافظ العراقي : قاؿ العكايشة

الكفاء بحقكؽ الكالديف كاألصحاب بعد مكتيـ أبمغ، ألفَّ الحيَّ يجامؿ كالميت ال 
كيحتمؿ أف أصدقاء األب كانكا مكفٌييف في . يستحيى منو كال يجامؿ إال بحسف العيد

نما كاف ىذا أبرَّ البٌر  حياتو بإحسانو، كانقطع بمكتو، فأمر بنيو أف يقكمكا مقامو فيو كا 
                                                           

 (.14: باب ، حديث- 31صفحة )" صحيح األدب المفرد: "حديث حسف 

 (.2528، حديث 384–باب في الرجؿ يغزك كأبكاه كارىاف : كتاب الجياد)"سنف أبي داكد"صحيح 

 (.26-1/25)" شرح صحيح األدب المفرد "

مكتبة -1/1420، ط2/260)" عامؿ الزمف في العبادات كالمعامبلت: "محمد الطاىر-  الرزقي
 .(الرياض/الرشيد

، كىك في الصحيحيف بنحكه (10/229/10405)  أخرجو الطبرانٌي  ، قالو األلبانٌي في ..بإسنادو حسفو
 (.1956، حديث 2/422)" صحيح الترغيب كالترغيب"

 (.11،12،13حديث - كتاب البر كالصمة- 45) ركاه مسمـ 
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القتضائو الترٌحـ كالثناء عمى أبيو، فيصؿ لركحو راحة بعد زكاؿ المشاىدة المستكجبة 
. "لمحياة

فكيؼ يرضى األب عف كلده إف كاف معو ما ينفع بو أخاه كلـ يفعؿ، كاألـ عف ابنيا 
. إف ترؾ أختو؟ كلمف يتركيا؟  كمف يعيؿ أخاه المحتاج بعده

 كىكذا بٌينت األحاديث أف الرجؿ يبدأ بإعالة نفسو ثـ أٌمو ثـ أبيو ثـ أختو ثـ أخيو إف 
. كانكا في عيالو ثـ كلده كزكجتو كخادمو ثـ األقرب فاألقرب مف األقارب

أما إذا لـ يتسع ما كاف معو لمجميع؛ فإٌنو يجمع مف ىـ في عيالو جميعنا يبارؾ اهلل 
ر مع كالدتو  فيما بيف أيدييـ إف اٌتقكه إذ إٌف الزكجة التقٌية ال ترضى لزكجيا أف يقصّْ
أك كالده أك أخكاتو أك إخكانو إف احتاجكا إليو، كىـ ال يرضكف لو معيا ذلؾ، ككميـ 

كأٌما إف كانت . مع ىذا كاثقكف برحمتو، كأٌنو كاؼو عبده، فمف يضيع اهلل منيـ أحدنا
ميؽ كتريد أف تضيّْع أجر زكجيا في اإلنفاؽ عمى كالدتو المحتاجة أك أىمو  سٌيئة الخي
المحتاجيف فميصاحب كالدتو بالمعركؼ كليسرح زكجتو بإحساف لعميا تجد نفقة أكبر 
عند ذكييا أك عند زكج آخر، كال ضير في ذلؾ إذ أكصى اهلل سبحانو بالمصاحبة 
بالمعركؼ لممشركيف مف الكالديف، أٌما الزكجة فإف لـ يستطع إمساكيا بالمعركؼ 

ف حفظ اهلل لو الجميع كمٌكنو مف الصبر عمييـ لما تكٌلده . فميسرحيا بإحساف كا 
فإف اهلل سبحانو كتعالى ضمف . الحاجة مف سكء الخمؽ فبل يخشى كثرة أىمو كعيالو

لجميع عباده حاجاتيـ األساسية بما شرعو مف أحكاـو اجتماعٌية كاقتصادٌية عمى 
الفرد، ككاجب الزكاة كغيره ككاجب الجار، حتى حٌرـ عمى المؤمف أف يشبع كجاره 

 .{ليس المؤمف الذم يشبع كجاره جائع إلى جنبو :} جائع إلى جنبو، قاؿ 
كفي الحديث دليؿه كاضحه عمى أٌنو يحـر عمى الجار الغنٌي أف يدع : "قاؿ األلبانيٌ 

ككذلؾ ما يكتسكف . جيرانو جائعيف، فيجب عميو أف يقٌدـ إلييـ ما يدفعكف بو الجكع
كعمى المجتمع  ككاجب التكافؿ ".بو إف كانكا عراة، كنحك ذلؾ مف الضركريات

                                                           

 (.31 باب بٌر مف كاف يصمو أبكه رقـ 61-1/60)" شرح صحيح األدب المفرد" انظر 

 (.149برقـ  )" الصحيحة" صحيح، 

 (.2/334)" نظـ الفرائد لما في سمسمتي األلبانٌي في الفكائد" انظر 
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كعمى الدكلة ككاجبيا في تكفير ما يحتاجو رعاياىا مف خدمات ال سٌيما الشيكخ 
كالمرضى فالحمد هلل الرازؽ الذم كعد عبده أف يزيد رزقو بصمتو رحمو فمـ يزده زيادة 

مف سٌره أف يبسط : }مف يعكؿ إال زيادة في الرزؽ يعيؿ بيا أىؿ بيتو كميـ، قاؿ 

 تعممكا مف : }، كقاؿ { لو في رزقو كأف ينس  لو في أثره فميصؿ رحمو
أنسابكـ ما تصمكف بو أرحامكـ فاف صمة الرحـ محبة في األىؿ مثراة في الماؿ 

 .{منس ة في األثر
ا: كقاؿ الكريـ مىف يىتَّنًؽ المَّنوى يىٍجعىؿ لَّنوي مىٍخرىجن ٍيثي الى يىٍحتىًسبي كى يىٍرزيٍقوي ًمٍف حى . كى

                                                           

 (.42حديث - 1/74)" شرح صحيح األدب المفرد "

 (.276)" انظر الصحيحة "

  .3-2 سكرة الطبلؽ، آية 
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المبحث الثاني 
ـٌ التحسينيٌ  ـٌ الحاجٌي ث . البداءة بالضركرٌم ث

لقد أكلى اإلسبلـ الحاجات اإلنسانٌية عنايةن كبيرةن، إذ ذكرت النصكص 
الشرعٌية ىذه الحاجات، سكاء كانت حاجاتو دنيكٌيةن، أك حاجاتو دينٌيةن، أك حاجاتو 

الميـ أصمش لي ديني الذم }:  في دعائوأخركٌيةن، كىذه الثبلث أشار إلييا النبي
ىك عصمة أمرم، كأصمش لي دنيام التي فييا معاشي، كأصمش لي آخرتي التي 

فييا معادم، كاجعؿ الحياة زيادةن لي في كٌؿ خير، كالمكت راحةن لي مف كٌؿ 
.  {شرٌ 

ا ا ألمٍّ مف ىذه الثبلث؛ فيك حاجةه غير معتبرة شرعن . ككٌؿ ما ال يحٌقؽ صبلحن
لى أف يحرص اإلنساف عمى ما  كاإلسبلـ إذ يدعك إلى إشباع الحاجات المشركعة، كا 
ينفعو، إاٌل أٌنو ييٌذب المسمـ في طريقة إشباعو ليا، بحيث ال يككف في تناكليا إسراؼ 

كلٌما كانت . أك مخيمة، كال مف كراء تناكليا طمع أك جشع؛ فاألعماؿ كٌميا بالنٌيات
الحاجات ليست في الدرجة نفسيا مف حيث األىٌمٌية كضركرة اإلشباع احتاجت إلى 

                                                           

 (.2720حديث ..- التعكذ مف شر ما عمؿ، ك: الذكر كالدعاء،باب: كتاب- 1346ص)ركاه مسمـ  

 كىذا إف دٌؿ عمى شيء؛ دٌؿ عمى رقٌي اإلسبلـ كعظمتو، كاحترامو إلنسانية اإلنساف، كالسمٌك بو عف كؿ 
كيتجٌمى ذلؾ إذا ما قارٌنا، بيف نظرة اإلسبلـ إلى الحاجات اإلنسانٌية، كاىتمامو بيا مف جميع الجكانب؛ . سفكؿ

كمف النظرٌيات . "كبيف نظرة العمـ الحديث الذم اىتـٌ بالجكانب الماٌدٌية البحتة، دكف النظر إلى طريقة إشباعيا
: الرائدة في ىذا المجاؿ؛ نظرٌية سٌمـ الحاجات عند أبراىاـ ماسمك، حيث يصٌنؼ الحاجات في مجمكعات خمس

كيرل ماسمك . الحاجات الفسيكلكجٌية، كحاجات األمف، كحاجات االنتماء، كحاجات التقدير، كحاجات تحقيؽ الذات
ا تصاعديِّا، مبتدئنا بالحاجات الفسيكلكجٌية كمنتيينا بالحاجة إلى تحقيؽ  أٌف اإلنساف يٌتخذ في إشباعو لحاجاتو تدٌرجن
ف كاف ىناؾ نماذج مف البشر تشٌذ عف ىذا المبدأ، كضرب  الذات، كيرل أٌف ىذا النمكذج ىك النمكذج الغالب، كا 

اٌلذم ضٌحى بحاجاتو الفسيكلكجٌية كاألمف، ليشبع الحاجات األخرل؛ عندما " غاندم"لذلؾ مثبلن بالقائد اليندٌم 
كقد غفؿ عف جيؿ كامؿ مثؿ جيؿ : قاؿ الدكتكر الكيبلنيٌ . كانت اليند تكافح لبلستقبلؿ مف سيطرة بريطانيا

الصحابة في التاريخ اإلسبلمٌي اٌلذيف قٌدمكا المثؿ الفريد لمتضحية بالحاجات الفسيكلكجٌية كاألمف في سبيؿ االرتقاء 
كقاؿ الدكتكر المؤٌذف بأٌف فكرة ماسمك اٌلتي . (360)" أىداؼ التربية اإلسبلمٌية"إلى حاجة تحقيؽ الذات، انظر 

تقكؿ بأٌف اإلنساف لف ينتقؿ إلى إشباع حاجاتو اٌلتي في المستكل التالي إاٌل بعد أف يككف قد أشبع جميع حاجات 
المستكل اٌلذم قبمو، يخالفيا كاقع الحاؿ طالما أٌف إشباع المجاميع الخمسة مف الحاجات اٌلتي جاء بيا ماسمك ىي 

ليست إشباعات منفصمة كمستقٌمة عف بعضيا البعض، بؿ ىي متداخمة مع بعضيا البعض، انظر سمكؾ 
 (. 37)المستيمؾ 



 

120 

 

 

كلٌما كاف إشباع الحاجات مف أىـٌ المصالح . ترتيب ينٌظـ إشباعيا بحسب أىٌمٌيتيا
اٌلتي تقصد الشريعة مف تحقيقيا الكصكؿ إلى خير اإلنساف كسعادتو في الداريف فإٌف 

لذلؾ ربط عمماء الٌشريعة . ترتيب المصالح ينطبؽ تماـ االنطباؽ عمى الحاجات
الٌضركرٌيات كالحاجٌيات )األساسٌية كبيف مقاصد الٌشريعة اإلسبلمٌية  بيف الحاجات
الحاجة شعكر داخؿ باالفتقار إلى شيء، كقد يككف ىذا الشيء "، فػ(كالتحسينٌيات

. "ضركريِّا أك حاجيِّا أك تحسينيِّا
ال بٌد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا "كالضركرٌيات كما عٌرفيا الٌشاطبٌي ىي ما 

بحيث إذا فقدت لـ تجًر مصالح الدنيا عمى استقامة، بؿ فساد كتيارج كفكت حياة، 
كمف أمثمتيا في العادات تناكؿ "، "كفي األخرل فكت النجاة كالنعيـ بالخسراف المبيف
كمجمكع الضركرٌيات خمسة، "، "المأككالت كالمشركبات كالمسككنات كما أشبو ذلؾ

فكٌؿ ما يؤٌدم إلى المحافظة . ""كىي حفظ الديف كالٌنفس كالٌنسؿ كالماؿ كالعقؿ
كنبلحظ أٌف . "عمى ىذه الٌضركرٌيات يعتبر مف الحاجات األساسٌية لئلنساف

ٌنما أعطيت"  األىٌمٌية في النظر اإلسبلمٌي لـ تعط فقط لمحاجات الفسيكلكجٌية، كا 

أٌف المصمحة في "، كقد أٌكد الٌشاطبٌي "لمحاجات غير الماٌدٌية األىٌمٌية نفسيا
الشريعة ذات مفيـك مزدكج، دنيكٌم كأخركٌم بحيث تربط بيف ىاتيف الحياتيف بما 
. "يجعؿ مصمحة الدنيا ممٌيدة لآلخرة كيجعؿ مف اآلخرة باعثنا عمى إصبلح الدنيا

 
أٌنيا مفتقر إلييا مف حيث التكسعة كرفع الضيؽ المؤٌدم في "أٌما الحاجٌيات فمعناىا 

الغالب إلى الحرج كالمشٌقة البلحقة ًبفىٍكًت المطمكب؛ فإذا لـ تراع دخؿ عمى المكٌمفيف 

                                                           

 .(بتصٌرؼ- 319ص)" األحكاؿ االجتماعٌية كاالقتصادٌية المعاصرة" انظر 

 (.346)" أبحاث فقيٌية "

 (.8-2/7)" المكافقات "
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 (.320)"األحكاؿ االجتماعٌية كاالقتصادٌية المعاصرة "
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كمف أمثمتيا في العادات التمٌتع بالطٌيبات مٌما ىك "، "عمى الجممة الحرج كالمشٌقة
.  "حبلؿ مأكبلن كمشربنا كمسكننا كما أشبو ذلؾ

كظاىره مف خبلؿ التعريؼ أٌنو أقٌؿ رتبةن كأدنى منزلةن مف الضركرٌيات، إذ ال يتكٌقؼ "
ٌنما يترٌتب عميو الحرج  عمى فكات األمر الحاجٌي فناء أحد المقاصد الخمسة بالكٌمٌية، كا 

كالمشٌقة اٌلذم يجعؿ الحياة ال تطاؽ، كىذا ىك فيصؿ التفرقة بيف الضركرٌم 
. "كالحاجيٌ 

ا  ما بيف منزلة الحاجٌيات كمبدأ رفع الحرج مف صمة كارتباط، كىذا "كظاىره أيضن
كاضح بالنظر إلى أثر فكات الحاجٌي، إذ إٌنو آيؿه إلى إدخاؿ الحرج كالمشٌقة عمى 

فالغٌسالة، كالثبٌلجة، كالسٌيارة؛ كٌميا حاجٌيات؛ يحصؿ بفقدىا مشٌقة، . "المكٌمفيف
. كعمى كجكدىا ترتفع
فمعناىا األخذ بما يميؽ مف محاسف العادات، كتجٌنب األحكاؿ "كأٌما التحسينٌيات؛ 

كمف ".. "كيجمع ذلؾ قسـ مكاـر األخبلؽ. المدٌنسات، اٌلتي تأنفيا العقكؿ الراجحات
أمثمتيا في العادات، كآداب األكؿ كالشرب، كمجانبة المآكؿ النجسات، كالمشارب 

. "المستخبثات، كاإلسراؼ كاإلقتار في المتناكالت
يرجع الفعؿ التحسينٌي، إلى أمكر تكميمٌية زائدة، مف حيث أىٌمٌيتييا، كحاجةي الناس "ك

، بحيث تغدك الحياة بفكتو شاٌقة . إلييا ـي ىذه التحسينٌيات ال يخٌؿ بأمرو ضركرمٍّ كانعدا
ٌنما يقع مكقع التزييف كالتجميؿ كالتحسيف كمثاليا أجيزة التكييؼ "حرجة، كا 

، "الميكركيؼ"المركزٌم، كأجيزة التحٌكـ عف بيعد، أك التشغيؿ اآللي، كالفرف السريع 
. كزراعة األراضي باألزىار فقط، كتزييف الحائط بالجبص

                                                           

 (.2/8)" المكافقات "

 (.175)" قكاعد المقاصد عند اإلماـ الشاطبيٌ  "
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ٌف لكؿ مرتبة مف ىذه المراتب الثبلث؛ صمةن بغيرىا مف المراتب . ىذا كا 
. "كالتحسينٌي مكٌمؿ لمحاجٌي، كالحاجٌي مكٌمؿ لمضركرٌم، كالمكٌمؿ لممكٌمؿ مكٌمؿ"

فما يحتاج إليو اإلنساف قد يككف ضركريِّا ال يمكف االستغناء عنو، أك حاجيِّا يستغنى 
كبناء عمى ما . عنو لكف بمشقة كحرج، أك تحسينيِّا يستغنى عنو دكف مشقة أك حرج

سبؽ؛ يمكف القكؿ أٌف ىناؾ سمعنا كخدماتو ضركرٌيةن، كأخرل حاجٌية، كأخرل 
تحسينية، ككٌميا يحتاجيا اإلنساف، فإف كاف كاجدنا؛ استيمؾ منيا بقدر كفايتو تماـ 

. الكفاية، ببل إسراؼ كال تقتير
فبالنسبة لمطعاـ؛ يستيمؾ القدر الكافي مف الغذاء المتكازف، كبالنسبة لمماء؛ يستيمؾ "

ما يكفيو لمشرب كالرٌم، كيعينو عمى النظافة العاٌمة، كالطيارة الخاٌصة، كبالنسبة 
لمباس؛ يستيمؾ ما يستر عكرتو، كيقيو حٌر الصيؼ، كبرد الشتاء، كما يتجٌمؿ بو في 
المناسبات، كبالنسبة لممسكف يستيمؾ مسكننا ممكنا لو، يككف صٌحيِّا تدخمو الشمس 
كاليكاء، كيقي مف أخطار الطبيعة كالمطر كالرياح، كفيو سعة لؤلىؿ كاألضياؼ، 

بالتفريؽ - صٌمى اهلل عميو كسٌمـ–كفيو مف كفرة األثاث المريح ما يضمف تنفيذ أمره 
ا إف –بيف األكالد في المضاجع إذا بمغكا عشرنا  كيستيمؾ المركب الينيء كيجمب خادمن

ا، كيٌدخر ليحٌج بيت اهلل - لزمو كيستيمؾ ما يحتاجو لمزكاج كالتعميـ كالعبلج أيضن
.  ، كيٌدخر لنفقة أىمو سنة كيٌدخر الستثمار أمكالو في مشاريع إنتاجٌية"الحراـ

أما إف لـ يكف كاجدنا ما يستيمؾ بو ما يكفيو منيا جميعنا؛ بدأ بالضركرٌم، إذ ىك 
ككٌؿ ما تحفظ بو األمكر الخمسة؛ . أصؿ الحاجٌي كالتحسينٌي؛ كما قاؿ الٌشاطبي

                                                           

 يقكؿ الدكتكر عبد الرحمف الكيبلني أف ىذه الصمة ىي التي تنشئ التباسنا عمى المجتيد في الحكـ عمى 
بعض األفعاؿ بككنيا ضركرٌية أك حاجٌية أك تحسينٌية، إذ رٌبما يتضٌمف الفعؿ معنى الضركرٌم كالحاجٌي 

كالتحسينٌي في آف كاحد، فحينيا يعمؿ المجتيد اجتياده خبلؿ أىثىًر ذلؾ الفعؿ كمدل حاجة المكٌمؼ إلى كجكده 
قامتو، ليحكـ عمى الفعؿ بعد ذلؾ بككنو ضركريِّا أك حاجيِّا أك تحسينيِّا  –185)" قكاعد المقاصد"انظر . كا 

 .(بتصرؼ

 (.2/13)" المكافقات "

 .(بتصٌرؼ كاختصار- 186-180)" دكر األخبلؽ كالقيـ" انظر 
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فيك ضركرٌم، يبدأ باستيبلكو كٌؿ عاقؿ، فإف كاف معو زيادة عمى ما حفظ بو ىذه 
ف كانت في مرتبةو  الضركرٌيات؛ دفع عف نفسو الحرج باستيبلؾ الحاجٌيات، كاٌلتي كا 

تترٌدد عمى الضركرٌيات تكٌمميا، -: "كما يقكؿ الشاطبي-أدنى مف الضركرٌيات، فإٌنيا 
بحيث ترتفع في القياـ بيا كاكتسابيا المشٌقات، كتميؿ بيـ فييا إلى التكٌسط كاالعتداؿ 

، كال  إلى تفريطو  . "في األمكر، حٌتى تككف جارية عمى كجوو، ال يميؿ إلى إفراطو
كتتناكؿ الحاجٌيات إضافة إلى القضايا التي تيٌسر عمى اإلنساف كجكده المادٌم 

العناصر المعنكٌية التي تيٌسر كجكده المعنكٌم مف مثؿ تحقيؽ الكرامة كحؽ التعبير 
عف الرأم الشرعي إذ إٌف انعداـ مثؿ ىذه العناصر المعنكٌية ال يؤدم إلى فكات أصؿ 
ٌنما يككف مظٌنةن إليقاع اإلنساف في الحرج الشديد، أك ترتيب  النفس اإلنسانٌية ماٌديِّا، كا 

كلذا كانت مف . مشٌقة بالغة غير معتادة، تصبح الحياة معيا عبئنا ثقيبلن ال يطاؽ
الحاجٌيات ال مف الضركرٌيات، إذ يتصٌكر كجكد اإلنساف ماٌديِّا بدكنيا، كلكف بمشٌقة 

. "كضيؽ غير مألكفيف 
ف كاف معو ما يزيد عف الحاجٌيات؛ لو أف يستيمؾ التحسينٌيات، فيستيمؾ تماـ  كا 

كفايتو، كما مٌر معنا، إذ إٌف المآكؿ كالمشارب كالمبلبس كالمساكف كالمراكب كغيرىا، 
صبلحيا كتجييزىا؛ تككف ضركرٌيةن إذا  كتكابعيا مما ييحتاج إلعدادىا كتنظيفيا، كا 

كانت ال يمكف االستغناء عنيا، كتككف حاجٌية إذا كقع الحرج كالمشقة بتركيا، كتككف 
قاؿ العز بف عبد . تحسينٌية إذا لـ يقع بتركيا حرج كال مشٌقة ككانت مما يحتاج إليو

فأما مصالح الدنيا، فتنقسـ إلى الضركرٌيات كالحاجات كالتتمات كالتكمبلت، : "السبلـ
فالضركريات كالمآكؿ كالمشارب كالمبلبس كالمساكف كالمناكح كالمراكب كالجكالب 

كما كاف . كأقٌؿ المجزئ مف ذلؾ ضركرمٌ . لؤلقكات كغيرىا مما تمس إليو الضركرات
مف ذلؾ في أعمى المراتب، كالمآكؿ الطيبات، كالمبلبس الناعمات، كالغرؼ 

العاليات، كالقصكر الكاسعات، كالمراكب النفيسات، كنكاح الحكارٌيات كالسرارم 

                                                           

 (.2/13)" المرجع نفسو "

 (.181)" قكاعد المقاصد "
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ىذا ."الفائقات، فيك مف التتمات كالتكمبلت كما تكسط بينيما فيك مف الحاجات 
ف الشيء الكاحد قد يككف سمعة ضركرٌية، أك حاجٌية، أك تحسينٌية، أك كمالٌية، أك  كا 

كذلؾ كجياز الحاسكب؛ فيك . كذلؾ بحسب حاجة المستيمؾ كيساره. إسرافٌية
ضركرٌم لمف يعتمد عميو في عممو، أك دراستو، كحاجٌي لطالب العمـ، ككمالٌي لمف 
سرافٌي لمف يشتريو كال يحتاج إليو، كلـ يتعٌمـ كيؼ  يشتريو ألكالده؛ لٌميك كالمعب، كا 

.  يستخدمو
كأما ما ال يحتاج إليو مف سمع كخدمات فإٌما أف تككف ال تحٌقؽ نفعنا ال دنيكيِّا كال 

ٌما أٌنيا مٌما حٌرمو اإلسبلـ، فبل . أخركيِّا، فيذه يكره استيبلكيا، ألٌنيا مف اإلسراؼ كا 
. يجكز استيبلكيا، فيي مف التبذير عمى ما سيأتي في المبحث القادـ إف شاء اهلل

                                                           

 (.341)" قكاعد األحكاـ "
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: المبحث الثالث

 االستهالك في حدود القوام بعيًدا عن اإلسراف واإلقتار
 

كمع أٌف اإلسبلـ أباح لممسمـ أف يستيمؾ الطٌيبات مف الحاجٌيات كالكمالٌيات 
كلكف ليس بالقدر الذم تشتييو نفسو، فالشيكة إف أطمقتيا تجاكزت حٌد االعتداؿ 

إفراطنا كتفريطنا، فبل يحٌؿ لممسمـ أف يغٌؿ يده عف اإلنفاؽ فيما يجب، كال يحٌؿ لو أف 
كذلؾ لفقره كضعفو كككنو خمؽ مف عجؿ، كًلما يعتريو مف صفات . ينفؽ كيؼ يشاء

النقص، بينما اهلل كحده ؛ ىك الذم ينفؽ كيؼ يشاء، لما يٌتصؼ بو مف صفات 
 : قاؿ تعالى… الجبلؿ كالكماؿ؛ كالغنى كالحكمة كالعمـ كالكـر كالصبر كالقكة ك

 ليًعنيكٍا ًبمىا قىاليكٍا بىٍؿ يىدىاهي مىٍبسيكطىتىاًف ـٍ كى مَّنٍت أىٍيًديًي ٍغميكلىةه غي قىالىًت اٍليىييكدي يىدي الٌمًو مى كى
، كقد كضع اهلل لممستيمؾ المسمـ ضكابط حكؿ مقدار ما ينفؽ يينًفؽي كىٍيؼى يىشىاء 

ينبغي أف يقؼ عندىا كال يتجاكزىا، سكاء كاف اإلنفاؽ عمى الٌنفس كاألىؿ كالعياؿ، 
:  كعميو يمكف تقسـ ىذا المبحث إلى مطمبيف. أك عمى الٌصدقات التطٌكعٌية

.   مقدار الٌنفقة عمى الٌنفس كاألىؿ كالعياؿ: المطمب األكؿ
. مقدار الٌنفقة في الٌصدقات التطٌكعٌية: المطمب الثاني

 
. مقدار النفقة عمى النفس كاألىؿ كالعياؿ: المطمب األكؿ

كالصحيح أٌنو لـ يرد نصّّ في الكتاب الكريـ، كال في السٌنة النبكٌية المطٌيرة؛ يحٌدد أك 
ـٌ إلى الكفاية  يقٌدر الٌنفقة، إٌنما جاءت الٌنصكص تيحيؿ إلى المعركؼ كإطارو أٌكؿ، ث

:- كعميو يندرج تحت ىذا المطمب مسألتاف. كإطار ثاف محاط باألٌكؿ
. (بالمعركؼ)االستيالؾ في حدكد مستكل الدخؿ : األكلى
 .(الكفاية)االستيالؾ في حدكد العدؿ كالقكاـ : الثانية

 (بالمعركؼ)االستيالؾ في حدكد مستكل الدخؿ : المسألة األكلى  -:
                                                           

 .64  سكرة المائدة، آية 



 

126 

 

 

فإٌنو ينبغي أف يككف اإلنفاؽ في حدكد مستكل الدخؿ كىذا ما أٌكدت عميو نصكص 
تيييفَّن   :ففي القراف الكريـ قاؿ تعالى. الكتاب كالسنة ًكٍسكى ٍكليكًد لىوي ًرٍزقيييفَّن كى كىعمىى اٍلمى

ٍسعىيىا كًؼ الى تيكىمَّنؼي نىٍفسه ًإالَّن كي ىك اإلنفاؽ بحسب الكسع :  كالمعركؼًباٍلمىٍعري

ا في قكلوال تكمؼ نفس إال كسعيا: بدليؿ قكلو تعالى ًليينًفٍؽ ذيك  : كجاء كاضحن
مىٍيًو ًرٍزقيوي فىٍميينًفٍؽ ًممَّنا آتىاهي المَّنوي  مىف قيًدرى عى ، قاؿ ابف العربٌي في سىعىةو مٍّف سىعىًتًو كى

يعني عمى قدر حاؿ األب مف السعة كالضيؽ، كما قاؿ : "بالمعركؼالمقصكد 
، كقاؿ الزمخشرٌم " ًليينًفٍؽ ذيك سىعىةو مٍّف سىعىًتوً : الطالؽ في سكرة - تعالى–
تفسيره ما يعقبو كىك أف ال يكٌمؼ كاحد منيما ما ليس في كسعو كال : " فيو

بما يجب لمثميا عمى مثمو إذا كاف اهلل تعالى ذكره قد عمـ : "، كقاؿ الٌطبرميتضاٌرا
اتفاكت أحكاؿ خمقو بالغنى كالفقر كأٌف منيـ المكسع كمنيـ المقتر كبيف ذلؾ فأمر كؿ  ًن

ًليينًفٍؽ : أف ينفؽ عمى مف لزمتو نفقتو مف زكجتو ككلده عمى قدر ميسرتو كما قاؿ
مىٍيًو ًرٍزقيوي فىٍميينًفٍؽ ًممَّنا آتىاهي المَّنوي الى ييكىمٍّؼي المَّنوي نىٍفسنا ًإالَّن  مىف قيًدرى عى ذيك سىعىةو مٍّف سىعىًتًو كى

اتقكا اهلل في النساء فإٌنكـ أخذتمكىٌف  : }قاؿ : ، كفي الٌسنةمىا آتىاىىا  
ب مانة اهلل، كاستحممتـ فركجيٌف بكممة اهلل، كلكـ عمييٌف أف ال يكطئف فرشكـ أحدنا 

كليٌف عميكـ رزقيٌف . تكرىكنو، فإف فعمف ذلؾ فاضربكىٌف ضربنا غير مبٌرح

                                                           

 .233 سكرة البقرة ،آية 

 بينما ترتيب نزكؿ سكرة 99؛ كىي مدنٌية كما سكرة البقرة كلكف ترتيب نزكليا في السكر 7 سكرة الطبلؽ، آية 
 (.183ص)" قكاعد التدٌبر األمثؿ: " انظر جدكؿ المكي كالمدني لسكر القراف الكريـ87البقرة 

 .7 سكرة الطبلؽ ،مف اآلية 

 (.1/227)البف العربي " أحكاـ القراف "

 (.1/308)" الكٌشاؼ "

 .7 سكرة الطبلؽ ،آية 
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ما تعكرؼ مف إنفاؽ : بالمعركؼ: قكلو: " قاؿ الصنعانيٌ {ككسكتيٌف بالمعركؼ 

.  "…لينفؽ ذك سعة مف سعتو-:   تعالى–كٌؿ عمى قدر حالو، كما قاؿ 
ما حٌؽ زكجة أحدنا ! يا رسكؿ اهلل: قمت: "كيؤٌيد ىذا ما ركاه معاكية القشيرم قاؿ

أف تطعميا إذا طعمت كتكسكىا إذا اكتسيت، كال تضرب الكجو كال }: عميو؟ قاؿ
 ففيو إعبلـ بأٌنو يجب نفقة كٌؿ أحد بحسب حالو  {تقٌبش، كال تيجر إال في البيت

ميما اختمفت األزمنة أك األمكنة أك األحكاؿ أك األشخاص، كيتفٌرع عف ىذه المسألة 
: ما يمي

: البٌد مف االٌدخار في حاؿ اليسار كاإلعسار- 1
بالنفقة بحسب الكسع؛ أمر كذلؾ باالٌدخار لممشركعات - سبحانو–ككما أمر 

مىف :  -تعالى–اإلنتاجٌية كغيرىا بحسب الكسع، قاؿ  ًليينًفٍؽ ذيك سىعىةو مٍّف سىعىًتًو كى

مىٍيًو ًرٍزقيوي فىٍميينًفٍؽ ًممَّنا آتىاهي المَّنوي  ـٍ يينًفقيكفى : ، كقاؿقيًدرى عى ٍقنىاىي زى ًممَّنا رى  قاؿ ،كى
مف أسرار التعبير القرآنٌي، أٌنو جعؿ اإلنفاؽ المطمكب؛ مٌما : "الدكتكر القرضاكم فييا

أم بعض ما رزقو اهلل ، كمعنى ىذا ينفؽ البعض كيٌدخر البعض اآلخر، . رزقو اهلل

 كاف يدخر كقد صٌح أف النبٌي   . كمف أنفؽ بعض ما يكتسب فقمما يفتقر
 فيذا ال ينافي التككؿ عمى اهلل تعالى، كال الزىد في الدنيا، ألىمو قكت سنتيـ 

                                                           

 (.1218، حديث 580- باب حٌجة النبيٌ : كتاب الحجٌ )" صحيح مسمـ "

 (.3/1550)" سبؿ السبلـ "

، حديث 325- باب في حٌؽ المرأة عمى زكجيا: كتاب النكاح)" مشيكر- سنف أبي داكد" حسف صحيح، 
2142.) 

 بينما ترتيب نزكؿ سكرة 99؛ كىي مدنية كما سكرة البقرة كلكف ترتيب نزكليا في السكر 7 سكرة الطبلؽ ،آية 
 (.183ص)" قكاعد التدٌبر األمثؿ: " انظر جدكؿ المكي كالمدني لسكر القراف الكريـ87البقرة 

 .3 سكرة البقرة، آية 

باب حبس نفقة : كتاب النفقات) {أٌف النبٌي كاف يبيع نخؿ بني النضير، كيحبس ألىمو قكت سنتيـ} عف عمر 
 (.5357، حديث 3/414- الرجؿ قكت سنة عمى أىمو

:  ، عمى جكاز االٌدخار مطمقنا، كقٌكل استداللو الحافظ ابف حجر، كقاؿ  كقد استدٌؿ الطبرٌم بما صٌح عنو
بؿ التقييد بالٌسنة إٌنما جاء مف ضركرة الكاقع، ألٌف الذم كاف يٌدخر؛ لـ يكف يحصؿ إال مف السنة إلى السنة، "
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عٌبر في ىذه : "كقاؿ الشنقيطٌي في اآلية. "ألٌنو مف األخذ باألسباب المشركعة
كلـ يبٌيف . التبعيضٌية الداٌلة عمى أٌنو ينفؽ لكجو اهلل بعض مالو ال كٌمو" مف"اآلية بػ 

رى أٌف . ىنا القدر الذم ينبغي إنفاقو كالذم ينبغي إمساكو كلكف بٌيف في مكاضع أيخى
القدر الذم ينبغي إنفاقو؛ ىك الزائد عمى الحاجة كسٌد الخٌمة اٌلتي ال بٌد منيا، كذلؾ 

يىٍس ىليكنىؾى مىاذىا قيًؿ اٍلعىٍفكى : كقكلو  ."كى

ٍغميكلىةن ًإلىى عينيًقؾى :   كقد بٌيف حكمة منعو مف الخركج مف مالو بقكلو كىالى تىٍجعىٍؿ يىدىؾى مى
، كاالٌدخار مشركع ألسبابو كثيرةو، كىالى تىٍبسيٍطيىا كيؿَّن اٍلبىٍسًط فىتىٍقعيدى مىميكمنا مَّنٍحسيكرنا

كىك الذم يضمف . كسٌد حاجات المستقبؿ القريب، كمكاجية حاالت الطكارئ
.  احتياجات األفراد، بسبب التقٌمبات في األسعار، ككفرة المكاٌد، كسمكؾ المستيمكيف

 :يجب تضييؽ الٌنفقات عند األزمات- 2
األزمات كالظركؼ االستثنائٌية تحتاج إلى سمكؾو : "ككما قاؿ الدكتكر أحمد نكفؿ"

استثنائٌي، كلئف كاف سمكؾ الناس في األزمات؛ عيف سمككيـ في الظركؼ العادٌية؛ 
استرخاءن كبطالةن، فإٌف ىذه األٌمة تككف في حالة خمؿ خطير يحتاج إلى عبلج كمعالج 

. " خبير

                                                                                                                                                                      

ٌما شعيرنا، فمك قٌدر أٌف شيئنا مٌما يٌدخر، كاف ال يحصؿ إال مف سنتيف إلى سنتيف؛ القتضى  ألنو كاف إٌما تمرنا كا 
 كاف يحتبس قكت سنةو لعيالو فكاف في طكؿ كمع ككنو   : كقاؿ. الحاؿ جكاز االٌدخار ألجؿ ذلؾ، كاهلل أعمـ

 كدرعو مرىكنة عمى شعير اقترضو قكتنا الٌسنة رٌبما استجٌره منيـ لمف يىًردي عميو كيعٌكضيـ عنو، كلذلؾ مات 
أجازه قـك كاحتٌجكا بيذا الحديث، كال : كاختمؼ في جكاز اٌدخار القكت لمف يشتريو مف السكؽ، قاؿ عياض. ألىمو

ثـٌ . كمنعو قـك إال إف كاف ال يضٌر بالٌسعر، كىك مٌتجو إرفاقنا بالٌناس. حجة فيو، ألٌنو إٌنما كاف مف مغؿ األرض
اٌل فبل يجكز االٌدخار في تمؾ الحالة  9/503)" فتح البارم. "محٌؿ ىذا االختبلؼ إذا لـ يكف في حاؿ الضيؽ، كا 

 –504.) 

