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  میة واالدخار االعتدال في اإلنفاق وأثره على التن 

  تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالميدراسة تأصیلیة  

  .أحمد محمد أحمد أبوطھ 

  .دقھلیة ، جامعة األزھر ، مصر  –قسم الفقھ ، كلیة الشریعة والقانون تفھنا األشراف 

  Ahmedabotaha.31@azhar.efu.eg:  اإلیمیل الجامعي

  :ملخص 

اسیة التي یدعو إلیھا اإلسالم، وبھ أیضا االعتدال في اإلنفاق من األھداف األسإن 

علماء االقتصاد المعاص�ر تح�ت ش�عار ترش�ید االس�تھالك، وق�د ح�ث الق�رآن الك�ریم          نادى 

اإلسالم في دعوتھ إلي االعتدال في اإلنفاق فعلى االعتدال في كل شيء وعدم اإلسراف، 

ع�اة الت�وازن   دون إفراط أو تفریط إنما یحرص علي جانب أساسي في المجتمع ، ھ�و مرا 

 –، ذلك أن زیادة االستھالك تعد م�ن الوجھ�ة االقتص�ادیة    )االستھالك(بین الدخل واإلنفاق

فض��ال ع��ن ح��دوث التض��خم نتیج��ة نق��ص المع��روض م��ن الس��لع والخ��دمات ف��ي مواجھ��ة    

  .تكوین الفائض االدخاري الالزم لعملیة التنمیة معائقا أما –المطالب المتزایدة 

ی�ة الق�دوة م�ن جان�ب الق�ادة والمس�ئولین ِقَب�ل أنفس�ھم وِقَب�ل          ومن ھنا یتب�ین لن�ا أھم  

أفراد المجتمع للحد م�ن أل�وان الت�رف وض�بط االس�تھالك، وھ�ذا م�ا طبق�ھ أمی�ر الم�ؤمنین           

، فف�ي الس�نة الثامن�ة عش�رة للھج�رة فاج�أه قح�ط        تطبیق�ا عملی�ا    عمر بن الخطاب سیدنا 

إن الوحوش : أوجز من قولھم یومئذ الرماد المشھور، وھو القحط الذي ال یقال فى وصفھ

كان��ت ت��أوي فی��ھ إل��ى اإلن��س، وإن الرج��ل المتض��ورمن الج��وع ك��ان ی��ذبح الش��اة فیعافھ��ا     

وآل�ى عل�ى نفس�ھ ال یأك�ل طعام�ا أنق�ى م�ن الطع�ام ال�ذي          ... لقبحھا، ف�نھض لھ�ذه الكارث�ة    

  .یصیبھ الفقیر المحروم من رعایاه ، فمضت علیھ شھور ال یذوق غیر الخبز والزیت

أیضا أنھ منع بیع اللحوم أو أكلھا یومین متتالیین من كل أس�بوع   كما أثر عنھ 

حینما قلَّت ولم تعد تكف�ي الن�اس ف�ي المدین�ة ، وك�ان ی�أتي إل�ي مج�زرة الزبی�ر ب�ن الع�وام            

المدینة سواھا ، فإن رأي من خرج عن ھذا المنع ضربـ�ـھ وق�ال لــــــ�ـھ    ببالبقیع ولم یكن 

  . ومینأال طویت بطنك ی:

، وقمت بتوضیح النھي عن ولذلك وألسباب كثیرة اخترت موضوع البحث    

  .اإلسراف، والنھي عن االكتناز، والقوامة في اإلنفاق

  .االعتدال،  اإلنفاق ، التنمیة ،  االدخار ، الفقھ اإلسالمي :الكلمات المفتاحیة 
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Ahmed Mohamed Ahmed Abu Taha. 
Department of Jurisprudence, Faculty of Sharia and 
Law, Tafna Al-Ashraf - Dakahlia, Al-Azhar University, Egypt. 
University  E-mail: Ahmedabotaha.31@azhar.efu.eg 
Abstract: 

Moderation in spending and its impact on development 
and savings, an applied study from the perspective of Islamic 
jurisprudence. 

Moderation in spending is one of the basic goals that 
Islam calls for, and contemporary economists have also 
called for it under the slogan of rationalizing consumption. 
The Holy Qur’an urges moderation in everything and not to be 
extravagant. Islam in its call for moderation in spending 
without excessive or negligence is keen on the side Essential 
in society, is observing the balance between income and 
spending (consumption), since increased consumption is 
considered from an economic point of view - in addition to the 
occurrence of inflation as a result of the lack of supply of 
goods and services in the face of increasing demands - an 
obstacle to the formation of the saving surplus necessary for 
the development process. 

Hence, it becomes clear to us the importance of role 
models on the part of leaders and officials before themselves 
and before members of society to limit the colors of luxury 
and control consumption, and this is what the Commander of 
the Faithful Omar Ibn Al-Khattab applied in a practical 
application. In his description he was briefer than what they 
said at that time: that beasts used to take shelter in it to 
humans, and that a man who was suffering from hunger used 
to slaughter a sheep and heal it for its ugliness, so he rose to 
this catastrophe...and took care of himself that he did not eat 
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food purer than the food that afflicts the poor and deprived of 
his subjects, so she passed on him Months taste nothing but 
bread and oil. 

It was also affected by him  that he forbade selling or 
eating meat for two consecutive days of every week when it 
was less and no longer enough for people in Medina, and he 
used to come to the massacre of ZubairIbn Al-Awwam in Al-
Baqi’, and there was no other city in it. You folded your 
stomach for two days. 

Therefore, and for many reasons, I chose the topic of 
research, and I made clear the prohibition of extravagance, 
the prohibition of hoarding, and the stewardship of spending. 
Keywords: Moderation , Spending , Development , Saving , 
Islamic Jurisprudence. 
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الحم��د هللا رب الع��المین ، الموف��ق بكرم��ھ لط��رق الس��داد ، المن��ان بالتفق��ھ ف��ي         

ال��دین عل��ى م��ن لط��ف ب��ھ م��ن العب��اد ، والص��الة والس��الم عل��ى البش��یر الن��ذیر ، والس��راج  
المنی���ر، المفض���ل عل���ى األول���ین واآلخ���رین م���ن بریت���ھ ، أش���رف الخل���ق وس���ید األنبی���اء  

ھ علی�ھ وعل�ى إخوان�ھ م�ن النبی�ین وآل ك�ل       والمرسلین ، س�یدنا محم�د ص�لوات اهللا وس�الم    
َربََّنا آِتَنا ِم�ْن    وسائر الصالحین وتابعیھم بإحسان إلى یوم الدین ، فنستعین بخیر معین ،

  . )١(  َلُدْنَك َرْحَمًة َوَھیِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا
  وبعــــد

عو إلیھا اإلسالم ، وبھ االعتدال في اإلنفاق من األھداف األساسیة التي یدفإن     
  .)٢(علماء االقتصاد المعاصر تحت شعار ترشید االستھالك نادى أیضا 

 : ویتمث��ل االعت��دال ف��ي اإلنف��اق ف��ي ق��ول الح��ق تب��ارك وتع��الي            

                    )٣( .  

  . )٤(  َحقَُّه َیْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َال ُیِحبُّ  اْلُمْسِرِفینَ    :وقول اهللا     

َیــا َبِنــي آَدَم ُخــُذوا ِزیَنــَتُكْم ِعْنــَد ُكــلِّ َمْســِجٍد َوُكُلــوا َواْشــَرُبوا َوَال     :وق��ول اهللا     

  .)٥( ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َال ُیِحبُّ اْلُمْسِرِفیَن 

ــِذیًرا    :وق��ول اهللا      ــِبیِل َوَال تَُبــذِّْر َتْب َوآِت َذا اْلُقْرَبــى َحقَّــُه َواْلِمْســِكیَن َواْبــَن السَّ

 ِإنَّ اْلُمَبذِِّریَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشََّیاِطیِن َوَكاَن الشَّْیَطاُن ِلَربِِّه َكُفوًرا  )٦(.  

إلنف��اق دون إف��راط أو تف��ریط إنم��ا    اإلس��الم ف��ي دعوت��ھ إل��ي االعت��دال ف��ي ا    ف    
             یح��رص عل��ي جان��ب أساس��ي ف��ي المجتم��ع ، ھ��و مراع��اة الت��وازن ب��ین ال��دخل واإلنف��اق     

فض��ال ع��ن   –، ذل��ك أن زی��ادة االس��تھالك تع��د م��ن الوجھ��ة االقتص��ادیة     ) االس��تھالك ( 

                                      
  . ١٠سورة الكھف ، جزء من اآلیة  -١
دراسة مقارنة ، الناش�ر   –أحكام التسعیر في الشریعة اإلسالمیة  –موسي عز الدین عبد الھادي . د - ٢
 .  ٢٧١م ، ص ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠دار النھضة العربیة ، عام : 
  . ٦٧الفرقان ، آیة  سورة - ٣
  .  ١٤١سورة األنعام ، جزء من اآلیة  - ٤
  .٣١سورة األعراف ، آیة  - ٥
  .  ٢٧، ٢٦سورة اإلسراء ، آیة   - ٦
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ح��دوث التض��خم نتیج��ة نق��ص المع��روض م��ن الس��لع والخ��دمات ف��ي مواجھ��ة المطال��ب         
  .)١(تكوین الفائض االدخاري الالزم لعملیة التنمیة  معائقا أما –تزایدة الم

ومن ھنا یتبین لنا أھمیة القدوة من جانب القادة والمسئولین ِقَبل أنفسھم وِقَبل أفراد         
س�یدنا  المجتمع للحد من ألوان الترف وضبط االس�تھالك ، وھ�ذا م�ا طبق�ھ أمی�ر الم�ؤمنین       

، ففى الس�نة الثامن�ة عش�رة للھج�رة فاج�أه قح�ط الرم�اد        بیقا عملیا تط عمر بن الخطاب 
إن الوح��وش : المش�ھور ، وھ��و القح��ط ال��ذي ال یق��ال ف��ى وص�فھ أوج��ز م��ن ق��ولھم یومئ��ذ   

من الجوع كان ی�ذبح الش�اة فیعافھ�ا     )٢(كانت تأوي فیھ إلى اإلنس ، وإن الرجل المتضور 
ى نفسھ ال یأكل طعاما أنقى من الطعام الذي وآلى عل... لقبحھا  ، فنھض لھذه الكارثة ) ٣(

  .) ٤(یصیبھ الفقیر المحروم من رعایاه ، فمضت علیھ شھور ال یذوق غیر الخبز والزیت 
.  

أیض�ا أن�ھ من�ع بی�ع اللح�وم أو أكلھ�ا ی�ومین متت�الیین م�ن ك�ل            كما أثر عنھ     
الزبی�ر ب�ن    مج�زرة أسبوع حینما قلَّت ولم تعد تكف�ي الن�اس ف�ي المدین�ة ، وك�ان ی�أتي إل�ي        

المدینة سواھا ، فإن رأي من خرج ع�ن ھ�ذا المن�ع ضربـ�ـھ وق�ال      بالعوام بالبقیع ولم یكن 
  . )٥(أال طویت بطنك یومین  :لـــــــھ 

یا بني ، كل في نصف بطنك ، وال تطرح ثوبا  :وقال سیدنا عمر البنھ عاصم              
ـــا رزقھم اهللا في بطونھـــــــم  وعلى حتى تستخلقھ ، وال تكن من قوم یجعلون  مـــ

  .)٦(ظھورھم 
أصاب الناس سنة غالء فغ�ال فیھ�ا الس�من ،    : وعن زید بن أسلم عن أبیھ قال     
قرقر ما شئت ، فو اهللا ال تأك�ل الس�من   : یأكل الزیت فیقرقر بطنھ ، فیقول  فكان عمر 

  .حتى یأكلھ الناس 
طن عمر عام الرمادة ، فكان یأكل الزیت ، وكان قد تقرقر ب: وعن أنس قال               

تقرق�ر إن�ھ ل�یس عن�دنا غی�ره      : فنقر بطنھ بأص�بعھ ، وق�ال   : حرم على نفسھ السمن ، قال 
  .)٧(حتى یحیى الناس 

                                      
  .٢٧٣التسعیر في الشریعة اإلسالمیة ، ص أحكام  –موسي عز الدین عبد الھادي . د - ١
  .  ٣٨٣تضور، ص : الوجیز ، مادة  المعجم. تلوَّى من وجع الضرب أو الجوع ونحوھما : تضوَّر  - ٢
الشمائل الشریفة  -اإلمام جالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي . لیس كل حالل تطیب النفس ألكلھ  -  ٣

، اإلمام الحافظ ) ٣٦٧: ص(حسن بن عبید باحبیشي ، : دار طائر العلم للنشر والتوزیع ، تحقیق / ، دار النشر 
الریاض  - مكتبة اإلمام الشافعي / التیسیر بشرح الجامع الصغیر ، دار النشر  -لمناوي زین الدین عبد الرؤوف ا

  . ٥٥٢ص/ ٢الثالثة ج: م ، الطبعة١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨ -
  .١٢٦بیروت ، ص –صیدا  –المكتبة العصریة : عبقریة عمر ، الناشر  –عباس محمود العقاد  - ٤
، نقال عن   د  ٦٨، ص  القاھرة –المكتبة التجاریة الكري  :سیرة عمر بن الخطاب البن الجوزي ، الناشر  - ٥
   ٢٧٤،  ٢٧٣أحكام التسعیر في الشریعة اإلسالمیة ، ص  –موسي عز الدین عبد الھادي . 
دار : الجامع ألحكام القرآن ،  الناشر  - القرطبي ، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اهللا  - ٦

  .٤٧٩٠،  ٤٧٨٩ص /  ٧ الریان للتراث ، ج
تاریخ عمر بن  الخطاب ،  –جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي  - ٧

  .١٤١ فى ذكر زھده ، ص: بدون ، الباب السادس واألربعون : الناشر 
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عم�ر ب�ن الخط�اب نقیس�ھا إل�ي نظ�ام الحك�ام        سیدنا فنحن إذا نظرنا إلي أعمال     
ت الت��ي تح��ول بینن��ا وب��ین تق��دیرھا الص��حیح ف��ي زمنن��ا لوج��دنا فیھ��ا كثی��را م��ن المس��تغربا

وھو أقدر المالكین في عصره كان یقن�ع بالكف�اف ویل�بس     عمر سیدنا ف ،للوھلة األولي 
ویراه رسل الملوك وھو نائم  –أي یداویھا بالقطران  –الكساء الغلیظ ، ویھنأ إبل الصدقة 
وتع��رض ل��ھ  -التراب الش��دید الفق��ر الملص��ق ب��: أي  –عل��ي األرض نوم��ة الفقی��ر الم��دقع 

وھو داخ�ل إل�ى الش�ام فین�زل ع�ن بعی�ره ویخل�ع خفی�ھ ویخ�وض الم�اء ومع�ھ            )١(المخاضة 
  . ) ٢( ....بعیره ، ویسافر مع خادمھ فیساوي بینھم فى المأكل والمركب  والكساء 

كان یعیش عیشة رفاه ، حتى إذا تولي الخالفة  ثم إن عمر بن عبد العزیز     
ش عیش��ة تقش��ف ، ال لش��يء ، إال لیعط��ي المث��ل والق��دوة ولیعم��ل     وأص��بح مس��ئوال ، ع��ا 

الجمیع علي الحد من اإلسراف ، أي ترشید االستھالك لتفادي الوق�وع ف�ي أزم�ات الغ�الء     
  .)٣(أو الضغوط التضخمیة 

وإذا ك��ان االدخ��ار وظیف��ة م��ن وظ��ائف النق��ود ، ووس��یلة الحت��واء م��ا فض��ل ع��ن   
ف��ي .. إلی��ھ  یرھم��ا مم��ا أنتج��ھ أو حص��لھ أو آل حاج��ة اإلنس��ان م��ن طع��ام أو ش��راب أو غ 

ص��ورة یس��ھل حص��رھا ، وجمعھ��ا وحملھ��ا ، وتخزینھ��ا إل��ي وق��ت الحاج��ة دون تع��رض    
فإن االدخار صفة یحث علیھا المشرع الحكیم ویوصي بھا ، ویجعلھ�ا  ... للفساد أو للتلف 

               :عب��اد ال��رحمن   ت��دبر ق��ول اهللا تع��الي ف��ي ص��فة     ،ص��فة م��ن ص��فات عب��اده ج��ل ش��أنھ     

 }َوالَِّذیَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُیْسِرُفوا َوَلْم َیْقُتُروا َوَكاَن َبْیَن َذِلَك َقَواًما )٥( )٤(.  

