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، دينيا  : لتحكم شىت جنبات حياهتم اإلنسانية، إن اإلسالم شريعة اهلل تعاىل اليت أنزهلا على عباده
، مبا مشله من مبادئ عامة ... ولإلسالم نظمه اليت حتكم كل هذه اجلوانبواقتصاديا  ، واجتماعيا  

 تقصد إىل تنظيم حياة اإلنسان.، وأخرى خاصة

: االستهالك وإذا كان اجملتمع الدويل املعاصر يعاين من مشكالت اقتصادية عديدة منها
واإلسراف والتبذير يف السلع واملنتجات... وبالطبع فإن اجملتمع املسلم املعاصر يعترب جزء ، الرتيف

االستهالك ولكن تبدو أية حماولة لدراسة مشكل ، يؤثر فيه ويتأثر به، ويلمن هذا اجملتمع الد
حماولة ساذجة كمن حياول استنبات ، وتراثها العقدي والفقهي، وتداعياته بعيدا عن عقيدة األمة

، البذور يف اهلواء. فال خالف أن اإلسالم له قيم خمتلفة عن غريه من األنظمة يف معاجلة املشاكل
 ......االستهالك، و والتوزيع، والتسويق، كمشاكل اإلنتاج  القتصاديةاخاصة منها 

فإن ، والباعث على اإلنتاج، االقتصادياحملرك األساسي للنشاط االستهالك وإذا كان 
، وأقوال الصحابة، والسنة، يقتضي تتبع ورود هذا املصطلح يف الكتاب تأصيل دراسته يف اإلسالم

حىت نتمكن من رسم معامل واضحة هلذا املفهوم يف ، ملعاصرينواستعماالت الفقهاء القدامى وا
وضوابطه وأحكامه يف التشريع اإلسالمي. وعلى أساس ذلك ، ونربز مقاصده، التصور اإلسالمي

تهلك يف اإلسالم عن أصول محاية املس، سوف أتناول احلديث يف هذا الفصل الثاين ومباحثه
 : التالية وذلك وفق اخلطة

ضوابطه ، خصائصه، ألفاظه، مفهومه: يف القرآن الكرمي: االستهالك األول الفصل -
 وآليات محاية املستهلك فيه.

 محاية املستهلك يف السنة النبوية الشريفة.: الثاين الفصل -

 محاية املستهلك من خالل عمل اخللفاء الراشدين.: الثالث الفصل -

 الفقهية(. )القواعد هاءمحاية املستهلك من خالل اجتهاد الفق: الرابع الفصل -
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  القرآن الكريم.حماية المستهلك في : األول* الفصل 

 وضوابطه.، خصائصه، ألفاظه، مفهومه: في القرآن الكريم: االستهالك األولالمبحث 

   : واأللفاظ ذات الصلة به، في القرآن الكريماالستهالك مفهوم : األول * المطلب

، أو تقصريا يف مضمونه، وليس هذا زهدا يف املصطلح، آن الكرميمل يرد يف القر االستهالك لفظ  نا
 ولكن بعبارات وصيغ قرآنية فريدة.، ومعانيهاالستهالك فآيات القرآن الكرمي حتدثت عن مضامني 

ومدى ، يتمثل يف الدقة والوضوح، وأعتقد أن معيار التمييز واملفاضلة بني مصطلح وآخر
هي أفضل  االقتصاديةضوء ذلك نوقن أن مصطلحات القرآن يف و ، سالمة وصحة دالالته وأبعاده

 لغة " إحياؤهااالستهالكفمثال كلمة " ، والشائعة بني الناس، الوضعية االقتصاديةمن األلفاظ 
 املنتجاتو  للسلع اإلفناء، و واهلالك، التدمري: هو -كما سبق تفصيل ذلك  -اصطالحا و 
 اخلدمات.و 

وبذلك ، ناء ال توحي أبدا بالنفع والفائدة لإلنسانفمصطلحات التدمري واهلالك واإلف 
ال  وإهالكية لكل ما يستهلك، بالنسبة للمستهلك جمرد عملية تدمرييةاالستهالك تصبح عملية 

" فهي عملية بنائية على درجة عالية من األمهية لكل ، مع أهنا يف حقيقة األمر غري ذلك البتة، غري
ومن مث بناء ، فهي لإلنسان إشباع حلاجاته، حد سواء على، والسلع واخلدمات، من اإلنسان

بقدر ، ويرتتب على ذلك اقتدار اإلنسان ومتكنه من إنتاج املزيد من السلع واخلدمات، لطاقاته
، وبالتايل فالعملية يف جمملتها عملية اقتصادية منتجة، أكرب بكثري مما يستخدمه أو يستهلكه منها

 (.1ومن طاقات وقدرات اإلنسان من جهة أخرى")، رد من جهةمزيد وفائض من املوا يتولد عنها

، ومن هنا تتجلى احلكمة يف إعراض القرآن الكرمي عن استعمال مصطلح اإلستهالك
  والتعبري عن مضمونه بألفاظ قرآنية دقيقة.

                                                           

، نشر املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 35كرمي" للدكتور شوقي دنيا: ص: "نظرات اقتصادية يف القرآن ال - 1
 هـ.8241جدة ،  سنة:  
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 : (2أما مصطلح اهلالك ومشتقاته فقد ورد يف القرآن الكرمي على أربعة أوجه)

}هلك عين سلطانية{ : كقوله تعاىل،  وهو عند غريك موجود، افتقاد الشيء عنك -8
 (.42: )احلاقة

: }ويهلك احلرث والنسل{)البقرة: كقوله تعاىل،  هالك الشيء باستحالة أو فساد -4
 هلك الطعام.: ومنه، (405

 (.873: }إن امرؤ هلك{ )النساء: كقوله تعال،  املوت -5

}كل شيء : كما يف قوله تعاىل،  مه رأسابطالن الشيء يف العامل وعد: الفناء وهو -2
 (. 11: )القصص هالك إال وجه{

كما ذهب   –وعرب عنه ، ورد يف القرآن الكرمياالستهالك وبذلك ميكننا القول أن مضمون 
هالك الشيء باستحالة أو : وهو، بالنوع الثاين من معاين اهلالك -إىل ذلك الراغب يف مفرداته

، االستهالكوهذا قريب جدا من استعمال الفقهاء لكلمة ، طعاموقد مثل لذلك هبالك ال، فساد
 : (3الفقهي عن معنيني) االصطالحواليت ال خترج يف 

 مطلوبة منه عادة.، إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة موضوعة: أوال -

 تغيري الشيء من صفة إىل صفة أخرى.: ثانيا -

 هلالك يف القرآن الكرمي.وهذا املعىن األخري مطابق متاما ملعىن ا

جيد أن اهلل عز وجل قد عرب عنه ، يف القرآن الكرمي ومضامينهاالستهالك إن املتتبع ملعاين 
 : ومنها، حتمل معاين النفع والفائدة لإلنسان املستهلك، بألفاظ اقتصادية دقيقة

 اجتناب اخلبائث.و  * األكل من الطيبات8 
                                                           

 .351"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب، ص:  - 2
. و"تبيني احلقائق  5/18م" للشافعي: أل. و"ا 82/32انظر تفاصيل ذلك يف:"املدونة الكربى" لإلمام مالك:  - 3

 .5/380.و"الدر النقي شرح ألفاظ اخلرقي" البن املربد:    3/22ي: شرح كنز الدقائق" للزيلع
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 .* الرزق4 

 .اإلنفاق * 5 

 األكل من الطيبات واجتناب الخبائث.: 1النوع  -

، قد تكرر هذا االسم غري ما مرة، و باألكل من الطيباتاالستهالك يعرب القرآن الكرمي عن 
وما  صطالح القرآن؟ وعند الفقهاء؟ابالطيبات لغة ؟ ويف  فما املراد، يف غري ما آية من آياته

 احلكمة من إباحتها ؟.

 : الطيبات لغة -

،  و"أكثر ما يرد الطيب يف احلديث مبعىن احلالل .(4ضد اخلبيث"): ووه، "مجع الطيب
 .(5الطاهر"): وقد يرد الطيب مبعىن، كما أن اخلبيث كناية عن احلرام

إذا كانت لينة : ريح طيبة، و لليت تصلح للنبات: " أرض طيبة: وجاء يف" لسان العرب"
إذا كانت حصانا عفيفة.....وكلمة  :وامرأة طيبة، إذا كانت حالال: وطعمة طيبة، ليست بشديدة

 (.6طاهرة "): آمنة كثرية اخلري... وتربة طيبة: وبلدة طيبة أي، إذا مل يكن فيها مكروه: طيبة

وطابت نفسه ، إذا كان لذيذا أو حالال فهو طيب: "طاب الشيء يطيب طيبا: ويقال
 (.7انبسطت وانشرحت"): تطيب

والطعام الطيب يف الشرع ما كان ، ذه النفسوما تستل، و"أصل الطيب ما تستلذه احلواس
كان طيبا ،  فإنه مىت كان ذلك، ومن املكان الذي جيوز، وبقدر ما جيوز، متناوال من حيث ما جيوز

 (.8عاجال وآجال ال يستوخم")

                                                           

 .881"خمتار الصحاح" للرازي: ص:  - 4
 . 375و 374"النهاية يف غريب احلديث واألثر" البن األثري: ص:    - 5
 .4754و 2/4758"لسان العرب" البن منظور:  - 6
 .823"املصباح املنري" للفيومي: ص:  - 7
 .548لفاظ القرآن" للراغب، ص: "مفردات أ - 8
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املنتجات اليت تستلذها و  بناء على ما تقدم فإن الطيبات تطلق يف اللغة على مجيع السلعو 
وهي يف مقابل  .طاهرو  هي تشمل كل طعام أو شراب حالل، و ستهالكهاتقبل على ا، و النفوس

 .األشربةو  اخلبائث اليت تشمل كل حرام من األطعمة

 : الطيبات في القرآن الكريم -

يكتشف مفهوما فريدا ودقيقا للسلع ، االقتصاديةإن املستقرئ آليات القرآن الكرمي  
 حتمل دائما معاين وقيم أخالقية وفكرية مثل حيث يعرب عنها بتعابري، االستهالكيةواملنتجات 

 (. 9الطيبات من الرزق. وقد تكررت كلمة"الطيبات" يف القرآن الكرمي يف مثانية عشر موضعا)

 : ( وهي10ووجدوها على مثانية معان)، وقد تتبع املفسرون ورود الطيبات يف آيات القرآن

( وقوله 878: قناكم{ )البقرة} كلوا من طيبات ما رز : ومنه قوله تعاىل، احلالل -8
 (.50: }والطيبات من الرزق{ )األعراف: تعاىل

}وأنزلنا عليكم املن والسلوى كلوا من طيبات ما : ومنه قوله تعاىل، املن والسلوى -4
من الطيبات  }ولقد بوأنا بين إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم: وقوله تعاىل (.38: رزقناكم{ )البقرة

 (.25: {)يونس

} فبظلم من الذين هادوا حرمنا : ومنه قوله تعاىل، حوم وحلوم كل ذي ظفرالش -5
 (. 832: عليهم طيبات أحلت هلم{)النساء

 (.03: }قل أحل لكم الطيبات{)املائدة: ومنه قوله تعاىل، الذبائح -2

                                                           

كلمة الطيبات تعين إطالقا: ا" ألشياء احلسنة والنقية" ، وقد تكررت مشتقاهتا يف القرآن الكرمي ثالث وأربعني مرة،   - 9
ولكنها استعملت مبعىن املواد االستهالكية مثاين عشرة مرة، انظر :"املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي" حملمد فؤاد 

 ه.8202، دار الدعوة استانبول تركيا، سنة  : 255و 254الباقي، ص: عبد 
، 233و 232. و"قاموس القرآن" للدامغاين، ص:  547و 548انظر:"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب، ص:  - 10

 هـ.8280مكتبة الرشد، الرياض، سنة : 
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: }فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات{ )األنفال: ومنه قوله تعاىل، الغنيمة -3
48.) 

: }والطيبات للطيبني والطيبون للطيبات{ )النور: ومنه قوله تعاىل، حلسن من الكالما -8
48.) 

}ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر : ومنه قوله تعاىل، الرزق الطيب -7
 (.70: ورزقناهم من الطيبات{)اإلسراء

ات ما أحل اهلل } ال حترموا طيب: ومنه قوله تعاىل، أنواع الطيبات على اإلطالق-1 
 (.12: لكم{)املائدة

حبيث أهنا ، و بذلك تكون الطيبات يف القرآن الكرمي قريبة من معانيها اللغوية اآلنفة الذكر
خاصة مما حرمه اهلل على األمم ، األشربةو  تشمل كل ما أباحه اهلل تعاىل للمسلمني من األطعمة

الطيبات يف القران   هذا األساس تشمل حلوم كل ذي ظفر.....و علىو  شحوم، و السابقة كالغنائم
  .طيباو  به لكونه طاهرا باالستمتاعوأمر املسلمني ، جلو  كل حالل أحله اهلل عز

 : الطيبات اصطالحا -

فعرفها أحد الباحثني ، خمتلفة املباين، عرف العلماء الطيبات بتعريفات متقاربة املعاين
 : بأهنا االقتصاديني

اليت يؤدي استعماهلا إىل حتسني مادي ، املمنوحة من اهلل للعباد "هي املواد النافعة اخلرية
 (.11وأخالقي وروحي للمستهلك")

املواد النافعة : " الطيبات هي: وإىل قريب من هذا التعريف ذهب باحث آخر إىل أن
 (.12واليت يؤدي استهالكها إىل معىن أخالقي وروحي للمستهلك")، املمنوحة من اهلل لعباده

                                                           

 هـ.8522 : ة األوىل سنة: دار القلم، الكويت، الطبع22"االقتصاد اإلسالمي" ملنذر قحف: ص:  - 11
 هـ.8208: ، مكتبة السوادي، جدة سنة531"املذهب االقتصادي اإلسالمي" لعدنان خالد الرتكماين، ص:  - 12
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"كل سلعة تتصف باحلسن والنقاء : ثالث إىل أن املقصود بالطيبات هي ويشري باحث
 (.13والطهارة وعكسها اخلبائث")

 : وميكن أن نصوغ تعريفا للطيبات ونقول بأهنا

 هبا شرعا وهي عكس اخلبائث". االنتفاع" كل سلعة طاهرة وحالل جيوز 

وتعود مبنفعة ، ها الشارعاليت أحل االستهالكيةوتدخل يف الطيبات مجيع السلع واملنتجات 
 : القرآن الكرمي إىل أصناف كثرية من الطيبات ومنها وقد أشار، مشروعة على املستهلك وصحته

وتشمل مجيع ما أحله اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم من : طيبات املأكل واملشرب -8
طيبات ما أحل اهلل }يا أيها الذين آمنوا ال حترموا : مصداقا لقوله تعاىل، األطعمة واألشربة

 (.12: لكم{)املائدة

" أن مجاعة من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل : قال ابن العريب: ويف سبب نزول هذه اآلية
علي واملقداد وعبد اهلل بن عمر وعثمان بن مظعون.... اجتمعوا يف بيت هذا : عليه وسلم منهم

 وال يأكلوا اللحم، ناموا على الفرشوأن ال ي، على أن ال يزالوا صائمني قائمني األخري واتفقوا
وجيبوا ، ويسيحوا يف األرض، ويلبسوا املسوح، ويرفضوا الدنيا، وال يقربوا النساء والطيب، والورك

ويأكل ، فبلغ ذلك رسول اله صلى اله عليه وسلم فنهاهم وأعلمهم أنه ينكح النساء، مذاكريهم
 (.14ويفطر ويصوم..")، وينام ويقوم، من األطعمة

(." ومن 15" يا أيها الذين آمنوا ال متنعوا أنفسكم مما طاب ولذ من احلالل"): ىن اآليةومع
وال تردوا ، واشكروه، فامحدوه إذ أحلها لكم، فإهنا نعم أنعم اهلل هبا عليكم، املطاعم واملشارب

وكفر ، فتجمعون بذلك بني القول على اهلل الكذب، نعمته بكفرها أو عدم قبوهلا أو اعتقاد حترميها
 (.16فإن هذا من االعتداء")، واعتقاد احلالل الطيب حراما خبيثا، النعمة

                                                           

 هـ.8208 : ، مؤسسة الرسالة، بريوت سنة882"مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالم" لسعيد مرطان، ص:  - 13
 .4/844"أحكام القرآن" البن العريب:  - 14
 .530الكشاف" للزخمشري: ص: " - 15
 .440" تيسري الكرمي الرمحان" للسعدي: ص:  - 16
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}يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري : كما يف قوله تعاىل: طيبات امللبس والزينة -4
 (.43: سوءاتكم وريشا{)األعراف

اللباس سرت ف، مينت اهلل عز وجل يف هذه اآلية على عباده مبا جعل هلم من اللباس والريش
والريش من ، فاألول من الضروريات، الريش ما يتجمل به ظاهرا: والرياش، السوءاتللعورات وهي 

 (.17التكمالت والزيادات")

، والشراب، والطعام، إن كل ما حيتاجه اإلنسان يف حياته يسره اهلل له من اللباس
، ه أن هذا ليس مقصودا يف حد ذاتهل وبني، وأمره اهلل باالستمتاع به، وحنوها، واملناكح، واملراكب

 (.18وإمنا أنزله اهلل ليكون معونة هلم على عبادته وطاعته)

}يا بين آدم : قال تعاىل، عند كل صالة اإلنسان بأخذ زينته ويأمر اهلل سبحانه وتعاىل
 (.42: خذوا زينتكم عند كل مسجد{ )األعراف

أمروا باللباس ، يطوفون بالبيت عراة"أهنا نزلت يف الذين كانوا : قال أبو بكر بن العريب
،  طلب منه أن يكون حسن اهليئةو بل ، قد أباح اإلسالم للمسلم املستهلكو  (.19وسرت العورة")

الغرض من امللبس و  .....رياش، و ثياب، و متمتعا مبا خلق اهلل من زينة، مجيل اهلندام، كرمي املنظر
 : يف التصور اإلسالمي أمرين

 .سرت العورة -8
 ال خيالء.و لتجمل يف غري بطر او  الزينة -4

فقد احنرف عن ، الزينةو السرت : وما من مستهلك مسلم يفرط يف أحد هذين األمرين
هذا سر النداءين اللذين وجههما اهلل إىل بين آدم . و صراط اهلل القومي إىل سبل الشيطان الرجيم

}يا بين آدم ال يفتننكم : اتباعا خلطوات الشيطان. قال تعاىل، ترك الزينةو  حيذرهم فيهما من العري

                                                           

 .4/824"تفسري القرآن العظيم" البن كثري:  - 17
 .485"تيسري الكرمي الرمحان" للسعدي: ص:  - 18
 .4/421"أحكام القرآن" البن العريب:  - 19
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 (. 48: الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة ينزع عنهما لباسهما لرييهما سوآهتما { ) األعراف
 (.42: } يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد { ) األعراف: وقال تعاىل

ها }واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومن: كما يف قوله تعاىل: طيبات املراكب -5
مجال حني ترحيون وحني تسرحون وحتمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال  ولكم فيها تأكلون

واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة وخيلق ما ال  بشق األنفس إن ربكم لرؤوف رحيم
 (.1-3: تعلمون{)النحل

 كما،  لبقر والغنماإلبل وا: فاهلل عز وجل مينت على عباده مبا خلق هلم من األنعام وهي
كون أصوافها ،  وما جعل هلم فيها من املصاحل واملنافع، فصلها يف سورة األنعام إىل مثانية أزواج

وماهلم فيها من ، ويأكلون من أوالدها، ومن ألباهنا يشربون، وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفرتشون
 (.20اجلمال وهو الزينة")

 }واهلل جعل لكم من بيوتكم سكنا: تعاىل كما يف قوله: طيبات املسكن واملأوى -2
وجعل لكم من جلود األنعام بيوتا تستخفوهنا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها 

: وأشعارها أثاثا ومتعا إىل حني واهلل جعل لكم مما خلق ظالال وجعل لكم اجلبال أكنانا{)النحل
10-18.) 

يأوون إليها ، هلم من البيوت اليت هي سكن هلم يذكر اهلل متام نعمه على عبيده مبا جعل
من : وجعل هلم أيضا من جلود األنعام بيوتا أي، وينتفعون هبا بسائر وجوه االنتفاع، ويسترتون هبا

 (.21األدم يستخفون محلها يف أسفارهم ليضربوها يف إقامتهم يف السفر واحلضر")

، ومكان راحته، ا مأواه ومستقرهألهن، فالبيوت نعمة عظيمة أنعم اهلل هبا على اإلنسان
 وتوفر له احلماية من الشمس والربد.، تسرته عن أعني الناس

                                                           

 . 388و 4/383"تفسري القرآن العظيم" البن كثري:  - 20
 .4/355: نفسه   - 21

 



 

 

12 

فإنه ال يكتمل ، يف القرآن الكرمي يعين األكل والتمتع بالطيباتاالستهالك وإذا كان 
ويف اصطالح  فما املراد باخلبائث لغة؟، إال بشقه الثاين واملتمثل يف اجتناب اخلبائث مضمونه

 هاء؟و ما هي بعض مناذجها ؟.الفق

 



 

 

13 

: الخبائث لغة *    

وخبث الرجل خبثا ، وقد خبث الشيء خباثة، وهو ضد الطيب: " مجع اخلبيث: اخلبائث لغة 
 ": يقالو  (.22املفسدة"): علمه اخلبث وأفسده...واملخبثة: وأخبثه، خب رديء: فهو خبيث أي

: إحدامها: بيث". هو من جهتني" أنه هنى عن كل دواء خ: ومنه احلديث، النجس: اخلبث
وتناول حرام إال ما خصته ، واألبوال...كلها جنسة خبيثة، واألرواث، النجاسة وهو احلرام كاخلمر

من طريق : واجلهة األخرى وروث ما يؤكل حلمه عند آخرين.، السنة من أبوال اإلبل عند بعضهم
وكراهية النفوس ، قة على الطباعوال ينكر أن يكون كره ذلك ملا فيه من املش، الطعم واملذاق

 (.23هلا")

وأصله الرديء ، ما يكره رداءة وخساسة حمسوسا كان أو معقوال: " اخلبث واملخبث: ومنه
والقبيح ، والكذب يف املقال، وذلك يتناول الباطل يف االعتقاد، الدخلة اجلاري جمرى خبث احلديد

 (.24يف الفعال")

: خبث الرجل فهو: لطيب من الرزق..يقالضد ا: " اخلبيث: وجاء يف لسان العرب
الرديء من كل : الذي يعلم الناس اخلبث...... واخلابث: خب رديء......واملخبث: خبيث أي

 (.25الزىن واملال احلرام والدم..."): واحلرام البحت يسمى مثل، شيء فاسد

و رحيه  والرديء املستكره طعمه أ، ويطلق على احلرام كالزنا، "خبث خالف طاب: و يقال
: واألخبثان، اليت كانت العرب تستخبثها مثل احلية والعقرب: كالثوم والبصل ومنه اخلبائث وهي

 (.26جنس"): وشيء خبيث أي، البول والغائط

                                                           

 .78"خمتار الصحاح" للرازي: ص: - 22
 .434و 438"النهاية يف غريب احلديث واألثر" البن األثري: ص:  - 23
 .837"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب، ص:  - 24
، حتقيق حممد حسن 2/543. و"احمليط يف اللغة" البن عباد: 8012و 4/8011"لسان العرب" البن منظور:  - 25

 م. 8222الكتب الطبعة األوىل سنة : ال ياسني، عامل 
 .84"املصباح املنري" للفيومي: ص:  - 26
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سواء أكان ، وكخالصة ملا سبق فإن اخلبيث لغة يطلق على احلرام والنجس من كل شيء
.ويطلق كذلك على كل ما تستقذره النفوس ماديا كاخلمر والدم.... أو معنويا كاملعاصي والذنوب

 وتنفر منه خلساسته وجناسته.، والطباع السليمة

 : الخبائث في اصطالح الفقهاء *

وإن اختلفت طريقة صياغتها ، ولكنها تصب يف وعاء واحد، للخبائث تعريفات عديدة
 : ومنها ما يلي

أو ما فيه ضرر واضح ، ليمة" األمور املستكرهة اليت تنفر منها الطبائع الس: اخلبائث هي
 (.27للبدن كاخلنزير وامليتة والدم")

أو ما خبث يف ، "ما يستخبث من الدم امليتة وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهلل به: وقيل هي
 (.28احلكم كالربا والرشوة وغريمها من املكاسب اخلبيثة")

وال حتسن له ، وال ينجب، "من ال يفلح: (. وقيل29"كل مستخبث يف العرف"): واخلبيث
  (.30عاقبة وإن كثر")

" كل ما حرمه اهلل تعاىل فهو خبيث ضار يف البدن : وقيل يف تعريفه أيضا أنه
 (.31والدين")

                                                           

 .4/432،  و"فتح القدير" للشوكاين:  458/ 8"أحكام القرآن" البن العريب:  - 27
م 8271 :،  دار الفكر بريوت، الطبعة الثانية، سنة  7/477"تفسري القامسي املسمى حماسن التأويل" للقامسي:  - 28

 م.8214، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان ، سنة : 4/10ري النسفي": ،  و"تفس
 م.8288، دار القلم، الطبعة الثالثة، سنة  :8/547"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:  - 29
،  مطبعة عيسى البايب   52/ 8" أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف فقه إمام األئمة مالك" للكشناوي:   - 30

 شركائه، الطبعة الثانية، د ت.احلليب و 
 .8/812"  كشف القناع عن منت اإلقناع" للبهويت: - 31
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أو تصد عنه ، "ما تستقذره الطبائع السليمة ذوقا كامليتة والدم املسفوح: وعرف أيضا بأنه
أو لضرره يف الدين  ، ه الدودة الوحيدةالعقول الراجحة لضرره يف البدن كاخلنزير الذي تتولد من أكل

 .(32كالذي يذبح للتقرب لغري اهلل تعاىل")

فكل ، أنه ال اختالف بينهما، للخبائث واالصطالحيو يبدو يل بعد ذكر املعنيني اللغوي 
وإن اختلفت األلفاظ وطريقة ، واحد منهما يعطي نفس املعىن واملضمون الذي يعطيه اآلخر

 الصياغة.

 : تقدم ميكن تعريف اخلبيث بأنهومن خالل ما 

أو ما تستقذره الطبائع السليمة لوجود ، "ما يستخبث يف ذاته حنو الدم وامليتة وحلم اخلنزير
 ضرر به يف ذاته".

واجتناب ، أكل الطيبات: يف القرآن الكرمي ينبين على أصلني اثنني ومهااالستهالك إن 
 : ملستهلك املسلم ما يليالشارع على ا ومن اخلبائث اليت حرمها، اخلبائث

 : الدم المسفوح -1

هرقته والسفح للدم  : وسفحت املاء، سفكته: وسفحت دمه، أرسله: سفح الدمع: يقال
 (33سفاك"): ورجل سفاح للدماء، كالصب

 (.34"الدم اجلاري الذي يسيل وهو احملرم"): أما الدم املسفوح اصطالحا فهو

غري املسفوح وهو الذي يبقى داخل الذبيحة أما ، وجناسته مغلظة، وهو جنس باإلمجاع 
وهلذا حكم على ، خالفا للشافعية الذين يعتربونه جنسا معفوا عنه، فهو طاهر لصعوبة التحرز منه

، أجزاء امليتة اليت فيها دم من اللحم والشحم واجللد وحنوها أهنا جنسة الحتباس الدم النجس فيها

                                                           

 ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، د ط، و  د ت.2/827"تفسري املنار" حملمد رشد رضا:  - 32
 .5/4045، و"لسان العرب" البن منظور: 808"املصباح املنري" للفيومي: ص:    - 33
 .7/842لقرآن" للقرطيب: "اجلامع ألحكام ا - 34
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رج من البدن باستثناء ما يؤخذ ألغراض طبية كالتربع ودم احلي من اإلنسان واحليوان جنس إذا خ
 (.35بالدم")

 : وأما احلكم من حترمي الدم املسفوح فمتعددة ومنها

} قل : لذلك حرمه اهلل عز وجل يف قوله، أنه مستقذر يعافه الطبع اإلنساين السليم -8
فوحا أو حلم خنزير ال أجد فيما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مس

 (.828: فإنه رجس{)األنعام

 الدم املسفوح يضر بصحة املستهلك ويتسبب له يف أمراض كثرية. -4

، وتكاثرها، الدم من أفضل البيئات اخلصبة لنمو امليكروبات الضارة بصحة اإلنسان -5
 (.36زرع فيه بالدم)بتغذية الوسط الذي ي قاموا لذا إن علماء البكترييا إذا أرادوا زرع ميكروب معني

تؤثر  إن وجود الدم بكثرة يف أمعاء اإلنسان يساعد على إنشاء مركبات نوشادرية -2
 (.37وقد تصل إىل حد فقدان الوعي والدخول يف غيبوبة)، على املخ

حيث إن أهل اجلاهلية كان إذا جاع ، عليه واالعتداءمنعا إليذاء احليوان وتعذيبه  -3
 (.38احليوان مث جيمع دمه ويشربه) أحدهم عمد إىل شيء حاد فيجرح

                                                           

م ، 8252، مطبعة مصطفى البايب احلليب سنة: 8/12انظر التفاصيل يف :"الدر الثمني واملورد املعني" مليارة:  - 35
، حتقيق أيب إسحاق امحد عبد الرمحان دار الكتب العلمية بريوت لبنان 8/871و"الذخرية يف فروع املالكية" للقرايف : 

 م.4008 :الطبعة األوىل ،سنة 
م  ،  8273دار املعرفة بريوت سنة:  8/880و"حاشية الطحطاوي على الدر املختار" ألمحد الطحطاوي احلنفي: 

دار الفكر، د ت، و"اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف" للمرداوي:  8/804و"شرح منتهى اإلرادات" للبهويت: 
 م.8227سنة :  مية بريوت، الطبعة األوىل، حتقيق حممد حسن إمساعيل الشافعي دار الكتب العل8/580

، حتقيق عز الدين هشام بن عبد الكرمي البدراين، دار الكتاب، 8/845و"عجالة احملتاج يف توجيه املنهاج" البن امللقن: 
 م.4008األردن، سنة: 

 ، مكتبة القرآن. 83"ملاذا حرم اهلل هذه األشياء" حملمد كمال عبد العزيز، ص:  - 36
 .83ص: نفسه:  - 37
 23"احلالل واحلرام يف اإلسالم" ليوسف القرضاوي، ص:  - 38
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 : لحم الخنزير -2

 : على قولني اختلف الفقهاء يف جناسة اخلنزير

 : * القول األول

، إن اخلنزير جنس العني بكل ما فيه: حيث قالوا، وذهب إليه احلنفية والشافعية واحلنابلة 
خالفا ، ازين فقط للضرورةأو بأي شيء من أجزائه. وأجاز احلنفية شعره للخر ، به االنتفاعوحيرم 

 (.39أليب يوسف الذي روي عنه أنه كره ذلك)

وحىت جلده يبقى جنسا فال ينتفع ، وال يطهر اخلنزير عند أصحاب هذا القول بأي حال
 (.40يف هذا داللة على جناسته املغلظة )، و ولو بعد الدباغ

 : * القول الثاني

" ومن : حيث قالوا، يف اجلملة وهو أن اخلنزير عندهم طاهر، وذهب إليه املالكية 
 (.41وما يف بطنه ما مل ينفصل")، أو خنزيرا أو مشركا، احلي ولو تولد من العذرة ولو كليا: الطاهر

وال ، أو ما يتولد من جناسة، ولو كان خنزيرا أو كلبا، أن كل حي طاهر: ومعىن كالمهم
، انفصال العضو مبثابة موتهألن ، ينجس احلي عندهم إال باملوت أو انفصال العضو عن اجلسم

 (.42"كل حيوان طاهر ما دام حيا"): واستدلوا على قوهلم ذلك بأن

 : ومن حكم حترمي حلم اخلنزير ما يلي

، فال يقربه عاقل، ألنه خمالف لفطرة اإلنسان، حلم اخلنزير تستخبثه الطبائع السليمة -8
}قل ال أجد يف : ز وجل يف قوله تعاىلع، لذلك حرمه اهلل، وال يستحله مسلم لقذارته ونتانة حلمه

                                                           

. و"عجالة احملتاج" البن  4/34. و"حتفة الفقهاء" للسمرقندي:   8/85انظر:"بدائع الصنائع" للكاساين:  - 39
 . 8/808، و"شرح منتهى اإلرادات" للبهويت:  8/35. و"املهذب" للشريازي:  844/ 8امللقن:  

 .8/844. و"عجالة احملتاج" البن امللقن:  804/ 8لطالبني" للنووي: "منهاج ا - 40
 .8/13"اخلرشي على خمتصر سيدي خليل" للخرشي:  - 41
 .8/13"اخلرشي على خمتصر سيدي خليل" للخرشي  :  - 42
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ما أوحي إيل حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس 
 (.828: أو فسقا أهل لغري اهلل به{)األنعام

ويف ذلك اعتداء ، أكل حلم اخلنزير يصيب اإلنسان بإمراض كثرية ال حتمد عقباها -4
فقد أثبت األطباء أن يف حلمه ودمه ، الشريعة اإلسالمية وهو حفظ النفسعلى مقصد من مقاصد 

وأمعائه دودة شديدة اخلطورة تسمى"بالدودة الشريطية" واليت تعيش يف فضالت اخلنزير على هيئة 
فتؤثر على الدورة ، وتنتقل إىل اإلنسان عن طريق أكل حلم اخلنزير غري املطهي جيدا، أكياس

 (.43يوية يف جسم اإلنسان كاملخ والقلب واألعصاب)الدموية واألعضاء احل

وانسداد ، وانسداد القصبات اهلوائية واختناقها، االلتهابات الرئوية: التسبب يف أمراض -5
والسبب يف كل هذه األمراض هي ديدان"األسكارس" املوجودة ، والتهاب البنكرياس احلاد، األمعاء

 (.44يف حلم اخلنزير)

، ة الدمويةواختالل الدود، واخرتاق جدار املعدة، فاصل بالروماتيزمإصابة العظام وامل -2
 (.45" املوجودة داخل عضالت اخلنزير.)والسبب يف ذلك دودة "الرتخيينيا

ألنه قد وجد أن من يأكلون حلوم اخلنازير يفقدون ، فقدان الغرية على احملرمات -3
تقل هذا الطبع إىل من يتغذى على فين، ألن من طباع اخلنزير أنه ال يغار على أنثاه، الغرية
 (.46حلمه)

                                                           

 .28و 23"احلالل واحلرام يف اإلسالم" ليوسف القرضاوي: ص:  - 43
، تنقيح وتقدمي حممد حميي 38و 33العلم والدين" لسليمان قوش، ص:  " حكمة وأسباب حترمي حلم اخلنزير يف - 44

 .888و 883الدين األصفر، دار البشري، و" اإلعجاز الطيب يف القرآن" للجميلي ص: 
 . 33"حكمة وأسباب حترمي حلم اخلنزير يف العلم والدين" لسليمان قوش: ص:  - 45
، و"ملاذا حرم اهلل هذه األشياء" حملمد كمال عبد 44و 48، ص: "احلالل واحلرام يف اإلسالم" ليوسف القرضاوي - 46

 .82العزيز، ص: 
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 : الكلب -3

 : اختلف الفقهاء يف جناسة الكلب على قولني

 : * القول األول

، وذهب إىل ذلك حممد من احلنفية، وما تولد عنه جبميع أجزائه، أن الكلب جنس 
فعرقه وفضالته ، أنه إذا كان لعاب الكلب جنسا: والسبب يف ذلك قالوا، (47واحلنابلة)، والشافعية

 (.48ألن فمه أطيب من باقي أعضائه لكثرة ما يلهث)، وسائر أجزائه كلعابه أوىل بالنجاسة

وقد استدلوا على قوهلم هذا ، (49وأصحاب هذا القول ال يفرقون بني الكلب املعلم وغريه)
 "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب أن يغسله سبع: حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 (.50مرات أوالهن بالرتاب")

 (.51واحلديث عام ال يفرق بني الكلب املعلم وغريه)

 : * القول الثاني

 (.52وأبو حنيفة يف الصحيح عنه)، أن الكلب طاهر وذهب إىل ذلك املالكية 

                                                           

  8/35،و"املهذب" للشريازي:   80/ 8يلي: ب، و"األنوار" لألرد 8/844انظر:"عجالة احملتاج" البن امللقن:  - 47
 .8/422،و      " اإلنصاف" للمرداوي: 

 . 45و 8/44دراري املضيئة" للشوكاين: ، و"ال 8/847"عجالة احملتاج" البن امللقن:  - 48
 .8/458"هناية احملتاج" للرملي:  - 49
: 877: حكم ولوغ الكلب، رقم احلديث: 47: الطهارة: باب رقم: 05أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم: - 50
8/854. 

كم ،رقمه: :اذا شرب الكلب يف اناء احد 52: الوضوء :باب رقم:02و اخرجه البخاري يف صحيحه : كتاب رقم :
874:8/23. 