 (.213)" دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد اإلسبلميٌ  "

 .219 سكرة البقرة، آية 

 (. 52-1/51)" أضكاء البياف "

 .29 اإلسراء، آية 

 (. 409ص)" سكرة يكسؼ دراسة تحميمٌية: "أحمد-  نكفؿ
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أف تقٌمؿ األسرة استيبلكيا كتمجأ - سكاء كانت عاٌمة أك خاٌصة-فينبغي عند األزمات 
إلى البدائؿ ذات الٌنفقة األقٌؿ، كلك أف تقتصر عمى الضركرٌيات، كىذا ليس صعبنا ال 

طعاـ االثنيف كافي الثالثة : }فقد قاؿ . يمكف احتمالو، في مثؿ ىذه الظركؼ
. {كطعاـ الثالثة كافي األربعة 

إٌف األشعرٌييف إذا أرممكا في الغزكػ أم  فني زادىـ ػ أك قٌؿ طعاـ  :} كقاؿ 
ـٌ اقتسمكه بينيـ في إناء  عياليـ بالمدينة؛ جمعكا ما كاف عندىـ في ثكب كاحد، ث

 لممقداد كصاحبيو الذيف  كقاؿ . {كاحد بالسكٌية، فيـ مٌني كأنا منيـ  
أجيدىـ الجكع كلـ يجدكا مف يقبميـ مف الصحابة لشٌدة ما كانكا عميو مف ضيؽ 

. {احتمبكا ىذا الٌمبف بيننا}: العيش

الحمد :  عاـ الٌرمادة بعد أف استجاب اهلل تعالى دعاءه كأنزؿ الغيثكقد قاؿ عمر 
هلل، فكاهلل لك أٌف اهلل تعالى لـ يفٌرجيا ما تركت أىؿ بيت مف المسمميف ليـ سعة؛ إال 
أدخمت عمييـ معيـ عدادىـ مف الفقراء، فما يكف اثناف ييمكاف مف الطعاـ عمى ما 

. "يقيـ كاحدنا
ـٌ باإلنساف مف ظركؼ، كذلؾ  في  كقد دعا اإلسبلـ إلى التحٌمؿ كالصبر لما يم

أحاديث العٌفة كاالستغناء كالتصٌبر فإٌنو مرحمة كحالة استثنائٌية، ال تمبث أف تنفرج 
، كلف يغمب عسره ييسريف، كلكف ىذا إذا اٌتخذ صاحب العسر -تعالى–بإذف اهلل 

 لمشعب أسباب النجاة مع تضييؽ االستيبلؾ كىي ما عٌممىتنا إٌياه الخٌطة اليكسفٌية
-: عميو السبلـ–عمى لساف يكسؼ - تعالى–المصرٌم في سكرة يكسؼ حيث قاؿ 

                                                           

 (.5392، حديث 3/1387- باب طعاـ الكاحد يكفي االثنيف: كتاب األطعمة)" صحيح البخارم "

 (.2486، حديث 2/597..- باب الشركة في الطعاـ: كتاب الشركة)" صحيح البخارمٌ  "

 (.2055، حديث 1043- باب إكراـ الضيؼ: كتاب األشربة)" صحيح مسمـ "

عبد العزيز .قاؿ محقؽ الكتاب د. (1/364)" محض الصكاب في فضائؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب "
 .إسناده صحيح: الفريح في حاشية الصفحة

 (.409ص)" سكرة يكسؼ دراسة تحميمٌية" عمى حد تعبير الدكتكر أحمد نكفؿ في كتابو
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 تزرعكف سبع سنيف دأبنا فما حصدتـ فذركه في سنبمو إال قميال مما

، كخبلصة ما دٌلت عميو ىذه اآلية؛ أف يزيد ىذا في عممو، كيضاعؼ ت كمكف
إنتاجو، كأف يقٌمؿ استيبلكو كيضبطو، كأف يٌدخر ليقيت نفسو، كليعاكد استثمار 

. مٌدخراتو
 

 (الكفاية)االستيالؾ في حدكد القكاـ : المس لة الثانية -:
لو أف ينتقي . عميو فبل يبالغ في التنٌعـ كالترٌفو- تعالى–فمف كٌسع اهلل 

 .األفضؿ كاألحسف كاألجمؿ كاألجكد كاألطيب، كلكف في حدكد ما يحتاج إليو
كىذا ىك اإلطار الثاني الذم يستحٌب عدـ مجاكزتو داخؿ اإلطار األكؿ، كقد امتدح 

 في ضبطيـ إنفاقيـ كعباد الرحمف : عباده الذيف نسبيـ إليو بقكلو- تعالى–اهلل 
كىافى -:تعالى-في حدكد ىذا اإلطار، قاؿ  كا كى ـٍ يىٍقتيري لى ـٍ ييٍسًرفيكا كى كىالَّنًذيفى ًإذىا أىنفىقيكا لى

: ، كقد بٌينت اآلية الكريمة ثبلثة مستكيات مف اإلنفاؽ؛ ىيبىٍيفى ذىًلؾى قىكىامنا
اإلسراؼ كالتقتير كالقكاـ كال بد مف بياف معناىا لغة كاصطبلحا حتى يعرؼ المستيمؾ 
. ما ىك القكاـ فيحافظ عمى البقاء في حدكده ال يجاكزىا إلى اإلسراؼ كال إلى التقتير

: اإلسراؼ كالتقتير كالقكاـ لغةن  معنى
ف كاف في : مصدر سرؼ": اإلسراؼ. 1  تجاكز الحٌد في كؿ ما يفعمو اإلنساف، كا 

د : عجؿ مف غير قصد، كالسرؼ: أسرؼ في مالو"، "اإلنفاؽ أشير تجاكز ما حي
أسرؼ : "قاؿ ابف األعرابي. الجيؿ: الغفمة، كالٌسرؼ: الخطأ، كالٌسرؼ: لؾ، كالٌسرؼ

كىك صحيح؛ :  قمت"الرجؿ إذا جاكز الحٌد، كأسرؼ إذا اخطأ، كأسرؼ إذا جيؿ
. فالرجؿ ال يسرؼ، أم يجاكز الحٌد؛ إال إذا جيؿ فغفؿ، أك عجؿ فأخطأ
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تقميؿ النفقة، كىك بإزاء اإلسراؼ، ككبلىما : ، كالقترالرمقة في العيش: التقتير. 2
بخؿ : قتر عمى عيالو. كقد قترت الشيء كأقترتو كقٌترتو أم قٌممتو. مذمكماف

.  كضٌيؽ عمييـ النفقة
كىك اسـه ًلما يقـك بو الشيء أم يثبت، كالعماد كالٌسناد لما يعمد كيسند : القكاـ. 3
.  العدؿ:  القكاـبو،

ا معنى : اإلسراؼ كالتقتير كالقكاـ اصطالحن
: اختمؼ العمماء في معناىا؛ فمنيـ مف قاؿ

النفقة : المنع مف حؽ اهلل، كالقكاـ: ما كاف في معصية، كاإلقتار: اإلسراؼ. 1 
. بالعدؿ كالمعركؼ، ركم ذلؾ عف ابف عباس كمجاىد كابف جريج كابف زيد

ما كاف مجاكزنا فيو لقدر الحاجة، كاإلقتار ما كاف مقصرنا عٌما ال بٌد : اإلسراؼ. 2
كما فيمناه -العدؿ بينيما، كالعدؿ أف يككف اإلنفاؽ عمى قدر الحاجة: منو، كالقكاـ

ذا قرئت . مف تعريؼ اإلسراؼ عند مف قاؿ بيذا القكؿ ا"كا  ما يقاـ : "بالكسر فيك" ًقكامن
بمعنى ما تقاـ بو الحاجة؛ ال يفضؿ عنيا كال : أنت قكامنا: بو الشيء؛ يقاؿ

ركم ذلؾ عف يزيد بف أبي حبيب، كعمر بف عبد العزيز، كعمر بف -"ينقص
 الخٌطاب

نفيـ مف ىذه التعريفات أٌف مف العمماء مف يرل أف اإلسراؼ ال يككف إال في 
كالذم يترجح لدٌم . الحراـ، كمنيـ مف يرل أٌف اإلسراؼ ال يككف إال في المباحات

كىافى -: تعالى-مف ىذه التعاريؼ في قكلو  كا كى ـٍ يىٍقتيري لى ـٍ ييٍسًرفيكا كى كىالَّنًذيفى ًإذىا أىنفىقيكا لى

                                                           

 (.5/197)" لساف العرب "

 (.394)" المفردات "

 (.714)" المعجـ الكسيط "

 (.417)" المفردات "

 (.768" )المعجـ الكسيط"ك (5/3046)" لساف العرب "

 (.299-3/298)" الكشاؼ "

 (.13/76")الجامع ألحكاـ القرطبي"ك (19/47)"جامع البياف عف تاكيؿ آم القرآف"انظر 
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ا  أٌف اإلسراؼ ما زاد عف قدر الحاجات في المباحات كذلؾ لما ؛بىٍيفى ذىًلؾى قىكىامن
: يمي
اإلسراؼ، كالتقتير، :  أٌف اآلية الكريمة بٌينت ثبلثة مستكيات مف اإلنفاؽ؛ ىي:أٌكالن 

كبٌينت أف أفضميا اإلنفاؽ في حدكد القكاـ، الذم استحؽ عباد الٌرحمف بسببو . كالقكاـ
ا استحٌؽ . المدح إذ لك كاف القكاـ كحده في المباح؛ لىمىا كاف ىناؾ كجوه لتفضيمو، كلىمى

ف كاف ما : "قاؿ ابف العربي. أىميو المدحى عمى مف ًسكاىـ مىدىحى اهللي مف أتى األفضؿ كا 
الٌنفقة في معصية اهلل أمر قد حظرت الٌشريعة قميمو : "كقاؿ القرطبي. "تحتو مباحا

، ككذلؾ التعٌدم عمى ماؿ الغير، كىؤالء المكصكفكف منٌزىكف عف ذلؾ، ككثيره
                                                           

 .67 سكرة الفرقاف، آية 

 (.3/364)" أحكاـ القرآف "

قَّوي كىاٍلًمٍسًكيفى كىاٍبفى السًَّبيًؿ كىالى تيبىذٍّْر تىٍبًذيرنا : قاؿ تعالى  ًإفَّ اٍلميبىذًّْريفى كىانيكٍا ًإٍخكىافى الشَّيىاًطيًف كىآًت ذىا اٍلقيٍربىى حى
بًّْو كىفيكرنا   كىافى الشٍَّيطىافي ًلرى ،   إٌف المبٌذريف كانكا إخكاف الشياطيف:  ، كلقكلو تعالى26-27اإلسراء، آية .كى

اخكة الشياطيف ككنيـ قرناءىـ في الدنيا كفي النار في اآلخرة، كتدٌؿ ىذه االخٌكة عمى أٌف التبذير : "قاؿ أبك حياف
 إٌف :  كىك حراـ لقكلو: كقاؿ ابف العربٌي في التبذير. (06/27)" تفسير البحر المحيط " " ىك في معصية اهلل

، فإٌف ىذه الجممة تعميؿ لمنيي عف التبذير، كالمراد مف االخٌكة المماثمة التاٌمة،  المبٌذريف كانكا إخكاف الشياطيف
كتجٌنب الشيطاف، كلك في خصمة مف خصالو كاجب؛ فكيؼ فيما ىك أعـٌ مف ذلؾ، كما يدؿ عميو إطبلؽ 

. لمقرطبيٌ  (10/161" )الجامع ألحكاـ القرآف"كانظر . (15/819)" أحكاـ القرآف "المماثمة؟    
: ، كبٌذر مالو(51)" المفردات. "التفريؽ، كأصمو إلقاء البذر كطرحو، فاستعير لكٌؿ مضٌيعو لمالو: كالتبذير لغةن 

أف يبسط يده في إنفاقو حتى ال يبقى ما : أف ينفؽ الماؿ في المعاصي كقيؿ: كقيؿ. أفسده كأنفقو في الٌسرؼ
ا. (1/180)" لساف العرب"انظر . يقتاتو . ىك إنفاؽ الماؿ في غير حٌقو أم في المعاصي: كالتبذير اصطبلحن

" الجامع ألحكاـ القرآف"لمطبرٌم،  (86-15/85" )جامع البياف"، (9/27)" تفسير البحر المحيط"انظر ]
(. 10/161" )الجامع ألحكاـ القرآف."كىذا قكؿ الجميكر: قاؿ القرطبيٌ [. (819" )فتح القدير" ، (10/161)

صؼ الشيء فيما ينبغي زائدنا عمى ما :االسراؼ:"كىناؾ فرؽ بيف التبذير كاإلسراؼ،قاؿ الجرجاني
السرؼ ىك الجيؿ بمقادير الحقكؽ كالتبذير ىك الجيؿ بمكاقع الحقكؽ، : كقاؿ الماكردمٌ . (20)"التعريفات."ينبغي

، كذـٌ التبذير أعظـ ألٌف المسرؼ يخطئ في الزيادة، كالمبٌذر يخطئ بالجيؿ، كمف جيؿ مكاقع  ككبلىما مذمـك
الحقكؽ كمقاديرىا بمالو كأخطأىا؛ فيك كمف جيميا بفعالو فتعٌداىا، ككما أٌنو بتبذيره قد يضع الشيء في غير 
أدب . "مكضعو، فيكذا قد يعدؿ بو عف مكضعو، ألٌف الماؿ أقٌؿ مف أف يكضع في كٌؿ مكضع مف حٌؽ كغير حؽٌ 

إمساؾ المقتنيات عٌما ال يحٌؽ حبسيا عنو، كيقابمو الجكد : ككذلؾ البخؿ فيك لغةن . (136)" الدنيا كالديف
د : ، كبخؿ(1/170" )لساف العرب"البخؿ ضٌد الكـر : ، كقيؿ(48)" المفردات" المعجـ "ضٌف بما عنده كلـ يىجي

ا فيك الذم يمنع الكاجبات مف الٌزكاة أك الٌنفقة أمر حٌرمتو الٌشريعة قاؿ تعالى (41)" الكسيط :  كأما اصطبلحن
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ٌنما التأديب في ىذه اآلية ىك في نفقة الٌطاعات في المباحات، فأدب الشرع فييا أاٌل  كا 
ا كيقتر  يفٌرط اإلنساف حتى ال يضٌيع حقِّا آخر أك عياالن كنحك ىذا، كأاٌل يضيؽ أيضن
حتى ييجيعى العياؿى كيفرط في الشٌح، كالحسف في ذلؾ ىك القكاـ أم العدؿ، كالقكاـ في 
كؿ كاحد بحسب عيالو، كحالو، كخٌفة ظيره، كصبره، كجمده عمى الكسب، أك ضٌد 

 .كبنحكه قاؿ ابف عطٌية. " ىذه الخصاؿ، كخير األمكر أكساطيا
 لـ يخرج معنى اإلسراؼ عف المعنى المغكٌم، الذم ىك مجاكزة الحٌد؛ :ثانينا

، كىك في اإلنفاؽ : "قاؿ الحافظ ابف حجر كاإلسراؼ مجاكزة الحٌد في كٌؿ فعؿو أك قكؿو
كقد يككف حاصبلن . "تجاكز الحٌد في الٌنفقة: اإلسراؼ: ، كقاؿ الجرجانيٌ "أشير

في مجاكزة الحبلؿ إلى الحراـ، كفي مجاكزة مقدار الحاجة إلى ما فكقيا، قاؿ 
أف يأكؿ الرجؿ ما ال يحؿ لو، أك يأكؿ مٌما يحٌؿ لو : كقيؿ: الجرجاني في اإلسراؼ

فمماذا ييبعد قكـه أف يككف اإلسراؼ حاصبلن في . فكؽ االعتداؿ كمقدار الحاجة
مجاكزة مقدار الحاجة إلى ما فكقيا؟ كأٌنو كاحده مف مستكيات اإلنفاؽ، كلكٌنو مفضكؿ 

ا في ىذه اآلية كىالى :   كغيرىا مف الٌنصكص الشرعية كقكلو تعالىكما جاء كاضحن

ٍغميكلىةن ًإلىى عينيًقؾى كىالى تىٍبسيٍطيىا كيؿَّن اٍلبىٍسًط فىتىٍقعيدى مىميكمنا مَّنٍحسيكرنا    . تىٍجعىٍؿ يىدىؾى مى

دعت اآلية إلى اإلنفاؽ في حدكد القكاـ، كنيت المسمـ أف يغٌؿ يده فيككف مقترنا، أك 
ال؛ فالنتيجة المـك كالحسرة كلك كاف المراد بو : أف يبسطيا كؿ البسط فيككف مسرفا، كا 

                                                                                                                                                                      

 ا بىًخميكٍا ًبًو يىٍكـى قيكفى مى ـٍ سىييطىكَّ ـٍ بىٍؿ ىيكى شىرّّ لَّيي ٍيرنا لَّيي ـي الٌموي ًمف فىٍضًمًو ىيكى خى ا آتىاىي ميكفى ًبمى كىالى يىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى يىٍبخى
 .كىؤالء عباد الرحمف بعيدكف عف ذلؾ. فالتبذير حراـ، كالبخؿ حراـ. [180آؿ عمراف، مف اآلية ]اٍلًقيىامىةً 

 (.13/49)" الجامع ألحكاـ القرآف "

 (.13/76)" الجامع ألحكاـ القرآف" 

 (.10/253)" فتح البارم" 

 (1985-مكتبة لبناف/23ص)" التعريفات"عمي بف محمد الشريؼ -الجرجاني 

 (24ص)" التعريفات" 
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ا بٌينت ثبلثة  إذف فيذه اآلية. النفقة في الحراـ الستحؽ العقكبة كالكعيد أيضن
.  مستكيات لئلنفاؽ كأٌف أفضميا القكاـ الذم ىك اإلنفاؽ عمى قدر الحاجة

فمماذا نزلت اآليات التي -فاضؿ كمفضكؿ–كلك لـ يكف في اإلنفاؽ المباح مستكيات 
. مٌرت كعمى ىذا النحك ؟

 يدعك أف يككف في حدكده كألٌف القكاـ أفضؿ اإلنفاؽ، كاف الٌنبي : ثالثنا
ما : كالقكت ىك. "(كفافنا): كفي ركاية، }الميـ اجعؿ رزؽ آؿ محمد قكتنا{: فيقكؿ

الكفاؼ مف : " قاؿ ابف منظكر. ، كىك الكفاؼ"يقـك بو بدف اإلنساف مف الطعاـ
القكت الذم عمى قدر : كالكفاؼ. "الرزؽ القكت، كىك ما كٌؼ عف الٌناس أم أغنى

كالكفاؼ مف الرزؽ ما كاف مقدار الحاجة مف غير زيادة كال . نفقتو ال فضؿ فييا
ما : "، كقاؿ القرطبيٌ "الكفاية ببل زيادة كال نقصاف: كالكفاؼ: "قاؿ الٌنككمٌ . نقصاف 

كقاؿ في معنى ". يكٌؼ عف الحاجات كيدفع الضركرات كال يمحؽ بأىؿ الترٌفيات
أم اٍكًفًيـ مف القكت بما ال يرىقيـ إلى ذٌؿ المسألة، كال يككف فيو فضكؿ، : الحديث

ٌجة لمف فٌضؿ الكفاؼ، ألٌنو إٌنما : كقاؿ. تبعث عمى الترٌفو كالتبٌسط في الدنيا فيو حي

قد أفمش مف أسمـ كرزؽ كفافنا }: كقاؿ  . "يدعك لنفسو كآلو بأفضؿ األحكاؿ
كقد رٌتب عميو الفبلح في الدنيا كاآلخرة، ألٌف مف قات ،  {كقٌنعو اهللي بما آتاه 

  .نفسو بالكفاؼ لـ تخرب دنياه، كعٌمرت آخرتو

                                                           

ـٍ كىالى تىٍطغىٍكا ًفيًو فىيىًحؿَّ : : أٌما لك كاف اإلنفاؽ في الحراـ لصار طغياننا، قاؿ تعالى  ٍقنىاكي زى كيميكا ًمف طىيّْبىاًت مىا رى
ًبي فىقىٍد ىىكىل مىٍيًو غىضى مىف يىٍحًمٍؿ عى ًبي كى ـٍ غىضى مىٍيكي  . عى

 (. 1055 حديث 480-باب في الكفاؼ القناعة: كتاب الزكاة)" صحيح مسمـ "

 (.765" )المعجـ الكسيط"، ك(5/338)" لساف العرب "

 (.5/421)" لساف العرب "

 (. 792)" المعجـ الكسيط "

 (.11/275)" فتح البارم "

 (. 1045 حديث480-باب في الكفاؼ كالقناعة: كتاب الزكاة)" صحيح مسمـ "
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كالمبلحظ أٌف الكفاؼ كالقكاـ كالكفاية كالقكت بمعنى كاحد؛ كىك العدؿ كالقصد الذم 

، إذ ال يمكف {الميـ إني أس لؾ القصد في الفقر كالغنى }:  يدعك بو بقكلوكاف

 أف يدعك بحاليف معنا في كقت كاحد، كينزؿ المدح مف السماء عمى حاؿ لمنبٌي 
فما فائدة دعائو - فاضؿ كمفضكؿ- كلك لـ يكف اإلنفاؽ في المباح مستكيات.آخر

 لنفسو بالقصد، أك نصحو ؟-كما سيأتي- لغيره بالكيؿ. 

 ليند بنت عتبة أف تأخذ مف ماؿ زكجيا أبي كفي حدكد ىذا اإلطار؛ أىًذفى الرسكؿي  

. {خذم ما يكفيؾ ككلدىؾ بالمعركؼ : } سفياف حيف قاؿ ليا الٌنبي  
، كقد بٌيف الحديث أٌف الٌنفقة "ما فيو سٌد الخمة كبمكغ المراد في األمر: "كالكفاية

كلـ يقٌدر اإلسبلـي الكفايةى؛ ألٌنيا تختمؼ مف . مقٌدرة بالكفاية مقٌيدة بسعة المنفؽ
شخصو إلى آخر، تبعنا الختبلؼ حاجاتيـ المتنٌكعة المتغٌيرة بتغٌير الزماف كالمكاف 

كعميو؛ يكفي المنفؽي كؿَّ أحدو مٌمف يعكؿ بحسب حاجاتو، ألٌف ىدؼ . كغيرىما
تقدير الٌنفقات : "قاؿ العز بف عبد السبلـ. اإلسبلـ مف الٌنفقات دفع الحاجات

بالحاجات مع تفاكتيا عدؿه كتسكيةه مف جية أٌنو سٌكل بيف المنفؽ عمييـ في دفع 
حاجاتيـ، ال في مقادير ما كصؿ إلييـ، ألٌف دفع الحاجات ىك المقصكد األعظـ في 

. "الٌنفقات كغيرىا مف أمكاؿ المصالح

كيمكا طعامكـ  }:  البركة في التزاـ القكاـ بقكلو كما جعؿ الرسكؿ :رابعنا
أم قدركه بمقدار كفاة : "{ كيمكا طعامكـ }، قاؿ السعدم في معنى{يبارؾ لكـ 

المنفؽ عمييـ مف غير زيادة كال نقصاف،فإٌف في ذلؾ سمككا لطريؽ االقتصاد كالحـز 
:  كالبركة المعقكلة في ىذا مف كجكه. كالعقؿ

                                                           

 (.1305 حديث212–باب الدعاء بعد الذكر : كتاب الٌسيك)"سنف النَّسائي بعناية مشيكر"صحيح 

 (.5364، حديث 3/1379..- باب إذا لـ ينفؽ الرجؿ فمممرأة أف تأخذ: كتاب النفقات)" صحيح البخارمٌ  "

 (.439)" المفردات "

 (.75ص)" قكاعد األحكاـ "

 (.2128حديث2/505-باب ما يستحب مف الكيؿ: كتاب البيكع)" صحيح البخارم" 
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. امتثاؿ أمر الشارع الذم ىك البركة كخير كسعادة كصبلح: أكالن 
ميقيف ذميميف، كىما التقتير كالتقصير : ثانينا  أف في الكيؿ المذككر يخرج المنفؽ مف خي

.. التبذير كاإلسراؼ: كالخمؽ الثاني.. في النفقات الكاجبة كالمستحبة
إٌف في سمكؾ ىذا الطريؽ النافع السالـ مف التقصير كالتبذير تمريننا لمٌنفس :  ثالثنا

. عمى الٌتكازف كالٌتعادؿ في كؿ األمكر، كفي ىذا مف الخير كالبركة ما ال يخفى
أٌف النفقات إذا خرجت عف طكرىا كمكضكعيا تفٌرع عنيا الشره كالفساد، فإٌنو : رابعنا

إذا لـ يكؿ كيقدر ما يطعمو لمف يعكلو؛ فإٌما أف يككف أزيد مف الكفاية، فالزائد إٌما اف 
ٌما أف يتمؼ عميو كذلؾ فساد، كقد يكجد األمراف، كقد  يأكمكه؛ كىك عيف ضررىـ، كا 

في  [ال]: يتصٌدؽ بو بعض الناس، لكٌف الصدقة في ىذه الحاؿ ال يككف ليا مكقع
حٌؽ المعطى، ألنو يعرؼ أنو ال يعطى إال ما زىد فيو صاحبو، كقد يككف قد اكتفى 

كال في حٌؽ المتصٌدؽ ألٌف الٌنٌية غير تاٌمة لككف الحامؿ لو . كاستعد بنفسو بطعاـ
. اإلنفاؽ خكؼ تمفو ال اإلخبلص المحض [عمى]

 ؛ كىك الكيؿ كالتقدير بحسب ما يميؽ فإذا سمؾ الطريؽ الذم أرشده إليو النبي 
فيذا الحديث ينبغي أف يككف أصبلن مف أصكؿ التربية . بالحاؿ؛ سمـ مف ىذه األمكر

 بكٌؿ أمر   المنزلٌية، كالنفقات العائمٌية، كأف يككف عميو المعٌكؿ، فقد بعث الرسؿ
رشاداتو كىديو تغني عف كؿ شيء . فيو صبلح العباد في معاشيـ كمعادىـ فأخبلقو كا 

. "كالحمد هلل عمى نعمو
كقد بٌيف الٌنبي أٌف ما كاف زيادة عف الحاجة فيك لمشيطاف، قاؿ    :خامسنا 

  :{  فراش لمرجؿ، كفراش المرأتو، كالثالث  لمٌضيؼ، كالرٌابع لمشيطاف}  ،
ٌنما كاف الرابع لمشيطاف ألٌنو زيادة ببل حاجة: "قاؿ القرضاكم كمعنى ىذا أف ."كا 

                                                           

ىػ عالـ الكتب بيركت 1415- 1ط/ 431-430ص)" الفتاكل الٌسعدية: " السعدم؛ عبد الرحمف بف ناصر
 . (لبناف

 (. 2084)" صحيح مسمـ  "

 (.  225)" دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد اإلسبلمي "
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؛ : فبل يقاؿ. الٌذـ يمحؽ ما كاف زائدنا عف الحاجة اإلسراؼ إنفاؽ بالحراـ ألنو مذمـك
. فقد يككف في المباحات فيما زاد عف الحاجات

 
 القكؿ بأٌف اإلسراؼ يككف فيما زاد عف قدر الحاجات في المباحات :سادسنا  

كقد مٌر أٌنو ركم عف عمر بف الخٌطاب كعمر بف -اختاره عدد ال بأس بو مف العمماء
ابف حجر العسقبلنٌي كابف دقيؽ العيد كالباجٌي مف : منيـ- عبد العزيز كغيرىـ
مٌر بياف ذلؾ تحت –  كالقرطبٌي كابف العربٌي  كرٌجحو الٌطبرمٌ المالكٌية كالسبكيٌ 

كىكذا يككف قد اتضح معنى القكاـ الذم يستحب عدـ مجاكزتو إلى اإلسراؼ -. أٌكال
. أك التقتير

 :  حكـ اإلسراؼ في المباحات:كيبقى أنو يتفٌرع عٌما سبؽ مسألة ينبغي بيانيا كىي
ىك : فقيؿ:   كقد اختمؼ العمماء في حكـ اإلسراؼ في المباحات عمى قكليف

. مكركه: كقيؿ. حراـ
كىك األصٌح؛ ألٌف قدر الشبع يختمؼ باختبلؼ البمداف :" قاؿ ابف العربٌي في الثٌاني

 ."كاألزماف كاألسناف كاألطعمة
ا فييما؛ ما كانا : "كرٌجح الطبرٌم أٌنو حراـه، كقاؿ لك كاف اإلسراؼ كاإلقتار مرٌخصن

ا فيؿ لذلؾ مف : إف قاؿ قائؿ: "، كقاؿ"مذمكمىٍيف، كال كاف الميٍسًرؼ كال الميٍقًتر مذمكمن
نعـ، ذلؾ مفيكـه في كٌؿ شيء مف المطاعـ كالمشارب : حٌد معركؼ تبٌينو لنا؟ قيؿ

كذلؾ نحك أكؿ آكؿ : كالمبلبس كالصدقة كأعماؿ البٌر كغير ذلؾ، كضرب مثاالن فقاؿ
مف الطعاـ فكؽ الشبع ما يضعؼ بدنو كينيؾ قكاه كيشغمو عف طاعة ربو، كأداء 

فرائضو فذلؾ مف الٌسرؼ، كأف يترؾ األكؿ كلو إليو سبيؿ حتى يضعؼ ذلؾ جسمو 

                                                           

 (.1999-4/1998)" سبؿ السبلـ" 

اإلسراؼ يككف بتجاكز حٌد : كسيأتي أٌنو يقكؿ- كىذا ييفيـ مف كبلمو. لمطبرمٌ  (19/48)" جامع البياف"انظر  
 -الحاجات في المباحات، كأٌنو حراـ عنده

 (.253-2/252)" أحكاـ القرآف "
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كينيؾ قكاه كيضعفو عف أداء فرائض ربو فذلؾ مف اإلقتار كبيف ذلؾ القكاـ عمى ىذا 
  ."النحك

طبلقو مف غير نظر إلى السبب : "قاؿ ابف مفمح كيحتج لعدـ التحريـ بعمـك القرآف كا 
ٍزًؽ قيٍؿ ًىي : قكلو  ؾ ـى ًزينىةى الٌمًو الَّنًتيى أىٍخرىجى ًلًعبىاًدًه كىاٍلطَّنيٍّبىاًت ًمفى الرٍّ قيٍؿ مىٍف حرَّن

ؿي اآليىاًت ًلقىٍكـو يىٍعمىميكف  ى  ةن يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كىذىًلؾى نيفىصٍّ اًلصى يىاًة الدُّبٍنيىا خى لمَّنًذيفى آمىنيكٍا ًفي اٍلحى

 ..كيحتٌج مف قاؿ بخبلؼ ذلؾ بإطبلؽ؛ بقكلو تعالى:  : كىالى تيٍسًرفيكٍا ًإنَّنوي الى

اإلباحة في الجممة ال مع : كيحمؿ ما سبؽ عمى أٌف المراد. ييًحبُّب اٍلميٍسًرًفيفى 
.  السرؼ ألٌنو أخٌص 

، كذلؾ لما  كمع ىذا؛ فالذم يبدك لي، أٌف اإلسراؼ في المباحات مكركهه كليس بحراـو
قالو ابف العربٌي، كألٌف القكؿ بذلؾ يعني أٌف غالب الناس قد ارتكبكا الحراـ، فيؿ 

! غالبيـ  يحترز عف المقمة بعد الشبع؟

إٌف اهلل حٌرـ عميكـ عقكؽ }: أٌف اإلسراؼ في المباحات مكركه بقكلو كقد بٌيف 
ضاعة ككرهاألميات، كمنع كىات، ككأد البنات،   لكـ قيؿ كقاؿ، ككثرة السؤاؿ، كا 

. {الماؿ
ا كمُّوي؛ كانت إضاعة الماؿ  ىنا في المباح فمٌما كاف اإلنفاؽ في المعصية محٌرمن

ف كانت كره قد تطمؽ عمى الحراـ إال أٌف اجتماعيا مع ما  الزائد عف الحاجة، ىذا كا 
                                                           

 (.19/48)" تفسير الطبرمٌ "انظر  

 .32 سكرة األعراؼ، اآلية 

 .31 سكرة األعراؼ، آية 

 (346-3/345)"اآلداب الشرعية" 

 (.5975، حديث 4/1518- باب عقكؽ الكالديف مف الكبائر: كتاب األدب)" صحيح البخارم  "

أمثمةن عمى إضاعة الماؿ  (249ص)" دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد االسبلميٌ " كقد ضرب القرضاكٌم في 
ىماؿ الحبكب كالثمار : "منيا ىماؿ الزرع حتى تأكمو اآلفات، كا  إىماؿ الحيكاف حتى ييمؾ مف الجكع أك المرض، كا 

ىماؿ الثياب حتى تبمييا  ىماؿ المباني كالمرافؽ حتى تيمكيا "العٌتو"كاألطعمة حتى يتمفيا العفف أك السكس، كا  ، كا 
عكادم الزمف، كمف ذلؾ إضاءة األنكار نيارنا حيث ال حاجة إلييا، كترؾ صنابير المياه مفتكحة حيث تصٌب في 

لقاء فضبلت الطعاـ في القمامة كفي الناس مف يحتاج إلى لقيمات يقمف صمبو، كترؾ الثياب  غير حاجة، كا 
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إٌف : "حٌرـ في نصٍّ كاحدو يؤٌكد أٌنيا ليست عمى معنى التحريـ، قاؿ الحافظ ابف حجر
: كقاؿ." األكثر حممكه عمى اإلسراؼ في اإلنفاؽ، كقٌيده بعضيـ باإلنفاؽ في الحراـ

: كالحاصؿ في كثرة اإلنفاؽ ثبلثة أكجو"
. إنفاقو في الكجكه المذمكمة شرعنا فبل شٌؾ في منعو:  األكؿ
إنفاقو في الكجكه المحمكدة شرعنا فبل شٌؾ في ككنو مطمكبنا بالشرط المذككر :  كالثاني

.  أم ما لـ يفٌكت حقِّا أخركيِّا أىـٌ منو– 
:  إنفاقو في المباحات باألصالة كمبلٌذ النفس، فيذا ينقسـ إلى قسميف: الثالث

. ما يككف لدفع مفسدة إما ناجزة أك متكٌقعة، فيذا ليس بإسراؼ:  أحدىما
كذىب بعض .  كالثاني ما ال يككف في شيء مف ذلؾ؛ فالجميكر عمى أنو إسراؼ

ألٌنو تقـك بو مصمحة البدف كىك غرض : الشافعٌية إلى أٌنو ليس بإسراؼ، قاؿ
ذا كاف في غير معصية فيك مباح كظاىر القرآف : قاؿ ابف دقيؽ العيد. صحيح، كا 

. يمنع ما قاؿ
كيكره كثرة إنفاقو في مصالح : عف الباجٌي مف المالكٌية- أم الحافظ ابف حجر-كنقؿ

-كقاؿ . الدنيا، كال بأس بو إذا كقع نادرنا لحادثو يحدث كضيؼو أك عيدو أك كليمةو 
مجاكزة الحٌد في اإلنفاؽ عمى البناء : كما ال خبلؼ في كراىيتو-: الحافظ ابف حجر

كقد نقؿ . كال سٌيما إف أضاؼ إلى ذلؾ المبالغة في الزخرفة. زيادةن عمى قدر الحاجة
كأٌما إنفاؽ الماؿ في المبلٌذ المباحة فيك ": الحمبٌيات"ابف حجر عف السُّبكٌي الكبير في 

كىافى : مكضع اختبلؼ، كظاىر قكلو تعالى كا كى ـٍ يىٍقتيري لى ـٍ ييٍسًرفيكا كى كىالَّنًذيفى ًإذىا أىنفىقيكا لى

                                                                                                                                                                      

الٌصالحة لبلستعماؿ لمجرد خرؽو صغيرو بيا، أك مركر زمف عمييا كفي المجتمع مف يحتاج إلى خرقة تستر 
. عكرتو تقيو الحٌر كالقرٌ 

ترؾ األرض الصالحة لمزراعة دكف استغبلليا، كترؾ الكسائؿ المستطاعة لزيادة إنتاجيا ػ كمِّا : كمف إضاعة الماؿ
ا ػ دكف استخداميا، ككذلؾ إىماؿ الٌثركة الحيكانية مع إمكاف تنميتيا، كتكسيع نطاؽ االنتفاع بيا، بمحكميا  كنكعن

". كألبانيا كما يستخرج منيا، كبما أشار القرآف إليو مف جمكدىا كأصكافيا كأكبارىا كأشعارىا
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 أٌف الزائد الذم ال يميؽ بحاؿ المنفؽ إسراؼ، كمف بذؿ ماالن ؛بىٍيفى ذىًلؾى قىكىامنا  
. "كثيرنا في عرضو يسيرو فإٌنو يعٌده العقبلء مضٌيعنا

 أيجيب بأٌف عدـ ؟ًإنَّنوي الى ييًحبُّب اٍلميٍسًرًفيفى : كما معنى قكلو تعالى: فإف قاؿ أحد
ا فبل يحب تعني يبغض كيكره، : الحب أعـ مف التحريـ بما يشمؿ الكراىة أيضن

كما أٌف الكراىة قد . يطمؽ عمى المحظكر، كعمى ما نيي عنو نيي تنزيو: كالمكركه
. تككف شرعٌية لتعميؽ الثكاب عمييا فإنيا قد تككف إرشادٌية لمصمحة دنيكٌية

 
 مقدار الٌنفقة في الٌصدقات الٌتطكعٌية  : المطمب الثاني

نما بٌينت  لـ تحٌدد النصكص القدر الذم ينبغي إنفاقو كالذم ينبغي إمساكو، كا 
فقد سأؿ عمرك . أٌف ما ينبغي إنفاقو ىك الزائد عف الحاجة كسٌد الخٌمة اٌلتي ال بٌد منيا

إٌف مالي كثير فبماذا ! يا رسكؿ اهلل}: الٌنبيى  - رضي اهلل عنو-بف الجمكح 
يىٍس ىليكنىؾى مىاذىا يينًفقيكفى قيٍؿ مىا أىنفىٍقتـي مٍٍّف  : أتصٌدؽ كعمى مف أنفؽ؟ فنزؿ قكلو تعالى

ٍيرو فىًإفَّن  مىا تىٍفعىميكٍا ًمٍف خى ًبيفى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف السَّنًبيًؿ كى ٍيرو فىًمٍمكىاًلدىٍيًف كىاألىٍقرى خى
ًميـه  . {قيًؿ اٍلعىٍفكى  : كـ أنفؽ؟ فنزؿ قكلو: ، فقاؿالٌموى ًبًو عى

                                                           

 .67سكرة الفرقاف، آية  

 (.409-10/408)" فتح البارم" انظر 

 .31 سكرة األعراؼ، آية 

 (.48)"مذكرة أصكؿ الفقو عمى ركضة الناظر" 

دار الكتب -ـ2000/ط-1/240)"البحر المحيط في أصكؿ الفقو" بدر الديف محٌمد- الزركشي 
 (بيركت/العممٌية

 .215 سكرة البقرة، آية 

بتصٌرؼ يسير، كقاؿ أبك حياف األندلسي  (42ك3/26)" الجامع ألحكاـ القرآف"، كانظر 219 سكرة البقرة، آية 
" البحر المحيط". "المؤمنكف؛ كىك الظاىر مف كاك الجمع: ىك عمرك بف الجمكح، كقيؿ: قيؿ: "في السائؿ ىنا

(2/168.) 
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ما : الفضؿ، كقيؿ:  عمى عٌدة أقكاؿ فقالكا العفك كقد اختمؼ المفٌسركف في  -
الكسط مف الٌنفقة ما لـ يكف : كاف عفكنا ال يبيف عمى ما أنفقو أك تصدؽ بو، كقيؿ

ما : ما أتكؾ بو مف شيء قميؿ أك كثير فاقبمو منيـ، كقيؿ: إسرافنا كال إقتارنا، كقيؿ
 .الصدقة المفركضة: طاب مف أحكالكـ، كقيؿ

: كىك ما رٌجحو جميكر المفسريف. الفضؿ: كأكلى ما قيؿ في معناىا -
الفضؿ مف ماؿ : العفك: كأكلى ىذه األقكاؿ بالصكاب قكؿ مف قاؿ: " قاؿ الطبرمٌ  -

الرجؿ عف زكجتو كأىمو في مؤنتيـ كما البٌد ليـ منو كذلؾ ىك الفضؿ الذم 
كىك : "كبنحكه قاؿ القرطبٌي كأضاؼ .  كذكر بعضيا"تظاىرت بو األخبار

معنى قكؿ الحسف كقتادة كعطاء، كالٌسدٌل ، كمحمد بف كعب، كابف أبي ليمى، 
كبمثمو قاؿ ."العفك ما فضؿ عف العياؿ، كنحكه عف ابف عباس: كغيرىـ، قالكا

. كىك مذىب الجميكر: الشنقيطٌي كقاؿ
عف أبي ىريرة رضي اهلل : كمف األخبار التي استدٌلكا بيا عمى صٌحة ترجيحيـ

تصٌدؽ بو عمى نفسؾ، قاؿ : "يا رسكؿ اهلل عندم دينار قاؿ: قاؿ رجؿ }:عنو قاؿ
تصٌدؽ بو  عمى : عندم آخر، قاؿ: تصٌدؽ بو عمى كلدؾ، قاؿ: عندم آخر، قاؿ

: عندم آخر،  قاؿ: عندم آخر، قاؿ تصٌدؽ بو عمى خادمؾ، قاؿ: زكجتؾ، قاؿ

ابدأ بنفسؾ فتصٌدؽ عمييا، فإف فضؿ شيء }:  لرجؿ، كقكلو  { أنت أبصر
فألىمؾ، فإف فضؿ شئ عف أىمؾ فمذم قرابتؾ، فإف فضؿ عف ذم قرابتؾ شيء 

. {فيكذا كىكذا

                                                           

 .(باختصار- 439 – 2/437)" جامع البياف "

 – 440ص )، كقد ذكر الطبرٌم كجكه فساد األقكاؿ األخرل؛ انظر المرجع نفسو (2/439)" جامع البياف "
441.) 