االعتدال في اإلنفاق وأثره على التنمیة واالدخار ، " : ولذا اخترت موضوع 
في ث ، وعالجتھ عنوانا لھذا البح "دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي 

  :ثالثة مباحث 
  .النھي عن اإلسراف  –المبحث األول     
  .النھي عن االكتناز  –المبحث الثاني     
  .القوامة في اإلنفاق  –المبحث الثالث     

  

                                      
المعج��م .  ر فی��ھ الن��اس النھ��ر مش��اة وركبان��ا ی��الموض��ع القلی��ل الم��اء ال��ذي یع: المخاض��ة م��ن النھ��ر  - ١

  .  ٢١٤خاض ، ص : مادة الوجیز ، 
  .١٣٣عبقریة عمر ، ص –عباس محمود العقاد  - ٢
الس�نة الثانی�ة    –مجل�ة المس�لم المعاص�ر     –اإلسالم والتنمیة االقتص�ادیة   –محمد شوقي الفنجري . د - ٣

ب��د موس��ي ع��ز ال��دین ع . ، ، نق��ال ع��ن د  ١٦٥،  ١٦٤م ، ص  ١٩٨١، لس��نة  ٣٨٣والس��بعون ، الع��دد 
  . ٢٧٤أحكام التسعیر في الشریعة اإلسالمیة ، ص  –الھادي 

  . ٦٧سورة الفرقان ، آیة  - ٤
الم�ال وتنمیت�ھ دراس�ة مقارن�ة ،      –مصادره وأسسھ  –االقتصاد اإلسالمي  –حسن علي الشاذلي . د - ٥

  .   ٢٤٥القاھرة ، ص  –دار الكتاب الجامعي : الناشر 
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- ٩٦١  - 

 

  املبحث األول

  النهي عن اإلسـراف

ء عند فقھا –عند علماء اللغة العربیة ، و الثاني  -أحدھما : لإلسراف معنیان     
  .الشریعة اإلسالمیة 

  :اإلسراف عند علماء اللغة العربیة : أوال     
: السََّرف بفتحتین ضّد الَقْصد ، والَقْصُد مرتبة بین اِإلْس�راف والتْقِتی�ر ، یق�ال        

  . والَقْصد الَعْدل . فالن ُمْقتِصٌد في النَّفقة 
واِإلْس�َراف ف�ي النََّفق�ة                 . اف ھ�و م�ن اِإلْس�رَ   : وقی�ل  . والسََّرف أیضًا الضََّراَوة     

  .)١(التَّْبِذیُر 
  :اإلسراف عند فقھاء الشریعة اإلسالمیة : ثانیا     
             :الناظر في تعریف الفقھاء لإلسراف یراه ال یخرج عن المعني اللغوي     
َفَت���اَرًة َیُك���وُن ، َواِء َواْلِإْس���َراُف ُھ���َو ُمَج���اَوَزُة َح���دِّ اِلاْس���تِ : "  ق���ال الجص���اصف    

َوَتاَرًة َیُكوُن ِبُمَجاَوَزِة اْلَحدِّ ِفي اْلِإْنَفاِق َفَیُك�وُن ِممَّ�ْن َق�اَل اللَّ�ُھ       ، ِبُمَجاَوَزِة اْلَحَلاِل إَلى اْلَحَراِم 

  : َتَع����اَلى               )ِض����دُُّه ِم����ْن ، َواْلِإْس����َراُف َو)٢

َدْی�ُن اللَّ�ِھ َب�ْیَن اْلَمْقُص�وِر َواْلَغ�اِلي       : َوِل�َذِلَك ِقی�َل   ؛ َواِلاْسِتَواُء ُھَو التََّوسُُّط ، اْلِإْقَتاِر َمْذُموَماِن 

 :  َق�����اَل اللَّ�����ُھ َتَع�����اَلى               

      )َوَق����اَل ِلَنِبیِّ����ِھ  )٣ ،  :            

              )َوَقْد َیُك�وُن اْلِإْس�ـَراُف ِف�ي اْلَأْك�ِل     )٤ ، ،

  .  )٥(" َیُھ إَلى الضَّـَرِر ، َفَذِلَك ُمَحرٌَّم َأْیًضا َأْن َیْأُكَل َفْوَق الشَِّبِع َحتَّى ُیَؤدِّ

                                      
بی�روت ،   –مكتب�ة لبن�ان   : مخت�ار الص�حاح ، الناش�ر     –ر ال�رازي  محمد بن أبي بكر ب�ن عب�د الق�اد    - ١

 ١ج (س ر ف ،: الس�ین ، م�ادة   : ، باب ) ٣٢٦ص /  ١ج (محمود خاطر ، : تحقیق  ١٩٩٥ – ١٤١٥
  .ق ص د : القاف ، مادة : ، باب ) ٥٦٠ص / 
  . ٢٧سورة اإلسراء ، جزء من اآلیة  - ٢
  . ٦٧سورة الفرقان ، آیة  - ٣
  . ٢٩سراء ، آیة سورة اإل - ٤
،  ٥١ص /  ٣دار الفك�ر، ج  : أحك�ام الق�رآن ، الناش�ر     –) الجص�اص  ( أبو بكر بن عل�ي ال�رازي    - ٥

  .٥٢ص 



  االعتدال في اإلنفاق وأثره على التنمیة واالدخار
  دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

  

- ٩٦٢  - 

 

   :في تفسیر قول اهللا تعالي  وقال ابن العربي          

    )ا َل�ا َیِح�لُّ َلُك�ْم    َیْعِني ُمَجاَوَزًة ِمْن َأْمَواِلُكْم الَِّتي َتْنَبِغي َلُكْم إَل�ى َم�  : إْسَراًفا : )١

  . )٢(" ُمَجاَوَزُة اْلَحدِّ اْلُمَباِح إَلى اْلَمْحُظوِر : َواْلِإْسَراُف . ِمْن َأْمَواِلِھْم 
َوالسََّرُف َواْلِإْسَراُف ُمَجاَوَزُة اْلَحدِّ ، َوالتَّْب�ِذیُر  : "  وقال صاحب كشف األسرار    

  ).    ٣" (َتْفِریُق اْلَماِل إْسَراًفا 
َوَأمَّ��ا . ُمَج��اَوَزُة اْلَح��دِّ َعْم��ًدا ُع��ْدَواًنا   : اْلِإْس��َراَف "  :وق��ال ص��احب اإلنص��اف      

  ).٤" (َفُھَو التَّْقِصیُر ِفي اْلَمْأُموِر :  التَّْفِریُط
إنفاق المال الكثیر في الغرض الخسیس : اإلسراف :  وقال صاحب التعریفات    

  .وتجاوز الحد في النفقة 
أو یأك�ل مم�ا یح�ل ل�ھ ف�وق االعت�دال       ، یأكل الرج�ل م�ا ال یح�ل ل�ھ     أن : وقیل     

  . ومقدار الحاجة 
  .اإلسراف تجاوز في الكمیة فھو جھل بمقادیر الحقوق : وقیل     
فإنھ ، بخالف التبذیر ، صرف الشيء فیما ینبغي زائدا على ما ینبغي : وقیل     

  .)٥(صرف الشيء فیما ال ینبغي 
ن إة ف�ي ذات�ھ ، وإنم�ا ھ�و وس�یلة لت�أمین حاج�ات اإلنس�ان ، و        فالمال لیس غای�     

وإنم�ا یس�میھ رب الع�المین ف�ي بع�ض آی�ات الق�رآن الك�ریم         ، اإلسالم ال ی�ـذم الم�ال لذات�ـھ    

  : خی�����رًا ، فق�����ال تع�����الي             

                        )٦(  .  

م�ن الفق�ر تع�وذه     ولقد مّن اهللا علي نبیھ أن أغناه بعد فقر ، كما یتعوذ علیھ     
  . من الكفر ویأمر بالتعوذ منھما 

                                      
  . ٦سورة النساء ، جزء من اآلیة  - ١
دار الكت��ب : أحك��ام الق��رآن الب��ن العرب��ي ، الناش��ر  –) اب��ن العرب��ي ( محم��د ب��ن عب��د اهللا األندلس��ي  - ٢

  . ٤٢١ص / ١العلمیة ، ج 
دار الكت��اب : كش��ف األس��رار ، الناش��ر   –) الحنف��ي ( عب��د العزی��ز ب��ن أحم��د ب��ن محم��د البخ��اري     - ٣

  . ٣٦٩ص /  ٤اإلسالمي ، ج 
دار إحی�اء الت�راث العرب�ي    : اإلنصاف ، الناش�ر   –) الحنبلي ( علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي  - ٤

  . ٢٢٤ص /  ٦،ج 
بی�روت ، الطبع�ة    –دار الكت�اب العرب�ي   : التعریف�ات ، الناش�ر    -علي بن محمد بن علي الجرجاني  - ٥

  ) .٣٨ص /  ١ج (إبراھیم األبیاري ، : ، تحقیق ١٤٠٥األولى ، 
  .  ١٨٠سورة البقرة ، آیة  - ٦
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- ٩٦٣  - 

 

َعْن َأِبى َصاِلٍح َعْن َأِبى َحدََّثَنا َأُبو ُأَساَمَة َعِن اَألْعَمِش : فروي َأُبو ُكَرْیٍب قال  -   
اللَُّھ��مَّ َربَّ : ُق�وِلى  « : َتْس�َأُلُھ َخاِدًم��ا َفَق�اَل َلَھ��ا    َج�اَءْت َفاِطَم��ُة ِإَل�ى النَِّب��ىِّ   : ُھَرْی�َرَة  َق��اَل  

ِة َواِإلْنِجی��ِل السَّ��َمَواِت السَّ��ْبِع َوَربَّ اْلَع��ْرِش اْلَعِظ��یِم ، َربََّن��ا َوَربَّ ُك��لِّ َش��ْىٍء ، ُمْن��ِزَل التَّ��ْوَرا
ُل َواْلُقْرآِن ، َفاِلَق اْلَحبِّ َوالنََّوى ، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْىٍء ، َأْنَت آِخٌذ ِبَناِصَیِتِھ َأْنَت اَألوَّ

ْىٌء ، َفَلْیَس َقْبَلَك َش�ْىٌء ، َوَأْن�َت اآلِخ�ُر َفَل�ْیَس َبْع�َدَك َش�ْىٌء ، َوَأْن�َت الظَّ�اِھُر َفَل�ْیَس َفْوَق�َك َش�           
  . » َوَأْنَت اْلَباِطُن َفَلْیَس ُدوَنَك َشْىٌء ، اْقِض َعنِّى الدَّْیَن َوَأْغِنِنى ِمَن اْلَفْقِر 

  .)١(صحیح : وقال الشیخ األلباني .  َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب : َقاَل أبو عیسى 
َك��اَن َأُب��و : ُس��َھْیٍل َق��اَل  َح��دََّثَنا َجِری��ٌر َع��ْن: ق��ال وم��ا َرَواه ُزَھْی��ُر ْب��ُن َح��ْرٍب  -    

اللَُّھ�مَّ َربَّ  « : َصاِلٍح َیْأُمُرَنا ِإَذا َأَراَد َأَحُدَنا َأْن َیَناَم َأْن َیْضَطِجَع َعَلى ِشقِِّھ اَألْیَمِن ُث�مَّ َیُق�وُل   
َف���اِلَق اْلَح���بِّ     السَّ���َمَواِت َوَربَّ اَألْرِض َوَربَّ اْلَع���ْرِش اْلَعِظ���یِم ، َربََّن���ا َوَربَّ ُك���لِّ َش���ْىٍء ،   

َوالنَّ��َوى ، َوُمْن��ِزَل التَّ��ْوَراِة َواِإلْنِجی��ِل َواْلُفْرَق��اِن ، َأُع��وُذ ِب��َك ِم��ْن َش��رِّ ُك��لِّ َش��ْىٍء َأْن��َت آِخ��ٌذ     
ْن��َت ِبَناِص�َیِتِھ ، اللَُّھ��مَّ َأْن�َت اَألوَُّل َفَل��ْیَس َقْبَل�َك َش��ْىٌء ، َوَأْن��َت اآلِخ�ُر َفَل��ْیَس َبْع�َدَك َش��ْىٌء ، َوأَ     

الظَّاِھُر َفَلْیَس َفْوَقَك َشْىٌء ، َوَأْنَت اْلَباِطُن َفَلْیَس ُدوَنَك َشْىٌء ، اْقِض َعنَّ�ا ال�دَّْیَن َوَأْغِنَن�ا ِم�َن     
  .)٢(» اْلَفْقِر 

َأْخَبَرَن�ا َأُب�و اْلَیَم�اِن َأْخَبَرَن�ا ُش�َعْیٌب َع�ِن       : ق�ال  وما َرَواه َأُبو َبْكِر ْب�ُن ِإْس�َحاَق    -    
َكاَن  َأْخَبَرْتُھ َأنَّ النَِّبىَّ  َأْخَبَرِنى ُعْرَوُة ْبُن الزَُّبْیِر َأنَّ َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبىِّ : ْھِرىِّ َقاَل الزُّ

اللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِم�ْن َع�َذاِب اْلَقْب�ِر ، َوَأُع�وُذ ِب�َك ِم�ْن ِفْتَن�ِة اْلَمِس�یِح          « : َیْدُعو ِفى الصََّالِة 
دَّجَّاِل ، َوَأُع���وُذ ِب���َك ِم���ْن ِفْتَن���ِة اْلَمْحَی���ا َواْلَمَم���اِت ، اللَُّھ���مَّ ِإنِّ���ى َأُع���وُذ ِب���َك ِم���َن اْلَم���ْأَثِم                 ال���

« :َفَقاَل  ؟َما َأْكَثَر َما َتْسَتِعیُذ ِمَن اْلَمْغَرِم َیا َرُسوَل اللَِّھ : َفَقاَل َلُھ َقاِئٌل : َقاَلْت . » َواْلَمْغَرِم 
  .)٣(»نَّ الرَُّجَل ِإَذا َغِرَم َحدََّث َفَكَذَب َوَوَعَد َفَأْخَلَف ِإ

َحدََّثَنا َأُب�و َع�اِمٍر اْلَعَق�ِدىُّ َح�دََّثَنا َأُب�و ُمْص�َعٍب       : قال وما رواه ُمَحمَُّد ْبُن َبشَّاٍر  -    
َكِثی�ًرا َم�ا   : َق�اَل   ْب�ِن َماِل�ٍك    اْلَمَدِنىُّ َعْن َعْمِرو اْبِن َأِبى َعْم�ٍرو َم�ْوَلى اْلُمطَِّل�ِب َع�ْن َأَن�سِ     

اللَُّھ��مَّ ِإنِّ��ى َأُع��وُذ ِب��َك ِم��َن اْلَھ��مِّ َواْلَح��َزِن  « : َی��ْدُعو ِبَھ��ُؤَالِء اْلَكِلَم��اِت  ُكْن��ُت َأْس��َمُع النَِّب��ىَّ 
  . » َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل َواْلُبْخِل َوَضَلِع الدَّْیِن َوَغَلَبِة الرَِّجاِل 

َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب ِمْن َھَذا اْلَوْجِھ ِمْن َحِدیِث َعْمِرو اْبِن : و ِعیَسى َقاَل َأُب    
  .)٤(صحیح : وقال الشیخ األلباني . َأِبى َعْمٍرو 

                                      
    أحم��د محم���د ش���اكر : بی���روت ، تحقی���ق  –دار إحی���اء الت���راث العرب��ي  : س��نن الترم���ذي ، الناش��ر    - ١

  . ٣٤٨١، حدیث  ) ٥١٨ص /  ٥ج (كام األلباني علیھا ، وآخرون ، األحادیث مذیلة بأح
 -دار الجیل : صحیح مسلم ، الناشر  –أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري  - ٢

  . ٧٠٦٤، حدیث ) ٧٨ص /  ٨ج (بیروت ، و دار األفاق الجدیدة ـ بیروت ، 
َم�ا ُیْس�َتَعاُذ ِمْن�ُھ    : ألفاق الجدی�دة ـ بی�روت ، ب�اب     دار ا+ دار الجیل بیروت : صحیح مسلم ، الناشر  - ٣

  . ١٣٥٣، حدیث ) ٩٣ص /  ٢ج (ِفى  الصََّالِة ، 
دار إحیاء : الجامع الصحیح سنن الترمذي ، الناشر  -محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي   - ٤

یلة بأحك�ام األلب�اني علیھ�ا    أحمد محمد شاكر وآخرون ، األحادیث مذ: بیروت ، تحقیق  –التراث العربي 
  . ٣٤٨٤، حدیث ) ٥٢٠ص /  ٥ج (، 
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- ٩٦٤  - 

 

َح��دََّثَنا َعْب�َدُة ْب��ُن ُس�َلْیَماَن َع��ْن   : ق�ال  وم�ا رواه َھ�اُروُن ْب��ُن ِإْس�َحاَق اْلَھْم��َداِنىُّ     -    
« : َیْدُعو ِبَھُؤَالِء اْلَكِلَماِت  َكاَن َرُسوُل اللَِّھ : ْرَوَة َعْن َأِبیِھ َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت ِھَشاِم اْبِن ُع

َوِم�ْن َش�رِّ   ، َوِفْتَنِة اْلَقْبِر ، َوَعَذاِب اْلَقْبِر ، َوَعَذاِب النَّاِر ، اللَُّھمَّ ِإنِّى َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة النَّاِر 
اللَُّھ�مَّ اْغِس�ْل َخَطاَی�اَى    ، َوِمْن َش�رِّ ِفْتَن�ِة اْلَمِس�یِح ال�دَّجَّاِل     ، َوِمْن َشرِّ ِفْتَنِة اْلَفْقِر ، ى ِفْتَنِة اْلِغَن

َوَباِع�ْد  ، َوَأْنِق َقْلِبى ِمَن اْلَخَطاَیا َكَما َأْنَقْیَت الثَّ�ْوَب اَألْب�َیَض ِم�َن ال�دََّنِس     ، ِبَماِء الثَّْلِج َواْلَبَرِد 
اللَُّھ�مَّ ِإنِّ�ى َأُع�وُذ ِب�َك ِم�َن اْلَكَس�ِل       ، َبْیَن َخَطاَیاَى َكَما َباَعْدَت َبْیَن اْلَمْش�ِرِق َواْلَمْغ�ِرِب   َبْیِنى َو

  .)١(َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح : َقاَل أبو عیسي.  »َواْلَھَرِم َواْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرِم 
لمة ع�ن إس�حاق ب�ن عب�د اهللا     حدثنا حماد یعني ب�ن س�  : وما رواه موسى قال  -    

اللھ�م إن�ي أع�وذ    : " یق�ول   بن أبي طلحة عن سعید بن یسار عن أبي ھریرة كان النبي 
  " . بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم 

  .)٢(صحیح  :  قال الشیخ   األلباني     
حدثني عمرو بن : حدثنا سلیمان بن بالل قال : وما رواه خالد بن مخلد قال  -    

اللھ�م إن�ي   : " یكث�ر أن یق�ول    كان النب�ي  : سمعت أنس بن مالك یقول : أبي عمرو قال 
" أعوذ بك من الھم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلب�ة الرج�ال   

  .)٣(صحیح : قال الشیخ األلباني . 
ل وع�دم إنفاق�ھ ف�ي    لكن اإلسالم إلي جان�ب ذل�ك یق�ف م�ن س�وء اس�تعمال الم�ا           

  :    ، فق�ال  )٤(وجوھھ المشروعة وقفة شدیدة ، فیذم المس�رفین      

      )وقال )٥ ،  :                

                    )٦(.  

                                      
  . ٣٤٩٥، حدیث ) ٥٢٥ص /  ٥ج ( -سنن الترمذي  - ١
 –دار البشائر اإلس�المیة  : األدب المفرد ، الناشر  -محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي  - ٢

ب��دالباقي ، األحادی��ث مذیل��ة بأحك��ام محم��د ف��ؤاد ع: ، تحقی��ق ١٩٨٩ – ١٤٠٩بی��روت ، الطبع��ة الثالث��ة ، 
  .  ٦٧٨، ٦٧٢، حدیث ) ٢٣٦،  ٢٣٤ص /  ١ج (،  دعوات النبي : األلباني    علیھا ، باب 

  . ٨٠١، حدیث  ٢٧٩ص /  ١من تعوذ من الكسل ، ج : األدب المفرد ، باب  –البخاري  - ٣
ت�اب اللبن�اني ومكتب�ة المدرس�ة ،ص     دار الك: المال في اإلسالم ، الناش�ر   –محمود محمد بابللي . د  - ٤

٥٣ .  
  . ١٤١سورة األنعام ، جزء من اآلیة  - ٥
  . ٢٧،  ٢٦سورة اإلسراء ، آیة  - ٦



  دقھلیة  -والقانون بتفھنا األشراف مجلة كلیة الشریعة 
  " لثانيا الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٩٦٥  - 

 

َیا َرُسوَل اللَِّھ ، ِإنَّ ِمْن َتْوَبِتى َأْن َأْنَخِلَع : ُقْلُت : قال  وما روي عن َكْعب  -    
َأْمِسْك َعَلْیَك َبْع�َض َماِل�َك ، َفْھ�َو َخْی�ٌر     « : َقاَل  ، ِمْن َماِلى َصَدَقًة ِإَلى اللَِّھ َوِإَلى َرُسوِلِھ 

  . )١(َفِإنِّى ُأْمِسُك َسْھِمى الَِّذى ِبَخْیَبَر :  ُقْلُت. » َلَك 
  :وجھ الداللة 

في الحدیث الشریف َدِلی�ٌل َعَل�ى َأنَّ إْمَس�اَك َم�ا َیْحَت�اُج إَلْی�ِھ اإلنس�اُن ِم�ْن اْلَم�اِل              
ْی�َك  َأْمِس�ْك َعلَ « :  لكع�ب   َأْوَلى ِمْن إْخَراِج ُكلِِّھ ِفي الصََّدَقِة ، حیث إن قول الرس�ول  

ظاھر في أمره بإخراج بع�ض مال�ھ وإمس�اك بع�ض مال�ھ م�ن غی�ر تفص�یل         " َبْعَض َماِلَك 
بین أن یكون مقسوما أو مشاعا ، والمال أعم من أن یكون من النقود وم�ن العق�ار ، وفی�ھ    

 ب�ذلك ؛ خوف�ا م�ن تض�رره      داللة على كراھ�ة التص�دق بجمی�ع الم�ال ، وإنم�ا أم�ره       
بجمی�ع مال�ھ ؛ ألن�ھ     فاقة ، وال یخ�الف ھ�ذا ص�دقة أب�ي بك�ر      بالفقر وعدم صبره على ال

  .)٢(كان صابرا راضیا 
: َأْخَبَرَن��ا َعْب��ُد اللَّ��ِھ َع��ْن ُی��وُنَس َع��ِن الزُّْھ��ِرىِّ َق��اَل     : وم��ا رواه َعْب��َداُن ق��ال   -    

َخْی�ُر الصَّ�َدَقِة َم�ا    « : َقاَل  ىِّ َعِن النَِّب َأْخَبَرِنى َسِعیـُد ْبُن اْلُمَسیَِّب َأنَُّھ َسِمَع َأَبا ُھَرْیَرَة 
  .  )٣(» َكاَن َعْن َظْھِر ِغًنى ، َواْبَدْأ ِبَمْن َتُعوُل 

َأْفَض�ُل الصَّ�َدَقة َم�ا    : َواْلُمْخَت�ار َأنَّ َمْعَن�ى اْلَح�ِدیِث    : قال اب�ن حج�ر العس�قالني        
ْیُث َلا َیِصیُر اْلُمَتَصدِّق ُمْحَتاًجا َبْع�َد َص�َدَقِتِھ ِإَل�ى     ِبَح، َوَقَع َبْعَد اْلِقَیاِم ِبُحُقوِق النَّْفِس َواْلِعَیال 
َكاْلَأْكِل ِعْنَد ، ُحُصول َما ُتْدَفُع ِبِھ اْلَحاَجة الضَُّروِریَّة : َأَحد ، َفَمْعَنى اْلِغَنى ِفي َھَذا اْلَحِدیِث 

َرِة ، َواْلَحاَجة ِإَلى َم�ا َی�ْدَفُع ِب�ِھ َع�ْن َنْفِس�ِھ      اْلُجوِع اْلُمَشوِِّش الَِّذي َلا َصْبَر َعَلْیِھ ، َوَسْتِر اْلَعْو
ى ِإَل�ى  اْلَأَذى ، َوَما َھَذا َسِبیلھ َفَلا َیُجوُز اْلِإیَثاُر ِبِھ َبْل َیْحُرُم ، َوَذِلَك َأنَُّھ ِإَذا آَثَر َغْی�َرُه ِب�ِھ َأدَّ  

، َفُمَراَعاة َحقِّ�ِھ َأْوَل�ى َعَل�ى ُك�لِّ َح�ال ، َف�ِإَذا        ِإْھَلاِك َنْفِسِھ َأْو اْلِإْضَراِر ِبَھا َأْو َكْشـف َعْوَرِتِھ

                                      
دار اب��ن كثی��ر ، : ص�حیح البخ��اري ، الناش�ر    –محم�د ب��ن إس�ماعیل أب��و عب�د اهللا البخ��اري الجعف��ي     - ١

َال َص�َدَقَة  : مصطفى دی�ب البغا،ب�اب   . د: ، تحقیق  ١٩٨٧ – ١٤٠٧بیروت ، الطبعة الثالثة ،  –الیمامة 
  ) . ٥١٧ص /    ٢ج (ِإالَّ َعْن َظْھِر ِغًنى ، 

ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري ،  -أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الفض��ل العس��قالني الش��افعي  - ٢
إذا تص��دق أو وق��ف بع��ض مال��ھ أو بع��ض رقیق��ھ أو : ،  ب��اب  ١٣٧٩بی��روت ،  -دار المعرف��ة : الناش��ر 
َأْمِس�ْك َعَلْی�َك   " ، إحكام األحك�ام ش�رح عم�دة األحك�ام ، ح�دیث      ) ٣٨٦ص /    ٥ج (، ) فھو جائز دوابھ 

عم��دة الق��اري ش��رح  -، ب��در ال��دین العین��ي الحنف��ي ) ١٤٤ص /   ٣ج (، " َبْع��َض َماِل��َك َفُھ��َو َخْی��ٌر َل��َك  
ج (، ) فھ�و ج�ائز    إذا تص�دق أو وق�ف بع�ض مال�ھ أو بع�ض رقیق�ھ أو دواب�ھ       : باب ( صحیح البخاري ، 

  ) .٣٣٢ص /  ٢٦ج (في حدیث كعب بن مالك ، : ، باب ) ٩٦ص /  ٢١
، ) ٥١٨ص /  ٢ج (َال َص��َدَقَة ِإالَّ َع��ْن َظْھ��ِر ِغًن��ى ، ص��حیح البخ��اري : ص��حیح البخ��ارى ، ب��اب   - ٣

، ) ٢٠٤٨ص /  ٥ج ( -، ب��اب وج��وب النفق��ة عل��ى األھ��ل والعی��ال ، ص��حیح البخ��اري      ١٣٦٠ح��دیث 
  . ٥٠٤١حدیث 



  االعتدال في اإلنفاق وأثره على التنمیة واالدخار
  دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

  

- ٩٦٦  - 

 

َوَكاَن��ْت َص��َدَقُتُھ ِھ��َي اْلَأْفَض�ل ِلَأْج��ِل َم��ا َیَتَحمَّ��ُل ِم��ْن  ، َس�َقَطْت َھ��ـِذِه اْلَواِجَب��اُت َص��حَّ اْلِإیَث�اُر   
  .)١(َمَضِض اْلَفْقر َوِشدَِّة َمَشقَِّتِھ 

َأْخَبَرَنا َماِلٌك َعِن اْب�ِن ِش�َھاٍب َع�ْن َع�اِمِر     : وُسَف قال وما رواه َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُی -    
َیُع�وُدِنى َع�اَم َحجَّ�ِة اْل�َوَداِع      َكاَن َرُسوُل اللَِّھ : َقاَل  ْبِن َسْعِد ْبِن َأِبى َوقَّاٍص َعْن َأِبیِھ ا

َوَأَن�ا ُذو َم�اٍل ، َوَال َیِرُثِن�ى ِإالَّ اْبَن�ٌة ،     ِإنِّى َقْد َبَلَغ ِبى ِمَن اْلَوَجِع : ِمْن َوَجٍع اْشَتدَّ ِبى ، َفُقْلُت 
« : ، ُث�مَّ َق�اَل   » َال « : ِبالشَّ�ْطِر ، َفَق�اَل   : َفُقْل�ُت  . » َال « : َأَفَأَتَصدَُّق ِبُثُلَثْى َماِلى ؟ ، َق�اَل  

اَء َخْی��ٌر ِم��ْن َأْن َت��َذَرُھْم َعاَل��ًة   ِإنَّ��َك َأْن َت��َذَر َوَرَثَت��َك َأْغِنَی��   -َأْو َكِثی��ٌر  -الثُُّل��ُث َوالثُّْل��ُث َكِبی��ٌر  
َتْجَعُل ِفى َیَتَكفَُّفوَن النَّاَس ، َوِإنََّك َلْن ُتْنِفَق َنَفَقًة َتْبَتِغى ِبَھا َوْجَھ اللَِّھ ِإالَّ ُأِجْرَت ِبَھا ، َحتَّى َما 

  .  )٢(» ِفى اْمَرَأِتَك 
َعْبِد الرَّْحَمِن السَُّلِمىِّ َعْن َس�ْعِد ْب�ِن    وما روي َعْن َعَطاِء ْبِن السَّاِئِب َعْن َأِبى -    

: َقاَل .  َنَعْم  : ُقْلُت. ؟» َأْوَصْیَت « : َوَأَنا َمِریٌض َفَقاَل  َعاَدِنى َرُسوُل اللَِّھ : َماِلٍك َقاَل 
ُھ�ْم  : ُقْل�ُت  . ؟»ِدَك َفَم�ا َتَرْك�َت ِلَوَل�   « : َق�اَل  . ِبَماِلى ُكلِِّھ ِف�ى َس�ِبیِل اللَّ�ِھ    : ُقْلُت  .؟» ِبَكْم « 

َأْوِص ِبالثُُّلِث « :    َفَما ِزْلُت ُأَناِقُصُھ َحتَّى َقاَل . » َأْوِص ِباْلُعْشِر « : َقاَل . َأْغِنَیاُء ِبَخْیٍر 
  . » َوالثُُّلُث َكِثیٌر 
؛ ِلَقْوِل َرُس�وِل اللَّ�ِھ            َوَنْحُن َنْسَتِحبُّ َأْن َیْنُقَص ِمَن الثُُّلِث : َقاَل َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن     