. و اخرجه 52/ 8: 53:جامع الوضوء،رقمه : 08:الطهارة:باب رقم :04و اخرجه مالك يف املوطأ :كتاب رقم :
: 585:غسل االناء من ولوغ الكلب ،رقمه:58:الطهارة و سننها: باب رقم :04ابن ماجه يف سننه :كتاب رقم: 

8/850  . 
 .028و 8/801"شرح صحيح مسلم" للنووي:  - 51
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، جبواز االنتفاع من الكلب يف احلراسة والصيد والزرع، وقد استدل األحناف على قوهلم 
 (.53"أن كل حي طاهر العني"): ندهمأما املالكية فألن ع

 : الميتة -4

فدخل فيها ، " كل ما زالت حياته بغري ذكاة شرعية: امليتة وهي: ومن خبائث األطعمة
وكذلك احليوان ، ومذكى املأكول تذكية غري شرعية كذبيحة اجملوسي واحملرم، مذكى غري املأكول
 (.54امليت دون ذكاة ")

، وإمنا يدخل فيها مذكى غري املسلم، أنفها فقطوامليتة ليست كل ما ماتت حتف 
ويدخل يف معناها أيضا ذبيحة املسلم أو الكتايب ، فذبائحه حمرمة على املسلمني وهي مبثابة امليتة

 تأكلوا}وال : أو اليت يذكر اسم غري اهلل تعاىل عليه لقوله تعاىل، الذي يعتمد عدم التسمية عليها
 (.55()844: لفسق{)األنعام مما مل يذكر اسم اهلل عليه إنه

}حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير : أما حكم امليتة وأنواعها فقد بينه اهلل يف قوله
وما أكل السبع إال ما ذكيتم وما ذبح  والنطيحةوأما أهل لغري اهلل به واملنخنقة واملوقوذة واملرتدية 

 (.02 :على النصب وأن تستقسموا باألزالم ذلكم فسق{)املائدة

فاآلية حترم على اإلنسان أنواعا من األطعمة اليت كانوا يستحلوهنا يف اجلاهلية كامليتة والدم 
 (.56وحلم اخلنزير وغريها حلكم اقتضت هذا التحرمي)

فإذا فعل ، الذبيحة اليت مل يذكر اسم اهلل عليها: ما أهل لغري اهلل به وهي: وتشمل امليتة 
حجارة  : ومثل ما ذبح على النصب وهي، ق بينها وبني امليتةذلك حرمت الذبيحة وأصبح ال فر 

 (.57كان أهل اجلاهلية يعظموهنا ويذحبون عليها)
                                                                                                                                                                      

.  8/40.و"اهلداية" للمرغيناين:   4/848. و"بداية اجملتهد" البن رشد:  8/12انظر:"الدر الثمني" مليارة:  - 52
 .8/25و"فتح القدير" البن اهلمام: 

 نفس املراجع السابقة: نفس األجزاء والصفحات. - 53
 .8/451. و"هناية احملتاج" للرملي:   8/28"أسهل املدارك" للكشناوي:  - 54
 .8/13. و"الدر الثمني" مليارة:   8/11"شرح اخلرشي على خمتصر سيدي خليل" للخرشي:  - 55
 .7/888"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:  - 56
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وذلك ، وما أكل السبع فحكمها حكم امليتة والنطيحةأما املنخنقة واملوقودة واملرتدية  
 (.58خلروج روحها دون ذكاة صحيحة)

 : أما فروع امليتة فتفصيلها كالتايل

 : سان )الميت(جثة اإلن -أ

 : اختلف الفقهاء يف حكمها على قولني

 : * القول األول 

وقد ذهب ، ألنه مكرم من عند اهلل ذلك و، ذهب أصحابه إىل أن اإلنسان امليت طاهر 
 (.59والشافعية)، واحلنفية، إىل ذلك مجهور الفقهاء من املالكية

(. والتكرمي يشمل 70: }ولقد كرمنا بني آدم{ )اإلسراء: وقد استدلوا بقوله تعاىل 
 فال فرق بني مسلم وكافر.، اجلميع

 : * القول الثاين

وبعضهم يفرق ، وهي رواية مرجوحة، فذهب إليه بعض املالكية من أن ميتة اآلدمي جنسة 
 (.60وميتة الثاين جنسة)، فميتة األول طاهرة، بني ميتة املسلم وميتة الكافر

                                                                                                                                                                      

 .8/843"أحكام القرآن" للجصاص:  - 57
 املنخنقة: اليت ختنق حببل أو بغريه  بقصد أو بغري قصد. - 58

 أو باحلجر ومنه املقتول بقوس البندق. املوقوذة: اليت تقتل ضربا باخلشب -       
 املرتدية: الساقطة من جبل أو بئر أو أي مكان مرتفع. -       
 النطيحة: الشاة تنطحها األخرى بقروهنا فتموت. -       
 .352و 4/351ما أكل السبع: اليت يأكلها حيوان مفرتس، انظر:"أحكام القرآن" البن العريب:  -      

،  و"عجالة 8/13.و"الدر الثمني" مليارة:    8/11خلرشي على خمتصر سيدي خليل" للخرشي: انظر:"شرح ا - 59
، و"شرح منتهى اإلدارات" للبهويت:  805و 8/804،و"منهاج الطالبني" للنووي:   844/ 8احملتاج" البن امللقن: 

 .8/581،و"اإلنصاف" للمرداوي:    8/808
 .8/82لغة السالك" للصاوي: ، و"ب  8/18"الدر الثمني" مليارة:  - 60
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( ووجه 41: ا املشركون جنس{)التوبة}إمن: وقد استدلوا على ذلك بقوله تعاىل 
 (.61فمن باب أوىل وهم أموات")، "أنه إذا كان املشركون جنس وهم أحياء: االستدالل

 : ميتة الحيوان المائي -ب

ألنه لو تنجس باملوت ملا حل ، (62اتفق الفقهاء األربعة على أن ميتة احليوان املائي طاهرة)
"هو الطهور ماؤه : رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولكان ذلك خمالفا حلديث، أكل شيء منها

، "أحل لكم ميتتان ودمان فأما امليتتان فاحلوت واجلراد: وحلديثه عليه السالم، (63احلل ميتته")
 (.64وأما الدمان فالكبد والطحال")

، جيوز الوضوء منه، فبني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم للمسلمني أن ماء البحر طاهر
 (.65وهذا يدل على طهارة احليوان املائي")، ز األكل من ميتتهوكذلك جيو 

 .ميتة ما ال نفس سائلة لها )ما ال دم سائل فيها( -ج

، والنحل، والعقرب، اتفق الفقهاء األربعة على أن ميتة ما ال نفس سائلة له كالذباب
 (.66والصراصري.. طاهرة)، والبق، واخلنفساء، والعنكبوت، والنمل، واجلراد

                                                           

 .808و 1/805"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:  - 61
،   8/72، و"بدائع الصنائع" للكاساين:   884و 8/888،  و"اجملموع"للنووي:  8/13انظر:"شرح اخلرشي":  - 62

 .8/812، و"التهذيب" للبغوي:   8/52و"املغين" البن قدامة: 
. 8/48: 15: الوضوء مباء البحر: رقمه: 28: الطهارة: باب رقم: 08كتاب رقم: أخرجه أبو داود يف سننه:   - 63

. و اخرجه  8/44: 84:الطهور للوضوء ،رقمه:05:الطهارة:باب رقم :04و اخرجه مالك يف املوطأ:كتاب رقم :
: 82:نه طهور،رقمهأ :ما جاء يف ماء البحر34:ابواب الطهارة :باب رقم :08الرتمذي يف سننه :كتاب رقم :

:الوضوء مباء 51:الطهارة و سننها : باب رقم :04. و اخرجه ابن ماجه يف سننه :كتاب رقم :8/800
 .8/858: 518البحر،رقمه:

: 5582: الكبد والطحال رقمه: 58: األطعمة: باب رقم: 42أخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم:  - 64
:يف 08:الصيد و الذبائح : باب رقم :44قم :. و اخرجه البيهقي يف "السنن الصغرى" : كتاب ر 4/8804

:الصيد و الذبائح :باب رقم 80. و اخرجه كذلك يف "السنن الكربى ":كتاب رقم :2/32: 5027اجلراد،رقمه :
 .2/254: 81227:يف اكل اجلراد ،رقمه:47:

 .8/803"عون املعبود شرح سنن أيب داود" للعظيم ابادي:  - 65
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"إذا وقع الذباب يف إناء : استدلوا على قوهلم حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقد
 (.67أحدكم فليغمسه كله مث ليطرحه فإن يف أحد جناحيه شفاء ويف اآلخر داء")

ملا أمر النيب صلى ، "أن ميتة ما ال نفس سائلة هلا لو كانت جنسة: هو االستداللووجه 
يف اإلناء الحتمالية موهتا داخل اإلناء وخصوصا الذي حيتوي على  اهلل عليه وسلم بغمس الذبابة

 (.68السائل احلار")

وعلى أساس ذلك ال ينجس ما ميوت فيه من املائع سواء كان ماء أو غريه من املائعات  
 (.69وسواء أكان امليت بريا أو مائيا كالعقرب املائي")، كاخلل واللنب والعصري

وسبب كوهنا طاهرة عدم ، أن ال تكون متولدة من النجاسة وقد اشرتط احلنابلة لطهارهتا
 (.70ستقذار)الالذي هو علة ا وجود الدم

 : ميتة الحيوان البري الذي له نفس سائلة -د

، واحلمري، واخليل، اتفق الفقهاء األربعة على أن ميتة احليوان الربي جنسة كاألنعام
 (.71والسباع.... وغريها)

                                                                                                                                                                      

، و"بدائع   8/15،  و"الدر الثمني" مليارة:  11و 8/15تصر سيدي خليل" :انظر:"شرح اخلرشي على خم - 66
،  8/808، و"شرح منتهى اإلرادات" للبهويت:   8/451، و"هناية احملتاج" للرملي:   8/84الصنائع" للكاساين: 

 .8/582و"األنصاف" للمرداوي: 
إذا وقع الذباب يف اإلناء، رقمه: : 31: الطب: باب رقم: 78أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:  - 67

3128 :5/8828. 
: 5122ع يف الطعام ،رقمه::يف الذباب يق22:االطعمة :باب رقم :48و اخرجه ابو داود يف سننه :كتاب رقم :

: 5303:يقع الذباب يف االناء،رقمه:58:الطب :باب رقم :58خرجه ابن ماجه يف سننه : كتاب رقم:.وا5/583
:الذباب يقع يف 80باب رقم : :الفرع و العترية: 28ي يف سننه : كتاب رقم :خرجه النسائأ.و 4/8832

 .7/871: 2484االناء،رقمه:
 .438و 80/430"فتح الباري بشرح صحيح البخاري" البن حجر:  -  68
 .8/72" بدائع الصنائع" للكاساين:  - 69
 .8/581، و"األنصاف" للمرداوي:   808/ 8"شرح منتهى اإلرادات" للبهويت:  - 70
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لذلك فالنجاسة ليست لذات ، الدم املسفوح بداخلها وسبب القول بنجاستها وجود
كما وصفهما الرسول ،  ألهنا لو كانت لذاته ملا جاز أكل السمك واجلراد لكوهنما ميتتني، املوت

وأما ، فأما امليتتان فاحلوت واجلراد، "أحلت لكم ميتتان ودمان: صلى اهلل عليه وسلم يف قوله
والسمك واجلراد ، ن النجاسة ملا فيها من الدم املسفوح(. إمنا تكم72الدمان فالكبد والطحال")

 (.73ليس فيهما دم")

 : حكم الجزء المقطوع من الحيوان وهو حي -هـ

اختلف الفقهاء يف حكم اجلزء املقطوع من احليوان على قولني حسب طبيعة اجلزء 
 : املقطوع

، والقدم، جنس كاليد فهو، إذا كان اجلزء املقطوع من احليوان مما جيري فيه الدم: أوال -
وهو دم ، والسبب يف ذلك احتباس الدم النجس فيه، واألذن.... وغريها باتفاق املذاهب األربعة

 (.74مسفوح)

، والعظم، فإن كان صلبا كالقرن، إذا كان اجلزء املقطوع من احليوان مما ال دم فيه: ثانيا -
ذلك فللفقهاء فيه ثالثة  والصوف.... وحنو، والشعر، والظلف، واخلف، واحلافر، والسن
 : (75أقوال)

وهو رواية عن ، وهذا القول املشهور عن الشافعي، قالوا بنجاسة اجلميع: القول األول -
وقد استدل أصحاب هذا القول حبديث ابن عمر رضي اهلل عنهما أن النيب ، اإلمام أمحد بن حنبل

 (.76قطع منها فهو ميتة") فما، " ما قطع من البهيمة وهي حية: صلى اهلل عليه وسلم قال
                                                                                                                                                                      

، و"اجملموع" 8/72و"بدائع الصنائع" للكاساين: ، 8/13رشي على خمتصر سيدي خليل": انظر:"شرح اخل - 71
 .8/52، و"املغين" البن قدامة: 8/812،   و"التهذيب" للبغوي:   884و  8/888للنووي: 

 احلديث سبق خترجيه. - 72
 .8/72"بدائع الصنائع" للكاساين:  - 73
، و"جمموع الفتاوى" البن 8/85: ، و"بدائع الصنائع" للكاساين8/38دارك" للكشناوي: : "أسهل املانظر - 74

 .37و 83/ 48تيمية: 
"بدائع الصنائع" ،  و 8/38و"أسهل املدارك" للكشناوي: ،  18و 8/15انظر:" الدر الثمني" مليارة:  - 75

 .  37و 48/83البن تيمية: . و"جمموع الفتاوى" 4/34، و"حتفة الفقهاء"للسمرقندي:  8/85للكاساين: 
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 فالكل جنس.، أن احلديث عام وال يفرق بني شيء وآخر: االستداللووجه 

والشعر وحنوه طاهر وهذا هو املشهور من مذهب ، قالوا إن العظام جنسة: القول الثاني -
 وقد استدلوا على جناسة ما فيه حس كالعظم بالقياس على اللحم، وأمحد بن حنبل، اإلمام مالك

 (.77وعدم جناسة ما ليس إال النماء كالشعر قياسا على النبات)، ابسالي

، وقول يف مذهب مالك، وهو قول أيب حنيفة، قالوا إن اجلميع طاهر: القول الثالث -
بل ملا فيها من ، وقد استدل احلنفية على قوهلم بأن جناسة امليتات ليست ألعياهنا، وأمحد بن حنبل

أو رطوبات جنسة ، أما األجزاء اليت ال حيتوي على دم سائل، نجسةالدماء السائلة والرطوبات ال
 (.78والشعر )، واحلافر، والعظم، كالقرن،  فهي طاهرة

 : (79ومن حكم حترمي امليتة ما يلي)

بل إن يف أكلها إهانة للكرامة ، لقذارهتا، أن امليتة من األمور املخالفة للفطرة السليمة -
 اإلنسانية.

ميوت حتف أنفه غالبا ما يكون سبب موته علة مزمنة أو طارئة أو إن احليوان الذي  -
 األمور تضر بصحة املستهلك وتسبب له املتاعب. أكل نبات سام.....و هذه

وامليكروبات اليت تسبب أمراض ، إن احليوان امليت يكون جسمه مسرحا لنمو اجلراثيم -
 قاتلة لإلنسان.

                                                                                                                                                                      

: ما قطع من البهيمة وهي حية ، رقم 01: الصيد: باب رقم: 41أخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم:  - 76
: الصيد و الذبائح :باب رقم 80. و اخرجه البيهقي يف "السنن الكربى ":كتاب رقم :4/8074: 5488احلديث: 

 .2/288 :81242:ما قطع من احلي فهو ميتة، رقمه :84:
، و"بدائع   8/38، و"أسهل املدارك" للكشناوي:   12و 8/15انظر التفاصيل يف:"الدر الثمني" مليارة:  - 77

، و"جمموع الفتاوى" البن تيمية:    8/28،  و"شرح فتح القدير" البن اهلمام:   8/85الصنائع" للكاساين: 
 .37و 48/83

 .8/28تح القدير" البن اهلمام: ، و"شرح ف8/85بدائع الصنائع" للكاساين: " - 78
،  و " ملاذا حرم اهلل هذه األشياء" حملمد    23و 22"احلالل واحلرام يف اإلسالم" ليوسف القرضاوي: ص:  - 79

 .83كمال عبد العزيز: ص: 
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ألن حترميها يتيح الفرصة للحيوانات ، اىل باحليوانإن حترمي امليتة من كمال رمحة اهلل تع -
 األخرى أن تتغذى عليها. والطيور

، ومعاجلته عند املرض ومداواته، والرفق به، حترمي امليتة دعوة لإلنسان لالهتمام باحليوان -
 حىت ال تتناهشه العلل وتقتله.

 الرزق.: 2النوع  -

وعلى ، كه املستهلك من مواد استهالكيةيطلق القرآن الكرمي لفظ "الرزق" على ما يستهل
بطيباته  واالستمتاع، التصور القرآين مرادف لألكل من الرزق يفاالستهالك أساس ذلك يكون 

 الكثرية واملتنوعة.

وما هي معانيه يف القرآن الكرمي؟ وما عالقته  فما املراد بالرزق لغة واصطالحا؟ 
 يف اإلسالم؟.االستهالك ب

 : الرزق لغة -

 : منها، تبني يل أن هلا عدة معان، الل استقراء كلمة الرزق يف معاجم اللغةمن خ

،  وقد يسمى املطر رزقا، ويسمى الرزق )بكسر الراء( واجلمع أرزاق، كل ما ينتفع به  -8
: } وما أنزل اهلل من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موهتا{)اجلاثية: كما يف قوله تعاىل

 (.80أطماعهم"): (... وأرزاق اجلند03

املرة : والرزقة، ويطلق على الرزق )بفتح الراء( وهو مصدر قولك رزقه اهلل، العطاء -4
: (. واألرزاق نوعان81أخذوا أرزاقهم"): وارتزق اجلند، وهي أطماع اجلند: الرزقات: الواحدة واجلمع

 (.82وباطنة كاملعارف والعلوم.)، ظاهرة لألبدان كاألقوات

                                                           

 .18، و"املصباح املنري" للفيومي: ص: 5/8858"لسان العرب" البن منظور:  - 80
 )طبعة دار اهلداية( . 43/558، و"تاج العروس" للزبيدي: 5/8857 " لسان العرب " البن منظور : - 81
 .538، و"النهاية يف غريب احلديث" البن األثري،ص:  804و 808"خمتار الصحاح" للرازي: ص:  - 82
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وملا يصل إىل ، وللنصيب تارة، دنيويا كان أو أخرويا، ري تارةللعطاء اجلا: يقال -5
 (.83اجلوف ويتغذى به تارة أخرى")

، وجيوز أن يوضع كل منهما موضع اآلخر، وهو كل ما ينتفع به، اسم للشيء املرزوق -2
 (.84وما يصل إىل اجلوف ويتغذى به")، وما ينتفع به مما يؤكل ويلبس

، على ما ينتفع به من مأكل لرزق عند أهل اللغة يطلقواملالحظ من خالل ما سبق أن ا
 كما يطلق على العطاء.،  وملبس... وغري ذلك، ومشرب

 : أما الرزق اصطالحا

تبني يل أن كلمة الرزق هلا معان ، وكتب التفسري االصطالحاتومن خالل النظر يف كتب 
 : متقاربة ال تكاد خترج يف جمملها عن املعاين اللغوية للكلمة ومنها

ما به قوام اجلسم ومناؤه : أي، "اسم ملا يسوقه اهلل تعاىل إىل احليوان للتغذي: أن الرزق
("85.) 

، " ما وجد غري حمتسب: "هو ما يصل إىل صاحبه بال كد يف طلبه". وقيل: والرزق احلسن
 (.86وال مكتسب")، وال مرتقب

وذلك أن الشيء إذا  ، "ما صح االنتفاع به حالال كان أو حراما: والرزق عند أهل السنة
، وما كان غري مأذون له يف تناوله فهو حرام حكما، كان مأذونا له يف تناوله فهو حالل حكما

 (.87ومجيع ذلك رزق")

                                                           

 .822"مفردات غريب القرآن" للراغب األصفهاين: ص:  - 83
 ) دار الدعوة(. 8/524"املعجم الوسيط":  - 84
، و"التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي:  113: رقم الكلمة:  23للجرجاين: ص: "التعريفات"  - 85
8/877. 
،  و"التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي: 118: رقم الكلمة : 23"التعريفات" للجرجاين: ص:   - 86
8/877. 
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 (.88ويستعمل")، ويلبس، " كل ما يؤكل: وقيل يف تعريف الرزق هو

ل من كاألموا: "كل مال ينتفع به سواء كان ماديا: ومن أمجع تعاريف الرزق وأجودها هو
ومسكون....... ، ومشروب، وملبوس، ومأكول، وعقار، ومثار، وزروع، وحيوان، وفضة، ذهب

، والذكاء، والعقل، والسلطان، واجلاه، واملنزلة، والعلوم، كاملعارف: أم كان معنويا، وحنو ذلك
 (.89وحسن اخللق")

ويسد ، به االنتفاعومما سبق نستطيع القول أن الرزق اصطالحا يطلق على كل ما حيصل 
حاجة من حاجات اإلنسان املتعددة كاملاديات من طعام وشراب وكسوة وسكن.......أو 

 املعنويات كالعلوم واملعارف....... وغريها.

 : الرزق في القرآن الكريم *

واليت بلغت مائة ، و تكرار كلمة الرزق فيه، بعد استقراء آيات الرزق يف القرآن الكرمي
 : وهي على النحو التايل، (91أن كلمة الرزق هلا عدة معان) تبني يل، (90وعشرين مرة)

}كلما رزقوا منها من مثرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من : كما يف قوله تعاىل،  الطعام -8
أطعمنا من قبل " : و)رزقنا من قبل( مبعىن، طعاما: " رزقا يف اآلية مبعىنو (.42: قبل{)البقرة

(92.) 

                                                                                                                                                                      

البن عطية األندلسي )ت  ، و"احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز"  871و  8/877"تفسري" القرطيب:  - 87
، حتقيق عبد السالم عبد الشافعي حممد،  مؤسسة علوم القرآن،  دمشق، الطبعة الثانية سنة : 8/13هـ(: 328

 هـ.8202
 هـ.8208 :، دار اجليل، ،  سنة 15"املعجم االقتصادي اإلسالمي" للدكتور أمحد الشرباصي: ص:  - 88
،  مؤسسة الرسالة ، بريوت ، 482  :و اجلماعات "لعبد الكرمي زيدان ص " السنن االهلية يف االمم و األفراد - 89

 م . 8225 :الطبعة االوىل سنة 
 .584و 588"املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي" حملمد فؤاد عبد الباقي، ص:  - 90
د الراضي، مؤسسة ، حتقيق حمم542انظر:"نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر" البن اجلوزي: ص:  - 91

 .5/83ه، و"بصائر ذوي التمييز" للفريوز ابادي: 8202الرسالة،  بريوت ، الطبعة األوىل سنة : 
 .8/38،  و"معامل التنزيل" للبغوي:   8/424انظر:"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:  - 92
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 (.13: }وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون{)الواقعة: اىلكما يف قوله تع،  الشكر -4

ألن شكر الرزق يقتضي ، "وإمنا صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره: قال القرطيب 
وجتعلون رزقكم أي شكر رزقكم الذي لو وجد ، فيكون الشكر رزقا على هذا املعىن، الزيادة فيه

 (.93منكم لعاد رزقا لكم")

 (.04: }ومما رزقناهم ينفقون{)البقرة: ىلكما يف قوله تعا: العطاء -5

 (.94العطاء"): "الرزق هنا مبعىن: قال املفسرون 

: }ويف السماء رزقكم وما توعدون{)الذاريات: كما يف قوله تعاىل: املاء والغيث -2
44.) 

"ويف السماء املطر والثلج اللذان هبما خترج األرض رزقكم وقوتكم من : قال الطربي 
فلوال املاء ، (. وإطالق الرزق على املاء حيث أن املاء هو أصل الرزق95ري ذلك")الطعام والثمار وغ

 (.96()50: }وجعلنا من املاء كل شيء حي{ )األنبياء: واهلل تعاىل يقول، ما وجدت حياة أصال

: }وهلم رزقهم فيها بكرة وعشيا{ )مرمي: كما يف قوله تعاىل،  الغذاء والعشاء -3
ووقت ، يف قدر وقت البكرة، يشتهون من املطاعم واملشاربوما ، "وهلم طعامهم: أي .(84

 (.97وإال ليس يف اجلنة بكرة وال عشية")، من هنار أيام الدنيا، العشي

"كانت العرب ال تعرف من العيش أفضل من الرزق بالبكرة : وكان احلسن البصري يقول
والعشي نسبة إىل  (. فإطالق الرزق هنا على الغداة98فوصف اهلل أهل ملته بذلك")، والعشي

 الوقت الذي يتناول فيه الطعام وهو البكرة والعشي.

                                                           

 .87/441"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:  - 93
،  و"إرشاد العقل السليم"   8/27، و"معامل التنزيل" للبغوي:   8/843للقرطيب : "اجلامع ألحكام القرآن"  - 94

 .8/54أليب السعود: 
 .48/403"جامع البيان" للطربي:  - 95
 .2/458"تفسري القرآن العظيم" البن كثري:  - 96
 .5/520"فتح القدير" للشوكاين:  - 97
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: }وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف{ )البقرة: كما يف قوله تعاىل،  النفقة -8
واملشرب وامللبس.... وهي ، (. والنفقة تعين توفري املأكل99" ) النفقة: (. و" الرزق هنا458

 اجلانب املادي من الرزق.

}كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عنها : كما يف قوله تعاىل،  فاكهة خاصةال -7
(. وأخرج الطربي عن ابن عباس رضي 100الفاكهة"): " الرزق يف اآليةو (.57: رزقا{)آل عمران
وفاكهة ، " كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها فاكهة الشتاء يف الصيف: اهلل عنهما قوله

 (.101)الصيف يف الشتاء"

من حتتها  }ومن يومن باهلل ويعمل صاحلا يدخله جنات جتري: كما قوله تعاىل،  اجلنة-1
"أي وسع له : قال املفسرون (.88: قد أحسن اهلل له رزقا{)الطالق، األهنار خالدين فيها أبدا

 (.102يف اجلنات")

 ثواب ": (. أي850: }ورزق ربك خري وأبقى{ )طه: كما يف قوله تعاىل،  الثواب -2
 (.103خري وأبقى")، وقلة املباالة بالدنيا، اهلل على الصرب

}قل أرأيتم ما انزل اهلل لكم من رزق فجعلتم منه : ومنه قوله تعاىل، احلرث واألنعام-80
أنواع احليوانات احملللة اليت جعلها اهلل رزقا : و"الرزق يف اآلية يعين (.32: حالل وحراما{ )يونس

 (.104فوخبهم اهلل على هذا القول الفاسد")، منها حالال وحراما فجعلوا، ورمحة يف حقهم، هلم

                                                                                                                                                                      

 .5/404"معامل التنزيل" للبغوي:  - 98
،و"تيسري  الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان" للسعدي، ص:    8/412آن العظيم" البن كثري: "تفسري القر  - 99

11. 
،   و"فتح القدير" 8/52،  و"أنوار التنزيل وأسرار التأويل" للبيضاوي:   5/218"جامع البيان" للطربي:  - 100

 .8/553للشوكاين: 
 .5/128"جامع البيان" للطربي:  - 101
 .3/427،  و"فتح القدير" للشوكاين:   81/872حكام القرآن" للقرطيب: "اجلامع أل - 102
 .1/485"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:  - 103
 .522"تيسري الكرمي الرمحان" للسعدي: ص: - 104
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ومن خالل ما سبق ميكن القول بأن الرزق يف القران الكرمي يشمل كل ما أنعم اهلل به على 
ضمنت بقاء حياته على و  واليت سهلت حياته، املعنويةو  املادية، اخلرياتو  اإلنسان من خمتلف النعم

 العبادة هلل تعاىل. و  بالشكر النعمن أن يقابل هذه جب على اإلنساو  لذلك، األرض

 : أهمية الرزق وحاجة المستهلك إليه *

: ويسعون من أجله ؟ لكان اجلواب هو، ما هو الشيء الذي حيتاجه الناس مجيعا: لو قيل
 دنيا. و  و صالح أحواله دينا، و سعادة حياته، ألن به قوام اإلنسان، الرزق

يف اآليات  االعتناءومتثل ذلك ،  اهلل تعاىل به يف كتابه الكرميفقد اعتىن، وألمهية الرزق
، وصف اهلل سبحانه وتعاىل نفسه بصفة فعل وذات حيث، الكثرية اليت حتدثت عن موضوع الرزق

 (. 31: }إن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني{ )الذاريات: فقال تعاىل، ومسى نفسه به

وال تقوم ، وذلك أن اإلنسان حبكم جبلته مستهلك، فأمهية الرزق أمهية قصوى وضرورية
فكان من تدبريه تعاىل هلذا اإلنسان ، حياته إال بالرزق الذي جعله اهلل تعاىل سبب حركته يف احلياة

من االستهالك وال يستمر بقاؤه الظاهر إال ب، أن جعل له جسدا ال يقوم إال بالغذاء والشراب
 الرزق.

ويكون فيه بقاء ، "ما يتغذى به احلي: نبه املادي علىلذلك جاءت حقيقة الرزق يف جا
، (. أي أن الرزق مرتبط مبا يستهلكه اإلنسان من سلع ومنتجات خمتلفة105ومناء جسده")، روحه

 .تضمن بقاء حياته، و وحتافظ عليه، تغذي جسمه

لذلك قدر ، عنها االستغناءال ميكنه ، وضرورية، إن حاجة املستهلك للرزق حاجة ماسة
}اهلل الذي خلقكم مث رزقكم مث مييتكم مث : قال تعاىل، لإلنسان رزقه وهو يف بطن أمه اهلل

 (.52: حيييكم{)الروم

وقد جاء التعبري عن اخللق والرزق يف اآلية السابقة بصيغة الفعل املاضي دليال على أن اهلل 
، ذلك علمهكما سبق ب،  كما فرغ من تقدير أمر اخللق،  تعاىل قد فرغ من تقدير أمر الرزق

                                                           

 .2/08"تفسري" القرطيب:  - 105
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يف احلديث الذي رواه عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل  يؤكد ذلك ما ورد، و واقتضت إرادته ومشيئته
"إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه : حدثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال: قال، عنه

ل مث يرس، مث يكون يف ذلك مضغة مثل ذلك، مث يكون يف ذلك علقة مثل ذلك، أربعني يوما
 (.106وشقي أو سعيد)، وعمله، وأجله، بكتب رزقه: امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات

فلم جيعل اهلل تعاىل ، ميثل بقاء اإلنسان يف احلياة –يف جانبه املادي  -وملا كان الرزق 
، وحتكم بعضهم يف أرزاق بعض، وذلك أن الناس لو مكنوا من ذلك، ألحد من خلقه التحكم فيه

فالرزق بيد اهلل وحده يهبه ملن ، والطغيان واالضطراب، ذلك إىل انتشار الفساد والفوضىألدى 
لذلك رفض بعض العلماء إطالق تسمية الرزق على امللك) بضم امليم ( أي ما ميلكه ، يشاء

 اإلنسان.

وليس يصح ، ألن البهائم ترزق، "وال جيوز أن يكون الرزق مبعىن امللك: قال القرطيب
إن اللنب الذي يف الثدي ملك : وهكذا األطفال ترزق اللنب وال يقال، ا مالكة لعلفهاوصفها ألهن

(. وليس لنا يف السماء 44: }ويف السماء رزقكم وما توعدون{)الذاريات: قال تعاىل، لطفل
أن يكون قد أكل من رزق ، وألن الرزق لو كان ملكا لكان إذا أكل اإلنسان من ملك غريه، ملك
 (.107ألن العبد ال يأكل إال رزق نفسه")، الوذلك حم، غريه

}واهلل فضل بعضكم على بعض يف : وقد خلق اهلل تعاىل الناس متفاوتني يف األرزاق
 (.78: الرزق{)النحل

فرزقكم أفضل مما رزق ، " أي جعلكم متفاوتني يف الرزق: قال الزخمشري يف تفسري اآلية
حىت ، ي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهمفكان ينبغ، وهم بشر مثلكم وإخوانكم، مماليككم

 (.108تتساووا يف امللبس واملطعم")

                                                           

: 5401رقمه:  : ذكر املالئكة ،08: بدء اخللق: باب رقم: 32أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:  - 106
: كيفية خلق االدمي يف بطن أمه، 08: القدر: باب رقم: 27كتاب رقم:  . وأخرجه مسلم يف صحيحه: 4/374

 .218و 2/213: 8782و 8784و 8780و 8732و  8737رقمه: 
 .2/08"تفسري" القرطيب:  - 107
 .828"الكشاف" للزخمشري: ص: - 108
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فوسع على بعض عباده حىت جعل له من ، "جعلكم متفاوتني يف الرزق: وقال الشوكاين
وضيقه على بعض عباده حىت ال جيد القوت إال بسؤال ، الرزق ما يكفي ألوفا مؤلفة من بين آدم

واإلطالع على حقيقة ، بالغة تقصر عقول العباد عن تعقلها وذلك حلكمة، الناس والتكفف هلم
وقوة ، والفهم، والعلم، جعله بينهم يف العقل، وكما جعل التفاوت بني عباده يف املال، أسباهبا

 (.109والسقم وغري ذلك من األحوال")، والصحة، والقبح، واحلسن، البدن وضعفه

الرمحة بالعباد واللطف : األرزاق هي وقد أشار الزخمشري إىل أن احلكمة من التفاضل يف
(. 87: }اهلل لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز{)الشورى: هبم حيث قال تعاىل

وتوصل من كل واحد منهم إىل ، قد توصل بره إىل مجيعهم، الرب هبم بر بليغ: "لطيف بعباده: قال
)يرزق من يشاء( بعد : ا معىن قولهفم: فإن قلت، وهم أحد من كلياته وجزئياته، حيث ال يبلغه

وله ، إال أن الرب أصناف، كلهم مربورون ال خيلو أحد من بره: توصل بره إىل مجيعهم؟ قلت
فيطري لبعض العباد ، والقسمة بني العباد تتفاوت على حسب تفاوت احلكمة والتدبري، أوصاف

لوصف حلظ ليس ذلك ا، ويصيب هذا حظ له وصف، مثله آلخر صنف من الرب مل يطر
على أنه أصابه بنعمة أخرى مل يرزقها ، صاحبه....كما يرزق أحد األخوين ولدا دون اآلخر

 (.110صاحب الولد")

قال ، وعلى دفعات، كما شاءت حكمة اهلل تعاىل أن يكون رزقه لعباده يف الدنيا حمدودا
ر ما يشاء إنه بعباده }ولو بسط اهلل الرزق لعباده يف األرض لبغوا يف األرض ولكن ينزل بقد: تعاىل

 (.43: خبري بصري{)الشورى

فتجاوزوا احلد الذي حيده اهلل هلم ، فوسعه وكثره عندهم لبغوا، ولو بسط اهلل الرزق لعباده
، ولكنه ينزل رزقهم بقدر، إىل غري الذي حده هلم يف بالده بركوهبم يف األرض ما خطره عليهم

 (.111لكفايتهم الذي يشاء منه")

                                                           

 .5/485"فتح القدير" للشوكاين:  - 109
 .8448و 8443ف" للزخمشري: ص: "الكشا - 110
 .48/353"جامع البيان" للطربي: - 111
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وأنه لو بسط هلم يف ، ال يطيقون الغىن إال بقدر -هؤالء البشر –عباده  فاهلل يعلم أن
واهلل بعباده خبري ، حد ضعاف ال حيتملون إال، إهنم صغار ال ميلكون التوازن، الرزق لبغوا وطغوا

واستبقى فيضه ، بقدر ما يطيقون، ومن مث جعل رزقهم يف هذه األرض مقدرا حمدودا، بصري
، ويصلون إىل الدار الباقية بسالم، ويتجاوزون امتحاهنا،  بالء األرضاملبسوط ملن ينجحون يف

 (.112بال حدود وال قيود")، ليتلقوا فيض اهلل املذخور هلم

، وتوسعته وزيادته، وقد اخربنا اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي أن طاعته سبب يف جلب الرزق
(. 05و 04:  حيتسب{)الطالق}ومن يتق اهلل جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال: قال تعاىل

ويرزقه من حيث ال ، جيعل له من أمره خمرجا، وترك ما هناه عنه، "ومن يتق اهلل فيما أمره به: أي
 (.113من جهة ال ختطر بباله"): حيتسب أي

} ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء : و قال تعاىل أيضا
 (.23: واألرض{)األعراف

واستعملوا تقوى اهلل ، صادقا صدقته األعمال آمنوا بقلوهبم إميانا أن أهل القرى لو :أي
فأرسل عليهم ، األرضو  لفتح عليهم بركات السماء، برتك مجيع ما حرم اهلل، باطناو  تعاىل ظاهرا

وأغزر ، وتعيش هبائمهم يف أخصب عيش، وأنبت هلم من األرض ما به يعيشون، مدرارا السماء
 (.114وال كد وال نصب")، ري تعب وال عناءمن غ، رزق

"وإن العبد : قال عليه السالم، وتقلله، ويف مقابل ذلك فإن املعاصي متحق بركة الرزق
 (.115ليحرم الرزق بالذنب يصيبه")

                                                           

 .3/5837" يف ظالل القرآن" للسيد قطب:  - 112
 .2/524"تفسري القرآن العظيم" البن كثري:  - 113
 .473"تيسري الكرمي الرمحان" للسعدي، ص:  - 114
. و 4/8552: 2044بات، رقمه: : العقو 44: الفنت: باب رقم: 58أخرجه ابن ماجه يف سننه: كتاب رقم:  - 115

: 08:  الدعاء و التكبري و التهليل و التسبيح و الذكر : باب رقم : 82اخرجه احلاكم يف " املستدرك ": كتاب رقم : 
 د و مل خيرجاه ".اإلسنا. و قال : " هذا حديث صحيح 8/870:  8182حديث ابو هريرة ، رقمه :
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فما استجلب رزق اهلل مبثل ترك ، " ومن عقوبات املعاصي حرمان الرزق: و قال ابن القيم
  (.116املعاصي")

وحافظ ، فإن املعاصي تزيل النعم، "إذا كنت يف نعمة فارعها:  عنهوقال علي رضي اهلل
 (.117فإن اإلله سريع النقم")، عليها بتقوى اهلل

}كلوا : قال تعاىل، وال يفسدوا يف األرض، وقد أمر اهلل بين إسرائيل أن يأكلوا من رزقه
ي هلم عن الفساد يف "هن: أي .(80: واشربوا من رزق اهلل وال تعثوا يف األرض مفسدين{ )البقرة

 (.118إذ هو السبب لقطع مادة الرزق")، األرض

 : اإلنفاق: 3النوع  -

فما املراد باإلنفاق لغة ، "اإلنفاق": مبصطلحاالستهالك يعرب القرآن الكرمي عن 
 ؟.باالستهالكواصطالحا؟ ويف القرآن؟ وما عالقته 

 : اإلنفاق لغة -

: تبني يل أهنا جاءت يف إطار اجلذع، للغةمن خالل استقراء كلمة اإلنفاق يف معاجم ا
" النون والفاء : فذكر ابن فارس يف معجمه أن، وقد أورد أهل اللغة هلا معاين متعددة "نفق".

واآلخر على إخفاء الشيء ، والقاف أصالن صحيحان يدل أحدمها على انقطاع الشيء وذهابه

                                                           

، دار املعرفة، املغرب، 8/12هـ(: 738لشايف" البن القيم اجلوزية)ت:"اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء ا - 116
 م.8227 -هـ8281 :الطبعة األوىل سنة 

 م.8211هـ/8202، حتقيق عبد العزيز الكرم، سنة النشر: 850"ديوان" اإلمام علي بن أيب طالب: ص:  - 117
قيق صدقي حممد مجيل، دار الفكر ، حت8/200هـ(: 723"تفسري البحر احمليط" أليب حيان األندلسي:)ت:  - 118

 هـ.8240:بريوت، طبعة   سنة  
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قريبا من األصل األول البن وإن كان  -(. وأضاف الفريوز ابادي أصال آخر 119وإغماضه")
 (.120مضي الشيء ونفاده"): وهو -فارس

 : وهذا بياهنا، وإىل هذه األصول الثالثة تعود معاين اجلذر "نفق" يف اللغة

 : االنقطاع والذهاب ويكون بعدة أمور: * األصل األول 

ء نقصان األموال والدراهم والطعام وسائر األشيا: النقصان الطبيعي لألشياء مثل -8
فين : وقيل، نقص وقل: " نفق ماله ودرمهه وطعامه نفقا ونفاقا أي: حنو قوهلم، بسبب استهالكها

 (.121وذهب")

"نفق الفرس والدابة : يقال، ومنه موت الكائنات احلية، وهو على وجه اجملاز: املوت -4
: نفوقا "ونفقت الدابة: منهو  (.122ميتة"): مات... واجلزور نافقة: وسائر البهائم ينفق نفوقا

 (.123ماتت")

أو رواج السوق عامة. وقد يستعمل كناية عن كثرة ، وهو خاص برواج السلع: الرواج -5
 : وبيان ذلك وفق ما يلي، اخلطاب للمرأة

غلت ورغب : ونفقت السلعة تنفق نفاقا، راج: "نفق البيع نفاقا: يقال: رواج السلعة -
 (.124ب")" املنفق سلعته باحللف الكاذ: ويف احلديث، فيها

                                                           

 .233و 3/232"مقاييس اللغة" البن فارس:  - 119
،  حتقيق عبد احلليم الطلحاوي، القاهرة ، طبعة 3/802"بصائر ذوي التمييز" حملمد بن يعقوب الفريوز ابادي:  - 120

 م.8270هـ/8520سنة: 
 .8/0723"لسان العرب" البن منظور:  - 121
،  و"مفردات ألفاظ  3/232،  و"مقاييس اللغة" البن فارس:  2307/ 8" لسان العرب" البن منظور:  - 122

،  و"القاموس احمليط" للفريوز ابادي:  410، و"خمتار الصحاح" للرازي: ص:  348القرآن" للراغب: ص: 
2/8330 . 

 .3/232"مقاييس اللغة" البن فارس: - 123
: بيان غلظ حترمي إسبال 28: اإلميان: باب رقم: 08 صحيحه:كتاب رقم:احلديث أخرجه مسلم يف - 124

:البيوع :باب رقم 84. و اخرجه الرتمذي يف سننه :كتاب رقم :8/31: 427و 428و 423....أرقامه : اإلزار
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(. 125الكساد"): وهو ضد تشديدها (و  واملنفق )بالتشديد( من النفاق ) بفتح النون
ونفق الدراهم نفاقا كذلك....كأنه قل فرغب ، رغب فيهاو  و"كذلك السلعة تنفق إذا غلت

 (.126فيه")

(. و" 127قامت"): " نفقت السوق: ويطلق على قيامها وانعقادها يقال: رواج السوق -
 (.128راجت"): قت سوقهمونف، أنفق القوم

إذا كثر : " نفقت األمي تنفق نفاقا: يقال، كناية عن كثرة اخلطاب هلن: رواج النساء -
 (.130كثر طالهبا وخطاهبا "): "نفقت املرأة نفاقا )بالفتح(: يقالو  (.129خطاهبا")

، وجاء هذا التعبري يف أوبار اإلبل، ويقال للشيء إذا تناثر فقل وذهب: االنتشار -2
(. أما عن 131عن مسن"): إذا انتشرت أوبارها مسنا أي: "أنفقت اإلبل: يقال، اجلروح وتقشر

 (.132تقشر"): "نفق اجلرح: اجلروح فيقال

 اإلنقطاع والذهاب.: ومجيع هذه املعاين السابقة تعود إىل أصل واحد وهو 

 

                                                                                                                                                                      

. و اخرجه ابن ماجه يف سننه :كتاب رقم 5/301:  8488:ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا،رقمه :03:
 .4/722: 4407: ما جاء يف كراهية االميان يف الشراء و البيع ،رقمه :50جارات : باب رقم :: الت84:

 .8/2307"لسان العرب" البن منظور:  - 125
 .2/72"تاج العروس" للزبيدي:  - 126
 .2/8330"القاموس احمليط" للفريوز ابادي:  - 127
 .348راغب: ص: ، و"مفردات ألفاظ القرآن" لل  2/72"تاج العروس" للزبيدي:  - 128
 .8/2307"لسان العرب" البن منظور:  - 129
 .458"املصباح املنري" للفيومي: ص:  - 130
 .2/72"تاج العروس" للزبيدي:  - 131
 .8/2302"لسان العرب" البن منظور:  - 132
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 : اإلخفاء واإلغماض: * األصل الثاني

 : ق والنفاقالنف: وقد ورد عن هذا األصل معنيان اثنان

: ويف املثل، أوله خملص إىل مكان آخر، "سرب يف األرض مشتق إىل موضع آخر: والنفق
: }فإن استطعت أن تبتغي نفقا يف األرض{ )األنعام: ويف التنزيل، ضل دريص نفقه أي حجره

58()133.) 

أو ألن ، اإلخفاء واإلغماض إما لكونه حتت األرض: وواضح أن النفق يدل على معىن 
 .ه خيتفي عن األعني فال ترصدهداخل

" وهو اسم إسالمي مل ، ومسي من يفعل ذلك باملنافق وهذا املعىن دل على النفاق أيضا
وإن كان أصله يف اللغة ، وهو الذي يسرت كفره ويظهر إميانه، تعرفه العرب باملعىن املخصوص به

هرب إىل اآلخر وخرج من واحد  أحد جحرة الريبوع إذا طلب: هو مأخوذ من النافقاءو  معروف
 (.134لسرته كفره")، وهو السرب الذي يسرت فيه: هو من النفق: وقيل منه.