 (.3/42)" الجامع ألحكاـ القرآف "

 (.52-1/51)" أضكاء البياف "

 (.1691، حديث 261- باب في صمة الرحـ: كتاب الزكاة)" سنف أبي داكد: " حسف

 (.997، حديث 457- باب االبتداء في النفقة بالنفس ثـ أىمو ثـ القرابة: كتاب الزكاة)" صحيح مسمـ "
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:  يؤٌيد أٌف العفك ىك الفضؿ اآلتي

  أٌف الٌنبي   جعؿ خير الصدقة أف يتصدؽ الرجؿ مف الفاضؿ عف كفايتو 
 قاؿ }خير الصدقة ما كاف عف ظير غنى كابدأ بمف تعكؿ {: ككفاية مف يعكؿ بقكلو

إٌف أفضؿ الٌصدقة ما كقع بعد القياـ : "الحافظ ابف حجر في معنى الحديث
ا بعد صدقتو إلى أحد . بحقكؽ الٌنفس كالعياؿ بحيث ال يصير المتصٌدؽ محتاجن

فمعنى الغنى في ىذا الحديث حصكؿ ما تدفع بو الحاجة الضركرٌية كاألكؿ عند 
الجكع المشكّْش الذم ال صبر عميو، كستر العكرة، كالحاجة إلى ما يدفع بو عف 

. "نفسو األذل

  كقد أثٌـ الٌنبي كفى بالمرء إثما أف يضيع مف }:  مف ضيع مف يعكؿ بقكلو
.   فأفضؿ الٌصدقة ما بقي صاحبيا بعد إخراجيا مستغنينا{يقيت

  كحٌرـ اهلل تعالى أف يمنع الرجؿ ما عميو مف الحقكؽ قاؿ{ : إٌف اهلل عٌز
: ، قاؿ النككمٌ {كجٌؿ حٌرـ عميكـ عقكؽ األٌميات ككأد البنات كمنع كىات 

معنى الحديث أٌنو نيى أف يمنع الرجؿ ما تكٌجب عميو مف الحقكؽ أك يطمب ما 
.  ال يستحقو

كما في قصة األنصارٌم كىذا ال يتعارض مع الٌنصكص التي امتدحت اإليثار 

ـٍ  : اٌلذم بسببو نزؿ قكؿ اهلل تعالى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى مىى أىنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري كى

ةه  اصى ألٌف اإليثار إٌنما يككف في الحاجات غير الٌضركرٌية ، كقد كٌضح  ، خىصى
                                                           

 (.1426، حديث 1/340- باب ال صدقة إاٌل عف ظير غنى: كتاب الزكاة)" صحيح البخارمٌ  "

 (.3/296)" فتح البارم "

 (.1692، حديث 261- باب في صمة الرحـ: كتاب الزكاة)" مشيكر- سنف أبي داكد: " حسف

 (.593)" صحيح مسمـ شرح النككم "

 (.12/10)" صحيح مسمـ شرح النككم "

ىك تقديـ الغير عمى الٌنفس في حظكظيا الدنيكية رغبة في الحظكظ الدينية ، كذلؾ ينشأ عف قكة :  كاإليثار
 (.4/166)" أحكاـ القراف. "كالصبر عمى المشقة. النفس كككيد المحبة

 .9سكرة الحشر، آية   
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الشنقيطٌي أٌنو ال تعارض بيف ككف اإلنفاؽ المحمكد ىك ما زاد عف الحاجات 
: مف أنفؽ كىك بحاجة إلى ما أنفؽ فقاؿ- تعالى–الضركرٌية، كبيف مدح اهلل 

ىك ما ذكره بعض العمماء مف أٌف لكؿ – كاهلل تعالى أعمـ – فالظاىر في الجكاب "
:  ففي بعض األحكاؿ يككف اإليثار ممنكعنا، كذلؾ كما. مقاـو مقاالن 

كنفقة الزكجات كنحكىا فتبرع في غير . إذا كانت عمى المنفؽ نفقات كاجبة -ٔ

{.  ابدأ بمف تعكؿ: }كاجب كترؾ فرض لقكلو 
ككأف يككف ال صبر عنده عف سؤاؿ الٌناس فينفؽ مالو كيرجع  إلى الٌناس  -ٕ

كاإليثار فيما إذا كاف لـ يضٌيع نفقة كاجبة . يسأليـ ما ليـ، فبل يجكز لو ذلؾ
. "ككاف كاثقنا مف نفسو بالٌصبر كالٌتعٌفؼ كعدـ السؤاؿ

اإليثار مبنٌي عمى إسقاط الحظكظ العاجمة، فتحٌمؿ المضٌرة البلحقة؛ : قاؿ الشاطبيٌ 
؛ فبل . بسبب ذلؾ، ال عتب فيو، إذا لـ يخٌؿ بمقصدو شرعيٍّ  فإف أخٌؿ بمقصدو شرعيٍّ

ا  "يعٌد ذلؾ إسقاطنا لمحٌظ، كال ىك محمكد شرعن
ما تدفع بو الحاجة الٌضركرٌية لمٌنفس كالعياؿ ال يجكز " بأف:  كقاؿ الحافظ ابف حجر

، كذلؾ أٌنو إذا آثر غيره بو أدل إلى إىبلؾ نفسو أك اإلضرار بيا  اإليثار بو بؿ يحـر

، فميس فييا أٌنو  كأما قٌصة األنصارم كضيؼ رسكؿ اهلل "أك كشؼ عكرتو 
آثر بما تدفع بو الحاجة الضركرٌية، فأف يبيت اإلنساف ليمةن طاكينا، ليس معناه أٌنو 

ٌنما ىي ىذه الميمة، لذلؾ قاؿ لزكجتو لٌما قالت ما : جاع جكعنا ال صبر عميو، كا 
                                                           

 ، (52-1/51)" أضكاء البياف "

 .(مشيكر- 3/71)" المكافقات "

 (.3/299)" فتح البارم "

يا رسكؿ اهلل، أصابني الجيد، فأرسؿ إلى : فقاؿ– أتى رجؿه رسكؿى اهلل : " عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
: أال رجؿ يضيفو الميمة يرحمو اهلل؟ فقاـ رجؿ مف األنصار فقاؿ: نسائو فمـ يجد عندىف شيئنا، فقاؿ رسكؿ اهلل  

كاهلل ما عندم إاٌل : فقالت.  ال تٌدخريو شيئناضيؼ رسكؿ اهلل : فذىب إلى أىمو فقاؿ المرأتو. أنا يا رسكؿ اهلل
ثـٌ . فإذا أراد الصبية العشاء فنٌكمييـ، كتعالي فأطفئي السراج كنطكم بطكننا الميمة، ففعمت: قاؿ. قكت الصبية

مف فبلف كفبلنة فانزؿ اهلل عز – أك ضحؾ – لقد عجب اهلل عز كجؿ :  فقاؿغدا الرجؿ عمى رسكؿ اهلل  
 . (فتح البارم-4889)صحيح البخارم . (كيؤثركف عمى أنفسيـ كلك كاف بيـ خصاصة ): كجؿ
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كلك كاف ىذا العشاء – فإذا أراد الصبية العشاء فنٌكمييـ !: عندم إاٌل قكت الصبية
، كفي ركاية مسمـ فعٌممييـ بشيء، قاؿ : قاؿ: قكت يكميـ ما استطاعكا الٌنـك

نما تطمبيـ : "النككمٌ  ىذا محمكؿ عمى أف الصبياف لـ يككنكا محتاجيف إلى األكؿ كا 
أنفسيـ عمى عادة الٌصبياف مف غير جكع يضرىـ فإٌنيـ لك كانكا عمى حاجة بحيث 

:  كقاؿ"يضٌرىـ ترؾ األكؿ لكاف إطعاميـ كاجبنا كيجب تقديمو عمى الٌضيافة
فالفضؿ . فآثر بما يحصؿ لو بو تماـ الكفاية. كتعالي كأطفئي كنطكم بطكننا الميمة

ىك ما كاف زائدنا عف تماـ الكفاية، كاإليثار إٌنما يككف فيما ىك فكؽ الحاجات 
الضركرٌية إلى تماـ الكفاية، أم في الحاجٌيات كالتحسينٌيات، كىك يختمؼ باختبلؼ 

نفاؽ الفضؿ . أحكاؿ الٌناس في الٌصبر عمى الشٌدة كالضيؽ كاالكتفاء بأقٌؿ الكفاية كا 
أف تبذؿ : حٌد الجكد كغايتو:" قاؿ ابف حـز األندلسي. ىك الجكد، كاإليثار أفضؿ منو

في الجار المحتاج، كذم الرحـ الفقير، كذم : الفضؿ كٌمو في كجكه البٌر، كأفضؿ ذلؾ
ًر فاقةن، كمنع الفضؿ مف ىذه الكجكه داخؿ في البخؿ كعمى . الٌنعمة الذاىبة، كاألٍحضى

كما كضع في غير ىذه الكجكه؛ . يككف المدح كالذـٌ : قدر التقصير، كالتكسع في ذلؾ
كما بذلت مف قكتؾ لمف ىك أمٌس حاجةن منؾ فيك فضؿ . فيك تبذير، كىك مذمـك

يثار، كىك خيره مف الجكد " كما ميًنعى مف ىذا فيك ال حمده كال ذّـّ، كىك انتصاؼ. كا 
 

 عندما جعؿ كقد حٌث عميو الٌنبٌي  . فغاية جكد المسمـ؛ أف ينفؽ الفضؿ كٌمو
يا ابف  }: الخيرٌية البف آدـ تقع في إنفاقو ىذا الفضؿ، ال في إمساكو، كذلؾ بقكلو

.  {إٌنؾ أف تبذؿ الفضؿ خير لؾ، كأف تمسكو شٌر لؾ، كال تالـ عمى كفاؼ ! آدـ

                                                           

 (.2054، حديث 1043..- باب إكراـ الضيؼ: كتاب األشربة)"صحيح مسمـ "

  (.14/12 )" صحيح مسمـ "

تقديـ عبد الحؽ -  تحقيؽ إيفا رياض104ص )"كتاب األخبلؽ كالسير "عمي بف حـز أحمد :  ابف األندلسي
 .(دار ابف حـز - التركماني

 (. 1036حديث 472-باب بياف أٌف اليد العميا خير مف السفمى: كتاب الٌزكاة)" صحيح مسمـ "
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 ، إذ جاء بينما نحف في سفر مع النبٌي  :  قاؿكعف أبي سعيد الخدرٌم 

، فقاؿ رسكؿ اهلل    : رجؿه عمى راحمةو لو؛ فجعؿ يصرؼ بصره يميننا كشماالن
، فميىعيٍد بو عمى مف ال }  ظير لو، كمف كاف لو فضؿ مف زاد مف كاف معو فضؿ ظيرو

فذكر أصناؼ الماؿ حتى رأينا أٌنو ال حٌؽ : قاؿ "  {فميعد بو عمى مف ال زاد لو 

دنا  ذىبنا  }:   ألبي ىريرةكقاؿ النبٌي . ألحدو مٌنا في فضؿ ما يسٌرني أٌف لي أيحي
، كحديث { ت تي عمٌي ثالثة كعندم منو دينار إال دينارنا أرصده لديف عميٌ 

يا رسكؿ اهلل : ىـ األخسركف كرٌب الكعبة    قاؿ أبك ذرٌ } : قاؿ النبٌي  : أبي ذرٌ 
ىـ األكثركف أمكاالن إاٌل مف قاؿ ىكذا : فداؾ أبي كأٌمي مىف ىـ يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ

كقد كاف أغنياء الصحابة رضي اهلل عنيـ يتصدقكف بفضكؿ  .{كىكذا كىكذا 
. أمكاليـ كفي ىذا غبطيـ الفقراء 

قاؿ القاضي : كقد اختمؼ العمماء في صدقة الرجؿ بجميع مالو ، قاؿ الٌصنعانيٌ 
كمع جكازه فالمستحٌب أف ال : جٌكزه العمماء كأئٌمة األمصار قاؿ الٌطبرانيٌ : عياض

مف تصدؽ بمالو كمو ككاف : كاألكلى أف يقاؿ. يفعمو كأف يقتصر عمى الٌثمث
يدؿ لو – صبكرا عمى الفاقة كال عياؿ لو، أك لو عياؿ يصبركف فبل كبلـ في ذلؾ 

ةه -:  تعالى–قكلو  اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى مىى أىنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري كقكلو كى

                                                           

 (.1728، حديث 873- باب استحباب المؤاساة بفضكؿ الماؿ: كتاب المقطة)"  صحيح مسمـ

 (.991، حديث 453- باب تغميظ عقكبة مف ال يؤٌدم الزكاة: كتاب الزكاة)" صحيح مسمـ "

أجمعكا عمى أٌف المدياف ال يجكز لو أف يتصٌدؽ بمالو كيترؾ قضاء الديف فتعٌيف حمؿ ذلؾ : " قاؿ ابف بٌطاؿ
 كره الصدقة بسبب الٌديف كلـ يثبت أنو صٌرح بكراىة الٌصدقة لسبب غيره كأما عمى المحتاج فظاىر أٌف النبي 

ما ركم عنو أنو قاؿ لمرجؿ الذم جاءه بمثؿ البيضة ذىبنا يأتي أحدكـ بما يممؾ فيقكؿ ىذه صدقة ثـ يقعد يستكؼ 
ف كاف شطره  (1673)"سنف أبي داكد"الناس، خير الصدقة ما كاف عف ظير غنى  فيك ضعيؼ  ال نأخذ بو كا 
 .األخير قد صٌح في ركايات أخرل مرت معنا

 (.990، حديث 453- باب تغميظ عقكبة مف ال يؤٌدم الزكاة: كتاب الزكاة)" صحيح مسمـ "

 .9سكرة الحشر، آية  
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ا بٍّوً :أيضن مىى حي ـى عى ييٍطًعميكفى الطَّنعىا  كمف لـ يكف بيذه المثابة كره لو  كى
. ذلؾ

مف تصٌدؽ بمالو كٌمو : قاؿ الجميكر: قاؿ الطبرم كغيره: قاؿ الحافظ ابف حجر
في صٌحة بدنو كعقمو حيث ال ديف عميو ككاف صبكرنا عمى اإلضاقة كال عياؿ لو، 

ا فيك جائز فإف فيًقدى شيءه مف ىذه الٌشركط كره كقاؿ . أك لو عياؿ يصبركف أيضن
دُّ عميو الثمثاف: كقاؿ آخركف . مردكد: بعضيـ : قاؿ الطبرم. يجكز مف الثمث كييرى

كالٌصكاب عندنا األٌكؿ مف حيث الجكاز، كالمختار مف حيث االستحباب أف يجعؿ 
قاؿ .  كاهلل اعمـ  كحديث كعبذلؾ مف الثمث، جمعنا بيف قصة أبي بكر

مذىبنا أٌف الٌتصٌدؽ بجميع الماؿ، مستحبّّ لمف ال دىٍيف عميو، كال لو عياؿ : الٌنككم
. ال يصبركف، كيككف ىك مٌمف يصبر عمى اإلضاقة كالفقر

 كال تجعؿ يدؾ مغمكلةن إلى -: تعالى-قاؿ القرطبٌي في معرض تفسيره قكؿ اهلل 

كاف كثير مف الصحابة ينفقكف في سبيؿ اهلل جميع أمكاليـ فمـ  "…عنقؾ

ٌنما نيى اهلل .  ، كلـ ينكر عمييـ لصٌحة يقينيـ كشدة بصائرىـيعٌنفيـ الٌنبي  كا 
عف اإلفراط في اإلنفاؽ، أك إخراج ما حكتو يده مف الماؿ، - سبحانو كتعالى-

                                                           

 .8 سكرة اإلنساف، آية 

 (.2/837)" سبؿ السبلـ "

:  أف نتصدؽ فكافؽ ذلؾ ماؿ عندم قمتأمرنا رسكؿ اهلل {:  عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو قاؿ
مثمو، : ما أبقيت ألىمؾ؟ قمت: فجئت بنصؼ مالي، قاؿ لي رسكؿ اهلل: اليـك اسبؽ أبا بكر إف سبقتو يكما قاؿ

أبقيت ليـ اهلل كرسكلو، : ما أبقيت ألىمؾ؟ قاؿ: كأتى أبك بكر رضي اهلل عنو بكؿ ما عنده فقاؿ لو رسكؿ اهلل 
 .(مشيكر- 3675حديث )" سنف الترمذمٌ : "حسف }ال أسابقؾ إلى شيء أبدنا: فقمت

يا رسكؿ اهلل إٌف مف تكبتي أف أنخمع مف مالي صدقة إلى اهلل : قمت: "قاؿ كعب رضي اهلل عنو: حديث كعب
لى رسكلو  " فتح البارم" "فإٌني أمسؾ سيمي الذم بخيبر: قمت. }أمسؾ عميؾ بعض مالؾ ىك خير لؾ:   قاؿكا 

(3/294.) 

 (. 3/295)" فتح البارم "

 (.3/296)" فتح البارم "

 .29سكرة اإلسراء، آية  
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عٌز -فأٌما مف كثؽ بمكعد اهلل . عمى مف خيؼ عميو الحسرة عمى ما خرج مف يده
 ."كجزيؿ ثكابو فيما أنفقو فغير مراد باآلية، كاهلل أعمـ-  كجؿٌ 

كعند الٌنظر في الٌنصكص مجتمعة يزكؿ اإلشكاؿ كينتفي الخبلؼ فالٌنصكص تبٌيف 
، كألجمو قاؿ رسكؿ أٌنو ال يجكز الٌتصٌدؽ بالٌضركرٌيات، كبو قاؿ الحافظ ابف حجر

أمسؾ عميؾ بعض مالؾ ىك خير }:  لكعب لما أراد أف ينخمع مف مالو صدقةاهلل
أٌما الحاجٌيات التي عدميا يسبب الحرج كالمشٌقة فبل يتصٌدؽ بيا إال مف ال دىٍيفى . {لؾ

ـى ًمٍف نفسو كممف يعكؿ  ًم اٌل فكما - إف كجدكا-عميو كعى الٌصبر عمى ىذه المشٌقة، كا 

إنؾ أف تذر كرثتؾ أغنياء خير مف أف :}   لسعد بف أبي كٌقاصقاؿ رسكؿ اهلل 
، ككاف يقينو قكيِّا بخمؼ اهلل لو في مالو فيؤثر غيره  {تذرىـ عالة يتكٌففكف الٌناس

 فجاء بالفضؿ كبما يدخره لييقيت عمى نفسو كأىمو، كما فعؿ أبك بكر الصٌديؽ  

ما تركت } : لذلؾ لما سألو رسكؿ اهلل -  كىك مف تماـ الكفاية-أىمو طيمة العاـ
كىذا أعمى مراتب اإليثار، كأدناىا أف يتصدؽ . تركت ليـ اهلل كرسكلو:  قاؿ{ألىمؾ؟

بالتحسينٌيات، ذلؾ أٌنو بحاجة إلييا لتدخؿ السركر كالبيجة عمى نفسو، إال أٌنو ال 
يتضٌرر بفقدىا، كما تصٌدؽ بو بعد كفاية نفسو كمف يعكؿ حاجاتيـ الثبلث كاف مف 

قاؿ . الفضؿ الذم يستحٌب لمعبد أف يتصٌدؽ بو جميعو ليحٌصؿ خير الدنيا كاآلخرة
إخراج فضكؿ الماؿ كاالقتصار عمى الكفاية أفضؿ كأسمـ كأفرغ لمقمب : ابف تيمية

مف أصبش كالدنيا أكبر ىٌمو شٌتت اهلل : } كأجمع لميـٌ كأنفع في الدنيا كاآلخرة كقاؿ
عميو شممو كجعؿ فقره بيف عينيو كلـ ي تو مف الدنيا إال ما كتب لو، كمف أصبش 
كاآلخرة أكبر ىٌمو جعؿ اهلل غناه في قمبو كجمع عميو ضيعتو كأتتو الدنيا راغمة 

                                                           

 (.10/163)" الجامع ألحكاـ القرآف "

ينبغي لمكريـ أف يصكف جسمو بمالو، كيصكف نفسو بجسمو، كيصكف عرضو بنفسو، : " قاؿ ابف حـز
 (212فقرة - 175)" األخالؽ كالسير ".كيصكف دينو بعرضو، كال يصكف بدينو شيئنا أصالن 

 (.2742، حديث 2/670..- باب أف يترؾ كرثتو أغنياء: كتاب الكصايا)" صحيح البخارمٌ  "
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كقد بٌينت اآلية الكريمة التي استحٌبت إنفاؽ الفضؿ الحكمة مف ذلؾ كىي . {
كفى  :  قكلو تعالى ـٍ تىتىفىكَّنري . ًفي الدُّبٍنيىا كىاآلًخرىةً كذلؾ يبٌيف اهلل لكـ اآليىاًت لىعىمَّنكي
 
 

 
 

                                                           

مف كانت الدنيا ىٌمو فٌرؽ اهلل عميو أمره، كجعؿ فقره بيف عينيو، كلـ }صحيح؛ ": مشيكر- سنف ابف ماجو"في 
يأتو مف الدنيا إاٌل ما كتب لو، كمف كانت اآلخرة نٌيتو جمع اهلل لو أمره كجعؿ غناه في قمبو كأتتو الدنيا كىي 

  (.4105باب ىـٌ الدنيا، حديث : كتاب الزىد)،{راغمة

 (.11/82)" مجمكعة فتاكل ابف تيمية "

 .219 سكرة البقرة، آية 
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 اعفكك اق  عكك
 

  ق اكوقأظقك ا ستسوك   طاككوحلظلتطكك

كككككككككككك  ظهكدنحثطاكك
 

 .  ق اك ا ساكدمكوقأظقك ا ستسو:كككككككككك النحثك ا  

ك  طاككوقأظقك ا ستسوكك:ككككككككك النحثك اثط ف
:ك  ظهكدمسنطاككككككككك

.ك  طاككوقأظقكوق لون:كككككككككك المسبك ا  
.ك  طاككوقأظقك فط ل ظن:كككككككككك المسبك اثط ف
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. بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
المبحث األٌكؿ 

أىداؼ اإلسبلـ مف ترشيد االستيبلؾ 
إٌف اليدؼ الرئيس مف ترشيد اإلسبلـ لبلستيبلؾ؛ ىك المحافظة عمى 

اإلنساف، عقيدًتو، كأخبلًقو، كمجتمًعو، كأمكاًلو، كبيئًتو؛ حتى يتمٌكف مف أداء كظيفتو 
اٌلتي ألجميا خمقو اهلل، عمى أتـٌ كجو، كيدخؿ جنة رٌبو بسبلـ، كعميو؛ يمكف تقسيـ 

: ىذه األىداؼ إلى
 ؛ الحفاظ عمى العقيدة : أٌكالن

-: تعالى–فالترؼ مثبلن سمكؾه استيبلكيّّ خطير، قد يؤٌدم إلى الكفر، قاؿ 

 كفى ٍمنىا ًفي قىٍريىةو مٍّف نَّنًذيرو ًإالَّن قىاؿى ميٍترىفيكىىا ًإنَّنا ًبمىا أيٍرًسٍمتـي ًبًو كىاًفري مىا أىٍرسى قاؿ .  كى
نٌص عمى المترفيف ألٌنيـ أٌكؿ المكٌذبيف لمرسؿ، لما شغمكا بو مف زخرفة : "ابف حٌياف

الدنيا، كما غمب عمى عقكليـ منيا، فقمكبيـ أبدنا مشغكلة منيمكة، بخبلؼ الفقراء 
كالترؼ ىك التنٌعـ، . ""فإٌنيـ خالكف مف مستمٌذات الدنيا، فقمكبيـ أقبؿ لمحؽٌ 

، "أم أطغتو: كالمترؼ الذم أبطرتو النعمة كسعة العيش، كأترفتو النعمة
، كالترؼ ىك نياية السرؼ كالمداكمة "تكٌبر كطغى مف الغنى كالسعة: كاستترؼ"

عمى التكٌسع بالمباحات، حٌتى يعتاد عمى عيشةو يصبح الكفر عنده أىكف مف أف 

ي ًمف قىٍكًمًو  :يفارقيا، لذلؾ نجد القرآف يقرف بيف الترؼ كالكفر، قاؿ تعالى قىاؿى اٍلمىألى كى

يىاًة الدُّبٍنيىا ـٍ ًفي اٍلحى ٍفنىاىي كىذَّنبيكا ًبًمقىاء اآٍلًخرىًة كىأىٍترى كا كى .   الَّنًذيفى كىفىري

                                                           

 .34 سكرة سبأ، آية 

 (.7/272)« البحر المحيط »

 (.1/301)« لساف العرب  »

 (.1/84)« المعجـ الكسيط  »

 .33 سكرة المؤمنكف، آية 
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فيـ دائمنا كأبدنا معرضكف، ميٍدًبركف عف آيات اهلل، يستكبركف بما يممككف، ال 

ًفيًيـ ًباٍلعىذىاًب :  يتدٌبركف آيات اهلل، كيكرىكف الحؽ، قاؿ تعالى ٍذنىا ميٍترى تَّنى ًإذىا أىخى حى
كفى  ـٍ يىٍج ىري كفى ًإذىا ىي ري كا اٍليىٍكـى ًإنَّنكيـ مٍّنَّنا الى تينصى ـٍ الى تىٍج ىري مىٍيكي قىٍد كىانىٍت آيىاًتي تيٍتمىى عى

ـٍ تىنًكصيكفى  مىى أىٍعقىاًبكي كفى فىكينتيـٍ عى ـٍ ميٍستىٍكًبًريفى ًبًو سىاًمرنا تىٍيجيري كا اٍلقىٍكؿى أى ـٍ يىدَّنبَّنري أىفىمى

ًليفى  ـي اأٍلىكَّن ـٍ يىٍ ًت آبىاءىي اءىيـ مَّنا لى كفى جى ـٍ لىوي مينًكري ـٍ فىيي ـٍ يىٍعًرفيكا رىسيكلىيي ـٍ لى . أى

ا سمكؾه يسٌبب النفاؽ، كاستباحة ما حٌرـ اهللكالبخؿ كالشحٌ  فىمىمَّنا آتىاىيـ مٍّف  : أيضن
لَّنكٍا كَّنىيـ مُّبٍعًرضيكفى  تىكى ـٍ ًإلىى يىٍكـً فىٍضًمًو بىًخميكٍا ًبًو كى ـٍ ًنفىاقنا ًفي قيميكًبًي فى ىٍعقىبىيي

.  يىٍمقىٍكنىوي 

اٌتقكا الظمـ، فإٌف الظمـ ظممات يكـ القيامة، كاٌتقكا الشٌش، فإف الشٌش : } قاؿ 
. {أىمؾ مف كاف قبمكـ، حمميـ عمى أف سفككا دمائيـ كاستحٌمكا محارميـ 

ال يجتمع غباره في سبيؿ اهلل كدخافه جيٌنـ في جكؼ عبدو أبدنا، كال : }كقاؿ
-: تعالى–كال فبلح بدكنو، قاؿ .  {يجتمع الشٌش كاإليماف في قمب عبدو أبدنا

 ـي اٍلميٍفًمحيكفى مىف ييكؽى شيشَّن نىٍفًسًو فى يٍكلىًئؾى ىي  .كى

                                                           

 .70-63سكرة المؤمنكف، اآلية  

البخؿ مقابؿ لمجكد، كالشٌح مقابؿ لمسخاء، كقيؿ أٌف ابخؿ كالشٌح :  كىناؾ فرؽ بيف البخؿ كالشٌح؛ فقيؿ
إٌياكـ كالشٌح، إٌنما أىمؾ مىف كاف قبمكـ الشٌح، أمرىـ بالبخؿ }-: صٌمى اهلل عميو كسٌمـ–مترادفاف، كقكلو 

؛ فيك يىحًمؿ عمى البخؿ، كقيؿ[ (2678)صحيح الجامع ]{فبخمكا البخؿ بالماؿ خاٌصة، : يدٌؿ عمى أٌف الشٌح  أعـٌ
البخؿ مكتسب : البخؿ بما عنده، كالشٌح الحرص عمى ما ليس عنده، كقيؿ: كالشٌح بالماؿ كالمعركؼ، كقيؿ

( 183-1/181)، ك(236-1/235)" شرح ثبلثٌيات المسند: "انظر. بطريؽ العادة، كالشٌح مف ضركرة الغريزة
 .لمسٌفارينيٌ 

 .77ػ76 سكرة التكبة، آية 

 (.2578 حديث 1285-باب تحريـ الظمـ: كتاب البر كالصمة كاآلداب)" صحيح مسمـ "

-باب فضؿ مف يجاىد في سبيؿ اهلل بنفسو كمالو: كتاب الجياد)" بعناية مشيكر-سنف النسائي" صحيح 
 (.3110 حديث 479

 .16، كالتغابف، آية 9 سكرة الحشر، آية 
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  ذلؾ أٌف الخركج عف االعتداؿ تتكٌلد عنو : ثانينا؛ الحفاظ عمى األخالؽ

أمراض خمقٌية تصيب األفراد، تٌتفؽ شٌدتيا مع درجة االنحراؼ، كألجؿ ذلؾ حٌذر 
اإلسبلـ األفراد مف دكاـ التنٌعـ كاالنغماس في الدنيا، حتى ال يطغى حٌبيا عميو 

شرار  }: ، كقاؿ{إٌياؾ كالتنٌعـ فإٌف عباد اهلل ليسكا بالمتنٌعميف} : فتيمكو، قاؿ 
أٌمتي الذيف غٌذكا بالنعيـ، الذيف ي كمكف ألكاف الطعاـ كيمبسكف ألكاف الثياب 

. {في الكالـ كيتشدقكف
فالمبالغة في التنٌعـ؛ تخرج اإلنساف مف دائرة االعتداؿ إلى دائرة السرؼ، 

فيصاب بالشره كالنيـ، فينتقؿ إلى دائرة الترؼ، فيصاب بالكبر فيغمط الناس، فيتحٌكؿ 
. إلى دائرة البطر، فيككف الطغياف كالبغي

 ثالثنا؛ الحفاظ عمى المجتمع مف الدمار كاليالؾ كاالضمحالؿ  :
–فقد صٌرح القرآف بأٌف الترؼ كالبطر يؤٌدياف ىبلؾ المجتمع كدماره، قاؿ 

مىٍييىا اٍلقىٍكؿي -: تعالى ٍرنىا ميٍترىًفييىا فىفىسىقيكٍا ًفييىا فىحىؽَّن عى ٍدنىا أىف نُّبٍيًمؾى قىٍريىةن أىمى ذىا أىرى كىاً 

 . فىدىمَّنٍرنىاىىا تىٍدًميرنا
أٌف األمر فييا ككنٌي قدرٌم، أم قٌدرنا عمييـ ذلؾ، كسٌخرناىـ لو، كقاؿ : قاؿ الشنقيطيٌ 

، كأٌكد فعؿ : فدٌمرناىا تدميرنا-: تعالى–في قكلو  أم أىمكناىا إىبلكنا مستأصبلن
: ، قاؿ ابف حٌياف األندلسيٌ التدمير بمصدره، لممبالغة في شٌدة اليبلؾ الكاقع

                                                           

 (.2668)" صحيح الجامع"كما في " الشعب"كالبييقٌي في " مسنده" أخرجو أحمد في 

فتح فمو كاتسع، كالمتشدقكف ىـ المتكسعكف في الكبلـ مف غير : جانب الفـ كتشٌدؽ في كبلمو:  الشدؽ
 3/409أراد بالمتشدؽ المستيزئ بالناس يمكم شقو بيـ كعمييـ المساف : احتياط كاحتراز، كقيؿ

 (.3705)" صحيح الجامع"كحٌسنو األلباني في " الشعب"أخرجو البييقٌي في 

 .16 سكرة اإلسراء، آية 

 (.256-2/255)« أضكاء البياف  »
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عمـك - تعالى–، كقد ذكر اهلل اإلىبلؾ مع طمس األثر كىدـ البناء: التدمير
: اليبلؾ لمجميع مع أٌنو أسند الفسؽ لممترفيف؛ كذلؾ ألحد كجييف، كما قاؿ الشنقيطيٌ 

بَّننىا ًإنَّنا أىطىٍعنىا -:   تعالى-أٌف غير المترفيف تبع ليـ، كما قاؿ : األٌكؿ» قىاليكا رى كى

مُّبكنىا السَّنًبيالى  كيبىرىاءنىا فى ىضى . سىادىتىنىا كى
أٌف بعضيـ إف عصى كبغى كطغى، كلـ ينييـ اآلخركف فإٌف اليبلؾ يعـٌ : الثاني

ةن : الجميع، كما قاؿ تعالى آصَّن ـٍ خى  «كىاتَّنقيكٍا ًفٍتنىةن الَّن تيًصيبىفَّن الَّنًذيفى ظىمىميكٍا ًمنكي

ـٍ تيٍسكىف  :كقاؿ تعالى،  ـٍ لى ـٍ أىٍىمىٍكنىا ًمف قىٍريىةو بىًطرىٍت مىًعيشىتىيىا فىًتٍمؾى مىسىاًكنييي كى كى

كينَّنا نىٍحفي اٍلكىاًرًثيفى  ـٍ ًإالَّن قىًميالن كى ، كىكذا يحصؿ لكٌؿ مف غمط النعمة مٍّف بىٍعًدًى

ابي الشٍّمىاًؿ : كىذا في الدنيا أٌما اآلخرة فقد قاؿ تعالى. كقابميا باألشر كالبطر كىأىٍصحى
ابي الشٍّمىاؿً  ًميـو مىا أىٍصحى حى ًظؿٍّ مٍّف يىٍحميكـو ًفي سىميكـو كى ـٍ كىانيكاالَّن بىاًردو كىالى كىًريـو كى  ًإنَّنيي

 قىٍبؿى ذىًلؾى ميٍترىًفيفى 

 رابعنا؛ الحفاظ عمى صحة الجسـ :
كليذا حٌرـ اإلسبلـ استيبلؾ الخبائث، لضررىا عمى الجسـ، كأباح الطٌيبات 

بيكٍا كىالى تيٍسًرفيكٍا ًإنَّنوي الى ييًحبُّب : كأمر باالعتداؿ في استيبلكيا، قاؿ تعالى ككيميكٍا كىاٍشرى

ما مأل آدمي كعاء شرا مف بطنو بحسب ابف آدـ  : }،كقاؿ اٍلميٍسًرًفيفى 
، فثمث لطعامو، كثمث لشرابو كثمث لنىفىًسو  لقيمات يقمف صمبو، فإف كاف ال بٌد فاعالن

                                                           

 (.6/18)« البحر المحيط »

 .67 سكرة األحزاب، آية 

 .25 سكرة األنفاؿ، آية 

 (2/258)« أضكاء البياف  »

 .58 سكرة القصص، آية 

 45-41 سكرة الكاقعة، آية

 .31 سكرة األعراؼ، آية 
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، ، كقد مٌر معنا أٌف المؤمف يأكؿ في معي كاحد كالكافر يأكؿ في سبعة أمعاء{
ككذلؾ مضاٌر اإلفراط في تناكؿ الطٌيبات، مف مثؿ الكسؿ كالثقؿ كالشره كالمرض، 

 قد منع  مف ثـٌ إف رسكؿ اهلل . كما يتبع ذلؾ مف تأخر العمؿ الدينٌي كالدنيكمٌ 

لٌما رآه تناكؿ بعض المباحات، إذا كانت تضٌر الصٌحة، كذلؾ عندما قاؿ لعمٌي 
 مف الرطب تعٌمؽ في البيت بمنزلة عناقيد كىي أقناء–يأكؿ مف الدكالي المعٌمقة 

ت كؿ تمرنا }: حٌتى كٌؼ، كقاؿ لصييب لٌما أكؿ تمرنا {إٌنؾ ناقو}- : العنب
كلقد أمر بتناكليا بكيفٌياتو تحافظ عمى سبلمة الجسـ، كمف ذلؾ أٌنو . {!كبؾ رمد؟

، {كاف أنس يتنٌفس في اإلناء مرتيف أك ثالثنا، كزعـ أٌف الٌنبي كاف يتنفس ثالثنا}

ذكرت في الفصؿ الثاني، كأمر بالتداكم كىناؾ آداب كثيرة بٌينيا رسكؿ اهلل 
تداككا، فإٌف اهلل عٌز كجٌؿ لـ يضع داءن إاٌل كضع لو دكاء، غير داء  }:كالعبلج فقاؿ
     {.كاحد،اليـر

 خامسنا؛ الحفاظ عمى االقتصاد : 

                                                           

 (.3349، حديث 563- باب االقتصاد ككراىة الشبع: كتاب األطعمة)" سنف ابف ماجو" صحيح؛ 

 (.5393حديث 3/1387باب المؤمف يأكؿ في معي كاحد  : كتاب األطعمة )" صحيح البخارمٌ  "

: المساف]، كالعذؽ ىك كٌؿ غصف لو شعب [5/334: المساف] أقناء جمع قنك، كىك الًعذؽ بما فيو مف الرطب 
4/288 .] 