  : » َوالثُُّلُث َكِثیٌر « .  
َح�ِدیُث َس�ْعٍد َح�ِدیٌث َحَس�ٌن َص�ِحیٌح َوَق�ْد ُرِوَى َعْن�ُھ ِم�ْن َغْی�ِر          : َقاَل َأُبو ِعیَس�ى      

اْلِعْل�ِم َال َی�َرْوَن َأْن    َواْلَعَم�ُل َعَل�ى َھ�َذا ِعْن�َد َأْھ�لِ      ،» َوالثُُّلُث َكِبی�ٌر  « : َوْجٍھ َوَقْد ُرِوَى َعْنُھ 
: َق�اَل ُس�ْفَیاُن الثَّ�ْوِرىُّ   . َوَیْس�َتِحبُّوَن َأْن َی�ْنُقَص ِم�َن الثُُّل�ِث     ، ُیوِصَى الرَُّجُل ِبَأْكَثَر ِمَن الثُُّل�ِث  

  َوَمْن َأْوَصى ، ِث َوالرُُّبَع ُدوَن الثُُّل، َكاُنوا َیْسَتِحبُّـــــــوَن ِفى اْلَوِصیَِّة اْلُخُمَس ُدوَن الرُُّبــــِع 
  .)٣(ِبالثُُّلِث َفَلْم َیْتُرْك َشْیًئا َوَال َیُجوُز َلُھ ِإالَّ  الثُُّلُث 

كان یحتفظ بنفقة سنة ألھلھ ، لم�ا روي َع�ِن اْب�ِن ُعَیْیَن�َة       وقد ثبت أن النبي     
رَُّجِل َیْجَمُع َألْھِلِھ ُقوَت َس�َنِتِھْم َأْو  َھْل َسِمْعَت ِفى ال: َقاَل ِلى الثَّْوِرىُّ : َقاَل ِلى َمْعَمٌر : َقاَل 

َفَلْم َیْحُضْرِنى ، ُث�مَّ َذَك�ْرُت َح�ِدیًثا َح�دََّثَناُه اْب�ُن ِش�ـَھاٍب الزُّْھ�ِرىُّ        : َبْعِض السََّنِة ؟ َقاَل َمْعَمٌر 
النَِّضیِر ، َوَیْح�ِبُس َألْھِل�ِھ   َكاَن َیِبیُع َنْخَل َبِنى  َأنَّ النَِّبىَّ  َعْن َماِلِك ْبِن َأْوٍس َعْن ُعَمَر 

  .)٤(ُقوَت َسَنِتِھْم 

                                      
 ٣ج (فتح الباري شرح صحیح البخاري ،  -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي  - ١
  ) .٢٩٦ص /  
 -َس�ْعَد اْب�َن َخْوَل�َة ، ص�حیح البخ�ارى       -صلى اهللا علیھ وسلم  -ِرَثاِء النَِّبىِّ : صحیح البخاري ، باب  - ٢
، ) ٤٣٥ص /  ١ج (ھ و س��لم خزام��ة ب��ن س��عد ، رث��ى النب��ي ص��لى اهللا علی��: ، ب��اب ) ١٧١ص /  ٥ج (

  . ١٢٣٣حدیث 
َما : سنن الترمذى ، باب  -محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى  - ٣

  . ٩٩١، حدیث ) ١٧٤ص /  ٤ج (َجاَء ِفى اْلَوِصیَِّة ِبالثُُّلِث َوالرُُّبِع ، 
ص /  ٥ج (الرَُّجِل ُقوَت َسَنٍة َعَلى َأْھِلِھ ، َوَكْیَف َنَفَق�اُت اْلِعَی�اِل ،   َحْبِس َنَفَقِة: صحیح البخارى، باب  - ٤

٢٠٤٨.(  
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- ٩٦٧  - 

 

ِف��ي اْلَح��ِدیث َج��َواز اِلادَِّخ��ار ِلْلَأْھ��ِل ُق��وت َس��َنة ، َوِف��ي    :َق��اَل ِاْب��ن َدِقی��ق اْلِعی��د      
ُیْحَم�ل َعَل�ى   َف، " َك�اَن َل�ا َی�دَِّخر َش�ْیًئا ِلَغ�ٍد      " : السَِّیاق َما ُیْؤَخذ ِمْنُھ اْلَجْمع َبْینھ َوَبْین َحِدیث 

َوَحِدیث اْلَباب َعَلى اِلادَِّخار ِلَغْیِرِه ، َوَلْو َكاَن َل�ُھ ِف�ي َذِل�َك ُمَش�اَرَكة ، َلِك�نَّ      ، اِلادَِّخار ِلَنْفِسِھ 
  .)١(اْلَمْعَنى َأنَُّھْم اْلَمْقِصد ِباِلادَِّخاِر ُدونھ َحتَّى َلْو َلْم ُیوَجُدوا َلْم  َیدَِّخر 

ولم یعتبره كنزا إذا أدیت زكات�ھ   لحاجة أمر أقره الرسول واالدخار لوقت ا    
َح�دََّثَنا َعْب�ُد اللَّ�ِھ ْب�ُن َوْھ�ٍب َأْخَبَرَن�ا       : ق�ال  ؛ إذ روي عن ُعَمر ْبن َحْفٍص الشَّْیَباِنىُّ اْلَبْصِرىُّ 

ُحَجْی�َرَة اْلِمْص�ِرىُّ َع�ْن     َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث َعْن َدرَّاٍج َعِن اْبِن ُحَجْیَرَة ُھَو َعْبُد ال�رَّْحَمِن ْب�نُ  
  . » ِإَذا َأدَّْیَت َزَكاَة َماِلَك َفَقْد َقَضْیَت َما َعَلْیَك « : َقاَل  َأِبى ُھَرْیَرَة َأنَّ النَِّبىَّ 

. )٢( ض�عیف : وق�ال الش�یخ األلب�اني    . قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن غری�ب      
  .)٣(إسناده حسن : وقال شعیب األرنؤوط 

 :  اختلف الفقھ�اء والمفس�رون ف�ي تأوی�ل ق�ول اهللا تع�الي       وقد        

               )علي أقوال )٤ ،:  

من أنفق مائة ألف في حق فلیس بسرف ،ومن : قال ابن عباس  -القول األول     
 .وقالھ مجاھد وابن زید وغیرھما. غیر حقھ فھو سرف أنفق درھما في 

      

                                      
ف��تح الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري ،  -أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و الفض��ل العس��قالني الش��افعي  - ١

ؤوف ، اإلمام الحافظ زین ال�دین عب�د ال�ر   ) ٥٠٣ص /  ٩ج (،  ١٣٧٩بیروت ،  -دار المعرفة : الناشر 
 -ھ�ـ  ١٤٠٨ -الری�اض   -مكتبة اإلم�ام الش�افعي   / التیسیر بشرح الجامع الصغیر ، دار النشر  -المناوي  

، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري    أب�و  ) ٥٢٦ص /  ٢ج (الثالثة ، : م ، الطبعة١٩٨٨
/         ٧ج (بی��روت ،  –ی��ة دار الكت��ب العلم: تحف��ة األح��وذي بش��رح ج��امع الترم��ذي ،   الناش��ر       -الع��ال  

  ) .٢٢ص 
دار إحیاء : الجامع الصحیح سنن الترمذي ، الناشر  -محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي   - ٢

أحمد محمد شاكر وآخرون ، األحادیث مذیلة بأحك�ام األلب�اني علیھ�ا    : بیروت ، تحقیق  –التراث العربي 
،  محم�د ب�ن یزی�د أب�و عب�د اهللا      ) ١٣ص /  ٣ج (َكاَة َفَقْد َقَضْیَت َم�ا َعَلْی�َك ،   َما َجاَء ِإَذا َأدَّْیَت الزَّ: ، باب 

محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي ، م��ع : بی��روت ، تحقی��ق  –دار الفك��ر : س��نن اب��ن ماج��ھ ،   الناش��ر   -القزوین��ي
َم�ا ُأدَِّى َزَكاُت�ُھ    :تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي ، واألحادیث مذیلة بأحك�ام األلب�اني علیھ�ا ،  ب�اب     : الكتاب 

  ) .٥٧٠ص /  ١ج (َفَلْیَس ِبَكْنٍز 
: صحیح ابن حبان بترتی�ب اب�ن بلب�ان ، الناش�ر      -محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي  - ٣

ش�عیب األرن�ؤوط ، األحادی�ث    : ، تحقی�ق   ١٩٩٣ – ١٤١٤بیروت ، الطبعة الثانیة ،  –مؤسسة الرسالة 
  . ٣٢١٦، حدیث ) ١١ص /  ٨ج (األرنؤوط علیھا ، مذیلة بأحكام شعیب 

  . ٦٧سورة الفرقان ، جزء من اآلیة  - ٤



  االعتدال في اإلنفاق وأثره على التنمیة واالدخار
  دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

  

- ٩٦٨  - 

 

إن من أنفق في غیر طاعة اهللا فھو : ومن أحسن ما قیل في معناه : وقال النحاس 
فھ�و اإلقت�ار ، وم�ن أنف�ق ف�ي طاع�ة اهللا تع�الى         اإلسراف ، ومن أمسك عن طاع�ة اهللا  

  .    )١(فھو القوام 
وإیاھ�ا   ، م�ن نفق�ة ف�ي معص�یة اهللا وإن قلَّ�ت     اإلسراف ما ك�ان   -القول الثاني     

  .    )٢(عني اهللا ، وسماھا إسرافا 
أب�ي قب�یس ذھب�ا ف�ي طاع�ة اهللا م�ا ك�ان         -جب�ل   –لو أنفقت مث�ل   :قال مجاھد     

  .)٣(سرفا ، ولو أنفقت صاعا فى معصیة اهللا كان سرفا 
  .)٤(المجاوزة في النفقة الحّد : السرف  –القول الثالث     
ال یجیعھم وال یعریھم وال ینفق نفقة : عن إبراھیم النخعي قال  -القول الرابع     

  .یقول الناس قد أسرف 
لق�ي ع�الم عالم�ا ھ�و     : فعن وھیب بن الورد أبا الورد مولى بن�ي مخ�زوم ق�ال        

یرحمك اهللا أخبرني ع�ن ھ�ذا البن�اء ال�ذي ال إس�راف فی�ھ م�ا ھ�و ؟          : فوقھ في العلم ، فقال 
یرحم�ك اهللا ، ف�أخبرني ع�ن    : و ما سترك من الشمس ، وأكن�ك م�ن المط�ر ، ق�ال     ھ: قال 

ما سّد الجوع ودون         الش�بع ،  : ھذا الطعام الذي نصیبھ ال إسراف فیھ ما ھو ؟ قال 
م�ا س�تر   : یرحمك اهللا ، فأخبرني عن ھذا اللباس الذي ال إسراف فیھ م�ا ھ�و ؟ ق�ال    : قال 

  .)٥(عورتك ، وأدفأك من البرد 

 : ع��ن یزی��د ب��ن أب��ي حبی��ب ف��ي ھ��ذه اآلی��ة        -الق��ول الخ��امس           

                     كانوا ال یلبسون : ، قال

ترون ب�ھ  ثوبا للجمال ، وال ی�أكلون طعام�ا لل�ّذة ، ولك�ن ك�انوا یری�دون م�ن اللب�اس م�ا یس�          
ع��ورتھم ، ویكَتنُّ��ون ب��ھ م��ن الح��ّر والق��ّر ، ویری��دون م��ن الطع��ام م��ا س��ّد ع��نھم الج��وع ،    

  .)٦(وقواھم على عبادة ربھم 

                                      
الج�امع ألحك�ام الق�رآن ،      -القرطبي ، محمد بن أحم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن ف�رح القرطب�ي أب�و عب�د اهللا           - ١

  . ٤٧٨٩ ، ٤٧٨٨ ص/  ٧دار الریان للتراث ، ج : الناشر 
 -ھ�ـ   ٣١٠بن غالب اآلمل�ي، أب�و جعف�ر الطب�ري، المت�وفي س�نة         محمد بن جریر بن یزید بن كثیر - ٢

مؤسسة الرسالة : أحمد محمد شاكر ، الناشر : ، المحقق ) تفسیر الطبري (جامع البیان في تأویل القرآن 
  ) .٢٩٨ص /  ١٩ج (م ،  ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠األولى ، : ، الطبعة 

  ) .٢٩٩ص /  ١٩ج (، ) تفسیر الطبري ( جامع البیان في تأویل القرآن -أبو جعفر الطبري  - ٣
  .المرجع السابق   - ٤
  .المرجع السابق  - ٥
، ) ٣٠٠ص/  ١٩ج (، ) تفس��یر الطب��ري  (ج��امع البی��ان ف��ي تأوی��ل الق��رآن     -أب��و جعف��ر الطب��ري   - ٦

  .  ٤٧٨٩ص /  ٧الجامع ألحكام القرآن ، ج  -القرطبي 
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- ٩٦٩  - 

 

كنت عند عون بن عبد اهللا ب�ن عتب�ة   : عن أبي َمْعدان ، قال  -القول السادس     
  .)١(لیس المسرف من یأكل مالھ ، إنما المسرف من یأكل مال غیره : ، فقال 

م�ا  : وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزیز حین زوجھ ابنتھ فاطمة     
  .الحسنة بین سیئتین ، ثم تال ھذه اآلیة : نفقتك ؟ فقال لھ عمر

  .)٢(فأكلھ  كفى بالمرء سرفا أال یشتھى شیئا إال اشتراه:  وقال عمر بن الخطاب  
ْب�ُن َعمَّ�اٍر َوُس�َوْیُد ْب�ُن َس�ِعیٍد َوَیْحَی�ى        َحدََّثَنا ِھَشاُم: وفي سنن ابن ماجة وغیره     

َحدََّثَنا َبِقیَُّة ْبُن اْلَوِلیِد َح�دََّثَنا ُیوُس�ُف   : ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َسِعیِد ْبِن َكِثیِر ْبِن ِدیَناٍر اْلِحْمِصىُّ َقاُلوا 
 َقاَل َرُس�وُل اللَّ�ِھ   : ْبِن َماِلٍك َقاَل  اْبُن َأِبى َكِثیٍر َعْن ُنوِح ْبِن َذْكَواَن َعِن اْلَحَسِن َعْن َأَنِس

  . )٣(» اْشَتَھْیَت  ِإنَّ ِمَن السََّرِف َأْن َتْأُكَل ُكلَّ َما« : 
: وأخرجھ أیًضا . ھذا إسناد ضعیف  :قال البوصیرى : في ھذا الحدیث مقال     

متفق على وفي الزوائد ھذا إسناده ضعیف ؛ ألن نوح بن ذكوان . ابن حبان فى الضعفاء 
. موضوع : وقال الشیخ األلباني . ھذا الحدیث مما أنكر علیھ : وقال الدمیري . تضعیفھ 

  .)٤(إسناده سلسلة من العلل : وقال حسین سلیم أسد 
لم یزیدوا على المعروف ولم یبخل�وا ، كقول�ھ   : قال أبو عبیدة  -القول السابع     

   : تع�����������������الى                        

   
)٥(  .  