 : مضي الشيء ونفاده: * األصل الثالث

و"نفقت  (.136نفد"): و"نفق الزاد .(135مضى ونفد"): "نفق الشيء: حيث يقال 
 (.137نفدت"): الدراهم نفقا

}إذا ألمستكم خشية : قوله تعاىلإذا افتقر )نفذ ماله(. ومنه : "أنفق الرجل: ويقال
 (.138صرفه "): (. أي خشية الفناء والنفاد. وأنفق املال800: اإلنفاق{)اإلسراء

                                                           

، و"املصباح املنري"    8/2301،و"لسان العرب" البن منظور:    410"خمتار الصحاح" للرازي، ص:  - 133
 .2/8330، و"القاموس احمليط" للفريوز ابادي:    458ي: ص: للفيوم

 .3/233"مقاييس اللغة" البن فارس:  - 134
 .348"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب:ص:  - 135
 .4/230"املعجم الوسيط" إلبراهيم مصطفى وآخرون: - 136
 .458"املصباح املنري" للفيومي: ص: - 137
 .8/2301"لسان العرب" البن منظور:  - 138
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 : وبناء على ما تقدم فإن اإلنفاق لغة تدور معانيه حول ثالثة مفاهيم وهي

: و"هو مصدر الفعل الرباعي والنفاد والفناء.، واإلخفاء واإلغماض، اإلنقطاع والذهاب
فاإلنفاق )بكسر ، زيدت به اهلمزة على األصل"نفق" للداللة على توفر الصفة يف الفعل: أنفق

 (.140نفاق ونفقات"): ومجعها، ينفق "اسم ملا: ( ومنه النفقة وهي139اهلمزة( مصدر أنفق")

 : اإلنفاق اصطالحا -

ولكن معانيها متقاربة وإن اختلفت ، عرف العلماء اإلنفاق اصطالحا بتعريفات خمتلفة
 : انيها ومنهامب

 (.141صرف املال إىل احلاجة"): "اإلنفاق هو: قال اجلرجاين

(. ولكنه 142وقد ذهب املناوي يف "توقيفه" إىل نفس التعريف الذي أورده اجلرجاين) 
أو ، "ما يلزم املرء صرفه ملن عليه مؤونته من زوجته: فعرفها بأهنا اختلف معه يف تعريف النفقة شرعا

 (.143أو دابته ")، قنه

، صرف املال يف احلاجات الضرورية وغريها: "اإلنفاق: وجاء يف معجم" لغة الفقهاء "
وما جيب ، " ما ينفق من الدراهم وغريها: (. أما النفقة فهي144إنفاق الزوج على زوجته"): ومنه

 (.145من املال لتأمني الضرورات للبقاء")

                                                           

 .25"معجم لغة الفقهاء" للدكتور حممد رواس قلعه جي والدكتور حامد صادق قنييب: ص:  - 139
 .458، و"املصباح املنري" للفيومي: ص:    8/2301"لسان العرب" البن منظور:  - 140
 .505، رقم الكلمة:58"التعريفات" للجرجاين:ص:  - 141
قيق حممد رضوان الداية، دار الفكر املعاصر، ، حت800"التوقيف على مهمات التعاريف" للمناوي: ص:  - 142

 م.8220 -ه 8280 :بريوت، لبنان، و دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة  األوىل سنة  
 .701"نفسه: ص:- 143
 .  25 :" معجم لغة الفقهاء " لقلعه جي و قنييب  ،ص   - 144
 .218نفسه: ص:  - 145
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وقد يكون واجبا قد يكون يف املال وغريه  -عند الراغب األصفهاين –واإلنفاق 
 (.146وتطوعا)

 : فقال، وقد فصل سعدي أبو جيب القول يف اإلنفاق والنفقة يف قاموسه الفقهي

صرف املال : وهو كذلك، الفقر واإلمالق: واإلنفاق، بذل املال وحنوه: "اإلنفاق 
 (.147وخرجه")

، ريها""ما ينفق من الدراهم وغ: منها أهنا، (148أما النفقة فأورد هلا تعريفات متنوعة) 
، والكساء، وما يفرض للزوجة من مال للطعام، "ما ينفقه اإلنسان على عياله: "الزاد" أو: وهي

 وحنوها".، واحلضانة، والسكىن

وإخراجه يف حاجات ، وكخالصة ملا تقدم فإن اإلنفاق اصطالحا يطلق على صرف املال
ن نصوغ تعريفا مقتضبا لإلنفاق توفريا لضروريات احلياة ومستلزماهتا.و ميكن أ، اإلنسان املختلفة

 إبقاء حلياته ".و  "صرف املال يف توفري حاجات املستهلك الضرورية حفاظا لصحته: بأنه

 : اإلنفاق في القرآن الكريم -

 : ومنها، (149ذكر أهل التفسري أن اإلنفاق والنفقة وردا يف القرآن الكرمي مبعان خمتلفة)

: قاله، "يزكون: ( أي04: زقناهم ينفقون{ )البقرة}ومما ر : كما يف قوله تعاىل،  الزكاة -8
 (.150ابن عباس")

                                                           

 .348"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:  - 146
 .537"القاموس الفقهي" لسعدي أبو جيب: ص: - 147
 .537نفسه، ص: - 148
 . 807و 3/808"بصائر يف التمييز" للفريوز ابادي:  - 149
 .8/57،  و"تفسري القرآن العظيم" البن كثري:   8/42"أحكام القرآن" البن العريب:  - 150
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}الذين ينفقون يف السراء : كما يف قوله تعاىل،  وهي التطوع يف الصدقات: الصدقة -4
وحال الضيقة ، ينفقون أمواهلم يف حال الرخاء واليسر: (. أي852: والضراء{) آل عمران

 (.151ما قدروا عليه من كثري أو قليل")، لتنيال خيلون بأن ينفقوا يف كلتا احلا، والعسر

(. 822: }وأنفقوا يف سبيل اهلل{ )البقرة: كما يف قوله تعاىل،  البذل يف نصرة الدين -5
 (.152" اإلنفاق يف اجلهاد"): والنفقة يف اآلية

}وإن كن أوالت محل فأنفقوا : كما يف قوله تعاىل،  النفقة على الزوجات واألوالد -2
وجوب النفقة على الزوجة املطلقة ألجل احلمل : ( أي08: محلهن{)الطالق عليهن حىت يضعن

 (.153وهلا وحلملها إن كانت رجعية")، الذي يف بطنها إن كانت بائنا

}فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها{ : كما يف قوله تعاىل،  عمارة الدنيا -3
 (.154ها على جنته")"يصفق كفيه متأسفا على األموال اليت أذهب: يعين، (28: )الكهف

: }إذا ألمستكم خشية اإلنفاق{ )اإلسراء: كما يف قوله تعاىل،  الفقر واإلمالق -8
 (.155" الفقر والبخل"): (. أي800

(. 88: } بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء{)املائدة: كما يف قوله تعاىل،  الرزق -7
 (.156"يرزق وجيود وحيسن كيف يشاء"): أي

}إن الذين كفروا : كما يف قوله تعاىل،  فر والصد عن سبيل اهللاإلنفاق لتقوية الك -1
"أن الكفار ينفقون أمواهلم ليصدوا عن : ( أي58: ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهلل{)األنفال

 (.157إتباع طريق احلق")

                                                           

 .483"الكشاف" للزخمشري: ص:  - 151
 . 8/400ري : " تفسري القران العظيم  " البن كث  - 152
 .155"تيسري الكرمي الرمحان" للسعدي: ص: - 153
 .5/10"تفسري القرآن العظيم" البن كثري:  - 154
 .757"الكشاف"للزخمشري: ص:  - 155
 .524، و"الكشاف" للزخمشري: ص:   488"تيسري الكرمي الرمحان" للسعدي: ص:  - 156
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مشى عبد ، ملا أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إىل مكة: "إن سبب نزول هذه اآلية: وقيل
 يف رجال من قريش أصيب آباؤهم، وصفوان بن أمية، وعكرمة بن أيب جهل، ربيعة اهلل بن أيب

يا معشر قريش إن حممدا : جتارة فقالوا من له يف ذلك العري من قريشو  فكلموا أبا سفيان، أبناؤهمو 
 (.158ففعلوا")، فأعينونا هبذا املال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثأرا، وقتل خياركم، قد وتركم

و ، أساس ذلك يكون اإلنفاق يف القران الكرمي متعلق مبا خيرجه اإلنسان من ماله و على
أو ما ، أقاربه، و أو حياة من يعول من أفراد أسرته، يصرفه يف ما حيتاجه من ضروريات حياته

 عمارة األرض.و  املنفعة العامةو  يتصدق به يف وجوه اخلري

كما سبق بيان ،   عن معناه يف اإلصطالحو بذلك ال خيرج مفهوم اإلنفاق يف القران الكرمي
 ذلك. 

 : عالقة اإلنفاق باالستهالك -

أن القرآن الكرمي يطلق ، يتضح من خالل بيان مفهوم اإلنفاق لغة ويف اإلصطالح القرآين
وخيرجه من مال يف ، كل ما يصرفه اإلنسان: فإذا كان اإلنفاق هو، لفظ اإلنفاق على اإلستهالك

ومأوى..........وكذلك ما ، وملبس، ومشرب، من مأكل وريات احلياةسبيل احلصول على ضر 
للحد األدىن من احلياة  ضمانا، ينفقه يف سبيل تأمني احتياجات أفراد أسرته ومن يعول من أقاربه

 فإن اإلنفاق هو عينه اإلستهالك.، الكرمية هلم

مع مفهوم ، (159") صرف املال يف احلاجة ": الذي هوو  وقد تطابق مفهوم اإلنفاق اصطالحا
 (.160"إتالف املال فيما ينفع"): والذي هو، عند بعض الفقهاءاالستهالك 

                                                                                                                                                                      

 .4/414"تفسري القرآن العظيم" البن كثري:  - 157
، حتقيق أبو عبد اهلل حممود بن اجلميل،  مكتبة الصفا، 852لنقول يف أسباب النزول" للسيوطي: ص: "لباب ا - 158

 م.4004هـ/8245 :القاهرة الطبعة األوىل سنة 
 .505: رقم الكلمة : 58"التعريفات" للجرجاين: ص:  - 159
اإلسالمي العام" للدكتور  ،  و"نظرية الضمان يف الفقه  88"معجم لغة الفقهاء" لقلعه جي وقنييب: ص:  - 160

 .18حممود فوزي فيض اهلل، ص: 
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كالها يتعلقان مبا يدفعه ، و وجهان لعملة واحدةواالستهالك  وبذلك يكون اإلنفاق 
وحاجات  تسد خمتلف حاجاته، أو خدمات، ومنتجات، املستهلك مقابل احلصول على سلع

وال تنتظم مصاحله الدنيوية والدينية إال باإلنفاق ، يم حياة املستهلكحيث ال تستق، أسرته وأقاربه
 واإلستهالك.

وجدنا أن أغلب ، كما مر معنا آنفا،  وإذا استقرانا كلميت اإلنفاق والنفقة يف القرآن الكرمي
ومن ذلك أن النفقة يف القرآن الكرمي تطلق على ، وجماالتهاالستهالك معانيها تنصب على عامل 

وكل ذلك يعزز قيم التضامن ، والبذل يف سبيل نصرة الدين، والصدقات التطوعية، الزكاة
ويرفع مستواهم ، وحيسن من دخل الفقراء واملساكني، اإلستهالكي يف اجملتمع اإلسالمي

كما أن   .عن طريق إشباع خمتلف حاجاهتم وتلبية متنوع رغباهتم، اإلقتصادي إلستهالك أفضل
وال ، وعلى الرزق، وعمارة الدنيا، تطلق على اإلنفاق على الزوجة واألوالد النفقة يف التصور القرآين

الفردي : بنوعيهاالستهالك خيفى على أحد ما هلذه املصطلحات من عالقة مباشرة ومتينة ب
 واجلماعي.
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 : في القرآن الكريماالستهالك خصائص : الثاني * المطلب 

 األخرى االقتصاديةيزه عن غريه يف األنظمة مت، يف القرآن خبصائص فريدةاالستهالك يتميز 
 : منهاو 

 : غريزة فطريةاالستهالك  -1

ومن مث فهو ضروري له. وكل ، على أنه أمر فطري لإلنسان لالستهالك ينظر القرآن الكرمي
فلقد خلق اهلل تعاىل ، بل يقف منه موقف احلث والرتغيب، فال مينعه اإلسالم، ما كان كذلك

}يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما : املؤمنني بذلك يقول تعاىل آمرا، تمتع هباالطيبات وأباح ال
 (. 878: هلل إن كنتم إياه تعبدون{)البقرة رزقناكم واشكروا

باستعماهلا ، بأكل الطيبات من الرزق والشكر هلل على نعمه، "وهذا أمر للمؤمنني خاصة
}يا أيها الرسل  : مرهم مبا أمر به املرسلني يف قولهفأ، والتقوي هبا على ما يوصل إليه، يف طاعته

 (.161( )34: املؤمنونكلوا من الطيبات واعملوا صاحلا{)

، ستخالفالوالقيام مبهمة ا، املقرتن بالشكر شرط لتحقيق العبادةاالستهالك فاألكل أي 
ي أمر ومن مث يف نظر اإلقتصاد اإلسالم، يف نظر اإلسالماالستهالك لذلك "ف، وعمارة األرض

 (.162ملا يتوقف عليه من مطلوبات دينية")، فطري وديين

، واإلنفاق من صفات املؤمنني يف غري ما آية من آياتهاالستهالك إن القرآن الكرمي جيعل 
}الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم : فيقول اهلل تعاىل يف وصف املتقني

 (.04: ينفقون{)البقرة

إال أن ، ون يف حتديد املراد باإلنفاق يف اآلية على عدة أقوال خمتلفةوقد اختلف املفسر 
سواء ، أو مستحبا كل إنفاق واجب يشمل أن لفظ اإلنفاق يف اآلية: بعض احملققني منهم قالوا

 (.163أويف سبيل اهلل........)، أو يف خري اجلماعة، األهل أو، على النفس أكان
                                                           

 .88"تيسري الكرمي الرمحان" للسعدي: ص: - 161
، مكتبة اخلرجيي، الرياض، الطبعة 25"النظرية االقتصادية من منظور إسالمي" للدكتور شوقي دنيا: ص:  - 162

 هـ.8202 :األوىل،  سنة  
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ألن ، فإن إمهاله يعترب مذموما يف اإلسالم، أمرا فطريا االستهالكوإذا كان القرآن قد اعترب 
الذي ، فهو ملوم يف نظر الشرع احلكيم، مع توفر القدرة املالية لذلكاالستهالك الفرد إذا قصر يف 

}والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل : قال تعاىل معددا أوصاف املتقني، يسمه بسمة البخل والتقتري
 (.87: اما{)الفرقانيقرتوا وكان بني ذلك قو 

، وحترمي الطيبات، لذلك ينكر اهلل عز وجل على من يزعم أن اخلري كل اخلري يف التقشف 
}قل من حرم زينة اهلل اليت أخرج لعباده والطيبات : حيث يقول تعاىل، ومنع األنفس من التمتع هبا

نفصل اآليات لقوم  كذلك،  للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة من الرزق قل هي
 (.50: يعلمون{)األعراف

فاهلل عز وجل ينكر يف اآلية على من يدعي حترمي التمتع بالطيبات واستخدام الزينة اليت 
بيد أنه ال ينبغي أن تفهم اآلية على أنه ال حدود يف التمتع ، (164أوجدها لعباده يف األرض)

وهو " يتفق وشىت ، مضبوط بضوابط شرعيةيف التصور القرآين االستهالك ف، بالطيبات يف اإلسالم
ورمبا يؤثر ، فمن الناس من يؤثر التقشف وخشونة العيش، ويرضي كل الطباع السليمة، األمزجة

وإظهار نعمة اهلل ، ومنهم من يفضل التمتع بالطيبات، على نفسه ولو كان به خصاصة
 (.165عليه")

الثاين فيتجاوزوهنا إىل  أما القسم، فالقسم األول من الناس يكتفون بالضروريات 
ولكل سلوك اقتصادي ، فالكل يف حدود املباح، وال يفضل فريق عن فريق، احلاجيات والكماليات

القرآنية واحلديثية متتدح التقشف وخشونة العيش  لذلك جند بعض النصوص، ظروفه ومالبساته
 الزينة من الرزق. و  التمتع بالطيبات أخرى متتدح، و عند حدوده الدنيااالستهالك بوالوقوف 

                                                                                                                                                                      

 .8/41و"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:   ،   8/43"أحكام القرآن" البن العريب :  - 163
 .282و 285"الكشاف" للزخمشري: ص:  - 164
"القيم الدينية والرتبوية واالجتماعية املتعلقة بالسلوك االستهالكي يف الرتاث العريب اإلسالمي " ليوسف إبراهيم  - 165

م، مكتبة الرتبية، العريب  8224  :، حبث مقدم لندوة:"أمناط السلوك االستهالكي" بقطر سنة  81يوسف: ص: 
 م .8222لدول اخلليج، الرياض، سنة النشر: 
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فليس الفقري مثل ، وعلى حسب احلاجة أيضا، إذا مرتبط بالدخلاالستهالك ف من مث "و  
، واختالف املناخ، واملهنة، واجلنس، وخيتلف الناس يف احتياجاهتم كذلك تبعا للسن، الغين

 (.166..............").واألزمنة، واملواطن

 سالم يقصد من ورائه إىل محاية بدن املستهلكغريزة فطرية فإن اإلاالستهالك و إذا كان 
يف االستهالك احملافظة على صحته من أمسى أهداف ، و فاحليلولة دون ضعف اإلنسان، سالمتهو 

 .من ضرورات احلياة، و ثاين مقاصد الشرع اإلنسانيةالذي جعل من النفس ، و التصور اإلسالمي
 .يعد يف نظر الشرع حراما، نفسضياع الو  املؤدي إىل هالك البدناالستهالك لذا فعدم 

و اإلنتفاع هبا ، أمره بالتنعم باستهالك الطيبات من الرزقو  إن اهلل عز وجل خلق اإلنسان
الرتفيه عن ، و يف اإلسالم هو التنعم مبباهج احلياةاالستهالك لذا فإن من مقاصد ، اإلنتفاع املشروع

 .اإلعتدالو  ضمن حدود التوازن، و النفس يف اإلطار السوي

يف التصور اإلسالمي تنسجم متاما مع فطرة االستهالك من هنا يتبني لنا أن عملية و  
من ، لبين اإلنسان تتجاوب كذلك مع الرسالة اليت عهد اهلل هبا، و اإلنسان اليت فطره اهلل عليها

 .عبادته جل شأنه، و عمارة الدنيا، و اإلستخالف يف األرض

 : عبادة وطاعةاالستهالك  -2

، إذا قصد به وجه اهلل تعاىل، يف التصور القرآين نوعا من أنواع العباداتتهالك االسيعترب 
وكان املقصد ، واجتنب اخلبائث، وطاعة من الطاعات إذا استهلك املستهلك الطيبات من الرزق

 وعمارة األرض.، من استهالكه التقوي على عبادة اهلل

، مر اهلل تعاىل باألكل والشربأل االنصياعإذ هو تعبري عن ، طاعة وعبادةاالستهالك ف
}وكال منها رغدا حيث شئتما{ : قال تعاىل خماطبا آدم عليه السالم وحواء، والتمتع بالطيبات

 أي مكان من اجلنة: )حيث( للمكان املبهم أي، رافها، راغدا واسعا " أكال: أي (.52: )البقرة

                                                           

جده، الطبعة الثالثة    ،، دار حافظ224"االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد اجلزئي" حملمد عبد املنعم عفر، ص:  - 166
 م  . 8212  :سنة  
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حني مل حيظر عليهما ، ة املزحية للعلة)شئتما( أطلق هلما األكل من اجلنة على وجه التوسعة البالغ
 (.167وال بعض املواضع اجلامعة للمأكوالت من اجلنة")، بعض األكل

، عز وجل نفس اخلطاب لكل الناس عمم اهلل، مث بعد اخلطاب املخصوص آلدم وحواء
(. و"هذا خطاب 887: } يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالال طيبا{)البقرة: فقال تعاىل

من ، فامنت اهلل عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من مجيع ما يف األرض، مؤمنهم وكافرهم، كلهمللناس  
وال ، ليس بغصب، لكم تناوله حملال: حالة كوهنا حالال أي، وحيوانات، وفواكه، ومثار، حبوب

  ليس خببيث: ) طيبا ( أي .أو معينا على حرام، أو على وجه حمرم، وال حمصال مبعاملة حمرمة، سرقة
ففي هذه اآلية دليل على أن األصل يف األعيان ، كلها اخلبائث، و حلم اخلنزير، و الدم، و كامليتة

 (.168أكال وانتفاعا")، اإلباحة

، فتتحول إىل طاعات يثاب عليها، فاملستهلك املسلم يوجه بالنية كل أنشطته اإلستهالكية
والتقوي هبا على ، جسمه وصحته و قصد من وراء استهالكها احلفاظ على، إذا ابتغى هبا وجه اهلل

الذين يعتقدون أن ، وعمارة األرض. وهو هبذا خيتلف عن غريه من املستهلكني اآلخرين، عبادة اهلل
على اإلنسان أن يتسلح فيه ، جمال مادي حبت، خاصةاالستهالك و ، النشاط اإلقتصادي عامة

طالق ألي جانب روحي أو وال جمال فيه على اإل، واالحتيال، والدهاء، بكل أسلحة الذكاء
أما املستهلك املسلم فإنه  .ويكون احلساب النهائي للربح أو اخلسارة املادية وحدها، أخالقي

وكفاه ، رضا خالقه ومواله، وعطايا، ومنح، ومواهب، ومبا أتاه اهلل من ملكات، يطلب مبا يستهلك
 وفالحا. بذلك رحبا

يعترب  -إذا خلصت نيته هلل –اإلستهالكية إن كل ما ينفقه املستهلك املسلم على نفقاته 
"إذا أنفق املسلم نفقة على أهله وهو حيتسبها : قال النيب صلى اهلل عليه وسلم، صدقة يثاب عليها
 (.169كانت له صدقة")

                                                           

 .83"الكشاف" للزخمشري: ص: - 167
 .8/878و"تفسري القرآن العظيم" البن كثري:  83 "تيسري الكرمي الرمحان" للسعدي: ص: - 168
: فضل النفقة على األهل، رقم 08: النفقات: باب رقم: 82"أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:  - 169

: فضل النفقة 82الزكاة: باب رقم:  84. وأخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم: 5/210: 3538احلديث: 
 .4/522: 4551والصدقة على االقربني.....رقمه: 
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ففي هذا احلديث النبوي اعترب النيب صلى اهلل عليه وسلم النفقة على األهل من زوجة 
 )وهو حيتسبها(: ولكنه اشرتط النية واإلرادة فقال، ىل اهلل عز وجلوأوالد عبادة يتقرب هبا املسلم إ

وقد مساها عليه السالم ، كان له مثل أجر الصدقة: كانت له صدقة أي،  أي يرجو ثواهبا عند اهلل
ولكن ليشري بذلك إىل أن مبقدور ، صدقة رغم أن النفقة على الزوجة واألوالد واجبة يف اإلسالم

إىل عبادة يؤجر عليها إذا ما نوى بذلك طلب ، نشطته اإلستهالكية يف احلياةاملسلم أن حيول كل أ
 مرضاة اهلل تعاىل.

إنك لن تنفق نفقة  ": ويؤكد النيب صلى اهلل عليه وسلم هذا املعىن يف حديث آخر فيقول
 (.170إمرتك") حىت اللقمة جتعلها يف يف، إال أثبت عليها، تبتغي هبا وجه اهلل

وكيف يتحول إىل عبادة إذا ، ميم جلميع وجوه "اإلنفاق االستهالكي"ويف هذا احلديث تع
وهو أن ، مث مثل عليه السالم مبثال قد يكون بعيدا عن خاطر املستهلك املادي، ابتغي به وجه اهلل

حىت ، وهو ال يقصد بذلك إال مرضاة اهلل، يداعب الرجل زوجته فيضع اللقمة من الطعام يف فمها
تعترب صدقة ، استجابة لشهوهتاو  واليت قد ال تبدو إال متعة للنفس، إىل النفس هذه احلالة احلبيبة

 يثاب عليها املسلم.

 

 : في اإلسالم وسيلة ال غايةاالستهالك  -3

ويف إطار ذلك ، يف اإلقتصاد الوضعي الغاية النهائية من حياة اإلنساناالستهالك يعترب 
حىت ، تجات واخلدمات هبدف املتعة الدنيويةفإن املستهلك يستهلك ما يشاء من السلع واملن

 (.171وما أستهلك ")، " أنا موجود بقدر ما أملك: أصبح شعار املستهلك يف الغرب

"احلصول على منفعة من : يف اإلقتصاد الوضعي بأنهاالستهالك وعلى هذا األساس يعرف 
: أخرى هو أو بعبارة .(172وهو اهلدف النهائي للنشاط اإلقتصادي كله")، سلعة أو خدمة

                                                           

 احلديث سبق خترجيه. - 170
، ترمجة سعد زهران ، عامل املعرفة،  27"اإلنسان بني اجلوهر واملظهر: نتملك أو نكون" "الريك فروم، ص:  - 171

 هـ.8202 :ذو احلجة سنة   820الكويت، عدد:
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وإشباع مشتهياهتا ، "استخدام السلع واخلدمات مباشرة وبصفة هنائية لسداد رغبات اإلنسان
("173 .) 

يف حد ذاته غاية هنائية فهو ينتج االستهالك الوضعي قد جعل  وهنا جند أن اإلقتصاد
" يستهلك : أنه إن صح التعبري: أياالستهالك وهو يستهلك من أجل لذة ومتعة ، ليستهلك

 (.174يستهلك " )ل

سوى ، كما أنه ليست هناك حدود عليا ملا يستهلكه املستهلك يف اإلقتصاد الوضعي
واملزيد ، وكأن اإلقتصاد مسخر فقط إلشباع املزيد من اإلستهالك، حدود القدرة على اإلستهالك

 " يعيش ليستهلك: الوضعي وعلى أساس ذلك فإن املستهلك يف التصور، من الرفاهية اإلقتصادية
 " وليس العكس.

فقد عاب اهلل ، مرفوض يف القرآن الكرمي، إن هذا التصور لإلستهالك يف اإلقتصاد الوضعي
 (.85: }يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى هلم{)حممد: تعاىل على الكفار أهنم

 ويأكلون كأكل األنعام خضما وقضما وليس هلم مهة إال يف، يتمتعون يف دنياهم: "أي
 .(175ذلك")

بل ، وال الصفات اإلنسانية، فلم يتصفوا بصفات املروءة، "حيث أهنم وكلوا إىل أنفسهم
بل جل مههم ومقصدهم التمتع ، وصاروا كاألنعام اليت ال عقل هلا وال فضل، نزلوا عنها دركات

ىل ما فيه اخلري غري متعدية هلا إ، فرتى حركاهتم الظاهرة والباطنة دائرة حوهلا، بلذات الدنيا وشهواهتا
 (.176وهلذا كانت النار مثوى هلم")، والسعادة

                                                                                                                                                                      

 م.8274 :ة  ، دار اجليل للطباعة ، سن205"مقدمة اإلحصاء التطبيقي" لعبادة سرحان وآخرون: ص:  - 172
 م.8288 :، دار املعارف، القاهرة ، سنة  373"التسويق الزراعي" لزكي شبانة: ص:  - 173
، دار اخلزميي الرياض، الطبعة األوىل سنة  28"النظرية االقتصادية من منظور إسالمي" للدكتور شوقي دنيا، ص:  - 174

 م.8212 :
 .2/831"تفسري القرآن العظيم" البن كثري:  - 175
 .734يسري الكرمي الرمحان" للسعدي: ص: "ت - 176
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وإمنا العيب كل العيب هو اعتباره غاية هنائية كما ، فاألكل والتمتع يف حد ذاته ليس عيبا
فجل مهه هو إشباع بطنه ، ونزواته املادية، حيث يظل املستهلك حبيس شهواته، هو لدى األنعام

 عطشه باملاء البارد...وحتصيل باقي املنافع الدنيوية املادية فقط.وإرواء ، مبا لذ وطاب من الطعام

وليس ، إال أن األخري يبقى وسيلة فقط، وإن استمتع باإلستهالك، بينما املستهلك املسلم
وحيقق مهمة ، ويعبد اهلل، ويعيش ليعمر األرض، فاملسلم يستهلك ليعيش، هدفا هنائيا يف حد ذاته

 قيام. ويقوم هبا خري، ستخالفالا

وسيلة إىل قيام االستهالك وقد أشار ابن القيم اجلوزية رمحه اهلل إىل هذا املعىن موضحا أن 
 : الشخص مبا وكل إليه من مهام وأعمال فيقول

"وأما املطاعم واملشارب واملالبس واملناكح فهي داخلة فيما يقيم األبدان وحيفظها من 
فيتحمل ، ليتم بذلك قوام األجساد وحفظ النوع، نساينوفيما يعود ببقاء النوع اإل، الفساد واهلالك

ويتمكن من شكر مويل ، ويقوى على محلها وأدائها، األمانة اليت عرضت على السماوات واألرض
 (.177األنعام ومسديه")

اهلدف النهائي من  فاملسلم ليس، إن القرآن الكرمي له نظرته املتميزة واخلاصة باإلستهالك
كما هو حال املستهلك ،  وإشباع حاجات اجلسد وغرائزه فحسب، عة واللذةاستهالكه حتقيق املت

الذي ال هم له ، اليت انتهت بأصحاهبا إىل إيديولوجية اإلنسان اإلقتصادي، يف ظل املذاهب املادية
، أو مبعىن آخر ال هم له سوى تعظيم املنفعة العاجلة من استهالكه، سوى إشباع رغباته ونزواته

ميكن أن تتحقق يف احلياة ، ال للقيم اإلنسانية واألخالقية أو أية منفعة آجلةدون أن يلقي با
 اآلخرة.

أمسى من جمرد إشباع بطنه أو و  و هي أجل، إن املستهلك يف اإلسالم له غاية أخرى 
يبقى عنده جمرد وسيلة ملساعدته على االستهالك ف، يف اللذة املادية دون قيد أو شرط االنغماس

وفق منهج ، وإعمار األرض، وهي حتقيق العبودية الكاملة هلل عز وجل، يف األرضحتقيق وظيفته 
والذي يهدف إىل خريية الفرد ونفع اجلماعة قال ، اإلسالم الكامل والشامل لكل جوانب احلياة

                                                           

 ، دار الكتب العلمية بريوت، د ت.4/03"مفتاح دار السعادة" البن القيم اجلوزية:  - 177
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(. لذلك فإن أي استهالك ال 38: }وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون{)الذريات: تعاىل
فإن اإلسالم يرفضه وال يعتد به ، على حتقيق تلك الوظيفة املذكورة آنفا سانيؤدي أو ال يعني اإلن

 بتاتا.

 : يكون تبعا لألولوياتاالستهالك - 4

، (178حيرص اإلسالم على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال لكل املستهلكني)
ل مسلم وعلى على ك . كما يفرض الشارع، على املستوى الفردي وعلى مستوى اجملتمع بأكمله

مث يتعني توجيه سلوك املستهلك حنو حتقيق ، أسباب هذه الكليات اخلمس اجملتمع أيضا توفري
وهي تلك ، مث يلي ذلك احلاجيات، القدر الضروري من الضروريات الالزمة له يف املقام األول
قل أمهية عنها أما اإلحتياجات اليت ت، اإلحتياجات اليت تيسر معها حتمل أعباء تسيري نظام احلياة

املباحات من الطيبات والنعم اليت تدخل اجلمال واملتعة على احلياة : تسمى بالتحسينات وهي
 (. 179اإلنسانية)

 (.180ات مكملة للحاجيات")التحسينوتعد ، وبذلك تعد احلاجيات مكملة للضروريات

ستهالكي كان لزاما على املستهلك املسلم أن خيطط إلنفاقه اإل،  ومراعاة هلذه األولويات
، فهو يأخذ يف اعتباره احتياجاته من اللوازم اخلمس، على أسس غري معتادة يف اجملتمعات األخرى

مث لوازم حفظ ، يليها يف املرتبة الثانية لوازم حفظ النفس، حيث متثل لوازم الدين املرتبة األوىل
فالكل ، منهم عن أي االستغناءوال يعين ذلك ، وأخريا حفظ املال، مث حفظ النسل، العقل

 مطلوب ولكن أمهيتها متفاوتة تبعا لدورها يف حتقيق طاعة اهلل وعمارة األرض.

قبل ، مبا حيقق له الكفاية منها إن املستهلك مطالب بالبدء بالضروريات واإلكثار منها
إذ ، ويلي ذلك حتقيق احلد األنسب من الكماليات، اإلكثار من احلاجيات وحتقيق الكفاية منها

                                                           

وملزيد من التفاصيل يف هذه املسألة، ينظر: املبحث الثالث من الفصل األول من هذا البحث وهو بعنوان  - 178
 فاظ على الضروريات اخلمس للمستهلك""االستهالك يف الفقه اإلسالمي وعالقته باحل

ملزيد من التفاصيل فيما يتعلق مبراتب احلاجات، ينظر: املطلب الثاين من املبحث الثاين خاصة الفرع الثالث وهو  - 179
 بعنوان :"تعدد احلاجات ومراتبها يف الفقه اإلسالمي".

 .4/1"املوافقات" للشاطيب:  - 180
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مث استكمال احلاجيات ، قبل اإلنتقال للحاجيات، ميكن اإلقتصار على الضروريات فقط أنه ال
لعدم إمكانية الفصل التام بني سلع كل قسم. وللتداخل الشديد ، قبل اإلنتقال إىل التحسينيات

 بني هذه املراتب الثالث.

كما أن ،  فاإلخالل باحلاجيات أو ببعضها قد حيدث خلال ما يف القيام بالضروريات "
 (.181قد حيدث خلال ما يف القيام باحلاجيات")، اإلخالل بالتحسينات

يف اإلسالم يفرض على املسلم أال خيل بنظام ترتيب احلاجات االستهالك إن منط 
وسعة ، االختيارله حرية  طاملا أن، حىت ال يفوت مصلحة أعلى مبصلحة أدىن، وأولويات إشباعها

كما أنه ال جيب عليه أن يأخذ من ،  وإضاعة له، شرع تبذيرا للمالألن ذلك يعترب يف نظر ال، املال
الن ذلك يعترب إسرافا منهيا ، وحاجات أسرته، السلع واملنتجات اإلستهالكية أكثر من حاجاته

 عنه.

                                                           

 .4/43" املوافقات " للشاطيب :   - 181
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 : في القرآن الكريماالستهالك ضوابط : الثالث * المطلب

مرتبط مببدأ االستهالك ا فإن هذ، بل وحث عليهاالستهالك إذا كان اإلسالم قد أباح 
حيث دعا اإلسالم إىل حتقيق الرشد اإلقتصادي يف مجيع حاالت ، (182"الرشد اإلستهالكي")

لذلك حفلت نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة بعدد وافر من ، وجماالتهاالستهالك 
فرديا أو مجاعيا. ك االستهالسواء أكان هذا ، وتضبطهاالستهالك التوجيهات والضوابط اليت تنظم 

وإال ، أو املوارد اإلقتصادية املتاحة، والتصرف يف املال االنتفاعوتضمن يف الوقت نفسه حسن 
، ليمنع من صرف أمواله يف وجوهها غري املشروعة، أضحى املستهلك سفيها يقتضي احلجر عليه

وفق ، ستهالكيترشيد إنفاقه اإل، و حيث حيرص اإلسالم على هتذيب سلوك اإلنسان اإلقتصادي
 : جمموعة من الضوابط التشريعية املهمة ومنها

 .االستهالكالنهي عن اإلسراف والتبذير في  -1

، إبراز معاين اإلسراف والتبذير يف اللغة واإلصطالح تفصيل هذا الضابط البد من وقبل
 وإيراد بعض األحكام فيهما.

 : اإلسراف لغة -

واإلغفال أيضا ، أصل واحد يدل على تعدي احلد " السني والراء والفاء: قال ابن فارس
 (.183جماوزة القدر"): يف األمر سرف أي: تقول، للشيء

عجل من : وأسرف يف ماله، جماورة القصد: " السرف واإلسراف: وجاء يف لسان العرب
، وأما السرف الذي هنى اهلل عنه فهو ما أنفق يف غري طاعة اهلل قليال كان أو كثريا، غري قصد

 (.184التبذير"): سراف يف النفقةواإل

                                                           

راجع بتفصيل معاين هذا املصطلح لغة، ويف االصطالح ،ويف القرآن، والسنة ، يف املطلب الرابع من  الفصل  - 182
 األول واملتعلق مبقصد محاية املستهلك وهو: حتقيق"الرشد االقتصادي".

 .5/835"مقاييس اللغة" البن فارس:- 183
 .5/8228"لسان العرب" البن منظور:  - 184
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: وهو مصدر للفعل، وهو ما جاوز القصد منه، "جماوزة احلد يف الشيء: وقيل هو 
 (.185التعب واجلهل واخلطأ والغفلة"): ويطلق على، السرف: واالسم منه، أسرف

: اإلسراف يف النفقة، و لك هو جتاوز ما حد: وقيل، القصد: و"السرف" )حمركة( ضد 
: وقيل. }وال تسرفوا{: به فسر قوله تعاىل، و أكل ما ال حيل أكله: قيل وزة القصد.التبذير وجما

أو هو ما انفق يف غري طاعة اهلل عز وجل... وأسرف يف ، وضع الشيء يف غري موضعه: اإلسراف
 (.186اإلكثار من الذنوب واخلطايا"): واإلسراف أيضا، أفرط: الكالم

ووضع ، االعتدالجتاوز حد : يف اللغة يعنيان وبناء على ما تقدم فإن اإلسراف والسرف
الشيء يف غري موضعه. وقد أدرج بعض العلماء يف التعريف اللغوي هلما معان اصطالحية تؤول 

" اإلنفاق يف غري طاعة اهلل ، و" بأكل ما ال حيل أكله ": التعريف: مثل، إىل املعىن اللغوي نفسه
 عز وجل ".

 : اإلسراف اصطالحا -

 : لكنها متقاربة املعاين ومنها، بتعريفات متنوعة ف اصطالحاعرف اإلسرا

وإن  ، جتاوز احلد يف كل فعل يفعله اإلنسان: " السرف: عرفه الراغب األصفهاين يف قوله
 (.187تارة بالكيفية ") و، تارة اعتبارا بالقدر: كان يف اإلنفاق أشهر.... ويقال

: أو هو، ل الكثري يف الغرض اخلسيسهو إنفاق املا: "اإلسراف: وعرفه اجلرجاين بقوله
أو يأكل مما حيل له فوق االعتدال ، أن يأكل الرجل ما ال حيل له: وقيل، جتاوز احلد يف النفقة

أو هو صرف الشيء ، اإلسراف جتاوز يف الكمية فهو جهل مبقادير احلقوق: وقيل، ومقدار احلاجة
 (.188صرف الشيء فيما ال ينبغي")فإنه ، فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي خبالف التبذير

                                                           

 .5/8228" البن منظور  :  " لسان العرب - 185
 .45/241"تاج العروس" ملرتضى الزبيدي:  - 186
 .427"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:  - 187
 .838و 833و 832، أرقام الكلمة: 45"التعريفات" للجرجاين: ص:  - 188
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هو جماوزة احلد يف كل فعل أو قول وهو يف اإلنفاق : "اإلسراف: وقال ابن حجر
 (.189أشهر")

 

 (.190"صرف الشيء فيما ال ينبغي زائدا على ما ينبغي"): ويعرفه الكفوي بأنه 

 (.191أال يزاد على قدر احلاجة"): وقيل، تعدي احلق: "اإلسراف: وقال ابن العريب

، واملسرف هو املنفق يف املعصية، " الذي ال يسرف هو املنفق يف الطاعة: ال ابن عطيةوق
 .(192واإلسراف أن تنفق مال غريك")، وإن قل إنفاقه

 (.193التبذير"): "اإلسراف يف النفقة: وقال القرطيب 

وخالصة القول أن اإلسراف اصطالحا هو جماوزة احلد يف القول أو الفعل الصادر عن 
 وهو املقصود هنا.، وإن كان يف اإلنفاق أشهر ،اإلنسان

: فخاطب بين آدم بقوله، لقد هنى اهلل عز وجل اإلنسان عن اإلسراف يف اإلستهالك
 (.42: }وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني{)األعراف

الزائد عن مقدار ، حيث جاء النهي واضحا يف اآلية عن اإلسراف يف األكل والشرب
بل يتعدى إىل كل التصرفات ، وال يقتصر اإلسراف عن األكل والشرب فقط، املستهلكحاجة 

حىت لو كانت من أجل الطهارة والعبادة. فقد ، والنفقات اإلستهالكية اليت تتجاوز حد اإلعتدال

                                                           

 .80/435"فتح الباري" البن حجر:  - 189
 .885"الكليات" للكفوي: ص: - 190
 .4/580ن العريب: "أحكام القران" الب - 191
 .3/840"احملرر الوجيز" البن عطية:  - 192
 .2/880"اجلامع ألحكام القران" للقرطيب:  - 193
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"ما هذا السرف : بسعد يتوضأ فقال عليه السالم روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه مر
 (.194" نعم وإن كنت على هنر جار"): " أيف الوضوء سرف "؟ قال: ؟ فقاليا سعد " 

)وال : " ألن اهلل ينهى بقوله، فالنهي عن اإلسراف يشمل برمته مجيع تصرفات اإلنسان
 (.195تسرفوا( عن مجيع معاين اإلسراف ومل خيتص معىن دون معىن")

ف جذريا عما هي عليه يف يف التصور القرآين ختتلاالستهالك واجلدير بالذكر أن مسالة 
الدخل : حيث تتحكم يف السلوك اإلستهالكي جمموعة من العوامل أبرزها، اإلقتصاديات الوضعية

فاملستهلك يف اإلسالم مهما عظم دخله ، والسعر الذي يفرضه قانون العرض والطلب، املادي
فال يبيح ، اإلستهالكيةورخصت أسعار السلع واملنتجات ، ووسع اهلل عليه يف الرزق واملال، املادي

، أو أن يزيد على مقدار حاجته، أو إضاعته يف اإلنفاق غري املشروع، له الشرع إهدار ماله
 وأقاربه من اإلنفاق املشروع.، وحاجات من يعول من أفراد أسرته

 : يقول اإلمام الشيباين وهو يتحدث عن اإلشباع ومراتبه وأحكامه

ويتقوى على الطاعة هو مثاب ، ار ما يسد به رمقهففي مقد: "املسألة على أربعة أوجه
، حماسب على ذلك حسابا يسريا، وفيما زاد على ذلك إىل حد الشبع فهو مباح له، غري معاقب

مطالب بشكر ، ويف قضاء الشهوات ونيل اللذات من احلالل هو مرخص له حماسب على ذلك
 (.196ق الشبع حرام")وفيما زاد على الشبع فإن األكل فو ، النعمة وحق اجلائعني

كلقمة  ولو كان بسيطا، يف اإلسالم جمال رحب حملاربة اإلسرافاالستهالك كما أن 
اإلنتفاع و  بل يرشد املستهلك إىل أخذها، فال يسمح الشرع برتكها أو إضاعتها، الطعام الساقطة

ة أحدكم "إذا وقعت لقم: فقد أخرج مسلم عن جابر أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال، هبا

                                                           

: ما جاء يف القصد يف الوضوء وكراهية 21: الطهارة: باب رقم: 08"أخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم:  - 194
: الطهارات :باب رقم 40ان " : كتاب رقم :. و اخرجه البيهقي يف "شعب االمي8/827: 243التعدي فيه، رقمه: 

 .2/418:  4355:فضل الوضوء ،رقمه :04:
 .84/887"تفسري" الطربي:  - 195
 هـ.8200 :، نشر وتوزيع عبد اهلادي حرصوين، دمشق سنة 802"الكسب" حملمد بن احلسن الشيباين: ص:  - 196
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وال ميسح يده باملنديل حىت ، فليمط ما كان هبا من أذى وليأكلها وال يدعها للشيطان، فليأخذها
 (.197فإنه ال يدري يف أي طعامه الربكة")، يلعق أصابعه

أمر اإلسالم املستهلك املسلم مبراعاة سلم األولويات االستهالك وحملاربة اإلسراف يف  
سلم اإلشباع" أو ما يعرف بوحدة " دالة الرفاهية اإلجتماعية "  "وحدة: واليت يطلق عليها البعض

إذا كان يف ، وال يراعى حاجي، حبيث ال يراعى حتسيين إذا كان يف مراعاته إخالل حباجي (.198)
واملتمثل ، مراعاته إخالل بضروري. بل وجب على املستهلك احرتام أولويات اإلنفاق االستهالكي

ويشتمل على كل ما تتوقف عليه حياة ، اليت تليب الضروريات أواليف انتقاء السلع واخلدمات 
، اإلنسان كاملأكل واملشرب وامللبس واملسكن..... ومن مث تأيت تلبية احلاجيات يف املرتبة الثانية

أما تلبية التحسينيات فهي يف ، ويدفع عنهم املشقة، وتشتمل على كل ما يرفع احلرج عن الناس
دون أن يدخل يف ، وتشتمل على كل شيء يؤدي إىل حتقيق رغد العيش، خريةاملرتبة الثالثة واأل

 (.199نطاق التبذير والسرف)

قال ، يف التصور القرآين حمكوم عليه أو مناط بإشباع الطيبات للمستهلكنياالستهالك ف
}يا : وقال تعاىل أيضا (.03: }يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات{)املائدة: تعاىل
 (.887: طيبا{)البقرة الناس كلوا مما يف األرض حالال أيها

يؤديان يف أخف ، واحرتام مراتب احلاجات الثالث، فاالقتصار على الطيبات من الرزق
وبذلك ، أو اإلسراف يف استعماهلا، أو إساءة استخدامها، صورة إىل عدم إهدار املوارد وتضييعها

الذي يستهلك كل  ف نظريه يف اإلقتصاد الوضعيخبال، ينأى املستهلك املسلم عن آفة اإلسراف
و" السبب يف ذلك هيمنة ما ، ضارا أو نافعا، ما ينتج بغض النظر عن كونه مفيدا أو غري مفيد

حسب رغبته دون ، واليت تتيح للفرد احلرية الواسعة يف توزيع دخله، يعرف بنظرية سيادة املستهلك
                                                           

: استحباب لعق األصابع والقصعة واكل 81: األشربة: باب رقم: 58أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم:  - 197
: ما جاء  88: االطعمة : باب رقم :45. و اخرجه الرتمذي يف سننه : كتاب رقم :5/718: 3542اللقمة، رقمه: 

 . 2/432:   8105و  8104يف اللقمة تسقط ، رقمه :
، دار وائل للنشر، 434ص: "الوجيز يف الفكر االقتصادي الوضعي اإلسالمي" للدكتور عبد اجلبار السبهاين،  - 198

 م.4008:عمان األردن سنة 
، دار املناهج للنشر، عمان، الطبعة األوىل 882"أساسيات االقتصاد اإلسالمي" للدكتور حممود صوان، ص:  - 199
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أو ، يبدد موارد اجملتمع، نفاق اإلستهالكي ترفياحىت ولو كان هذا اإل، أو تدخل من أحد، قيود
 (.200ضارا بالفرد نفسه")

فاإلسالم حيرم ، فشتان بني التصور القرآين لإلستهالك ومثيله يف اإلقتصاد الوضعي
مثل ، حىت ولو مل تكن يف نفسها ضارة، الرتيفاالستهالك استخدام بعض السلع اليت تؤدي إىل 

، ولبس احلرير والديباج والذهب للرجال، ضة يف األكل والشربمنع استعمال آنية الذهب والف
"هنانا عن : منعا للمباهاة واإلسراف. فعن حذيفة بن اليمان أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وهي لكم يف ، "هي هلم يف الدنيا: وقال لبس احلرير والديباج والشرب يف آنية الذهب والفضة"
" الذي يشرب يف إناء : الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (.ويف حديث آخر يقول201اآلخرة")

 (.202الفضة إمنا جيرجر يف بطنه نار جهنم")

"من : فيقولاالستهالك ويذكر اإلمام حممد بن احلسن الشيباين صورا من اإلسراف يف 
ومن اإلسراف أن ، ومن اإلسراف اإلستكثار من املباحات واأللوان، اإلسراف األكل فوق الشبع

ومن اإلسراف أن يأكل ما انتفخ من ، على املائدة من ألوان الطعام فوق ما حيتاج إليه لألكليضع 
ومن اإلسراف التمسح باخلبز عند الفراغ من ، كما يفعله بعض اجلهال يزعمون أن ذلك ألذ،  اخلبز

ومن اإلسراف إذا سقط من يده لقمة أن ، الطعام من غري أن يأكل ما يتمسح به
 (.203أمر اللباس نظري األكل يف مجيع ما ذكرناه")......و .يرتكها

                                                           

 هـ.8522:، طبعة   سنة 837"النظام االقتصادي يف اإلسالم" للدكتور حممد عفر: ص: - 200
: 3855: آنية الفضة رقم احلديث: 41: األشربة: باب رقم: 72ي يف صحيحه: كتاب رقم: أخرجه البخار  - 201

: 3248: األكل يف إناء مفضض، رقمه: 50: األطعمة: باب رقم: 72، وأخرجه كذلك يف كتاب رقم: 5/8043
، رقمه :كراهية لبس احلرير 88: اللباس : باب رقم :54. و اخرجه ابن ماجه يف سننه :كتاب رقم : 224/ 5
 .4/8817:  5320و  5312:

: 08: آنية الفضة والزينة: باب رقم: 41: األشربة: باب رقم:72أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:  - 202
. و اخرجه مسلم يف صحيحه :كتاب 5/722: 3207حترمي استعمال أواين الذهب والفضة يف الشرب وغريه، رقمه: 

. و اخرجه 5/722: 3207:حترمي استعمال اواين لذهب و الفضة،رقمه :08:: اللباس و الزينة :باب رقم 57رقم :
:  5283و  5285:الشرب يف انية الفضة ،رقمه :87: االشربة :باب رقم :50ابن ماجه يف سننه :كتاب رقم :

4/8850. 
 .15و  72"الكسب" حملمد بن احلسن الشيباين : ص:  - 203

 



 

 

59 

 : التبذير لغة أما -

بذرت : يقال، وهو نثر الشيء وتفريقه، " الباء والذال والراء أصل واحد: قال ابن فارس
القوم ال يكتمون حديثا وال حيفظون : وبذرت املال أبذره تبذيرا....والبذر، البذر أبذره بذرا

 (.204ألسنتهم")

، وتفريقه، نثر الشيء: والتبذير يف اللغة مل يرد إال مبعىن، صدر للفعل بذرم: والتبذير
 ونشره.