 (.4/97) زاد المعاد 

 (.363)"مختار الٌصحاح."إذا صحَّ كىك في عىًقب ًعمَّتو 

 (.3856 حديث580-باب في الحمية: كتاب الطب)" سنف أبي داكد بعناية مشيكر" حسف؛ 

 (.3443 حديث 576-باب الحمية: كتاب الطب)" سنف ابف ماجو بعناية مشيكر" حسف؛ 

 (.5631 حديث 3/1439-باب الٌشرب بنفسيف أك ثبلثة: كتاب األشربة)" صحيح مسمـ "

 (.3855 حديث 580- باب في الرجؿ يتداكل: كتاب الطّْب)" سنف أبي داكد بعناية مشيكر" صحيح؛ 
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أٌما عمى مستكل الفرد، فيتدىكر اقتصاده حٌتى يصير ممكمنا؛ يمكمو الناس عمى إتبلفو، كيمكمو 

كىالى تىٍجعىٍؿ يىدىؾى : قاؿ تعالى. مف ال يعطيو، محسكرنا منقطعنا عف النفقة ك التصٌرؼ

ٍغميكلىةن ًإلىى عينيًقؾى كىالى تىٍبسيٍطيىا كيؿَّن اٍلبىٍسًط فىتىٍقعيدى مىميكمنا مَّنٍحسيكرنا    . مى
 

أٌما عمى مستكل الدكلة؛ فبل شٌؾ أٌف الماؿ ىك أىـٌ عنصر مف عناصر 
، كال كجكد لماؿ ينٌمى  التنمية االقتصادٌية، إذ ىك أساس تمكيؿ أٌم مشركعو اقتصادمٍّ

يقكؿ . عند عدـ ضبط االستيبلؾ، فبل ماؿ مع سمكؾ اإلسراؼ كالتبذير كالتقتير
أٌما . اإلسراؼ في حقيقتو تصٌرؼ يأتي عمى الماؿ بالتبديد كالتدمير: "الدكتكر سانك

التبذير؛ فإٌنو يأتي عمى الماؿ باالستئصاؿ كاإلفناء، كأٌما التقتير فإٌنو يأتي عمى الماؿ 
باالضمحبلؿ كفقداف القيمة كالقدرة الشرائٌية كبالتالي فإٌف ىذا الثالكث يشكؿ خطكرة 
عمى المستكل الكجكدٌم لمماؿ، إذ أٌنو مف المتعٌذر كجكد ماؿ ينمى عند كجكد ىذه 

. "التصٌرفات الثبلثة
كىذا يعني عدـ قدرة الدكلة عمى بناء اقتصادىا كالحفاظ عميو، كاعتماد  
الدكلة عمى الغير في بناء اقتصادىا، كالذم معناه أنيا فقدت ىكٌيتيا كقرارىا 

، فما عمى األٌمة  السياسٌي، كغنٌي عف الكصؼ ما تعانيو الشعكب اإلسبلمٌية اليـك
اإلسبلمٌية إال أف تتيٌقظ كتيعمؿ فكرىا لضبط استيبلكيا، كالحفاظ عمى أمكاليا، 

كاٌدخارىا لممشاريع اإلنتاجٌية التي يحتاجيا الكطف، كأف تجاىد نفسيا عمى مقاطعة 
البضائع األجنبٌية، كأف تشجيع الصناعات المحمٌية، ميما كٌمفيا ذلؾ مف تضحيات، 

ما أحده : }كتعاىد عمى ترؾ الكسب بالطرؽ المحٌرمة، فيي نذير شـؤ كفقر، كما 
. {أكثر مف الربا، إاٌل كاف عاقبة أمره إلى قٌمة

                                                           

حاسر  كحسراف، كال : نادمنا عمى ما سمؼ منؾ، فجعمو في الحسرة، كفيو بيعد، ألٌف الفاعؿ مف الحسرة:  كقيؿ
 (.164 / 10)" الجامع ألحكاـ القرآف"انظر . محسكر: يقاؿ
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 سادسنا؛ الحفاظ عمى البيئة:  
عمى اإلنساف بأف سٌخر لو الككف كاستخمفو فيو، قاؿ - سبحانو كتعالى–فقد أنعـ اهلل 

مىا ًفي اأٍلىٍرضً -: تعالى–اهلل  رى لىكيـ مَّنا ًفي السَّنمىاكىاًت كى ٍكا أىفَّن المَّنوى سىخَّن ـٍ تىرى ، أىلى

ًميفىةن  :كقاؿ اًعؿه ًفي األىٍرًض خى بُّبؾى ًلٍممىالىًئكىًة ًإنٍّي جى ٍذ قىاؿى رى  فعبلقتو بالبيئة ،كىاً 
التي ىك جزء منيا عبلقة كثيقة، مف حيث إٌنو مف خبلليا ييشًبع حاجاًتو، كمف حيث 

ًعؿى مسؤكالن عف عمارتيا كقد كٌضحت نصكص القرآف كالسٌنة ما ينبغي أف . إٌنو جي
. يككف عميو اإلنساف في تعاممو مع البيئة، كما قاؿ الدكتكر عبد الحميد النجار

حيث ينتظـ عنصريف يتعمؽ األٌكؿ بمباشرة البيئة الستنفاع مقٌدراتيا الكٌمٌية كالكيفٌية، 
كيتعٌمؽ الثاني بمباشرة البيئة برفؽ، يككف فيو حفظ ليا مف الخمؿ، كصيانة ليا مف 

. الفساد، كىما كجياف متبلزماف متكامبلف
كبٌيف الدكتكر النجار أف الرفؽ في مباشرة البيئة؛ مف مقتضيات خبلفة اإلنساف في 

، فبل -تعالى–األرض، إذ ىك مأمكر باالنتفاع بالبيئة كعمارة الككف، كفؽ ما أمر اهلل 
ينتفع بما في ىذا الككف؛ إاٌل ضمف الضكابط التي شرعيا لو مف استخمفو فيو؛ كعٌد 

ال - كىك فقيو نفسو في ذلؾ-العدؿ في االستيبلؾ، فينفؽ بقدر ما يحتاج: منيا

أفي الكضكء : قاؿ سعدما ىذا السرؼ؟  }: لسعد كىك يتكضأ- -فقد قاؿ . أكثر
ف كنت عمى نير جار {: سرؼ؟ قاؿ ففيو داللة عمى أف اإلنساف . {نعـ؛ كا 

ا استخداـ  يستنفع بقدر حاجتو ميما كاف في عناصر البيئة مف الكفرة، كمنيا أيضن

                                                           

 .20 سكرة لقماف، آية 

 .30 سكرة البقرة، آية 

 ، www.islamweb.net/prize/01/bab-02.htmعبد الحميد نمر النجار. د«  قضايا البيئة مف منظكر إسبلمٌي 
ا يشمميما معنا كىك ارتفاؽ البيئة، كالمقصكد بو االنتفاع  كقد أطمؽ في كتابو ىذا عمى ىذيف العنصريف مصطمحن

 .منيا كالعطؼ بيا، في آفو كاحد

، 90- باب ما جاء في الكضكء مٌرة كمٌرتيف كثبلثنا: كتاب الطيارة)"سنف ابف ماجو عناية مشيكر: " حسف
ما نقمو مشيكر عف األلباني ىك ضعؼ ىذا الحديث كلكف األلباني رجع عف تضعيفو : ، مبلحظة(425حديث
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مرة عمى الناس يحٌدثيـ بعد -  -عناصر البيئة فيما خمقت لو، كقد أقبؿ النبي 
بينا رجؿ يسكؽ بقرة لو قد حمؿ عمييا التفتت إليو البقرة }: صبلة الصبح، فقاؿ

: قاؿ الدكتكر النجار. {...إٌني لـ أخمؽ ليذا،كلكٌني إٌنما خمقت لمحرث: فقالت
كفي الحديث فقو بيئٌي رفيع فيما يتعمؽ بسمكؾ مسمؾ القكانيف في استنفاع البيئة، فما "

نطقت بو البقرة احتجاجا عمى استعماليا لمرككب كتكجيييا الستعماليا في الحرث؛ 
إٌنما ىك متضمف بطريؽ الرمز، لتكجيو نبكٌم إلى السمكؾ في البيئة طمبنا لمنافعيا، 

". سمككنا بحسب مقتضيات ما قدرت عميو في تركيبيا، كما ىديت إليو في غايتيا
كلكٌف أغمب الناس اليـك لـ يراع ىذه الضكابط كال غيرىا، كتجاكز في شيكاتو 
  :االستيبلكٌية مف مرافؽ البيئة، حدِّا انتيى بو إلى الفساد في األرض، قاؿ تعالى

 ًمميكا ظىيىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبىرٍّ كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّناًس ًلييًذيقىييـ بىٍعضى الَّنًذم عى

ـٍ يىٍرًجعيكفى  ، فنتيجة ليذا السمكؾ االعتباطٌي، كالعشكائٌي البلمسؤكؿ في لىعىمَّنيي
، كمنيا : االستيبلؾ؛ ظيرت مشكبلت بيئٌية خطيرة، بشكؿ قكٌم كبير لمعالـ اليـك

، تآكؿ (ارتفاع درجة حرارة الغبلؼ الجٌكمٌ )كمشكمة الدفيئة : مشكبلت بيئٌية عالمٌية
» ، «طبقة األكزكف، مشكمة التٌصحر، قطع الغابات، الٌنمٌك الحضرٌم العشكائيٌ 

كمشكمة الٌنفايات فكمما زاد االستيبلؾ؛ نمت جباؿ الٌنفايات عمى كجو األرض، بما 
 .«تحكيو مف مكاٌد تستعصي عمى التحٌمؿ كاليضـ

. «مشكبلت بيئٌية محمية مثؿ تٌمكث المياه أك اليكاء كتجريؼ التربة»

                                                           

 (2388، حديث 1197- …باب مف فضائؿ أبي بكر: كتاب فضائؿ الصحابة)" صحيح مسمـ "

 .56 سكرة األعراؼ، آية 

 (.23ص-22ص)« دراسات اقتصادٌية» انظر 

مايك / 76ص - 414عدد )« العربي« »االستيبلؾ طكفاف التمكث القادـ »: سمير-  انظر رضكاف
؛ كقد ذكر فيو أٌف الدكؿ الصناعٌية المتقٌدمة، ال يمٌثؿ سٌكانيا إاٌل حكالي خمس سٌكاف العالـ، فيي تخمؼ (ـ1993

لتخميصيا مف النفايات  (مافيا النفايات)مف نفايات العالـ كممٌكثاتو، كتتعاقد مع مؤٌسسات % 70مجتمعة حكالي 
بأسمكبو مشركعو يتـٌ االٌتفاؽ عميو، كلٌكنيا تمجأ إلى تيريب ىذه النفايات إلى دكؿ العالـ الثالث، كالتخمص منيا 
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أك تمٌكث البحار »، «مشكبلت إقميمٌية مثؿ مشكبلت األمطار الحمضية»
. «اإلقميمٌية

إلى تمٌكث البيئة بكٌؿ عناصرىا؛ الجماد، - كال تزاؿ تؤٌدم-إٌف التنمية المعاصرة أٌدت »
.  النبات، الحيكاف، اليكاء، كالماء

، كاٌلتي « ىذا ناىيؾ عف استنزاؼ المصادر الطبيعٌية اٌلتي يستأثر بيا فئات قميمة
المدير التنفيذٌم لبرنامج األمـ - ؛ يقكؿ مكريس ستركنجفييا حٌؽ لؤلجياؿ القادمة

إٌف المخاطر الرئيسٌية لمٌدمار البيئٌي عمى نطاؽ عالمٌي، ككذلؾ »-: المٌتحدة لمبيئة
الضغكط العظمى عمى المصادر الطبيعٌية؛ ىي الٌنشاطات االقتصادٌية لمبمداف الغنٌية، 

.  «كالٌشيكات االستيبلكٌية المتفٌجرة لدل سٌكانيا
فيناؾ عبلقة طردٌية بيف سبلمة كصحة " ككٌمو يؤٌثر عمى صٌحة اإلنساف الجسمٌية، 

ـٌ إٌف استنزاؼ مكارد البيئة كتزايد التٌمكث "اإلنساف؛ كسبلمة كصٌحة البيئة،  ث
كالمشكبلت البيئٌية؛ يؤٌثر عمى االقتصاد تمقائٌيا، حيث تنفؽ أمكاؿ طائمة لمعالجة ىذه 

.  المشكبلت سكاءن عمى الحمكؿ المجدية، أك المحاكالت غير المجدية

                                                           

 تغيرات الطقس نتيجة إلى ارتفاع معدالت استخداـ التيار الكيربائٌي، كما ينتج عنو مف ثاني أكسيد الكربكف 
news.bbc.co.uk/h:/arabic/news/newssid752000/752120. 

 (.23-22ص)« دراسات اقتصادٌية » انظر 

« األنماط االستيبلكٌية كاضمحبلؿ البيئة »زيد بف محمد الرٌمانٌي .  د
www.suhuf.net.sa/2000jaz/aug/19/ec21.htm.. 

 عمى حٌد كصؼ الدكتكر القرضاكٌم جاركا عمى الطبيعة ، كما فييا مف خضرة ، كجاركا عمى البيئة 
 (.259)« دكر األخبلؽ كالقيـ  ». كمكٌكناتيا ، كجاركا عمى حٌؽ األجياؿ القادمة

 (.21)« دراسات اقتصادٌية »
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كسائؿ ترشيد االستيالؾ : المبحث الثاني
 

ىناؾ كسائؿ تربكٌيةه إرشادٌيةه، يقـك بيا المرٌبكف مف اآلباء كالمعٌمميف كالدعاة كالعمماء، 
ككٌؿ فرد يمكنو ذلؾ بكٌؿ األدكات المتاحة، المرئٌية كالمسمكعة كالمكتكبة، تعمؿ عمى 
تربية كؿٍّ مف المستيمؾ كالمنتج تربيةن صحيحةن، تضمف أٍف يككف تصٌرؼ المستيمؾ 
اٌل فيناؾ كسائؿ قانكنٌيةه  رشيدنا، ىذا إذا كاف مٌمف يستمعكف القكؿ فيتٌبعكف أحسنو، كا 

. تقـك بيا الدكلة، تساىـ في ترشيد االستيبلؾ
 

 كعميو فإٌنو يندرج تحت ىذا المبحث مطمباف؛

 .كسائؿ تربكٌية إرشادٌية: المطمب األكؿ

 .كسائؿ قانكنٌية: المطمب الثاني

: كسائؿ تربكٌية إرشادٌية: المطمب األكؿ
لٌما كاف سمكؾ المستيمؾ يتأٌثر بجكانب عديدة؛ فإٌنو ال يمكف أف يككف رشيدنا حٌتى 

تتكٌفر لممستيمؾ تربيةه إسبلمٌيةه، شاممةه لجميع الجكانب؛ اإليمانٌية، ، كالخمقٌية، 
ليؾ بياف ذلؾ  .كاالجتماعٌية، كالصٌحٌية، كالنفسٌية، كاالقتصادٌية، كالثقافٌية، كالبيئٌية؛ كا 

؛ الجانب اإليمانيٌ  : أٌكالن
كما - سبحانو كتعالى–ينبغي تربية الٌنفس كاألبناء كالمجتمع عمى اإليماف باهلل 

في جميع األعماؿ كالتصٌرفات، مف غير أف - سبحانو–يقتضيو مف تحكيـ شرعو 

ا في ذلؾ، قاؿ  كٍّميكؾى :  تعالى–يجد في نفسو حرجن تَّنىى ييحى بٍّؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى رى فىالى كى

مٍّميكٍا تىٍسًميمنا   ييسى ٍيتى كى ا مٍّمَّنا قىضى رىجن ـٍ حى ـٍ ثيَّـن الى يىًجديكٍا ًفي أىنفيًسًي رى بىٍينىيي ًفيمىا شىجى
  

.
 

  كىذه التربية؛ ىي التي تدفع المسمـ إلى التقيُّد كاإللتزاـ بالمنيج االستيبلكي 
الرشيد ، فيي التي تربط اإلنساف بخالقو، كتعٌرفو بو، كترٌغبو في طاعتو، كتخٌكفو مف 

-. سبحانو–معصيتو، كتجعمو يستشعر رقابتو 
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كىي اٌلتي تنٌظـ عبلقة العبد برٌبو، كعبلقتو بكٌؿ شيء حكلو، كمف خبلليا يدرؾ أٌف 
ا رشيدنا يسير عميو في استيبلكو، كىي اٌلتي تعٌممو كيؼ  القراف الكريـ قد خٌط لو منيجن

يسمؾ ىذا الطريؽ؟ كبماذا يستعيف؟ ككيؼ يكاجو المغريات كالشيكات كشياطيف 
. اإلنس كالجٌف فيما يتعٌمؽ بيذا المنيج كامبلن 

كما –لذلؾ كانت ىذه التربية ىي األساس الذم تعتمد عميو الجكانب األخرل 
، كمف خبلليا يستشعر العبد ضركرة االلتزاـ بالعبادات؛ لما ليا مف دكرو -سيظير

. كبيرو في ترشيد سمككو االقتصادمٌ 

ـٍ ثيَّـن -:  تعالى-عبادة االستغفار، فقد قاؿ : كمف ىذه العبادات بَّنكي كٍا رى كىأىًف اٍستىٍغًفري
لَّنٍكٍا  ف تىكى ييٍؤًت كيؿَّن ًذم فىٍضؿو فىٍضمىوي كىاً  ؿو مُّبسىمًّى كى سىننا ًإلىى أىجى تيكبيكٍا ًإلىٍيًو ييمىتٍٍّعكيـ مَّنتىاعنا حى

ـٍ عىذىابى يىٍكـو كىًبيرو  مىٍيكي اؼي عى مىى كيؿٍّ شىٍيءو فىًإنٍّيى أىخى ـٍ كىىيكى عى ٍرًجعيكي ًإلىى الٌمًو مى

كا -:عميو السبلـ-عمى لساف نكح - تعالى– كمثمو قكلو .قىًديره  فىقيٍمتي اٍستىٍغًفري

ـٍ ًإنَّنوي كىافى غىفَّنارنا بَّنكي ٍدرىارنارى مىٍيكيـ مٍّ ـٍ ييٍرًسًؿ السَّنمىاء عى يىٍجعىؿ لَّنكي بىًنيفى كى ـٍ ًب ىٍمكىاؿو كى ييٍمًدٍدكي كى

ـٍ أىٍنيىارنا يىٍجعىؿ لَّنكي نَّناتو كى –كالصبلة أيضا ليا تأثير، كلكال ذلؾ؛ لما استثنى اهلل جى
-تعالى–المصٌميف مف غيرىـ، اٌلذيف سٌماىـ اهلل باليمكعيف، قاؿ - سبحانو كتعالى

:ا ًمؽى ىىميكعن نسىافى خي اًإفَّن اإلًٍ كعن زي اًإذىا مىسَّنوي الشَّنرُّب جى ٍيري مىنيكعن ذىا مىسَّنوي اٍلخى ًإالَّن كىاً 

مٍّيفى  كما أٌف ضياع الصبلة سبب في اتٌباع  كاألىكاء، إذ ىي اٌلتي تنيى اٍلميصى
عف الفحشاء كالمنكر، كاتٌباع  كاألىكاء مف أكبر أسباب الخمؿ في السمكؾ 

ةى كىاتَّنبىعيكا  -: تعالى–االقتصادٌم، قاؿ  اعيكا الصَّنالى ٍمؼه أىضى ـٍ خى مىؼى ًمف بىٍعًدًى فىخى

                                                           

 .4-3 سكرة ىكد، آية 

 .12-10 سكرة نكح، آية 

 . 22-19سكرة المعارج، آية 
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مٍّيفى : ، كقاؿ أيضا فىسىٍكؼى يىٍمقىٍكفى غىيًّا  ٍيؿه لٍٍّمميصى ـٍ فىكى ًتًي الى ـٍ عىف صى الَّنًذيفى ىي

ـٍ ييرىاؤيكفى سىاىيكفى  يىٍمنىعيكفى اٍلمىاعيكفى الَّنًذيفى ىي  .كى

ككذلؾ الصـك فإٌنو جٌنة، كبو يزكك الجسـ مف الشره كالنيـ كاإلفراط في ، كبو تنمك 
الركابط األسرٌية، كتنتفي عكامؿ الشح كاألنانٌية، كيعكد اإلنساف إلى حالتو الطبيعٌية، 

 .كىي االعتداؿ في سمككو االستيبلكٌي بعد شير الصياـ

ميقٌي مع اهلل كالنفس كالمجتمع  :ثانينا؛ الجانب الخي

، كيتعٌمـ كيؼ ييٍعًزم النعمةى لصاحًبيا، -ال شريؾ لو-أف ييفيَّـ أٌف النعمة مف اهلل كحده 

مىا ًبكيـ :_تعالى_، قاؿ -سبحانو كتعالى-كال ينكر فضمو عميو، فالنعـ كٌميا منو  كى

كفى  رُّب فىًإلىٍيًو تىٍج ىري ـي الضُّب –، كيجب شكرىا؛ قاؿ مٍّف نٍٍّعمىةو فىًمفى الٌمًو ثيَّـن ًإذىا مىسَّنكي
-:  تعالى

  ـٍ ًإيَّناهي تىٍعبيديكفى كٍا ًنٍعمىتى الٌمًو ًإف كينتي ؛ قاؿ كىاٍشكيري -: تعالى-، كبشكرىا تدـك

 ٍـ  . لىًئف شىكىٍرتيـٍ ألىًزيدىنَّنكي

كيعمـ أنيا »: قاؿ اإلماـ ابف القيـ فيما ينبغي لمعبد أف يعممو ليشكر ربو عمى نعمو
مف محض الجكد كعيف المٌنة، مف غير أف يككف ىك مستحقِّا ليا، كال ىي لو كال بو، 

ا، كصرفيا في محٌبتو شكرنا،  نما ىي هلل كحده كبو كحده، فكٌحده بنعمتو إخبلصن كا 
كشيدىا مف محض جكده مٌنةن، كعرؼ قصكره كتقصيره في شكرىا عجزنا كضعفنا 

ف سمبو  حسانو، كا  كتفريطنا، كعمـ أٌنو إف أداميا عميو فذلؾ محض صدقتو كفضمو كا 
 .إٌياىا فيك أىؿه لذلؾ مستحؽّّ لو

                                                           

 .59 سكرة مريـ، آية 

 .7-4 سكرة الماعكف، آية 

 .53 سكرة النمؿ، آية 

 .114 سكرة النحؿ، 

 .7 سكرة إبراىيـ، آية
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ا بيف يديو، كقيامنا بشكره، كخشيةن  ككٌمما زاده مف نعمو ازداد ذالِّ لو كانكسارنا، كخضكعن
أف يسمبو إياىا، لعدـ تىٍكًفيىًتًو شكرىا كما سمب نعمتو عٌمف لـ يعرفيا، - سبحانو–لو 

كلـ يرعيا حؽ رعايتيا، فإف لـ يشكر نعمتو، كقابميا بضٌد ما يميؽ أف يقابؿ بو؛ سمبو 
. ، كيستشعر خطر عزك النعمة لنفسو… «إياىا كال بدٌ 

ٌنما : لك كافتو النعـ لقاؿ»كقد عزا اإلماـ ابف القٌيـ سبب الخذالف لمف  ىذا لي، كا 

مىى ًعٍمـو -: تعالى–أكتيتو ألٌني أىمو كمستحقو، كما قاؿ  قىاؿى ًإنَّنمىا أيكًتيتيوي عى

، أم عمى عمـ عًممو اهلل عندم، أىٍستىًحؽُّ بو ذلؾ كأستكجبو ًعنًدم
فيذا االعتقاد لو تأثير كبير في إفساد النفس، فمف رأل أٌنو أىؿه «كأستأىمو

أعجبتو نفسو، كطغت بالٌنعمة كعمت بيا، كاستطالت »: كمستحؽِّ، كما قاؿ اإلماـ
كمف تماـ شكر النعـ أف يكٌظؼ المسمـ نفسو فيما خمقيا اهلل لو كال . «عمى غيره

. يككف ذلؾ إال أف يككف حرِّا عزيز الجانب
أف ينفؽ عمى مف احتاج عباده كيتصٌدؽ عمييـ، فيعمـ ذلؾ كيدرس معناه : كمف شكره

كأىٌمٌيتو في الدنيا كاآلخرة، مف خبلؿ جمع اآليات كاألحاديث في ذلؾ كالٌتي ترغٌبو 

أنفقي }:  ألسماء بنت أبي بكرعمى اإلنفاؽ، كترٌىبو مف عدمو كذلؾ نحك ما قالو 

قاؿ } :  ، كقكلو{كال تحصي فيحصيى اهلل عميؾ كال تكعي فيكعيى اهلل عميؾ

ما مف يكـ يصبش العباد فيو إاٌل }: كقكلو. { ابف آدـ  أينفؽ عميؾأىنفؽ يا: اهلل
: الميـ أعط منفقنا خمفنا، كيقكؿ اآلخر: كممكاف ينزالف مف السماء، يقكؿ أحدىما

                                                           

 (.249)« الفكائد  »

 .78 سكرة القصص، آية 

 (.249)« الفكائد »

 (.250)« الفكائد  »

 (.2591، حديث 2/622- باب ىبة الرجؿ المرأتو: كتاب اليبة)« صحيح البخارمٌ  »

 (.5352، حديث 3/1375- باب فضؿ النفقة: كتاب النفقات)" صحيح البخارم "
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ا،{الٌميـ أعط ممسكنا تمفنا ما نقصت صدقة }:  كركل مسمـ عف أبي ىريرة مرفكعن
 .{مف ماؿ، كما زاد اهلل عبدنا بعفكو إال عزًّا، كما تكاضع أحد هلل إاٌل رفعو

 
  ٌثالثنا؛ أٌما الجانب االقتصادم:  

فإٌنو يستمٌد جذكرىه كغاياًتًو مف الجانب اإليمانٌي الذم يغرس في كجداف المسمـ 
 . أيسيسنا اقتصادٌيةن كاقعٌيةن سميمةن، كينٌظـ عبلقتو بالماؿ

فبل بٌد لكٌؿ مستيمؾ أف ييعٌمـ ىذه األسس، كييفيـ ىذه العبلقة، كيينٌشأ عمييا منذ 
: الٌصغر؛ كمف ذلؾ أفٍ 

كىآتيكىيـ مٍّف مَّناًؿ   -:تعالى–؛ قاؿ اهلل -سبحانو كتعالى–ييعٌمـ أٌف الماؿى ماؿي اهلل - 1

ـٍ  فاهلل ىك المالؾ الحؽ، ككٌؿ ما بيد خمقو » :، قاؿ اإلماـ ابف القيـالمَّنًو الَّنًذم آتىاكي
ىك مف أمكالو كأمبلكو كخزائنو، أضافيا عمييـ ليمتحنيـ في البذؿ كاإلمساؾ، كىؿ 

فيبذؿ أحدىـ الشيء رغبةن في - عٌز كجؿٌ –يككف ذلؾ منيـ عمى شاىد العبكدية هلل 
، كرىبةن مف عقابو، كتقٌربنا إليو، كطمبا لمرضاتو؟ أـ يككف البذؿ -عٌز كجؿٌ –ثكاب اهلل 

كاإلمساؾ منيـ صادرنا عف مراد النفس، كغمبة اليكل، كمكجب الطبع، فيعطي ليكاه، 
: كيمنع ليكاه، فيككف متصٌرفنا تصٌرؼ المالؾ، ال المممكؾ، فيككف مصدر تصرفو

الرغبة فيما عند الخمؽ مف جاه، أك رفعة، أك منزلة، أك : اليكل كمراد النفس، كغايتو
ذا كاف  مدح، أك حٌظ مف الحظكظ، أك الرىبة مف فكت شيء مف ىذه األشياء، كا 
مصدر تصٌرفو، كغايتو ىك ىذه الرغبة كالرىبة؛ رأل نفسو ال محالة مالكنا، فاٌدعى 

الممؾ كخرج عف حٌد العبكدٌية، كنسي فقره، كلك عرؼ نفسو حٌؽ المعرفة؛ لعمـ أٌنو ىك 

                                                           

 (.1422، حديث1/343- (فأما مف أعطى كاتقى): باب قكلو تعالى: كتاب الزكاة)" صحيح البخارم "

 (.2588، حديث 1288- باب استحباب العفك كالتكاضع: كتاب البٌر كالصمة)" صحيح مسمـ "

 .33 سكرة النكر، آية 
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ـٍ -: تعالى-مممكؾ ممتحف في صكرة ممؾ متصرؼ، كما قاؿ اهلل  عىمنىاكي ثيَّـن جى

الىًئؼى ًفي األىٍرًض ًمف بىٍعًدًىـ ًلنىنظيرى كىٍيؼى تىٍعمىميكفى   . «خى

ال يزاؿ قمب  : }كأف الٌنفس مفطكرة عمى حب الماؿ كمأمكرة بالمجاىدة قاؿ- 2
ييـر ابف آدـ }: ،  كقاؿ{ في حب الدنيا كطكؿ األمؿ: الكبير شابًّا في اثنتيف

 قاؿ الحافظ ابف {.الحرص عمى الماؿ، كالحرص عمى العمر: كيشٌب منو اثنتاف
كاف كانكا فطركا عمى حٌب الدنيا كطكؿ األمؿ، كلكٌنيـ أيمركا بمجاىدة الٌنفس »: حجر

« في ذلؾ، ليمتثمكا ما أمركا بو مف الطاعة، كينزجركا عما نيكا عنو مف المعصية
 .

ـى إاٌل : }كقاؿ  لك كاف البف آدـ كادياف مف ماؿ البتغى ثالثنا، كال يمأل جكؼى ابًف آد
، كيتكب اهللي عمى مف تاب . {الترابي

أٌف اآلدمٌي مجبكؿه عمى حٌب الماؿ كأٌنو ال : يمكف أف يككف معناه»: قاؿ الطيبيٌ 
ككٌفقو إلزالة ىذه الجبٌمة مف نفسو كقميؿه - تعالى–يشبع مف جمعو، إاٌل مىف حفظو اهلل 

مكضعو إشعارنا بأٌف ىذه الجبٌمة مذمكمة جارية مجرل الذنب، " كيتكب"ما ىـ، فكضع 
  .«كأٌف إزالتيا ممكنة بتكفيؽ اهلل كتسديده

، {إٌف ىذا الماؿ خضرة حمكة}: لما سمع قكلو - رضي اهلل عنو-قاؿ عمر 

يٍّفى ًلمنَّناًس حيبُّب الشَّنيىكىاًت ًمفى النٍّسىاء كىاٍلبىًنيفى كىاٍلقىنىاًطيًر اٍلميقىنطىرىًة -:تعالى–كقكلو  زي

                                                           

 .14 سكرة يكنس، آية 

 (.14ص)« طريؽ اليجرتيف »

 (. 6420، حديث 4/1620..- باب مف بمغ سٌتيف سنة: كتاب الرقاؽ)« صحيح البخارمٌ  »

 (.4234، حديث 702- باب األجؿ كاألمؿ: كتاب الزىد)« مشيكر- سنف ابف ماجو» صحيح 

 (.11/240)« فتح البارم»

 (.6436، حديث 4/1623- باب ما يٌتقى مف فتنة الماؿ: كتاب الرقاؽ)« صحيح البخارمٌ » 

 (.11/356)« فتح البارم»

 (.2374، حديث 534- باب ما جاء في أخذ الماؿ: كتاب الشيادات)" مشيكر- سنف الترمذمٌ : " صحيح
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يىاًة الدُّبٍنيىا    ٍرًث ذىًلؾى مىتىاعي اٍلحى مىًة كىاألىٍنعىاـً كىاٍلحى ٍيًؿ اٍلميسىكَّن ًة كىاٍلخى ًمفى الذَّنىىًب كىاٍلًفضَّن

الميـٌ إٌنا ال نستطيع إال أف نفرح بما زٌينتو لنا، الميـ إني أس لؾ أف }:  قاؿ
. {أنفقو في حٌقو

كما يظٌف - سبحانو كتعالى-كييفٌيـ أٌف كثرة الماؿ ليست دليبلن عمى رضى اهلل - 3

نىعَّنمىوي فىيىقيكؿي  -:تعالى–بعض الٌناس، قاؿ  بُّبوي فى ىٍكرىمىوي كى هي رى نسىافي ًإذىا مىا اٍبتىالى فى ىمَّنا اإلًٍ
بٍّي أىٍكرىمىفً  بٍّي أىىىانىفً رى مىٍيًو ًرٍزقىوي فىيىقيكؿي رى هي فىقىدىرى عى كىالَّن بىؿ الَّن تيٍكًرميكفى كىأىمَّنا ًإذىا مىا اٍبتىالى

ـى  ا، قاؿ اٍليىًتي كٍا أىنَّنمىا   -: تعالى–، بؿ قد يككف استدراجن كىالى يىٍحسىبىفَّن الَّنًذيفى كىفىري

ـٍ ًليىٍزدىاديكٍا ًإٍثمنا    ـٍ ًإنَّنمىا نيٍمًمي لىيي ىنفيًسًي ٍيره ألٍّ ـٍ خى . نيٍمًمي لىيي
مف الغنى بؿ ىما كعميو؛ فميس الغنى أفضؿ مف الفقر كال الفقر أفضؿ 

. يختبر بيما عباده في الشكر أك الكفر- سبحانو كتعالى–بمكتاف مف اهلل 

ٍيًر ًفٍتنىةن : قاؿ تعالى نىٍبميككيـ ًبالشَّنرٍّ كىاٍلخى عميو -، كقاؿ عمى لساف سميماف كى

ـٍ أىٍكفيري قىاؿى ىىذىا ًمف ؼى عنده لٌما رأل عرش بمقيس - السبلـ ًني أىأىٍشكيري أى بٍّي ًليىٍبميكى ٍضًؿ رى
                                                           

 .14 سكرة آؿ عمراف، آية 

(: 1305أثر رقـ - 4/141)« مختصر صحيح البخارم»قاؿ األلباني في . (11/258)« فتح البارم »
، لكٌنو ضعيؼ»  .  «كصمو الدارقطنٌي في غرائب مالؾ بإسناد منقطع عنو، كآخر مكصكؿه

 .17-15 سكرة الفجر، آية 

 . 178 سكرة آؿ عمراف،آية 

، ككذلؾ (11/274)« فتح البارم» كىي مسألةه طاؿ بيا نزاع الناس كىذا ليس محبلِّ لبياف ذلؾ، انظر 
-6ص )« الماؿ كأحكامو »قاؿ الشيخ مشيكر في ].لمعٌز بف عبد السبلـ« كصؼ التفصيؿ في كشؼ التفضيؿ»
فتاكل »، (365-2/362)لمعٌز بف عبد السبلـ «  قكاعد األحكاـ»: انظر في المفاضمة بيف الفقر كالغنى: ](7

 15/216 ك14/306 ك5/343 ك3/329)« الجامع ألحكاـ القرآف »، (52، 50-47ص )« ابف الصبلح 
-314،317-217،284،313، 209-208، 204-203، 195-193ص)« كًعدة الصابريف»، (19/213ك

الفتاكل الحديثٌية »، (306-14/305، ك195، 121-69،119، 11/21)« مجمكع فتاكل ابف تيمية »، (322
، كىي « المفاضمة بيف الغنٌي الشاكر كالفقير الصابر» [ىػ981ت ]، كرسالة محٌمد البيركمٌي 45-44ص)« 

 [.صفحة (64)ىػ، في 1414بيركت، سنة - مطبكعة عف دار ابف حـز

 .35 سكرة األنبياء آية 
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إٌف خيرية الماؿ ليست لذاتو، بؿ بحسب ما »: ، لذلؾ قاؿ الحافظ ابف حجر
ف كاف يسٌمى خيرنا في الجممة . «يتعمؽ بو، كا 

 

كييكٌضح لو كييبٌيف لو نظرة اإلسبلـ إلى الدٍَّيف؛ حتى ينفر منو كيخافو، كىي - 4

مىف قيًدرى -:تعالى–كاضحة في الكتاب كالسٌنة، قاؿ  ًليينًفٍؽ ذيك سىعىةو مٍّف سىعىًتًو كى

مىٍيًو ًرٍزقيوي فىٍميينًفٍؽ ًممَّنا آتىاهي المَّنوي  أمره باإلنفاؽ عمى قدر حالو، كلـ يأمره  عى

: ، كقاؿ {نفس المؤمف معٌمقةه بدىٍيًنًو حتى يقضى عنو: }كقاؿ . باالستدانة

مف مات كعميو دينار أك درىـ : }، كقاؿ{يغفر لمشييد كٌؿ ذنب إال الديف}
، كأٌما إذا اضطٌر العبد لبلستدانة؛ {قيضي مف حسناتو، ليس ثىَّـن دينار كال درىـ

مف أٌداف دىيننا ينكم قضاءه أٌداه اهلل عنو يكـ : }استداف بنٌية السداد، قاؿ 

اٌل كاف سارقنا، قاؿ رسكؿ اهلل {القيامة أٌيما رجؿو تدٌيف دىيننا كىك مجمع : }، كا 

 استعاذ مف ، كقد مٌر معنا كيؼ أٌف النبي ٌ {أف ال يكفٍّيىوي إياه لقي اهلل سارقنا

إٌف الرجؿ إذا : } لٌما سيئؿ عف كثرة استعاذتو مف المغـر؛ كقاؿضمع الديف
. ، كىذا حاؿ األغمبٌية{غـر حدث فكذب، ككعد ف خمؼ

                                                           

 .40 سكرة النمؿ، آية 

 (.11/272)« فتح البارم»6

 .7 سكرة الطبلؽ آية 

نفس المؤمف :  أٌنو قاؿباب ما جاء عف النبٌي : كتاب الجنائز)« مشيكر- سنف الترمذمٌ » صحيح؛ 
 (.1078، حديث 255- …معٌمقة

 (.1886، حديث 961..- باب مف قتؿ في سبيؿ اهلل: كتاب اإلمارة)" صحيح مسمـ "

 (.2414، حديث 412- باب التشديد في الديف: كتاب الصدقات)« سنف ابف ماجو» صحيح؛ 

، 2/1037)« صحيح الجامع»عف ميمكنة، كصٌححو األلبانٌي في " الكبير" أخرجو الطبرانٌي في 
 (.5986حديث

 (.2410، حديث 411..- باب مف اٌداف ديننا: كتاب الصدقات)« سنف ابف ماجو» صحيح، 

 (.1542، حديث 237- باب في االستعاذة: كتاب الصبلة)" مشيكر- سنف أبي داكد" صحيح؛ 
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إٌنما كاف الدىٍيفي شىٍيننا كمذٌلةن؛ لما فيو مف شغؿ القمب : قاؿ العمماء» : قاؿ القرضاكمٌ 
كالباؿ، كاليـٌ البلـز في قضائو، كالتذٌلؿ لمغريـ عند لقائو، كتحٌمؿ مٌنًتًو بالتأخير إلى 
حيف أدائو، كرٌبما يىًعدي نفسو بالقضاء فيخمؼ، أك يحٌدث الغريـ بسببو فيكذب، أك 

. « يحمؼ فيحنث
كيا ليت خطر الديف يتكٌقؼ عمى الفرد نفسو، كلكٌنو امتٌد ليشمؿ المجتمعات اٌلتي  

استمرأت االستقراض مف اآلخريف، فسقطت في ًشباًؾ األقكياء، كأدخمكىا في »
أحابيميـ، فغرقت في دٌكامة الديكف بالمميارات، كعشرات المميارات، كلك تعٌكدت 

، ثـٌ عمى النفس، كصٌممت عمى أف تعيش بالقميؿ مٌما -تعالى–االعتماد عمى اهلل 
تممؾ، كلك مع بعض التقٌشؼ كالحرماف مف الكمالٌيات كالترفٌيات، حٌتى يصمب 

دى بالنفع العاـٌ عمييا « عيكديىا، كيكتمؿ بناؤىا، لكاف ذلؾ خيرنا ليا، كأرضى لرٌبيا، كأىٍعكى
 .