  : وقال الشاعر    
  .كال طرفي قصــد األمور ذمیم * د ــوال تغل في شيء من األمر واقتص    

ی�ا بن�ي ، ك�ل ف�ي نص�ف بطن�ك ، وال تط�رح ثوب�ا         : وقال عمر البنھ عاص�م       
  .وال تكن من قوم یجعلون ما رزقھم اهللا في بطونھم وعلى ظھورھم حتى تستخلقھ ، 

  : ولحاتم طّي     
  .)٦(وفرجـك ، ناال منتھى الذم أجمعا * إذا أنت قد أعطیت بطنك سـؤلھ     

                                      
  ) .٣٠٠ص/  ١٩ج (، ) تفسیر الطبري (رآن جامع البیان في تأویل الق -أبو جعفر الطبري  - ١
  . ٤٧٨٩ص /  ٧الجامع ألحكام القرآن ، ج  -القرطبي  - ٢
بی��روت ، تحقی��ق    –دار الفك��ر : س��نن اب��ن ماج��ھ ، الناش��ر   -محم��د ب��ن یزی��د أب��و عب��داهللا القزوین��ي   - ٣

م�ن اإلس�راف أن تأك�ل    : ب محمد فؤاد عبد الباقي ، واألحادیث مذیلة بأحكام األلباني علیھا ، با: وتعلیق 
  . ٣٣٥٢حدیث ) ١١١٢ص /   ٢ج (كل ماشتھیت  ، 

: مسند أبي یعل�ى ، الناش�ر    -المرجع السابق ، أحمد بن علي بن المثنى أبو یعلى الموصلي التمیمي  - ٤
حس���ین س���لیم أس���د ،  : ، تحقی���ق  ١٩٨٤ – ١٤٠٤دمش���ق ، الطبع���ة األول���ى ،  –دار الم���أمون للت���راث 

  -، جامع األحادیث  ٢٧٦٥، حدیث ) ١٥٤ص /  ٥ج (بأحكام حسین سلیم أسد علیھا ،  األحادیث مذیلة 
  .٨٤٦٧، حدیث ) ٣٠٠ص /  ٩ج (

  .  ٢٩سورة اإلسراء ، آیة  - ٥
  .٤٧٩٠،  ٤٧٨٩ص /  ٧الجامع ألحكام القرآن ، ج  -القرطبي  - ٦



  االعتدال في اإلنفاق وأثره على التنمیة واالدخار
  دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

  

- ٩٧٠  - 

 

اإلس�راف ف�ي   : والصواب من القول ف�ي ذل�ك ، ق�ول م�ن ق�ال       :قال أبو جعفر    
جاوز الحّد الذي أباحھ اهللا لعباده إلى م�ا فوق�ھ ،    ما: النفقة الذي عناه اهللا في ھذا الموضع 

  .)١(بین ذلك : ما قصر عما أمر اهللا بھ ، والقوام : واإلقتار
  : مما سبق یتبین لنا ما یأتي    

إن النفقة في المعص�یة فض�ال ع�ن كونھ�ا أم�را منھی�ا عن�ھ فھ�ي ض�یاع           -أوال     
سھ وبغیره ؛ ألن اهللا سبحانھ وتع�الي  للمال وجلب للشر ، وتوجیھ للثروة إلي اإلضرار بنف

حینما حرم شیئا إنما كان تحریمھ من أجل تحقیق مصالح الناس ، فك�ان ع�دم اإلنف�اق ف�ي     
المعصیة جالبا لنفع محقق ودارئا لضرر متوق�ع ، وال ش�ك أن مخالف�ة ذل�ك تض�ییع للم�ال       

س��رفا وارتك��اب المعاص��ي وانغم��اس ف��ي الش��ر ؛ ل��ذلك ك��ان اإلنف��اق ف��ي المعاص��ي ل��یس    
فحس��ب ب��ل ھ��و تض��ییع للم��ال ، واس��تعمال ل��ھ فیم��ا ال یح��ل اس��تعمالھ فی��ھ وإض��رار ب��ھ        

 .وبالمجتمع 
إن اإلنف���اق ف���ي الطاع���ة ال یعتب���ر إس���رافا م���ادام ف���ي ح���دود اإلنف���اق   -ثانی���ا     

                  : المش��روع ؛ حی��ث إن اهللا تع��الي وجھن��ا إل��ي أنن��ا إذا أنفقن��ا أن ننف��ق العف��و ، فق��ال          

             
وھذا سؤال عن مقدار ما ینفقون من ،  )٣)(٢(

أموالھم ، فیسر اهللا لھم األمر ، وأمرھم أن ینفقوا العفو ، وھو المتیسر م�ن أم�والھم ال�ذي    
ر وھ�ذا یرج��ع إل�ي ك��ل أح�د بحس��بھ م�ن َغن��ي وَفقی��     ،ال تتعل�ق ب��ھ ح�اجتھم ، وض��رورتھم   

  .)٤(ومتوسط ، كل لھ قدرة علي إنفاق ما عفا من مالھ ولو شق تمرة 

 : وق�ال الحك��م ، ع�ن ِمْقَس��م ، ع�ن اب��ن عب��اس                 ، 

  .ما یفضل عن أھلك : قال 
وكذا روي عن ابن عمر، ومجاھد ، وعطاء ، وعكرمة ، وس�عید ب�ن جبی�ر ،        

مد بن كعب ، والحسن ، وقتادة ، والقاسم ، وسالم ، وعطاء الخراساني ، والربیع بن ومح
  .الفضل  :یعني   ُقِل اْلَعْفَو    :وغیر واحد في قولھ  أنس،

  .الیسیر من كل شيء : وعن طاوس     
  .والكل یرجع إلى الفضل .  أفضل مالك ، وأطیبھ: وعن الربیع أیًضا     

                                      
  ) .٣٠٠ص/  ١٩ج ( ،) تفسیر الطبري (جامع البیان في تأویل القرآن  -أبو جعفر الطبري  - ١
  .٢١٩سورة البقرة ، جزء من اآلیة  - ٢
  .٢٤٨االقتصاد اإلسالمي ، ص  –الشاذلي . د - ٣
: تیس�یر الك�ریم ال�رحمن ف�ي تفس�یر ك�الم المن�ان ، الناش�ر          –الشیخ عبد الرحمن بن ناص�ر الس�عدي    -٤

  .  ٢٧٢،  ٢٧١ص /  ١م ، ج١٩٩٢ھـ ١٤١٢: السعودیة ، طبعة  –مركز صالح بن صالح الثقفي 



  دقھلیة  -والقانون بتفھنا األشراف مجلة كلیة الشریعة 
  " لثانيا الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٩٧١  - 

 

ح�دثنا ھ�وذة ب�ن خلیف�ة ، ع�ن ع�وف ، ع�ن         : حمی�د ف�ي تفس�یره    وقال عبد ب�ن      

   :الحس��ن         ذل��ك أال تجھ��د مال��ك ث��م   :  ق��ال

  . )١(تقعد تسأل الناس
  : ویدل علي ذلك روایات كثیرة منھا     
ب��ن عج��الن ع��ن أخبرن��ا س��فیان ع��ن محم��د : م��ا رواه محم��د ب��ن كثی��ر ق��ال *     

: " دین�ار ، ق�ال     عن�دي : بصدقة فقال رجل  أمر النبي : المقبري عن أبى ھریرة قال 
عندي آخر ، : ، قال "أنفقھ على زوجتك : " عندي آخر ، قال : ، قال " أنفقھ على نفسك 

  .)٢(حسن : قال الشیخ األلباني " . أنفقھ على خادمك ثم أنت أبصر : " قال 
عن سفیان بن عیینَة عْن محم�ٍد ب�ِن َعْج�َالَن ع�ْن َس�ِعید ب�ن أب�ي        وفي روایة *     

ی�ا رس�وَل اللَّ�ِھ ، عن�دي     : فق�اَل   ج�اء رج�ٌل إَل�ى النب�يِّ     : ق�اَل   سعیٍد عن أب�ي ُھری�رَة   
: ق��اَل " أْنِفْق��ُھ َعَل��ى َوَل��ِدَك :" عن��دي آخ��ُر ، ق��اَل : ق��اَل " أْنِفْق��ُھ َعَل��ى َنْفِس��َك : " دین��َاٌر ق��اَل 

" أْنِفْقُھ َعَلى َخاِدِمَك : " عندي آخُر ، قاَل : ، قاَل " أْنِفْقُھ َعَلى أْھِلَك : " آخُر ، قاَل  عندي
  . )٣(  إسناده حسن: قال حسین سلیم أسد " . أْنَت أْعلُم ِبِھ : " عندي آخُر قاَل : ، قاَل 

َح�دََّثَنا ُمَحمَّ�ُد ْب�ُن ُرْم�ٍح َأْخَبَرَن�ا      َو ،َحدََّثَنا َلْی�ٌث  : وما رواه ُقَتْیَبُة ْبُن َسِعیٍد قال *     
َأْعَتَق َرُجٌل ِمْن َبِنى ُعْذَرَة َعْب�ًدا َل�ُھ َع�ْن ُدُب�ٍر ، َفَبَل�َغ      : اللَّْیُث َعْن َأِبى الزَُّبْیِر َعْن َجاِبٍر َقاَل 

َمْن َیْشَتِریِھ ِمنِّى « : َقاَل َف. َال : َفَقاَل . ؟  »َأَلَك َماٌل َغْیُرُه « : ، َفَقاَل  َذِلَك َرُسوَل اللَِّھ 
َف�َدَفَعَھا   َفاْشَتَراُه ُنَعْیُم ْبُن َعْبِد اللَِّھ اْلَعَدِوىُّ ِبَثَماِنِماَئ�ِة ِدْرَھ�ٍم ، َفَج�اَء ِبَھ�ا َرُس�وَل اللَّ�ِھ       . » 

َألْھِلَك ، َفِإْن َفَضَل َعْن َأْھِلَك اْبَدْأ ِبَنْفِسَك َفَتَصدَّْق َعَلْیَھا ، َفِإْن َفَضَل َشْىٌء َف« : ِإَلْیِھ ُثمَّ َقاَل 
َیُق�وُل َفَب�ْیَن َی�َدْیَك    . » َشْىٌء َفِلِذى َقَراَبِتَك ، َفِإْن َفَضَل َعْن ِذى َقَراَبِتَك َشْىٌء َفَھَكَذا  َوَھَك�َذا  

  .)٤(َوَعْن َیِمیِنَك َوَعْن ِشَماِلَك 
َح��دََّثَنا َأُب��و َص��اِلٍح َعْب��ُد اللَّ��ِھ ب��ن           : وم��ا رواه ُمطَِّل��ُب ب��ن ُش��َعْیٍب اَألْزِديُّ ق��ال  *     

َصاِلٍح ، َحدََّثِني اللَّْیُث ، َوَحدََّثَنا ُمَحمَُّد بن َعْبِد اللَِّھ اْلَحْضَرِميُّ ، َح�دََّثَنا َأْحَم�ُد ب�ن  ُی�وُنَس ،     
ى َحِكیِم بن  ِحَزاٍم ، َع�ْن َحِك�یِم   َحدََّثَنا َلْیُث بن َسْعٍد ، َعْن َأِبي الزَُّبْیِر ، َعْن َأِبي َصاِلٍح َمْوَل

                                      
تفس�یر الق�رآن    -ھ�ـ    ٧٧٤أبو الفداء إسماعیل بن عم�ر ب�ن كثی�ر القرش�ي الدمش�قي ، المت�وفي س�نة         - ١

الثانی��ة : دار طیب��ة للنش��ر والتوزی��ع ، الطبع��ة  : س��امي ب��ن محم��د س��المة ، الناش��ر   :  العظ��یم ، المحق��ق 
  ) .٥٨٠، ص  ٥٧٩ص /  ١ج (م ،  ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠

 –دار البش�ائر اإلس�المیة   : األدب المفرد ، الناش�ر   -عبداهللا البخاري الجعفي  محمد بن إسماعیل أبو -٢
محم�د ف�ؤاد عب�دالباقي ، األحادی�ث مذیل�ة بأحك�ام       : ، تحقی�ق   ١٩٨٩ – ١٤٠٩بیروت ، الطبع�ة الثالث�ة ،   

  .١٩٧، حدیث ) ٧٨ص /  ١ج (، ) باب نفقة الرجل على عبده وخادمھ صدقة ( األلباني علیھا ، 
  . ٦٦١٦، حدیث ) ٤٩٣ص /  ١١ج (حسین سلیم أسد ، : أبي یعلى ، تحقیق  مسند -٣
 –الت�راث العرب�ي   دار إحی�اء  : ص�حیح مس�لم ، الناش�ر     -مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري النیس�ابوري    -٤

  ) .٦٩٢ص /  ٢ج (ْھِلِھ ُثمَّ اْلَقَراَبِة ، اِالْبِتَداِء ِفى النََّفَقِة ِبالنَّْفِس ُثمَّ َأ: محمد فؤاد عبد الباقي ، باب:بیروت ، تحقیق 
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- ٩٧٢  - 

 

اْبَدْأ ِبَمْن َتُعوُل ، َوالصََّدَقُة َعْن : " َأيُّ الصََّدَقِة َأْفَضُل ؟ َقاَل :  بن ِحَزاٍم ، َأنَُّھ َسَأَل النَِّبيَّ
  .)١(" َظْھِر ِغًنى 

ْبُن ُیوُسَف َعْن ُسْفَیاَن َعِن  َحدََّثِنى َأِبى َحدََّثَنا ِإْسَحاُق: قال وما رواه َعْبُد اللَِّھ *     
َأِن : َكَتَب َعْب�ُد اْلَعِزی�ِز ْب�ُن َم�ْرَواَن ِإَل�ى اْب�ِن ُعَم�َر        : اْبِن َعْجَالَن َعِن اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكیٍم َقاَل 

ِإنَّ اْلَی�َد  « : ُق�وُل  َك�اَن یَ  ِإنَّ َرُس�وَل اللَّ�ِھ   : َفَكَتَب ِإَلْیِھ اْبُن ُعَمَر : َقاَل . اْرَفْع ِإَلىَّ َحاَجَتَك 
  . »اْلُعْلَیا َخْیٌر ِمَن اْلَیِد السُّْفَلى َواْبَدْأ ِبَمْن َتُعوُل 

  . )٢(صحیح وھذا إسناد حسن : قال شعیب األرنؤوط     
أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ، ولم ت�ؤذوا  :  ورجح القرطبي أن یكون المعني    

ل ف�ي تأوی�ل اآلی�ة ، وھ�و معن�ى ق�ول الحس�ن        فیھ أنفسكم فتكون�وا عال�ة ، ھ�ذا أول�ى م�ا قی�      
العفو ما : وقتادة وعطاء والسدى والقرظى محمد بن كعب وابن أبى لیلى وغیرھم ، قالوا 

  .فضل عن العیال ، ونحوه عن ابن عباس 
خیر الصدقة : " صدقة عن ظھر غنى ، وكذا قال علیھ السالم : وقال مجاھد     

  ".خیر الصدقة ما كان عن ظھر غنى : " ر وفى حدیث آخ، " ما أنفقت عن غنى 
  .ھذه الزكاة المفروضة: وقال قیس بن سعد     
  .بل ھي نفقات التطوع : وقال جمھور العلماء     
  .ھي منسوخة : وقیل     
إذا كان لھ م�ال م�ن ذھ�ب أو    ، كان الرجل بعد نزول ھذه اآلیة : وقال الكلبى     

كفی���ھ وعیال���ھ لنفق���ة س���نة أمس���كھ وتص���دق             نظ���ر إل���ى م���ا ی ، فض���ة أو زرع أو ض���رع  
بسائره ، وإن كان ممن یعمل بی�ده أمس�ك م�ا یكفی�ھ وعیال�ھ یوم�ا وتص�دق بالب�اقي ، حت�ى          

  .نزلت آیة الزكاة المفروضة فنسخت ھذه اآلیة وكل صدقة أمروا بھا 
  .ھي محكمة ، وفى المال حق سوى الزكاة : وقال قوم     
  .)٣(قول األول والظاھر یدل على ال    
اإلنف��اق ف��ي ح��دود م��ا أحل��ھ اهللا ، فللم��ؤمن أن یأك��ل ویش��رب ویل��بس     –ثالث��ا     

ویركب في حدود ما أحلھ اهللا ، أي كل ما یقصد بھ سد حاجتھ ، وتحقیق فائدتھ ، ورعایة 
نفسھ وأھل�ھ ف�ي ص�ورة تظھ�ر أث�ر نعم�ة اهللا تع�الي علی�ھ وال تتج�اوز الح�ّد ، وھ�ذا الق�در             

                                      
الموص�ل ،   –مكتبة العلوم والحك�م  : المعجم الكبیر ، الناشر  -سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني  -١