، فاستعري لكل مضيع ملاله، التفريق وأصله إلقاء البذر وطرحه: "التبذير: قال الراغب
 (.205تضييع يف الظاهر ملن مل يعرف مآل ما يلقيه"): فتبذير البذر

املسرف يف : "املبذر وهو: ومنه، (206تفريقه إسرافا"): " تبذير املال: يقالو  
 (.207النفقة")

فقد : وكل ما فرقته وأفسدته، أفسده وأنفقه يف السرف: "بذر ماله: ويقال أيضا 
هو أن : وقيل، أن ينفق املال يف املعاصي: وقيل، إفساد املال وإنفاقه يف السرف: بذرته...والتبذير

 .(208يبسط يده يف إنفاقه حىت ال يبقى منه ما يقتاته")

 (.209أنفقه يف غري القصد"): "بذر ماله: منهو  

، وتفريقه دون فائدة ترجى منه، وكخالصة ملا سبق فإن التبذير لغة يطلق على نثر الشيء
كأن املبذر يفرق ماله فيما ،  إنفاقه وإفساده فيما ال فائدة منه: أي، واستعري هذا املعىن لتبذير املال
 ال يعود عليه بالنفع والفائدة.

                                                           

 .8/488"مقاييس اللغة" البن فارس:  - 204
 .38"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص: - 205
 .81"خمتار الصحاح" للرازي:  - 206
 .82"النهاية يف غريب احلديث واألثر" البن األثري: ص:  - 207
 .8/457"لسان العرب" البن منظور:  - 208
 .88"املصباح املنري" للفيومي: ص:  - 209
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 : تبذير اصطالحاال -

"تفريق املال على وجه : فعرفه اجلرجاين بأنه، عرف العلماء التبذير بتعريفات متقاربة
 (.210اإلسراف")

" إلقاء البذر وتبذيره وهو تضييع يف : تضييع املال". وأصله: "التبذير: وقال الراغب
 (.211الظاهر ملن مل يعرف مآل ما يلقيه)

 (.212اجلهل مبقادير احلقوق"): قوق والسرفاجلهل مبواقع احل: "التبذير: وقيل

وهو تضييع ، عدم وضع احلق يف موضعه الصحيح: ومعىن اجلهل مبواقع احلقوق أي 
إنفاقه : وتبذير املال حسب نفس التعريف هو، وهو عام يشمل املال وغريه، للحقوق وإفساد هلا

 ا له.ويعترب ذلك تضييعا للمال وإفساد، وتفريقه يف غري مواطنه املشروعة

 : وإىل نفس هذا املعىن عرف أحد الفقهاء التبذير بأنه

وأما صرف املال إىل وجوه الرب ، وصرفه فيما ال ينبغي، "عدم إحسان التصرف يف املال
 (.213وصرفه يف األطعمة النفيسة اليت ال تليق حباله تبذير")، فليس بتبذير

منعه : " التبذير هو: ن مالكقال أشهب ع: (214ويقول ابن العريب يف تفسري آية التبذير) 
 ( فالتبذير هنا مرادف لإلسراف.215ووضعه يف غري حقه وهو اإلسراف")، من حقه

 .(216إنفاق املال يف فساد أو يف سرف يف مباح"): " التبذير: ويقول ابن عطية

                                                           

 .8/20ف على مهمات التعاريف" للمناوي: . و"التوقي 521، رقم الكلمة: 28"التعريفات" للجرجاين: ص:  - 210
 .38"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص: - 211
، حتقيق مصطفى السقا، دار الكتب العلمية، سنة  817"أدب الدنيا والدين" أليب احلسن املاوردي: ص:  - 212

 هـ.8521:
 هـ.8201 :دمشق، طبعة  سنة   ، حتقيق عبد الغين الدقر، دار القلم،400"حترير ألفاظ التنبيه" للنووي: ص: - 213
 (.48وهي قوله تعاىل:}وال تبذر تبذيرا{)اإلسراء: - 214
 .5/820"أحكام القرآن" البن العريب:  - 215
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 : فابن عطية يفسر التبذير بأمرين اثنني 

 إنفاق املال يف املعاصي واحملرمات. - 8

 بإسراف. ل يف املباح ولكنإنفاق املا -4

" ال تسرف يف اإلنفاق يف غري : }وال تبذر{ أي: ويقول القرطيب يف تفسري قوله تعاىل
وهذا قول ، وال تبذير يف عمل اخلري، " والتبذير إنفاق املال يف غري حقه: قال الشافعي، حق "

 (.217اجلمهور")

أما صرف ، نفاق يف غري حقفالتبذير من خالل ما جاء عند القرطيب هو اإلسراف يف اإل
 املال يف وجوه الرب واخلري فليس بتبذير.

حيث ذهب البعض إىل عدم مشروعية ، ولكن هذا األمر ليس حمل اتفاق بني العلماء
}واتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال حيب : واستدلوا بقوله تعاىل، التبذير يف اخلري
 (.824: املسرفني{)األنعام

"أن ثابت بن قيس بن مشاس عمد إىل مخسمائة خنلة : ب نزول هذه اآليةفقد ورد يف سب
ال تعطوا  : ومل يرتك ألهله شيئا فنزلت)وال تسرفوا( أي، مث قسمها يف يوم واحد، فجذها
 (.218كله")

" فعلى هذا تكون الصدقة : وقال القرطيب بعد أن ساق جمموعة من األقوال يف معىن اآلية
"خري : فيتصدق ويبقي كما قال عليه السالم، والعدل خالف هذا، فيف حكم السر ، جبميع املال

إال أن يكون قوي النفس غنيا باهلل متوكال عليه منفردا ال ، (219الصدقة ما كان عن ظهر غىن")

                                                                                                                                                                      

 .2/455"احملرر الوجيز" البن عطية:  - 216
 .3/434"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:  - 217
 .2/880نفسه :  - 218
: ال صدقة إال عن ظهر غىن، رقم 82: الزكاة: باب رقم: 24أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:   - 219

: وجوب 04: النفقات: باب رقم: 82، وأخرجه كذلك يف: كتاب رقم:  8/434: 8241و 8248احلديث: 
: الزكاة: باب 02. وأخرجه أبو داود يف سننه: كتاب رقم:5/210: 3538النفقة على األهل والعيال، رقمه:   
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وكذلك خيرج احلق الواجب عليه من زكاة وما يعن يف بعض ، فله أن يتصدق جبميع ماله، عيال له
 (.220يف املال")األحوال من احلقوق املتعينة 

لكن بشرط ، هذا هو األصل، " والذي يظهر أن اإلسراف مذموم حىت وإن كان يف اخلري
أما إذا مل يرتتب عليه ، أومن يعول، أن يرتتب على هذا اإلسراف إجحاف على املسرف يف نفسه

 (.221شيء من ذلك فليس بسرف")

تفريق املال يف غري : ير" والتبذ: وقد مجع الطاهر بن عاشور بني هذه املعاين يف قوله
وإنفاقه يف املباح إذا ، فإنفاقه يف الفساد تبذير ولو كان املقدار قليال، وهو مرادف لإلسراف، وجهه

 (.222وإنفاقه يف وجوه الرب والصالح ليس بتبذير")، بلغ حد السرف تبذير

قد جاء ف، غري أن بعضهم يفرق بينهما، أنه ال فرق بني التبذير واإلسراف، ويفهم من هذا
 : يف الفرق بني التبذير واإلسراف، "الفروق اللغوية "أليب هالل العسكري: يف كتاب

وبعبارة ، صرفه زيادة على ما ينبغي: واإلسراف، إنفاق املال فيما ينبغي: التبذير: "قيل 
فهو أعظم من ، إتالفه يف غري موضعه: والتبذير، اإلسراف جتاوز احلد يف صرف املال: أخرى

}إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني وكان الشيطان لربه  : ولذا قال تعاىل، اإلسراف
بل بكل شيء وضع يف غري ، وليس اإلسراف متعلقا باملال فقط: وقيل (.47: كفورا{)اإلسراء

 (.223موضعه الالئق به")

 : "أدب الدنيا والدين": وجاء يف كتاب

                                                                                                                                                                      

: الزكاة: 45. وأخرجه النسائي يف سننه: كتاب رقم:   4/841:    8875ماله، رقمه:: الرجل خيرج من 52رقم:
 .3/84: 4352باب: الصدقة عن ظهر غىن رقمه: 

 .2/888"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب: - 220
 .2/538"هناية احملتاج إىل شرح املنهاج" للرملي: - 221
 .1/483"التحرير والتنوير" للطاهر بن عاشور:  - 222
 ، مكتب القدمي، دت.883و 8/882"الفروق اللغوية" أليب هالل العسكري: - 223
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، هو اجلهل مبقادير احلقوق: ففالسر ، " واعلم أن السرف والتبذير قد يفرتق معناها
الن املسرف خيطئ يف ، و ذم التبذير أعظم، وكالمها مذموم، هو اجلهل مبواقع احلقوق: والتبذير
 (.224واملبذر خيطئ يف اجلهل")، الزيادة

"التبذير يستعمل يف : ويفرق ابن عابدين بني اإلسراف والتبذير من جهة أخرى فيقول
صرف الشيء فيما ينبغي : وهو أن اإلسراف، يق أن بينهما فرقاوالتحق، املشهور مبعىن اإلسراف

 (.225صرف الشيء فيما ال ينبغي"): والتبذير، زائدا على ما ينبغي

"إن التبذير يف احلقيقة : يقول الراغب، فالتبذير أقبح من اإلسراف، وعلى أساس ذلك
وهلذا قيل إن ، م غريهوألنه يؤدي بصاحبه أن يظل، ألن جبانبه حقا مضيعا، ألقبح من اإلسراف

 (.226املبذر أقبح ألنه جاهل مبقدار املال الذي هو سبب استبقاء الناس")

"إذا اجتمعا : ختضع لقاعدة، وعليه فإن اإلسراف والتبذير بينهما عالقة عموم وخصوص
 وإذا افرتقا اختلفا".، اتفقا

 : عواقب اإلسراف والتبذير -

بل عليه أن ، أو على جمتمعه، ا فيه ضرر عليهإن املسلم ال جيوز له أن ينفق ماله فيم
وعندئذ يكون معتدال يف "إنفاقه اإلستهالكي" قائما ، وفق ملراد الشارع، يتصرف فيه باحلكمة

 فإن جتاوز احلد املشروع فإنه يكون قد دخل يف دائرة اإلسراف والتبذير احملرمة.، بالقسط

اليت هتدد األفراد واألمم  قتصاديةواال االجتماعيةإن اإلسراف والتبذير من األمراض 
}وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا : ومن مث تعرضها للهالك العام والعاجل، بالوقوع يف الرتف والبذخ

 (.88: مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدمريا{)اإلسراء

                                                           

 .817"أدب الدنيا والدين" أليب احلسن املاوردي: ص: - 224
 :، مطبعة البايب احلليب،مصر، الطبعة الثانية، سنة 3/212"حاشية" ابن عابدين)رد املختار على الرد املختار(:  - 225

 م. 8288 -ه 8518
،مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، طبعة سنة 488ىل مكارم األخالق" للراغب األصفهاين: ص:"الذريعة إ - 226

 هـ.8525:
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 أمرناهم، ليلومل يبق من زمان إمهاهلم إال ق، "إذا دنا وقت إهالك قوم: ومعىن اآلية
، أنه صب عليهم النعمة صبا: أمرناهم بالفسق ففعلوا واألمر جماز...ووجه اجملاز: ففسقوا أي

وهو كلمة العذاب ، فحق عليهم القول، فجعلوها ذريعة إىل املعاصي وإتباع الشهوات...ففسقوا
 (227فدمرهم")

 : ومنها، مةولإلسراف والتبذير يف اإلنفاق عواقب وخيمة على الفرد واجملتمع واأل

 : أن اإلسراف والتبذير طريقان إىل الرتف -8

، فاملرتف يطغى مبا أنعم اهلل عليه من مال، " عدم شكر نعمة املال والغىن": والرتف هو
حيوله إىل ، وتنميته ملصلحة اجملتمع، فبدال من أن يستعمله فيما أمر اهلل به من التمتع باحلالل

 واملعنوي للمجتمع واألمة.، املاديوالتخريب ، واللهو، وسيلة للعبث

وأعداء ، االستغاللهم دعاة  -على مر التاريخ -املرتفني على أن وينص القرآن الكرمي
}وما أرسلنا يف قرية : قال تعاىل، الذي يدعو إليه األنبياء والرسل، اإلصالح والتغيري االجتماعي

}وكذلك ما : (. وقال تعاىل أيضا52: من نذير إال قال مرتفوها إنا مبا أرسلتم به كافرون{ )سبأ
أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مرتفوها إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم 

 (. 44: مقتدون{)الزخرف

أبطرهتم فال حيبون إال الشهوات : " الذين أترفتهم النعمة أي: واملرتفون يف اآليتني 
 (.228") اليفهويعافون مشاق الدين وتك، واملالهي

ألهنم يشيعون اإلحنالل ، كما ينص اهلل تعاىل أن هؤالء املرتفني هم سبب هالك األمم
: قال تعاىل، بل يتخذوهنا وسيلة للشهوات وامللذات احملرمة، وال يشكرون النعم، والفسق والفساد

: دمريا{)اإلسراء}وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها ت
88.)  

                                                           

 .782"الكشاف" للزخمشري: ص: - 227
 .8452"الكشاف" للزخمشري: ص: - 228
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}واتبع الذين ظلموا ما : لذلك ينهى اإلسالم عن الرتف ويعتربه جرمية نكراء يعاقب عليها
 (.888: اترفوا فيه وكانوا جمرمني{)هود

}وأصحاب : قال تعاىل، بل وحدد اهلل عز وجل مصري املرتفني إىل النار يوم القيامة
قبل ذلك  ل من حيموم ال بارد وال كرمي إهنم كانواالشمال ما أصحاب الشمال يف مسوم ومحيم وظ

 (.21-25: مرتفني{)الواقعة

"مفسد للخلق مبا حيصل يف النفس من : -كما يقول ابن خلدون  –وذلك أن الرتف 
والسفسفة وعوائدها...فتذهب منهم خالل اخلري اليت كانت عالمة على امللك ودليال  ألوان الشر

مبا جعل اهلل ، فيكون عالمة على اإلدبار واإلنقراض، خالل الشر ويتصفون مبا يناقضها من، عليه
وتنزل هبا أمراض مزمنة من ، وتتضعضع أحواهلا، وتأخذ الدولة مبادئ العطب، من ذلك يف خليفته

  (.229اهلرم إىل أن يقضى عليها")

 : أن اإلسراف والتبذير فيهما إذكاء للبغضاء والشحناء بني طبقات اجملتمع -4

يبدد ماله يف طرق غري مشروعة كبناء القصور الشاهقة ، إذا رأى غنيا ذا أنانيةفالفقري 
أو صرفه يف ، وتبديل سيارته الفارهة بني عام وآخر، وجتديد أثاث البيت كل عام، واملزخرفة

والقمار...... ينزرع يف قلبه بغض تلك الطبقة املرتفة ، والزنا، واملخدرات، احملرمات كاخلمر
ورمبا جاء من يستغل هذه املمارسات واملواقف ، قد عليها وحيسدها على تلك النعمةوحي، واملبذرة

فيتشتت مجع ، ويزرع يف قلوهبا البغضاء والشحناء، فيحدث الفرقة بني فئات اجملتمع الواحد
قويا يشد بعضه ، بعدما وحدهم اإلسالم وجعل منهم جمتمعا واحدا، املسلمني ويتفرق مشلهم

: وهذا ما هنى اهلل عنه يف قوله تعاىل، وحدة املسلمني وتذهب قوهتم وبذلك هتدم، بعضا
 (.805: تفرقوا { )آل عمران }واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال

، ألهنا ثروة عزيزة تقوي جانب األمة: احملافظة على موارد وأموال األمة وعدم تبديدها -5
 عدة هلا ومصدرا، ومواردها وال األمة"فاملقصد الشرعي أن تكون أم، وتعزز قوهتا وتشيد حضارهتا

                                                           

 م.8225-ه8285ن دار الكتب العلمية، الطبعة سنة:  882"املقدمة" البن خلدون: ص:  - 229
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غري ، مرموقة بعني االعتبار، إلبتناء أساس جمدها واحلفاظ على مكانتها حىت تكون مرهوبة اجلانب
 (.230حمتاجة ")

حيفظ الثروات ، وحسن التدبري واالعتدال يف اإلنفاق، فالبعد عن اإلسراف والتبذير
ذلك ، اإلسراف إهدار لثروات األمة يف غري منفعة"كما أن ، ويضمن استمراريتها لألجيال القادمة

 (.231أن اإلسراف يف املواد اإلستهالكية حيول دون توظيف هذا املال يف اإلنتاج والنماء")

 : محاية حاجات الفئات اإلجتماعية الفقرية -2

محاية الحتياجات الفقراء واملساكني من االستهالك حرم اإلسالم اإلسراف والتبذير يف 
احلياة كاملأكل واملشرب وامللبس واملسكن....ألن اإلسراف ينتج عنه اهتزاز اقتصاد  ضروريات

وهبطت عملتها إىل مستوى ، ورمبا أصيبت ميزانيتها بعجز كبري، الدولة املسلمة وتدين مستواه
فيجد الفقراء ، ويعم الغالء، ومن مث ترتفع األسعار، األمر الذي يؤدي إىل التضخم، احلضيض
الخنفاض قدرهتم ، وذوو احلاجة أنفسهم حمرومني من املواد واملنتجات اإلستهالكية واملساكني

 وجترى أموهم على غري انتظام وهدى.، فتختل موازين حياهتم، وارتفاع األمثان، الشرائية

، كما أن اإلسالم يقصد من وراء حترمي اإلسراف والتبذير إىل محاية الفئات امليسورة نفسها
وانسياقها وراء لذاهتا ، جراء تصرفاهتا الطائشة، فالس والسقوط يف هاوية الفقروجينبها خطر اإل

، دون إقامة أي اعتبار ملخاطر املستقبل، أو استجابة لرغباهتا املفرطة يف اخلري واإلحسان، وشهواهتا
 "خري الصدقة: وهذا ما حذر منه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قوله، وجتاهل املصري املنتظر

 (.232ما كان عن ظهر غىن وابدأ مبن تعول")

                                                           

 م.8212، الدار التونسية للنشر،سنة : 83/72للطاهر بن عاشور: "التحرير والتنوير"  - 230
برانت، فاس، الطبعة  –، مطبعة انفو 18"ضوابط محاية املستهلك من منظور إسالمي" لعبد اله املعصر: ص: - 231

 م.4005األوىل، سنة : 
هر غىن، رقم : ال صدقة إال عن ظ82: الزكاة: باب رقم: 42أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:  - 232

: وجوب النفقة 04: النفقات: باب رقم: 82وأخرجه كذلك يف: كتاب رقم:  8/434: 8241و 8248احلديث: 
: الرجل 52: الزكاة: باب رقم:02. أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب رقم:3538:5/210على األهل والعيال، رقمه: 

: الزكاة: باب: الصدقة عن ظهر غىن رقمه: 45رقم: ، وأخرجه النسائي يف سننه: كتاب 8875خيرج من ماله، رقمه:
4352 :3/84. 
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 : محاية أموال األمة من اإلستهالك -3

يقصد اإلسالم من وراء حترمي اإلسراف والتبذير إىل محاية أموال األمة وعدم ضياعها على 
وتشغيل األيدي العاملة يف ، "الرتف اإلستهالكي" لتكون رأس مال يساهم يف التنمية واإلستثمار

وبذلك يقوى اإلقتصاد ويزدهر ، وجيه لفائدة أصحابه والعاملني فيه على حد سواءوتر ، ازدهاره
االستهالك مستحضرا ملقصد محاية املال من  –هلذا قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ، املال

 (.233"اجتروا يف أموال اليتامى حىت ال تأكلها الزكاة"): -واإلتالف

 : النهي عن التقتير في اإلستهالك -2

فإنه يف مقابل ذلك قد ، ا كان اإلسالم قد هنى عن اإلسراف والتبذير يف اإلستهالكإذ
}وال حيسنب الذين يبخلون مبا : قال تعاىل، حرم أيضا التقتري والبخل يف النفقة على النفس واألهل

أتاهم اهلل من فضله هو خريا هلم بل هو شر هلم سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة وهلل مرياث 
 (.810: سماوات واألرض واهلل مبا تعملون خبري{)آل عمرانال

 لغة واصطالحا؟ وما هي عواقبه يف اإلستهالك؟: فما املراد بالتقتري

 : التقتير لغة -

 (.234" القاف والتاء والراء أصل صحيح يدل على جتميع وتضييق"): قال ابن فارس

: ة على النفس واألهل قال الرازيالتضييق يف النفق: ومنه، فالتقتري لغة يدل على التضييق 
 (. 235ضيق عليهم يف النفقة"): " قرت على عياله أي

                                                                                                                                                                      

 
: زكاة أموال اليتامى والتجارة هلم فيها، رقمه: 08: الزكاة: باب رقم: 87أخرجه مالك يف موطأه: كتاب رقم:  - 233
84 : 8/438. 
 .3/33"مقاييس اللغة" البن فارس:  - 234
 .485"خمتار الصحاح" للرازي: ص: - 235
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ضيقه : أقرت اهلل رزقه أي: يقال، التضييق على اإلنسان يف الرزق: " اإلقتار: ومنه
 (.236وقلله")

ضيق : ..وقرت على عياله أي، افتقر: الرمقة من العيش...وأقرت الرجل: و"القرت والتقتري
 (.237ضيق العيش"): لنفقة...والقرتعليهم يف ا

وعلى العيال يف النفقة وتقليلها ، التضييق على النفس: وكخالصة ملا سبق فالتقتري لغة يعين
 الفقر والضيق يف الرزق.: ويطلق كذلك على، مبا يسد الرمق فقط واالكتفاء منها، عنهم

 : التقتير اصطالحا -

ال تكاد خترج يف جمملها عن معانيه ، ربةعرف العلماء التقتري اصطالحا بتعريفات متقا
وهو بإزاء اإلسراف وكالمها ، تقليل النفقة: " القرت: فعرفه الراغب بقوله، اللغوية السالفة الذكر

 (.238مذمومان")

(. وذهب يف تعريف التقتري 239" النقص من القدر الكايف"): وعرف املناوي األقتار بأنه
 (.240ويقابله اإلسراف ومها مذمومان")، تقليل النفقة: "التقتري: إىل نفس تعريف الراغب فقال

البخيل : "القتور: يقال، البخيل: معناهاو  و الصفة املشتقة من اإلقتار هي قتور
، والشح، التضييق يف النفقة: و"األقتار هو .(242" البخيل املمسك"): (. وقيل أيضا241املضيق")

 (.243وضده اإلسراف")

                                                           

 .758ة يف غريب احلديث واألثر" البن األثري: ص: "النهاي - 236
، و"القاموس احمليط"    817، و"املصباح املنري" للفيومي، ص:    3/5343"لسان العرب" البن منظور:  - 237

 .2/8488للفريوز ابادي: 
 .202"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:  - 238
 .8/31"التوقيف على مهمات التعريف" للمناوي:  - 239
 .8/803نفسه:  - 240
 .3/528"اجلامع ألحكام القران" للقرطيب: - 241
 .3/24 :"زاد املسري يف علم التفسري" البن اجلوزي  - 242
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ويشمل كل ، التضييق يف النفقة: ن معناه اللغوي وهوإذن فالتقتري اصطالحا ال خيرج ع
 واإلمساك.، والشح، الصفات الذميمة املعربة عنه كالبخل

فوصف ، االستهالكوقد هنى اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان عن اإلسراف والتقتري يف  
ا مل يسرفوا }والذين إذا أنفقو : قال تعاىل، املشروع يف اإلسالم بأنه ما كان وسط بينهمااالستهالك 

 (. 87: ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما{)الفرقان

 : و قد اختلف املفسرون يف تفسري هذه اآلية

 : ) مل يسرفوا ( فيه ثالثة أقوال: (244فقال ابن العريب يف تفسري)

 قاله ابن عباس.، مل ينفقوا يف معصية: األول -

 قاله إبراهيم النخعي.، مل ينفقوا كثريا: الثاين -

 ولبسوا للسرتة الواجبة.، إذ أكلوا للقوة على الطاعة، مل يتمتعوا للنعيم: ثالثال -

 : }ومل يقرتوا{ ففيه قوالن: أما قوله تعاىل

 مل مينعوا واجبا.: األول -

 مل مينعوا عن طاعة.: الثاين -

 ويتسع يف احلالل يف غري دوام، وهو أن ينفق الواجب، عدال: }قواما{ يعين: وقوله تعاىل
 من كل طريق".، استيفاء اللذات يف كل وقت على

                                                                                                                                                                      

، ضبطه  وصححه وخرج آياته: 4/884"التسهيل لعلوم التنزيل" أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الكليب: - 243
 م.8223 -ه8283 :األوىل ،  سنة  حممد سامل هاشم، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 

 .235و 5/234"أحكام القرآن" البن العريب:  - 244
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، اإلنفاق يف املعصية: فاإلسراف عند ابن العريب يف هذه اآلية حيتمل املعاين الثالثة وهي
أو منع املال عن طاعة. ، وأما التقتري عنده فهو منع الواجب، والتمتع بالنعم، واإلكثار من اإلنفاق

 نفاق.العدل والتوسط يف اإل: وأما القوام فيعين

 : حيث يقول، فيه نظر، ويرى ابن عطية أن خلط الطاعة واملعصية باإلسراف والتقتري

فعبارة أكثرهم أن الذي ال يسرف هو املنفق ، "اختلف املفسرون يف هذه اآلية يف اإلنفاق
وأن املقرت هو الذي مينع ، واملسرف هو املنفق يف املعصية وإن قل إنفاقه، يف الطاعة وإن أسرف

"اإلسراف" أن : وقال عون بن عبد اهلل بن عتبة، وهذا قول ابن عباس وجماهد وابن زيد، ليهحقا ع
 (.245تنفق مال غريك")

وخلط الطاعة ، " وحنو هذه األقوال اليت هي غري مرتبطة بلفظ اآلية: مث يعقب فيقول 
قد حظرت  إن النفقة يف املعصية أمر: والوجه أن يقال، واملعصية باإلسراف والتقتري فيه نظر

 -أي عباد الرمحان –وهؤالء املوصوفون ، وكذلك التعدي على مال الغري، الشريعة قليله وكثريه
فأدب الشرع فيها ، وإمنا التأديب هبذه اآلية هو يف نفقة الطاعات ويف املباحات، منزهون عن ذلك

وال يقرت حىت وأن ال يضيق أيضا ، أن ال يفرط اإلنسان حىت يضيع حقا آخر أو عياال وحنو هذا
والقوام يف كل واحد ، املعتدل: واحلسن يف ذلك هو القوام أي، جييع العيال ويفرط يف الشح

وخري ، أو ضد هذه اخلصال، وجلده على الكسب، وصربه، وخفة ظهره، حبسب عياله وحاله
 (.246األمور أوسطها")

برتك اإلسراف  ويتحقق هذا التوسط، إن اهلل عز وجل يأمر املستهلك بالتوسط يف إنفاقه
وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ، }وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك: قال تعاىل، وترك التقتري

 (.42: حمسورا{)اإلسراء

                                                           

 .3/840"احملرر الوجيز" البن عطية:  - 245
 .3/848"  احملرر الوجيز " البن عطية   :  - 246
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"هذا جماز عرب به عن البخيل الذي ال يقدر من قلبه : وقد فسر القرطيب هذه اآلية بقوله
ن التصرف باليد...وضرب بسط اليد فضرب له مثل الغل الذي مينع م، على إخراج شيء من ماله

 (.247وبسطها يذهب ما فيها")، فإن قبض الكف حيبس ما فيها، مثال لذهاب املال

يؤول معىن الكالم إىل أوجه : فقال، وقد خلص ابن العريب معاين هذه اآلية يف ثالثة أوجه
 : ثالثة

 وال ينفق يف الشر.، ال ميتنع عن نفقته يف اخلري: األول -

 لئال يأيت من يسأل فال جيد عطاء.، وال يتجاوز الواجب، ال مينع حق اهلل: الثاين -

، فتبقى ملوما يف جهات املنع الثالث، وال تعطه مجيعا، ال متسك كل مالك: الثالث -
 (.248حمسورا أي منكشفا يف جهة البسط والعطاء لكل أو لسائر وجوه العطاء املذمومة")

إذ ، قيقة من احلقائق الدقيقة فكانت من احلكمة"وقد أتت هذه اآلية تعليما مبعرفة ح
، وأن الوسط هو العدل، بينت أن احملمود يف العطاء هو الوسط الواقع بني طريف اإلفراط والتفريط

إذ جير إليه  ، ولصاحب املال، فاإلنفاق والبذل حقيقة أحد طرفيها الشح وهو مفسدة للمحاويح
وفيه مفاسد لذي املال ، التبذير واإلسراف: رف اآلخروكراهيته إياهم. والط، كراهية الناس إياه

والوسط هو وضع ، ألنه يصرف ماله عن مستحقه إىل مصارف غري جديرة بالصرف، وعشريته
 (.249املال يف مواضعه وهو احلد الذي عرب عنه يف اآلية ينفي حالني بني )ال وال(")

فال ، إنفاقه اإلستهالكيإن اإلسالم حيث املستهلك املسلم على التوسط واالعتدال يف 
واإلنفاق القاعدة األخالقية اليت حتكم سلوك االستهالك حيث يعترب التوسط يف ، إفراط وال تفريط

جوه احلالل ويسلك و  فهو ينفق املال يف، وال يلهث وراء شهوته، املسلم فتجعله يقتصد يف معيشته
ويف ذلك تربية لنفس املؤمن ، ذيروال إسراف وال تب، فال تقتري وال حرمان، يف ذلك منهج الوسط

 وأن حيقق التوازن بني دخله ونفقاته.، أن يتعود القناعة

                                                           

 .438و 3/432"اجلامع ألحكام القران" للقرطيب :  - 247
 .5/824"أحكام القرآن" البن العريب : - 248
 .1/482ر والتنوير" للطاهر بن عاشور: "التحري - 249
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 .(250"ما عال من اقتصد"): قال عليه السالم، منجاة من الفقراالستهالك فاإلقتصاد يف 
 (.251ومل يتجاوز إىل اإلسراف")، "ما افتقر من أنفق قصدا: أي

االستهالك قفه الواضح والرافض للشح والتقتري يف أن اإلسالم يعلن مو ، ويتبني لنا مما سبق
وحسبنا يف ذلك أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد تعوذ من البخل وحذرنا من الشح يف ، والنفقة

وأمرهم بالقطيعة ، أمرهم بالبخل فبخلوا، " إياكم والشح فإمنا أهلك من كان قبلكم بالشح: قوله
 (.252وأمرهم بالفجور ففجروا" )، فقطعوا

أو حرمان اجلماعة من املشاركة ، وحرمان النفس من مثراته، فالشح والبخل يف إنفاق املال
(. وإنكارا حلق االستخالف يف املال الذي قرره 253يعد احنرافا عن اهلداية اإلسالمية")، يف خرياته

بري { }وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه فالذين آمنوا وأنفقوا هلم أجر ك: اهلل عز وجل يف قوله
 (.07: )احلديد

وال جرم يف ذلك فالشح والتقتري ال يقتصر أثرها السليب على اجلانب اإلجتماعي من حياة 
بل يتعداه إىل نشر الفجور والفسق يف ، اإلنسان فحسب كتقطيع أواصر األلفة واحملبة بن الناس

 اجملتمع.

ألن اإلنفاق  ،بل إن آثار التقتري والبخل ينعكسان سلبا على النشاط اإلقتصادي
وينشط قطاع اإلستثمار ملواجهة الطلب املتزايد على ، اإلستهالكي هو الذي حيرك عجلة اإلنتاج

فينتج عنه تعطيل جزء ، بسبب الشح والتقتري -االستهالك –بينما لو انكمش ، السلع واملنتجات

                                                           

، وضعف الشيخ  2482أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده : مسند عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ، رقمه :  - 250
،دار  2/821أمحد شاكر سنده لضعف الراوي اهلجري. انظر : "املسند" لإلمام أمحد بتحقيق أمحد  حممد شاكر: 

 .8223-ه  8288 :الوىل : سنة احلديث ، القاهرة ،الطبعة ا
 .3/330"فيض القدير شرح اجلامع الصغري" للمناوي:  - 251
: حترمي الظلم ، رقمه 83: الرب و الصلة و االداب : باب رقم : 28اخرجه مسلم يف صحيحه ك كتاب رقم :   - 252

: 8821لشح، رقمه: : يف ا28: الزكاة: باب رقم: 02.و أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب رقم: 2/288: 8880:
4/855. 

، مكتبة وهبة ،مصر، سنة  822"دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي" ليوسف القرضاوي: ص:  - 253
 ه.8283:
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، صادي يف اجملتمعوألدى ذلك إىل الركود وعرقلة تنمية النشاط االقت، من قدرات اجملتمع املالية
 لعدم وجود قوة شرائية عند املستهلكني. 

ورتب على ذلك عقوبة ، وهلذا ندد اإلسالم بكنز املال ومنعه من التداول وتعطيل وظيفته
}والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهلل فبشرهم بعذاب : قال تعاىل، شديدة

ى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنزمت ألنفسكم أليم يوم حيمى عليها يف نار جهنم فتكو 
 (.53و 52: فذوقوا ما كنتم تكنزون{)التوبة

ألن ، وجتنب احتكاره وجتميده بال رواج، وهذا حث واضح من اهلل على كبح طغيان املال
سواء مشل النفع املالك نفسه أو ، ذلك خيالف املقصود من امتالكه وهو تعميم نفعه على الناس

، وتداوله بني الناس، وذلك من خالل توظيفه على أوسع نطاق مشروع، ه من بين جنسهغري 
، ويعم الرخاء، وإنفاقه بال إفراط وال تفريط يف املصاحل اخلاصة والعامة ليزدهر النشاط االقتصادي

 وينعم املستهلك مبختلف السلع واخلدمات.

 : النهي عن" الترف اإلستهالكي" -3

بل حرم أيضا "الرتف ، كيم بالنهي عن اإلسراف والتقتري يف اإلنفاقمل يكتف الشارع احل
"فاالقتصاد الذي يتبع شريعة اإلسالم ليس ، اإلستهالكي" الذي يزيد عن حاجات املستهلك

، وتنوعت حاجات اإلنسان، ومهما تعددت جماالت اإلنفاق أو تطورت، اقتصاد إسراف وال ترف
 (.254الذي حدده اإلسالم") فليس له أن يتوسع فيها خارج اإلطار

وبعبارة ، إىل درجة الرتف والشبع املفرطاالستهالك فليس للمستهلك أن يتجاوز حد 
أخرى إذا كان اختاذ املأكل واملشرب واملسكن اليت هي من الضروريات مأمورا هبا اإلنسان يف 

اليت هي ، م ووسطيتهالذي يتناىف مع روح اإلسال، فإن املبالغة يف ذلك من األفراط املذموم، الشرع
 أعظم خصائصه.

                                                           

، دار الفكر العريب ، الطبعة  822 :" املبادئ االقتصادية يف االسالم  " للدكتور علي عبد الرسول ، ص  - 254
 م   . 8210   :االوىل  سنة 
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خاصة الطعام منه فقال ، لقد حذر النيب صلى اهلل عليه وسلم من الرتف يف االستهالك
، حبسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، "ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه: صلى اهلل عليه وسلم

 (.255وثلث لنفسه")، وثلث لشرابه، فثلث لطعامه، فإن كان ال حمالة

ن"الرتف اإلستهالكي" يف املأكل واملشرب أن يزين املستهلك مائدته بألوان شىت من وم
أو أن يستهلك بعض ، أو أن يأكل فوق الشبع، األطعمة واألشربة فوق ما حيتاج إليه لألكل

لذلك حث عليه السالم على ، حمرم شرعااالستهالك الطعام ويرمي الباقي.....فهذا الرتف يف 
جزء من  اإلقتصادو  التؤدةو  " السمت احلسن: فقال عليه السالم، يف اإلنفاق التوسطو  اإلقتصاد

 (.256أربعة وعشرين جزء من النبوة")

إىل ضرورة ترويض ، فاإلسالم يقصد من وراء حترمي "الرتف اإلستهالكي" والنهي عنه
لى ابنه "دخل عمر بن اخلطاب ع: فعن احلسن قال، النفس ومنعها من اجلري وراء شهواهتا املادية

فاشرتينا منه ، " قرمنا)اشتهينا( إىل اللحم: "ما هذا "؟ قال: وعنده حلم غريض )طري( فقال له
 (.257" وكلما اشتهيت اللحم اشرتيته ؟ كفى باملرء سرفا أن يأكل كل ما اشتهى"): قال، بدرهم"

                                                           

ما جاء يف كراهية كثرة األكل، رقم احلديث:  :  27: الزهد: باب:52خرجه الرتمذي يف سننه: كتاب رقم: أ - 255
: االقتصاد يف األكل 30: األطعمة: باب رقم:42. وأخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم:   2/320: 4510

 .8888/ 4:  5522وكراهة الشبع، رقمه: 
. و أخرجه 422: ص:  807رد ": باب : اهلدي و السمت احلسن ،رقمه :اخرجه البخاري يف " االدب املف - 256

:  4080: ما جاء يف التأين والعجلة، رقمه:  88: الرب والصلة، باب رقم:43الرتمذي يف سننه: كتاب رقم: 
: 2778: يف الوقار ،رقمه : 04: االدب : باب رقم : 20. و اخرجه ابو داود يف سننه : كتاب رقم :  2/588
2/427. 
 