ينبغي عمى المسمـ إذا استداف مف أخيو فأقرضو؛ أف يكتب ىذا القرض كيسٌمي أجمو، 

، يا أييا اٌلذيف آمنكا إذا تداينتـ بديف إلى أجؿ مسٌمى فاكتبكه-: تعالى–قاؿ 

مىٍيًف -: تعالى–كليشيدا عميو، قاؿ  ـٍ يىكيكنىا رىجي ـٍ فىًإف لَّن اًلكي كىاٍستىٍشًيديكٍا شىًييدىٍيًف مف رٍّجى

ٍكفى ًمفى الشُّبيىدىاء .   فىرىجيؿه كىاٍمرىأىتىاًف ًممَّنف تىٍرضى
كتنفيره مف المسألة، كتذكيره بخطكرة ذلؾ عميو في الدنيا كاآلخرة،  كالتي - 5

ال تزاؿ المس لة ب حدكـ حتى يمقى اهلل كليس في كجيو مزعة }نفيميا مف قكلو 
{. لحـ

: المقٌطع، كفيو تأكيبلف: القطعة، كالممٌزع: الميزعة» :قاؿ القرطبي

                                                                                                                                                                      

، (880، حديث 140- باب الدعاء في الصبلة/ كتاب الصبلة)" مشيكر- سنف أبي داكد" صحيح؛ 
المراد بو ما يستداف فيما ال يجكز، كفيما يجكز ثـٌ يعجز عف أدائو، كيحتمؿ أف يراد : كالمغـر ىك الديف، كقيؿ»

 ( .2/319)« فتح البارم». «بو ما ىك أعـٌ مف ذلؾ

 (.832، حديث 1/200- باب الدعاء قبؿ السبلـ: كتاب األذاف)« صحيح البخارم »
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أحدىما حمؿ الحديث عمى كجيو، كأنو يأتي ىذا العبد الذم جعؿ مسألة 
الٌناس ًحرفىتو، كسؤاؿ الخمؽ دكف الحؽ دأبو كعادتو يـك القيامة، كقد قطع لحـ 

.  كجيو، فيبقى عظما أجرد قبيح المنظر
أٌف المراد أٌنو يأتي يـك القيامة ال قدر لو كال كجو، كال جاه عند اهلل : الثاني

. «كقد يجمع لو الكجياف ، كشط الكجو كعدـ الجاه: ، قاؿ القرطبي-تعالى–
مف س ؿ الناس أمكاليـ : }كفي كعيد مف سأؿ أمكاؿ الناس تكثرنا قاؿ 

مف : ، كفي ركاية{تكٌثرنا، فإنما يس ؿ جمر جيٌنـ، فميستقٌؿ منو أك ليستكثر
 يا رسكؿ اهلل،: س ؿ شيئنا كعنده ما يغنيو، فإٌنما يستكثر مف جمر جيٌنـ، قالكا

أف يككف لو }: ، كفي مكضع آخر{قدر ما يغٌديو كيعٌشيو }:كما يغنيو قاؿ
 .{ًشبىع يـك كليمة، أك ليمة كيـك

إذا اضطر إلى المسألة؟ قاؿ ىي مباحة لو : قيؿ ألحمد"ذكر القرطبي أٌنو 
: ثـ قاؿ. ذلؾ خيره لو، اهلل يأتيو برزقو: فاف تعٌفؼ؟ قاؿ : إذا اضطر ليا، قيؿ لو 

: ما أظف أحدنا يمكت مف الجكع، اهلل يأتيو برزقو، ثـ ذكر حديث أبي سعيد الخدرمٌ 
:  قاؿ لوأٌف النبي : ، كحديث أبي ذرٌ {مف استعٌؼ عٌفو اهلل}
. "{تعفؼ}

أف يدٌرب نفسو عمى محٌبة العمؿ، كالجٌد فيو، حتى ال يككف عالةن عمى -6
أطيب : }الٌناس، أك تمجئو الحاجة إلى سمكؾو استيبلكيٍّ منحرؼ، كقد قاؿ 

                                                           

 (.17)« قمع الحرص في الزىد كالقناعة »

 (.1838، حديث 320- باب مف سأؿ عف ظير غنى: كتاب الزكاة)« سنف ابف ماجو»صحيح 

 (.1629 حديث 252–باب مف يعطى مف الٌصدقة : كتاب الزكاة)« مشيكر- سنف أبي داكد» صحيح؛ 

 . المرجع السابؽ في نفس الحديث قالو النفيمي

 (.6022حديث /1041)« صحيح الجامع » أخرجو أحمد كصححو األلباني انظر

 (.7819)« صحيح الجامع  »

 (.18-17)« قمع الحرص في الزىد كالقناعة» انظر 
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ما أكؿ أحده : }كقاؿ . {الكسب عمؿ الرجؿ بيده، ككٌؿ بيع مبركر صحيش
إٌني في : قاؿ رجؿ لئلماـ أحمد.{طعامنا قٌط خيرنا مف أف ي كؿ مف عمؿ يده

ٌف مف طبيعة . "الـز السكؽ تصؿ بو الرحـ كتعٌكد بو نفسؾ: "كفاية؛ فقاؿ كا 
اٌل كاف فيو زاىدنا سخيِّا ىذا . اإلنساف أٌنو إذا تعب في تحصيؿ الشيء حافظ عميو كا 

كليتفٌقو في الديف فيما يخٌص مينتو حتى ال يقع فيما حٌرمو اهلل؛ فتسكء أعمالو، 
يسٌف التكٌسب كمعرفة أحكامو »: كقاؿ ابف مفمح.كيسكء سمككو االستيبلكٌي فيما بعد

ا فييا«حتى مع الكفاية، نٌص عميو في الرعاية يباح كسب الحبلؿ »: ، كقاؿ أيضن
لزيادة الماؿ كالجاه كالترفيو كالتنٌعـ كالتكسعة عمى العياؿ مع سبلمة الديف كالعرض 

أحب البالد إلى اهلل  }:كليتذٌكر عمى الٌدكاـ قكلو.«كالمركءة كبراءة الذٌمة
 كذلؾ لما فييا مف منكرات .{مساجدىا، كأبغض األماكف إلى اهلل أسكاقيا 

. كفتف
-كيحٌث نفسو ككلده عمى تحٌرم الطٌيب الذم حٌممو اهلل : تحٌرم الحبلؿ-7

كيغرس في نفسو أٌنو ال نجاة إاٌل في تناكؿ الحبلؿ فقط؛ قاؿ سيؿ - سبحانو كتعالى

، كقاؿ أكؿ الحبلؿ، كأداء الفرائض، كاالقتداء بالنبي: الٌنجاة في ثبلثة: بف عبد اهلل
: خمس خصاؿ بيا تماـ العمـ، كىي»: أبك عبد اهلل الساجٌي، كاسمو سعيد بف يزيد

خبلص العمؿ هلل، كالعمؿ عمى السٌنة، -عٌز كجؿٌ -معرفة اهلل  ، كمعرفة الحٌؽ، كا 
. «كأكؿ الحبلؿ، فإف فقدت كاحدة لـ يرفع العمؿ

                                                           

 (.1044)« صحيح الجامع» أخرجو أحمد في مسنده كصححو األلباني انظر 

 (.2072، حديث 2/490- باب كسب الرجؿ كعمؿ يده: كتاب البيكع)« صحيح البخارمٌ »

 (.3/428)« اآلداب الشرعٌية »

 (.424-423/ 3)« اآلداب الشرعٌية »

 (.671، حديث 306- باب فضؿ الجمكس في مصبٌله: كتاب المساجد)" صحيح مسمـ "
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كال يصٌح أكؿ الحبلؿ إاٌل بالعمـ، كال يككف الماؿ حبلالن حتى »: قاؿ سيؿ
. «الربا كالحراـ كالسحت كالغمكؿ كالمكركه كالشبية: يصفك مف سٌت خصاؿ

ٌف اهلل أمر المؤمنيف : }كقد قاؿ  أٌييا الناس؛ إٌف اهلل طٌيب كال يقبؿ إال طٌيبنا، كا 

ا ًإنٍّي  الرُّبسيؿي يىا أىيُّبيىا: بما أمر بو المرسميف فقاؿ اًلحن كيميكا ًمفى الطَّنيٍّبىاًت كىاٍعمىميكا صى

ًميـه  يا أييا الذيف آمنكا كمكا مف طٌيبات ما  :، كقاؿًبمىا تىٍعمىميكفى عى

الرجؿ يطيؿ السفر أشعث أغبر يمٌد يديو إلى السماء يا رٌب } ثـٌ ذكررزقناكـ
يا رٌب، كمطعمو حراـ، كمشربو حراـ، كممبسو حراـ، كغٌذم بالحراـ، ف ٌنى يستجاب 

كالمراد بيذا أٌف الرسؿ كأيمىمىييـ، مأمكركف باألكؿ مف الطٌيبات التي ىي »؛ {لذلؾ
الحبلؿ، كبالعمؿ الصالح فما كاف األكؿ حبلالن فالعمؿ الصالح مقبكؿ، فإذا كاف 

؟  األكؿ غير حبلؿ فكيؼ يككف العمؿ مقبكالن
كما ذكره بعد ذلؾ مف الدعاء، كأٌنو كيؼ يتقٌبؿ مع الحراـ؛ فيك مثاؿه الستبعاد 

ا  كمىف أكؿ الحراـ في. «قبكؿ األعماؿ مع التغذية بالحراـ الدنيا حـر الجٌنة أيضن

، كقد قاؿ { كٌؿ جسد نبت مف سحت فالنار أكلى بو: }في اآلخرة، لما قالو

{ : ي تي عمى الناس زماف ما يبالي الرجؿ مف أيف أصاب الماؿ مف حالؿ أك

. {ليكًؼ الرجؿ منكـ كزاد الراكب: }، كقاؿ { حراـ

                                                           

 (.2/140)« الجامع ألحكاـ القرآف »

 .51 سكرة المؤمنكف، آية 

 .172 سكرة البقرة، آية 

 (.2744ٌ)« صحيح الجامع »

 (.155ص)« إيقاظ اليمـ المنتقى مف جامع العمـك كالحكـ »

ديف »، كانظر (4454 حديث 683-باب اجتناب الٌشبيات في الكسب: كتاب البيكع)« سنف الٌنسائي »
 (.2/127)« الفطرة

 (.8003)« صحيح الجامع »

 (.5465)« صحيح الجامع »
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تعميمو التكظيؼ األمثؿ لممكارد المتاحة، كأٌنو ال يتسٌنى ذلؾ بغير كضع -8
ـٌ التحسينٌيات، كتدريسو متى تككف ىذه  ـٌ الحاجٌيات ث قكائـ لؤلكلكٌيات الضركرٌيات ث

السمع كالخدمات ضركرٌية، كمتى تككف تحسينٌية كمالٌية، كمتى تككف إسرافٌية 
كتبذيرٌية، كتدريبو عمى كضع خٌطة كطريقة، لتحقيؽ ما يحتاجو في الكقت المناسب، 

. بحسب الدخؿ
ٌنما مف االقتصاد كتدبير العيش،  كتفييمو أٌف ىذا التدقيؽ ليس مف الشٌح، كا 

، ككذلؾ ىناؾ فرؽ بيف الجكد كبيف كأٌف ىناؾ فرقنا بيف الشح كبيف االقتصاد
 كتذكيره بضركرة االستفادة مف السمع التي اشبع منيا حاجتو فبل يتخمص السرؼ

منيا إاٌل عندما ال يبقى فييا أٌم كجو لبلستفادة منيا، ككيؼ يحافظ عمى الٌطاقة 
.  المائية كالكيربائية

تعكيده عمى اختيار األفضؿ مف السمع المتاحة، دكف أف تخدعو اإلعبلنات 
الكاذبة كالشعارات المزيفة، ثـٌ ما ىي البدائؿ التي يمجأ إلييا عند عدـ قدرتو عمى 

. الحصكؿ عمى ما يحتاج إليو، كىكذا
تربيتو عمى صدؽ الكالء لممسمميف كأكلكية التعامؿ معيـ كمع أبناء الكطف كعمى -9

لتتبعٌف سنف مف كاف قبمكـ، شبرنا بشبر  :} تجنب التقميد المخالؼ لمشرع قاؿ 
آلييكد كالٌنصارل؟ قاؿ : قالكا. كذراعنا بذراع، حتى لك سمككا جحر ضٌب لسمكتمكه

                                                           

ميقىٍيفً  ميؽه محمكد، يتكٌلد مف خي عدؿ كحكمة، فبالعدؿ يعتدؿ :  كأٌما الفرؽ بيف االقتصاد كالشٌح؛ أٌف االقتصاد خي
في المنع كالبذؿ، كبالحكمة يضع كؿَّ كاحد منيما مكضعو الذم يميؽ بو، فيتكٌلد مف بينيما االقتصاد، كىك كسط 

كال تجعؿ يدؾ مغمكلة إلى عنقؾ كال تبسطيا كٌؿ البسط فتقعد ممكمنا :  بيف طرفيف مذمكميف، كما قاؿ تعالى
، كالذيف إذا أنفقكا لـ يسرفكا كلـ يقتركا ككاف بيف ذلؾ قكاما:  ، كقاؿ تعالى[21اآلية : سكرة اإلسراء]، محسكرنا

[. 31االية:سكرة األعراؼ] ككمكا كاشربكا كال تسرفكا ا :  ، كقاؿ تعالى[67اآلية: سكرة الفرقاف]
ميؽه ذميـ يتكٌلد مف سكء الظٌف كضعؼ النفس، كيمٌده كعد الشيطاف حٌتى يصير ىمعنا، كاليمع  كأٌما الشٌح؛ فيك خي

إٌف اإلنساف خمؽ : شٌدة الحرص عمى الشيء، كالشره بو، فتكٌلد عنو المنع لبىٍذًلًو، كالجزع ًلفىٍقًدًه، كما قاؿ تعالى
ا ذا مٌسو الخير منكعن ا، كا  ا، إذا مٌسو الشٌر جزكعن  .البف القيـ (266ص)الركح . [19سكرة المعارج، آية ] ىمكعن

 كالفرؽ بيف الجكد كالسرؼ؛ أٌف الجكاد حكيـ، يضع العطاء مكاضعو، كالمسرؼ مبٌذر، كقد يصادؼ عطاؤه 
 .  الركح البف القيـ263مكضعو، ككثيرنا ال يصادفو؛ ص
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 فاإلسبلـ ال يرضى ألبنائو أف تذكب شخصٌيتيـ في اآلخريف كما نراه .{؟فمف
اليـك مف ذكبانيا كضياعيا إنما ىك ناتج عف ضعؼ اإليماف كسكء فيـ اإلسبلـ 

فالتربية اإلسبلمية الحٌقة بإمكانيا أف تعيد لمجيؿ . كالشعكر بالنقص اتجاه اآلخر
رادتو كثقتو بنفسو كاعتزازه بيا   .  عزيمتو كا 

 
  ٌرابعنا؛ الجانب الصٌحٌي النفسٌي كالجسمي  :

رٌبى اإلسبلـ أبناءه عمى أمكر تحفظ عمييـ صحتيـ كتؤٌثر في ترشيد سمككيـ 
: أٌما جانب الٌصحة النفسية فيرٌبى عمى:االستيبلكٌي، منيا

–، مع اليقيف أٌنو لـ يقسـ إال الخير، قاؿ -سبحانو كتعالى-ػ الرضى بما قسـ اهلل 1

ًبيرنا بىًصيرنا-:تعالى يىٍقًدري ًإنَّنوي كىافى ًبًعبىاًدًه خى ٍزؽى ًلمىف يىشىاء كى بَّنؾى يىٍبسيطي الرٍّ ، ًإفَّن رى
يفعؿ ذلؾ لحكمة، فمف الناس مف ال ييصمحو إال الفقر، كمنيـ مىف ال - سبحانو–فيك 

ٍزؽى ًلًعبىاًدًه لىبىغىٍكا ًفي اأٍلىٍرًض -: تعالى–يصمحو إال الغنى، قاؿ  لىٍك بىسىطى المَّنوي الرٍّ كى

ًبيره بىًصيره  ؿي ًبقىدىرو مَّنا يىشىاء ًإنَّنوي ًبًعبىاًدًه خى لىًكف يينىزٍّ الذم قسـ - سبحانو–، كىك كى

يىاًة الدُّبٍنيىا -:تعالى–بيف الناس معيشتيـ، قاؿ  ـٍ ًفي اٍلحى  نىٍحفي قىسىٍمنىا بىٍينىييـ مَّنًعيشىتىيي
ٍيره  بٍّؾى خى رىٍحمىتي رى ا سيٍخًريًّا كى اتو ًليىتَّنًخذى بىٍعضيييـ بىٍعضن ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى يي رىفىٍعنىا بىٍعضى كى

قٌدر رزقو، كىك لو - سبحانو كتعالى-، كيعينو عميو عممو أٌف اهلل مٍّمَّنا يىٍجمىعيكفى 
.  ال محالة

                                                           

- لتتبعف سنف مف قبمكـباب قكؿ النبي  :كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة)" صحيح البخارمٌ  "
 (. 2669حديث1324-باب اتباع سنف الييكد كالنصارل: كتاب العمـ")صحيح مسمـ"ك. (7320حديث4/1835

 .30 سكرة اإلسراء، آية 

 .27 سكرة الشكرل، 

 .32 سكرة الزخرؼ، آية 
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 كالغنى كليدٌرب نفسو كيعكٌدىا كذريتو كتبلمذتو عمى العٌفة: ػ العفة2

 ألناسو مف كالصبر، كليجاىٍدىا عمى ذلؾ، فإٌف اهلل كعده بالمعكنة عمى ذلؾ، قاؿ 
ما يكف عندم ًمف خيرو ال أٌدخره }: األنصار لٌما سألكه فأعطاىـ، حتى نفذ ما عنده

ٌنو مف يستعٌؼ ييًعفُّبوي اهلل، كمىف يتصٌبر يصٌبره اهلل، كمف يستغف ييغًنًو اهلل،  عنكـ، كا 
. {كلف تيعطكا عطاءن خيرنا كأكسع مف الصبر

في الحديث الحٌض عمى االستغناء عف الناس، »: قاؿ الحافظ ابف حجر
كالتعٌفؼ عف سؤاليـ بالصبر كالتككؿ عمى اهلل، كانتظار ما يرزقو اهلل، كأٌف الصبر 

: قاؿ القرطبي. «أفضؿ ما يعطاه المرء، لككف الجزاء عميو غير مقدر كال محدكد
أم أٌنو : «يعٌفو اهلل»: أم يمتنع عف السؤاؿ، كقكلو: «كمف يستعؼ»: معنى قكلو»

أم باهلل : «كمف يستغف»: يجازيو عمى استعفافو؛ بصيانة كجيو، كرفع فاقتو، كقكلو
أم فإٌنو يعطيو ما يستغني بو عف السؤاؿ، كيخمؽ في : «يغنو»: عٌمف سكاه، كقكلو

ٌنما جعؿ الصبر خير »: قاؿ ابف الجكزمٌ . قمبو الغنى، فإٌف الغنى غنى النفس كا 
لزاميا بفعؿ ما تكره في العاجؿ، مٌما  العطاء، ألٌنو حبس النفس عف فعؿ ما تحبو كا 

يا أبا ذرٌ      أرأيت إف أصاب : } قاؿ .«لك فعمو أك تركو لتأٌذل بو في اآلجؿ
الناسى جكعه شديده ال تستطيع أف تقكـ مف فراشؾ إلى مسجدؾ كيؼ تصنع ؟ 

                                                           

يحسبيـ الجاىؿ أغنياء مف التعٌفؼ تعرفيـ بسيماىـ ال يسألكف الناس إلحافنا، :  في أىؿ العٌفة- تعالى– قاؿ 
عٌؼ عف : يقاؿ. التفٌعؿ مف العٌفة؛ كىي الترؾ: {التعٌفؼ}»: قاؿ الجابرمٌ . كما تنفقكا ًمف خيرو فإٌف اهلل بو عميـ

العبلمة التي : السيما كالسيماء كالسمة: {تعرفيـ بسيماىـ}. الشيء إذا كٌؼ عنو، كتعفؼ إذا تكٌمؼ في اإلمساؾ
أثر الجيد : ىي التخٌشع كالتكاضع، كقاؿ السٌدمٌ : يعرؼ بيا الشيء، كاختمفكا في معناىا ىاىنا فقاؿ مجاىد

الثاني كالرابع بعيديف، : قمت. «صفرة ألكانيـ مف الجكع كالضٌر، كقيؿ رثاثة ثيابيـ: الحاجة كالفقر، كقاؿ الضٌحاؾ
ليس المسكيف }:  بقكلو  ، كىؤالء ىـ المساكيف كما عٌرفيـ النبٌي يحسبيـ الجاىؿ أغنياء مف التعفؼ ،: لقكلو

ال يسألكف الناس الذم ترٌده التمرة كالتمرتاف، كال المقمة كال المقمتاف، إٌنما المسكيف المتعٌفؼ، اقرؤا إف شئتـ  
 (. 1039، حديث 473- باب المسكيف اٌلذم ال يجد غنى: كتاب الزكاة)« صحيح مسمـ» {إلحافا،

 (.6470، حديث 4/1631..- باب الصبر عف محاـر اهلل: كتاب الرقاؽ)« صحيح البخارمٌ  »

 (.11/303)« فتح البارم  »

 (.11/304)« فتح البارم »



 

174 

 

 

 {…تعٌفؼ

إذا نظر أحدكـ إلى مف فضؿ : }قاؿ : ػ عدـ النظر إلى مىف ىـ فكقىو3
كزاد ، {عميو في الماؿ كالخمؽ فمينظر إلى مف ىك أسفؿ منو ممف فضؿ عميو

كيحتمؿ »: ،  قاؿ الحافظ ابف حجر{فيك أجدر أف ال تزدركا نعمة اهلل عميكـ}: مسمـ
كقاؿ في قكلو . «أف يدخؿ في ذلؾ األكالد كاألتباع ككٌؿ ما يتعمؽ بزينة الحياة الدنيا

{ :فيك أجدر أف ال تزدركا نعمة اهلل عميكـ} :« أم ىك حقيؽ بعدـ االزدراء كىك
. «إذا تنٌقصتو  (أزريت بو)، ك(زريت عميو)افتعاؿ مف 

كلىو بقكلو  ا -: تعالى–كليذٌكر نفسو كمىف حى تَّنٍعنىا ًبًو أىٍزكىاجن ٍينىٍيؾى ًإلىى مىا مى كىالى تىميدَّنفَّن عى

ٍيره كىأىٍبقىى   بٍّؾى خى ًرٍزؽي رى ـٍ ًفيًو كى يىاًة الدُّبنيىا ًلنىٍفًتنىيي ـٍ زىٍىرىةى اٍلحى ٍنيي : ، قاؿ ابف كثير مٍّ
أم ال تنظر إلى ما ىؤالء المترفكف كأشبياىيـ كنظراؤىـ فيو مف النعيـ، فإٌنما ىي »

، كىذا كمو «زىرة زائمة، كنعمة حائمة لنختبرىـ بذلؾ، كقميؿ مف عبادم الشككر
يجعمو ال ينظر لمف ىك فكقو كاف نظر ال يزعجو ترفييـ كال تنعميـ ألنو قد يككف 

ا ليـ، كقد قاؿ  بىًنيفى -: تعالى–استدراجن نيسىاًرعي أىيىٍحسىبيكفى أىنَّنمىا نيًمدُّبىيـ ًبًو ًمف مَّناؿو كى

كفى  ٍيرىاًت بىؿ الَّن يىٍشعيري ـٍ ًفي اٍلخى ، كيعينو في تركيض نفسو عمى دفع الشيكات لىيي
ف كرىىٍتوي النفكس، مكاسينا نفسو بقكلو : كاف مالت إلييا النفكس كيحضيا عمى الصبر كا 

. {حٌفت النار بالشيكات كحٌفت الجٌنة بالمكاره}

                                                           

 (.7819)« صحيح الجامع »

 (.6490، حديث 4/1635- باب حجبت النار بالشيكات: كتاب الرقاؽ)« صحيح البخارمٌ  »

 (.11/323)« فتح البارم »

 .131 سكرة طو، آية

 .البف كثير(5/242)« تفسير القرآف العظيـ »

 .56-55 سكرة المؤمنكف، آية 

 (.6487، حديث 4/1634- باب حجبت النار بالشيكات: كتاب الرقاؽ)« صحيح البخارم »
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: ػ الغنى غنى النفس فمف الميـ أف يفيـ حقيقة الغنى كأٌنو ليس بكثرة الماؿ4

، كقد نقؿ {ليس الغنى عف كثرة العرض، كلكٌف الغنى غنى النفس: }قاؿ 
ليس حقيقة الغنى كثرة الماؿ؛ : معنى الحديث»: الحافظ ابف حجر عف ابف بطاؿ

ألٌف كثيرنا مٌمف كٌسع اهلل عميو في الماؿ؛ ال يقنع بما أكتي، فيك يجتيد في االزدياد، 
نما حقيقة غنى النفس؛ : الغنى كال يبالي مف أيف يأتيو، فكأٌنو فقير لشٌدة حرصو، كا 

كىك مف استغنى بما أكتي، كقنع بو كرضي، كلـ يحرص عمى االزدياد، كال ألٌح في 
ثـٌ غنى النفس إٌنما ينشا عف الرضا »: ، كقاؿ ابف حجر« الطمب، فكأنو غني

ا بأٌف الذم عند اهلل خير كأبقى، فيك - تعالى-بقضاء اهلل  كالتسميـ ألمره، عممن
غنى النفس يكفيؾ مف سد : معرض عف الحرص كالطمب، كما أحسف قكؿ القائؿ

ا«حاجة فإف زاد شيئا عاد  ذاؾ الغنى فقرنا نما يحصؿ غنى النفس »: ، كقاؿ أيضن كا 
بغنى القمب باف يفتقر إلى ربو في جميع أمكره فيتحٌقؽ أٌنو المعطي المانع فيرضى 

بقضائو كشكره عمى نعمائو كيمجأ إليو في كشؼ ضرائو فينشأ عف افتقار القمب لربو 

ككجدؾ عائالن : كالغنى الكارد في قكلو تعالى. غنى نفسو عف غير ربو تعالى

 ،  يتنٌزؿ غنى النفس، فإٌف اآلية مكٌية، كال يخفى ما كاف فيو النبٌي ف غنى
. «قبؿ أف تفتح عميو خيبر كغيرىا مف قٌمة الماؿ، كاهلل أعمـ 

إٌنما الغنى غنى القمب، كالفقر ! أترل أٌف كثرة الماؿ ىك الغنى؟! يا أبا ذرٌ : قاؿ 
فقر القمب، مف كاف الغنى في قمبو فبل يضٌره ما لقي مف الدنيا كمف كاف الفقر في 

ٌنما يضٌر نفسو شحيا  قمبو فبل يغنيو ما أكثر لو في الدنيا كا 
كاف السعادة قد ال تككف فيما نحٌبو كنختاره كنفٌضمو، كأحيانا نحٌب ما يضٌرنا 

إٌنا جعمنا ما عمى األرض زينةن ليا لنبمكىـ أٌييـ : مف باب االبتبلء، قاؿ تعالى
                                                           

 (.6446، حديث 4/1626كتاب الرقاؽ، باب الغنى غنى الٌنفس )«  صحيح البخارم »

 . 8 سكرة الضحى، آية 

 (.273-11/271)« فتح البارم» انظر 

 (.7816)« صحيح الجامع » أخرجو النسائٌي كابف حٌباف مف حديث أبي ذٌر، كصٌححو األلبانٌي في 
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 -: تعالى–كقد قاؿ . إلى ما نفعؿ- تعالى–لينظر اهلل  – أحسف عمالن 

ـٍ  . كىعىسىى أىف تيًحبُّبكٍا شىٍيئنا كىىيكى شىرٌّ لَّنكي
الٌنفس قد تمرض  لضعؼ فييا دينٌي أك نفسٌي فتكتسب أخبلقنا دميمة كأٌف -5

تؤٌثر في سمككيا االستيبلكٌي مثؿ العجب كالكبر فإٌف صاحبو يريد أف يمتاز عف 
. "فإٌف مف تخٌيؿ أٌنو عظيـ أراد ما يميؽ بذلؾ االختياؿ: "غيره، ككما قاؿ ابف تيمية

ككذلؾ الحسد فإٌنو إذا اشتٌد قد يدفع صاحبو لينفؽ أمكاالن يشفى بيا مف األلـ الذم 
يتأذل بكجكد ما يبغضو، : "أصابو برؤية نعمة المحسكد فالحاسد كما يقكؿ ابف تيمية

ف  ا في قمبو كيمتٌذ بزكاؿ الٌنعمة عنو، كا  كىك نعمة صاحبو المحسكد فيككف ذلؾ مرضن
أٌما الحسد . " لـ يحصؿ لو نفع بزكاليا، لكٌف نفعو زكاؿ األلـ الذم كاف في نفسو

رجؿ آتاه اهلل الحكمة : ال حسد  إال في اثنتيف: } الممدكح، كالذم كرد في قكلو 
، {فيك يقضي بيا كيعمميا كرجؿ آتاه اهلل ماالن فسٌمطو عمى ىمكتو في الحؽ 

ا فيك الذم دفع عمر بف كالذم يسٌمى الغبطة  فإٌنو يؤثر في سمكؾ المستيمؾ أيضن
. الخطاب رضي اهلل عنو لينافس أبا بكر رضي اهلل عنو في اإلنفاؽ 

 أف نتصدؽ فكافؽ أمرنا رسكؿ اهلل  }: عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو قاؿ
فجئت بنصؼ مالي، : اليـك أسبؽ أبا بكر إف سبقتو يكما قاؿ: ذلؾ ماالن عندم قمت
مثمو، كأتى أبك بكر رضي اهلل عنو بكؿ : ؟ قمتما أبقيت ألىمؾ: قاؿ لي رسكؿ اهلل

                                                           

 .7 سكرة الكيؼ، آية 

 .216 سكرة البقرة، آية 

 (.14/168)"مجمكعة فتاكل  "

 (.10/96)"مجمكعة فتاكل  "

 (.73 حديث 1/39-باب االغتباط في العمـ كالحكمة: كتاب العمـ)"صحيح البخارم"

 (.10/96)" مجمكعة فتاكل" عٌرفيا ابف تيمية بأف يحٌب الرجؿ مثؿ حاؿ غيره كيكره أف يفضؿ عميو 

 (.102-95/ 10)"مجمكعة فتاكل" أشار إلى ذلؾ ابف تيمية، أنظر 
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: أبقيت ليـ اهلل كرسكلو، فقمت: ؟ قاؿما أبقيت ألىمؾ: ما عنده فقاؿ لو رسكؿ اهلل 
.  {ال أسابقؾ إلى شيء أبدنا 

د الكلد عمى االعتداؿ في تناكؿ الطعاـ    أٌما في جانب الصٌحة الجسمٌية؛ فيعكَّ
كالشراب، كعمى مراعاة اآلداب اإلسبلمٌية عند تناكؿ الطٌيبات، كأف يعطي الجسـ حقو 

ر في العناية بو، مف تغذية كنظافة كرياضة كعبلج كتركيح كيعرؼ مخاطر . كال يقصّْ
الخبائث كأضرار الشح كأضرار الترؼ كالبطر، كما ينتج عف ذلؾ مف حرص كطمع 
كنيـ كشره ككسؿ كببلدة كديكثة كميكعة تؤثر عمى البدف كالعقؿ كذلؾ ليستقيـ فكره 

. فيجتنبيا
 

  ٌخامسنا؛ الجانب الثقافي  :

يىاةى فى ىمَّنا مىف طىغىى-: تعالى-ػ تكعيتو عمى خطر اتٌباع اليكل قاؿ 1 كىآثىرى اٍلحى

ـى ًىيى اٍلمىٍ كىلالدُّبٍنيىا ًحي مىا : جعمو مضادِّا لمحٌؽ كقاؿ- تعالى– كأٌنو فىًإفَّن اٍلجى كى

ٍحيه ييكحىىيىنًطؽي عىًف اٍليىكىل . ًإٍف ىيكى ًإالَّن كى
الكحي كىك الشريعة، كاليكل؛ : فقد حصر األمر في شيئيف: "قاؿ الٌشاطبيٌ 

ذا كاف كذلؾ؛  فيما متضاٌداف، كحيف تعٌيف الحٌؽ في الكحي تكٌجو  فبل ثالث ليما، كا 

ذى ًإلىيىوي ىىكىاهي : فاتٌباع اليكل مضاٌد لمحٌؽ؛ قاؿ تعالى: لميكل ضٌده أىفىرىأىٍيتى مىًف اتَّنخى

مىى ًعٍمـو  مَّنوي المَّنوي عى ـٍ لىفىسىدىًت السَّنمىاكىاتي :  كقاؿكىأىضى ؽُّب أىٍىكىاءىي لىًك اتَّنبىعى اٍلحى كى

مىف ًفيًيفَّن  ـٍ كىاتَّنبىعيكا :  كقاؿكىاأٍلىٍرضي كى مىى قيميكًبًي أيٍكلىًئؾى الَّنًذيفى طىبىعى المَّنوي عى
                                                           

 حديث 834- باب مناقب أبي بكر: كتاب المناقب عف رسكؿ اهلل )"سنف الترمذم بعناية مشيكر: " حسف
3675 .) 

 .39-37 سكرة النازعات، آية 

 .4-3 سكرة النجـ، آية 

 .23 سكرة الجاثية، آية 

 .71 سكرة المؤمنكف، آية 
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ـٍ  ًمًو : كقاؿ. أىٍىكىاءىي يٍّفى لىوي سيكءي عىمى مىى بىيٍّنىةو مٍّف رَّنبًٍّو كىمىف زي أىفىمىف كىافى عى

فيو اليكل، فإنما جاء - تعالى–، كتأمؿ، فكٌؿ مكضع ذكر اهلل كىاتَّنبىعيكا أىٍىكىاءىيـٍ 
. " بو في معرض الذـ لو كلمتٌبعيو

ػ تكعيتو بخطر اإلعبلـ كعدـ التصديؽ لكٌؿ ما يعمنو، كالتصٌدم لو، كليعمـ 2
كالغريب جدِّا أف ينساؽ المسمـ الذم يناديو أٌنو في عصرنا ىذا قد خطط لو

اإلسبلـ بترؾ اإلٌمعٌية كالتقميد، كاألعمى كراء اإلعبلف، كليس غريبنا ىذا في حؽ مف 
انظر إلى ما يقكلو عالـ االجتماع آرنست بيكر مف أف نتائج التربية . ترٌبكا عمى ذلؾ

الغربٌية عاٌمة، كاألمريكٌية  خاٌصة، التي  قادىا مرٌبكف أمثاؿ جكف ديكم، كجكرج 
  . (إنجاب أٌمة أغناـ تكٌجييا كسائؿ اإلعبلـ): ككنت، كبركنز، ىك

 
ػ دعكة النفس كاألىؿ كاألبناء لبلستفادة مف قصص الماضيف فبالقراءة كالتأمؿ 4

كالتدبر نحٌصؿ العبر كالدركس كالعظات مثؿ قصة قاركف مع الذيف يريدكف الحياة 

مىى قىٍكًمًو ًفي ًزينىًتًو قىاؿى الَّنًذيفى  :الدنيا كمع الذيف أكتكا العمـ قاؿ تعالى رىجى عى فىخى

ًظيـو  ظٍّ عى كفي ًإنَّنوي لىذيك حى يىاةى الدُّبنيىا يىا لىٍيتى لىنىا ًمٍثؿى مىا أيكًتيى قىاري قىاؿى ،ييًريديكفى اٍلحى كى
ا كىالى ييمىقَّناىىا ًإالَّن  اًلحن ٍيره لٍّمىٍف آمىفى كىعىًمؿى صى ـٍ ثىكىابي المَّنًو خى ٍيمىكي ـى كى الَّنًذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم

كفى  اًبري  .الصَّن

                                                           

 .16 سكرة محمد، آية 

 .14 سكرة محٌمد، آية 

 .(تحقيؽ مشيكر- 2/291)« المكافقات »

 شعباف 4لمرماني جريدة الجزيرة الجمعة « اإلعبلف كزيره أٌكؿ في مممكة الثقافة االستيبلكٌية» أنظر مقاؿ
 www.suhuf.net.sa/1999jaz/nov/12/r4.htm. 9906 العدد 1420

 (.359)« مناىج التربية اإلسبلمية  »

 .79 سكرة القصص، آية 
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اًكريهي أىنىا قٌصة الذم قاؿ لصاحبو كىك يحاكره  اًحًبًو كىىيكى ييحى كىافى لىوي ثىمىره فىقىاؿى ًلصى كى
ـه لٍّنىٍفًسًو قىاؿى مىا أىظيفُّب أىف تىًبيدى ىىًذًه أىٍكثىري ًمنؾى مىاالن كىأىعىزُّب نىفىرنا نَّنتىوي كىىيكى ظىاًل ؿى جى دىخى كى

.   كغيرىا،أىبىدنا
النفر الثبلثة مف بني إسرائيؿ، األعمى كاألبرص كاألقرع، }قصة : كمف السٌنة

إٌنما كرثت ىذا الماؿ كابرنا عف كابر ىذا قبؿ قميؿ  :  قاؿ لمف سألو العطاءاألبرص
كاف يتذلؿ كيدعك اهلل كبعد ما أعطاه نسي ما كاف يدعكه كفيتف بما أعطاه اهلل 

. {فكذب
فتأمؿ كيؼ تسكؽ السمككٌيات االستيبلكٌية المنحرفة إلى ضياع األخبلؽ، بؿ 

لى الكفر . كا 
  ٌسادسنا؛ الجانب البيئي:  

يمكف اف يندرج تحت الجانب الثقافٌي، كلكٌني آثرت أف يككف منفردا لحاجتنا 
الماٌسة إلى تربية بيئٌية، لمتصدم لما يعانيو الناس اليـك مف مشكبلتو بيئية، تتفاقـ 

. باستمرار، كالتي سببيا السمكؾ البيئٌي الخاطئ الذم يمارسو الناس
كحٌتى يككف سمكؾ اإلنساف إيجابيِّا مع بيئتو، ال بٌد مف إدراؾ حقيقة البيئة في 
ذاتيا، كعبلقة اإلنساف بيا، كما صٌكرتيا العقيدة اإلسبلمٌية، فالككف مخمكؽ كفؽ نظاـ 
دقيؽ كىك ىك مسٌخر لئلنساف الذم بإمكانو أف يكتشؼ قكانينيا كيكظفيا لخدمتو بؿ 

ٌف مشاكؿ . ىك كظيفتو تعميرىا كاالنتفاع بثركاتيا بالعدؿ دكف إفساد أك اعتداء ىذا كا 
البيئة كٌميا فكرٌيةه، ألٌف السمكؾ ىك نتاج األفكار، فإذا كاف الفكر سميمنا كاف السمكؾ 

ا، كحٌتى تككف األفكار سميمة؛ ال بٌد كأف تتبمكر عف عقيدة قكيمة . صحيحن
كبفيـ نظرة اإلسبلـ لمككف، كلئلنساف، كلميدؼ الذم مف أجمو خمؽ اهلل كٌؿ 

تتشٌكؿ لدل المسمـ أفكاره صحيحةه، ينبثؽ عنيا سمكؾه صحيحه يسير لتحقيؽ : شيء
اليدؼ كالغاية، مع العكاطؼ المنبثقة مف العقيدة جنبنا إلى جنب، فيي ليست تكعيةن 
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ال لف تؤتي ثمارىا، فقد أٌلفت في ذلؾ الكتب في الكاليات المتحدة  دماغٌيةن بحتةن، كا 
بكماءى، تنادم كألمانيا كغيرىا، كعقدت كذلؾ المؤتمرات التي كانت تخرج بقراراتو 

بالحفاظ عمى البيئة، فبل بٌد مف تربية ضميرٌية تجعؿ الفرد يستشعر مسؤكلٌيتو عف 
عماره كحمايتو، كتجعمو ينظر لممفسديف لو عمى أٌنيـ مجرمكف، يجب أف  ىذا الككف كا 

. يعاقبكا كأف يكقفكا عند حدكدىـ
فبل بٌد إذف مف إعداد خطط كبرامج تعميمٌية لؤلفراد، تنٌمي األلفة كالمكدة مع 

، تكٌضح كتناقش المشاكؿ البيئٌية، أسبابيا ككسائؿ عبلجيا، كتٌطمع عمى البيئة
الحمكؿ التي قٌدميا العمماء، لمكاجية مشكمة تمٌكث البيئة، مدل جدكاىا، كسبب عدـ 

. فعاليتيا، كغير ذلؾ
كالميـٌ في األمر كٌمو أف ترٌكز التربية عمى تغيير النفس ألٌنيا ىي اٌلتي تتعامؿ مع 
األشياء فالبيئة ىي البيئة، كلكٌف اإلنساف ىك الذم يجكر كيظمـ كيجحؼ، فاإلنساف 
ىك المتصرؼ، كالبيئة مسٌخرة بيف يديو، ال يظير الفساد فييا إاٌل بما كسبت يداه، 

 ف تىعيدُّبكٍا ًنٍعمىتى الٌمًو الى تيٍحصيكىىا ًإفَّن اإًلنسىافى لىظىميكـه كىفَّناره . كىاً 
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الكسائؿ القانكنٌية في ترشيد االستيالؾ : المطمب الثاني
 (دكر الدكلة في ترشيد االستيالؾ  )

 
مف أعظـ كظائؼ الدكلة تكفير مصالح العباد كالحفاظ عمييا كالتي ال تتكٌفر إال 
بترشيد االستيبلؾ كضبطو، لذلؾ تعتبر الدكلة مسؤكلة مسؤكلية كبيرة عف ترشيد 