  . ٣١٢٩، حدیث  )٢٠٣ص /   ٣ج (حمدي بن عبدالمجید السلفي ، : ، تحقیق  ١٩٨٣ – ١٤٠٤الطبعة الثانیة ، 
الق�اھرة ،   –مؤسس�ة قرطب�ة   : مس�ند اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل ، الناش�ر        -ب�ل أب�و عب�د اهللا الش�یباني     أحمد بن حن -٢

، محم��د ب��ن س��المة ب��ن جعف��ر أب��و عب��د اهللا     ) ٤ص /  ٢ج (األحادی��ث مذیل��ة بأحك��ام ش��عیب األرن��ؤوط علیھ��ا ،    
: ، تحقی�ق   ١٩٨٦ – ١٤٠٧بی�روت ، الطبع�ة الثانی�ة ،     –مؤسس�ة الرس�الة   : مسند الشھاب ، الناش�ر   -القضاعي 

  ).٢٢١ص /  ٢ج (حمدي بن عبد المجید السلفي ، 
  . ٨٧٠،  ٨٦٩ص /  ٢دار الریان للتراث ، ج : الجامع ألحكام القرآن ، الناشر  -القرطبي  - ٣
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- ٩٧٣  - 

 

إنَّ اللََّھ ُیِحبُّ :" َقاَل  َأنَّ النَِّبيَّ  ؛ لما روي َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن  )١(مطلوب شرعا 
  .)٢(" إَذا َأْنَعَم َعَلى َعْبِدِه ِنْعَمًة َأْن َیَرى َأَثَر ِنْعَمِتِھ َعَلْیِھ 

َق�اَل  : ِه َق�اَل  ولما روي َعْن َقَت�اَدَة َع�ْن َعْم�ِرو ْب�ِن ُش�َعْیٍب َع�ْن َأِبی�ِھ َع�ْن َج�دِّ          –    
َھ�َذا  : َق�اَل َأُب�و ِعیَس�ى    . » ِإنَّ اللََّھ ُیِحبَّ َأْن ُیَرى َأَثُر ِنْعَمِتِھ َعَلى َعْبِدِه « :  َرُسوُل اللَِّھ 

  .)٣(َحِدیٌث َحَسٌن 
: َق�اَل   َح�دََّثَنا َأُب�و َبْك�ِر ْب�ُن َعیَّ�اشٍ     : وما رواه َأُبو ُكَرْی�ٍب ُمَحمَّ�ُد ْب�ُن اْلَعَل�اِء َق�اَل          

َفَرآِن�ي   ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد َرُسوِل اللَّ�ِھ  :  َأُبو ِإْسَحَق َعْن َأِبي اْلَأْحَوِص َعْن َأِبیِھ َقاَل َحدََّثَنا 
 َفِإَذا"  :َنَعْم َیا َرُسوَل اللَِّھ ، ِمْن ُكلِّ اْلَماِل، َقاَل : ؟ ُقْلُت " َأَلَك َماٌل : " َفَقاَل  )٤(َرثَّ الثَِّیاِب 

  .)٦(صحیح : قال الشیخ األلباني  .)٥(" آَتاَك اللَُّھ َماًلا َفْلُیَر َأَثُرُه َعَلْیَك 
      

                                      
  . ٢٤٩االقتصاد اإلسالمي ، ص  –الشاذلي . د -١
لحج�ري المص�ري المع�روف    أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة ب�ن عب�د المل�ك ب�ن س�لمة األزدي ا      -٢

مؤسس�ة  : ش�عیب األرن�ؤوط ، الناش�ر    : شرح مش�كل اآلث�ار ، تحقی�ق     -) ھـ٣٢١: المتوفى (بالطحاوي ، 
ف�ي   بیان مشكل م�ا روي ع�ن رس�ول اهللا    : م ، باب  ١٤٩٤ھـ ،  ١٤١٥ -األولى : الرسالة ، الطبعة 

: المت��وفى (كحالن��ي الص��نعاني ، ، محم��د ب��ن إس��ماعیل األمی��ر ال) ٣٧/ ٨(رفی��ع اللب��اس وف��ي خسیس��ھ ، 
/ ھ�ـ ١٣٧٩الرابع�ة، ع�ام   : مكتب�ة مص�طفى الب�ابي الحلب�ي ، الطبع�ة      : سبل السالم ، الناش�ر   -) ھـ١١٨٢
  ) .٨٦/ ٢(اللباس ، : م ، باب ١٩٦٠

ص /  ١٠ج (،  س��نن الترم��ذى ، ب��اب َم��ا َج��اَء ِإنَّ اللَّ��َھ َتَع��اَلى ُیِح��بُّ َأْن ُی��َرى َأَث��ُر ِنْعَمِت��ِھ َعَل��ى َعْب��ِدهِ    -٣
  . ٣٠٥١، حدیث) ٤٤٧

. الرََّثاَث�ُة َوالرُُّثوَث�ُة اْلَب�َذاَذُة    : َوِفي اْلَقاُموِس . َخْلٌق َباٍل  :َمَتاٌع َرثٌّ َوَمَناٌل َرثٌّ: َقاَل ِفي النَِّھاَیِة ) َرثَّ الثَِّیاِب (  -٤
دار : ي بشرح جامع  الترمذي ، الناشر تحفة األحوذ -محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفوري أبو العال  

رث الثیاب بفتح فتشدید ) . ١٢٢ص /    ٦ج (، ) َما َجاَء ِفي اْلِإْحَساِن َواْلَعْفِو : َباُب ( بیروت ،  –الكتب العلمیة 
حاش�یة الس�ندي عل�ى النس�ائي ،      -نور الدین بن عبد الھادي أبو الحسن السندي . مثلثة الشيء البالي من كل المال 

عبدالفتاح أبو غدة ، : ، تحقیق ١٩٨٦ - ١٤٠٦الثانیة ، : حلب ، الطبعة  –مكتب المطبوعات اإلسالمیة : الناشر 
  ) .١٨١ص /  ٨ج (

         –دار الكت�ب العلمی�ة   : س�نن النس�ائي الكب�رى ، الناش�ر      -أحمد بن شعیب أب�و عب�د ال�رحمن النس�ائي      -٥
س�ید كس�روي   ، عب�د الغف�ار س�لیمان البن�داري     .د: حقی�ق  ، ت ١٩٩١ – ١٤١١بیروت ، الطبع�ة األول�ى ،   

  . ٩٥٥٧، حدیث ) ٤٥٩ص /  ٥ج (حسن ، 
حل�ب ،   –مكت�ب المطبوع�ات اإلس�المیة    : سنن النسائي ، الناشر  -أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي  - ٦

: ب�اب  (حك�ام األلب�اني علیھ�ا ،    عبدالفتاح أبو غدة ، األحادیث مذیلة بأ: ، تحقیق  ١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الثانیة ، 
  ) .١٨٠/ ٨(، ) الجالجل 
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- ٩٧٤  - 

 

 عوف بن مالك بن نضلة - َسِمْعُت َأَبا اَألْحَوِص: َعْن َأِبي ِإْسَحاَق َقاَل وفى روایة 
؟ " َھْل َلَك ِمْن َماٍل  " :، َفَقاَل  )١( َوَأَنا َقِشُف اْلَھْیَئِة َأَتْیُت َرُسوَل اِهللا : ، َعْن َأِبیِھ َقاَل  -

اِإلِب��ِل َوالرَِّقی��ِق َواْلَغ��َنِم  : ِم��ْن ُك��لِّ اْلَم��اِل  : ؟ ُقْل��ُت " ِم��ْن َأيِّ اْلَم��اِل " : َق��اَل ،  َنَع��ْم : ُقْل��ُت 
  .)٢(" َفِإَذا َأَتاَك اللَُّھ َعزَّ َوَجلَّ َماال َفْلُیَر َعَلْیَك  " :َقاَل ،  َواْلَخْیِل 

  .)٣(إسناده صحیح على شرط مسلم : قال شعیب األرنؤوط     
رج�ال رث الھیئـ�ـة وق�ال م�ـرة      رأى النبـ�ـي  : وفي روایة ع�ن قت�ادة قـ�ـال        

ھل لك شيء : " فقال  فـدعاه النبي : رأى رجال علیھ أطمـار لھ یعني خلق الثیـاب قال 
) ٤(َواْلَبـْس ، َوَتَصـ�ـدَّْق ، ِف�ي َغْیـ�ـِر َس�ـَرٍف        َفُكْل َواْشــَرْب ،: " نعـم ، قـال : ؟ قــال " 

  . )٦( "؛ فإن اهللا یحب أن یرى أثر نعمتھ على عبده ) ٥(َمِخیَلٍة  َوَلا
      

                                      
یتبّلغ بالمرقع والوسخ ؛ وھو في قشف من : ال یتنّظف ، وفیھ قشف ، وھو یتقّشف في لباسھ : قشف ومتقشف  -١

أبو القاس�م محم�ود ب�ن عم�رو     . العیش في یبٍس ، وقد قّشف اهللا عیشھ ، ورأیتھ على حال قشّفة ؛ وھذا عاٌم أقشف 
  ) .  ٣٧٩ص /  ١ج (ق ش ف ،  : أساس البالغة  ، مادة   -أحمد، الزمخشري جار اهللا بن 

: َقَذر الجلد ، َقِشَف َیْقَشُف قشفًا وَتَقشََّف لم َیَتَعھَّد الَغْسل والنَّظافة ، فھو َقِشٌف ، ورجل      ُمَتَقشِّ�ف  : الَقَشُف     
رجًال َقِشَف الھیئة ، َأي تاركًا للغسل والتْنِظیف  وَقِشَف قَش�فًا ال غی�ر   رَأى : تارك النظافة والتََّرفُّھ ، وفي الحدیث 

الَقَشُف َرثاثة الھیئ�ة وُس�وء الح�ال    : َتَغیَّر من تلویح الشمس َأو الَفْقر ، والَقَشُف ُیْبس الَعْیش ، ورجل َقِشٌف ، وقیل 
الذي َیَتَبلَّغ : ھذا من شّدة العیش ، والُمَتَقشِّف َأصابھم من العیش َضَفٌف وَحَفف وَقَشٌف كل : وضیق  العیش ، یقال 

لس�ان الع�رب ،    -محمد بن مكرم ب�ن منظ�ور األفریق�ي المص�ري     . بالقوت وبالُمَرقَّع الفراء عاٌم َأْقشُف َأْقشر شدید
  . ٢٨٢/  ٩،  ) قشف : ( مادة   بیروت ، الطبعة األولى ،  –دار صادر : الناشر 

باسم فیصل أحمد الج�وابرة ،  . د: اآلحاد والمثاني ، المحقق  -اك أبو بكر الشیباني أحمد بن عمرو بن الضح - ٢
مال��ك ب��ن ع��وف ب��ن نض��لة   : م ، ب��اب ١٩٩١ –ھ��ـ ١٤١١األول��ى ، : الری��اض ، الطبع��ة  –دار الرای��ة : الناش��ر 

ألرن��ؤوط ش��عیب ا: مس��ند اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل ، المحق��ق  -، اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل ) ٤٥٣/ ٢(،  الجش��مي 
، س��لیمان ب��ن ) ٢٢٣ص / ٢٥ج(م ، ١٩٩٩ھ��ـ ، ١٤٢٠الثانی��ة : مؤسس��ة الرس��الة ، الطبع��ة : وآخ��رون ، الناش��ر 

: بیروت ، ب�اب   –دار المعرفة : مسند أبي داود  الطیالسي ، الناشر  -داود أبو داود الفارسي البصري الطیالسي 
  ).١٨٤ص /  ١ج(، )مالك بن نضلة أبو أبى األحوص رضي اهللا عنھ ( 
مؤسس�ة  : صحیح اب�ن حب�ان بترتی�ب اب�ن بلب�ان ، الناش�ر        -محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي   -٣

ش��عیب األرن��ؤوط ، األحادی��ث مذیل��ة بأحك��ام   : ، تحقی��ق  ١٩٩٣ – ١٤١٤بی��روت ، الطبع��ة الثانی��ة ،   –الرس��الة 
  .٥٤١٦،حدیث ) ٢٣٤ ص/  ١٢ج (اللباس وآدابھ ، : شعیب األرنؤوط علیھا ، كتاب 

السََّرف واإلْسراُف ُمجاوزُة الَقْصِد ، وَأسرَف في مالھ َعِجَل من غیر قصد ، وَأما السََّرُف الذي َنَھى الّلھ عن�ھ   -٤
ص /  ٩ج ( -لس�ان الع�رب   . التب�ذیُر  : ما ُأْنِفَق في غیر طاعة الّلھ قلیًال كان َأو كثیرًا واإلْسراُف في النفقة : فھو 
  .س ر ف  : ، مادة ) ٣٢٦ص /  ١ج ( -، مختار الصحاح ) سرف : ( ادة ، م) ١٤٨

ت��اج  -، الزَّبی��دي ) ٩٠ص /  ٣ج ( -الق��اموس المح��یط   -الفیروزآب��ادي . الِكْب��ُر والُعْج��ُب والزَّْھ��و : الَمِخیَل��ة  -٥
مخت��ار  ،) ١٩٤ص /  ١ج ( -الص��حاح ف��ي اللغ��ة  -خی��ل ، الج��وھري : ، م��ادة ) ٧٠٤٤ص /  ١ج (الع��روس ، 

ص /  ١ج (مجم�ع اللغ�ة العربی�ة ،    : ، المعج�م الوس�یط ، تحقی�ق    ) ١٩٦ص /  ١ج (خ ي ل ، : الصحاح ، مادة 
 -المكتبة العلمیة : النھایة في غریب الحدیث واألثر ، الناشر  -، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ) ٥٥٦

  .١٨١/  ٢محمود محمد الطناحي ،  -طاھر أحمد الزاوى : م ، تحقیق ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩بیروت ، 
بی�روت ، الطبع�ة األول�ى ،     –دار الكتب العلمی�ة  : شعب اإلیمان ، الناشر  -أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي  -٦

/  ١ج ( -، جوامع األخبار  ٦١٩٤، حدیث ) ١٦١ص /  ٥ج (محمد السعید بسیوني زغلول ، : ، تحقیق  ١٤١٠
  ) .مع تقدیم وتأخیر لبعض األلفاظ ( َوالتِّْسُعوَن  ، اْلَحِدیُث الثَّاِلُث) ٢٤ص 



  دقھلیة  -والقانون بتفھنا األشراف مجلة كلیة الشریعة 
  " لثانيا الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٩٧٥  - 

 

  .)١(» ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه « : قال صاحب المستدرك 
ًب��ا جدی��دا جی��دا َتِلی��ق ِثَیااإلنس��اُن ِب��َأْن َیْل��بس  :والمعن��ي م��ن الروای��ات الس��ابقة     

ِبَحاِل��ِھ ِم��ْن النََّفاَس��ة َوالنََّظاَف��ة ؛ ِلَیْعِرف��ُھ اْلُمْحَت��اُجوَن ِللطََّل��ِب ِمْن��ُھ الزك��اة والص��دقات ، َم��َع       
ُمَراَعاة اْلَقْصد َوَتْرك اْلِإْسَراف ، ھذا في تحس�ین الثی�اب ب�التنظیف والتجدی�د عن�د اإلمك�ان       

، وفیھ�ا دالل�ة َعَل�ى َتْح�ِریِم اْلِإْس�َراِف ِف�ي اْلَمْأَك�ِل         )٢(ق�ة من غی�ر أن یب�الغ ف�ي النعام�ة والر    
  .)٣(َواْلُمْشَرِب َواْلَمْلَبِس َوالتََّصدُِّق 

وبناء علي ما سبق یجب علي اإلنسان أن یوقف شھواتھ عن بعض المباح�ات      
ي فیجب أن تكون ھناك ضوابط لإلنف�اق ف�   ،؛ وذلك تعویدا لھا وضبطا لرغباتھ وشھواتھ 