 

 .802"إصالح املال" البن أيب الدنيا: ص: - 257

 



 

 

75 

وحرم ، فنهى الشارع عن لباس الشهرة واخليالء، كما حرم اإلسالم الرتف يف امللبس والزينة
أخذ النيب صلى اهلل عليه وسلم حريرا : فعن علي رضي اهلل عنه قال، الذهب واحلرير على الرجال

 (.258"إن هذين حرام على ذكور أميت"): فجعله يف ميينه وأخذ ذهبا فجعله يف مشاله مث قال

فإن ، وقد قصد اإلسالم بتحرمي هذين األمرين على الرجال هدفا تربويا أخالقيا نبيال
جيب أن يصون رجولة الرجل من مظاهر الضعف والتكسر  -وهو دين اجلهاد والقوة  -سالم اإل

ال يليق به أن ينافس الغانيات ، غري تركيب املرأة، والرجل الذي ميزه اهلل برتكيب عضوي، واالحنالل
 (.259واملباهاة باحللي واحللل")، يف جر الذيول

ألن الرتف يف ، هو حماربة الرتف عامةأما اهلدف اإلجتماعي من وراء هذا التحرمي ف 
وهو مظهر من مظاهر الظلم ، التصور اإلسالمي قرين لالحنالل الذي ينذر هبالك األمم

 حيث تتخم القلة املرتفة على حساب األكثرية البائسة.، االجتماعي

فنهى النيب صلى اهلل ، وقد امتد هني اإلسالم عن الرتف فشمل مسكن اإلنسان ومأواه
أو ، لم أن يشتمل بيت املسلم على مظاهر الرتف والسرف كاملبالغة الشديدة يف الزخرفةعليه وس

أو استعمال أواين الذهب ، كتزيينه بالتماثيل،  اليت حارهبا اإلسالم بكل سالح الزينة مبظاهر الوثنية
 ومفارش احلرير اخلالص.، والفضة

فعن ، الرتف الفاحشة واحلكمة من كل ذلك النهي هو تطهري بيت املسلم من مظاهر 
"مر النيب صلى اهلل عليه وسلم بقبة على باب رجل من : أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال

" كل : فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم، " قبة بناها فالن": " ما هذا " ؟ قالوا: فقال، األنصار
وضعها)هدمها(. ف، فبلغ األنصاري ذلك، مال يكون هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة"

                                                           

: لبس احلرير  والذهب للنساء رقمه:    82:اللباس: باب رقم 54أخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم:  - 258
: ما جاء يف احلرير 08: اللباس: باب رقم:44. وأخرجه الرتمذي يف سننه: كتاب رقم:8218/ 5:          323

: حترمي الذهب 20: الزينة: باب رقم: 21. و أخرجه النسائي يف سننه: كتاب رقم: 2/487: 8740والذهب، رقمه 
 .1/880: 3823على الرجال، رقمه:

، خرج أحاديثه الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، 14"احلالل واحلرام يف اإلسالم" ليوسف القرضاوي، ص: - 259
 م.8210هـ/8200:عشرة سنة  املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، الطبعة الثالثة 
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: فأخرب أنه وضعها ملا بلغه عنك فقال، فسال عنها، فلم يرها، فمر النيب صلى اله عليه وسلم بعد
 (.260يرمحه اهلل")، "يرمحه اهلل

، واإلهتمام املبالغ فيه بصورة خترج عن حاجات اإلنساناالستهالك إن التوسع يف مظاهر 
، ووصوال إىل درجة الرتف املنبوذة يف اإلسالم ،والتوسط يف اإلنفاق يعد خروجا عن حد االعتدال

}وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال يف مسوم : قال تعاىل حكاية عن جزاء املرتفني يوم القيامة
 (.21-25: ومحيم وظل من حيموم ال بارد وال كرمي إهنم كانوا قبل ذلك مرتفني{)الواقعة

 ال يلوون على ما جاءهتم، ت أنفسهمكانوا يف دار الدنيا منعمني مقبلني على لذا: "أي 
 (.261به الرسل")

، وتكمن خطورة الرتف أن اهلالك والعقاب ال يصيبان املستهلك املسرف واملرتف فحسب
لذلك ، فهو داء يعم شره سائر أفراد اجملتمع، بل قد يصيبان اجلماعة اليت تسمح بوجوده وال تنكره

}وإذا أردنا أن هنلك قرية : يف هالكها. يقول تعاىلمباشرا  فوجود طبقة مرتفة يف مجاعة يكون سببا
 (.87-88: أمرنا مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا{)اإلسراء

خيرب اهلل تعاىل أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظاملة ويستأصلها بالعذاب أمر  
كلمة العذاب اليت ال : عليهم القول( أي واشتد طغياهنم )فحق، ففسقوا فيها، مرتفيها أمر قدريا

سببان لنزول ، والطغيان املادي، فالرتف الواسع، وهذه سنة اهلل يف خلقه مرد هلا )فدمرناها تدمري(.
}وضرب اهلل مثال قرية كانت آمنة مطمئنة : قال تعاىل، وتبديل النعم، وقطع األرزاق، العذاب

اهلل فأذاقها اهلل لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا  ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم
  .(262()884: يصنعون{)النحل

                                                           

: 2888: يف البناء واخلراب، رقم احلديث: 85: الزهد: باب رقم:57أخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم:  - 260
:  3457: االداب : باب : ما جاء يف البناء ، رقمه : 20.   و اخرجه ابوداود يف سننه : كتاب رقم : 4/8525
2/580. 

 .2/483بن كثري: "تفسري القرآن العظيم" ال - 261
 . 242"تيسري الكرمي الرمحان" للشيخ السعدي: ص:- 262
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لذلك حذر ، ينايف العبودية املطلقة هلل عز وجل -وهو قمة اإلغراق يف الرتف –فالتنعم  
وحث املستهلكني على التوسط واالعتدال وعدم التوسع املبالغ فيه يف ، منه صلى اهلل عليه وسلم

 واملالبس واملراكب.........املأكل واملشارب 

فقال صلى اهلل عليه ، .وقد بني عليه السالم خطورة آفة التعود على احلياة املرتفة واملنعمة
ويلبسون من الثياب ، يأكلون من الطعام ألوانا، وغذوا به، " شرار أميت قوم ولدوا يف النعيم: وسلم
 (.263")يتشدقون يف الكالم، ويركبون من الدواب ألوانا، ألوانا

وحيب اإلخالد اىل ، يألف الراحة واخلمول -بإسرافه وتنعمه وترفه  -إن املستهلك 
املصائب واملصاعب وال يثبت  من مث فإنه ال حيتمل، و يتعلق هبا أميا تعلقو  يطمئن للمادة، و األرض

 فيكفر بالنعم، فتجده ينكص على عقبيه عند أول شدة أو امتحان، يف مواقف اإلبتالء واإلختبار
 واملنعم على حد سواء.

 : احترام سلم األولويات في اإلستهالك -4

وهذه هي رتب املصاحل  ، حتسينياتهو  إن املستهلك يقوم بتلبية ضرورياته أوال مث حاجياته
والعز بن عبد ، (265والغزايل)، (264كما بينها علماء األصول واملقاصد حيث تعرض هلا اجلويين)

 وغريهم.(.........267والشاطيب)، (266السالم)

"ما يرتتب على فواته ضرر ال يطاق عادة كاملوت واملرض : فالضروري بالنسبة للمستهلك
 (.268واملراكب اجلالبة لألقوات)، واملناكح، واملساكن، كاملأكل واملشارب،  الشديد

                                                           

: معرفة الصحابة: باب : ذكر عبد اهلل  بن جعفر بن أيب 47أخرجه احلاكم يف املستدرك: كتاب رقم :   242.- 263
: من  . و اخرجه الطرباين يف : " املعجم االوسط ": كتاب : امليم : باب 5/837: 8281طالب، رقم احلديث: 

.حتقيق طارق بن عوض اهلل بن حممد و عبد احملسن بن ابراهيم احلسيين ، دار  7/574:  7788امسه حممد ،رقمه : 
 احلرمني ، القاهرة .دت 

 .242و 4/245"الربهان يف أصول الفقه" للجويين:  - 264
 .8/418"املستصفى"للغزايل:  - 265
 .4/78السالم:  "قواعد األحكام يف مصاحل األنام" للعز بن عبد - 266
 .4/01"املوافقات" للشاطيب:    - 267
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: والتحسيين)الكمايل( هو، املستهلكني ويدفع عنهم املشقة ما يرفع احلرج عن: واحلاجي 
دون أن يدخل يف نطاق السرف أو ، ي إىل ما من شأنه رغد العيش وزينة احلياةما يتجاوز احلاج

، والقصور الواسعات، والغرف العاليات، واملالبس الناعمات، وذلك "كاملأكل الطيبات، الرتف
 (.269ونكاح احلسناوات والسراري الفائقات")، واملراكب النفيسات

لسلم األولويات بدء من الضروريات يف التصور اإلسالمي وجب أن خيضع االستهالك إن 
مث احلاجيات وأخريا الكماليات. فاملستهلك املسلم مطالب بالبدء بالضروريات واإلكثار منها مبا 

ويلي ذلك حتقيق احلد ، قبل اإلكثار من احلاجيات وحتقيق كفايته منها، حيقق له الكفاية منها
قبل االنتقال ، الضروريات فحسبإذ أنه ال ميكن االقتصار على ، األنسب من الكماليات

لعدم إمكانية الفصل التام بني ، مث استكمال احلاجيات قبل االنتقال إىل التحسينيات، للحاجيات
 وللتداخل بني هذه املراتب الثالث.، سلع كل قسم

"إن  : -مبينا أمهية احلفاظ على املراتب الثالث ملصاحل املستهلك –يقول اإلمام الشاطيب 
مث تليها  فالضروريات آكدها -هذه املراتب ملا كانت خمتلفة يف تأكد االعتباركل واحدة من 

 كان يف إبطال األخف جرأة على ما هو،  وكانت مرتبطة بعضها ببعض -احلاجيات والتحسينيات
والراتع حول احلمى يوشك أن ، فصار األخف كأنه محى لآلكد، ومدخل لإلخالل به، آكد منه
 (.270من هذا الوجه") كاملخل باملكمل مكملفاملخل هبا هو ، يقع فيه

يف القرآن الكرمي أال خيل املستهلك املسلم برتتيب االستهالك بذلك فمن ضوابط 
، موازين حياته فتختل، حىت ال يفوت مصلحة أعلى مبصلحة أدىن، احلاجات وأولويات إشباعها

 (.271وال جتري أموره الدنيوية على انتظام وتكامل)

 

                                                                                                                                                                      

 .4/78"قواعد األحكام" للعز بن عبد السالم:  - 268
 .4/78نفسه   :   - 269
 .4/84"املوافقات" للشاطيب:  - 270
راجع تفاصيل هذه املسألة يف: الفصل األول: املطلب الثاين بعنوان: إشباع حاجات املستهلك الضرورية  - 271

 سنية، خاصة: الفرع الثالث وهو بعنوان: " تعدد احلاجات ومراتبها يف الفقه اإلسالمي " .واحلاجية والتح
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 .آليات حماية المستهلك في القرآن الكريم: الثاني *المبحث

وتضمن له ، هتدف إىل محاية املستهلك، لقد قرر اهلل تعاىل يف كتابه العزيز أحكاما كثرية
خاصة مبجموعة من القيم االستهالك وجمال ، عامة االقتصادوذلك بربط عامل ، حقوقه األساسية

أو اعتداء ، منيعا ضد أية إساءة وحصناواألخالق اليت تشكل يف جمملها سياجا واقيا للمستهلك 
 على حقوقه.

، لقد شاع بني علماء اإلقتصاد الوضعيني نظريات تدور حول أن اإلقتصاد علم جتريدي
واليت ليست هلا أية عالقة بالدين ، يقوم على جمموعة من الفلسفات والقيم املادية احملضة

ات املادية من نتائج سلبية على الفرد وما نتج عن هذه النظري، لكن مع مرور الوقت، واألخالق
، مما أدى إىل اندراسها، النظريات حمل انتقاد شديدو  أصبحت هذه الفلسفات، واجملتمع واألمة

ترتكز يف جوهرها على البعد الروحي ، حيث قامت على أنقاضها فلسفات اقتصادية جديدة
، ى أساس ذلك ظهرت دراساتوعل، وتؤمن بدور القيم واألخالق يف تقدم اإلقتصاد، واألخالقي

 .تؤمن بدورالدين األخالق يف اإلقتصاد، ومؤلفات، وحبوث

لقد كان للفكر اإلقتصادي اإلسالمي فضل السبق يف التنظري للجوانب اإلميانية 
ويف ، ويف الكسب واإلنفاق، يف اإلنتاج واإلستهالك: واألخالقية يف املعامالت اإلقتصادية كافة

 اإلدخار واإلستثمار.

لقد شكلت القيم الرتبوية واألخالقية يف القرآن الكرمي محاية شاملة للمستهلك. وباستقراء 
غايتها ، نواهو  أوامر: ميكن تقسيمها إىل قسمني، هذه القيم اإلسالمية من خالل آي القرآن الكرمي

 هي محاية املستهلك من مجيع املمارسات الضارة.و  واحدة

 

 .من خالل مأمورات القرآن الكريمحماية المستهلك : األول *المطلب

على جمموعة من القيم ، وتوفري األمان له، لقد انبنت محاية املستهلك يف القرآن الكرمي
وقد شكلت هذه القيم واألخالق ، اإلسالمية اليت أمر اهلل عز وجل اإلنسان املسلم باإلتصاف هبا

ألمن واألمان بينهم. وتشمل هذه ونشر ا، ترمي إىل حتقيق العدل بني الناس، مثال عليا وسامية
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وما ينبثق عن ذلك من دوافع ، والسلوك السوي، واألخاٌلق احلسنة، العقيدة اإلميانية: القيم
مبا حيقق له اخلري والفائدة ، وتوجه سلوكاته، وحتكم تصرفاته، تؤثر يف معامالت اإلنسان، وبواعث

ملرشد واملوجه جلميع أعمال اإلنسان ويف وأمته. كما أن هذه الٌقيم متثل دور ا، وجمتمعه، لنفسه
 ومنها اجملال اإلقتصادي.، مجيع اجملاالت

 -على مر العصور واألزمان –واليت شكلت ، إن القرآن الكرمي حافل بالقيم اإلسالمية
وترد عنه كافة أنواع األذايات ، حتميه من مجيع املمارسات غري املشروعة، دروعا واقية للمستهلك

 : ومن هذه القيم واألخالق مايلي(. 272املختلفة)

 

 : واستحضار مراقبته، الخوف من اهلل -1

فتجده ميتثل ، إن اخلوف من اهلل هو الذي يولد الرقابة الذاتية يف نفس اإلنسان املسلم
(. 28: }ليعلم اهلل من خيافه بالغيب{)املائدة: يف كل أمر أو هنى عنه تعاىل، وجيتنب نواهيه أوامره

 ه وقارا.ومن ال يرجو ل

وهي مناط أمانة استخالفه ، وبناء سلوكه، إن خمافة اهلل بالغيب هي قاعدة عقيدة املسلم
 حق العبادة. وذلك بعبادته جل وعال، وفق منهج اهلل القومي، يف األرض ليعمرها

إنه تعاىل بالنسبة هلم ، ولكنهم جيدونه يف أنفسهم حني يؤمنون به، إن الناس ال يرون اهلل
، ال خيدع الناس، يستحضر مراقبتهو  فتجد من خياف اهلل .ختافهو  قلوهبم تعرفه بالغيب ولكن، غيب

 وال يقرتف املعاصي واملنكرات........، ال يغشهم، و ال حيتال عليهم، و ال يأكل أمواهم بالباطلو 

، كان هلا أعظم األثر على تصحيح مسار سلوكه،  إن الرقابة إذا كانت من داخل اإلنسان
و ، والتغرير، والتزوير، فكم من الناس ال يردعه رادع عن الغش، دائما حنو األفضلوالسمو به 

فإنه حياول دائما التغلب عليها بشىت الطرق ، التدليس....... مهما كانت الرقابة اخلارجية قوية
                                                           

، كلية 80" القيم الرتبوية والضوابط الشرعية للسلوك االستهالكي اإلسالمي" للدكتور حسني شحاتة، ص:  - 272
يوليوز سنة  47- 48اإلسالم" بتاريخ : التجارة، جامعة األزهر، حبث مقدم إىل ندوة:"الرتبية االقتصادية واإلمنائية يف 

 م  ، بالقاهرة، تنظيم جامعة األزهر. 4004: 
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فإن الرقابة ، أنابو  اهلل لكن لو تصورنا أن هذا اإلنسان تاب إىل، وقد يفلح يف ذلك، والوسائل
 وارتكاب السيئات.، اتية اليت بداخله متنعه من فعل املنكراتالذ

وال ، وال خيدعه، فصاحبها ال يغش غريه، إن للرقابة الذاتية دورا مهما يف محاية املستهلك
وختتفي منه مجيع ، يعتدي على حقوقه...... وبذلك تسود اجملتمع أخالق الرمحة والتعاون والتآزر

 (.273والكذب)، والتغرير، والتزوير، واخلداع، ل املستهلك كالغشباو  السلوكات اليت تقلق راحة

 : الصدق -4

فاملسلم ال يكون إال ، والكذب يتناىف مع مبادئه وتعاليمه، إن اإلسالم قائم عل الصدق 
، والصدق من األخالق احلميدة اليت اشتهر هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اجلاهلية، صادقا

: قال تعاىل، وهلذا حث اهلل املؤمنني على الصدق وأمرهم به، صادق األمنييسمونه ال فكان أهلها
(. وقد حث الرسول عليه 840: }يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني{ )التوبة

يهدي  " عليكم بالصدق فان الصدق: امرهم به فقال عليه السالمو  السالم املسلمني على الصدق
وال يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حىت يكتب عند اهلل ، يهدي إىل اجلنةوإن الرب ، إىل الرب

 (.274صديقا")

وال ، فالصادق ال يكذب يف جتارته، إن الصدق يف املعامالت أساس محاية املستهلك
ولذلك ، فعمله يتسم باإلتقان واإلحسان، وال خيلط اجليد بالرديء من السلع، حيلف ميينا كاذبة

 : فقال عليه والسالم، التجار بالصدق يف البيع والشراء سلمو  هلل عليهأوصى الرسول صلى ا

                                                           

، دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 85" ترشيد االستهالك يف اإلسالم" للدكتور  كامل صكر القيسي: ص:  - 273
 م . 4001 -هـ 8242اخلريي، ديب، اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل سنة :  

: قوله تعاىل:}يا أيها الذين آمنوا اتقوا 82:اآلداب: باب رقم: 71أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:  - 274
. وأخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم:  2/8024: 8022(: رقمه: 882اهلل وكونوا مع الصادقني{ )التوبة: 

: 8875و 8874و 8878رقمه: : قبح الكذب وحسن الصدق وفضله: 42: الرب والصلة واآلداب: باب رقم: 28
: ماجاء يف الصدق و 07: الكالم : باب رقم :  38. و اخرجه االمام مالك يف : "املوطأ " : كتاب رقم : 2/272

: 03: الدعاء : باب رقم :  52.و اخرجه ابن ماجه يف سننه : كتاب رقم :  4/212: 88الكذب ، رقمه : 
 . 8483/ 4       :  5122الدعاء بالعفو و العافية ، رقمه : 
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 (.275" إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إال من اتقى اهلل وبر وصدق")

"البيعان باخليار : السالم قال عليه، والكذب ممحق هلا، فالصدق يف التجارة جملب للربكة
 (.276وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما" )،  بيعهمافإن صدقا وبينا بورك هلما يف، ما مل يتفرقا

 : األمانة -3

فاإلنسان األمني ، تشكل األمانة محاية مطلقة وشاملة للمستهلك يف مجيع جماالت احلياة
وال يعتدي على ، بل يعطي كل ذي حق حقه، وال يأكل أموال الناس بالباطل، وال خيدع، ال يغش

}يا أيها : لقوله تعاىل، وهو أبعد ما يكون عن اخليانة، نتحقوق اآلخرين مادية أو معنوية كا
 (.47: الذين آمنوا ال ختونوا اهلل والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون{ )األنفال

، أو ميس حبقوقه ومصاحله، إن التاجر األمني ينأى بنفسه عن كل ما يضر املستهلك
لذلك فهو أبعد ما يكون عن الغش ، تجاريةومعامالته ال، فتجده يتصف بالصدق يف بيعه وشرائه

                                                           

:  4828: التوقي يف التجارة، رقمه : 05: التجارات: باب رقم: 84أخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم:  - 275
4/847 . 

: 8480:  ما جاء يف التجار، رقمه : 02:  البيوع : باب رقم : 84و اخرجه الرتمذي يف سننه : كتاب رقم :  
: 88صحيح" .و اخرجه احلاكم يف : " املستدرك " : كتاب رقم :  ، وقال الرتمذي: " هذا حديث حسن5/307

. و قال : " صحيح على 4/01: 4822: و اما حديث حبيب بن ايب ثابت ،رقمه : 05البيوع : باب رقم : 
: حفظ اللسان عما ال حيتاج اليه 52شرطهما و مل خيرجاه ". و اخرجه البيهقي يف : " شعب االميان " : باب رقم : 

 .213/  8: 2301مه : ، رق
: اذا بني البيعان ومل يكتما و 82:  البيوع : باب رقم : 52اخرجه البخاري يف صحيحه : كتاب رقم :   - 276

: 88: البيوع : باب رقم : 48.و اخرجه مسلم يف صحيحه : كتاب رقم :  4/532:  4072نصحا ، رقمه : 
:التجارات :  84اخرجه ابن ماجه يف سننه : كتاب رقم . و  5/374: 5178الصدق يف البيع و البيان ، رقمه : 

. و اخرجه الرتمذي يف سننه : كتاب رقم : 758/ 4: 4818: البيعان باخليار ما مل يتفرقا ، رقمه : 87باب رقم : 
.و اخرجه النسائي يف سننه  5/352:  8423: ما جاء يف البيعان ياخليار ...رقمه :  48: البيوع : باب رقم :  84

/ 7:  2237: ماجيب على التجار من التوقية يف مبايعاهتم ، رقمه : 02: البيوع : باب رقم : 22كتاب رقم :   :
422  . 
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ويعامله معاملة ، والتدليس والتزوير واخلالبة......وعلى أساس خلق األمانة جتده يقدر املستهلك
 بعيدة عن كل إذاية أو ضرر.، حسنة

 : التعاون على البر -2

: اىللقوله تع، جيب على املسلم أن يكون متعاونا مع إخوانه يف مجيع أبواب احلق والرب
}وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهلل إن اهلل شديد العقاب{ 

 (.05: )املائدة

إن األمر بالتعاون على الرب والتقوى يف اجملتمع اإلسالمي يشكل ضمانة كربى حلماية 
وشاع ، احملبة بني أفرادهانتشرت ، فإذا ساد هذا التعاون بني الناس مجيعا، حقوقه املستهلكني فيه

وتنقرض منه كل القبائح ، تزدهر فيه القيم واألخالق احلسنة، فيصبح اجملتمع قويا وصاحلا، اخلري فيه
 كأهنم شخص واحد.،  ودرء املفاسد، فيعمل أفراده مجيعا من أجل جلب املصاحل، والرذائل

  :توثيق المعامالت التجارية حماية للمستهلكينو  األمر بكتابة – 5

، الشراءو  مل يكن مألوفا عند العرب أو عند األمم األخرى من حوهلم عملية توثيق البيع
 إال يف حدود ضيقة جدا.، فقد كانت العمليات التجارية عندهم تتم عشوائيا من دون تنظيم

أمر الرسول عليه السالم املسلمني بتوثيق ، و بقي الوضع على ما هو عليه حىت بزغ فجر اإلسالمو 
محاية ، املنافعو  خاصة تلك املتعلقة بتبادل األموال، املعامالت اإلقتصادية، و ات التجاريةالعملي

 .مصاحلهمو  يف احلفاظ على أمواهلم، إيفاء حلقوقهم املشروعةو  لعموم املستهلكني

بالنظر ، و التجارية يف القران الكرميو  أساليب توثيق املعامالت املاليةو  و قد تعددت صور
 جند بعضها تؤدي غايتها باعتبارها مبينة للحقوق كالكتابة، ؤدية للغاية من التوثيقيف الوسائل امل

 البعض الثاين يؤدي غايته باعتباره تأمينا للحقوق الثابتة كالرهنو  اليمني....و  اإلقرارو  البينةو 
 ...و البعض الثالث يؤدي غايته باعتباره تنفيذا الستيفاء احلقوق كاحلجر.الكفالةو  والضمان

صيانة احلقوق ، و احلبس...و املقصد العام من مجيع هذه الوسائل هو ضبط املعامالت اإلقتصاديةو 
 .املالية للمستهلكني من الضياع
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} يا أيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين اىل اجل مسمى : قوله تعاىل: و تعترب آية الدين أي
 قد عرضت للدين. و شأن التوثيقمن أهم النصوص الشرعية يف ، ( 418: .. {) البقرة.فاكتبوه

عدالة ، و اإلشهاد عليه، و اململيو  عدالة الكاتب، و فذكرت كتابته، توثيقه من مجيع النواحيو 
 ...ما يستثىن من التوثيق، و ما يتصل بذلك من اإلشهاد على البيع، و الشهود

 ملنافعهو محاية شاملة للمستهلك يف جمال تبادل ا، آلياتهو  و كل ماسبق ذكره من التوثيق
 األموال.و 

 

 : ( حماية لحقوق المستهلك278( بالعقود )277األمر بالوفاء ) – 6

} : قال تعاىل، جل املسلمني بالوفاء بالعقود يف غري ما آية من القرآن الكرميو  أمر اهلل عز
نسان " ما عقده اال: املراد بالعقود يف اآليةو  (.08: يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود{ ) املائدة

                                                           

. و "  8/842الوفاء لغة : اإلمتام و الكمال ، وهو ضد : الغدر . انظر : " مقاييس اللغة " البن فارس:   - 477
.و " املصباح املنري"   388الفاظ القران " للراغب : ص: .و " مفردات 8/2112لسان العرب" " البن منظور :

.و " القاموس احمليط "للفريوز  215.و" النهاية يف غريب احلديث و االثر " البن االثري : ص:  438للفيومي : ص: 
 . 2/8873ابادي :

: " التعريفات " للجرجاين اما الوفاء اصطالحا فعرف بانه : "مالزمة طريق املواساة و حمافظة عهود اخللطاء " .انظر 
  .     8/552. و " التوقيف على مهمات التعاريف " للمناوي :  8210: رقم الكلمة : 484:ص: 

العقد لغة : " نقيض : احلل و يايت مبعىن : العهد و هو : اتفاق بني طرفني يلتزم مبقتضاه كل منهما بتنفيذ ما  -714
.و " مفردات الفاظ  2/5050طراف الشيء " . انظر : " لسان العرب ": اتفقا عليه " . و قي هو : " اجلمع بني ا

 . 5/8037.و " القاموس احمليط " :  880.و "املصباح املنري " : ص:  532القران ": ص:
اما العقد اصطالحا  فهو: " ربط اجزاء التصرف باإلجياب و القبول شرع " . قيل هو : " توثيق مجع بني الطرفني 

.و "  8488: رقم الكلمة : 842يث يشق حلها " .انظر على الرتتيب : " التعريفات " للجرجاين : ص: املفرتقني حب
 . 8/422التوقيف على مهمات التعاريف " للمناوي : 

 .4/01. و " احكام القران " البن العريب : 5/45اجلامع الحكام القران " للقرطيب :  – 472
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ما كان ذلك غري ، غريذلك من األمورو  مزارعةو  طالقو  مناكحةو  اجارةو  شراءو  على نفسه من بيع
 (.279الطاعات ") كذلك ما عقد على نفسه هلل تعاىل منو  خارج عن الشريعة

ذلك ، و هو اضافة اهلل تعاىل العهد إىل نفسه، شروطهاو  و مما يشري إىل أمهية الوفاء بالعهود
قد جعلتم اهلل و  ال تنقضوا االميان بعد توكيدهاو  اوفوا بعهد اهلل اذا عاهدمتو  }: يف قوله تعاىل

 .(28: عليكم كفيال { ) النحل

، ما للوفاء بالعقود من أمهية قصوى يف محاية مصاحل املستهلكني، و ال خيفى على أحد
فالتزام .اليومية الشراء يف املعامالت اإلستهالكيةو  خاصة أثناء عقد صفقات البيع، رعاية حقوقهمو 

ضمانة ، الوقوف عند شروطه، و مبقتضيات العقد املربم مع املستهلك، الوسيط، و التاجر، و املنتج
 .أمواهلم من الضياع واحملافظة على، حقيقية حلفظ مصاحل املستهلكني

، املواثيق من أقوى الوسائل اليت تعمل على تنظيم اجملتمعات اإلسالميةو  فالوفاء بالعهود
بعيدا عن  ، ازدهارو  استقرارو  فيعيش أهلها يف أمان، األخرويةو  ىل حتقيق مصاحلها الدنيويةتسعى إو 

والعدوان.... ، البغي، و و الظلم، اخليانة، و كالغدر،  كل ما يعكر صفو العالقات اإلنسانية املتميزة
  مما حيول حياة األفراد إىل جحيم ال يطاق.
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 .ك من خالل منهيات القرآن الكريمحماية المستهل: الثاني* المطلب 

لقد شكلت نواهي اهلل عز وجل لإلنسان يف القرآن الكرمي عن جمموعة من األعمال محاية 
أو ميس حقوقهم دون أي ، حيث هنى اهلل عن كل ما يضر مبصاحل املستهلكني، شاملة للمستهلك

 وجه حق.

 : ومن هذه النواهي ما يلي 

 : ن والكيلالنهي عن التطفيف في الميزا -1

ملا هلا من أمهية بالغة يف ، اعتنت الشريعة اإلسالمية منذ فجر اإلسالم باملكاييل واملوازين
واإلقتصادية. وقد أوصى اهلل عز وجل حبفظ األموال اليت ، واإلجتماعية، حياة املسلم الدينية

قال ، تسوية فيهمافنهى عن التطفيف يف املكيال وامليزان وأمر بالعدل وال، جعلها كحرمة األبدان
}أوفو املكيال وامليزان بالقسط وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعثوا يف األرض : تعاىل

}والسماء رفعها ووضع امليزان أال تطغوا يف امليزان : وقال تعاىل أيضا .(12: مفسدين{)هود
 (.7-3: وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان{)الرمحان

ومحاية ملصاحل ، وضمان حقوقهم، وملا فيه من صيانة ألموال الناس ،وألمهية هذا األمر
}ويل : فقال عز من قائل، فقد توعد اهلل املخالفني املطففني بالويل يوم القيامة، املستهلكني

 (.08: للمطففني{)املطففني

ماهي اثار ذلك و  فما املراد بالتطفيف يف املكاييل واملوازين؟ وما هي احلكمة من حترميه؟
 على املستهلك ؟.
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 : التطفيف لغة -

ملا : ومنه الطفافة، الشيء النزر: "الطفيف: قال الراغب، القليل: يطلق التطفيف لغة على
 (.280قلل نصيب املكيل له يف إيفائه واستيفائه"): وطفف الكيل، ال يعتد به

، يفعلما مأل أصباره.... وهو أن يقرب أن ميتلئ فال : " طف املكوك: ومنه قول العرب
البخس يف الكيل : "التطفيف: يقالو  (.281نقص املكيال وهو أال متأله إىل أصباره"): والتطفيف

الذين ينقصون املكيال : أال متأله إىل أصباره..... واملطففون: و هو، ونقص املكيال، والوزن
 (.282وامليزان" )

ص والتقليل النق: وكخالصة ملا سبق فإن التطفيف عند أهل اللغة على معىن واحد وهو
والبخس يف امليزان أو الكيل. " وإمنا قيل للفاعل مطفف ألنه ال يكاد يسرق يف املكيال وامليزان إال 

وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون{  }: الشيء اخلفيف الطفيف......وقد فسره اهلل بقوله
 (.283ينقصون"): (. أي05: )املطففني

 

 : التطفيف اصطالحا -

إذ وردت على ألسنة العلماء ، اصطالحا ال خترج عن معناها اللغوي إن كلمة "التطفيف"
قلل نصيب امليكل له إيفائه : " طفف الكيل: يقول الراغب يف مفرداته، بنفس مفهومها اللغوي

 (.284(")08: }ويل املطففني{ )املطففني: قال تعاىل، واستيفائه

                                                           

 .545لراغب: ص: " مفردات ألفاظ  القرآن" ل  - 280
، و"القاموس احمليط" للفريوز  824.  و"املصباح املنري" للفيومي: ص: 883"خمتار الصحاح" للرازي: ص:  - 281

 .5/223ابادي: 
 .2/4810"لسان العرب" البن منظور :  - 282
 .2/477"أحكام القرآن" البن العريب:  - 283
 .545"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:  - 284
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ألنه ال يكاد يسرق يف ، املطففوقيل له ، هم الذين ينقصون املكيال وامليزان: "واملطففون
 (.285املكيال وامليزان إال الشيء الطفيف")

 (.286والتطفيف ضد التوفية)، لكل شيء وفاء وتطفيف: "يقال: وقال اإلمام مالك

" ملا قدم النيب صلى اهلل عليه : قال و قد روى ابن ماجة يف سبب نزول اآلية السابقة
فأنزل اهلل}ويل للمطففني{ فأحسنوا الكيل بعد ، وسلم املدينة كانوا من أخبث الناس كيال

 (.287ذلك")

، وإذا أوفوا أو وزنوا لغريهم نقصوا، "فهؤالء املطففون إذا اكتالوا من الناس أخذوا الزيادة
}الذين إذا اكتالوا على : (. وذلك معىن قوله تعاىل288فال يرضون للناس ما يرضون ألنفسهم")

 (.5- 4: م خيسرون{ )املطففنيالناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوه

 

: فقال تعاىل، (290( والوزن)289وقد أمر اهلل عزل وجل يف غري ما آية بالوفاء يف الكيل )
( وقال 53: }وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس املستقيم ذلك خري وأحسن تأويال{)اإلسراء

                                                           

 .2/477القرآن" البن العريب :  "أحكام - 285
 .477/ 2نفسه: ص:  - 286
التوقي يف الكيل والوزن، رقم احلديث: 53: التجارات: باب رقم: 84أخرجه ابن  ماجة يف سننه : كتاب رقم:  - 287

: واما حديث 03: البيوع : باب رقم : 88.و اخرجه احلاكم يف : " املستدرك " : كتاب رقم : 4/721: 4445
 .و قال : "هذا حديث صحيح و مل خيرجاه ".  4/51: 4420ن جعفر بن ايب كثري ، رقمه : امساعيل ب

:سبب نزول قوله تعاىل :  ويل للمطففني  472و انظر : " لباب النقول يف اسباب النزول " للعالمة السيوطي : ص: 
." 

 .2/251"تفسري القرآن العظيم" البن كثري:  - 288
طعام كيال ومكاال ومكيال، واملكيال: ما يكال به، حديدا كان أو خشبا، واكتلت منه الكيل لغة: "من : كال ال - 289

 وعليه : أخذت منه".
،  و"املصباح  2/8575، و"القاموس احمليط" :  422، و"خمتار الصحاح": ص:  3/5281انظر:"لسان العرب" :  

 .401املنري" : ص: 
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( وقال 835: ها{)األنعام}وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط ال نكلف نفس إال وسع: تعاىل أيضا
 (.07: }وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان{ )الرمحان: تعاىل يف آية ثالثة

، ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس يف امليزان واملكيال، وقد أهلك اهلل قوم شعيب
خسوا الناس }ويا قومي أوفوا املكيال وامليزان بالقسط وال تب: متجاهلني دعوة شعيب إياهم بقوله

 (.12: أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدين{)هود

فسلط اهلل عليهم الصيحة ، ومل يعملوا هبا، ولكن قوم مثود مل يفقهوا دعوة شعيب
 (.291كأن مل يقيموا يف ديارهم أحياء متصرفني مرتددين")،  فأهلكهم

املستهلك يف  يظهر من خالل اآليات القرآنية السابقة أن القرآن الكرمي قد فرض محاية
وهذا أمر ، وأمر بالوزن بالقسطاس املستقيم، فنهى عن التطفيف يف الكيل وامليزان، مرحلة الشراء

                                                                                                                                                                      

جومها" وقيل هو:" حتديد مقدار الشيء بواسطة آلة معدة لذلك". أما الكيل اصطالحا فعرف بأنه:" تقدير األشياء حب
وقيل هو:"التقدير بوساطة آلة وهي املكيال من أجل معرفة مقدار الشيء الذي يراد كيله، واألصل يف الكيل هو تقدير 

 احلجوم". 
،   518ق قينيب: ص: انظر هذه التعاريف بالرتتيب فيما يلي:" معجم لغة الفقهاء" حملمد رواس قلعجي وحامد صاد

 وما بعدها. 88و"األموال" أليب عبيد القاسم بن سالم: ص: 
الوزن لغة :"من وزن الشيء يزنه وزنا  : إذا قدره وهو : ثقل شيء بشيء كأوزان الدراهم، وهو :روز الثقل  - 290

 واخلفة". 
، و"القاموس   434": ص: ، و"املصباح املنري 8/2141، و "لسان العرب":   422انظر: "خمتار الصحاح": ص: 

 .2/8831احمليط" : 
اما الوزن اصطالحا : فهو : " تقدير ثقل الشيء بواسطة آلة معدة لذلك وهي امليزان .فالكيل خيتص باحلجم  :  

 818والوزن خيتص بالثقل، قال تعاىل:}أوفوا الكيل وال تكونوا من املخسرين وزنوا بالقسطاس املستقيم{)الشعراء: 
الكيل غري الوزن ألن العطف يقتضي املغايرة، وقد ورد يف القرآن والسنة كثري من األوزان مثل: املثقال ( . ف814و

والذرة و حبة اخلرذل والقنطار والنقري واألوقية والدرهم وغريها، والوزين واملزون هو: ما يوزن وهي أحد أقسام املقدرات 
"اإليضاح والتبيان يف معرفة املكيال وامليزان" أليب العباس جنم . و8/881املثلية". انظر:"درر احلكام" لعلي حيدر: 

 8200، حتقيق حممد أمحد اخلاروق، دار الفكر، دمشق طبعة سنة :  84هـ(: 780الدين بن الرفعة األنصاري ) ت: 
 م.8210هـ/ 
 .312"الكشاف" للزخمشري: ص:  - 291
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إذ أنه يف غالب األحيان ال يالحظ مثل هذا النوع من ، يف غاية األمهية بالنسبة للمستهلك
 فيقع بذلك ضحية خلداع البائع املطفف.، التطفيف

نا ملصاحله "أولت الدولة اإلسالمية وحدات التعامل وضما، وصونا حلقوق املستهلك
من أجل إقامة نظام اقتصادي ثابت األركان ، واعتنت بتنظيمها وتوحيدها، واملعايري عناية خاصة

يعمل على إزالة الفروق بني املكاييل واألوزان املعتمدة لدى سكان اجلزيرة العربية.....ملا يف ذلك 
إضافة إىل حتقيق العدالة يف ، من أموال الزكاة واخلراج وغريهامن حفاظ على موارد بيت املال 

 (.292املعامالت بني األفراد مبا يضمن هلم حقوقهم حيث ال غنب وال ظلم")

، "املكيال مكيال أهل املدينة: ويتضح ذلك جليا من قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 (.293والوزن وزن أهل مكة")

املكيال إىل صاع أهل املدينة ألهنم أصحاب زروع  فهذا احلديث يرشد إىل الرجوع يف
ويف الوزن إىل وزن الدرهم والدينار عند أهل مكة ، فهم أعلم بأحوال املكاييل من غريهم، ومثار

فبهذا يكون الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد  .فالوزن عندهم أدق وأضبط، ألهنم أصحاب جتارات
 (.294")وضع أساس قاعدة توحيد املكاييل واألوزان

كفيل برتك اخلديعة والتزوير يف الصنج ،  والشك أن الوعيد املرتتب على الغش يف املوازين
لذلك وجب على البائع بالدرجة األوىل أن يصون ميزانه وصنجه املستعملة ، املعدة ملعايرة األثقال

وذلك منعا من  ،فينبغي مراقبة املوازين واملكاييل والنظر فيها يف فرتات متتابعة، يف عملية الوزن
 ومحاية حلقوق املشرتي واملستهلك.، التطفيف والبخس يف الكيل والوزن

                                                           

 ، الفيصلية  ، مكة املكرمة، السعودية، د ت.05ص:  "املكاييل يف صدر اإلسالم" لسامح عبد الرمحان فهمي: - 292
: 4340: كم الصاع: رقم احلديث: 22: الزكاة: باب رقم: 45أخرجه النسائي يف سننه : كتاب رقم:  - 293

: 48: البيوع : مجاع ابواب السالم : باب رقم :  85. و اخرجه البيهقي يف : " السنن الكربى " كتاب رقم : 3/32
 .8/34:  88832كيل باحلجاز ....رقمه : اصل الوزن و ال

، القسطنطينية، طبعة  02هـ(: ص: 132"األوزان واألكيال الشرعية" لتقي الدين أمحد بن علي املقريزي )ت:  - 294
 هـ.8421سنة : 
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 : النهي عن أكل أموال الناس بالباطل -2

}يا أيها الذين آمنوا ال : لقد ورد النهي عن أكل أموال الناس بالباطل يف قوله تعاىل
 (.42: ءتأكلوا أموالكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم{)النسا

إن اإلسالم حيافظ على حق اإلنسان فال يبيح للمسلم أن يأكل مال أخيه املسلم 
إال أن تكون جتارة عن تراض ، وكيف يأكله وهو ال يرضى أن يأكل أحد ماله بغري حق، بالباطل

 من الطرفني.

هو تطهري للمسلم من بقايا رواسب ، وهذا النهي اإلهلي عن أكل أموال الناس بالباطل
ومحاية ألطراف العملية ، وترشيدا للمعامالت التجارية واإلقتصادية، وصيانة لألموال، اهليةاجل

 التعاقدية من بائع ومشرت على حد سواء.

و"أكل أموال الناس بالباطل يشمل كل طريقة لتداول األموال بينهم مل يأذن هبا اهلل عز 
ومجيع أنواع ، ار الضروريات إلغالئهاواحتك، والقمار، والرشوة، الغش: أو هنى عنها ومنها، وجل

 (.295البيوع احملرمة ")

، وقد استثىن اهلل من ذلك العمليات التجارية اليت تتم عن تراض بني البائع واملشرتي
ومن مث حتسينها ، تقوم برتويج البضاعة وتسويقها، فالتجارة وسيط نافع بني الصناعة واملستهلك

لذلك أباحها اإلسالم وشرع ممارستها ولكن بشروط ، نيوتيسري احلصول عليها وهي خدمة للطرف
 وضوابط حمددة.

وزجر للمنتج والتاجر ، محاية للمستهلك إن النهي عن أكل أموال اآلخرين بالباطل
أو ، كالعمل على غشهم وخداعهم،  والوسيط من أن متتد أيديهم إىل أموال املستهلكني بالباطل

أو ، أو رديئة الصنع، تهم ببيعهم سلعا ومنتجات مزورةالتسبب يف اإلعتداء على أنفسهم أو صح
 منتهية الصالحية..... 