االستيبلؾ، كىذا يجعؿ مف كاجبيا أف تضع الكسائؿ المختمفة التي تعمؿ كتؤدم إليو  
. كقد تككف ىذه الكسائؿ عاٌمة كقد تككف خاٌصة

:  مف الكسائؿ العاٌمة
تتدخؿ الدكلة في اإلنتاج لدعـ سمع معٌينة أك إنتاجيا مباشرة كتعطي األىٌمٌية -1

ـٌ التحسينٌية النافعة لديف المستيمؾ كأخبلقو  ـٌ الحاجٌية ث إلنتاج الحاجات الضركرٌية ث
محمكد الكادم . ككما يقكؿ د. كبدنو كعقمو، فتأخذ في الحسباف األكلكٌيات في اإلنتاج

إٌف عمى السياسة الحككمية تشجيع نمط مف السمع يسد الحاجات : زكرٌيا عزاـ. كد
الشعبية الضركرية حيث لك أطمؽ العناف لمقطاع الخاص ألصبح اىتمامو بإنتاج 

.   السمع الكمالية التي تيـ الطمب المميء
نتاج ما حـر شرعنا مف األمكر الضاٌرة بالديف كاألخبلؽ كالبدف  تمنع الدكلة بيع كا 

.  كالعقؿ كالنسؿ كالمخدرات كالخمكر كغيرىا مما ىك خبيث
كتمنع إقامة دكر البغاء كالقمار كالميك المحـر كأماكف السحر كالشعكذة كغيرىا مف 

.  أماكف الفساد
كتمنع االٌتجار بالمحرمات كالغٌش بكاٌفة أشكالو، كتقضي عمى االحتكار، كتعاقب كؿ 

السيما تجار المخدرات كالسمـك المختمفة فتضع عمييـ أقصى .مف يخالؼ في ذلؾ
العقكبات، ككذلؾ مف يتعاطاىا حتى يرتدع غيره عف اإلقباؿ عمى تناكليا، كلك درّْس 
األطفاؿ قانكنا يعاقب المدخف أك الذم يتعاطى المخدرات؛ فإٌف عددنا ال بأس بو لف 

فكجكد ىؤالء في المجتمع يشكٌؿ خطرنا عمى اقتصاد . ييقًبؿ عمى ذلؾ خشية العقكبة
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الدكلة، فيـ فكؽ أنيـ ال ينتجكف كال ينفعكف يحتاجكف إلى إعالة ىـ كمف يعكلكف، 
قامة مستشفيات ألمراضيـ الناتجة عف ما يستيمككف، كأدكية كمراكز نفسٌية، كغيره .  كا 

كال شؾ أف كؿ . تمنع االحتكار كالغش كتضبط المكازيف كتضبط اإلعبلف التجارم-2
ىذه األمكر تدكر في حماية المستيمؾ كىذا التدخؿ مف الدكلة يسٌمى في اإلسبلـ 

. بنظاـ الحسبة 
ىي األمر بالمعركؼ إذا ظير تركو، : الحسبة:" زكريا عزاـ.محمكد الكادم كد.يقكؿ د

كالنيي عف المنكر إذا ظير فعمو،كقد ظير ىذا النظاـ كترٌقى في المجتمعات 
ككظيفتو مراقبة األسعار، كالتدقيؽ في صحة المكازيف كالمكاييؿ، كالتأكد . اإلسبلمية

مف النظافة العاٌمة لمخبازيف كالجزاريف كالتأكد مف دقة األدكات الصحٌية المستخدمة 
. لدل األطباء

كأضافا أٌف المحتسب ىك رمز لنظاـ متكامؿ، كقد أكجب الفقياء عميو أف يستعيف 
خبيرو بصناعة أىؿ الحرؼ، بصيرو بطرؽ غٌشيـ . بمختٌص لكٌؿ حرفة مف الحرؼ

كقاال كقياسا عمى ىذا فإف مف كاجب الدكلة أف تضع مقاييس كأنماط . كتدليسيـ
لئلعبلف التجارم بحيث تحكؿ دكف تحكلو إلى قكة رىيبة في يد المنتجيف لتصريؼ 
غرائو بمزايا كىمية في السمعة كالعبث بمشاعره  مبيعاتيـ عف طرؽ إيياـ المستيمؾ كا 

فمف كاجب . "كغرائزه كاستثارتيا بصكرة مدمرة لصحتو المادية كالعقمية كالنفسية
ا  الدكلة إذف أف تضبط اإلعبلف كتكٌجيو لما فيو مصمحة المستيمكيف كالبمد خصكصن

.  كأٌف لو دكرنا كبيرنا في التأثير عمى األفراد 
فتضع قكانيف تكفؿ حماية اإلنتاج الكطنٌي : تضع السياسات التجارية كالجمركٌية-3

كتشٌجعو كتمنع استيراد بضائع اإلنتاج العالمٌي إذا رأت في ذلؾ مصمحتيا السيما 
أٌنيا إف كيًجدىت تقضي عمى اإلنتاج الكطنٌي كتفمس مصانعو كتىحيكؿ دكف كجكد أٌم 

كىذا ما يسمى بالمقاطعة كحتى تككف مثمرة كمؤثرة ال بد مف أف تجمع .فرصة لمتنمية
بحيث .الدكلة بيف خبراء االقتصاد كالسياسة كبيف عمماء التكنكلكجيا كالتربية كالشريعة

يضع خبراء االقتصاد الخطط الناجحة لتطكير المقاطعة كدفع الشبيات التي تثار 
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حكؿ عدـ نجاعتيا كبياف السمع التي باإلمكاف  مقاطعتيا كالتي ال يمكف مقاطعتيا 
كيضع خبراء االقتصاد كالسياسة الخطط التي تضمف االكتفاء ..كمتى يمكف ذلؾ

كيضع عمماء التكنكلكجيا برامج . الذاتي كتفٌعؿ التعاكف بيف أقطار الكطف العربي
لتطكير األجيزة  كاآلالت لتقدـ منتجات بديمة بأيد كطنية كإلتاحة جكدة أعمى لممنتج 

كيضع التربكٌيكف المسممكف خططنا مف أجؿ إعادة تشكيؿ الشخصية . المحمي
اإلسبلمية لمكؼ عف الٌنمط االستيبلكي الغربي كعف السمككيات االستيبلكية 

المنحرفة عف حدكد العدؿ كالقكاـ كتتـ ىذه الجيكد كميا بالتعاكف مع عمماء الشريعة 
الذيف يبينكف لمجميع  األحكاـ الشرعية فيما يتعمؽ بيذه األمكر، كمنيا أف المقاطعة 

نكع مف أنكاع الجياد كيبٌينكف ليـ معنى مكاالة المسمميف لبعضيـ البعض كمقتضيات 
ىذا كتقـك الدكلة .ذلؾ، كيبٌينكف ليـ خطكرة الٌتقميد كالذكباف في الثقافات األخرل كغيره
: بكضع آليات تكفؿ ضماف التطبيؽ األميف لما كصمكا إليو كذلؾ كأف

تييئ أماكف لمسياحة كتنشط السياحة الكطنية حتى يجدىا المكاطف العربي كبديؿ -
. عٌما كاف يستجـ فيو

تضع رقابة مخمصة عمى المستكرديف كرجاؿ الجمارؾ لتمنع كقكع أم عممية مف -
عمميات الٌنصب كالتزكير التجارم بطمس العبلمات التجارية كطمس دكلة المنشأ أك 

. استخداـ دكلة أخرل كمنشأ ليا
أف تفتح الدكلة كتشجع كتدعـ الشركات التي تعمؿ باستثمار حقيقي كتخطط كتعمؿ -

عمى إعادة استثمارات األمكاؿ اإلسبلمية إلى الببلد اإلسبلمية كتكفير نشاطات 
كحتى تنجح في ذلؾ ال بد مف تكفير . صناعية كبيرة بإمكانيا استيعاب ىذه األمكاؿ

األمف كاالستقرار الذم يحكؿ انعدامو دكف استثمار كبار التجار أمكاليـ في ببلدىـ 
.  بؿ كيحكؿ دكف قياـ القطاع الخاص بدكره البٌناء في اإلنتاج
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كتكفر فرص عمؿ في المصانع كتساىـ في تأميف اآلالت الصناعة كتشرؼ عمى -
الصناعات كتعتني بالكفاءات كتشجعيـ كتكافئ عمى مف كاف لو فضؿ في إيجاد 

سمع جديدة تحؿ محؿ السمع المقاطعة بؿ ككؿ مف كضع خطة طيبة في عبلج أزمة 
. التبعية المقيتة التي تبشر بضياع الجيؿ قكميا كاغترابو كطنيا أك في تفعيؿ المقاطعة

تطالب القائميف عمى جياز التربية كالتعميـ بإعادة صياغة المناىج التعميمية -4
بحيث تتدرج في تعميـ الطفؿ السمكؾ االستيبلكي الرشيد مع تعممو حركؼ اليجاء 

كتطالبيـ بتكفير تخصصات عممية في التكنكلكجيا .كحتى ينيي مراحمو التعميمية
. كاالقتصاد لـ تكف مكجكدة

كىذا جانب مف الكسائؿ العاٌمة التي يجب عمى الدكلة عممو لترشيد استيبلؾ الرعية 
ف الفقو اإلسبلمي  يعتبر الدكلة التي تقصر في اتخاذ "التي استرعاىا اهلل إياىا كا 

السبؿ كالكسائؿ نحك سد حاجات المجتمع مف كؿ ىذه المتطمبات في الحاضر 
. "كتدبير األمر لممستقبؿ آلثمة كيأثـ معيا المجتمع كمو

كأٌما الكسائؿ الخاصة فكسيمة الحجر 
حجرتو حجرنا فيك : أف يجعؿ حكؿ المكاف حجارة، يقاؿ"كالحجر كالتحجير في المغة 

حجر عميو : " يقاؿ"محجكر، كتصٌكر مف الحجر معنى المنع لما يحصؿ منو
 "منع منو: يحجر حىجرنا كًحجرنا كحيجراننا كًحجراننا

ا ىك منع اإلنساف عف التصٌرؼ في مالو، كيقابمو اإلذف؛ كىك فٌؾ : كالحجر اصطبلحن
سقاط حؽ المنع  .الحجر كا 

.  كقد ثبتت مشركعٌية الحجر بالكتاب كالٌسنة الصحيحة،كالعقؿ
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ًعيفنا أىٍك الى يىٍستىًطيعي أىف ييًمؿَّن ىيكى -: تعالى-قاؿ  ؽُّب أىٍك ضى مىٍيًو اٍلحى فىإف كافى الَّنًذم عى

ًليُّبوي ًباٍلعىٍدؿً  ، حيث جعؿ اإلمبلء ألكليائيـ، فدٌؿ عمى ثبكت الحجر  فىٍمييٍمًمٍؿ كى
. عمييـ

ـٍ -: تعالى– كقاؿ  ـٍ ًقيىامنا كىاٍرزيقيكىي عىؿى الٌموي لىكي ـي الَّنًتي جى كىالى تيٍؤتيكٍا السُّبفىيىاء أىٍمكىالىكي
كفنا ـٍ قىٍكالن مَّنٍعري قيكليكٍا لىيي ـٍ كى تَّنىى ًإذىا بىمىغيكٍا النٍّكىاحى فىًإٍف ًفييىا كىاٍكسيكىي كىاٍبتىميكٍا اٍليىتىامىى حى

ـٍ  ـٍ أىٍمكىالىيي ـٍ ريٍشدنا فىاٍدفىعيكٍا ًإلىٍيًي ٍنيي  كفي نيياف األكلياء إيتاء  السفياء  آنىٍستـي مٍّ
كاألمر بابتبلئيـ إليناس الرشد منيـ دليؿ . دليؿ عمى منعيـ مف التصرؼ في أمكاليـ

. عمى منعيـ مف التصرؼ عند عدمو

 حجر عمى   كعف ابف كعب بف مالؾ عف أبيو رضي اهلل عنيما أٌف رسكؿ اهلل 
. معاذ مالو كباعو في ديف كاف عميو

كلقد شرع الحجر لمصمحة المحجكر عميو بالحفاظ عمى مالو الذم فيو قياـ حياتو مف 
تصرفاتو غير المسؤكلة كمف استغبلؿ أىؿ الفساد لو كبتدريبو عمى إنفاقو في الكجكه 
المشركعة، كلمصمحة الغير بالحفاظ عمى حقكقيـ كعبلقاتيـ، كلمصمحة المجتمع 

حيث يسٌد باب العكز كالفقر كما ينشأ عنيا مف شركر، كيفتح باب التعاكف كالتكافؿ 
.  كما ينشأ عنيما مف خيرات

:  كيقسـ الحجر نسبة إلى ما يحٌققو مف مصمحة إلى قسميف
 

ٍجر عمى الٌصغير كالسفيو: الحجر لحٌؽ النفس: القسـ األكؿ  كالحى

                                                           

  .282سكرة البقرة، مف اآلية   

 .6سكرة النساء، آية  

بمكغ المراـ حديث . ركاه الدرقطني كصححو الحاكـ كأخرجو أبك داكد مرسبلن كرٌجح إرسالو:  قاؿ ابف حجر
816. 
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ٍجر عمى الٌصغير فقد أجمع العمماء عمى كجكب الحجر عمى األيتاـ الذيف لـ : أما الحى
تَّنىى ًإذىا بىمىغيكٍا النٍّكىاحى : يبمغكا الحمـ لقكلو تعالى  ، كلعدـ تكافر  كىاٍبتىميكٍا اٍليىتىامىى حى

   أىمٌية التصٌرؼ لعدـ اكتماؿ اإلدراؾ البلـز لتقدير نتائج التصرفات
:  كلكنيـ اختمفكا في معنى االختبار

. «اختبركىـ في عقكليـ كأديانيـ كتنمية أمكاليـ»: قاؿ الحسف كمجاىد كغيرىما
في العقؿ  : الصبلح في العقؿ كالديف، كقيؿ»:قيؿ: كاختمفكا في معنى الرشد،

ىك : "،قاؿ ابف تيمية الرشيد«الصبلح في العقؿ كحفظ الماؿ»: ، كقيؿ«خاصة
.  "الذم يصرؼ مالو في ما ينفع ال فيما يضرٌ 

كمع ىذا فميس المطمكب إيناس تماـ الرشد ذلؾ أٌنو ال يمكف الجـز بالرشد المطمؽ 
ألحد، فاإليماف يزيد كينقص كاإلنساف ضعيؼ كقد ركبت فيو شيكات كىك سريع 
االنجراؼ كاالنحراؼ لكال كبلـ اهلل تعالى الذم يتفاكت الناس في معرفتو كفيمو 

كالكقكؼ عميو، كلتفاكتيـ في القدرات العقمٌية كغيرىا، فالناس في الرشد طبقات، لذلؾ 
-: تعالى– لـ تطمب اآلية إيناس تماـ الرشد، فجاءت كممة الرشد نكرة، قاؿ اهلل 

 ـٍ ريٍشدنا ٍنيي تَّنىى ًإذىا بىمىغيكٍا النٍّكىاحى فىًإٍف آنىٍستـي مٍّ ، قاؿ أبك حٌياف كىاٍبتىميكٍا اٍليىتىامىى حى
نكع مف الرشد، كطرؼ كمخيمة مف مخيمتو، كال : كنٌكر الرشد ألٌف معناه: األندلسيٌ 

آنستـ، كلـ : ، كما أٌف المبلحظ في التعبير القرآنٌي أٌنو قاؿينتظر بو تماـ الرشد

                                                           

 .6سكرة النساء، آية  

 (.5/417)« الفقو اإلسبلمٌي كأدٌلتو»

 (.5/24)« الجامع ألحكاـ القرآف »

 (.272)« فتح القدير »

 (.5/26)« الجامع ألحكاـ القرآف »

 (.10/438)« مجمكعة فتاكل ابف تيمية »

 .6 سكرة النساء، آية 

 (.3/180)« البحر المحيط »
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ف فٌسرىا بعضيـ بيذا المعنى: يقؿ ، فيي عممتـ، أك كجدتـ؛ اٌلتي تفيد اليقيف، كا 
: فإف أحستـ، يريد: تفيد اإلحساس ال العمـ اليقينٌي كما في قراءة ابف مسعكد

.   أحسستـ
ال »:  كاختمفكا إذا بمغ الرشد قبؿ بمكغ النكاح، ىؿ تدفع لو أـ ال؟ قاؿ ابف العربيٌ 

ف كانكا معركفيف بالرشد ، كال بعد البمكغ إال  تدفع إلى اليتامى أمكاليـ  قبؿ البمكغ كا 
. اآلية اشترطت األمريف معا فبل بٌد منيما جميعا: ، قمت«بعد إيناس الرشد منيـ
ما عدا أبا - فجميكر الفقياء عمى ثبكت الحجر عمى السفيو،:أما الحجر عمى السفيو

ـي  كىالى تيٍؤتيكٍا السُّبفىيىاء-:تعالى–، كذلؾ لقكلو -حنيفة فىإف كىافى :  كلقكلو. أىٍمكىالىكي
ًليُّبوي  ًعيفنا أىٍك الى يىٍستىًطيعي أىف ييًمؿَّن ىيكى فىٍمييٍمًمٍؿ كى مىٍيًو اٍلحىؽُّب سىًفيينا أىٍك ضى الَّنًذم عى

. ًباٍلعىٍدؿً 
كاختمفكا في ىؤالء السفياء مىف ىـ؟  

                                                           

البحر »انظر .عممتـ:كجدتـ، كقاؿ الزٌجاج: رأيتـ، كقاؿ الفٌراء: عرفتـ، كقاؿ عطاء: آنستـ :  قاؿ ابف عٌباس
 (.29)« المعجـ الكسيط »، ك (3/180)« المحيط 

 (.3/180)« البحر المحيط  » 

 (.4/272)« تفسير ابف العربي »  

دِّا كألٌف في الحجر عميو إىدارنا .  فعنده إذا بمغ خمسنا كعشريف سنة أيعطي مالو عمى كٌؿ حاؿ   ألٌنو يصير جى
كىذا قد بمغ أشده  (كال تقربكا ماؿ اليتيـ إاٌل باٌلتي ىي أحسف حٌتى يبمغ أشٌده -: تعالى–لكرامتو اإلنسانٌية، كلقكلو 

« الفقو اإلسبلمٌي كأدٌلتو»كألٌف المنع عنو لمتأديب كال يتأدب بعدئذ غالبا فبل فائدة في المنع فمـز الدفع إليو
، عمى أٌف السفيو 2 سكرة النساء، آية كآتكا اليتامى أمكاليـ-:تعالى–كما احتج أبك بكر الرازٌم بقكلو . (5/422)

 مطمؽ يتناكؿ سفيينا كغيره أيكًنسى منو الرشدي أك كآتكاألف : ال يحجر عميو بعد بمكغو خمسنا كعشريف سنةن، قاؿ
. ال

 سكرة كال تؤتكا السفياء، 6 سكرة النساء، آية كابتمكا اليتامى:كأجيب بأٌف ىذه اآلية عاٌمة كخٌصصت بقكلو
أٌما صاحباه أبك يكسؼ . (3/168)« البحر المحيط »كال شٌؾ أٌف الخاٌص مقٌدـ عمى العاـٌ . 5النساء، آية 
فإف آنستـ منيـ رشدنا فادفعكا إلييـ ]-: تعالى–ال يدفع الماؿ إليو ما لـ يؤنس منو الرشد  لقكلو : كمحمد؛ فقاال

، فيذه آية محكمة لـ ينسخيا شيء، انظر  ابف مكدكد المكصمي كابتمكا اليتامى حتى إذا بمغكا النكاح أمكاليـ  
دار الكتب العممٌية . تعميؽ الشيخ محمكد أبك دقيقة- 2/96)« االختيار لتعميؿ المختار»عبد اهلل بف محمكد في

 .(بيركت لبناف

 .5 سكرة النساء، آية 

 .282 سكرة البقرة، مف اآلية 
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ىـ األكالد الصغار ال تعطكىـ : ، كقيؿىـ اليتامى، ال تؤتكىـ أمكالكـ: قيؿ»
: ىـ الكفار، كقيؿ: ، كقيؿىـ النساء: ، كقيؿأمكالكـ فيفسدكىا كتبقكا ببل شيء،

، «المبٌذر لمالو المفسد لدينو، قالو الشافعي: كقيؿ»، «كٌؿ مف يستحٌؽ الحجر

كىاٍبتىميكٍا : عـٌ بقكلو»: كالصكاب منيا القكالف األخيراف ذلؾ أٌنو، ككما يقكؿ الطبرمٌ 

تَّنىى ًإذىا بىمىغيكٍا النٍّكىاحى  ـي  اٍليىتىامىى حى فمـ يخٌصص . كىالى تيٍؤتيكٍا السُّبفىيىاء أىٍمكىالىكي
سفيينا دكف سفيو، فغير جائز ألحد أف يؤتي سفيينا مالو صبيِّا صغيرنا كاف أك رجبلن 
كبيرنا، ذكرنا كاف أك أنثى، كالسفيو الذم ال يجكز لكلٌيو أف يؤتيو مالو، ىك المستحؽ 

فساده كسكء تدبيره ذلؾ . «الحجر بتضييعو مالو كفساده كا 
 كاختمفكا في معنى السفو؛

: نقيض الحمـ، كأصمو الخٌفة كالحركة، كقيؿ: خٌفة الحمـ، كقيؿ: "كىك في المغة
. "الجاىؿ الضعيؼ األحمؽ: خفيؼ العقؿ، كقيؿ: الجاىؿ، كقيؿ: الجيؿ، كالسفيو

                                                           

 (.5/20)« الجامع ألحكاـ القرآف». كىذا مف أحسف ما قيؿ في اآلية:  قاؿ النٌحاس

في آية الديف لـ يسـٌ - تعالى– كىك خطأ، فإٌف السفيو قد يككف كبيرنا عمى ما يأتي، ثـ إٌنؾ تبلحظ أٌف اهلل 
ككذلؾ لـ يسـٌ الكبير اٌلذم كابتمكا اليتامى حتى إذا بمغكا النكاح كال يستطيع أف يمٌؿ،  : الصغير سفيينا، بؿ قاؿ

، كال يذـٌ اإلنساف عمى ما خرج عف إرادتو . ضعؼ عقمو سفيينا، بؿ سٌماه ضعيفنا، فالسفو اسـ ذـٌ
فتعٌيف كالحالة ىذه أف يككف لكٌؿ صنؼو مف ىذه الثبلثة معنىن ليس لصاحبو، حٌتى تتـٌ »: قاؿ ابف العربيٌ 

 (.1/274)البف العربٌي « أحكاـ القراف« »الببلغة، كتكمؿ الفائدة، كيرتفع التداخؿ المكجب لمتقصير

سفائو أك سفييات، ألٌنو األكثر في : ىذا القكؿ ال يصٌح، إٌنما تقكؿ العرب في النساء:  قاؿ النحاس كغيره 
لساف ». ، كسفيية تجمع عمى سفييات، كسفائو، كسفو، كسفاه(5/20)« الجامع ألحكاـ القرآف». جمع فعيمة 

 (.3/300). «العرب

 (.4/271)« فتح القدير»:  انظر ىذه األقكاؿ

 (.1/274)« أحكاـ القراف »

 6 سكرة النساء آية 

 .5 سكرة النساء، آية 

 (.4/308)« تفسير الطبرمٌ  »

 (.300-3/299)« لساف العرب »
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 يجد أنيـ اعتبركا كؿ تصرؼ فإٌف المتأمؿ في أقكاؿ الفقياء: أما في االصطبلح
في الماؿ يخالؼ الشرع أك عمى غير مراده سفو كما اعتبركا كؿ تصرؼ يخالؼ 

العقؿ كينـ عف سكء تصرؼ بالماؿ سفو، كمع أٌف ىذا االعتبار يشمؿ سمككي التبذير 
يفيـ ىذا مف خبلؿ تعريفيـ لمٌسفو -اٌتفقكا كاإلسراؼ إال أٌف الفقياء كالمفٌسركف

عمى أٌف المبٌذر سفيو كعميو فإٌف كؿ مف أنفؽ في معصية كفي محـر فيك - كلمتٌبذير
سفيو فبلعب القمار سفيو يستحٌؽ الحجر عميو كمتعاطي المخدرات سفيو يستحؽ 

الخ كلـ يتفقكا عمى سفاىة المسرؼ فرأل بعضيـ أف مف أنفؽ مالو ..الحجر عميو ك
                                                           

بأٌنو تبذير الماؿ كتضييعو عمى خبلؼ مقتضى الشرع أك العقؿ، كلك في الخير؛ كأف يصرفو :  عٌرفو الحنفٌية
، فإٌنو يعٌد سفيينا كيحجر عميو، اٌلٌف اهلل  إٌنما كٌمؼ اإلنساف بعمؿ - تعالى–في بناء مسجد أك مدرسةو أك مصحٍّ

.  الخير إذا كانت حالتو المالٌية تسمح بذلؾ
ا،  ، أك لغىرىضو ال يعٌده العقبلءي المتدٌينكف غىرىضن كالتبذير كاإلسراؼ في النفقة، كأف يتصٌرؼ تصٌرفاتو ال ًلغىرىضو

، كصرؼ األمكاؿ في المقامرة، كغير  كدفع الماؿ إلى المغٌنيف كالمٌعابيف، كشراء الحماـ كالًديىكىًة كنحكىما بثمفو غاؿو
الفقو عمى "، (442-5/439)". الفقو اإلسبلمٌي كأدٌلتو"انظر . ذلؾ مف اإلنفاؽ في غير ما يقتضيو العقؿ كالشرع

(.  2/328)" المذاىب األربعة
(. 2/329)" الفقو عمى المذاىب األربعة."صرؼ الماؿ في غير ما يراد لو شرعا: كعٌرفو المالكية بأٌنو

، أك بصرفو  في معاممة مف بيعو أك شراءو ًبغيٍبفو فاحشو خارج عف العادة ببل   أم في معصية كخمرو كقمارو
مصمحة، مف غير مباالة، أك صرفو في شيكات نفسانٌية عمى خبلؼ عادة ًمٍثًمًو في مأكًمًو كمشربو كممبسو كمركبو 

" الفقو اإلسبلمٌي كأدٌلتو"انظر ". كنحكىا، أك بإتبلفو ىىدىرنا كأف يطرحو عمى األرض أك يرميو في بحر كنحكه
(5/438 .)

(. 5/442)" الفقو اإلسبلمٌي كأدٌلتو". "بأٌنو تبذير الماؿ، كسكء التصرؼ: كعٌرفو الشافعٌية
كالسفيو عندىـ ىك المبٌذر لمالو اٌلذم ينفقو فيما ال يعكد عميو بمنفعةو عاجمةو أك آجمة، كأف يقامر بو، أك ينفقو في 

المٌذات المحٌرمة الضاٌرة بالبدف كالًعرض كالًديف، كالزنا كشرب الخمر، أك ينفقو في المكركىات كأف يشرب بو 
الدخاف أك يضٌيعو بسكء تصٌرفو كأف يبيع كيشترم بالغبف الفاحش، إذا كاف ال يعمـ بو، أٌما إذا تساىؿ في بيعو 

ككذلؾ إذا أنفؽ مالو في كجكه البٌر . كشرائو كىك عالـ، فإٌف ذلؾ ال يعٌد سفينا، ألٌنو يككف مف باب الٌصدقة
كالخير؛ كبناء المساجد كالمدارس كالمصٌحات، كالتصٌدؽ عمى الفقراء كالمساكيف، فإٌنو ال يككف بذلؾ سفيينا، بؿ 

لك أنفؽ مالو في المٌذات المباحة؛ كالممبس كالمأكؿ كالمشرب، كلك تكٌسع في ذلؾ بما ال يناسب حالو، فإٌنو ال يعٌد 
، فإٌنو يككف قد أنفقو في مصرفو، ألٌف الماؿ  سفيينا، كمثؿ ذلؾ ما إذا أنفقو في التزٌكج كنحًكه مف كٌؿ متاعو حبلؿو

". ىك اٌلذم ال يحسف التصٌرؼ: السفيو: كعٌرفو الحنابمة. إٌنما خمؽ لينفىؽ في الخير، كفي االستمتاع بما أحٌمو اهلل
إٌف بذؿ الماؿ ال يجكز إاٌل لمنفعة الديف أك الدنيا، كىذا أصؿ مٌتفؽ عميو بيف العمماء، ك مف :  "قاؿ ابف تيمية

". خرج عف ذلؾ كاف سفيينا كحجر عميو عند جميكر العمماء، الذيف يحجركف عمى السفيو، ككاف مبٌذرنا لمالو
 (. 31/26)" مجمكعة الفتاكل"
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في المباحات فيك غير سفيو كلك تكٌسع في ذلؾ بما ال يناسب حالو كالصكاب الذم 
أراه في المسألة ىك أف مف صار اإلسراؼ عادتو كاشتير بو فقد عٌرض مالو لمٌنفاد 

مف أنفؽ مالو في الشيكات زائدنا عمى : "كما قاؿ ابف العربي. فيك سفيو يحجر عميو
كمف أنفؽ ربح مالو في شيكاتو، أك غٌمتو . الحاجات، كعٌرضو بذلؾ لمٌنفاد فيك مبذّْر

كمف ضٌيع نفسو كعيالو بسكء تصرفو في . "كحفظ األصؿ أك الرقبة، فميس بمبذّْر
مالو فيك سفيو كذلؾ كمف أنفؽ مالو في الترفيات أك الكماليات مف المباحات عمى 

ككذلؾ مف أنفؽ عمى نفسو كأصدقائو دكف عيالو فيك .حساب الضركريات فيك سفيو
كىؤالء لمحجر مستحقكف فقد أعطاىـ اهلل ماال يسدكف بو حاجاتيـ كمف يعكلكف . سفيو

.    فمـ يفعمكا كىـ يممككف
. كال يثبت الحجر عمى السفيو كال يرفع إال بقرار القاضي عند جميكر الفقياء

 
 .كالحجر عمى المفمس كالمريض مرض المكت:الحجر لحٌؽ الغير: القسـ الثاني

. أما الحجر عمى المفمس
، ال يممؾ ما يدفع بو مف ال ماؿ لو، كىك المعدـ:  فالمفمس في العرؼ

مف ال : حاجتو كبمغ الفقر إلى الحالة التي يقاؿ عنو فييا ليس معو فمس كفي الشرع
يفي بدينو، أك الذم أحاط الدَّيف بمالو أك مف لزمو مف الدَّيف اكثر مف مالو المكجكد، 

ف كاف ذا ماؿ، ألف مالو مستحؽ الصرؼ في جية دينو فكأنو  كسمى مفمسا، كا 
.  معدـك

كقد اختمؼ الفقياء في المفمس إذا كاف لو ماؿ يفي بدينو فأبى أف ينصؼ 
غرماءه  

نما يؤمر بسداد ديكنو : أبك حنيفة: قاؿ  ال يحجر عميو كال يباع مالو جبرا كا 
فإف امتنع حيبس حتى يسدد دينو ، أك يبيع مالو بنفسو ك شرع حبسو دفعا لظممو ألف 

                                                           

 .البف العربيٌ  (3/152)" أحكاـ القرآف "

 (.447-5/446)" الفقو اإلسبلمٌي ك أدٌلتو "

 .سٌيد سابؽ (3/249)" فقو السٌنة "

 (.3/289)" فقو السٌنة" 
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. قضاء الديف كاجب عميو ك المماطمة حراـ
بجكاز الحجر عمى المديف المفمس في تصرفاتو المالية حفاظا " قاؿ الجميكر

مع معاذ لغرمائو حتى   عمى حقكؽ الدائنيف كأمكاليـ مف الضياع، كاستدلكا بفعمو
يجكز ألىؿ الدّْيف ": " الركضة"قاؿ صٌديؽ حسف خاف في .قاـ معاذ بغير شيء

أف يأخذكا جميع ما يجدكنو معو إال ما كاف ال يستغنى عنو كىك المنزؿ كستر العكرة 
لـ يثبت أنيـ أخذكا ثيابو التي : قاؿ األلباني . كما يقيو البرد كيسد رمقو كمف يعكؿ

.  "عميو أك أخرجكه مف منزلو أك ترككه ىك ك مف يعكؿ ال يجدكف ماالن بدالن منو
اتفؽ أئمة المذاىب : "قاؿ الزحيمي :أما الحجر عمى المريض مرض المكت

عمى جكاز الحجر عمى مريض المكت لحؽ الكرثة كالذم يحجر بو عميو ىك تبرعاتو 
أم أٌف حكـ تبرعاتو كحكـ كصيتو، تنفذ . فقط فيما زاد عمى ثمث تركتو حيث ال دىيف

فإف برلء مف . مف الثمث كتككف مكقكفة عمى إجازة الكرثة في الزائد عف الثمث
. مرضو، صٌح تبرعو عند الجميكر

ال ينفذ مف الثمث إال إذا كاف المتبرع منو مأمكننا أم ال يخشى : قاؿ المالكية
.   "تغيره كىك العقار كدار كأرض كشجر

 

 

                                                           

حديث )" بمكغ المراـ. "ركاه الدارقطني كصححو الحاكـ كأخرجو أبك داكد مرسبلن كرٌجح إرسالو:  قاؿ ابف حجر
816.) 

 (.3/192)" التعميقات الرضٌية "

 .، بتصٌرؼ(5/451)" الفقو اإلسبلميٌ " أنظر 
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: الخاتمة
 

ـٌ الٌصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى سيد المرسميف  الحمد هلل الذم بنعمتو تت
 كعمى آلو كصحبو أجمعيف، أما بعد؛ نبينا محمد 

إذ كٌفقني إلتماـ ىذه الرسالة، كاٌلتي أرجك أف ينفعني اهلل - تعالى–فأحمد اهلل 
كأختـ بذكر أىـ الٌنتائج المستفادة مف الرسالة، عمى . بيا كغيرم؛ في الدنيا كاآلخرة

: الٌنحك اآلتي
، ينبغي لممسمـ أف يمتـز مبادئ الشريعة اإلسبلمٌية . 1 االستيبلؾ أمره تعٌبدمّّ

فيو، كىك مسؤكؿه عف ذلؾ يـك القيامة، كال يٌتصؼ سمككو االستيبلكٌي بالٌرشادة؛ إال 
. بالتزاـ ىذه المبادئ

كالمعتقد أثر كبير في سمكؾ المستيمؾ، كالعقيدة الٌصحيحة ىي القٌكة  لمديف. 2
الباعثة لممسمـ؛ عمى التزاـ مبادئ الٌشريعة اإلسبلمٌية في اإلنفاؽ، كىي الكحيدة اٌلتي 

 .بإمكانيا أف تكٌفر قناعةن ذاتيِّة؛ تعصـ المسمـ مف عدـ االلتزاـ بيا
. الٌسمع كالخدمات التي يستيمكيا اإلنساف تؤٌثر عمى سمككو كأخبلقو. 3
أفضؿ إنفاؽ المسمـ أف يككف في حدكدو القكاـ، بيف اإلسراؼ كاإلقتار، . 4

ـٌ أقاربو، مبتدئنا بما ىك ضركرٌم، ثـٌ  كيبدأ باإلنفاؽ عمى نفسو أٌكالن ثـٌ عمى أىمو ث
عساره كعند األزمات . حاجٌي ثـٌ تحسينٌي، معطينا كبلن حاجتو ككفايتو، بحسب يساره كا 

يضٌيؽ الٌنفقات، فإف بقي معو فضؿ عمف يعكؿ، ينفقو في كجكه الخير، بعد اٌدخاره 
. ما يحفظ بو أصؿ مالو كقكت عيالو

يحظر عمى المسمـ استيبلؾ المحٌرمات، كيكره لو استيبلؾ المباحات فيما . 5
. زاد عف الحاجات، كيحـر عميو إف أٌدل إلى نفاد أصؿ الماؿ أك ضياع العياؿ

انحراؼ المسمـ في سمككو االستيبلكٌي عف حدكد القكاـ، يشٌكؿ خطرنا كبيرنا . 6
. عمى الفرد كالمجتمع مف جميع النكاحي
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لمكصكؿ بالمجتمع إلى سمكؾو استيبلكيٍّ رشيد؛ ال بٌد مف تربية األفراد تربيةن  .7
تساىـ في تشكيؿ سمكؾ - جميعنا–إيمانٌيةن، شاممةن لجميع جكانب حياتو، باعتبارىا 

.  المستيمؾ، كتؤٌثر عميو
لمدكلة كالبيت كالعمماء كالمدرسة؛ دكره كبيره في ترشيد سمكؾ المستيمؾ، . 8

كلذلؾ فإٌنني أكصييـ جميعنا أف يقفكا مكقفنا جادنا صادقنا عازمنا عامبلن عمى التغيُّر 
؛ بكؿ ما أكتكا مف قدرات كطاقات؛ -تعالى–كالتَّغيير؛ ألنفسيـ، كلمف استرعاىـ اهلل 

إعداد مناىج مدرسٌية تعنى بالتربية : أىٌميا في المرحمة الحالٌية. كؿّّ في مجالو
باعتبار أٌف المستقبؿ -االستيبلكٌية، في جميع المراحؿ التعميمٌية، تعٌمـ الجيؿ القادـ، 

، -تعالى-، فيصٌح سمككيـ االستيبلكٌي، كتصٌح أحكاليـ تبعنا لذلؾ، إف شاء اهلل -ليـ
. فيك كلي ذلؾ كالقادر عميو

يىا أىيُّبيا اٌلًذيفى آمىنيكا اتَّنقيكٍا اهللى : كليٌتدٌبركا قكلو تعالىكًليىتىذٌكركا فميتفٌكركا 

بيره ًبما تىٍعمىمكفى   ٍلتىٍنظيٍر نىٍفسه مىا قىدَّنمىٍت ًلغىدو كىاتَّنقيكٍا اهللى ًإفَّن اهللى خى : كقكلو  ، كى
: ، كمنيا{ال تزكؿ قدما ابف آدـ يكـ القيامة مف عند رٌبو حتى يس ؿ عف خمس}
كٌمكـ راعو ككٌمكـ مسؤكؿه }:  ، كقكلو {عف مالو مف أيف اكتسبو، كفيـ أنفقو ؟}

، كالرجؿ راعو عمى أىؿ بيتو، كالمرأة راعية عمى بيت زكجيا  عف رعٌيتو، كاألمير راعو
 .{ككلده، فكٌمكـ راعو ككٌمكـ مسؤكؿ عف رعٌيتو

  
 وأقك  ل  طك اك احلقك كواك الطالظمكك

                                                           

 .18 سكرة الحشر، آية 

 (.2416 حديث544باب في القيامة : كتاب صفة القيامة)" سنف الترمذم بعناية مشيكر" صحيح؛ 

 (. 5200 حديث 3/1337-باب المرأة راعية في بيت زكجيا: كتاب الٌنكاح)" صحيح البخارمٌ "
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.كدمق ك اوطاك ال و رك فك اق طاندمق ك اوطاك ال و رك فك اق طانكك
 

 رقـ اآلية 
 اسـ السكرة كطرؼ اآلية

 صفحة

    
  .سكرة البقرة- 2  
 3  ـٍ يينًفقيكفى ٍقنىاىي زى ًممَّنا رى  . 125كى

 30  ًاًعؿه ًفي األىٍرض بُّبؾى ًلٍممىالىًئكىًة ًإنٍّي جى ٍذ قىاؿى رى  . 153كىاً 

 83 ًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىانان كى  . 109كى

 172  ًنيكٍا كيميكٍا ًمف طىيٍّبىات  . 13 ،35 ،38 ،168يىا أىيُّبيىا الَّنًذيفى آمى

 173  ًـى اٍلًخنًزير لىٍح ـى كى ٍيتىةى كىالدَّن ـي اٍلمى مىٍيكي ـى عى رَّن  . 79ًإنَّنمىا حى

 186  ذا سى ىلىؾى ًعباًدم عىٌني فىًإنٍّي قىريبه .  12كىاً 
 215  يىٍس ىليكنىؾى مىاذىا يينًفقيكفى 109 ،138. 