المباح��ات ف��ال یطل��ق عن��ان ال��نفس ، وال یجع��ل ش��ھواتھ ورغبات��ھ تس��یطر عل��ي مقدرات��ھ      
  .)٥)(٤(وتصرفاتھ ، فال یبقي ماًال وال نشبا 

                                      
  . ٧٢٩٥، حدیث ) ٢١ص /  ١٧ج ( -المستدرك على الصحیحین للحاكم  -١
ف��تح  -، اب��ن حج��ر العس��قالني الش��افعي ) ١٨١ص /  ٨ج (الزین��ة ، : حاش��یة الس��ندي عل��ى النس��ائي ، كت��اب  -٢

  ) .٢٦٠ص /  ١٠ج (یالء ،من جر ثوبھ من الخ: الباري شرح صحیح البخاري ، باب 
م ١٩٦٠ -ھ�ـ  ١٣٧٩الرابع�ة ع�ام   : مكتبة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة : سبل السالم ، الناشر  -الصنعاني -٣
 ،)١٥٩/ ٤.(  
والنَّاش��ب َص��احُب . وَنِش��َب الشَّ��ْيُء ف��ي الشَّ��ْيِء بالكس��ر ُنش��وبًا أي َعِل��ق فی��ھ . الم��اُل والَعق��ار: النََّش��ُب بفتحت��ین  -٤
: بی�روت ، الطبع�ة    –مكتبة لبن�ان  : مختار الصحاح ، الناشر  -محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي  . شَّابالنُّ

  ).٦٨٨ص /  ١ج (ن ش ب ، : محمود خاطر، مادة : ، تحقیق ١٩٩٥ – ١٤١٥
  . ٢٥٠االقتصاد اإلسالمي ، ص  –الشاذلي . د  -٥
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- ٩٧٦  - 

 

  املبحث الثاني

  النهـــي عن االكتناز

الَكْنُز : اسم للمال ِإذا ُأحرز في وعاء ولما یحرز فیھ ، وقیل  :الكنز في اللغة     
َكَنْزُت الُبرَّ في الِجراِب : ھ ُكُنوٌز َكَنَزُه َیْكِنُزه َكْنزًا واْكَتَنَزُه ، ویقال المال المدفون ، وجمع

جمع��ھ وادخ��ره ، فھ��و ك��انٌز ، : كن��ز الم��ال كن��زا : وھ��و الض��م والجم��ع ، یق��ال . )١(ف��اْكَتَنَز
  .)٣( ، واْكَتَنز الشيُء اْجَتمع واْمَتَأل)٢(وكنَّاُز 

  :  وف�����ي الق�����رآن الك�����ریم ، ق�����ول اهللا             

        )أال ت���رى )٥(، وال یخ���تص ذل���ك بال���ذھب والفض���ة )٤ ،

 َأَال ُأْخِبُرَك ِبَخْیِر َما َیْكِنُز اْلَمْرُء ، اْلَمْرَأُة الصَّاِلَحُة ِإَذا َنَظَر ِإَلْیَھا َسرَّْتُھ ، َوِإَذا: "  قولھ  
  .  )٦( " َأَمَرَھا َأَطاَعْتُھ ، َوِإَذا َغاَب َعْنَھا َحِفَظْتُھ

  .الضم والجمع ، أي یضمھ لنفسھ ویجمعھ : والمراد بالكنز ھنا     
  . )٧(غیر خیوط ورثیث َبزِّ * ولم تزود من جمیع الكنز : قال     

  : وقال آخر       
  .  وعندي البرُّ مكنـــوز)٨(لَحِتّي ِقْرف ا* ال َدرَّ درِّي إن أطعمُت جـائَعھم     

                                      
  .كنز : ، مادة ) ٤٠١ص /  ٥ج ( -لسان العرب   -١
  . ٥٤٢َكَنَز ، ص : المعجم الوجیز ، مادة  -٢
، أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي المق�ري        ٥٨٠ك ن ز ، ص : الك�اف ، م�ادة   : مختار الصحاح ، ب�اب    -الرازي  -٣

ص /  ٢ج (بی�روت ،    –المكتبة العلمیة : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ، الناشر  -الفیومي  
٥٤٢ . (  

  . ٣٥بة ، جزء من اآلیة سورة التو -٤
  .  ٢٩٦٢/  ٥الجامع ألحكام القرآن ج  –القرطبي  -٥
، س��لیمان ب��ن  ٧٤٨٦، ح��دیث ١١ص /  ٢َتْفِس��یِر اْلَكْن��ِز الَّ��ِذى َوَرَد اْلَوِعی��ُد ِفی��ِھ  ، ج   : س��نن البیھق��ي ، ب��اب   -٦

محم�د محی�ي ال�دین عب��د    : قی�ق  دار الفك�ر ، تح : س�نن أب�ى داود ، الناش�ر     -األش�عث أب�و داود السجس�تاني األزدي    
ِف�ى ُحُق�وِق   : تعلیقات َكَمال یوُسْف الحُوت ، واألحادیث مذیلة بأحك�ام األلب�اني علیھ�ا ، ب�اب     : الحمید ، مع الكتاب 

ِفى ُحُقوِق اْلَماِل : سنن أبي داود ، باب .  ضعیف :قال الشیخ األلباني  .١٦٦٤، حدیث )٥٢٢ص /  ١ج (اْلَماِل ، 
  .١٦٦٤، حدیث ) ٥٢٢ص /  ١ج (، 
  . ٤٩َبزَّ ، ص : ، مادة  ٢٥٤رثَّ ، ص : المعجم الوجیز ، مادة . نوع من الثیاب : البالي ، والبز: الرثیث -٧
  إنھ نزل بقوم فكان قراه عندھم سویق المقل،: سویق المقل ، یقول: ِقْرف الَحِتّي  : المراد من قولھ  -٨

 –القرطب�ي  .  البی�ت ، والمق�ل ثم�ر ش�جر ال�دوم ینض�ج ویؤك�ل        ...دريال در : وھو الحتي، فلما نزلوا بھ قال ھو
شجر عظام من الفصیلة النخلیة یكثر في صعید مصر ، وفي : الدوم .  ٢٩٦٢ص /  ٥الجامع ألحكام القرآن ، ج 

المعج�م  . بالد العرب ، و ثمرتھ في غلظ التفاحة ، ذات قش�ر ص�لب أحم�ر ، ول�ھ ن�واة ض�خمة ذات ل�ب إس�فنجي         
  .  ٢٤٠دام ، ص : ، مادة  الوجیز
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- ٩٧٧  - 

 

وخ��ص ال��ذھب والفض��ة بال��ذكر ؛ ألن��ھ مم��ا ال یطل��ع علی��ھ ، بخ��الف س��ائر                      
  .)١(األموال 

  .منع حقوق اهللا في األموال  :وفي الشرع     
تمنعون حقوق اهللا تعالى ف�ي  :  ةفي تفسیر اآلیة السابق ولذا قال اإلمام البغوي    

  .)٢(أموالكم 
في تفسیر قول اهللا  الرحمن في تفسیر كالم المنان وقال صاحب تیسیر الكریم    

  :          یمسكونھا : أي      

        )طرق الخیر الموصلة إلى الّلھ ، وھذا ھو الكن�ز المح�رم ، أن   : أي ) ٣

ع��ن النفق��ة الواجب��ة ، ك��أن یمن��ع منھ��ا الزك��اة أو النفق��ات الواجب��ة للزوج��ات ، أو     یمس��كھا
  .)٤(األقارب ، أو النفقة في سبیل الّلھ إذا وجبت

الكنز كل شيء مجم�وع بعض�ھ إل�ى بع�ض ف�ي بط�ن األرض        :وقال الطبري     
  .)٥(عاجتم:الشيء  أي مكتنزة اللحم ، واكتنز: ومنھ ناقة كناز .  كان أو على ظھرھا

وسمي الذھب ذھبا ؛ ألنھ یذھب ، والفضة ؛ ألنھا ت�نفض فتتف�رق ومن�ھ قول�ھ         

   :تع�������������������������������الى                     )٦(            ،

 :  وق�������ول اهللا                       

      )٧(.  

                                      
  . ٢٩٦٢ص /  ٥الجامع ألحكام القرآن ، ج  –القرطبي  -١
مع��الم التنزی��ل ،            –] ھ��ـ  ٥١٦المت��وفى [ محی��ي الس��نة ، أب��و محم��د الحس��ین ب��ن مس��عود البغ��وي        -٢

ب��ة دار طی: س��لیمان مس��لم الح��رش ، الناش��ر  -عثم��ان جمع��ة ض��میریة  -محم��د عب��د اهللا النم��ر : المحق��ق 
  ) .٤٤ص /  ٤ج (م ،  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧الرابعة ، : للنشر والتوزیع ،  الطبعة 

  . ٣٤سورة التوبة ، جزء من اآلیة  - ٣
:           تیس��یر الك��ریم ال��رحمن ف��ي تفس��یر ك��الم المن��ان ، المحق��ق    -عب��د ال��رحمن ب��ن ناص��ر ب��ن الس��عدي   -٤

/  ١م ،  ٢٠٠٠-ھ�ـ  ١٤٢٠األول�ى  : ة ، الطبع�ة  مؤسسة الرسال: عبد الرحمن بن معال اللویحق ، الناشر 
٣٣٥ .  

ف��تح الق��دیر  -، محم��د ب��ن عل��ي الش��وكاني  ٢٩٦٢ص /  ٥الج��امع ألحك��ام الق��رآن ، ج  –القرطب��ي  - ٥
  ) .٢٤٨ص /  ٣ج (الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر ،  

  . ١١سورة الجمعة ، جزء من اآلیة  - ٦
  .١٥٩زء من اآلیة سورة آل عمران ، ج - ٧
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- ٩٧٨  - 

 

ولقد ذم اهللا تعالي الذین یكنزون المال وال ینفقونھ في سبیل اهللا بقولھ                    

 :              

        )بّشر الذین یكنزون الذھب والفضة وال ینفقونھا : ، أي  )١

  . )٢(في سبیل اهللا  بعذاٍب ألیم لھم یوم القیامة ، ُموجع من اهللا 
ح�دثني إس�ماعیل ب�ن    : ولقد ُفسِّر ھ�ذا الع�ذاب بم�ا رواه زھی�ر ب�ن ح�رب ق�ال            

ق�دمت المدین�ة فبین�ا أن�ا     : ن ق�یس ق�ال   إبراھیم عن الجریري عن أبي العالء عن األحنف ب
في حلقة فیھا مأل من قریش ، إذ جاء رجل أخشن الثیاب ، أخشن  الجسـد ، أخشن الوجھ 

یحم�ى علی�ھ ف�ي ن�ار جھ�نم ، فیوض�ـع عل�ى        ) ٣( بشر الكنازین برضف: ، فقام علیھم فقال 
یخ�رج  ویوضع على نغض كتفیھ حتى  كتفیھ ،)٤(حلمة ثدي أحدھم حتى یخرج من نغضي

  . )٥(.."من حلمة ثدییھ 
فخروج الرضف من حلمة ثدیھ إلى نغض كتف�ھ  : قال علماؤنا  :قال القرطبي     

؛ لتعذیب قلبھ وبطانھ حین امتأل بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنیا ؛ فعوقب في 
  .)٦(اآلخرة باْلَھمِّ والعذاب 

َأْخَبَرَنا َعْبُد اللَِّھ ْبُن ُمَحمٍَّد اْلَكْعِبىُّ ، :  ِفِظ قال وفي روایة عن َأِبي َعْبِد اللَِّھ اْلَحا    
ِرىُّ َعِن َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن َأیُّوَب َأْخَبَرَنا َشْیَباُن ْبُن َفرُّوٍخ َحدََّثَنا َأُبو اَألْشَھِب َحدََّثَنا ُخَلْیٌد اْلَعَص

َبشِِّر اْلَكنَّاِزیَن : َوُھَو َیُقوُل  ْن ُقَرْیٍش َفَمرَّ َأُبو َذرٍّ ُكْنُت ِفى َنَفٍر ِم: اَألْحَنِف ْبِن َقْیٍس َقاَل 
: ، َوِبَكىٍّ ِمْن ِقَبِل َأْقِفَیِتِھْم َیْخ�ُرُج ِم�ْن ِجَب�اِھِھْم ، َق�اَل      ِبَكىٍّ ِفى ُظُھوِرِھْم َیْخُرُج ِمْن ُجُنـوِبِھْم

                                      
  . ٣٥سورة التوبة ، جزء من اآلیة  - ١
 -ھ�ـ    ٣١٠محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلمل�ي، أب�و جعف�ر الطب�ري، المت�وفي س�نة        - ٢

: مؤسس��ة الرس��الة ، الطبع��ة : أحم��د محم��د ش��اكر ، الناش��ر  : ج��امع البی��ان ف��ي تأوی��ل الق��رآن ، المحق��ق  
  ) .٢١٧ص /  ١٤ج (م ،  ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠األولى ، عام 

الوعی�د لم�انع   : ص�حیح اب�ن حب�ان ، ب�اب     . الحجارة الُمْحماة على النار، واح�دُتھا َرْض�فة   : الرَّضف  -٣
  ) .٢٠ص /  ١٤ج (الزكاة ، 

ص��حیح اب��ن           . ھ��و العظ��م الرقی��ق ال��ذي عل��ى طرف��ھ       : أعل��ى الكت��ف ، وقی��ل    : ال��نُّْغض وال��نَّْغض   -٤
  ) .٢٠ص /  ١٤ج (لمانع الزكاة ،  الوعید: حبان ، باب 

محم��د ف��ؤاد عب��د : بی��روت ، تحقی��ق وتعلی��ق  –دار إحی��اء الت��راث العرب��ي : ص��حیح مس��لم ، الناش��ر  -٥
  ) . ٩٩٢( ، حدیث ) ٦٨٩ص /  ٢ج (في الكنازین لألموال والتغلیظ علیھم ، : الباقي باب 

  . ٢٩٦٧ص /  ٥الجامع ألحكام القرآن ، ج  –القرطبي  -٦
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- ٩٧٩  - 

 

َم�ا  : َھ�َذا َأُب�و َذرٍّ ، َفُقْم�ُت ِإَلْی�ِھ َفُقْل�ُت      : َمْن َھَذا ؟ َقاُلوا : َفُقْلُت ) ١(ُثمَّ َتَنحَّى َفَقَعَد ِإَلى َساِرَیٍة 
   .)٢(.. "  َما ُقْلُت ِإالَّ َشْیًئا َسِمْعُتُھ ِمْن َنِبیِِّھْم : َقاَل  ، َشْىٌء َسِمْعُتَك َتُقوُل ُقَبْیُل

َمْن آَتاُه اللَُّھ َماًال َفَلْم « :  َقاَل َرُسوُل اللَِّھ : وما روي َعْن َأِبى ُھَرْیَرَة َقاَل     
 - ْھِزَمَتْیِھ ُیَؤدِّ َزَكاَتُھ ، ُمثَِّل َلُھ َماُلُھ ُشَجاًعا َأْقَرَع ، َلُھ َزِبیَبَتاِن ُیَطوَُّقُھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة ، َیْأُخُذ ِبِل

  ِذِه اآلَیَة ، ُثمَّ َتَال َھ» َأَنا َماُلَك َأَنا َكْنُزَك : َیُقوُل  -َیْعِنى ِبِشْدَقْیِھ     

                             

                         

)٤()٣(.  
ولذا ، فإن اإلسالم یحض عل�ي اإلنف�اق ؛ ابتغ�اء إخ�راج الم�ال إل�ي الت�داول ؛            

  .لیتم االنتفاع منھ 
، یولد الرخاء االقتصادي بین أفراد المجتم�ع ؛ ألن دوران   ثم إن التداول ھذا    