                                                           

 . بتصرف.  241/  8"أحكام القرآن" البن العريب:  - 295
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كإيهامه ،  فكل عملية حتايل على املستهلك تدخل ضمن نطاق أكل أمواله بالباطل واحلرام
أو الكذب عليه للتأثري ، أو املغاالة عليه يف مثنها، مبزايا غري موجودة يف السلعة املستهلكة أصال

 –حىت يقع فريسته سهلة لإلعالن اإلشهاري الكاذب واملضلل...... فكل ما تقدم ، على نفسيته
 هو عني وجوهر ما هنى اهلل عنه من أن يأكل اإلنسان مال أخيه بالباطل. -وغريه كثري

 

 : (296النهي عن استهالك الخبائث) -3

يها }يا أ: حرص القرآن الكرمي على محاية املستهلك من خالل ما جاء يف قوله تعاىل
إمنا حرم عليكم امليتة ، الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا اهلل إن كنتم إياه تعبدون

 (.874 - 878: والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهلل به{)البقرة

ويتبني من خالل هذه اآليات أن محاية املستهلك املسلم تكون بتمتعه بالطيبات من 
وهي تشمل كل ما أحله اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم من ، تالسلع واملنتجات واخلدما

ملا يف ذلك ، مما جعله اهلل زينة لإلنسان يف احلياة الدنيا، األطعمة واألشربة واأللبسة...... وغريها
واقتصادية..... فاإلباحة والتحرمي يف التشريع اإلسالمي ، واجتماعية، صحية: من منافع متعددة

وما حرم اهلل اخلبائث إال ألضرارها الكثرية على نفس ، لحة املستهلكتنصب دائما يف مص
 نسله.....و  ما لهو  عقلهو  دينهو  املستهلك

حيث اكتشف أن احملرمات جبميع ، وقد توافق الطب احلديث مع التشريع اإلسالمي
أحد مقومات  أوعلى، إمنا حتمل خطورة وضررا على صحة املستهلك، أنواعها يف اإلسالم

فبني ، اهتدى إليها أخريا الطب املعاصر، فاحلكمة من حترمي الدم وحلم اخلنزير وامليتة، يتهإنسان
 أخطار هذه احملرمات على صحة املستهلك.، مل يرتك معها جماال للشك، بصورة علمية دقيقة

                                                           

يبات لغة،  و يف اصطالح الفقهاء  ،ويف التصور ملزيد من التفاصيل حول هذه املسألة ومنها: مفهوم الط - 296
القرآين، مع شرح بعض مناذجها، وكذا مفهوم اخلبائث: لغة ،ويف اصطالح الفقهاء، ويف التصور القرآين، مع شرح 
مفصل لبعض األمثلة عنها، يراجع: الفصل الثاين من هذا البحث وخاصة : املطلب األول واملعنون ب: مفهوم 

 : األكل من الطيبات واجتناب اخلبائث.8قرآن الكرمي  واأللفاظ ذات الصلة به: النوع االستهالك يف ال
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 .حماية المستهلك في السنة النبوية: الثاني * الفصل

بكل ، حلياة الرسول صلى اهلل عليه وسلمإن السنة النبوية ترسم معامل صورة واضحة 
لسائر املسلمني ويف شىت جماالت ، واألسوة احلسنة، فهو القدوة العظمى، دقائقها وتفاصيلها

حيث قدم لنا صلوات اهلل وسالمه عليه املثل األعلى يف كافة ميادين الفضل واخلري ، احلياة
 ويف خمتلف الظروف واألحوال.، والسمو

ه وسلم قدوة اجملاهد يف شجاعته وإقدامه ورباطة جأشه وصدق عزميته. فهو صلى اهلل علي
وهو قدوة الزوج يف حسن معاشرته ، يف خشوعه وصفاء سريرته وحسن إخالصه، وهو قدوة العابد

مظاهر  سائر، و وهو قدوة الزاهد يف عزوفه عن الرتف وامللذات، وإكرامه هلم وصربه عليهم، ألهله
وسهره على مصلحة ، ه وسلم قدوة احلاكم يف حسن سياسته وتدبريهالدنيا.وهو صلى اهلل علي

، واألنسب خلاصتهم وعامتهم، واألوفق ملصلحتهم، خيتار هلم من األمور ما هو األرفق هبم، رعيته
، يطعم األفواه اجلائعة، خاصة يف الشؤون املالية واإلقتصادية، باعتباره عليه السالم إماما للمسلمني

، فكان خيطط لإلنتاج، فارغة. ويوفر لقمة العيش لكل فرد من أفراد األمة اإلسالميةوميأل البطون ال
 ويف ظل مجيع األحوال والتحديات أنذاك.، مبا يتوافق مع كافة الظروف، واإلستهالك، واإلنفاق

يف هذا املبحث سوف أسلط الضوء على التصرفات اإلقتصادية للرسول صلى اهلل عليه  
، وتوزيع، وفق عناصر اإلقتصاد من إنتاج، مي ملعيش املسلمني يف عصرهوتدبريه اليو ، وسلم

 : وفق اخلطة التالية، وإنفاق، واستهالك

 

 

 -: األول *املطلب: الفكر اإلقتصادي للرسول صلى اهلل عليه وسلم من خالل: األول املبحث *
 : توفري املوارد املالية العامة لبيت مال املسلمني

 عليه السالم يف جباية الزكاة.هديه  -: 8 الفرع - 

 .النفلو  الفيءو  هديه عليه السالم يف تقسيم الغنائم -: 4 الفرع - 
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 هديه عليه السالم يف فرض اخلراج على االراضي املفتوحة..: 5 الفرع - 

 . هديه عليه السالم يف استخالص اجلزية -: 2 الفرع - 

 : عليه وسلم يف جمال اإلنفاق واإلستهالك فيما يتعلق بتصرفاته صلى اهلل -: الثاين *املطلب 

االستهالك السلوك اإلقتصادي الفردي للرسول عليه السالم ) هديه عليه السالم يف : 8 الفرع - 
 أهله (.و  اإلنفاق على نفسهو 

السلوك اإلقتصادي العام للرسول عليه السالم )هديه عليه السالم يف سد حاجات : 4 الفرع - 
 المي (.أفراد اجملتمع اإلس

 : من خالل، آليات محاية املستهلك يف السنة النبوية: املبحث الثاين* 

 ما أمر به النيب صلى اهلل عليه وسلم. -: االول املطلب * 

 ما هنى عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم. -: الثاين املطلب * 
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 الفكر اإلقتصادي للرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.: األول المبحث *

 توفير الموارد المالية العامة لبيت مال المسلمين.: األول لمطلب* ا

 –فاجلزيرة العربية ، (297كانت املوارد اإلقتصادية عند العرب قبل اإلسالم بسيطة جدا)
اإلقتصاد لذلك كان ، ذات موارد ضحلة للغاية، تتشكل من صحراء قاحلة -يف تركيبتها اجلغرافية

وبعض احملاصيل الزراعية ، تجات الصحراء كالتمور والنخيليتشكل يف جممله عند العرب من من
ولعل من أهم السلع اإلسرتاتيجية اليت كانت ، وبعض املناطق املعتدلة، اليت كانت تنتجها الطائف

الذي كان يتحقق هلم ، و الرقيق بشكل خاصو  الغنائم: حتقق هلم أرباحا طائلة ومكاسب ضخمة
 ى بعضهم البعض.واحلروب واإلغارات عل بسبب الغزوات

كان شغل النيب صلى ،  وتكوين دولة املسلمني يف املدينة املنورة، وبعد بزوغ فجر اإلسالم
توفري موارد مالية دائمة ومستمرة لبيت مال  -بعد الدعوة إىل اهلل –وجل مهه ، اله عليه وسلم

جتماعي ومصدر نفقاهتا وصمام أماهنا اإل، باعتباره اخلزينة العامة للدولة، املسلمني
 ي.......اإلقتصادو 

وقد استعمل "لفظ بيت مال املسلمني" يف صدر اإلسالم للداللة على املكان الذي حتفظ 
إىل أن يتم ، من زكاة وجزية وخراج.... وحنوها، فيه األموال العامة املنقولة للدولة اإلسالمية الناشئة

حىت أصبح عند ، اللة على ذلكصرفها وإنفاقها يف وجوهها. مث اكتفي بكلمة "بيت املال" للد
 اإلطالق ينصرف إليه.

وتطور لفظ "بيت املال" يف العصور اإلسالمية الالحقة إىل أن أصبح يطلق على اجلهة 
 (.298اليت متلك املال العام للمسلمني من عقار ومنقول")

ولكن هوية ، صلى اهلل عليه وسلم وهذه التسمية "بيت املال" مل يشع استعماهلا يف عهده
، فقد أوىل عليه السالم، كانت قائمة يف ذلك العهد املبارك،  وبعض وظائفه، وحقيقته، يت املالب

                                                           

، دار الكتب العربية، 55" االقتصاد اإلسالمي يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم" حملسن خليل، ص:  - 297
 م.8211بغداد، طبعة سنة : 

 .1/424"املوسوعة الفقهية  الكويتية":  - 298
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فقد قام صلى ، األمور املالية للدولة عناية خاصة، ومنذ تأسيسه للدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة
ة من الزكاة واستخدام الكتاب لتسجل موارد الدول، اهلل عليه وسلم بتنظيم أمور جباية الزكاة

لذلك كان الزبري بن العوام وجهم بن الصلت يسجالن الدخول الواردة عن طريق ، والغنائم واألفياء
 (.299الزكاة والصدقات)

أما األموال العينية فكان ، وقد كان صلى اهلل عليه وسلم حيتفظ باألموال النقدية يف بيته
ملال يف خالفة أيب بكر الصديق وبشكل عام بقيت أمور بيت ا، (300يتم إنفاقها يف وجوهها)

 رضي اهلل عنه على ما كانت عليه زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم.

وبعد اتساع رقعة الدولة اإلسالمية على إثر ، أما يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
مت نقل كثري من خربات وجتارب ، فتح أراضي مصر والشام والعراق....ودخول أهلها يف اإلسالم

األمم للمسلمني. فأعاد عمر رضي اهلل عنه تنظيم بيت مال املسلمني على غري ما كان عليه  تلك
فقد عني رضي اهلل عنه والة ، احلال يف زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلم واخلليفة أيب بكر الصديق

ه قائما بل جعل، ومل يسو يف العطاء بني املسلمني، وفرض هلم حقوقا مالية تدفع إليهم، لبيت املال
بناء على ، والقرابة من رسول اله صلى اهلل عليه وسلم، على التفاضل حسب األقدمية يف اإلسالم

 (.301مبن قاتل معه ") " كيف أسوي من قاتل رسول اهلل: ووجه رأيه هذا بقوله، اجتهاده

، مع مراعاة تطور الزمان، وسار اخللفاء من بعد عمر رضي اهلل عنه على هذا النهج
 وتبدل األحوال.، املكانواختالف 

فقد كانت حاجة املسلمني ماسة لبيت املال لكونه عظيم الصلة يف كل ما ، وعلى كل
 ومواردها من زكاة وصدقة وخراج وعشور..... وغري ذلك من األموال العامة. يتعلق بأموال الدولة

                                                           

، حتقيق السيد عبد اهلل هاشم اليماين املدين، 2/811هـ(: 134ري" البن حجر العسقالين )ت: "ختليص احلب - 299
 م.8282هـ/8512املدينة املنورة، طبعة سنة : 

، دار الكتب العلمية،  بريوت، طبعة سنة : 58هـ(: ص: 472"فتوح البلدان" ألمحد بن حيىي البالذري )ت:  - 300
 .454: م،  و"األموال" أليب عبيد: ص8228

 .35،  و"اخلراج" أليب يوسف: ص:  821"األحكام السلطانية" للماوردي: ص:  - 301
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فكيف  ، ةلقد وفر النيب صلى اهلل عليه وسلم لبيت املسلمني موارد مالية دائمة ومستمر 
كانت سياسته عليه السالم يف مجع هذه األموال وصرفها ؟ وكيف كان هديه صلى اهلل عليه وسلم 

 يف تدبري املوارد املالية للدولة ؟.

وكيفية ، هذا ما سوف نعرفه من خالل سياسته الشرعية يف توفري املوارد املالية
 :من خالل، وإنفاقه، استخالصها

 

 .اهلل عليه وسلم في جباية الزكاةهدية صلى : 1الفرع  -

حيث  ، لقد شكلت الزكاة على مر تاريخ الدولة اإلسالمية موردا مهما لبيت مال املسلمني
ويبعث الوالة واجلباة ، كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتوىل أمر الزكاة بنفسه يف املدينة املنورة

كن القول بأن جباية الرسول صلى اله عليه إىل أحياء العرب واألفاق ألخذ الصدقات ومجعها. ومي
حيث  ، خصوصا من حيث التقسيم اإلداري ملناطق التمويل، وسلم للزكاة كانت حمكمة ودقيقة

وجهم بن الصلت ، فقد كان الزبري بن العوام، كان عليه السالم يتخذ الكتاب واملعاونني لذلك
 (.302يكتبان أموال الصدقات)

من خالل ، ا حرص الرسول صلى اهلل عليه وسلم على نزاهة وعدالة اجلبايةوقد ظهر جلي
واملتابعة الدؤوبة للوالة والعمال. فقد كان عليه السالم يتوخى ، الرقابة الدائمة على أموال الزكاة

 ويقوم بتوجيههم وإرشادهم وحماسبتهم إن لزم األمر.، الدقة يف اختيار السعاة

، لم يعطي تعليماته وأوامره إىل العاملني على مجع الزكاةفقد كان صلى اهلل عليه وس
 ومراعاة حسن اخللق معهم يف ذلك.، تستهدف أوال وأخريا آداب التعامل مع املمولني

 : (.303وميكن تلخيص هذه التعليمات الشريفة فيما يلي)

                                                           

 م.8217، طبعة سنة  : 22"بيت املال يف عصر الرسول صلى اهلل عليه وسلم" لزكريا القضاة: ص:  - 302
سى الباروين: ص: راجع هذه التعليمات بتفصيل يف:"الرقابة املالية يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم "لعي - 303
 م.8218، مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، الطبعة األوىل سنة  : 48



 

 

98 

النهي عن استدراج الناس أو إجبارهم على احللف لتأكيد األوعية املفروضة عليها  -8
 الزكاة.

 احلرص على عدم تكليف املمول بأكثر مما يطيق أو ما هو فوق قدرته وسعته. -4

 وعدم الزيادة على قدر الزكاة املفروضة.، التزام العدل ومراعاته أثناء اجلباية -5

 ولو كان قليال.، عدم التنازل عن أي حق من حقوق اهلل -2

 لعمل اجلليل.التزام التقوى واستحضار مراقبة اهلل يف هذا ا -3

كما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيذر هؤالء السعاة أشد التحذير من تناول 
فكان صلى اهلل عليه وسلم حياسب بعضهم ، مهما كان قليال، شيء من املال العام بغري حق

 (.304كما ورد يف احلديث الذي رواه أبو محيد الساعدي )،  أحيانا

هل : جند اختالفا بينهم، فيمن يلي أمر جباية الزكاة ومن خالل استقراء كالم الفقهاء
أم أن األمر موكل ألرباب األموال ، وال شأن لألفراد فيه؟، أمرها مفوض إىل احلاكم أو اإلمام ونوابه

 يفرقوهنا بأنفسهم ؟.

: بداية البد أن نشري إىل أن الفقهاء قد قسموا األموال اليت جتب فيها الزكاة إىل قسمني
 (.305طنة )ظاهرة وبا

وال يستطيع صاحبها ، هي اليت ميكن لغري مالكها معرفتها وإحصاؤها: فاألموال الظاهرة
 .وغنم، وبقر، والثروة احليوانية من إبل، وتشمل احملاصيل الزراعية من حبوب ومثار، إخفاؤها

                                                           

: كيف كانت ميني النيب  05: االميان و النذور : باب رقم :  15اخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم :  - 304
مارة: باب رقم: : اإل55. و أخرجه مسلم يف صحيحه : كتاب رقم:  2/8878:  8858عليه السالم ، رقمه : 

. و اخرجه ابو داود يف سننه : كتاب رقم : 5/788: 2788و 2780و 2732: حترمي هدايا العمال ، رقمه  : 07
. و اخرجه البيهقي 852/ 5:  4228: يف هدايا العمال ، رقمه : 88:اخلراج و االمارة و الفيء : باب رقم :  82

: اهلدية  للوايل 24كاة : مجاع ابواب صدقة الورق : باب رقم : : الز  80يف : " السنن الكربى " : كتاب رقم : 
 .2/487:  7882بسبب الوالية ، رقمه : 

 .4/731"فقه الزكاة" ليوسف القرضاوي :  - 305
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وما يف ، هي اليت يستطيع مالكها إخفاءها عن أعني الناس كالنقود: واألموال الباطنة
 وعروض التجارة.، احكمه

وقد حصل ، (306عند مجهور الفقهاء)، أما األموال الظاهرة فإن أمر واليتها لإلمام
 : وبيان ذلك حسب املذاهب الفقهية األربعة، اخلالف يف والية األموال الباطنة

 : ( 307رأي المالكية ) -1

األموال الظاهرة من خالل البحث تبني يل أن معظم فقهاء املالكية مل يفرقوا يف كتبهم بني 
فإنه ليس من حق ، وإن كان جائرا يف غريه، فإذا كان اإلمام عادال يف األخذ والصرف، والباطنة

الحتياجه إىل اإلجتهاد يف ، وال يف غريه، صاحب املال أن يتوىل إخراج الزكاة بنفسه ال يف النقد
 الوالة غالبا. وحتقيق صفاهتم وشروطهم وهي أمور ال يطلع عليها إال، تعيني األصناف

إذا كان مصرفها الفقراء واملساكني خاصة الحتياج ، إن زكاة النقد يدفعها رب املال: وقيل
 غريمها إىل اإلجتهاد.

 : ( 308رأي الحنفية ) -2

يرى فقهاء احلنفية أن والية األخذ يف األموال الظاهرة إىل السلطان. واستدلوا على ذلك 
(. واآلية نزلت يف 802: تطهرهم وتزكيهم هبا{ )التوبة}خذ من أمواهلم صدقة : بقوله تعاىل

فدل هذا على أن ، وفيها أمر من اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم بأخذ الزكاة، الزكاة
 لإلمام املطالبة هبا.

                                                           

 ما عدا احلنابلة، وسوف يأيت ذكر رأيهم عما قريب. - 306
،  و"الكايف يف فقه أهل  4/542: ،  و"التاج واإلكليل" للمواق 5/830انظر ما يلي:" الذخرية" للقرايف:  - 307

، و"اجلامع ألحكام   8/878،  و"بلغة السالك ألقرب املسالك  " للصاوي:  803املدينة" البن عبد الرب: ص:  
 .1/877القرآن" للقرطيب: 

،  و"اجلامع الصغري" أليب عبد اهلل حممد بن احلسن  4/420انظر تفاصيل ذلك :"حاشية" ابن عابدين:  - 308
 . 4/400، و   " شرح فتح القدير" البن اهلمام : 847: ص: الشيباين
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(. فبني اهلل 80: }إمنا الصدقات للفقراء واملساكني....{ )التوبة: ويؤيد هذا قوله تعاىل
فلو مل يكن إلمام أن يطالب ، العاملني عليها: صناف الثمانية املستحقة للزكاة ومنهاعز وجل األ

واستدلوا كذلك من  .وجه مل يكن لذكر العاملني، أرباب األموال بصدقات األنعام يف أماكنها
، بأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يبعث السعاة إىل أحياء العرب والبلدان واآلفاق: السنة

ومثل ذلك فعل األئمة من بعده من اخللفاء ، ، خذ الصدقات من األنعام واملواشي يف أماكنهاأل
 الراشدين.

مع أن حق ، فالرأي عند احلنفية أن هذه األموال مفوضة إىل أرباهبا، أما األموال الباطنة
، األمرمث فوض رضي اهلل عنه هذا ، األخذ يف األصل كان للسلطان إىل زمن عثمان رضي اهلل عنه

 (.309فكان إمجاعا منهم رضي اهلل عنهم أمجعني)، إىل أرباب األموال دون إنكار من الصحابة

 : ( 310رأي الشافعية ) - 3

 : انقسم فقهاء الشافعية يف جواز تفريق األموال الظاهرة إىل قولني

 جيوز أن يفرقها صاحب املال بنفسه.: القول اجلديد -

فإن فرقها بنفسه لزمه الضمان. والذي عليه ، إلمامإىل ا جيب دفعها: القول القدمي -
ونقل ، وبه قطع اجلمهور، هذا هو املذهب: قال الرافعي، أن دفعها إىل اإلمام أفضل: املذهب هو

 املاوردي االتفاق عليه.

 : فاختلف الشافعية كذلك على قسمني، أما إذا كان اإلمام جائرا

 القول باجلواز وال جيب.: أحدمها -

                                                           

 . 8/473، و" حتفة الفقهاء" للسمر قندي:   4/53انظر : " بدائع الصنائع" للكاساين:  - 309
،  و " التنبيه يف الفقه الشافعي" إلبراهيم بن علي بن  8/881انظر تفاصيل ذلك يف :"املهذب" للشريازي:  - 310

  822/ 8،  و"اجملموع شرح املهذب" للنووي:  4/408،  و " روضة الطالبني" للنووي:  84 يوسف الشريازي: ص:
 .8/282، و"مغين احملتاج" للشربيين: 
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جيب الصرف إىل اإلمام لنفاذ حكمه وعدم انعزاله. وعلى هذا القول لو : ماوأصحه -
 فرق صاحب املال الزكاة بنفسه مل حتسب.

 وجيوز لرب املال تفرقة الزكاة بنفسه.، أما األموال الباطنة فليس للوالة نظر يف زكاهتا

 : ( 311رأي الحنابلة ) -4

ورب املال خمري بأن يدفعها إىل اإلمام ، مل يفرق احلنابلة بني األموال الظاهرة والباطنة
 أو أن يتوىل تفريق زكاته بنفسه.، ونائبه

ملا يف ذلك من إيصال ، وقد ذهب البعض إىل تفضيل أن يفرق رب املال زكاته بنفسه
ومباشرة تفريج كربة ، وصيانة حقهم عن خطر اخليانة، مع توفري أجر العمالة، احلق إىل مستحقيه

، وصلة رمحه هبا، وذوي رمحه، مع إعطائها لألوىل هبا من حماويج أقاربه، امستحقها وإغنائه هب
 (.312وإن دفعها إىل السلطان فهو جائر")، " أعجب إىل أن خيرجها: لذلك قال اإلمام أمحد

فلإلمام أن يستعجل ، ودورها يف سد حاجات أفراد اجملتمع اإلسالمي، ونظرا ألمهية الزكاة
أو ، أو التعرض للقحط الشديد، كحدوث زالزل مدمرة،  رة إىل ذلكمجع الزكاة إذا دعت الضرو 

أو معاناة املسلمني من حصار األعداء...كما تعجل النيب صلى اهلل عليه وسلم زكاة ، اجلفاف
 (.313العباس لعامني )

                                                           

، و " الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل" البن   4/488انظر تفاصيل ذلك يف:" املغين" البن قدامة:  - 311
 .4/754نتهى" البن النجار: ،  و"معونة أويل النهى شرح امل 8/541قدامة: 

 .4/487"املغين" البن قدامة:  - 312
: 8842: يف تعجيل الزكاة، رقمه: 48: الزكاة: باب رقم: 02احلديث أخرجه أبو داود يف سننه : كتاب رقم:  - 313

 : تعجيل الزكاة قبل حملها، رقمه:07: الزكاة: باب رقم:01. وأخرجه ابن ماجة يف سننه : كتاب رقم:  883/ 4
: ما جاء يف تعجيل 57: الزكاة : باب رقم :  03. و اخرجه الرتمذي يف سننه : كتاب رقم : 8/374: 8723

: 87: الزكاة : باب رقم :  02.و اخرجه الدارقطين يف سننه  : كتاب رقم :  5/32:  872الصدقة ، رقمه : 
اؤوط و حن عبد املنعم شليب و ، حتقيق : شعيب االرن  5/58:  4001تعجيل الصدقة قبل احلول ، رقمه : 

 م . 4002-ه  8242عبداللطيف حرز اهلل و امحد برهوم ، مؤسسة الرسالة ،بريوت ، لبنان ، الطبعة االوىل نة : 
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للرب  بل هو تعجيل، أو خمالفة هلا، وهذا يف الواقع ليس افتياتا على الشريعة اإلسالمية
بل ال مانع عند بعض الفقهاء أن يكون ، يد املساعدة ملن هم يف أمس احلاجة هلا ومد، واإلحسان

ويعترب ، مادام صاحب املال مالكا للنصاب، (314التعجيل ألكثر من عامني وفقا للحنفية )
مراعاة ، فاألفضل عدم التعجيل، الالحق من النصاب تابعا للسابق.أما إذا مل تدع إىل ذلك حاجة

 وأيضا خروجا من اخلالف.، ن الزكاة موقوتة باحلولأل، ملعىن التعبد

وال  ومل يرتك أمر توزيعها لقسمة نيب، لقد حدد اهلل مصارف الزكاة يف مثانية أصناف
}إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف : يقول تعاىل، الجتهاد جمتهد

 (.80: السبيل فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم{)التوبةالرقاب والغارمني ويف سبيل اهلل وابن 

ولكن الفقهاء اختلفوا يف تعيني حق اإلمام يف ختصيص بعض هذه األصناف باإلنفاق 
وجميز قصرها على بعض األصناف ، بني موجب لالستيعاب، دون البعض اآلخر وفقا الجتهاده

 : إىل قولني رئيسني دون بعض. ونستطيع أن نرجع آراء العلماء يف هذه املسألة

 : * القول األول

مل  حيث، (317واحلنابلة)، (316واحلنفية)، (315مذهب مجهور الفقهاء من املالكية): وهو
فلو أعطيت الزكاة لصنف ، يوجب هذا الفريق استيعاب األصناف الثمانية يف قسمة أموال الزكاة

ويف من ، القدر الذي يعطيواألمر يف ذلك عائد الجتهاد اإلمام أو نائبه يف ، واحد أجزأ ذلك
فلإلمام أن يضع الزكاة ، فأي األصناف كانت فيه احلاجة، فال يلزم استيعاهبم، يعطى من األصناف

ألن يف ذلك خروجا من ، " إن األوىل استيعاب األصناف الثمانية: إال أن احلنابلة قالوا، فيه
 عاب ".مع تصرحيهم بعدم وجوب االستي، وحتصيال لإلجزاء يقينا، اخلالف

 : * القول الثاني

                                                           

 .4/47،  و"حاشية ابن عابدين":   8/387"فتح القدير" للشوكاين:   - 314
، و"شرح الزرقاين   4/524جلليل" للحطاب: ، و"مواهب ا  820/ 5راجع أكثر يف  :  " الذخرية" للقرايف:   - 315

 .75، و"القوانني الفقهية" البن جزيء: ص:   4/882على املوطأ" حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين : 
 .27و 4/28"بدائع الصنائع" للكاساين :   - 316
 .4/417، و"كشاف القناع" للبهويت:   4/418انظر : "املغين" البن قدامة:   - 317
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"إنه جيب استيعاب األصناف الثمانية الواردة يف : حيث قالوا، (318وهو رأي الشافعية )
وليس ، فيجب إيصال كل صدقة إل كل صنف من هذه األصناف، القرآن الكرمي ما أمكن ذلك

أن خيص ولإلمام ، بل يستوعبهم من الزكاة املختلطة يف يده، املراد يستوعبهم بزكاة كل شخص
 : وآخرين بنوع ". واستدلوا مبا يلي، بعضهم بنوع من املال

 (.80: }إمنا الصدقات للفقراء...{ )التوبة: قوله تعاىل -8

، والواو للجمع والتشريك، إذ أن الالم للتمليك، أن ظاهر اآلية يفيد ذلك: ووجه الداللة
فيجب إيصال كل صدقة إىل   ،فدلت على أن الزكاة ملك مشرتك بني هؤالء األصناف املذكورين

وصرف  ، فإن وجدت هذه األصناف الثمانية قسمت الزكاة على مثانية أسهم متساوية، كل صنف
 فإن فضل عن كفايتهم رد على الباقي.، وإال فاملوجود منهم، كل سهم منها يف أهله

 "أتيت الرسول: قال، عند أيب داود، حديث زياد بن احلارث الصدائي رضي اهلل عنه - 4
 فقال له صلى اهلل عليه، فأتى رجل فقال " اعطيين من الصدقة ؟ "، صلى اهلل عليه وسلم فبايعته

فجزأها مثانية ، "إن اهلل مل يرض حبكم نيب وال غريه يف الصدقات حىت حكم فيها هو: سلمو 
 (.319فإن كنت من تلك األجزاء أعطيتك")، أصناف

 

 

 

 

                                                           

، و" املنهاج القومي" البن حجر اهليثمي: ص:    4/542انظر التفاصيل يف :  "روضة الطالبني" للنووي :  - 318
 . 5/422،  و"البيان يف فقه اإلمام الشافعي" للعمراين  :   8/458، و" اإلقناع" للشربيين :   422

طى من الصدقة وحد الغىن، رقمه: : من يع45: الزكاة: باب رقم:  02أخرجه أبو داود يف سننه : كتاب رقم: - 319
: قسم  84: الزكاة : باب رقم : 03. و اخرجه البيهقي يف : " السنن الصغري " : كتاب رقم : 4/887: 8850

. و اخرجه كذلك البيهقي يف : " السنن الكربى " : كتاب رقم :  72/ 4:  8483الصدقات الواجبات ، رقمه : 
 . 7/02:  85848قسم الصدقات على قسم اهلل تعاىل.....رقمه :  : 07: قسم الصدقات : باب رقم :  51
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 .م الغنائمهدية عليه السالم في تقس: 2 الفرع *

يف و  قبل تفصيل هديه عليه السالم يف تقسيم الغنائم وجب علي بيان معناها يف اللغة
 .اإلصطالح

 : الغنيمة لغة -

والنون وامليم أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء مل يهلك  مشتقة من غنم و"الغني 
 (.320ما أخذ من مال املشرتكني بقهر وغلبة"): مث خيتص به، من قبل

: والغنم، فاز به: " وغنم الشيء غنما، (321نفله ): وغنمه تغنيما، "غنم غنما :ويقال
الفيء... وهو ما : والغنم والغنيمة واملغنم، انتهاز الغنم: واالغتنام، الفوز بالشيء من غري مشقة

" وغنمت الشيء ، (322أصيب من أموال أهل احلرب وأوجف عليه املسلمون اخليل والركاب)
 (.324الفوز بالشيء بال مشقة): "والغنيمة، (323غنيمة" ) أصبته: أغنمه غنما

، والفوز به، وبناء على ما تقدم فإن الغنيمة عند أهل اللغة تطلق على امتالك الشيء
، والغلبة، عامة مث اختصت الغنيمة على ما يأخذه املسلمون من مال أهل احلرب بالقهر، ونفله

 وحد السيف.

 

 

 

 : الغنيمة اصطالحا -
                                                           

 . 2/527"مقاييس اللغة" البن فارس:  - 320
 .404"خمتار الصحاح" للرازي: ص:  - 321
 .3/5507"لسان العرب" البن منظور:  - 322
 .875"املصباح املنري" للفيومي: ص:  - 323
 .5/8828" القاموس احمليط" للفريوز ابادي:  - 324
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 : اء الغنيمة بتعريفات متقاربة ومنهاعرف الفقه

، وإىل قريب من هذا .(325"مال أخذ من املشركني قهرا بالقتال"): عرفها املالكية بأهنا
املسلمون من كفار أصليني حربيني  "مال أو اختصاص أخذه: ذهب الشافعية أن الغنيمة هي

 (.326بقتال أو إجياف لنحو خيل أو إبل"): أي، مالكني له قهرا

 (.327"ما أخذ من مال الكافر بإجياف"): هي: عرفها احلنابلة فقالوا، و من ذلكوعلى حن

" اسم للمأخوذ من أهل احلرب على سبيل القهر : أما األحناف فعرفوا الغنيمة بأهنا
أو بداللة املنعة وهي إذن ، إما حبقيقة املنعة، وهذا األخذ ال يتحقق إال باملنعة، والغلبة

 (.328اإلمام")

وروي عن أيب يوسف أهنا تسعة ، وأقلها أربعة، نعة عند احلنفية هي اجلماعةوحقيقة امل
كان املأخوذ ،  فلو دخل من ال منعة له بإذن اإلمام، إذن اإلمام: وأما داللة املنعة فهي .(329)

ولو دخل بغري إذن اإلمام مل يكن غنيمة عند احلنفية النعدام املنعة ، غنيمة لوجود املنعة داللة
 (.330أصال )

أن املالكية والشافعية واحلنابلة ال يشرتطون املنعة أصال يف ، ويتبني من خالل ماسبق
وبدوهنا مل ، خبالف احلنفية فإهنم يشرتطون املنعة، فتؤخذ من أهل احلرب كيفما كانت، الغنيمة

 .واصطالحا؟، فاملراد هبما لغة، الفيء والنفل: يكن املأخوذ غنيمة. ويطلق على الغنيمة

 : لغة الفيء - 

                                                           

، دار الفكر، 5/588التاج واألكليل ملختصر خليل" أليب اهلل حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري : " - 325
 هـ.8521بريوت، الطبعة الثانية  ، سنة : 

"حاشية إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين" أليب بكر بن السيد حممد  - 326
 ار الفكر، بريوت، د ت .، د4/405شطا الدمياطي: 

 . املكتب اإلسالمي ،  بريوت  . د ت . 2/428"الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل" البن قدامة:  - 327
 .7/887"بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع" للكاساين:  - 328
 . 7/887نفسه  :  - 329
 .7/881نفسه:  - 330
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 : (331يرد الفيء يف اللغة على معنيني اثنني )

، الرجوع: -4. حتول عن جهة الغداة: فاء الفيء فيئا: يقال، ما كان مشسا فنسخه الظل: -8
 (.442: }فإن فاءوا فإن اهلل غفوررحيم{)البقرة: ومنه قوله تعاىل، رجع: فاء إىل كذا أي: يقال

 (.332")"بالرجوع إىل حالة حممودة: وخصه الراغب

 : فعرف بتعريفات خمتلفة منها: أما الفيء اصطالحا - 

إما ، " كل ما رده اهلل تعاىل على أهل دينه من أموال من خالفهم يف الدين بال قتال: أنه
وكذلك كل ما ختلى عنه الكفار من أموال خوفا من ، أو غريها، أو باملصاحلة على جزية، باجلالء

 (.333املسلمني")

" كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها بغري : الفيء وأجودها هو أنهومن أمجع تعاريف 
أو ، ومنه جزية اجلماجم وخراج األرضني كلها ما كان صلحا، وال قتال، وال ركاب، إجياف خيل

وكل ما حصل بأيدي املسلمني ، وما طرحته الريح من مراكب العدو، وما أخذ على املهادنة، عنوة
 (.334ال من جتار أهل الذمة وغريهم")من أموال الكفار بغري قت

                                                           

، و"لسان العرب"  488، و"خمتار الصحاح" للرازي: ص:  208  انظر:"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص: - 331
، و"القاموس  813،  و"املصباح املنري" للفيومي: ص:   410، و" الزاهر" لألزهري: ص:  3/5303البن منظور: 

 .5/8407احمليط" للفريوز ابادي: 
 . 208"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:  - 332
، و"بدائع الصنائع"   8/584،  و"املغين" البن قدامة:   1/04ن" للقرطيب: انظر:" اجلامع ألحكام القرآ- 333

 .84/452، و"البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" للعمراين:   7/883للكاساين: 
. حتقيق الشيخ عرفان ن سليم العشا 8/424"الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي" لإلمام ابن عبد الرب:  - 334

 م.4088 -هـ8254لعصرية صيدا، بريوت، طبعة  سنة : الدمشقي، املكتبة ا
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ألن الغنيمة مما أرجعه اهلل إىل املسلمني من ، (335ويطلق الفيء على الغنيمة كذلك )
كل ما صار من أموال املشركني إىل املسلمني بقتال أو : " والفيء: أموال الكفار. قال اجلصاص

 (.336الكفر"): بغري قتال إذا كان سبب أخذه

}وما أفاء اهلل ورسوله منهم فما أوجفتم عليه من : يء فقوله تعاىلوأما دليل مشروعية الف
 (.07: )احلشر خيل وال ركاب ولكن اهلل يسلط رسله على من يشاء واهلل على كل شيء قدير{

والضمري يف "منهم" عائد على ، فتتحدث اآلية عما أفاء اهلل على رسوله من أموال الكفار
فدل ، وأخذ أمواهلم من غري قتال، وسلم افتتح النضري صلحا فالرسول صلى اله عليه، بين النضري

 (.337ذلك على مشروعية الفيء)

 : * النفل

 : يطلق على معنيني اثنيني: النفل لغة -

عطية : " النفل والنافلة: قال الرازي، يطلق على العطية بغري وجوب على املعطي: أوال -
"غنيمة : (.ومنه مسي النفل338التطوع"): لتنفلوا، أعطاه نفال: نفله تنفيال أي: التطوع....تقول

 (.340الغنيمة والعطية" ): " النافلة، و(339وهبة" )

ومنه ، (341الزيادة"): " النفل )بالسكون وقد حيرك(: يقال: يطلق على الزيادة يف اخلري: ثانيا -
ا ال جيب ما يفعله اإلنسان مم: ألهنا زيادة على الواجب والنفل والنافلة، مسيت صالة التطوع نافلة

 (.342عليه)

                                                           

،  و"املهذب" 87ضعف هذا القول غري واحد من الفقهاء، انظر  : " اخلراج" ليحىي بن آدم القرشي: ص:  - 335
 .8/815،  و"أنيس الفقهاء" للقونوي:   84/403و"البيان يف مذهب الشافعي" للعمراين:  4/422للشريازي : 

 .2/488" للجصاص: "أحكام القرآن - 336
 .3/827"فتح القدير" لشوكاين:  - 337
 .418"خمتار الصحاح" للرازي: ص:  - 338
 . 8/2302"لسان العرب" البن منظور:  - 339
 . 8330/  2"القاموس احمليط" للفريوز ابادي :  - 340
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أو ألهنا ، مما كان حمرما على غريهم، ألن اهلل زادها هلذه األمة يف خصائصها، ومسيت الغنائم أنفاال
 (.343زيادة على ما حيصل للمجاهدين من أجر اجلهاد)

}ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة{) : قال تعاىل، ألنه زيادة على الولد، ومسي ولد الولد نافلة
 (.344زيادة على إسحاق ): ألنه .( 78: األنبياء

أو الزيادة ، والغنيمة، واهلبة، العطية: وبناء على ما تقدم فإن النفل يف اللغة يطلق ويراد به
 يف اخلري. 

 : * النفل اصطالحا

 : منها، عرف الفقهاء النفل اصطالحا بتعريفات خمتلفة

ختالف االعتبار فإنه إذا ال، لكن اختلفت العبارة عنه، "الغنيمة بعينها: النفل هو -8
وإذا اعترب بكونه منحة من اهلل ابتداء من غري وجوب يقال ، اعترب بكونه مظفورا به يقال له غنيمة

 .(345نفل"): له

 (.346"العطية يعطيها اإلمام من رآه بفناء يرجوه فيه"): النفل -4

 (.347"ما خصه اإلمام لبعض الغزاة تشجيعا أو مكافأة له"): وقيل هو

من : أو يقول، من أصاب شيئا له ربعه أو ثلثه: "أن يقول اإلمام للجند: فل هوالن -5
 (.348أصاب شيئا فهو له")

                                                                                                                                                                      

 .252"النهاية يف  غريب احلديث واألثر" البن األثري: ص:  - 341
 .8/2380: "لسان العرب" البن منظور - 342
 .8/2380نفسه:  - 343
 .418، و"خمتار الصحاح" للرازي: ص:   458"املصباح املنري" للفيومي: ص:  - 344
 .344"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:  - 345
 .  8/428" الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي" البن عبد الرب: - 346
 .7/588"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:  - 347
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}يسألونك : وهذا أرجح ما حيمل عليه قوله تعاىل، وأرى أن النفل باملعىن العام هو الغنيمة
اإلمام إال أنه ميكن أن يطلق النفل مبعناه اخلاص على ما خصه ، (08: عن األنفال{ )األنفال

 زيادة على نصيبهم من الغنيمة.، أو مقابل عمل متميز قاموا به، لبعض الغزاة تشجيعا هلم

، وتكرر منه يف وقائع متعددة، وقد فعله صلى اهلل عليه وسلم، والنفل مشروع يف اإلسالم
ويف  ،"من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان ينفل يف البدأة الربع: منها ما روى عبادة بن الصامت

 (.349الرجعة الثلث")

 : تصرفه صلى اهلل عليه وسلم في قسمة الغنائم المنقولة* 

تعددت تصرفات الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف قسمة الغنائم املنقولة باختالف الوقائع 
 : والغزوات وفيما يلي نستعرض أهم ما ورد عنه عليه السالم يف ذلك

 : سرية عبد اهلل بن جحش -8

فورد أنه صلى اهلل عليه وسلم مخس العري الذي ، سرية ملكان امسه "خنلة"كانت هذه ال
 (.350وأربعة أمخاس للجيش)، فجعل مخس ذلك هلل، جاء به عبد اهلل

، وأقره الرسول صلى اله عليه وسلم على ذلك، إن عبد اهلل هو الذي مخسها: وقيل
 (.351وأول غنيمة مخست )، وكانت هذه أول غنيمة يف اإلسالم

                                                                                                                                                                      

،  5/815،  و"املغين" البن قدامة: 4/825،  و"املهذب" للشريازي:  7/883ائع الصنائع" للكاساين: "بد - 348
 .5/587و"مواهب اجلليل" للمواق: 

. 4/238: 4134النفل، رقم احلديث:  53: اجلهاد: باب رقم: 42أخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم:  - 349
. و 5/10: 4730هاد: باب : فيمن فال: اخلمس قبل النفل: رقمه: : اجل83وأخرجه أبو داود يف سننه: كتاب رقم: 

:  8388: يف النفل ، رقمه :  84: ابواب السري : باب رقم :  82اخرجه الرتمذي يف سننه : كتاب رقم : 
: و االصل من كتاب 08: قسم الفيء : باب رقم : 81.و اخرجه احلاكم يف : " املستدرك ": كتاب رقم : 2/850

 .4/823: 4321عاىل ، رقمه : اهلل ت
 
 

، حتقيق وليد بن حممد بن 4/883هـ(: 485"السرية النبوية" أليب حممد عبد امللك بن هشام املعافري)ت:  - 350
 م.4008 -هـ 8244سالمة، وخالد بن حممد بن عثمان، مكتبة الصفا، القاهرة الطبعة األوىل سنة :  
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 : غزوة بدر يف -4

فلما خرج من ، عندما أدبر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم راجعا إىل املدينة من بدر
و ، وسالحا، ومتاعا، وعشر أفراس، وكانت مائة ومخسني من اإلبل، قسم الغنائم، مضيق الصفراء

 (.352وثيابا وأدما كثريا محله املشركون للتجارة)، أنطاعا

}يسألونك عن : فأنزل اهلل عز وجل، وان اهلل عليهمويف نفل بدر اختلف الصحابة رض
فقسمه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بواء ، (08: األنفال قل األنفال هلل والرسول{)األنفال

: }واعلموا أمنا غنمتم من شيء فإن له مخسه{)األنفال: قبل أن ينزل قوله تعاىل، )على السواء(
28()353) 

 : غزوة بين قنيقاع -5

، سم الرسول صلى اهلل عليه وسلم الفيء احلاصل من هذه الغزوة إىل مخسة أمخاسلقد ق
 (.354واألربعة ألصحابه)، أخذ واحدا

فصاحلهم على أن له ، "نزل بنوقينقاع على حكمه صلى اهلل عليه وسلم: قال ابن هشام
 (.355ومخس أمواهلم )، وهلم النساء والذرية، أمواهلم

 : غزوة بين النضري -2

بعد حماصرهتم من قبل ، ولكن من دون قتال، ء بين النضري من ديارهم بالقوةمت إجال
وجعل ، جيش املسلمني بقيادة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. فصاحلهم عليه السالم على اجلالء

                                                                                                                                                                      

 هـ.8200املعرفة، بريوت، طبعة  سنة : ، دار 4/251"السرية احللبية" للحليب:  - 351
 .3/82،  و"زاد املعاد" البن  القيم  :   4/820"السرية النبوية" البن هشام:  - 352
 .4/251"السرية احللبية" للحليب:  - 353
 .3/82"زاد املعاد" البن القيم :   - 354
 .5/823"السرية النبوية" البن هشام:  - 355
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وأصبحت أرضهم فيئا ، فتوجهوا إىل الشام وخيرب، هلم ما محلت اإلبل من أمواهلم عدا السالح
 (.356هلل عليه وسلم)لرسول اهلل صلى ا

وبعد ذلك قسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أموال بين النضري بني املهاجرين وثالثة 
ألن املهاجرين حني قدموا املدينة ، واحلارث بن الصمة، وأيب دجانة، سهل بن حنيف: من األنصار

قسمت أموال بين " إن شئتم : قال هلم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، شاطرهم األنصار مثارهم
، ومنسك مثارنا، بل تعطيهم دوننا: فقالوا، النضري دونكم وقطعتم عنهم ما كنتم تعطوهنم من مثاركم

 فاستغنوا، فأعطاها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املهاجرين

وهؤالء الثالثة من األنصار شكوا احلاجة ، مبا أخذوا واستغىن األنصار مبا رجع إليهم من مثارهم 
(357). 