 216  ٍـ .  12 ،173كىعىسى أىٍف تىٍكرىىكا شىٍيئنا كىىيكى شىرٌّ لىكي
 219  يىٍس ىليكنىؾى مىاذىا يينًفقيكفى قيًؿ اٍلعىٍفكى  . 126 ،138 ،146كى

 233  ًٍكلىٍيًف كىاًممىٍيف  . 103 ،124كىاٍلكىاًلدىاتي ييٍرًضٍعفى أىٍكالىدىىيفَّن حى

 256  ٍّال إٍكراهى ًفي الديف قىٍد تىبىٌيفى الريٍشدي ًمفى الغىي 12 .
 261  ًـٍ ًفي سىًبيًؿ الٌمو  . 14مَّنثىؿي الَّنًذيفى يينًفقيكفى أىٍمكىالىيي

 264 دىقىاًتكيـ نيكٍا الى تيٍبًطميكٍا صى  . 16 ،18يىا أىيُّبيىا الَّنًذيفى آمى

 267  ًنيكٍا أىنًفقيكٍا ًمف طىيٍّبىات  . 30يىا أىيُّبيىا الَّنًذيفى آمى

 271   دىقىاًت فىًنًعمَّنا ًىيى  . 14ًإف تيٍبديكٍا الصَّن

 273  ًاًىؿي أىٍغًنيىاء ًمفى التَّنعىفُّبؼ ـي اٍلجى  . 61يىٍحسىبييي

 282 185، 183 فإف كاف اٌلذم عميو الحٌؽ سفيينا .
    
  .سكرة آؿ عمراف- 3  
 14  ًيٍّفى ًلمنَّناًس حيبُّب الشَّنيىكىات  . 53 ،163زي

 134 رَّناء  . 14الَّنًذيفى يينًفقيكفى ًفي السَّنرَّناء كىالضَّن

 178  ٍـ كٍا أىنَّنمىا نيٍمًمي لىيي  . 163كىالى يىٍحسىبىفَّن الَّنًذيفى كىفىري
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 اسم السورة وطرف اآلية رقـ اآلية 
 صفحة

    
 180  ـي الٌموي ميكفى ًبمىا آتىاىي  . 15كىالى يىٍحسىبىفَّن الَّنًذيفى يىٍبخى

    
  .سكرة النساء- 4  
 5 كال تؤتكا السفياء أمكالكـ 11 ،186 .
 6 كابتمكا اليتامى حٌتى إذا 11 ،183 ،184 ،186 .
 7  ًاًؿ نىصًيبه مٍّمَّنا تىرىؾى اٍلكىاًلدىاف .  146لٍّمرٍّجى
 36   ًبًذم اٍلقيٍربىى ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كى  . 23 ،104كى

 38  ًـٍ ًرئىػاء النَّناس  . 3كىالَّنًذيفى يينًفقيكفى أىٍمكىالىيي

 65  كٍّميكؾى تَّنىى ييحى بٍّؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى رى  .    157فىالى كى

 160  ٍمىٍيًيـ رَّنٍمنىا عى  . 32فىًبظيٍمـو مٍّفى الَّنًذيفى ىىاديكٍا حى

    
  .سكرة المائدة- 5  
 3  ـي ٍيتىةي كىاٍلدَّن ـي اٍلمى مىٍيكي رٍّمىٍت عى  . 79حي

 64  ٍغميكلىةه قىالىًت اٍليىييكدي يىدي الٌمًو مى  . 123كى

 87  ًرٍّميكٍا طىيٍّبىات  . 39يىا أىيُّبيىا الَّنًذيفى آمىنيكٍا الى تيحى

 88 الىالن طىيٍّبنا ـي الٌموي حى زىقىكي كيميكٍا ًممَّنا رى  . 56كى

 90  ٍيًسري ٍمري كىاٍلمى نيكٍا ًإنَّنمىا اٍلخى  . 87يىا أىيُّبيىا الَّنًذيفى آمى

    
  .سكرة األنعاـ- 6  
 120  ًقيؿ لٍّمىف مَّنا ًفي السَّنمىاكىاًت كىاألىٍرًض قيؿ ًلٌمو 19. 

 145 رَّنمنا  . 79 ،81 ،88قيؿ الَّن أىًجدي ًفي مىا أيٍكًحيى ًإلىيَّن ميحى

 146  اًدقيكفى نَّنا لىصى ـٍ ًكاً  ٍينىاىيـ ًببىٍغًيًي زى  . 32ذىًلؾى جى

    
  .سكرة األعراؼ- 7  
 26 ـٍ ًلبىاسنا ييكىاًرم مىٍيكي ـى قىٍد أىنزىٍلنىا عى  . 60يىا بىًني آدى

 31 بيكٍا كىالى تيٍسًرفيكٍا ًإنَّنوي الى ييًحبُّب اٍلـ  . 136 ،138 ،151ككيميكٍا كىاٍشرى

 32  ـى ًزينىةى الٌمًو الَّنًتيى أىٍخرىجى رَّن  . 15 ،30 ،65 ،74 ،136قيٍؿ مىٍف حى
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 اسم السورة وطرف اآلية رقـ اآلية 
 صفحة

    
 56  ًظىيىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبىرٍّ كىاٍلبىٍحر 155. 

 74  مىفىاء ًمف بىٍعًد عىادو ـٍ خي عىمىكي كٍا ًإٍذ جى  . 65كىاٍذكيري

 157  بىآًئثى ـي اٍلخى مىٍيًي ـي عى رٍّ ييحى ـي الطَّنيٍّبىاًت كى ييًحؿُّب لىيي  . 31 ،34 ،78كى

    
  .سكرة األنفاؿ- 8  
 25 كىاتَّنقيكٍا ًفٍتنىةن الَّن تيًصيبىفَّن الَّنًذيفى ظىمىميكٍا ًمنكيـ 151. 

 36  ٍـ كٍا يينًفقيكفى أىٍمكىالىيي  . 3ًإفَّن الَّنًذيفى كىفىري

 60  ـٍ مىا اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف قيكَّنةو  . 70كىأىًعٌدكا لىيي

    
  .سكرة التكبة- 9  
 53 قيٍؿ أىنًفقيكٍا طىٍكعنا أىٍك كىٍرىنا 15. 

 54  ٍـ ـٍ نىفىقىاتييي ـٍ أىف تيٍقبىؿى ًمٍنيي نىعىيي مىا مى  . 3كى

 67  ييـ مٍّف بىٍعضو  . 23اٍلمينىاًفقيكفى كىاٍلمينىاًفقىاتي بىٍعضي

 71  ـٍ أىٍكًليىاء يي .  17كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي
 76  ًفىمىمَّنا آتىاىيـ مٍّف فىٍضًمًو بىًخميكٍا ًبو  149. 

    
  .سكرة يكنس- 10  
 14  ًالىًئؼى ًفي األىٍرض ـٍ خى عىٍمنىاكي  . 19 ،161ثيَّـن جى

    
 . سكرة ىكد- 11  
 3   تٍٍّعكيـ ـٍ ثيَّـن تيكبيكٍا ًإلىٍيًو ييمى بَّنكي كٍا رى .  52 ،158كىأىًف اٍستىٍغًفري
 87  الىتيؾى تىٍ ميريؾى  . 24قىاليكٍا يىا شيعىٍيبي أىصى

    
  .سكرة يكسؼ- 12  
 47 قىاؿى تىٍزرىعيكفى سىٍبعى ًسًنيفى دىأىبنا 17 ،128. 
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 اسم السورة وطرف اآلية رقـ اآلية 
 صفحة

    
  .سكرة الرعد- 13  
 4  نَّناته جى اًكرىاته كى ًفي األىٍرًض ًقطىعه مُّبتىجى  . 22كى

 17  مىٍيًو في الناًر اٍبًتغاءى ًحٍميىةو ًمٌما ييكًقدكفى عى  . 75كى

    
  .سكرة إبراىيـ- 14  
 7  ٍـ  . 159لىًئف شىكىٍرتيـٍ ألىًزيدىنَّنكي

 34 وإْف تَػُعّدوا نِْعَمَة اهلِل ال رُبُْصوىا 178 .
    
  .النحؿ- 16  
 5  ـٍ ًفييىا ًدٍؼءه مىقىيىا لىكي ـى خى  . 67 ،74كىاألىٍنعىا

 8  ًزينىةن ًميرى ًلتىٍركىبيكىىا كى ٍيؿى كىاٍلًبغىاؿى كىاٍلحى  . 74كىاٍلخى

 14 رى اٍلبىٍحرى ًلتىٍ كيميكٍا ًمٍنوي لىٍحمنا  . 75كىىيكى الَّنًذم سىخَّن

 60   ةو دىاًئؽى ذىاتى بىٍيجى  . 76فى ىنبىٍتنىا ًبًو حى

 97  ا مٍّف ذىكىرو أىٍك أينثىى اًلحن  . 76مىٍف عىًمؿى صى

 114  ـٍ ًإيَّناهي تىٍعبيديكفى كٍا ًنٍعمىتى الٌمًو ًإف كينتي  . 159 كىاٍشكيري

 115  ًنًزير ـى اٍلخى لىٍح ـى كى ٍيتىةى كىاٍلدَّن ـي اٍلمى مىٍيكي ـى عى رَّن  . 79ًإنَّنمىا حى

    
    
  .اإلسراء- 17  
 16 ٍرنىا ميٍترىًفييىا ذىا أىرىٍدنىا أىف نُّبٍيًمؾى قىٍريىةن أىمى  . 150كىاً 

 26  ًقَّنوي كىاٍلًمٍسًكيفى كىاٍبفى السَّنًبيؿ  . 104كىآًت ذىا اٍلقيٍربىى حى

 29   ٍغميكلىةن ًإلىى عينيًقؾى  . 126 ،132 ،144 ،152كىالى تىٍجعىٍؿ يىدىؾى مى

 30 إٌف رٌبؾ يبسط الرزؽ لمف يشاء كيقدر 170 .
    
  .الكيؼ- 18  
 7 173 إٌنا جعمنا ما عمى األرض زينة ليا لنبمكىـ .
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 19  ًًدينىة ـٍ ىىًذًه ًإلىى اٍلمى ًرًقكي دىكيـ ًبكى  . 55فىاٍبعىثيكا أىحى

 اسم السورة وطرف اآلية رقـ اآلية 
 صفحة

    
 28 بَّنييـ  . 13كىاٍصًبٍر نىٍفسىؾى مىعى الَّنًذيفى يىٍدعيكفى رى

 34 ككاف لو ثمر فقاؿ لصاحبو 176 .
 46  يىاًة الدُّبٍنيىا  . 68اٍلمىاؿي كىاٍلبىنيكفى ًزينىةي اٍلحى

 66  مى .  12قىاؿى لىوي ميكسى ىىٍؿ أىتَّنًبعيؾى عى
    
  .سكرة مريـ- 19  
 59  ةى الى اعيكا الصَّن ٍمؼه أىضى ـٍ خى مىؼى ًمف بىٍعًدًى  . 159 فىخى

    
  .سكرة طو- 20  
 114  قيٍؿ رىبٍّ ًزٍدني ًعٍممنا .  70كى
 131 ا .  172كال تمٌدٌف عينيؾ إلى ما مٌتعنا بو أزكجن
    
  .سكرة األنبياء- 21  
 35  ًكيؿُّب نىٍفسو ذىاًئقىةي اٍلمىٍكت 19 ،163. 

    
  .سكرة المؤمنكف- 23  
 33 كا ي ًمف قىٍكًمًو الَّنًذيفى كىفىري قىاؿى اٍلمىألى  . 148كى

 51  ًيىا أىيُّبيىا الرُّبسيؿي كيميكا ًمفى الطَّنيٍّبىات 38 ،168. 

 55 أيحسبكف أٌف ما نمٌدىـ بو مف مااؿ 172 .
 63  ًًفيًيـ ًباٍلعىذىاب ٍذنىا ميٍترى تَّنى ًإذىا أىخى  . 149حى

 71 كلك اٌتبع الحٌؽ أىكاءىـ 175 .
    
  .سكرة النكر- 24  
 33  ٍـ  . 61كىآتيكىيـ مٍّف مَّناًؿ المَّنًو الَّنًذم آتىاكي

 51 ًإنَّنمىا كىافى قىٍكؿى اٍلميٍؤًمًنيفى ًإذىا ديعيكا 13. 
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  .سكرة الفرقاف- 25  
 اسم السورة وطرف اآلية رقـ اآلية 

 صفحة

    
 67 ـٍ ييٍسًرفيكا  . 17 ،128 ،130 ،131 ،138كىالَّنًذيفى ًإذىا أىنفىقيكا لى

    
  .سكرة الشعراء- 26  
 128 أىتىٍبنيكفى ًبكيؿٍّ ًريعو آيىةن تىٍعبىثيكف 67. 

    
  .سكرة النمؿ- 27  
 40  ًني أىأىٍشكيري قىاؿى ىىذىا ًمف ؼى بٍّي ًليىٍبميكى  . 164ٍضًؿ رى

 53 ما ًبكيـ ًمٍف ًنٍعمىةو فىًمفى اهلل .  159كى
    
    
  .سكرة القصص- 28  
 58  ـٍ أىٍىمىٍكنىا ًمف قىٍريىةو بىًطرىٍت مىًعيشىتىيىا كى  . 151كى

 78 مىى ًعٍمـو ًعنًدم  . 160قىاؿى ًإنَّنمىا أيكًتيتيوي عى

 79  فخرج عمى قكمو في زينتو 176 .
 80 كقاؿ اٌلذيف آكتكا العمـ كيمكـ 176 .
    
  .سكرة الرـك- 30  
 7  ياًة الدُّبٍنيا  . 13اٌلذيفى يىٍعمىمكفى ظاًىرنا ًمفى الحى

 38 فآت ذا القربى حٌقو  15. 

    
  .سكرة لقماف- 31  
 15 كفنا اًحٍبييمىا ًفي الدُّبٍنيىا مىٍعري صى  . 102كى

 18  ًدَّنؾى ًلمنَّناًس كىالى تىٍمًش ًفي اأٍلىٍرض عٍٍّر خى  . 72كىالى تيصى

 20  ًرى لىكيـ مَّنا ًفي السَّنمىاكىات ٍكا أىفَّن المَّنوى سىخَّن ـٍ تىرى  . 153أىلى

    
  .سكرة األحزاب- 33  
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 67 كيبىرىاءنىا بَّننىا ًإنَّنا أىطىٍعنىا سىادىتىنىا كى قىاليكا رى  .   151كى

 اسم السورة وطرف اآلية رقـ اآلية 
 صفحة

    
  .سكرة سب - 34  
 15  كا لىوي بىٍمدىةه طىيٍّبىةه ـٍ كىاٍشكيري بٍّكي ٍزًؽ رى .  56كيميكا ًمف رٍّ
 34 ٍمنىا ًفي قىٍريىةو مٍّف نَّنًذير مىا أىٍرسى  . 148كى

 39  ٍزؽى ًلمىف يىشىاء بٍّي يىٍبسيطي الرٍّ  . 14قيٍؿ ًإفَّن رى

    
  .سكرة غافر- 40  
 80 كلكـ منافع كلتبمغكا عمييا حاجة 20 ،68. 

    
  .سكرة الشكرل- 42  
 27 كلك بسط اهلل الرزؽ لعباده لبغكا في 170 .
 49 ييب لمف يشاء إناثنا 113. 

    
  .سكرة الزخرؼ- 43  
 13  ٍلتستككا عمى ظيكره 68. 

 18  ًاـ مىف يينىشَّن ي ًفي اٍلًحٍميىًة كىىيكى ًفي اٍلًخصى  . 75أىكى

 32 نحف قسمنا بينيـ معيشتيـ 170 .
    
  .سكرة الجاثية- 45  
 23 أفرأيت مف اٌتخذ إليو ىكاه 175 .
    
  .سكرة األحقاؼ- 46  
 20 كيـك يعرض الذيف كفركا عمى النار 47. 

    
  .سكرة محٌمد- 47  
 12 ًمميكا  . 52ًإفَّن المَّنوى ييٍدًخؿي الَّنًذيفى آمىنيكا كىعى

 14  يٍّفى لىوي بًٍّو كىمىف زي مىى بىيٍّنىةو مٍّف رَّن  . 53 ،175أىفىمىف كىافى عى
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 اسم السورة وطرف اآلية رقـ اآلية 
 صفحة

    
 16  أكلئؾ اٌلذيف طبع اهلل عمى قمكبيـ 175 .
    
  .سكرة الحجرات- 49  
 7   يَّننىوي ًفي زى يمىافى كى ـي اإلًٍ بَّنبى ًإلىٍيكي لىًكفَّن المَّنوى حى  . 12 ،52كى

 10   إٌنما الميٍؤًمنكفى ًإٍخكىةه 9 
    
  .سكرة النجـ- 53  
 3 كما ينطؽ عف اليكل 175 .
    
  .سكرة الكاقعة- 56  
 41  ابي الشٍّمىاًؿ ابي الشٍّمىاؿً كىأىٍصحى  . 151     مىا أىٍصحى

    
  .سكرة الحشر- 59  
 9   ٍيمىافى ًمف قىٍبًمًيـ .   20 ،21 ،140 ،144 ،149كىالَّنًذيفى تىبىكَّنءيكا الدَّنارى كىاإلًٍ
 18   ٍلتىٍنظيٍر نىٍفسه .  191يىا أىيُّبيا اٌلذيف آمىنكا اتَّنقكا اهللى كى
    
  .سكرة الجمعة- 62  
 11   كا ًإلىٍييىا ارىةن أىٍك لىٍيكنا انفىضُّب ذىا رىأىٍكا ًتجى  . 74كىاً 

    
  .سكرة الطالؽ- 65  
 2  ا مىف يىتَّنًؽ المَّنوى يىٍجعىؿ لَّنوي مىٍخرىجن  . 116كى

 7  ًًليينًفٍؽ ذيك سىعةو مٍّف سىعىًتو    16 ،124 ،125 ،164. 

    
  .سكرة الممؾ- 67  
 5  اًبيشى يَّننَّنا السَّنمىاء الدُّبٍنيىا ًبمىصى لىقىٍد زى  . 76كى
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 14  ًبيري مىؽى كىىيكى المَّنًطيؼي اٍلخى ـي مىٍف خى  . 12أىالى يىٍعمى

    
 اسم السورة وطرف اآلية رقـ اآلية 

 صفحة

    
  .سكرة المعارج- 70  
 19  ًمؽى ىىميكعنا نسىافى خي  . 158ًإفَّن اإلًٍ

    
  .سكرة نكح- 71  
 10 ـٍ ًإنَّنوي كىافى غىفَّنارنا بَّنكي كا رى  . 158فىقيٍمتي اٍستىٍغًفري

    
  .سكرة الجفٌ - 72  
 14  كا رىشىدنا رَّن ـى فى كلئؾى تىحى  . 12فىمىٍف أٍسمى

    
  .سكرة اإلنساف- 76  
 8  ًبٍّو مىى حي ـى عى ييٍطًعميكفى الطَّنعىا .  144كى

    

  .سكرة النازعات- 79  
    
 37 175 ف ٌما مف طغى كآثر الحياة الدنيا .

    

    
  .سكرة الفجر- 89  
 15  بُّبوي فى ىٍكرىمىوي هي رى نسىافي ًإذىا مىا اٍبتىالى  . 163فى ىمَّنا اإلًٍ

    
    

  .سكرة البمد- 90  
 6  ماالن لبداأىمكتيقكؿ  2 ،3. 

    

  .سكرة الميؿ- 92  
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 5 فى ىمَّنا مىف أىٍعطىى كىاتَّنقىى 15. 

    

  .سكرة الضحى- 93  
 8 ككجدؾ عائالن ف غنى 173 .
    
 اسم السورة وطرف اآلية رقـ اآلية 

 صفحة

    
  .سكرة الشرح- 94  
 7  ٍب  . 74فىًإذىا فىرىٍغتى فىانصى

    

  .سكرة التكاثر- 102  
 8  ًًئذو عىًف النَّنًعيـ  . 18ثيَّـن لىتيٍس ىليفَّن يىٍكمى

    

    

  .سكرة الماعكف- 107  
 4  مٍّيفى ٍيؿه لٍٍّمميصى ـٍ فىكى ًتًي الى ـٍ عىف صى  . 159الَّنًذيفى ىي
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. مسرد األحاديث واآلثار

الصفحة طرؼ الحديث أك األثر رقـ الحديث 
. 64 خمقيابمي كأ  .ُ
. 141  الجيدأصابنييا رسكؿ اهلل، :  فقاؿ– رجؿه رسكؿى اهلل أتى  .ِ
. 167أحب الببلد إلى اهلل مساجدىا، كأبغض األماكف إلى اهلل أسكاقيا   .ّ
. 81، 80أحٌمت لنا ميتتاف كدماف    .ْ
. ح59إذا أتى أحدىكـ خاًدميوي بطعامو    .ٓ
. 53إذا أحٌب اهلل عبدنا حماه الدنيا كما يظٌؿ أحدكـ   .ٔ
. 65 إذا أراد اهلل بعبد شٌرا أىمؾ مالو في الطيف كالٌمبف  .ٕ
. ح65إذا أراد اهلل بعبدو شرِّا خٌضر لو في المبف كالطيف   .ٖ
. ح65إذا أراد اهلل بعبدو ىكاننا أنفؽ مالو في البنياف كالماء كالطيف   .ٗ
. 86إذا أرسمت كبلبؾ المعمٌمة كذكرت اسـ   .َُ
ا فميقؿ  .ُُ .  ح56باسـ اهلل : إذا أكؿ أحدكـ طعامن
.  ح58إذا أكؿ أحدكـ فبل يمسح يده حتى يىمعقيا أك ييمعقيا   .ُِ
. 65ق ثر النعمة عميأف يرل أحٌب أنعـ اهلل عمى عبد أ إذا  .ُّ
. 107أىمو نفؽ المسمـ نفقة عمى أ إذا  .ُْ
ذا فميبدأ باليمنى، أحدكـ انتعؿ إذا  .ُٓ . ح64  نزع فميبدأ بالشماؿكا 
ا فميصٌؿ   .ُٔ . ح60إذا ديعي أحديكـ فميجب فإف كاف صائمن
. ح59إذا عممت مرقة فأكًثٍر ماءىىا كاغترؼ لجيرانؾ منو   .ُٕ
. 105  فقيرا فميبدأ بنفسو أحدكـذا كاف إ  .ُٖ
. 171إذا نظر أحدكـ إلى مف فضؿ عميو في الماؿ   .ُٗ
. ح59إذا كقعت الٌمقمة مف يد أحدكـ فميمسح ما عمييا   .َِ
. 66  الصالحةالمرأةربع مف السعادة أ  .ُِ
. 46أطعمكا الجائع   .ِِ
. 167أطيب الكسب عمؿ الرجؿ بيده، ككٌؿ بيع مبركر صحيح   .ِّ
. 40عف ظير - أك خير الصدقة - أفضؿ الصدقة   .ِْ
. 109، 103ل صدقة ما ترؾ غفاؿفضؿ أ  .ِٓ
. 107أفضؿ دينار ينفقو الرجؿ   .ِٔ
. 56 الرطب بالقثاء أكؿ النبي  .ِٕ
. 174 ف نتصدؽ فكافؽ ذلؾ ماالن عندمأ أمرنا رسكؿ اهلل   .ِٖ
. 145، 9 أمسؾ عميؾ بعض مالؾ ىك خير لؾ  .ِٗ
. 112األقرب  ثـ أباؾ ثبلثا ثـ أمؾ  .َّ
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. 114أدناؾ  كأخاؾ، كأدناؾ كأختؾ ،باؾأ كأٌمؾ  .ُّ
. 114إف أبٌر البٌر أف يصؿ الرجؿ أىؿ كد أبيو   .ِّ
. 114إف أطيب ما أكمتـ مف كسبكـ   .ّّ
. 49إف أكثر الناس شبعان في الدنيا أطكليـ   .ّْ
. 140، 136 إف اهلل حٌرـ عميكـ عقكؽ األميات  .ّٓ
. 100 إف اهلل لـ يأمرنا أف نكسك الحجارة كالطيف  .ّٔ
. 56  البطيخ بالرطبأكؿ ف الٌنبي أ  .ّٕ
. 125أف تطعميا إذا طعمت كتكسكىا إذا اكتسيت   .ّٖ
. 100أف ثمامة بف أثاؿ رضي اهلل عنو منع الميرة عف كفار   .ّٗ
. ح56 دعي إلى طعاـ أف رسكؿ اهلل   .َْ
. 94 نيى عف القزع أف رسكؿ اهلل   .ُْ
. 58أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أتي بقصعة    .ِْ
. 92إف ىذه ثياب الكفار فبل تمبسيا   .ّْ
. 113ألبيؾ  كمالؾ أنت  .ْْ
. 109أنفقو عمى أىمؾ : أنفقو عمى نفسؾ، قاؿ عندم آخر، قاؿ  .ْٓ
. 160أنفقي كال تحصي فيحصيى اهلل عميؾ كال تكعي فيكعي اهلل    .ْٔ
. 145إنؾ أف تذر كرثتؾ أغنياء خير مف أف تذرىـ عالة يتكٌففكف    .ْٕ
. 95إنما ىمكت بنك إسرائيؿ حيف اتخذ ىذه نساؤىـ   .ْٖ
. 96إٌف أشد الناس عذابا عند اهلل يـك القيامة المصكركف   .ْٗ
. 49إٌف أكثر الناس شبعنا في الدنيا   .َٓ
. 50إٌف أكثر ما أخاؼ عميكـ ما يخرج اهلل لكـ   .ُٓ
. 113إفَّ أكالدكـ ىبة اهلل لكـ   .ِٓ
. 127إٌف األشعرٌييف إذا أرممكا في الغزك أك قٌؿ طعاـ عياليـ   .ّٓ
. 96إٌف الذيف يصنعكف ىذه الصكر يعذبكف يـك القيامة   .ْٓ
. 164إٌف الرجؿ إذا غـر حدث فكذب، ككعد فأخمؼ   .ٓٓ
. 92إٌف الرقى كالتمائـ كالتكلة شرؾ   .ٔٓ
.  ح56إٌف الشيطاف ليستحٌؿ الطعاـ إف لـ يذكر اسـ اهلل عميو   .ٕٓ
. 48إٌف الكافر يأكؿ في سبعة أمعاء   .ٖٓ
. 74، 66، 61 ٌف اهلل جميؿ يحب الجماؿإ  .ٗٓ
. 48إٌف اهلل ال يظمـ مؤمننا حسنة   .َٔ
. 38أٌف اهلل ليرضى عف العبد أف يأكؿ األكمة فيحمده عمييا   .ُٔ
. 84إٌف اهلل كرسكلو ينييانكـ عف لحـك الحمر األىمٌية   .ِٔ
. 113إٌف اهلل يكصيكـ بأٌمياتكـ    .ّٔ
.  14 إٌف المسمـ إذا أنفؽ عمى أىمو نفقة كىك يحتسبيا كانت لو  .ْٔ
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. 40 رأل رجبلن قائمنا في الشمس أٌف النبي   .ٓٔ
. 61  ككاف رجبل جميبلن  النبيٌ أتىٌف رجبلن أ  .ٔٔ
. 183أٌف رسكؿ اهلل  حجر عمى معاذ مالو كباعو في ديف كاف عميو   .ٕٔ
. ح56  دعي إلى طعاـ، قاؿ أنس أٌف رسكؿ اهلل   .ٖٔ
. 109:  أمر مناديان فنادلإٌف رسكؿ اهلل   .ٗٔ
. ح58: أٌف رسكؿ اهلل أتي بقصعة فقاؿ  .َٕ
. 102ق  مف كسبأكؿ الرجؿ ما مف أطيبٌف إ  .ُٕ
. 51إٌف ىذا الماؿ خضرة حمكة   .ِٕ
. ح60إٌنؾ دعكتنا خامس خمسة، كىذا رجؿ قد تبعنا   .ّٕ
. 152إٌنؾ ناقو   .ْٕ
. 91إٌنما يمبس ىذه مف ال خبلؽ لو في اآلخرة   .ٕٓ
. ح59 أكؿ الرطب بالقثاء كالبطيخ بالرطب كالزبد بالتمر أنو    .ٕٔ
. 82أنو سئؿ عف الضبع أصيد ىي؟   .ٕٕ
. 34، 22أنو قٌدـ لو لحـ ضٌب؛ فرفع يده كلـ يأكؿ لحـ الضٌب   .ٖٕ
في شؾٍّ أنت يا ابف الخطاب ؟ أكلئؾ قـك عٌجمت ليـ طٌيباتيـ   .ٕٗ . 48أكى
. 45إياؾ كالحمكب   .َٖ
.   47أذىبتـ طيباتكـأيف تذىب بكـ ىذه اآلية   .ُٖ
. 150 ٌف عباد اهلل ليسكا بالمتنٌعميفإٌياؾ كالتنٌعـ ؼإ  .ِٖ
. 49إٌياكـ كالشٌح، إٌنما أىمؾ مىف كاف قبمكـ الشٌح   .ّٖ
. 164أٌيما رجؿو تدٌيف دىينان كىك مجمع أف ال يكفّْيىوي إياه لقي اهلل سارقنا   .ْٖ
. 168أٌييا الناس؛ إٌف اهلل طٌيب كال يقبؿ إال طٌيبان   .ٖٓ
. 139، 16،105،108ابدأ بنفسؾ فتصدؽ عمييا، فإف فضؿ شئ فؤلىمؾ فإف فضؿ   .ٖٔ
. 149اٌتقكا الظمـ، فإٌف الظمـ ظممات يـك القيامة   .ٕٖ
. 124اتقكا اهلل في النساء فإنكـ أخذتمكىف بأمانة اهلل   .ٖٖ
. 127احتمبكا ىذا الٌمبف بيننا   .ٖٗ
. 114ارجع إلييما كأضحكيما كما أبكيتيما   .َٗ
. 164استعاذ مف ضمع الديف   .ُٗ
. 46اشرب   .ِٗ
. ح64كأطيب طير أ فإنياالبسكا ثياب البياض   .ّٗ
. 9الثمث كالثمث كثير، إٌف صدقتؾ مف مالؾ صدقة   .ْٗ
. ح59الحمد هلل الذم كفانا كآكانا   .ٓٗ
. ح59الحمد هلل كثيرنا طيبنا مباركنا فيو   .ٔٗ
. 95الذم يشرب في إناء الفٌضة إٌنما يجرجر   .ٕٗ
. 168الرجؿ يطيؿ السفر أشعث أغبر يمٌد يديو إلى السماء يا رٌب   .ٖٗ
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ذا أصابو الميحـر   .ٗٗ . 83الضبع صيد كا 
.  53الٌطاعـ الشاكر بمنزلة الصائـ الصابر   .ََُ
. 117الميـ أصمش لي ديني الذم ىك عصمة أمرم   .َُُ
. 49الميـ إني أعكذ بؾ مف الجكع فإنو   .َُِ
. 132  محمد قكتان آؿالميـ اجعؿ رزؽ   .َُّ
. ح60الميـ بارؾ ليـ فيما رزقتيـ كاغفر ليـ كارحميـ   .َُْ
. 163الميـٌ إٌنا ال نستطيع إال أف نفرح بما زٌينتو لنا   .َُٓ
. 107،110اليد العميا خير مف اليد السفمى، كابدأ   .َُٔ
. 154بينا رجؿ يسكؽ بقرة لو قد حمؿ عمييا التفتت إليو   .َُٕ
. 62 بينما رجؿه يمشي في حٌمة تعجبو نفسو  .َُٖ
. 152! تأكؿ تمرنا كبؾ رمد؟  .َُٗ
. 152، 69تداككا، فإٌف اهلل عٌز كجٌؿ لـ يضع داءن إاٌل كضع لو دكاء غير   .َُُ
. 53تعس عبد الدينار كالدرىـ كالقطيفة كالخميصة   .ُُُ
. 166 تعفؼ  .ُُِ
. 166تعممكا مف أنسابكـ ما تصمكف بو أرحامكـ    .ُُّ
.   39جاء ثبلثة رىط إلى بيكت أزكاج الٌنبي   .ُُْ
.  ح45-  صٌمى اهلل عميو كسٌمـ–حديث أنس بف مالؾ في الطعاـ الذم صنعو أبك طمحة لمنبي   .ُُٓ
. 176حديث النفر الثبلثة مف بني إسرائيؿ األقرع   .ُُٔ
.  ح45خمصان - صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-حديث جابر لٌما حفر الخندؽ كرأل بالنبٌي   .ُُٕ
. 172حٌفت النار بالشيكات كحٌفت الجٌنة بالمكاره   .ُُٖ
. 133 خذم ما يكفيؾ ككلدؾ بالمعركؼ  .ُُٗ
. 167خمس خصاؿ بيا تماـ العمـ   .َُِ
. 85خمس مف الدكاٌب كٌميٌف فاسؽ   .ُُِ
. 140 خير الصدقة ما كاف عف ظير غنى كابدأ بمف تعكؿ  .ُِِ
. ح55 فكضعنا تحتو قطيفةن لنا صببناىا لو صبِّا دخؿ عمينا رسكؿ اهلل   .ُِّ
. 113 رضى الرب في رضا الكالد  .ُِْ
. 14ظمو  سبعة يظميـ اهلل تحت ظمو يـك ال ظؿ إال  .ُِٓ
. 150  الطعاـألكاف الذيف يأكمكف ،النعيـب الذيف غٌذكا أٌمتيشرار   .ُِٔ
. ح  60صنعت طعامنا فدعكت رسكؿ اهلل   .ُِٕ
. 127طعاـ االثنيف كافي الثبلثة كطعاـ الثبلثة كافي األربعة   .ُِٖ
. 104عٌذبت امرأة في ىٌرة حبستيا    .ُِٗ
. ح58عميكـ بالسنا كالسنكت   .َُّ
. 93غيركا ىذا بشيء كاجتنبكا السكاد   .ُُّ
. 40فإذا آتاؾ اهلل ماالن فٍمييرى أثر نعمة اهلل عميؾ ككرامتو   .ُِّ
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.  ح58فإٌنو ال يدرم في أٌم طعامو البركة   .ُّّ
. 135، 66  كفراش لمضيؼ كالرابع لمشيطافالمرأتوفراش لمرجؿ كفراش   .ُّْ
. 111 أنو كاف لي أبكاف ف كنت تعمـإ الميَـّ اآلخرفقاؿ   .ُّٓ
.  ح58فمعٌمكـ تأكمكف متفٌرقيف؟   .ُّٔ
، كفي اآلخر شفاء   .ُّٕ . ح59في أحد جناحي الذباب سـٌ
. 160أىنفؽ يا ابف آدـ  أينفؽ عميؾ : قاؿ اهلل  .ُّٖ
. 132 سمـ كرزؽ كفافان كقٌنعو اهللأفمح مف أقد   .ُّٗ
. 96  مف غزكة تبكؾ أك خيبر  قدـ رسكؿ اهلل  .َُْ
. 152كاف أنس يتنٌفس في اإلناء مرتيف أك ثبلثنا، كزعـ أٌف الٌنبي    .ُُْ
. 55  كالعسؿاءيحب الحمك  كاف النبي   .ُِْ
. 64  كترٌجمو كتنٌعموطيكرهيحب التيٌمف في   كاف النبي  .ُّْ
. 23  يحٌب الٌدباء  كاف النبيٌ   .ُْْ
. 64  استجٌد ثكبا سماه إذا كاف رسكؿ اهلل  .ُْٓ
.  ح58 يأكؿ بثبلث أصابع فإذا فرغ لعقيا كاف رسكؿ اهلل   .ُْٔ
. ح125كاف يبيع نخؿ بني الٌنضير    .ُْٕ
. 48كاف عمر يٌتخذ الخشف مف الطعاـ   .ُْٖ
. 49،125كاف يدخر ألىمو قكت سنتيـ    .ُْٗ
. 49كٌؼ جشاءؾ عٌنا فإٌف أطكلكـ جكعا   .َُٓ
. 140 قيت ف يضيع مف مأ إثماكفى بالمرء   .ُُٓ
. 63كٍؿ ما شئت كالبس ما شئت ما أخطأتؾ اثنتاف   .ُِٓ
. 168كٌؿ جسد نبت مف سحت فالنار أكلى بو   .ُّٓ
. 73 ال ثبلثةإكٌؿ ليك باطؿ   .ُْٓ
. 73 كٌؿ ما يميك بو المرء المسمـ باطؿ  .ُٓٓ
. 88كؿُّ مسكرو حراـ، إٌف عمى اهلل عيدان    .ُٔٓ
. 191كٌمكـ راعو ككٌمكـ مسؤكؿ عف رعٌيتو   .ُٕٓ
. ح57كٌنا عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ نأكؿ   .ُٖٓ
. 134كيمكا طعامكـ يبارؾ لكـ فيو   .ُٗٓ
.   84ال أدرم أىنىيى عنو رسكؿ اهلل   .َُٔ
. ح57ال آكؿ متكئنا   .ُُٔ
. 98ال تدخؿ المبلئكة بيتنا فيو كمب أك صكرة تماثيؿ   .ُِٔ
. 88ال تذىب الميالي كاألياـ حتى تشرب فييا   .ُّٔ
. 165 حدكـ حتى يمقى اهلل كليس في كجيو مزعة أال تزاؿ المسالة ب  .ُْٔ
. 191، 18ال تزكؿ قدما ابف آدـ يـك القيامة مف عند رٌبو   .ُٓٔ
. 95ال تشربكا في آنية الذىب كالفضة   .ُٔٔ
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. 172،174رجؿ آتاه اهلل الحكمة  :يفتفي اثفإال   ال حسد  .ُٕٔ
. 98ال ضرر كال ضرار   .ُٖٔ