 : غزوة بين قريظة -3

بأن يقتل الرجال وتقسم ، وحكم سعد بن معاذ فيهم، بعد انتهاء غزوة بين قريظة 
أمر عليه السالم بعد ، وإقرار الرسول صلى اله عليه وسلم هلذا احلكم، وتسىب الذراري، األموال

ألف  فوجد فيها، وغري ذلك فجمع، والسالح، ذلك أن جيمع ما وجد يف حصوهنم من احللقة
وانية  ، ووجد أثاثا كثريا، ومخسمائة ترس وحجفة، وألفي رمح، وثالمثائة درع، ومخسمائة سيف

، ففض أربعة أسهم على الناس، ومخس ذلك كله، وماشية وشياها كثرية، وأمجاال نواضح، كثرية
وأخذ هو صلى اهلل ، وللراجل سهما، وسهمان لفرسه، أي سهم له، فجعل للفارس ثالثة أسهم

 (.358وسلم اخلمس") عليه

 : غزوة خيرب -8

                                                           

، حتقيق أمحد فريد املزيدي، دار 8/514هـ(: 838سحاق بن يسار املطليب)ت: "السرية النبوية" حملمد بن إ - 356
 م. 4002الكتب العلمية ، بريوت، الطبعة الثانية سنة :  

: يف صفايا رسول اهلل صلى 82: اخلراج واإلمارة والفي: باب رقم: 82أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب رقم:  - 357
: قسم 57. وأخرجه البيهقي يف " السنن الكربى" يف كتاب رقم: 5/825: 4278اهلل عليه وسلم يف األموال، رقمه: 

 .8/212: 84748: مصرف أربعة أمخاس الفيء، رقمه: 02الفيء والغنيمة: باب رقم:
 .4/841و"السرية احللبية" للحليب:  822و 5/825"السرية النبوية" البن هشام:  - 358
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 (.359والكتيبة )، والنطاة، كانت الغنائم يف خيرب على أموال الشق

 : فتح مكة -7

فمن على أهلها وأطلق سراحهم ، افتتح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مكة عام الفتح
مل جيعلها فيئا ومل يأخذ شيئا من أمواهلم و ، فرد عليهم أرضهم، "اذهبوا فأنتم الطلقاء": قائال

(360.) 

 

 : غزوة حنني -1

أراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تكون له يف غنائم حنني نظرة خاصة لصاحل 
ومل ، لذلك مل يقسم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غنائم حنني بني املقاتلني، اإلسالم واملسلمني
ليتألفهم ، انوا أشرافا من أشراف الناسوك، بل أعطى جل أمواهلا للمؤلفة قلوهبم، يأخذ منها لنفسه

وأعطى ، وأعطى ابنه معاوية مائة بعري، فأعطى سفيان بن حرب مائة بعري، ويتألف هبم قومهم
وأعطى مثله لكل من عينية بن ، وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعري، حكيم بن حزام مائة بعري

ى دون املائة رجاال من قريش وغريهم كثري. وأعط، وصفوان بن أمية، واألقرع بن حابس، حصن
 (.361وهشام بن عمرو.....وغريهم)، وعمري بن وهب اجلمحي، خمرمة بن نوفل: منهم

 : قولني العلماء يف كيفية قسمة األموال املنقولة على الغامنني على و قد اختلف

 : قول الجمهور: * أوال

يعطى مخسه ألهل حبيث ، ذهب مجهور الفقهاء إىل أن املنقول من الغنيمة جيب ختميسه
}واعلموا أمنا غنمتم من شيء فإن هلل مخسه وللرسول : اخلمس الذين مساهم اهلل تعاىل يف قوله

                                                           

 .4/272ة" البن إسحاق: أمساء حلصون خيرب. انظر:"السرية النبوي - 359
 .2/53نفسه:   - 360
 .5/444"السرية النبوية" البن هشام:  - 361
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(. مث يقسم أربعة أمخاسها بني 28: ولذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل{)األنفال
 (.362الغامنني)

 : ومن معه من المالكية، قول المازري: *ثانيا

وحكاه عن ، املالكية إىل أن الغنيمة ال ميلكها الغامنون بنفس القتال ذهب املازري من
، وحرميهم، ومين على األسرى بأنفسهم، فلإلمام أن خيرجها عن الغامنني، الكثري من املالكية

 (.363وأمواهلم )

(. بيد 364وقد نسب الشوكاين إىل املاوردي أنه حكى هذا القول عن كثري من املالكية )
إن ، أن مال الغنيمة موقوف على رأي اإلمام: ملاوودي إىل مالك يف أحكامه هوأن الذي نسبه ا

وإن شاء أشرك معهم غريهم ممن مل يشهد الواقعة ، تسوية وتفضيال، شاء قسمه بني الغامنني
(.وذهب القرايف إىل أن قسمة الغنائم من تصرفات الرسول صلى اهلل عليه وسلم بوصف 365)

 (.366اإلمامة)

أن القرايف ال يقصد أن لإلمام صرف الغنائم لغري الغامنني حسبما  -يبدو يلفيما  –ولكنه 
وينفل منها حبسب ، إمنا قصده أن اإلمام هو الذي يتوىل قسمتها بني الغامنني، يراه من املصلحة

بقرينة ما جاء يف تعليله ملذهب ، أو يؤخره إىل دار اإلسالم، ويعجل ذلك يف دار احلرب، اجتهاده
صادرا ، (367"من قتل قتيال فله سلبه"): اهلل يف اعتبار قوله صلى اله عليه وسلم مالك رمحه

                                                           

،  و" قوانني األحكام 4/421، و"الشرح الصغري" للدردير:    5/285انظر ما يلي:" الذخرية" للقرايف:  - 362
،  3/21يم: ، و"البحر الرائق" البن جن 80/22،  و"املبسوط" للسرخسي:  888الشرعية " البن جزيء: ص: 

 .428/ 2، و"الكايف"  البن قدامة : 4/422و"املهذب" للشريازي: 
، حتقيق حممد الشاذيل، دار 48و 5/43هـ(: 358"املعلم بفوائد مسلم" حملمد بن علي بن عمر املازري)ت: - 363

 م.8224 –هـ 8228الغرب اإلسالمي، الطبعة الثانية سنة :  
 .4/502"فتح القدير" للشوكاين:  - 364
 .4/502"فتح القدير" للشوكاين:   - 365
، حتقيق 801هـ(: ص: 812"األحكام يف متيز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام" للقرايف) ت:  - 366

 م.8223عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلب ، سنة :  
: من مل خيمس اإلسالب ومن  81اب رقم: : فرض اخلمس: ب37أخرجه البخاري يف صحيحه : كتاب رقم:   - 367

: اجلهاد والسري: باب رقم: 54.   وأخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم: 4/331: 5824قتل فله سلبه رقمه: 
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}واعلموا أمنا غنمتم من شيء فإن هلل مخسه وللرسول : قوله تعاىل: بوصف اإلمامة حيث قال
 (.28: ولذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل{)األنفال

فهذا تصريح أن أربعة أمخاس ، ته للغامنني"فاآلية تقتضي أن السلب فيه اخلمس هلل وبقي
 (.368الغنيمة للغامنني")

ومن حكى عنهم هذا القول من املالكية يفيد أن أمر الغنيمة ، وعلى كل فمذهب املازري
فإن رأى حبسها لنوازل تنزل باملسلمني ، يتصرف فيها حبسب ما يراه من مصلحة، موكل لإلمام

 (.369مه ختميسها أو توزيعها على الغامنني )وال يلز ، وإن رأى قسمتها قسمها، فعل

 هديه عليه السالم في فرض الخراج على األراضي المفتوحة.: 3الفرع  *

أن أبني ، أرى لزاما علي قبل تفصيل هديه عليه السالم يف فرض اخلراج على األراضي املفتوحة
 .أنواعهو  اصطالحاو  مفهوم اخلراج لغة

، النفاذ عن الشيء: اء والراء واجليم أصالن...فاألولواخل، "مشتق من خرج: لغة الخراج -
ألنه مال ، اإلتاوة: خرج خيرج خروجا...واخلراج واخلرج: اختالف لونني. فأما األول فقولنا: والثاين

 (.370خيرجه املعطي.....")

"وجعل : قال الراغب، غلة العبد واألمة: واخلراج هو سكون الراء(و  واخلرج ) بفتح اخلاء
العبد يؤدي خرجه أي : وقيل، واخلراج خمتص يف الغالب بالضريبة على األرض، اء الدخلاخلرج بإز 

 (.371والرعية تؤدي إىل األمري اخلراج")، غلته

                                                                                                                                                                      

. و اخرجه االمام مالك يف : " املوطأ " : كتاب رقم :  5/874: 2312: استحقاق سلب قتيله، رقم احلديث: 85
. و اخرجه الرتمذي يف سننه 4/233: 82ما جاء يف يف السلب يف النفل ، رقمه : :  80: اجلهاد : باب رقم : 48

 2/858:  8384: ما جاء يف من قتل قتيال فله سلبه ، رقمه :  85: ابوبا السري : باب رقم :  82: كتاب رقم : 
. 

 .5/285،  و"الذخرية":   8/488،  و"الفروق":  881"اإلحكام"  للقرايف: ص:   - 368
   1/04،  و"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:   8/424لكايف يف فقه أهل املدينة املالكي"البن عبد الرب: "ا - 369

 .8/808، و"القوانني الفقهية" البن جزيء: 
 .4/8843،  و"لسان العرب" البن منظور: 4/873"مقاييس اللغة" البن فارس:  - 370
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}فهل جنعل لك خرجا على أن : ومنه قوله تعاىل، ويطلق اخلراج أيضا على األجرة والكراء
 (.20: جتعل بيننا وبينهم سدا{)الكهف

اخلراج ما : العطاء وقيل: واخلراج، اجلعل: فجعل اخلرج، رج واخلراجوقد فرق البعض بني اخل
(.والصحيح 372واخلراج من األرض")، اخلراج من الرقاب: ما تربعت به. وقيل: واخلراج، لزمك

 (.373وإن كان اخلرج أعم من اخلراج")، استواؤها يف املعىن

ويطلق ، والضريبة، تاوةاإل: فإن اخلراج عند أهل اللغة يطلق ويراد به، من خالل ما تقدم
 واجلامع بني مجيع هذه املعاين أن اخلراج جزء من مال مدفوع.، والكراء، أيضا على األجرة

 : * الخراج اصطالحا

ومن خالل استعراضي هلذه ، وردت كلمة اخلراج على ألسنة الفقهاء مبعان متعددة
 : ومها على النحو التايل، د باخلراجتبني يل أهنا تسري يف منحني رئيسني يف حتديد املقصو ، التعاريف

 : المنحى األول -1

املعىن العام فاعتربوا أن اخلراج هو حق مايل مفروض ، قصد أصحاب هذا املنحى باخلراج
وهو بذلك ، أو حبق األرض، سواء يف ذلك ما تعلق حبق الرأس، بصفة دورية على أفراد خمصوصني

 والفيء. اجلزية: يشمل

وقصد به الفيء ، هذا املنحى ما أورده أبو يوسف عن اخلراجولعل أوضح مثال على 
خراج : " فأما الفيء يا أمري املؤمنني فهو اخلراج عندنا أي: ويتجلى ذلك واضحا يف قوله

 (.375" اخلراج مبعىن اجلزية املفروضة على الرؤوس"): (. وورد عنده أيضا374األرض")

                                                                                                                                                                      

 .431لنهاية يف غريب احلديث واألثر" البن األثري: ص: ،  و"ا888"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:  - 371
 .74،   و"خمتار الصحاح" للرازي: ص:   4/8848"لسان العرب" البن منظور:   372
 .888"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب، ص :  - 373
 م.8272هـ/8522، دار املعرفة، بريوت، طبعة سنة : 45"اخلراج" أليب يوسف: ص:   - 374
 .24نفسه: ص:  - 375
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ل الذي جيىب ويؤتى به ألوقات هو املا: "أن اخلراج: وذكر كذلك ابن رجب احلنبلي
وقد كتب النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل ، تسمى خراجا -عنده أيضا –(. واجلزية 376حمدودة")

 (.377أن يقره خبراج جيري عليه"): منها: قيصر كتابا مع دحية خيريه بني إحدى ثالث

، الوضع اخلراج على رؤوس الرج، "وإذا جعل اإلمام قوما من الكفار أهل ذمة: فقال
 (.378بقدر االحتمال")، وعلى األرضني

 : * المنحى الثاني 

حيث حيصر بالضريبة املفروضة على األرض ، ويقصد أصحابه املعىن اخلاص للخراج
 الزراعية اليت تدفع سنويا أو حسب احملصول للدولة.

ى "هو ما وضع عل: ما قاله املاوردي معرفا اخلراج بقوله، ولعل أوضح مثال على هذا املعىن
 (.379رقاب األرض من حقوق تؤدى عنها")

ما وضع على رقاب األرضني من حقوق : "اخلراج هو: وعرفه الفراء بنفس املعىن فقال
 (.380تؤدى عنها")

 : * أنواع الخراج 

 : (381قسم الفقهاء اخلراج باعتبارين اثنني)

                                                           

دار الكتب  02هـ(: ص: 723"االستخراج ألحكام اخلراج" البن رجب احلنبلي عبد الرمحان بن أمحد )ت:  - 376
 هـ.8203العلمية، بريوت، الطبعة األوىل ،  سنة  : 

 .80" االستخراج الحكام اخلراج " البن رجب احلنبلي : ص:   - 377
 هـ.8208نة  : ، دار املعرفة، بريوت، س80/77"املبسوط" للسرخسي:  - 378
، مطبعة 828هـ(: ص: 230" األحكام السلطانية" أليب احلسن على بن حممد بن حبيب املاوردي)ت:  - 379

 م.8275مصطفى احلليب، الطبعة الثالثة ، سنة :  
، تعليق حممد حامد الفقي، 884هـ(: ص: 231"األحكام السلطانية" أليب يعلى حممد احلسن الفراء )ت:  - 380

 م.8288احلليب، الطبعة الثانية ،  سنة  :  مطبعة مصطفى 
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 امسة.خراج وظيفة وخراج مق: قسمه الفقهاء إىل قسمني: باعتبار املأخوذ من األرض -8

خراج عنوي : قسمه الفقهاء إىل قسمني أيضا: باعتبار األرض اليت ختضع للخراج -4
 وخراج صلحي.

 : خراج الوظيفة والمقاسمة: * أوال

وهو ما يفرض على : وخراج املساحة، خراج املقاطعة: يسمى أيضا: خراج الوظيفة -1
يتعلق ، واجب فيه شيئا يف الذمةحبيث يكون ال، ونوع ما يزرع فيها، األرض بالنظر إىل مساحتها

كتخرب األرض ،  فال جيب اخلراج إذا تعطلت األرض لعوامل قهرية، بالتمكن من االنتفاع باألرض
 باألمطار أو السيول وحنو ذلك.

وجب اخلراج عليه ألن التمكن من ، وإذا مل تقع الزراعة إلمهال من صاحب األرض
وال جيىب اخلراج إال مرة واحدة  يتحمله نتيجة تقصريه.ف، وهو الذي قصر يف حتصيله، االنتفاع قائم

 وجيوز أن يكون هذا النوع من اخلراج نقدا أو عينا.، يف السنة

 : خراج المقاسمة -2

وهو أن يكون الواجب مقدارا حمددا شائعا من املنتوج مثل اخلمس أو السدس أو ما شابه 
مل ، فإذا مل ينتفع صاحبها هبا، من الزراعةال بالتمكن ، فهو بذلك يتعلق باخلارج من األرض، ذلك

وهو غري مقيد وال ، فيتكرر بتكرر املنتوج يف السنة، ألنه مربوط مبنتوج األرض، جيب عليه شيء
 ألنه غري مقيد بوحدة املساحة.، جيىب إال عينا

 (.382)الخراج العنوي والصلحي : * ثانيا

 : الخراج العنوي -1

                                                                                                                                                                      

   4/457، طبعة مصطفى احلليب،  و " الفتاوى اهلندية":   2/813انظر التفاصيل يف :"حاشية" ابن عابدين:  - 381
 .18، و"التعريفات" للجرجاين: ص: 822، و"األحكام السلطانية" للماوردي: ص: 

 ، وما بعدها. 82/32، و"املوسوعة الفقهية الكويتية":  278انظر:" األحكام السلطانية" للماوردي ص:  - 382
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أو خرج منها أهلها ، ض اليت افتتحها املسلمون عنوةوهو اخلراج الذي يوضع على األر 
خوفا من املسلمني. ويدخل فيه كذلك اخلراج الذي يوضع على األرض اليت صوحل أرباهبا على أن 

 وأقروا عليها لقاء خراج معلوم.، تكون للمسلمني

 : الخراج الصلحي -2

وأقروا عليها ، ن هلموهو اخلراج الذي يوضع على األرض اليت صوحل أرباهبا على أن تكو 
 خبراج معلوم.

 : * موقف العلماء من توظيف الخراج على األراضي المفتوحة

 : (383األراضي التي فتحت صلحا ): * أوال

وإن قووا على ، إن السنة يف أراضي الصلح أن ال يزاد على وظيفتها اليت صوحلوا عليها
فإنه ال حيل ، هم فوق ذلك" فال تأخذوا من: أكثر من ذلك لقوله صلى اهلل عليه وسلم

 (.384لكم")

واألراضي اليت استوىل عليها املسلمون صلحا حيكمها عقد الصلح املربم بني املسلمني 
 : (385وهي تنقسم إىل قسمني)، وأصحاب هذه األراضي

وللمسلمني اخلراج ، أن يصاحلهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم على أن األرض هلم -8
كما صاحل رسول صلى اهلل عليه وسلم أهل ،  جون فيها ألن الدار هلمفلهم إحداث ما حيتا، عليها

                                                           

كأراضي بين النضري، وأهل فدك ،وأهل تيماء، حيث قسم رسول صلى اهلل عليه وسلم أموال بين النضري على   - 383
 3/70،  و"زاد املعاد" البن القيم:   1/88املهاجرين، وثالثة من األنصار. انظر: "اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب: 

.  وصاحل رسول اهلل أهل فدك أن يكون له أمواهلم، فكانت فدك خالصة لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.. انظر:" 
 .5/454،  و"السرية النبوية" البن هشام:   2/821البداية والنهاية" البن كثري: 

 .488"األموال" أليب عبيد: ص:  - 384
،  و"االستخراج ألحكام 5/8404أحكام أهل الذمة" البن القيم: ،  و"  2/412انظر:"املغين" البن قدامة:  - 385

 .882،  و" األحكام السلطانية" للفراء: ص: 20اخلراج" البن رجب : ص: 
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، ويؤخذ منهم اخلراج ما أقاموا على شركهم، ومل يشرتط عليهم أال حيدثوا كنيسة وال ديرا، جنران
 ويسقط عنهم بإسالمهم.

ألن اخلراج املفروض ، ال يسقط اخلراج بإسالمهم: وخالف احلنفية قول اجلمهور وقالوا
 .(386ه معىن العقوبة )مؤنة في

ويؤدون ، أن يصاحلهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم على أن الدار للمسلمني - 4 
 وال جيوز هلم بيع رقاهبا.، وال تسقط بإسالمهم، ويكون اخلراج املضروب عليها أجرة، اجلزية

 : األراضي التي فتحت عنوة: * ثانيا

وأجلي ، رض اليت فتحت قهرا وغلبةاختلف الفقهاء يف توظيف اخلراج املفروض على األ
 : وبيان فيما يلي، عنها أهلها بالسيف

 : المالكية في المشهور عنهم -8

، أمحد أن األرض ال تقسم وهو رواية ثانية عن االمام، ذهب املالكية يف املشهور عنهم
وغري ، اجدوبناء القناطر واملس، من أرزاق املقاتلة: وتكون وقفا يصرف خراجها يف مصاحل املسلمني

فإن له ، إال أن يرى اإلمام يف وقت من األوقات أن املصلحة تقتضي القسمة، ذلك من سبل اخلري
 (.387أن يقسم األرض)

 : أشريإليها باقتضاب، وقد استدل املالكية على قوهلم هذا بأدلة كثرية

: )األنفال }واعلموا أمنا غنمتم من شيء فإن هلل مخسه{: ختصيص آية األنفال يف قوله تعاىل -أ
واملعىن ما ، فمما خص به األرض، وأنه يدخله اخلصوص، "إن هذا ليس على عمومه: ( فقالوا28

                                                           

 .2/828،  و"حاشية ابن عابدين":   80/15"املبسوط" للسرخسي :  - 386
،  و"قوانني األحكام الشرعية" 8/542،  و"بداية اجملتهد" البن رشد: 4/424انظر:"الشرح الصغري" للدردير:  - 387

 .5/782،  و"معونة أويل النهي" البن النجار: 887البن جزيء: ص: 
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وأما األرض فغري داخلة يف عموم هذه ، غنمتم من ذهب وفضة وسائر األمتعة والسيب
 (.388اآلية")

 ولعل، ذكروا أنه مل يثبت أن رسول صلى اله عليه وسلم قسم أرضا فتحها سوى خيربو  -ب
 (.389أو ألن اهلل وعد هبا أهل احلديبية )، ختصيصها هبذا احلكم ملصلحة اقتضتها وال نعلمها

واهلل ، لو كانت األرض تقسم كما تقسم األموال ما بقي ملن جاء بعد الغامنني شيء: قالواو  -ج 
(. وذلك دليل على أن األرض ال تقسم 80: }والذين جاءوا من بعدهم{)احلشر: تعاىل يقول

 (.390يقسم ما ينقل من موضع آلخر) وإمنا

 : من وافقهم من الحنابلة، الحنفية -2

، ( وهي ظاهر املذهب393رواية ) أمحد يف، و (392ومالك يف قول)، (391ذهب احلنفية )
 : إىل أن اإلمام خمري يف األرض اليت فتحت عنوة بني ثالثة أمور

 ه احلالة عشرية.وتكون األرض يف هذ، قسمتها على الغامنني كالغنائم املنقولة -أ

ويضرب اجلزية على ، ويضع اخلراج عليها، أن يرتك هذه األراضي يف يد أهلها -ب
 رقاهبم.

واخلرية املخولة ، ويقف بعضها اآلخر على مصاحل املسلمني، أن يقسم بعض األراضي -ج
 ال خرية شهوة وهوى.، لإلمام يف ذلك خرية مصلحة ونظر

                                                           

 .1/03"اجلامع ألحكام القرآن" للقرطيب:  - 388
 ، دار صادر ،  بريوت .دت.8/474هـ(: 340"املقدمات املمهدات" حملمد بن أمحد بن رشد)ت:  - 389
هـ(: 285 واألسانيد  "ليوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب النمريي)ت: "  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين - 390

8/233 . 
،  و  "حاشية" ابن عابدين  :         3/12،  و"البحر الرائق" البن جنيم :  80/75انظر:" املبسوط" للسرخسي:  - 391

 .580، و"اجلامع الصغري وشرحه النافع الكبري" حملمد بن احلسن الشيباين: ص:  851/ 2
،  و"قوانني األحكام الشرعية"   8/425،  و"بداية اجملتهد" البن رشد:   5/288انظر:"الذخرية" للقرايف:  - 392

 .887البن جزيء: ص: 
 .5/783"معونة أويل النهي" البن النجار:  - 393
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 : أختصرها فيما يلي، دلة متنوعةوقد استدل هذا الفريق على رأيهم بأ

: آية األنفال: األوىل، أهنم مجعوا بني آيتني متعارضتني يف تقسيم ما يؤخذ من الكفار -8
(. ويقتضي ظاهرها ختميس الغنائم 28: }واعلموا أمنا غنمتم من شيء فإن هلل مخسه{)األنفال

 ى الغانيمن.وتوزيع اخلمس على أهله وقسمة الباقي عل، عقارا كانت أو منقوال

}ما أفاء اهلل على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول : وهي آية احلشر: واآلية الثانية
 ( 80-7: )احلشر ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل....{

وهو ، وهو يشمل خراج األرض وجزية الرأس، فهذه اآليات بنيت أن مصرف الفيء
وملن يأيت ، واألنصار، وتثبت فيه حقا للمهاجرين، األنفال لألصناف اخلمسة املذكورين يف آية

 وال تقسم.، بعدهم من املسلمني. وعلى ذلك حتبس األرض ملصلحة املسلمني عامة

إن رأى ، إن شاء قسمها، ويتحصل من جمموع اآليتني أن لإلمام اخليار يف األرض املغنومة
وهذا كله راجع ، ج يؤدونه للمسلمنيوإن شاء أقر أهلها عليها باخلرا ، ذلك أصلح للمسلمني

 (.394الجتهاد اإلمام )

من أن النيب صلى اهلل عليه وسلم فعل األمرين : استدلوا بفعله صلى اله عليه وسلم -4
ونصفا ، وحاجته، نصفا لنوائبه: وقسم أرض خيرب نصفني، حيث قسم أرض بين قريظة كاملة، معا

ومل يقسم ، وقسم غنائم هوازن، مل يقسمها –عنوة على الراجح  -بني املسلمني. وفتح مكة
 أرضهم.

حبسب ما يراه من ، وإن شاء ترك، إن شاء قسم: وذلك كله يدل على أن اإلمام باخليار
 (.395املصلحة )

حني ترك قسمة العراق والشام ومصر وغريها : فعل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه -5
 ك كبار الصحابة كعلي ومعاذ.... وغريمها.وقد أشار عليه بذل، من البالد اليت فتحت يف عهده

                                                           

 ،  و"بداية اجملتهد" البن80/20،  و"املبسوط" للسرخسي:    3/582انظر:" أحكام القرآن" للجصاص:  - 394
 .1/885، و"نيل األوطار" للشوكاين:   8/425رشد: 

 .2/851، و"حاشية" ابن عابدين:    3/12انظر:"البحر الرائق" البن جنيم:  - 395
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وبضرورة توفري مورد دائم للدولة بعد ، على خمالفيه بآيات احلشر -رضي اهلل عنه –واحتج 
وقد أقره ، وحيرم بقية املسلمني، حىت ال يكون دولة بني األغنياء، وتعاظم نفقاهتا، اتساعها

 (.396ومحدوا فعله )، له ندموا حىت إن املخالفني، واقتنعوا برأيه، الصحابة على ذلك

 : الشافعية -3

ذهب الشافعية إىل أن األراضي اليت تفتح عنوة تصري من بالد املسلمني وتقسم بني 
رد حكم اإلمام فيه ، أو أوقفها للمسلمني أو تركها ألهلها، فإن تركها اإلمام ومل يقسمها، الغامنني

أو  -كما فعل عمر  –ام أن يقف أرض الغنيمة ألنه خمالف للكتاب والسنة معا. إال إذا رأى اإلم
كأن خيشى أن تشغلهم عن ،  ال قهرا عليهم، جاز إن رضي الغامنون بذلك، عقاراهتا أو منقوالهتا

 (.397ألهنا ملكهم )، اجلهاد

وقد استدل الشافعية على رأيهم "بأن البالد إذا فتحت عنوة فقد صارت ملكا 
وكل ، كما صنع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبيرب،  هاومل جيز لإلمام إال أن يقسم، للمسلمني

ألنه غنيمة وحكم ، أرض أو دار أو غريه ال خيتلف: ما ظهر عليه من قليل أموال املشركني أو كثريه
 (.398اهلل عز وجل يف الغنيمة أن ختمس")

 : (399وأجابوا عن فعل عمر يف توقيفه األرض بأنه ال خيلو من أحد وجهني)

خوفا من أن ، فوقفها، ون غنيمة استطاب أنفس أهلها وطابت بذلكإما أن تك -8
، فاستمال قلوهبم عنها ووقفها على املسلمني، ويرتكوا اجلهاد، تتعلق نفوس املسلمني هبذه األراضي

 وإجارته مؤبدة وذلك للمصلحة العامة.، مث أجرها من سكان العراق خبراج يؤدنه كل سنة

 أحد. فلم حيتج إىل مراضاة، فيئاوإما أن يكون ما وقفه عمر  -4
                                                           

 .12، )املطبعة السلفية( ، و"األموال" أليب عبيد: ص:   47"اخلراج" أليب يوسف ص:  - 396
،  و"احلاوي  84/408م الشافعي" للعمراين: ،  و"البيان يف مذهب اإلما 2/818انظر:"األم" للشافعي:  - 397

 .2/548،  و"مغين احملتاج" للشربيين:   80/230الكبري" للماوردي : 
 هـ.8525، دار املعرفة بريوت، طبعة سنة  : 2/818"االم" للشافعي:  - 398
يق أمحد حممود ،  حتق 7/24،  و"الوسيط يف املذهب" للغزايل :   1/03"اجلامع ألحكام القرآنن" للقرطيب:  - 399

 هـ.8287إبراهيم وحممد حممد تامر، دار السالم ،  القاهرة، طبعة  سنة :  



 

 

123 

 : هدية صل اهلل عليه وسلم في استخالص الجزية: 4الفرع  -

، وقبل تفصيل هديه عليه السالم يف استخالص اجلزية أرى لزاما علي بيان مفهومها لغة
 يف اصطالح الفقهاء.و 

 : * الجزية لغة

: تقول، (400إذا قضى): زيوهي فعلة من جزي جي، اجلزى مثل حلية: واجلمع، "من اجملازاة
وأهل ، تقاضيته: يقضي وجتازيت ديين على فالن أي، كما تقول قضى،  جزى عين هذا األمر جيزي

: }يوم ال جتزي نفس عن نفسا شيئا{)البقرة: املتجازي. قال اهلل تعاىل: املدينة يسمون املتقاضي
أثابه عليه. واجلزية كذلك قضاه له و : جزاه اهلل خريا أي: (. ويف الدعاء401ال تقضي ): ( أي844

(. وقد يستعمل أجزأ باأللف واهلمز 402كفاه): وأجزأه الشيء، قسم الشيء أجزاء: من جزأ مبعىن
 (.403مبعىن جزى)

"تسميتها بذلك لالجتزاء هبا يف حقن دم : وقيل .(404ما يؤخذ من أهل الذمة"): واجلزية
 (.405أهل الذمة")

ما : غة على القضاء والكفاية ومسي بهومن خالل ما تقدم فإن مصطلح اجلزية يطلق ل
 يدفعه املسلم إلمام املسلمني مقابل عصمة دمه وماله وعرضه وإقامته وسط املسلمني ويف أرضهم.

 

 : * الجزية اصطالحا

                                                           

 .25،  و"خمتار الصحاح" للرازي: ص:   884و 8/888"لسان العرب" البن منظور:  - 400
 .8/238"مقاييس اللغة" البن فارس:  - 401
 .52"املصباح املنري" للفيومي: ص:  - 402
 .808،  و"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:  835ديث واألثر" البن األثري: ص: "النهاية يف غريب احل - 403
 .835"النهاية يف غريب احلديث واألثر" البن األثري: ص:  - 404
 .808"مفردات ألفاظ القرآن" للراغب: ص:  - 405
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ويف حكم ، تبعا الختالفهم يف طبيعتها، اختلفت وجهات نظر الفقهاء يف تعريف اجلزية
 : وفيما يلي بيان لذلك، عنوةفرضها على املغلوبني الذين فتحت أرضهم 

 : * تعريف المالكية

"مال يضربه اإلمام على كافر ذكر حر مكلف قادر : املالكية اجلزية بأهنا عرف فقهاء
 (.406الستقراره آمنا بغري احلجار واليمن")، خمالط يصح سباؤه مل يعتقه مسلم

 : أما الشافعية

دي يسري على من عقده مع بل هو أب، "عقد غري مؤقت: فيعرفون عقد الذمة بأنه
، بالغ، "كل كتايب وحنوه عاقل: (. وجتب على الذمي وهو407املسلمني وعلى ذرياته من بعده")

 (.408قادر على أداء اجلزية")، متأهب للقتال، حر

 : و الحنفية

ما عدا  –" كل كافر : (. والذمي عندهم409"بأنه األمان املؤبد"): يعتربون عقد الذمة
 (.410يقر يف ديار اإلسالم آمنا على التأبيد بشرط بذل اجلزية") -تدينعبدة األوثان واملر 

 

 

                                                           

 .4/501"الشرح الصغري" للدردير:  - 406
 .2/425"مغين احملتاج" للشربيين:  - 407
 هـ.8522، دار املعرفة، بريوت سنة :  4/821يف فقه املذهب الشافعي" للغزايل: "الوجيز  - 408
 .2/2547"بدائع الصنائع" للكاساين:  - 409
 .5/28"أحكام القرآن" للجصاص:  - 410



 

 

125 

 : أما الحنابلة

"الوظيفة املأخوذة من الكافر إلقامته بدار اإلسالم يف كل : هي، فيعرفون اجلزية بأهنا
 (.411عام")

 : * تاريخ وضع الجزية

زية منذ عهد بل لقد عرفت اجل، مل يبتدع اإلسالم هذه الضريبة املفروضة على الرؤوس
وكان لكل دولة نظام خاص يف توزيع تلك الضريبة ، فقد عرفها اليونان والفرس والرومان، قدمي

 وحتديد قيمتها.، وكيفية جبايتها

، فقد تقررت هذه الضريبة املالية يف عهد رسول صلى اهلل عليه وسلم، أما يف اإلسالم
 هنجه صلى اهلل عليه وسلم يف  سار علىمث، (412وكان ذلك يف السنة الثامنة أو التاسعة للهجرة)

يف معاملة أهل الذمة سياسة  و كانت سياسته عليه السالم، أخذ اجلزية من اهلها خلفاؤه من بعده
 وكذلك كانت سرية خلفائه من بعده.، كلها رمحة ورفق بالذميني،  عادلة رشيدة

 : * تصرفه صلى اهلل عليه وسلم في فرض الجزية وتقديرها

فقد ورد عنه عليه ، تقدير اجلزية حد متفق عليه عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مل يرد يف
وأمره أن يأخذ من كل حامل يف كل عام دينارا أو عدله ، السالم "أنه بعث معاذا إىل اليمن

 (.413ومن كل أربعني مسنة")، ومن البقر من كل ثالثني بقرة تبيعا، معافرا)نوع من اللباس(

                                                           

 .2/485"املغين" البن قدامة:  - 411
، بريوت ، دار صادر5/888هـ(:8812"حاشية العدوي على شرح اخلرشي" لعلي الصعيدي العدوي)ت:  - 412

 لبنان .
: ما جاء يف صدقة البقر ،  88: الزكاة : باب رقم :  87اخرجه االمام مالك يف : " املوطأ " كتاب رقم :  - 413

: ما جاء يف زكاة البقر، 03: الزكاة: باب رقم: 03. و  أخرجه الرتمذي يف سنه: كتاب رقم:  8/432:  42رقمه : 
: الزكاة: باب رقم: يف زكاة السائمة: رقمه: 02ننه: كتاب رقم: . وأخرجه أبو داود يف س5/88: 845رقمه: 
.  8/333:  8222: الزكاة ، رقمه :  84. و اخرجه احلاكم يف : " املستدرك " : كتاب رقم : 4/808: 8378

 و قال : " هذا حديث صحيح على شرط الشيخني و مل خيرجاه ".
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اد صلى اهلل عليه وسلم على ذلك فقد "صاحل أهل جنران عل ألفي ويف مناسبة أخرى ز 
وثالثني ، وعارية ثالثني درعا، يؤدوهنا إىل املسلمني، والنصف يف رجب، النصف يف حمرم، حلة
وثالثني من كل صنف من أصناف السالح يغزو هبا املسلمني ضامنني هلا ، وثالثني بعريا، فرسا

 (.414كيد")  حىت يردها عليهم إن كان باليمن

وسروات أهل أيلة  ، وكذلك فقد كتب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل يوحنة بن رؤبة
وتعهد بتأدية ، فكان أن قدم وفدهم إىل تبوك، كتابا فيه إنذار ووعيد بوجوب اإلسالم أو اجلزية

 (.415اجلزية ومقدارها ثالمثائة دينار يف السنة)

، ودومة اجلندل، وتيماء، ومقنا، وأذرح، جرباءوبعد ذلك فرض عليه السالم اجلزية على 
إذا نص ، وكان مقدار جزية أذرح مائة دينار يف كل رجب. أما الصلح مع أهل مقنا فكان خمتلفا

وما صادت ، وفيه أن عليهم بعد ذلك ربع ما أخرجت خنلهم، على جتريد أهلها من السالح
 (.416وما غزلت نساؤكم)، عروكهم )خشب يصطاد به(

وبيان ذلك  ، فقد اختلف الفقهاء يف تقدير اجلزية حسب املذاهب، ا مما سبقوانطالق
 : كاآليت

                                                                                                                                                                      

 
: يف أخذ اجلزية، رقمه: 50راج واإلمارة والفيء: باب رقم: : اخل82أخرجه أبو داود يف سننه: كتاب رقم:  - 414

: كم  02: اجلزية : باب رقم :  32. و اخرجه البيهقي يف : " السنن الكربى " : كتاب رقم : 5/887: 5028
 . 541/ 2:  81872اجلزية ، رقمه : 

،  و"السرية النبوية" البن هشام: 5/735،  و"زاد املعاد" البن القيم: 21انظر:"فتوح البلدان" للبالذري: ص:  - 415
2/888. 

 . وما بعدها.4/831"السرية النبوية" البن إسحاق:  - 416
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 : المالكية -8

وأربعون درمها على أهل ، ذهب املالكية إىل أن أكثر اجلزية أربعة دنانري على أهل الذهب
 إنه إن كان منهم ضعيف خفف عنه بقدر ما: وقالوا، وال ينقص منه، وال يزاد على ذلك، الورق

 (.417يراه اإلمام )

فتكون يف حق ، ملعسر -رضي اهلل عنه –" ال ينقص من فرض عمر : قال ابن القاسم
أربعة : أي، وهذا أقل ما يفرض فيها. وال يزاد على ما فرضه للغين، الفقري عشرة دراهم أو دينار

 (.418وأربعون درمها على أهل الورق)، دنانري على أهل الذهب

 : الحنابلةورواية عن ، الشافعية -4

إىل أنه جتوز الزيادة وال جيوز النقصان فيجعل على ، ورواية عن احلنابلة، ذهب الشافعية
وال حد ألكثرها بل يكون حبسب ما وقع عليه ، وهذا أقل ما يؤخذ من اجلزية، الفقري املعتمل دينار

 (.419ومن اإلمام أن مياكس يف الزيادة )، الرتاضي

فيوضع : (420إىل ثالثة أقسام ) ة إىل أن اجلزية تقسمذهب فقهاء احلنفي: الحنفية -5
على متوسط ، و يؤخذ منهم يف كل شهر أربعة دراهم، على الغين يف كل سنة مثانية وأربعون درمها

يف كل شهر ، على الفقري املعتمل اثنا عشر درمها، و يف كل شهر درمهان، احلال أربعة وعشرون درمها
 درهم واحد.

 

 

                                                           

، و"خمتصر خليل يف فقه إمام دار اهلجرة" خلليل بن إسحاق بن   4/850انظر:"التمهيد" البن عبد الرب:  - 417
 .802، و"القوانني الفقهية" البن جزيء: ص: 808موسى: ص: 

 وما بعدها. 4/850البن عبد الرب: "التمهيد"  - 418
، و"املغين" البن قدامة :  7/82، و"الوسيط يف املذاهب" للغزايل:    4/430انظر:" املهذب" للشريازي:  - 419

 .8/845،  و"أحكام أهل الذمة" البن قدامة:  2/522، و"الكايف" البن قدامة :   2/487
 .5/507فة الفقهاء" للسمرقندي: ،  و" حت  4/832انظر:"اهلداية" للمرغيناين:  - 420
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 في السنة النبوية الشريفة.االستهالك اإلنفاق و : الثاني * الفصل

لقد كانت حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مليئة بالعرب والدروس يف كل نواحي 
 والسلوك اإلستهالكي.، يخاصة منها ما يتعلق باجملال اإلقتصاد، احلياة

واليت ، ية املستعصيةصادوخلطورة املشكالت اإلقت، يف عصرنا احلاضر ونظرا ألمهية اإلقتصاد
فقد كان ، تعاين منها خمتلف دول العامل املتقدمة والنامية أو السائرة يف طريق النمو على حد سواء

للتعرف على أهم املبادئ ، يالبد من الرجوع إىل هديه صلى اهلل عليه وسلم يف اجلانب اإلقتصاد
ية اليت واجهته أعقد األزمات اإلقتصاداليت استطاع من خالهلا صلى اهلل عليه وسلم حل ، واملعامل

 يف عصره.

ذات مؤسسات ، استطاع عليه السالم أن يبين دولة إسالمية حديثة، ففي فرتة زمنية وجيزة
وحترمي أكل ، ورفض الظلم والبغي، يقوم على أساس العدل، ونظام اقتصادي واضح املعامل، متعددة

 أموال الناس بالباطل... 