 
. 149ال يجتمع غباره في سبيؿ اهلل كدخافه جيٌنـ في جكؼ عبدو أبدنا   .ُٗٔ
. 61  مف كاف في قمبو مثقاؿ ذٌرة مف كبرٌنةال يدخؿ الج  .َُٕ
. 162في حب الدنيا كطكؿ األمؿ : ال يزاؿ قمب الكبير شاٌبان في اثنتيف  .ُُٕ
. 64  في نعؿ كاحدةأحدكـال يمشي   .ُِٕ
. 18،62ال ينظر اهلل إلى مف جٌر ثكبو خيبلء   .ُّٕ
. 88ا زاره بطرن إ مف جٌر إلى ةاهلل يـك القياـ ال ينظر  .ُْٕ
ا بذراع   .ُٕٓ .  169، 17لتتبعٌف سنف مف كاف قبمكـ، شبرنا بشبر كذراعن
. 93لعف اهلل الكاشمات كالمستكشمات    .ُٕٔ
. 94لعف اهلل الكاصمة كالمستكصمة   .ُٕٕ
. 64  المخنثيف مف الرجاؿ كالمترجبلت مف النساءلعف النبي  .ُٖٕ
. 93 المتشٌبييف مف الرجاؿ لعف رسكؿ اهلل   .ُٕٗ
. 104لممممكؾ طعامو ككسكتو بالمعركؼ   .َُٖ
. 133الميـ إني أسألؾ القصد في الفقر كالغنى   .ُُٖ
. 162لك كاف البف آدـ كادياف مف ماؿ البتغى ثالثان، كال يمؤل   .ُِٖ
. 115ليس المؤمف الذم يشبع كجاره جائع   .ُّٖ
. 66ليس البف آدـ حؽ في سكل ىذه الخصاؿ   .ُْٖ
. 168 ليكًؼ الرجؿ منكـ كزاد الراكب  .ُٖٓ
. 97ليككنٌف مف أٌمتي أقكاـ؛ يستحٌمكف الحر   .ُٖٔ
. 153ما أحده أكثر مف الربا، إاٌل كاف عاقبة أمره إلى قٌمة   .ُٕٖ
ا قٌط خيرنا مف أف يأكؿ مف عمؿ يده   .ُٖٖ . 167ما أكؿ أحده طعامن
. 65ما أنفؽ المؤمف مف نفقو فإٌف خمفيا عمى اهلل    .ُٖٗ
. 22 طعامان قٌط، إف اشتياه أكمو ما عاب رسكؿ اهلل   .َُٗ
. 80ما قطع مف البييمة كىي حٌية    .ُُٗ
. 151، 50ما مؤل آدمي كعاء شرا مف بطف بحسب ابف آدـ لقيمات يقمف    .ُِٗ
. 15،160ما مف يـك يصبح العباد فيو إال ممكاف ينزالف   .ُّٗ
. 161ما نقصت صدقة مف ماؿ، كما زاد اهلل عبدنا بعفكو إال عزِّا   .ُْٗ
. 154ما ىذا السرؼ؟    .ُٓٗ
. 143ما يسرني أف لي أحدا ذىبا   .ُٔٗ
ٌنو مف    .ُٕٗ . 171ما يكف عندم ًمف خيرو ال أٌدخره عنكـ، كا 
. 112مف أحؽ الناس بحسف صحابتي   .ُٖٗ
. 145 مف أصبح كالدنيا أكبر ىٌمو شٌتت اهلل عميو شممو   .ُٗٗ
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. 164مف أداف دىينان ينكم قضاءه أٌداه اهلل عنو يـك القيامة   .ََِ
. 166 مف استعٌؼ عٌفو اهلل  .َُِ
.  ح58مف بات كفي يده غمر كلـ يغسمو    .َِِ
. 65مف بنى فكؽ ما يكفيو جاء بو يـك القيامة   .َِّ
. 94مف تشٌبو بقـك فيك منيـ   .َِْ
. 166 جيٌنـ نما يسأؿ جمرإ تكٌثرنا، ؼىـمكاؿأمف سأؿ الناس   .َِٓ
. 166مف سأؿ شيئنا كعنده ما يغنيو   .َِٔ
. 116مف سٌره أف يبسط لو في رزقو كأف ينسأ    .َِٕ
. 143 مف كاف معو فضؿ ظير فميعد بو عمى مف ال ظير لو  .َِٖ
. ح145مف كانت اآلخرة ىٌمو جعؿ اهلل غناه في قمبو كجمع لو شممو   .َِٗ
.  92مف لبس ثكب شيرة ألبسو اهلل يـك القيامة ثكبنا مثمو ثـٌ تميب فيو النار   .َُِ
. 164مف مات كعميو دينار أك درىـ قيضي مف حسناتو   .ُُِ
. 164نفس المؤمف معٌمقةه بدىٍيًنًو حتى يقضى عنو   .ُِِ
.  ح57 عف اإلقراف نيى   .ُِّ
. 84 يـك خيبر نيى النبي   .ُِْ
. 58،110 عف أكؿ الجبللة كألبانيا نيى النبٌي   .ُِٓ
. ح83 أف يأكؿ الرجؿ كىك منبطح نيى رسكؿ اهلل   .ُِٔ
. 110 عف الجبللة في اإلبؿ  نيى رسكؿ اهلل   .ُِٕ
. 110 عف المجٌثمة نيى رسكؿ اهلل   .ُِٖ
. 111 عف قتؿ أربع  نيى رسكؿ اهلل   .ُِٗ
. 118عف كٌؿ مسكر كمفٌتر - -نيى رسكؿ اهلل   .َِِ
. 105نيى رسكؿ اهلل عف رككب النمكر   .ُِِ
. 111نيى رسكؿ اهلل عف قتؿ الصرد كالضفدع   .ِِِ
. 106 عف كٌؿ ذم ناب  نيى رسكؿ اهلل  .ِِّ
. ح129نيى عف ثمف الكمب كثمف الدـ   .ِِْ
. 105نيى عف جمكد السباع   .ِِٓ
. 88ىؿ لؾ مف شيء؟   .ِِٔ
. 177ىـ األخسركف كرب الكعبة   .ِِٕ
. 72كأٌنو ما شبع مف خبز شعير يكميف متتابعيف   .ِِٖ
. 71كالذم نفس محمد بيده لتسألف عف ىذا النعيـ يـك القيامة   .ِِٗ
. 111كقيت شركـ كما كقيتـ شرىا   .َِّ
. 149  تخرجأف أمراؾف إلديؾ كاتعٌقف ك كال  .ُِّ
. 147كما يعجبؾ مف ذلؾ؟ لقد رحميا اهلل برحمتيا صبٌيييا   .ِِّ
. 147اإلحساف شير كيكفرف عكيكفرف اؿ  .ِّّ



 

213 

 

 

. 177 حدكـ بما يممؾ فيقكؿ ىذه صدقة ثـ يقعد يستكؼ الناسأ يأتي  .ِّْ
. 204يأتي عمى الناس زماف ما يبالي الرجؿ مف أيف أصاب    .ِّٓ
. 207يا أبا ذرٌ      أرأيت إف أصاب الناسى جكعه شديده   .ِّٔ
. 209! أترل أٌف كثرة الماؿ ىك الغنى؟!  يا أبا ذرٌ   .ِّٕ
. 176 ف تبذؿ الفضؿ خير لؾ أٌنؾ إدـ آيا ابف   .ِّٖ
. 96يا حنظمة ساعة كساعة   .ِّٗ
. 131يا عبد اهلل أتستركف الجدر   .َِْ
. 138،141  كابدأ بمف تعكؿ ،المعطي العميايد   .ُِْ
. 121يعمد أحدكـ إلى جمرة مف نار فيجعميا في يده   .ِِْ
. 199يغفر لمشييد كٌؿ ذنب إال الديف   .ِّْ
. 197الحرص عمى الماؿ : ييـر ابف آدـ كيشٌب منو اثنتاف  .ِْْ
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مسرد المصادر كالمراجع 
 

، 1/1424تحقيؽ رضا اليماميط): محمد بف عبد اهلل- ابف العربي" أحكاـ القرآف"  .ُ
. (المطبعة العصرية لبناف

دار - 1/1418): محٌمد، كآخركف- أشقر" أبحاث فقيٌية في قضايا الزكاة المعاصرة" .ِ
. (األردفٌ / النفائس

/ دار الٌنيضة العربٌية-2/1397ط): محٌمد مصطفى- شمبي"  في اإلسبلـاألسرة أحكاـ" .ّ
. (بيركت

دار إحياء الكتب "-ت.د"تحقيؽ طو سعد،ط): أبك الحسف- ماكردم" أدب الدنيا كالديف" .ْ
. (القاىرة/العربٌية

. (سكرٌيا: ، دار القمـ2/1413ط): رفيؽ يكنس- مصرم" أصكؿ االقتصاد اإلسبلميٌ " .ٓ
، 1/1417ط- عناية صالح العبليمي): شنقيطيٌ " أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف" .ٔ

.  (لبناف/ دار إحياء التراث العربيٌ 
تحقيؽ مشيكر حسف سمماف، ): محٌمد- ابف القٌيـ" إعبلـ المكٌقعيف عف رٌب العالميف" .ٕ

. (السعكدٌية/ ، دار ابف الجكزم1/1423ط
. (بيركت/مؤسسة الرياف-1419ط ): ماجد عرساف- كيبلني" أىداؼ التربية اإلسبلمٌية" .ٖ
دار ابف -6/1424ط): سميـ- ىبللي" إيقاظ اليمـ المنتقى مف جامع العمـك كالحكـ" .ٗ

. (السعكدية/الجكزم
- جٌدة/دار المنارة-1/1421ط): محمد سعيد- دركيش" ارتفاع تكاليؼ الزكاج" .َُ

. (السعكدٌية
مؤسسة -3/1421تحقيؽ األرنؤكط كالقٌياـ،ط): محمد- ابف مفمح" اآلداب الشرعية" .ُُ

  (لبناف/الرسالة
- 1/1422ط): صبلح فتحي- ىمؿ" اإلمبلء في الكبائر كالمناىي الشرعية لمنساء" .ُِ

.  (لبناف/ مؤسسة الرياف
تعميؽ الشيخ ): عبد اهلل بف محمكد- ابف مكدكد المكصمي" االختيار لتعميؿ المختار" .ُّ

. (دار الكتب العممٌية بيركت لبناف. محمكد أبك دقيقة
دار - 1/1420ط): قطب- سانك" أحكامو كضكابطو في الفقو اإلسبلميٌ - االستثمار" .ُْ

.  (األردفٌ /النفائس
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/ دار ابف عفاف-1/1418تحقيؽ اليبللي، ط): إبراىيـ بف مكسى-شاطبي" االعتصاـ" .ُٓ
. (السعكدية

ا" .ُٔ (. 1/1420ط: دار الفكر بيركت): منذر- قحؼ" االقتصاد اإلسبلمٌي عممنا كنظامن
عمي : تحقيؽ): محمد ناصر الديف-ألباني" التعميقات الرضٌية عمى الركضة الندٌية" .ُٕ

. (مصر/دار ابف عٌفاف- 1/1420ط- الحمبي
: تحقيؽ الفقي محمد حامد): محٌمد أكيس- ندكم" التفسير القيـ لئلماـ ابف القٌيـ" .ُٖ
. (لبناف/دار الكتب العممٌية/1398ط
  .(لبناف/، دار الفكر المعاصر1/1411ط): كىبة- زحيمي" التفسير المنير" .ُٗ
حكـ عمى -:  ترمذمٌ " الجامع المختصر مف السنف عف رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسٌمـ" .َِ

.  (السعكدٌية/، مكتبة المعارؼ1عناية مشيكر سمماف، ط)أحاديثو األلبانٌي 
محمد - بخارم"  كسننو كأياموالجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل " .ُِ

. (لبناف:، دار الفكر1424تحقيؽ العطار ط): بف إسماعيؿ
، دار 1413ط: )[671]محٌمد بف أحمد األنصارٌم - قرطبيٌ " الجامع ألحكاـ القرآف" .ِِ

. (لبناف: الكتب العممية
/ دار الكطف- 1/1422ط): زيد بف محٌمد- رٌمانيٌ " الرؤية اإلسبلمٌية لسمكؾ المستيمؾ" .ِّ

. (السعكدٌية
، دار الكتب 1420تحقيؽ محٌمد اسكندريبٌل، ط): محٌمد بف أبي بكر- ابف القٌيـ" الركح" .ِْ

.  (لبناف/ العممٌية
. (الرياض/مكتبة المعارؼ-1عناية مشيكر سمماف، ط): سميماف- أبك داكد" السنف" .ِٓ
. (الرياض/مكتبة المعارؼ-1عناية مشيكر سمماف، ط): محمد- ابف ماجو" السنف" .ِٔ
ىػ دار الجيؿ 1/1408ط ): احمد مصطفى عمى- قضاة" الشريعة اإلسبلمٌية كالفنكف" .ِٕ

. (دار عمار عماف/ بيركت 
تحقيؽ عصاـ الحرستاني، ): محمد- ابف القيـ" الطرؽ الحكمٌية في السياسة الشرعٌية" .ِٖ
. (بيركت/دار الجيؿ-1/1418ط
ىػ عالـ الكتب 1415. 1ط431): عبد الرحمف بف ناصر- سعدم" الفتاكل الٌسعدية" .ِٗ

. (بيركت لبناف
. (سكريا/، دار الفكر3/1409ط): كىبة- زحيمي" الفقو اإلسبلمٌي كأدٌلتو" .َّ
المكتبة -3/1420تحقيؽ محمد الفاضمي،ط): محمد- ابف القيـ" الفكائد" .ُّ

. (بيركت/العصرية
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تحقيؽ ): أحمد بف عبد الحميـ- ابف تيمٌية "القرمانٌية في جكاب فتيا في لبس النبي" .ِّ
. (مصر/مكتب أضكاء السمؼ- 1/1422ط-أشرؼ عبد المقصكد

ىػ دار البياف 1/1422عناية محمكد بف الجميؿ، ط): محمد بف عثماف- ذىبيٌ " الكبائر" .ّّ
.  (مصر/ الحديثة

محمكد بف -زمخشرم" الكٌشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه  التأكيؿ" .ّْ
. (لبناف/دار إحياء التراث-1/1417ط): عمر

، دار 1/1421ط): محمكد حسيف- كادم" المالٌية العاٌمة كالنظاـ المالٌي في اإلسبلـ" .ّٓ
. (األردف/ المسيرة

، حكـ عمى أحاديثو األلبانٌي : أحمد بف شعيب- نسائيٌ " السنف الصغرل- المجتبى" .ّٔ
.  (السعكدٌية/، مكتبة المعارؼ1عناية مشيكر سمماف، ط)
. (بدكف/2ط-2/942): إبراىيـ،  كآخركف- أنيس" المعجـ الكسيط" .ّٕ
- 504 [: )502ت ]الحسيف بف محٌمد - أصفيانيٌ "  في غريب القرآفالمفردات" .ّٖ
(. 1/1418ط
ضمف كتاب "المفيكـ اإلسبلمي لمحاجات األساسٌية لئلنساف كارتباطو باألكضاع المعاصرة" .ّٗ
بحث األحكاؿ االجتماعٌية كاالقتصادٌية المعاصرة كصكر الٌتغٌير في : عبد السبلـ- عٌبادم" 

. (مؤسسة آؿ البيت/المجمع الممكي لبحكث الحضارة اإلسبلمٌية"-ف.د"ط)"العالـ اإلسبلمي
/ دار الحديث: 3/1417 ط528ص): يكسؼ- عالـ" المقاصد العاٌمة لمشريعة اإلسبلمٌية" .َْ

. (القاىرة
تحقيؽ خالد شبؿ، ): إبراىيـ بف مكسى- شاطبي" المكافقات في أصكؿ الشريعة" .ُْ
.  (لبناف/ مؤٌسسة الكتب الثقافٌية/ 1420ط
: زيد بف محمد بف اليادم- مدخمي" المكقؼ الحٌؽ مٌما ابتمي باستعمالو كثير مف الخمؽ" .ِْ
. (، 1/1424ط)
- 25ص): يكسؼ، كصاحبو- زامؿ" اٌتجاه تحميميٌ - النظرٌية االقتصادٌية اإلسبلمٌية" .ّْ
. (السعكدٌية/ دار عالـ الكتب1/1417ط
تحقيؽ محٌمد سالـ، ): محٌمد كابر- ابف عيسى" النفقات في الفقو اإلسبلميٌ " .ْْ
. (السعكدٌية/ مكتبة أميف سالـ[ت.د]ط
مجمة عمـ النفس عدد ): عبد المنعـ شحاتو- محمكد" بعض محددات السمكؾ االستيبلكي" .ْٓ

. ( مقالة5/1998شير/46
. (بيركت/دار الجيؿ-1410ط): أحمد- ابف حجر" بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ" .ْٔ
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: مرعي بف يكسؼ- كرمي" تحقيؽ البرىاف في شأف الدخاف الذم يشربو الناس اآلف" .ْٕ
، لبناف كبذيمو التعميقات الحساف 1/1421تحقيؽ مشيكر بف حسف سمماف ط) ، دار ابف حـز

. (لممحقؽ
. (لبناف/دار الكتب العربٌية- 1/1399ط): سعيد- حٌكل" تربيتنا الركحية" .ْٖ
تحقيؽ عادؿ عبد المكجكد ): محمد بف يكسؼ-أبك حياف األندلسي" تفسير البحر المحيط" .ْٗ

. (لبناف/دار الكتب العممية-1/1413ط:كآخركف
ىاني الحاج، بدكف طبعة : تحقيؽ: )[774]إسماعيؿ - ابف كثير" القرآف العظيـتفسير " .َٓ

. (مصر/كال تاريخ، المكتبة التكفيقٌية
تقديـ محمكد )كزارة األكقاؼ المصرية " منكرات المآتـ كالمكالد-تقاليد يجب أف تزكؿ " .ُٓ

. (القاىرة_2/1407،ط3ص)االستانبكلٌي بقمـ طائفة مف عمماء األزىر
دار -1/1422تحقيؽ خالد بف عثماف، ط): عبد الرحمف-ابف الجكزم" تمبيس إبميس" .ِٓ

. (مصر/البياف الحديثة
دار - 1424/ط): أحمد بف يحيى-نجمي" تنزيو الشريعة عف إباحة األغاني الخميعة" .ّٓ

. (مصر/ المنياج
. (مصر/مكتبة اإليماف- 1418ط): محٌمد- بٌيكمي" تيذيب مدارج السالكيف البف القٌيـ" .ْٓ
-1425ط): محمكد بف أحمد- راشد" تكجيو السارم لبلختيارات الفقيية لمشيخ األلباني" .ٓٓ

. (المنصكرة/دار ابف رجب
ت محمكد - 7/634): محٌمد بف جرير- طبرمٌ  "جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف" .ٔٓ

. (لبناف/  دار إحياء التراث العربيٌ 1/1421شاكر، ط
عبد الرحمف - ابف رجب" جامع العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ" .ٕٓ

. (بيركت لبناف/دار الفكر-1412ط): بف أحمد
حقيقة المشٌبيات في حديث الحبلؿ بٌيف كالحراـ بٌيف كبينيما مشٌبيات كمكقؼ المسمـ " .ٖٓ

. (لبناف/ مؤٌسسة الرٌياف1/1421ط): سعد-  مرصفيٌ " منيا
. (الرياض/دار طكيؽ-1/1424ط): زيد- رماني" دراسات اقتصادٌية" .ٗٓ
، مؤٌسسة 1/1417ط): يكسؼ- قرضاكم" دكر القيـ كاألخبلؽ في االقتصاد اإلسبلميٌ " .َٔ

. (بيركت/الرسالة
 دار الكتاب 1/2423ط): عبد العظيـ- ابف بدكم" ديف الفطرة كما بٌينتو سكرة البقرة" .ُٔ

. (مصر/المنير
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المكتبة  (ت.د)ط: تحقيؽ الباركدم كسعيد)-: ابف القٌيـ" زاد المعاد مف ىدم خير العباد" .ِٔ
. (مصر/التكفيقٌية

. (الرياض-2/1416ط): محمد بف عبد العزيز- مسند" زينة المرأة بيف الطٌب كالشرع" .ّٔ
حاـز : تحؽ- 2/837): محٌمد بف إسماعيؿ- صنعاني" سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ" .ْٔ

. (السعكدٌية/ مكتبة الباز- 2/1418القاضي، ط
مكتبة -1415ط): محمد ناصر الديف- ألباني" سمسمة األحاديث الصحيحة" .ٓٔ

. (الرياض/المعارؼ
. (األردفٌ /مكتبة دار الثقافة- 1997ط): محمد صالح - مؤٌذف" سمكؾ المستيمؾ" .ٔٔ
.  (األردفٌ : ، مكتبة الفرقاف1/1409ط): أحمد- نكفؿ" سكرة يكسؼ دراسة تحميمٌية" .ٕٔ
. (بيركت/المكتب اإلسبلمي-4/1410ط): محٌمد- سٌفاريني" شرح ثبلثٌيات المسند" .ٖٔ
المكتبة -1/1423ط): حسيف- عكايشة"  لئلماـ البخارمشرح صحيح األدب المفرد" .ٗٔ

. (عٌماف/اإلسبلمٌية
مكتبة -1/1421ط): ناصر الديف- ألباني" صحيح الترغيب كالترىيب" .َٕ

. (الرياض/المعارؼ
المكتب -3/1421ط): محمد- ألباني" صحيح الجامع كزيادتو الفتح الكبير" .ُٕ

 (بيركت/اإلسبلمي
تعميؽ ناصر الديف األلباني كغيره، ): كماؿ-ابف السيد سالـ" صحيح فقو السنة" .ِٕ
. (مصر/المكتبة التكفيقية-2003/ط
. (لبناف/ ، دار الفكر1415/ط): يحيى بف شرؼ- نككم" صحيح مسمـ بشرح النككم" .ّٕ
. (لبناف/دار الكتب العممية-1/1412ط): عبد الرحمف- ابف الجكزم" صيد الخاطر" .ْٕ
المكتب -3/1410ط): محمد- ألباني" ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو الفتح الكبير" .ٕٓ

. (اإلسبلمي بيركت
-1/1420، ط2/260): محمد الطاىر- رزقي" عامؿ الزمف في العبادات كالمعامبلت" .ٕٔ

. (الرياض/مكتبة الرشيد
-1/1420، ط2/260): محمد الطاىر- رزقي" عامؿ الزمف في العبادات كالمعامبلت" .ٕٕ

. (الرياض /مكتبة الرشيد
.  (األردفٌ /بدكف طبعة كال تاريخ): طارؽ- حاج" عمـ االقتصاد كنظرٌياتو" .ٖٕ
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صالح - عمي" عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسبلمي كالنظـ االقتصادٌية المعاصرة" .ٕٗ
-دمشؽ/اليمامة لمطباعة- 1/1420تحقيؽ محمد الزحيمي كمصطفى العبد اهلل ،ط): حميد
. (بيركت

تحقيؽ عبد الباقي كالخطيب، ): أحمد- ابف حجر" فتح البارم شرح صحيح البخارم" .َٖ
. (بيركت/دار المعرفة"- ت.د"ط
-1/1414تحقيؽ مسعد السعدني،ط): محمد- قرطبي" قمع الحرص في الزىد كالقناعة" .ُٖ

. (بيركت/دار الكتب العممية
: عز الديف عبد العزيز- ابف عبد السبلـ" قكاعد األحكاـ في إصبلح األناـ" .ِٖ
. (لبناف-بيركت/دار ابف حـز-1/1424ط)
: عبد الرحمف حسف حبٌنكة- ميدانيٌ " قكاعد التدٌبر األمثؿ لكتاب اهلل عٌز كجؿٌ " .ّٖ
. (سكريا: ، دار القمـ2/1409ط)
دار -1/1421ط): عبد الرحمف- كيبلني" قكاعد المقاصد عند اإلماـ الشاطبيٌ " .ْٖ

. (سكريا/الفكر
 تحقيؽ إيفا 104ص ): عمي بف أحمد- ابف حـز األندلسي" كتاب األخبلؽ كالسير" .ٖٓ

. (دار ابف حـز - تقديـ عبد الحؽ التركماني- رياض
المكتبة -1/1419ط): أحمد بف محمد- ىركم" كتاب الغريبيف في القرآف كالحديث" .ٖٔ

. (تحقيؽ أحمد المزيدم-بيركت/العصرية 
. (لبناف/  دار صادر1/1997ط- 6/348): محٌمد بف مكـر- ابف منظكر "لساف العرب" .ٕٖ
عمـ -465/ 10[: )728]أحمد بف عبد الحميـ- ابف تيمية" مجمكعة فتاكل شيخ اإلسبلـ" .ٖٖ

.  (بعناية مركاف كجؾ- ىػ دار الكممة الطٌيبة1/1416ط-السمكؾ
: يكسؼ- ابف عبد اليادم" محض الصكاب في فضائؿ أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب" .ٜٛ
 .(مكتبة أضكاء السمؼ الرياض-1/1420عبد العزيز الفريح،ط.تحقيؽ  د)
- دار العاصمة- 3/1417ط): بكر بف عبد اهلل- أبك زيد" معجـ المناىي المفظٌية" .َٗ

. (السعكدٌية
:. المكتب لمتأليؼ كالترجمة" معجـ ركائع الحكمة كاالقكاؿ الخالدة" .ُٗ
: محٌمد بف أبي بكر- ابف القٌيـ" مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة" .ِٗ
. (تحقيؽ عمي الحمبي- مصر/ دار ابف عٌفاف-1/1416ط)
: محٌمد بف أبي بكر- ابف القٌيـ" مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة" .ّٗ
. (مصر/دار الحديث- 3/1418ط)
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/  ىػ ،دار القمـ 1408/ 3/ط): يكسؼ- قرضاكم" فتاكل معاصرة- مف ىدل اإلسبلـ" .ْٗ
. (الككيت

. (مصر/دار البصيرة-1/1419ط): محٌمد- ابف ضكياف"  في شرح الٌدليؿمنار السبيؿ" .ٓٗ
، 1419ط): ماجد عرساف- كيبلنيٌ " مناىج التربية اإلسبلمٌية كالمرٌبكف العاممكف فييا" .ٔٗ

. (لبناف/مؤٌسسة الرٌياف
مؤسسة -1/1418ط): زيداف عبد الفتاح- قعداف" منيج االقتصاد في القرآف" .ٜٚ

 .(بيركت/الرسالة
دار - 1/1419ط): سميـ- ىبلليٌ " مكسكعة المناىي الشرعٌية في صحيح السٌنة النبكٌية" .ٖٗ

. (مصر/ ابف عٌفاف
: عبد المطيؼ بف محٌمد- ابف ربيع" نظـ الفرائد مٌما في سمسمتي األلبانٌي مف فكائد" .ٗٗ
.  (السعكدٌية: ، مكتبة المعارؼ1/1420ط)
 دار 1/2003ط ): عابدة المؤٌيد- عظـ" كبعض مظاىر اإلسراؼ في حياتنا- كال تسرفكا" .ََُ

. (لبناف/ابف حـز
. تحقيؽ د): محمد عبد الكاحد- غبلـ ثعمب" ياقكتة الصراط في تفسير غريب القراف" .َُُ

. (السعكدية /مكتبة العمـك كالحكـ-1/1423محمد بف يعقكب التركستاني ط
(. 1/1421ط): حساـ الديف- عفانة" الجزء الخامس- يسألكنؾ" .َُِ
. القرآف الكريـ .َُّ
: "  محٌمد إبراىيـ- عبيدات" مدخؿ استراتيجيٌ - سمكؾ المستيمؾ .َُْ
. (مصر/ مكتبة اإليماف/ بدكف طبعة كال تاريخ): مسمـ بف الحجاج" الصحيح" .َُٓ
- إدريس" مظاىر االنحرافات العقدٌية عند الصكفٌية كأثرىا السٌيئ عمى األٌمة اإلسبلمٌية" .َُٔ

. (السعكدٌية/ مكتبة الرشد- 1/1419ط): إدريس محمكد
 
 

: المقاالت
:. ماجدة، كآخركف- أبك المجد" التجميؿ صنع اهلل كتعديؿ البشر" .ُ
(www.islamonline.net/iol.arabic/dowalia/adam-43 masaa-1.asp. .)
:. ناىد- باشطح" متى نشفى مف مرض االستيبلؾ الترفيييٌ " .ِ

(www.alriyadh-np.com/contents/29-12-2002/main page/COV-424.php). 
زيد بف - الرماني" إسراؼ عمى حساب األسرة البعد االقتصادٌم لئلسراؼ في الميكر كتكاليؼ الزكاج" .ّ

( (www.suhuf.net.sa/2000jaz/aug/23/ar9.htm: محمد 
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 العدد 1420 شعباف 4الجمعة ): زيد- الرٌمانيٌ " اإلعبلف كزيره أٌكؿ في مممكة الثقافة االستيبلكٌية" .ْ
(. www.suhuf.net.so/1999jaz/nov/12/or4.htm). كجريدة الجزيرة9906

 www.suhuf .net.sa/2001): زيد، كآخركف- الرٌمانيٌ " مستيمككف ببل ىكٌية كقعكا في الفخٌ " .ٓ

jaz/sep/l2/ta3.htm. .)
 العدد 1420 شعباف 4الجمعة ): زيد- الرٌمانيٌ "  اإلعبلف كزيره أٌكؿ في مممكة الثقافة االستيبلكٌية" .ٔ

(  www.suhuf.net.so/1999jaz/nov/12/or4.htm. جريدة الجزيرة9906
: زيد- الرٌمانيٌ " ىكس الٌتسٌكؽ" .ٕ
(www.muslimworldleague.org/paper/1774/articles/page5.htm .)
 
 www.suhuf.net.sa/2002): زيد- الرٌمانيٌ " المخٌدرات صنكؼ استيبلكٌية ضاٌرة " .ٖ

jaz/jun/28/ar4.htm .)
 .www): زيد- الرٌماني" المرتكزات االقتصادٌية لمعممٌية االستيبلكٌية" .ٗ

Suhuf.net.sa/2000jaz/29/ec23htm. .)
 www.suhut.net.sal 2001): زيد- الرٌمانيٌ " اإلعبلنات التجارٌية غسيؿ لممخٌ " .َُ

jaz/jul/15/1a3.htm. .)
: زيد- الرٌمانيٌ « األنماط االستيبلكٌية كاضمحبلؿ البيئة » .ُُ

www.suhuf.net.sa/2000jaz/aug/19/ec21.htm. .)
(.( www.suhut.net.sa/2000jaz/sep/13/ec20.htm): زيد- الرٌمانيٌ " الممٌؼ األسكد لبلستيبلؾ" .ُِ
: زيد- الرٌمانيٌ " شراىة االستيبلؾ أصبحت سرطاننا يخترؽ جسد األٌمة" .ُّ
(www.suhuf.net.sa/2001jan/1/ec14htm .)
مقاؿ في جريدة - 1ص): زيد بف محٌمد- الرٌمانيٌ " أىٌمٌية االستيبلؾ في اإلسبلـ- نقاط فكؽ الحركؼ" .ُْ

(. www. Suhuf . net /1999 jaz ىػ 1420الجزيرة، الجمعة ربيع األكؿ 
 www.suhufnet.sa/2000jaz: زيد- الرٌمانيٌ « عكلمة االستيبلؾ في العالـ الثالث » .ُٓ

/feb/10/ec5.htm ‘
 :  رانيا- الشاعر" المانيا تناىض الحرب بالمقاطعة" .ُٔ

www.islamonline.netArabic/inDepth/wariniraq/2003/03/article47.shtml 

:  عمي - عبد العزيز"االستيبلؾ قاعدة ذىبٌية" .ُٕ
(www. Islam –on -line. net/ arabic/ economics/ 2001/ 01/ article9. shtml. .)
المنظمة العربٌية لمتنمية " إمكانات الحصكؿ عمى الغذاء كمستكيات االستيبلؾ في الكطف العربيٌ " .ُٖ

 (. www.aoad.org/foods/possible/rate7.htm): الزراعٌية
-www.islamweb.net/prize/01/babعبد الحميد  -النجار« قضايا البيئة مف منظكر إسبلمٌي  .ُٗ

02.htm   ،
 /islamonline. net/ Aravic فيركز - مصطفى" فرنسا كألمانيا مناىضة الحرب بالمقاطعة" .َِ

InDepth/ wariniraqarticle22. Shtml   .) 

ُِ.        (www.alriyadh-np.com/contents/29-12-2002/main page/COV-424.php) 
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  6Iislam-on-line-5-2ص): عبد الحافظ- الصاكم" العنصر االقتصادٌم المفقكد.. اإليماف " .ِِ
. (مراجعات اقتصادية- اقتصاد 

(. www.suhuf.net.sa/2002 jaz/may/3/ar5.htm): زيد- الرٌمانيٌ " جنكف االستيبلؾ" .ِّ
ك
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دمق ك قوبك ااعفطاكك
الصفحة املعىن الرقم 
 135أّتوف   .ٔ
 81أزكى   .ٕ
 89إسراؼ   .ٖ
 116أفيوف   .ٗ
ـّ حلٌن   .٘  55أ
 220آنستم   .ٙ
 174إيثار   .ٚ
 77اجرّتت   .ٛ
. 13، 9استهصؾ    .ٜ
 51حبًنة   .ٓٔ
. 166خبل   .ٔٔ
. 65بذاذة   .ٕٔ
. 165تلذير   .ٖٔ
. 154ربسينّيات   .ٗٔ
. 79تعًسا هلم   .٘ٔ
. 206تعّفف   .ٙٔ
. 68تعّنيين   .ٚٔ
. 122متائم   .ٛٔ
. 122تولة   .ٜٔ
. 123ثغامة   .ٕٓ
. 77ثلط   .ٕٔ
. 88جلجلة   .ٕٕ
. 153حاجّيات   .ٖٕ
. 52حامي   .ٕٗ
. 77حلط   .ٕ٘
. 111ِحَدأَة   .ٕٙ
. 124حرسّي   .ٕٚ
. 116حبيبة   .ٕٛ
. 137حواشي   .ٜٕ
. 103خلائث   .ٖٓ
. 103طائر - رخم  .ٖٔ
. 122رقى   .ٕٖ
. 86ريش   .ٖٖ
. 127سارحة   .ٖٗ
. 58سرقٌن   .ٖ٘
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. 117سطل   .ٖٙ
. 221سفيو   .ٖٚ
. 19سلوؾ املستهلك   .ٖٛ
. 84سنا والسنوت   .ٜٖ
. 183شدؽ   .ٓٗ
. 66ضّب   .ٔٗ
. 153ضروريّات   .ٕٗ
. 142ضغاء   .ٖٗ
. 59طعاـ طّيب   .ٗٗ
. 51، 50طّيلات   .٘ٗ
. 173عفو   .ٙٗ
. 111عقور   .ٚٗ
. 127علم   .ٛٗ
. 145عياؿ   .ٜٗ
. 99فانصب   .ٓ٘
. 57فّدادين    .ٔ٘
. 124ُقّصة   .ٕ٘
. 186قنو   .ٖ٘
. 170كفاية   .ٗ٘
. 116كوكايٌن   .٘٘
. 104ما أكل السلع   .ٙ٘
. 104مرتّدية    .ٚ٘
. 123متفّلجة   .ٛ٘
. 104متنّدية   .ٜ٘
. 89خميلة   .ٓٙ
. 201مزعة   .ٔٙ
. 118مفرّت   .ٕٙ
. 104منخنقة   .ٖٙ
. 166مورفٌن   .ٗٙ
. 104موقوذة   .٘ٙ
. 131مًنة   .ٙٙ
. 131جناد   .ٚٙ
. 128نرد   .ٛٙ
. 104نطيحة   .ٜٙ
. 10نفقة   .ٓٚ
. 94، 67مهصج   .ٔٚ
. 116ىًنووين   .ٕٚ
. 123وامشة ومستومشة   .ٖٚ
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. 124واصلة ومستوصلة   .ٗٚ
. 51ودؾ   .٘ٚ
. 111وزغ   .ٙٚ
. 51وصيلة   .ٚٚ
. 128يانصيب   .ٛٚ

ك
ك
ك

ك



 

228 

 

 

ك
ك
ك
ك

كككككككدمق ك اعل اقكك



 

229 

 

 

دمق ك اعل اقكك
ك

 7أىمية االستيبلؾ تبرز في نقاط أربع  
 8االستيبلؾ يحافظ عمى مقاصد االستثمار 

 10إشارة إلى مف تكمـ في مفيـك الرشد االقتصادم في الغرب كانتقاداتو 
 11بذؿ الماؿ ال يجكز إال لمنفعة الديف أك الدنيا 

 11ىؿ يتيٌتؾ المرء في المعاصي مجانا؟ 
 17شرع مف قبمنا ىؿ ىك شرع لنا ؟ 

 20العكامؿ المؤثرة عمى سمكؾ المستيمؾ 
 35تأثير الطيبات عمى الديف، ككذلؾ الخبائث 

 38! أكيأذف الشرع بشيء ثـ يعاقب عميو؟
 42المباح ال يككف مطمكب الفعؿ كال مطمكب الترؾ 

 44أحسف ما قيؿ في الزىد 
 45السؤاؿ عف النعيـ ليس تكبيخا كتقريعا بؿ امتنانا 

 47الشبع النفٌي عف الٌنبي يفيد التكالي ال مطمقا 
 48اعتبار المسمميف باآليات النازلة في الكفار 

 49مراتب الشبع السبعة 
نما يعرض لو الشر بعارض   51الرزؽ كلك كثر فيك مف جممة الخير كا 

 51ىؿ يأتي الخير بالشر 
 53تعس عبد الدينار كليس مالكو أكجامعو 

 55المراد بالطعاـ الزاكي الذم بعث أىؿ الكيؼ ليؤتى بو 
 55جكاز اتخاذ األطعمة مف أنكاع شٌتى 

 56تسمية الكاحد عمى الطعاـ ال تكفي حتى يسمي الجميع 
 56يأكؿ مما يميو إال إذا عمـ رضا مف يأكؿ معو 

 56آداب األكؿ 
 57النيي عف األكؿ متكئا 

 58بركة االجتماع عمى الطعاـ 
 62مف أشعريات ابف حجر 

 63الغني يمبس ثيابا تميؽ بحالو مف النفاسة كالنظافة ليعرفو المحتاجكف 
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لمطمب منو 
 70حاجة اإلنساف إلى العمـ بعدد األنفاس  

 74فإذا فرغت فانصب  
 76الطيبات المعنكية 
 78بماذا يعرؼ الخبث 

 81!! غسؿ لحـ الذبيحة بدعة
 81تغير الحكـ باالستحالة 

 86ضرر دـ الضفدع كلحمو 
 87! ليس كؿ ما ختـ عميو بأنو مذبكح عمى الطريقة اإلسبلمية كاف كذلؾ
 88. إشارة إلى تفصيؿ ابف تيمية في مسألة التداكم بالمحرمات النجسة

 91اإلجابة عمى شبية عدـ الٌنص الصريح في تحريـ الدخاف 
 92نعؿ الفرس كالخرزة الزرقاء لدفع العيف شرؾ 

 93المكضع المكشكـ نجس 
 96التصكير حراـ إال 

 97المسخ إلى خنازير عمى حقيقتو 
 97رأم آخر في المكسيقى 

 98جكاز شراء الكمب لمحراسة كتعقب المجرميف 
 98مبلئكة الرحمة ال يدخمكف بيتا فيو كمب أك صكرة 

إشارة إلى إسياب محمد شمتكت في بياف ميزاف الحٌؿ كالحرمة فيما ال 
نص فيو  

99 

 99القائمكف بمقاطعة الكفار 
 103قكؿ أبي ىريرة ىذا مف كيسي 
 107تسمية النفقة الكاجبة صدقة 

 110الكلد يقدـ عمى الزكجة في الصدقة أـ العكس  أـ أنيما متساكياف؟ 
 117نظرة اإلسبلـ إلى الحاجات اإلنسانية 

أثر الشيء كمدل الحاجة إلى كجكده لمحكـ بككنو ضركريا أك حاجيا 
أك تحسينيا 

120 

 125جكاز االدخار 
 136أمثمة عمى إضاعة الماؿ 
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 145كممة البف حـز في صيانة الضركريات الخمس 
 146مف كانت الدنيا ىمو 

 149الفرؽ بيف البخؿ كالشح  
مف مجمكع % 70تيريب النفايات في الدكؿ المتقدمة التي تشكؿ 

النفايات إلى دكؿ العالـ الثالث 
155 

 163إشارة إلى الكتب التي تتكمـ عف المفاضمة بيف الفقر كالغنى 
 169الفرؽ بيف االقتصاد كالشح 
 169الفرؽ بيف الجكد كالسرؼ 

 177!! مؤتمر قمة األرض
 181عقكبة المقاطعيف لمدكؿ الكبرل 

 185متى يعطى اليتيـ مالو 
 186ال يذـ اإلنساف عمى ما خرج عف طبيعتو  
 187بذؿ الماؿ ال يجكز إال لمنفعة ديف أك دنيا 

 

 

 
 