يف كافة ، و ي حققه صلى اهلل عليه وسلم خالل ثالث وعشرين سنةإن النجاح الباهر الذ
وإتباع ، وإمنا كان مثرة ختطيط مدروس، مل يكن نتيجة عمل عشوائي أو ارجتايل، جماالت احلياة

 باإلضافة إىل العناية الربانية يف التوجيه واإلرشاد عن طريق الوحي اإلهلي.، منهجية واضحة

ي للرسول ن هذا املطلب على الشق األول من الفكر اإلقتصادلقد تعرفنا يف الفرع األول م
وكيف ظهرت براعته عليه ، واملتعلق بتوفري املوارد املالية العامة للدولة الناشئة، صلى اهلل عليه وسلم

، حيث تنوعت املوارد املالية واتسمت معظمها بالدوام واإلستمرارية، السالم يف سياسته املالية
، وضعف، من قوة، فيها حسب الظروف واألحوال، ه صلى اهلل عليه وسلموكيف تنوعت تصرفات

 ورخاء......، أو شدة

كيف كان هديه عليه السالم يف ،  فبعد توفري هذه املوارد املالية املتنوعة لبيت مال املسلمني
 ية؟.على نفسه؟ وعلى أهله؟ وعلى أمته؟ وما هي طبيعة تصرفاته اإلقتصاداالستهالك اإلنفاق و 

 : هذه األسئلة وغريها سوف جنيب عنها من خالل دراسة كل
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)هديه عليه السالم يف : ي الفردي لرسول صلى اهلل عليه وسلمالسلوك اإلقتصاد -8
 واإلنفاق على نفسه وأهل بيته(.االستهالك 

ي العام للرسول صلى اهلل عليه وسلم)هديه عليه السالم يف سد السلوك اإلقتصاد -4
 اإلسالمي(.حاجات أفراد اجملتمع 

 

) هديه عليه السالم في .ي لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمالسلوك اإلقتصاد: 1المبحث -
 واإلنفاق على نفسه وأهله(.االستهالك 

بدء من رعي ، يلقد مارس النيب صلى اهلل عليه وسلم كافة أشكال العمل اإلقتصاد
فكان سلوكه صلى اهلل ، الذاتية والبيتية، اليدوية مرورا باألعمال، وانتهاء مبمارسة التجارة، الغنم

 يدعم أقواله وأوامره ونواهيه.، عليه وسلم وفعله

"ما بعث اهلل : كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يفاخر بذلك ويقول،  ففي جمال رعي الغنم
كنت أرعاها على قراريط ألهل ،  نعم: وأنت؟ فقال: فقال أصحابه، نبيا إال رعى الغنم

 (.421مكة")

لقد ذكرت كتب السرية أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يكن له عمل معني يف أول 
مث يف مكة ألهلها على ، إال أن الروايات توالت أنه كان يرعى غنما يف بين سعد، شبابه

 (.422قراريط)

ولكن منهجه عليه ، ما تتطلبه هذه الوظيفة من مشقة وتعب وسهر، وغين عن الذكر
 وأن يأكل من عمل يده. فكان صلى اهلل عليه وسلم يسعى، تماد على النفسالسالم كان اإلع

يكد لكي حيقق لنفسه دخال يغنيه عن أن ميد يده ألعمامه أو غريهم. بل إنه عليه السالم كان و 

                                                           

 احلديث سبق خترجيه. - 421
 ، املكتبة الثقافية ، بريوت، د ط وال تاريخ.82"الرحيق املختوم" لصفي الرمحان املباركفوري: ص:  - 422
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فرمبا كان عمله صلى اهلل عليه وسلم ملساعدة ، كثري العيال،  يشعر بضيق حال عمه أيب طالب
 بعد وفاة جده...وكفله ، عمه الذي آواه

" إن صاحب أي دعوة لن تقوم لدعوته أي قيمة يف الناس إذا ما كان كسبه ورزقه من 
ولذا فقد كان صاحب الدعوة اإلسالمية ، أو على أساس من عطايا الناس وصدقاهتم، وراء دعوته

، أحرى الناس كلهم بأن يعتمد يف معيشته على جهده الشخصي أو مورد شريف ال استجداء فيه
فيعوقه ذلك عن أن يصدع بكلمة احلق ، حىت ال تكون عليه ألحد من الناس منة أو فضل يف دنياه

 (.423يف وجهه غري مبال باملوقع الذي تقع من نفسه")

فقد نشأ عليه ، فقد تعلم النيب صلى اهلل عليه وسلم فنوهنا يف صغره، أما يف جمال التجارة
وكان أهلها ، حيث كانت ملتقى القوافل التجارية، بوهي يومئذ مركز جتارة العر ، السالم يف مكة

وهو ، وقد كانت رحلته األوىل خارج مكة قصد التجارة إىل الشام، أكثر أهل اجلزيرة جتارة وغىن
ويبدو أن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، مث توالت هذه الرحالت، فىت مل يتجاوز الثانية عشر عاما

لصدقه وأمانته وأخالقه العالية...حىت ذاع صيته عليه حقق فيها جناحات جتارية عظيمة.وذلك 
مث ، واستخدامه يف جتارهتا، ودفع خدجية رضي اهلل عنها إىل البحث عنه، السالم بني التجار

 (.424اإلعجاب به وبأخالقه...والزواج به صلى اهلل عليه وسلم)

فكان ، لهكان صلى اهلل عليه وسلم دائما يف حاجة أه،  ويف شؤون بيته عليه السالم
فما رؤي عليه السالم فارغا يف بيته قط. روى هشام بن ، وخييط ثيابه، وخيصف نعله، ينظف بيته

" : سلم يصنع يف بيته ؟ قالتو  ما كان رسول اهلل صلى اهلل عليه: قلت لعاشة: قال، عروة عن أبيه
 (.425ويعمل ما يعمل الرجال يف بيوهتم")، وخيصف نعله، خييط ثوبه

                                                           

، دار الفكر املعاصر، 71م(: ص: 4085"فقه السرية النبوية" للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي)ت:  - 423
 م.8228-ه 8288الطبعة العاشرة سنة :  بريوت، لبنان ، 

 .8/884"السرية النبوية" البن هشام:  - 424
: كيف يكون الرجل يف أهله، رقمه: 20: اآلداب : باب رقم: 71أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:  - 425

ضع و : التوا 08. و اخرجه ابن حبان يف صحيحه : كتاب : احلظر و االباحة : باب رقم : 2/8015: 8052
:  3877و  3878الكرب و التعجب : ذكر ما جيب على املرء من جمانبة الرتفع بنفسه يف بيته عن خدمته....رقمه : 
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يف  ومنوذجا بشريا، فقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم قدوة فريدة، ما تقدم وباإلضافة إىل
ومال زوجته خدجية رضي اهلل ، فقد جعل عليه السالم من ماله اخلاص، استهالك املال وإنفاقه

كما كان ماله ،  حيث كان يقوم باإلنفاق على املسلمني األوائل، أول بيت مال للمسلمني، عنها
ى كافة شؤون تبليغ الدعوة اإلسالمية. مث توسع األمر فدخلت أموال الصحابة مصدرا للنفقة عل

يف حترير العبيد ، أبو بكر الصديق الذي سخر ماله: فكان أول هؤالء، الذين اقتنعوا بدعوة اإلسالم
 (.426واإلماء من املسلمني)

فقد متيز ، واإلنفاق على نفسه وأهل بيتهاالستهالك وأما هديه صلى اهلل عليه وسلم يف 
وبالتايل كان يشعر عليه ، فقد اختار عليه السالم أن يأكل يوما وجيوع يوما، باخلشونة واإلقتصاد

تقول عائشة  .يتلوى من شدة اجلوع –أحيانا كثرية  –بل إنه كان ، أمل اجلوعو  السالم بإحلاح
شبع آل حممد  "ما: -واصفة معيشة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأهل بيته –رضي اهلل عنها 

 (.427صلى اهلل عليه وسلم من خبز الشعري يومني متتابعني حىت قبض")

فيما يرويه ، وتؤكد عائشة رضي اهلل عنها خشونة عيش رسول اهلل صلى اله عليه وسلم
"واهلل يا ابن أخيت إنا كنا لننظر إىل اهلالل مث اهلالل ثالثة أهلة يف : عروة عنها أهنا كانت تقول

وكنا نعيش على األسودين التمر ، وقد يف أبيات رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ناروما أ، شهرين
 (.428واملاء")

                                                                                                                                                                      

ه ( ،  752، حتقيق : شعيب االرناؤوط ، و ترتيب : االمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي ) ت: 220/ 84
 م .  8211 –ه 8201مؤسسة الرسالة ، بريوت ، الطبعة االوىل سنة : 

 .8/815"السرية النبوية" البن إسحاق:  - 426
: 7210: دون عنوان، رقمه: 08: الزهد والرقائق: الباب رقم:33أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم:  - 427

2/8022. 
:  5528: خبز الشعري ، رقمه :  22: االطعمة : باب رقم :  42و اخرجه ابن ماجه يف سننه : كتاب رقم : 

: ما جاء يف معيشة 51:ابواب الزهد  : باب رقم :  22و اخرجه الرتمذي يف سننه : كتاب رقم :  .   4/8880
 .و قال : " هذا حديث حسن صحيح " . 372/ 2:  4537النيب و اهله ، رقمه : 

: كيف كان عيش النيب صلى اهلل عليه 87: الرقاق: الباب رقم: 18أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:  - 428
: الزهد والرقائق: باب 33. وأخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم:2/8822: 8232م وأصحابه، رقمه: وسل
 .2/8800: 7217: دون عنوان، رقمه: 08رقم:
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وما أكل خبزا مرققا حىت ، السالم على خوان)مائدة( حىت مات فلم يأكل عليه
فكان يتلوى ، (430بل مل يكن صلى اهلل عليه وسلم جيد من الدقل ما ميأل به بطنه)، (429مات)

 (.431لبطن) يضطجع يف املسجد ويتقلب ظهرا، اجلوع عليه السالم من شدة

وتروي كتب السرية أن نساء النيب صلى اهلل عليه وسلم تظاهرن من أجل التوسعة يف 
أو اهلل ، فلم ميلك النيب عليه السالم شيئا من أن خيريهن بني احلياة الدنيا وزينتها، النفقات عليهن

 يا أيها النيبء قل الزواجك ان كننت احلياة الدنيا }: عمال بقوله تعاىل، الدار االخرةو  ورسوله
وإن كننت تردن اهلل ورسوله والدار اآلخرة فإن اهلل ، فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراجا مجيال زينتهاو 

، (. فاختارت مجيع نسائه الصرب معه42و 41: أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما{)األحزاب
 (.432وأجر اآلخرة )

 عليه وسلم يأمر بعدم ختزين الطعام وقت األزمات حىت ال حيدث وكان الرسول صلى اهلل
فيقول عليه ، وكان حيث أصحابه على اإلنفاق يف سبيل اهلل، ويتضرر املستهلك جراء ذلك، الغالء

(.كما كان سلوكه صلى اهلل عليه وسلم يف 433أنفق عليك") أنفق يا ابن آدم: " قال اهلل: السالم
نصف  "اإلقتصاد: فيقول عليه السالم، يف الطعام مر باإلقتصادفكان يأ، رشيدااالستهالك 

                                                           

: اخلبز املرقق واألكل على اخلوان 01: األطعمة: باب رقم:70أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:  - 429
 .5/217: 3518و 3513والسفرة، رقمه: 

 7222: دون عنوان، رقمه: 08: الزهد والرقائق: باب رقم:33أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم:  - 430
. و اخرجه ابن حبان يف : صحيحه : كتاب : التاريخ : باب : بدء اخلالق ، رقمه : 8808و 7228:2/8800و

 . 435/ 82:  8524و  8528
: جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق 40م: : األشربة: باب رق58أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم: - 431

 .5/713: 3528برضاه بذلك، رقمه  : 
: قوله:}قل ال زواجك إن  02: تفسري القرآن: باب رقم:83احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم  - 432

 .5/182: 2713كننت...{ من سورة األحزاب، رقمه: 
: فضل النفقة على األهل، رقمه:  08النفقات: باب رقم:: 82أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:  - 433

: احلث  88: الزكاة : باب :  رقم :  84. و اخرجه مسلم يف صحيحه : كتاب : رقم : 210/ 5:      3534
 . 528/ 4:  4543و  4542على النفقة ....رقمه : 
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"ما مأل ابن آدم وعاء : فيقول عليه السالم، وينهى عن اإلسراف والتبذير يف النفقة، (434املعيشة")
، فثلث لطعامه، فإن كان فاعال ال حمالة، صلبه حسب ابن آدم أكالت يقمن، شرا من بطنه
 (.435وثلث لنفسه")، وثلث لشرابه

ي العام للرسول صلى اهلل عليه وسلم )هديه عليه السالم السلوك االقتصاد: 2 المبحث -
 في سد حاجات أفراد المجتمع اإلسالمي(.

ي العام للنيب صلى اهلل عليه وسلم قد تبلور بشكل ميكن القول أن السلوك اإلقتصاد
ور وصوله صلى اهلل عليه فف، مع بداية تأسيس الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة، جليو  واضح

مث عمل ، للمسلمني، وسياسيا، واقتصاديا، بدأ ببناء املسجد باعتباره مركزا اجتماعيا، وسلم هناك
ية بني املهاجرين واألنصار عن طريق "عقد النيب صلى اهلل عليه وسلم على ردم اهلوة اإلقتصاد

للقضاء على الطبقية والتفاوت يف ، فكفل كل أنصاري غين أخاه من الفقراء املهاجرين، املؤاخاة"
أقام عليه السالم سوقا للمسلمني للحفاظ على . و اجملتمع اإلسالمي وتقاسم الثروات بشكل عادل

، وسياسيا، مما كان يعترب هتديدا اقتصاديا، باعتبار أن سوق املدينة كان بيد اليهود، قوهتم
 للمسلمني

تضبط ، م ضوابط وقواعد اقتصادية عامةباإلضافة إىل ذلك وضع النيب صلى اهلل عليه وسل
  وبني املسلمني أنفسهم.، ي مع األمم األخرىالتعامل اإلقتصاد

"ال : فحرم صلى اهلل عليه وسلم كل أشكال اإلضرار باآلخرين من خالل احلديث العظيم
ميكن أن يندرج حتتها  ، ( حيث شكل هذا احلديث قاعدة شرعية اقتصادية436ضرر وال ضرار")

حىت ، اقتصادي أو صيغة مستحدثة تؤدي إىل اإلضرار باجملتمع فكل ذلك منهي عنهكل سلوك 
 ألن درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل.، ولو اشتمل على بعض النفع

                                                           

وحترمي أكل املال الباطل، رقم احلديث: : االقتصاد يف النفقة 24أخرجه البيهقي يف "شعب اإلميان":كتاب رقم:  - 434
8821 :1 /305. 

 احلديث سبق خترجيه. - 435
: 58: القضاء يف املرفق، رقمه: 48: األقضية: باب رقم:58احلديث أخرجه مالك يف املوطأ: كتاب رقم: - 436

جباره، رقم : من بىن يف حقه ما يضر 87: األحكام: باب رقم:85. وأخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم:4/723
 .4/712: 4528احلديث: 
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ألن األصل ، كما حرم النيب صلى اهلل عليه وسلم مجيع أشكال أكل أموال الناس بالباطل
أو ، أو أسلوب، فأية طريقة، دمه وماله وعرضه"و"كل مسلم على املسلم حرام ، حرمة مال املسلم

 فهي تعترب طريقة حمرمة جيب منعها.، يتم من خالهلا اإلعتداء على مال املسلم، صيغة

والذي يؤدي إىل ، وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيث على اإلتقان يف العمل
ية والكمية. ومن مستلزمات مع مراعاة اجلودة النوع، حتقيق وفري يف اجلهد والوقت والتكاليف

 وعدم، والتزوير، والتدليس، واإلبتعاد عن الغش، وحتري اجلودة فيه، اإلتقان اإلخالص يف العمل
 حفاظا على صحة املستهلك وحياته.، الضارة واحملرمة شرعا انتاج السلع

فسعى جاهدا صلى اهلل عليه وسلم ، كما باشر عليه السالم إصالحات اقتصادية مهمة
ية. ومن خالل استقراء النصوص سد املنافذ على الفساد يف املعامالت التجارية واإلقتصادإىل 

( 437ويف املعامالت بشكل خاص تنحصر يف أربعة أمور)، الشرعية يتبني أن أسباب الفساد عامة
 والسلع احملرمة.، والشروط الفاسدة اليت ترجع إليهما، والغرر، الربا: وهي

ية مبنع واجتثاث هذه  عليه وسلم يف تطبيق إصالحاته اإلقتصادوقد تشدد النيب صلى اهلل 
وإتباع كافة األساليب اليت ، والرتغيب والرتهيب، من خالل النهي والوعيد، املفاسد األربعة وغريها

يف و  حيث، وقد جنح عليه السالم يف ذلك جناحا منقطع النظري، تراعي خصائص النفس اإلنسانية
واستقرت أحواهلم ، وس املسلمني بتعاليم اإلسالم وتشريعاتهظرف زمين وجيز تشبعت نف

ية....وبدأت معامل اجلاهلية تندرس شيئا فشيئا يف اجملتمع اإلسالمي إىل أن اإلجتماعية واإلقتصاد
يف كل كبرية وصغرية إىل اهلل ، كان اإلحتكام فيه،  مؤذنة ببزوغ فجر عصر جديد، اختفت وأفلت

 .ورسوله صلى اهلل عليه وسلم

مسلمني وغري  -وسد حاجات املواطنني ، (438وأما فيما يتعلق باإلنفاق العام )
وهو مبثابة ، فقد أنشأ الرسول صلى اهلل عليه وسلم بيت املال، يف الدولة اإلسالمية -مسلمني

                                                           

 .4/848" بداية اجملتهد وهناية " البن رشد احلفيد:  - 437
املقصود باإلنفاق العام هو:"إخراج جزء من املال من بيت مال املسلمني بقصد إشباع حاجة عامة " .  - 438

نظام املايل املعاصر" دراسة تطبيقية". انظر:"دور السياسة يف حتقيق التنمية االجتماعية بني النظام املايل اإلسالمي وال
 م.4008، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية  ،الطبعة األوىل سنة :  812هلشام مصطفى اجلمل ص: 
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وأمخاس ، واجلزية، حيث كانت جتمع فيه أموال الصدقات، أو اخلزينة العامة للدولة، البنك املركزي
 واخلراج.....الغنائم 

وكان مصدر اإلنفاق األساسي على رعايا الدولة اإلسالمية. فكان الرسول صلى اهلل عليه 
ومل ، فإذا جدت حاجة من احلاجات العامة، وسلم يوزع كل ما يأتيه يف سد حاجات احملتاجني

ات أو استقرض على إيراد، دعا الناس إىل التربع، يكن عنده صلى اهلل عليه وسلم ما يفي هبا
 أو متوقع.، أو أجل سداد تلك احلاجة إىل مال قادم، مسقبلة

وكانت سياسة الرسول صلى اهلل عليه وسلم املالية تقوم على عدم ادخار األموال يف بيت 
بل كان جيري توزيعها على مستحقيها أوال بأول. حيث شكل بيت املال ، مال املسلمني للنوائب

حيث مل يكن عليه السالم ، بالنسبة للمسلمني يف عصر النبوة موردا أساسيا لتوفري ضروريات احلياة
: عليه وسلم صلى اهللقال صلى اهلل ، بل كان يعطي عطاء من ال خياف الفقر أبدا، يدخر األموال

 (.439وعندي منه شيء")، ألحببت أن ال أبيت ثالثا، " لو كان عندي أحد ذهبا

وما رافقها من عدل يف توزيع ، عليه وسلموهبذه السياسة املالية الرشيدة للنيب صلى اهلل 
وهي يف  –وتكلفت الدولة السالمية ، سدت حاجات الفقراء واحملتاجني، األموال على مستحقيها

 .اإلنصافو  بإعالة مواطنيها وتوزيع األرزاق عليهم بالعدل -طور تأسيسها

 آليات حماية المستهلك في السنة النبوية.: المبحث الثالث*

فذلك ، يف هذا املقام التعرض ملنهج السنة النبوية املتكامل حلماية املستهلك ليس املقصود 
لذلك سوف أقتصر على إلقاء القليل من ، موضوع يعجز ما بني دفيت هذه الدراسة إيفاءه حقه

                                                           

: أداء الديون، 05: االستقراض وأداء الديون.باب رقم: 25احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:  - 439
: قول النيب صلى اهلل عليه 82: الرقاق: باب رقم: 18كتاب رقم:، و اخرجه كذلك يف  4/282: 4512رقمه: 

: متين 04التمين: باب رقم: 23. ويف كتاب رقم:  8223:2/8827وسلم:"ما أحب أن يل مثل أحد ذهبا"، رقمه: 
: الرتغيب يف 02: الزكاة: باب رقم: 84. وأخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم: 2/8478: 7441اخلري، رقمه 

 .  4/523: 4540رقمه : الصدقة، 
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دون تفصيل أو حتليل على أن ، الضوء على بعض اآلليات النبوية اليت تناولت هذا املوضوع إمجاال
 (.440ها فيما يأيت من مباحث هذه الدراسة )أفصل القول في

لقد تناولت السنة النبوية الشريفة محاية املستهلك من خالل األحكام اليت قررهتا لتحقيق 
وشكلت دروعا واقية ، وباستقراء األحاديث النبوية اليت فصلت القول يف هذه احلماية، هذا املقصد
أوامر ونواه. كلها : تقسيمها إىل قسمنيميكن ، واملنتجني، من غش وجشع التجار، للمستهلك

 هو ضمان محاية شاملة للمستهلك.، و ومقصدها واحد، غايتها واحدة

 

  حماية المستهلك من خالل ما أمربه الرسول عليه السالم: األول *المطلب

لقد انبنت محاية املستهلك يف السنة النبوية الشريفة على منهج الرتبية اإلسالمية الذي 
ويقوم هذا املنهج اإلسالمي على ، وأمر املسلمني باإللتزام به، به الرسول صلى اله عليه وسلم جاء

والسلوك السوي. وما ينبثق عن كل ذلك من دوافع ، واألخالق احلسنة، العقيدة اإلسالمية
 وتوجه قناعاته وسلوكاته.، وتضبط تصرفاته، وبواعث تؤثر يف معامالت املسلم

واليت شكلت على مر ، لشريفة حافلة بالقيم اإلسالمية واألخالق الساميةإن السنة النبوية ا
وحتميه من كل ، ترد عنه مجيع اإلذايات، محاية مطلقة للمستهلك، وانصرام األيام، الزمان

وتأمر حبفظها بعيدا عن كل اعتداء أو ، وهي بذلك كله تصون حقوقه، املمارسات غري املشروعة
 إساءة.

وجمتمعاته على الرتبية اإلسالمية القومية باعتبارها ، يف قيادته ألفرادهإن اإلسالم يعتمد 
التجارية " فاإلسالم يعتمد يف محاية و  يةومنها اجلرائم اإلقتصاد، سالحا فعاال يف حماربة كل اجلرائم

ويلي ، ومدى التزامه بتعاليم دينه احلنيف، الفرد املسلم املستهلك يف جانبها الوقائي على عقيدة
 (.441ومتابعة تنفيذ األفراد هلا")، ك قيام ويل األمر بتنفيذ هذه التعاليم يف اجملتمعذل

                                                           

سأعود بتفصيل أكثر هلذا املنهج اإلسالمي املتكامل حلماية املستهلك يف الفصول: األول والثاين والثالث من  - 440
 الباب الثاين ،واملتعلق باآلليات الوقائية، والتشريعية ،والزجرية، حلماية املستهلك.

 م . 8223، طبعة سنة : 03ة عبد الواحد، ص:"محاية املستهلك من منظور إسالمي" للسيد عطي - 441
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على من ينمي يف املسلم الدوافع الذاتية اليت حتفزه إىل  -كل احلرص  –إن اإلسالم حيرص 
ويالئم ، مبا يتفق وتعاليم اإلسالم، ي خاصةونشاطه اإلقتصاد، ممارسة نشاطه اإلنساين عامة

لذلك قام جوهر منهج الرتبية  وحيقق اخلري للفرد واجملتمع واألمة على حد سواء.، مصاحل الناس
 وخشيته يف كل ما يصدرعنه، اإلسالمية القومية للفرد على استحضار مراقبة اهلل له يف السر والعلن

 (.02: }وهو معكم أين ما كنتم واهلل مبا تعملون بصري{)احلديد: قال تعاىل، من قول أو فعل

وارتكاب ، ه الرقابة اإلهلية ألقوال املسلم وأعماله خري صيانة له عن اقرتاف اجلرائمإن هذ
 والتدليس......، والتزوير، واخلداع، كالغش،  اآلفات

حىت لو متكن من اإلفالت ، فحني يشعر املسلم بأنه ال يستطيع اإلفالت من رقابة اهلل له 
وعدم احنراف ، لسالمة السلوك اإلجتماعي فإن ذلك يف حد ذاته أكرب ضمان، من رقابة السلطة
 (.442ي")النشاط اإلقتصاد

ومن األخالق اليت ركز عليها الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأمر هبا ترشيدا للمعامالت 
"إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إال من : الصدق. فقال عليه السالم: ية والتجاريةاإلقتصاد

 (.443اتقى اهلل وبر وصدق")

ية ضمان حلماية حقوق أن الصدق يف املعامالت اإلقتصاد، ل من نافلة القول أن أبنيولع
 وعفة نفس البائع عن الغش واخلداع والتدليس....، فهو دعامة الثقة بني التاجر، املستهلكني

فالتاجر الصدوق حيفظ حقوق زبونه ، ية مجيعهاإن الصدق قوام ترشيد األنشطة اإلقتصاد
فتجده أبعد الناس عن كل نشاط سليب أو ممارسة ضارة ، ر مما حيفظ حقوقهمن املستهلكني أكث

 مبصاحل اآلخرين.

 

 
                                                           

، دار الوفاء 824" احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف التنمية" لسعيد أبو الفتوح حممد بسيوين، ص:  - 442
 م.8211للطباعة والنشر والتوزيع ،  املنصورة، مصر، سنة  : 

 احلديث سبق خترجيه. - 443
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وكجزاء على ذلك بوأ النيب صلى اله عليه وسلم التاجر الصدوق مكانة متميزة يوم  
 (.444" التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء"): فقال عليه السالم، القيامة

ويف محاية ، ايف احلقيقة إن ادعينا أن لألخالق شأنا عظيما يف حياة الناس عامةال جن ولعلنا
، كالصدق واألمانة والوفاء بالوعد......وغريها من مجيل السجايا،  مصاحل املستهلكني خاصة

ساد بعضها حينما ، فعلى أساس هذه األخالق توقف مصري شعوب وجمتمعات، وعظيم اخلصال
 حينما فقدت. وباد البعض اآلخر، وجدت

باعتبار أن تلك ، وهكذا ندرك مدى أمهية األخالق يف تطوير اجملتمعات أو احنالهلا
لذلك ، متثل الدستور والقانون الذي يتعامل على أساسه الناس -وخاصة األوامر منها  - األخالق

لحة وال جيحف باملص، بشكل حيفظ املصلحة اخلاصة، فإن األخالق متثل فن التعامل مع اآلخرين
يف سبيل تنمية وبناء ، اليت تتكون من خالل تنازل كل فرد عن بعض مصلحته الذاتية، العامة

 اجملتمع ككل. 

إن اإلسالم قد انتشر يف كثري من بقاع األرض كدول شرق آسيا وإفريقيا... بال جهاد وال 
واألخالق ، انيةبل اكتسح الدين ربوع هذه املناطق بالقيم اإلمي، ودون إراقة نقطة دم واحدة، سيف
وكذلك بقواعد ومبادئ ومعامالت التجار من املسلمني لغريهم من الشعوب واألمم ، الكرمية

، من التاجر املسلم كرمي األخالق -من األمم األخرى –فلما وجد التجار واملستهلكون ، األخرى
..دخلوا يف ويسر املعاملة.....، وحسن األداء، والقناعة، واألمانة، كالصدق،  وعظيم اخلصال
 واعتنقوا تعاليمه عن قناعة وتبصر.، اإلسالم أفواجا

 

                                                           

: البيوع: باب: ما جاء يف التجار، وتسمية النيب إياهم ، رقمه 84كتاب رقم:احلديث أخرجه الرتمذي يف سننه:   - 444
:التوكل باهلل والتسليم ألمره تعاىل يف كل شيء، 85. وأخرجه البيهقي:"شعب اإلميان":كتاب رقم:5/307: 8402: 

لبيوع : باب : ا85.  و اخرجه كذلك البيهقي يف : " السنن الكربى " : كتاب : رقم : 257/  4: 8873رقمه: 
. و اخرجه احلاكم يف : " املستدرك " : كتاب  257/ 3:  80288: كراهية اليمني يف البيع  ، رقمه :  02رقم : 
.و اخرجه  4/07:  4824: و اما حديث حبيب بن ايب ثابت ، رقمه :  05: البيوع : باب رقم :  88رقم : 

 . 517/ 5:  4184:  : البيوع ، رقمه85الدارقطين يف : سننه : كتاب رقم : 
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 حماية المستهلك من خالل ما نهى عنه الرسول عليه السالم. : الثاني المطلب*

غايتها واحدة وهي صون حقوق ، إن محاية املستهلك يف السنة النبوية الشريفة تضمنت أوامر ونواه
 وتوفري األمان له يف كل تعاقداته وأنشطته اإلستهالكية.، ورعاية مصاحله، املستهلك

، ويف هذا املقام هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن مجلة من التجاوزات واملمارسات الضارة
 : ومن ذلك ما يلي، اليت هتدد مصاحل املستهلك ومتس حقوقه األساسية

 : النهي عن الغش التجاري -1

، ضوع محاية املستهلك من خالل فرض الرقابة على البائع والتاجرتتعرض السنة النبوية ملو 
وكتمان ، كخلط الرديء باجليد من الطعام،  ومنعه من ممارسة الغش التجاري جبميع صورة وأشكاله

فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اله عليه وسلم مر على صربة ، عيوب السلعة املبيعة
أصابته : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال: الت أصابعه بلال فقالالطعام فأدخل يده فيها فن

 (.445" أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مين"): السماء يا رسول اهلل. قال

وأكثرها ، ويعترب الغش التجاري من أسوأ املمارسات الضارة اليت يتعرض هلا املستهلك
ه اإلسالم نظرا ملا له من سلبيات على الفرد واجملتمع شيوعا يف جمال البيع والشراء. وقد حرم

إضافة إىل ما فيه من ، ويضيع ماله، واألمة. فهو يؤثر سلبا على صحة املستهلك ويهدد سالمته
من خالل حرماهنم من استهالك سلعة أو ، ومس فاضح هبا، اعتداء سافر على حقوق املستهلكني

 مواصفات جيدة. ، و خدمة جبودة عالية

"أن يشتمل املبيع على : أجودها وأمجعها هو، عرف الفقهاء الغش بتعريفات كثريةوقد 
 (.446لو علم به املشرتي امتنع عن شرائه")، نقص

                                                           

: قول النيب صلى اهلل عليه وسلم:"من 25: اإلميان: باب رقم:08أخرجه مسلم يف صحيحه : كتاب رقم : - 445
: التجارات: باب رقم:  84. وأخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم:8/38: 412غشنا فليس منا" رقم احلديث: 

: أبواب 84خرجه الرتمذي يف سننه: كتاب رقم:. وأ 4/722: 4443و 4442: النهي عن الغش، رقمه: 58
 .5/321: 8583البيوع: با: ما جاء يف كراهية الغش يف البيوع،رقمه:

 م.8275، دار اجليل،بريوت، لبنان،  طبعة سنة: 3/543" نيل األوطار" للشوكاين:  - 446
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أو ، ما يكون بإخفاء العيب يف املبيع: وأمثلة عديدة منها، وللغش التجاري صور كثرية
 سه أو أقل جودة منه.......أو خبلط املبيع بشيء رديء ليس من جن، التطفيف يف الكيل وامليزان

فقد روى عقبة بن عامر رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه ، فبالنسبة للصورة األوىل
 (.447" ) إال بينه له، وال حيل ملسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب، "املسلم أخو املسلم: وسلم قال

ومس حبقوق ، التجارة فبني عليه السالم أن كتمان عيوب املبيع نوع من الغش احملرم يف 
أن يبني عيوب  -بناء على قاعدة أخوة اإلسالم –لذلك وجب على التاجر أو البائع ، املستهلك

 .وإن شاء أحجم، وهذا األخري باخليار إن شاء اشرتى، املبيع للمستهلك

فقال صلى اهلل عليه ، وقد رتب النيب عله السالم عقوبة رادعة على هذا النوع من الغش
 (.448ومل تزل املالئكة تلعنه")، مل يزل يف مقت اهلل، ن باع عيبا مل يبينه"م: وسلم

فقد حرم اهلل عز وجل التطفيف يف الكيل وامليزان وحذر التجار ، أما بالنسبة للصورة الثانية
ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم : منه يف قوله تعاىل

 (.3-8: يظن أولئك أهنم مبعوثون ليوم عظيم يقوم الناس لرب العاملني{)املطففنيخيسرون أال 

فقد روى اإلمام مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن ، أما بالنسبة للصورة الثالثة
 (.449"من غشنا فليس منا"): رسول صلى اهلل عليه وسلم قال

                                                           

فليبينه، رقم احلديث: : من باع عيبا 23: التجارات:باب رقم: 84أخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم: - 447
. وأخرجه احلاكم يف : " املستدرك " : كتاب: البيوع باب: من حديث: حبيب بن أيب ثابت، 4/733: 4428
 ، وقال يف درجته :"هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه" .4/80: 4834رقمه: 

: 4428باع فليبنه، رقم احلديث:  : من23:التجارات: باب رقم: 84أخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم: - 448
. وأخرجه احلاكم يف : " املستدرك " : كتاب: البيوع باب : من حديث: حبيب بن أيب ثابت، رقمه: 4/733

 ، وقال يف درجته :"هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه".4/80: 4834
 

قول النيب:"من غشنا فليس منا" رقمه: : 25: اإلميان: باب رقم: 08أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم: - 449
: النهي عن الغش، رقمه: 58: التجارات: باب رقم:  84. وأخرجه ابن ماجة يف سننه: كتاب رقم:38/ 8: 415

: أبواب البيوع: با: ما جاء يف كراهية الغش 84. وأخرجه الرتمذي يف سننه: كتاب رقم: 4/722: 4443و 4442
 . 5/321:  8583يف البيوع ،  رقمه : 
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 هلك.المؤدية إلى الغرر بالمست النهي عن جميع البيوع -2

، محاية للمستهلك املتعاقد، لقد هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن مجيع بيوع الغرر
وما ال يقدر على ، واجملهول، ومس مبصاحله كبيع املعدوم، ملا فيها من اعتداء سافر على حقوقه

...وغريها واملنابذة واحلصاة...، وبيع املالمسة، وبيع اللنب يف الضرع واحلمل يف بطن أمه، تسليمه
 (.450من البيوع احملرمة )

 : (451وإذا تأملنا يف علة حترمي بيوع الغرر وجدنا أن مدار ذلك على أمرين)

 وجود جهالة يف املبيع. -8

 وجود شك يف حصول أحد عوضي البيع. -4

"وعلى أساس ذلك فإن ، وحترمي كال األمرين يف صاحل املستهلك املتعاقد على املبيع
من خالل حترمي هذه البيوع جندها قد أغلقت بابا عظيما من أبواب الغرر الشريعة اإلسالمية 

حقوق  -يف مقابل ذلك  - (. وقد صانت452واملنازعات وإفساد املعامالت بني الناس")
 املستهلك من الضياع خاصة عند توقيع العقد.

 قبل أن تصل إلى األسواق. النهي استقبال السلع والبضائع -3

هلل عليه وسلم التجار إىل عرض السلع والبضائع املعدة لإلستهالك دعا رسول اهلل صلى ا
وهناهم عن استقبال أصحاهبا خارجها. "ويف ذلك تقليل للوساطة بني املنتج ، يف األسواق
 (.453بزيادة األيدي اليت تتداوهلا" )، وحىت ال تتحمل السلعة زيادة النفقات، واملستهلك

                                                           

سأعود بتفصيل اىل  بيوع الغرر، وأنواعها ، ومقاصد حترميها ، يف الفصل الثاين من الباب الثاين  - 450
 واملتعلق"باألليات التشريعية حلماية املستهلك يف الفقه اإلسالمي".

القانون الوضعي" "أبرز صور البيوع الفاسدة: بيوع الربا والغرر والبيع املقرتن بشرط فاسد يف الفقه اإلسالمي و  - 451
 م.8212، مطبعة السعادة ، القاهرة، مصر، سنة: 72حملمد وفاء، ص: 

 .351"احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف التنمية" لسعيد أبو الفتوح حممد البسيوين،ص:  - 452
 .881 "احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف التنمية" لسعيد أبو الفتوح حممد البسيوين: ص: - 453
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 من صور استقبال السلع والبضائع قبل أن تصل وقد هنى النيب عليه السالم عن صورتني
"هنى : (. فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال454تلقي الركبان وبيع حاضر لباد): إىل السوق ومها

 (.455النيب صلى اهلل عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد")

، املستهلكني وبيع احلاضر لباد إقرار واضح حبقوق، إن حترمي اإلسالم لبيع تلقي الركبان
اليت حيتاجوهنا لسد ، خاصة ما يتعلق بغالء أسعار السلع والبضائع، ومنع إلحلاق الضرر هبم

تعدد عدد  حاجاهتم األساسية من الطعام والشراب واللباس.......وغريها من الضروريات. فكلما
، البضائع وأسعار، الوسطاء بني التجار واملستهلكني إال وانعكس ذلك سلبا على أمثان السلع

وجيد من نشاطهم ، مما يضعف القدرة الشرائية للمستهلكني، فارتفعت بشكل ملحوظ
 ومس حبقوقهم األساسية.، ويف ذلك إضرار مبصاحلهم املشروعة، اإلستهالكي

كما يقصد اإلسالم من وراء هذا التحرمي إىل جعل السلع والبضائع يف متناول مجيع 
ضمانا ، ومنع احنصارها يف أيدي فئة حمدودة من الناس - كل حسب طاقته وقدرته  -املستهلكني 

 للتوزيع العادل لكل ما هو معد لإلستهالك.

 منع التالعب باألسعار والتضليل فيها. -4

والتغرير به يف مثن ، أو غريه للمستهلك حيذر الرسول صلى اهلل عليه وسلم من خداع البائع
ويأخذ هذا التالعب باألسعار صورا ، احلقيقيوذلك حىت يأخذها بثمن يتجاوز سعرها ، السلعة

 : عديدة منها

حىت يغري ، اتفاق البائع مع إنسان آخر ال يريد شراء السلعة ولكنه يزيد يف مثنها -
وهذا ما يعرف عند الفقهاء ببيع ، املشرتي احلقيقي بدفع مثن يتجاوز قيمتها احلقيقية

 (.456"النجش")

                                                           

 سأعود بتفصيل أكثر هلذين النوعني من البيوع يف: الفصل الثاين من الباب الثاين من هذه الدراسة. - 454
: النهي عن تلقي الركبان، رقم احلديث: 78: البيوع: باب رقم:52أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:   - 455

: حترمي بيع احلاضر 08ع: باب رقم: : البيو 48. وأحرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم:  574/  4: 4884
 .5/382: 5125ببادي، رقم احلديث :  

 سأعود إىل تفصيل هذا النوع من البيع يف :  الفصل الثاين من الباب الثاين من هذه الدراسة . - 456
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" : فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال، بيع النجشوقد حرم الرسول صلى اله عليه وسلم 
، وإضرار مبصاحله، (. ملا فيه من تغرير باملستهلك457هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن النجش")

 وأكل ملاله بغري وجه حق.

حىت يغري املشرتي برفع مثنها والزيادة يف : إظهار البائع للسلعة يف غري صورهتا احلقيقية -
، وعرضه أمام الناس، ك أن يعمد بعض التجار إىل إبراز اجلزء اجليد من السلعةومن ذل، قيمتها

ويدفعونه إىل شراء سلعة لو علم ، فيدلسون بذلك على املستهلك، بينما خيفي الرديء منها
أو ما دفع فيها ذلك الثمن الذي دفعه. ولقد ورد النهي عن فعل ذلك ألنه ، حبقيقتها ما اشرتاها

 على الناس.، يسوالتدل، من الغش

مما جيذب ، يظهر املبيع من خالله على أنه حيمل صفات معينة، وقد يأيت البائع عمال ما
مع أن هذه الصفات ليست موجودة يف املبيع على ، ودفع مثن مرتفع فيها، املشرتي لشرائها

ىل ربط وهو أن يعمد البائع إ "بيع املصراة": الفقهاء حتت عنوانومن ذلك ما يعاجله ، احلقيقة
فيزيد ، فيظن املشرتي أن ذلك عادهتا، حىت جيتمع لبنها فيكثر، أخالق الناقة أو الشاة وترك حلبها

 ملا يرى من كثرة لبنها.، يف مثنها

ملا يف ذلك من خداع وتدليس ، وقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن تصرية احليوانات
فعن أيب هريرة رضي ، يالمه من ناحية أخرىوتعذيب احليوان وإ، للمستهلك والتغرير به من جهة

 : اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال

 

إن شاء ، فإنه خبري النظريين بعد أن حيتلبها، فمن إبتاعها بعد، "ال تصروا اإلبل والغنم
 (.458و إن شاء ردها وصاعا من متر")، أمسك

                                                           

: 4824: النجش، رقم احلديث: 80: البيوع: باب رقم: 52أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:  - 457
: 8285: ما يكره من التناجش، رقمه: 8: احليل: باب رقم:28رجه كذلك يف: كتاب رقم:. وأخ4/582
: 5158:...حترمي النجش، رقمه: 02: البيوع: باب رقم: 48. وأخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم:2/8458
5 /381. 
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 : الترويح للسلعة عن طريق الدعاية الكاذبة -

، بعض التجار إىل الرتويج لسلعهم وبضائعهم عن طريق اإلعالنات غري الصحيحةيلجأ 
بل رمبا وصل ، والثناء عليها مبا ليس فيها، حيث يعمدون إىل مدح السلعة، والدعايات الكاذبة

أو ، أمال منهم يف تصريف مبيعاهتم وإنفاقها، هبم األمر إىل احللف على ذلك باألميان الكاذبة
 ى أعلى األسعار.احلصول هلا عل

لذا حرص اإلسالم ، والشك أن هذا األسلوب يعد من أساليب التغرير باملشرتي وخداعه
وهنى الناس عن التعامل به. وقد توعد النيب صلى اهلل صلى اهلل عليه وسلم من ، على حظره ومنعه

من الثالثة حيث ذكر النيب عليه السالم أن ، يفعل ذلك من التجار بالوعيد الشديد يوم القيامة
"املنفق سلعته باحللف : وهلم عذاب أليم، وال يزكيهم، الذين ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة

 (.459الكاذب")

                                                                                                                                                                      

حيفل اإلبل والبقر  : النهي للبائع أن ال82: البيوع: باب رقم: 52أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم:  - 458
: 07: البيوع: باب رقم:48. وأخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم:  570/ 4: 4821والغنم وكل حمفلة، رقمه: 
: البيوع : باب  58. و اخرجه االمام مالك يف : " املوطأ " : كتاب رقم : 5/382: 5121حكم بيع املصراة رقمه: 

. و اخرجه ابن حبان يف : صحيحه :   4/815: 28بايعة ، رقمه : : ما ينهى عنه من املساومة و امل 28رقم : 
 . 522/ 88: 2270كتاب : البيوع : باب : البيع املنهي عنه ، رقمه : 

 
واملن  اإلزار: بيان غلط حترمي إسبال 28: اإلميان: باب رقم:08احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب رقم: - 459

. وأخرجه الرتمذي يف سننه: كتاب رقم 8/31: 427و  05 428و 423: بالعطية وتنفيق السلعة باحللف، رقمه
. و اخرجه الرتمذي يف : 5/301: 8488: البيوع: باب رقم:: ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا، رقمه:  84:

:  8488: ما جاء فيمن حلف على سلعة وهو كاذب ، رقمه :  03: البيوع : باب رقم :  84سننه : كتاب رقم : 
: ما جاء يف اسبال االزار ،  48: اللباس : باب رقم :  58. و اخرجه ابوداود  يف : سننه : كتاب رقم :  301/ 5

. و اخرج ابن حبان يف صحيحه : كتاب : البيوع : باب : الزجر عن ان ينفق املرء سلعته  2/37:  2017رقمه : 
 . 474/ 88:  2207باحللف الكاذبة ، رقمه : 
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"احللف الكاذب منفق : قال صلى اهلل عليه وسلم، فالدعاية الكاذبة للسلعة ممحقة للربكة
 (.460ممحق للربكة")، للسلعة

                                                           

: قوله تعاىل:}ميحق اهلل الربا 48: البيوع: باب رقم: 52ه البخاري يف صحيحه: كتاب رقم: احلديث أخرج - 460
.  وأخرجه مسلم يف صحيحه:   588/ 4017:4(، رقمه: 473ويريب الصدقات واهلل ال حيب كل كفار أثيم")البقرة: 

. و اخرجه ابن 5/802: 2828: النهي عن احللف يف البيع، رقمه: 47: املساقاة: باب رقم: 44كتاب رقمه: 
 88:  2208حبان يف : صحيحه : كتاب : البيوع : باب : الزجر عن ان ينفق املرء سلعته باحللف الكاذبة ، رقمه : 

 /478 . 