نفعتھ عن اآلخ�رین  المال في األیدي یعود بالنفع علي الجمیع ، خالفا لكنزه الذي یحجب م
، وال یس��تفید من��ھ الك��انز ؛ ألن��ھ دفن��ھ ف��ي خزائن��ھ فل��م یحق��ق ب��ھ منفع��ة ، وإنم��ـا ن��ال إثم��ـا  
وارتكب معصیة بالمفھوم اإلسالمي ، وَسبََّب ضائقة وضیَّق علي أفراد المجتمع بالمفھوم 

  .)٥(واحدة  االقتصادي ، وكال المفھومین یؤدیان إلي نتیجة
َأُكلُّ مال یسمي كنزا أدیت زكاتھ أم ال ؟ " الكنز"م في معنى واختلف أھل العل    
  :) ٦(علي أقوال 

                                      
الوعی�د  : صحیح ابن حبان ، ب�اب  . واحدة السواري وھي األعمدة التي یقام علیھا السقف : لساریة ا  -١

  ) .٢٠ص /  ١٤ج (لمانع الزكاة ، 
/    ٢ج (َم��ْن َك��ِرَه اِإلْف��َراَض ِعْن��َد َتَغیُّ��ِر السَّ��َالِطیِن َوَص��ْرِفِھ َع��ِن اْلُمْس��َتِحقِّیَن ،  : س��نن البیھق��ى ، ب��اب  -٢

الق��اھرة ،  –مؤسس��ة قرطب��ة  : ، مس��ند اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل ، الناش��ر      ١٣٤٢١، ح��دیث ) ١٥٧ص 
، محمد بن حبان بن أحمد أب�و ح�اتم   ) ١٦٩ص /  ٥ج (األحادیث مذیلة بأحكام شعیب األرنؤوط علیھا ، 

بی�روت ، الطبع�ة    –مؤسس�ة الرس�الة   : صحیح اب�ن حب�ان بترتی�ب اب�ن بلب�ان ، الناش�ر        -التمیمي البستي 
ق����ال ش����عیب  ). ٥٢ص /  ٨ج (ش����عیب األرن����ؤوط ،  : ، تحقی����ق وتعلی����ق  ١٩٩٣ – ١٤١٤ الثانی����ة ،

  إسناده صحیح على شرط مسلم : األرنؤوط 
  . ١٨٠سورة آل عمران ، آیة  - ٣
/   ١٥ج (اآلَی�َة ،   َوَال َیْحِسَبنَّ الَّ�ِذیَن َیْبَخُل�وَن ِبَم�ا آَت�اُھُم اللَّ�ُھ ِم�ْن َفْض�ِلِھ         : صحیح البخارى ، باب  -٤

  . ٤٥٦٥، حدیث ) ٨٩ص 
دار الكت��اب اللبن��اني ومكتب��ة المدرس��ة ،             : الم��ال ف��ي اإلس��الم ، الناش��ر    –محم��ود محم��د ب��ابللي  . د -٥

  .  ٥٧ص 
ص /    ٥الج�امع ألحك�ام الق�رآن ، ج     –، القرطب�ي  ) ٢٢٣ - ٢١٧ص /  ١٤ج ( -تفسیر الطب�ري   -٦

٢٩٦٥ - ٢٩٦٤.  
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- ٩٨٠  - 

 

. الكنز كل مال وجبت فیھ الزكاة ، فلم تؤدَّ زكاتھ  ذھب إلي أن: القول األول     
  . )١( الشافعیة: وممن قال بھ 
  .)٢(" ھو الذي لم تؤد زكاتھ : والكنز: " فجاء ما نصھ     
ن كان ظاھرا إالكنز ما لم تؤد زكاتھ و: قال الشافعي : اوى قال صـاحب الحو    

  .)٣(ن كان مدفونا إوما أدیت زكاتھ فلیس بكنز و، 
َواْلَكْن�ُز ِم�َن اْل�َأْمَواِل َم�ا َل�ْم ُت�َؤدَّ َزَكاُت�ُھ ، َس�َواٌء َك�اَن َم�ْدُفوًنا َأْو           : قال صاحب الحاوي      

  .  )٤(الشَّاِفِعيُّ  َس ِبَكْنٍز ، َسَواٌء َكاَن َمْدُفوًنا َأْو َظاِھًرا َھَكَذا َقاَلَظاِھًرا ، َوَما ُأدَِّي َزَكاُتُھ َفَلْی
 .  

  :أدلة ھذا القول     
  :استدل علي أن الكنز كل مال وجبت فیھ الزكاة ولم تؤد بما یلي     
: ، َفُقْل�ت  )٥(ُكْنت َأْلَبَس َأْوَضاًحا ِم�ْن َذَھ�ب   : " ما روي َعْن ُأّم َسَلَمة َقاَلْت  -١    

  . )٦(" َما َبَلَغ َأْن ُتَؤدِّي َزَكاتھ َفَزكِّي َفَلْیَس ِبَكْنٍز : " َیا َرُسول اللَّھ ، َأَكْنز ُھَو ؟ َفَقاَل 
ھ��ذا ح��دیث ص��حیح عل��ى ش��رط البخ��اري ، ول��م          « : ق��ال ص��احب المس��تدرك     

  .)٨(حسن : وقال األلباني . )٧(» یخرجاه 

                                      
  . ٤،  ٣ص / ٢دار المعرفة ، ج : األم ، الناشر  –شافعي اإلمام محمد بن إدریس ال -١
دار الكت�ب  : مغني المحتاج إلي معرف�ة ألف�اظ المنھ�اج ، الناش�ر      –محمد بن أحمد الشربیني الخطیب  -٢

دار : حاشیة البجیرمي علي الخطیب ، الناشر  –، سلیمان بن محمد البجیرمي  ٩٢ص /  ٢العلمیة ، ج 
  . . ٣٣٢،  ٣١٨ص /   ٢الفكر ، ج 

المجموع شرح المھذب ، الناشر  -ھـ   ٦٧٦زكریا محي الدین بن شرف النووي ، المتوفى سنة  أبو -٣
  ) .١٣ص /  ٦ج (زكاة الذھب والفضة ، : باب دار الفكر ، : 
  ) . ٧٢ص/   ٣ج (دار الفكرـ بیروت ،/ دار النشر الحاوى الكبیر ،  -العالمة أبو الحسن الماوردى  -٤

المس���تدرك عل���ى . جم���ع وض���ح وھ���و ن���وع م���ن الحل���ي ُیعم���ل م���ن الفض���ة أو ال���ذھب  : اح األوض��� -٥
  ) .٤٦٩ص /  ٣ج ( -الصحیحین للحاكم 

اْلَكْن��ِز َم��ا ُھ��َو ؟ َوَزَك��اِة اْلُحِل��ىِّ ، : س��نن أب��ى داود ، ب��اب  -أب��و داود س��لیمان ب��ن األش��عث السجس��تاني -٦
َتْھ��ِذْیُب ُس��َنِن َأِب��ي َداوَد  -، اب��ن ق��ّیم الجوزی��ة  )٤ص /  ٢ج (دار الكت��اب العرب��ي ـ بی��روت ،     : الناش��ر 

المعجم الكبیر  -، سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني ) ٢٨٩ص /  ٢ج ( -َوإیضاِح ُمشِكالِتِھ 
حمدي بن عبد : ، تحقیق ١٩٨٣ – ١٤٠٤الموصل ، الطبعة الثانیة ،  –مكتبة العلوم والحكم : ، الناشر 

 -، أب��و بك��ر أحم��د ب��ن الحس��ین ب��ن عل��ي البیھق��ي    ٦١٣، ح��دیث ) ٢٨١ص /  ٢٣ج (،  المجی��د الس��لفي
ع�الء ال�دین عل�ي ب�ن عثم�ان الم�اردیني       : السنن الكبرى وفي ذیلھ الجوھر النق�ي ، مؤل�ف الج�وھر النق�ي    

 مجل�س دائ�رة المع�ارف النظامی�ة الكائن�ة ف�ي الھن�د ببل�دة حی�در آب�اد ،          : الشھیر بابن التركم�اني ، الناش�ر   
، ) ١٠ص /  ٢ج (ب��اب َتْفِس��یِر اْلَكْن��ِز الَّ��ِذى َوَرَد اْلَوِعی��ُد ِفی��ِھ  ، : ھ��ـ ، ب��اب  ١٣٤٤األول��ى ـ    : الطبع��ة 
  .٧٤٨٥حدیث 

دار الكت�ب  : المس�تدرك عل�ى الص�حیحین ، الناش�ر      -محمد بن عبداهللا أبو عبداهللا الحاكم النیسابوري  -٧
مص��طفى عب��د الق��ادر عط��ا ، م��ع       : ، تحقی��ق  ١٩٩٠ – ١٤١١بی��روت ، الطبع��ة األول��ى ،    –العلمی��ة 
  .١٤٣٨، حدیث ) ٥٤٧ص /  ١ج (الزكاة ، : تعلیقات الذھبي في التلخیص، كتاب : الكتاب 

  ) .٤ص/  ٢ج ( ، سنن أبي داود -٨
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- ٩٨١  - 

 

نا َأُبو َتِقيٍّ ِھَشاُم بن َعْب�ِد اْلَمَل�ِك ،   : ُموَسى بن ُجْمُھوٍر قال  وما روي عن  -٢    
نا ُسَوْیُد بن َعْبِد اْلَعِزیِز ، َعْن ُعَبْیِد اللَِّھ بن ُعَمَر ، َعْن َناِفٍع ، َع�ِن اْب�ِن ُعَم�َر ، َأّن َرُس�وَل     

یَن ُیَؤدَّى َزَكاُتُھ َفَلْیَس ِبَكْن�ٍز ، َوُك�لُّ َم�اٍل    ُكلُّ َماٍل َوِإْن َكاَن َتْحَت َسْبَع َأَرِض: " َقاَل  اللَِّھ 
َل�ْم َیْرَف�ْع َھ�َذا اْلَح�ِدیَث َع�ْن      : ق�ال الطبران�ي   " . ال ُیَؤدَّى َزَكاُتُھ َوِإْن َكاَن َظاِھًرا َفُھ�َو َكْن�ٌز   
  .)١(ُعَبْیِد اللَِّھ بن ُعَمَر إال ُسَوْیُد بن َعْبِد اْلَعِزیِز

        َل����ْیَس ِفیَم����ا ُدوَن َخْمَس����ِة َأَواٍق « : أن����ھ ق����ال  ِب����ىِّ وم����ا روي ع����ن النَّ -٣    
  . )٢(»َصَدَقٌة 

َح�دََّثَنا َعْب�ُد اللَّ�ِھ ْب�ُن َوْھ�ٍب      : وما روي عن َعْمرو ْبِن َسوَّاٍد اْلِمْص�ِرىِّ ق�ال    -٤    
َأْسَلَم َمْوَلى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َق�اَل   َعِن اْبِن َلِھیَعَة َعْن ُعَقْیٍل َعِن اْبِن ِشَھاٍب َحدََّثِنى َخاِلُد ْبُن

 : َخَرْج���ُت َم���َع َعْب���ِد اللَّ���ِھ ْب���ِن ُعَم���َر َفَلِحَق���ُھ َأْعَراِب���ىٌّ َفَق���اَل َل���ُھ َق���ْوُل اللَّ���ِھ   :    

                 )ُعَمَر  ، َقاَل َلُھ اْبُن )٣

ِزَلْت َمْن َكَنَزَھا َفَلْم ُیَؤدِّ َزَكاَتَھا َفَوْیٌل َلُھ ، ِإنََّما َكاَن َھَذا َقْبَل َأْن ُتْنَزَل الزََّكاُة ، َفَلمَّا ُأْن: ُعَمَر 
َل�ُم َع�َدَدُه   َم�ا ُأَب�اِلى َل�ْو َك�اَن ِل�ى ُأُح�ٌد َذَھًب�ا َأعْ       : َجَعَلَھا اللَُّھ َطُھوًرا ِلَألْمَواِل ، ُث�مَّ اْلَتَف�َت َفَق�اَل    

  .)٤(َوُأَزكِّیِھ َوَأْعَمُل ِفیِھ ِبَطاَعِة اللَِّھ َعزَّ  َوَجلَّ 
أن اب�ن عم�ر رض�ي    : بن عجالن عن نافع اوما روي عن ابن عیینة عن  -٥    

كل م�ال ت�ؤدي زكات�ھ فل�یس بكن�ز وإن ك�ان م�دفونا ، وك�ل م�ال ال          : اهللا عنھما كان یقول 
  .)٥(مدفونا  تؤدى زكاتھ فھو كنز وإن لم یكن

  :وجھ الداللة     
في الروایات السابقات داللة علي أن كل م�اٍل أّدی�ت زكات�ھ فل�یس بكن�ز یح�ُرم           

على صاحبھ اكتناُزه وإن كثر ، وأّن كل ماٍل لم ُتؤَّد زكاتھ فصاحبھ ُمعاقب مستحقٌّ وعیَد 
  .الزكاة اهللا ، إال أن یتفضل اهللا علیھ بعفوه وإن قّل إذا كان مما یجُب فیھ 

                                      
  . ٧٥٧، حدیث ) ٣٣٤ص /  ١١ج (المعجم الكبیر للطبراني ،  -١
دار ابن كثیر ، الیمامة : حیح البخاري  ، الناشر ص -محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي -٢
َم�ا ُأدَِّى  : مصطفى دی�ب البغ�ا،  ب�اب    . د: ، تحقیق وتعلیق ١٩٨٧ – ١٤٠٧بیروت ، الطبعة الثالثة ،  –

  ).٥٠٨ص /  ٢ج (َزَكاُتُھ َفَلْیَس ِبَكْنٍز ، 
  . ٣٥سورة التوبة ، جزء من اآلیة  -٣
بی��روت ، تحقی��ق   –دار الفك��ر : س��نن اب��ن ماج��ھ ، الناش��ر   –ي محم��د ب��ن یزی��د أب��و عب��داهللا القزوین��  -٤

َم�ا ُأدَِّى َزَكاُت�ُھ َفَل�ْیَس    : محمد فؤاد عبد الباقي ، واألحادیث مذیل�ة بأحك�ام األلب�اني علیھ�ا ، ب�اب      : وتعلیق 
  . ١٧٨٧،  حدیث ) ٥٦٩ص /  ١ج (ِبَكْنٍز 

بی�روت ،    –دار الكت�ب العلمی�ة   : الناش�ر   مس�ند الش�افعي ،   -محمد بن إدریس أبو عب�د اهللا الش�افعي    -٥
  . ٣٩٠، أثر ) ٨٧ص /  ١ج (، ) ومن كتاب الزكاة من أولھ إال ما كان معادا : ( باب 



  االعتدال في اإلنفاق وأثره على التنمیة واالدخار
  دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

  

- ٩٨٢  - 

 

وذل��ك أن اهللا أوج��ب ف��ي خم��س أواٍق م��ن ال��َوِرق عل��ى لس��ان رس��ولھ ُرب��ع               
  . )١(ُعْشرھا ، وفي عشرین مثقاال من الذھب مثل ذلك ، ُرْبع عشرھا 

أن كل مال زاد على أربعة آالف درھم فھو كنز ، : ذھب إلي : القول الثاني     
  .)٢(سیدنا علي بن أبي طالب : ھ وممن قال ب. أدَّیت منھ الزكاة أو لم تؤدِّ 

  :أدلة ھذا القول     
ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصین عن أبي الضحى عن جعدة     

أربع�ة آالف درھ�م فم�ا دونھ�ا نفق�ة ، وم�ا فوقھ�ا        : ابن ھبیرة عن علي بن أبي طال�ب ق�ال   
  .)٣(كنز 

الم��ال ع��ن حاج��ة   ك��ل م��ا فض��ل م��ن  : ذھ��ـب إل��ي أن الكن��ز  : الق��ول الثال��ث      
  .) ٤(الولید بن زید ، وأبو ذر : وممن قال بھ  .صاحبھ إلیھ 
  :أدلة ھذا القول     
  :استدل علي أن الكنز ما فضل عن الحاجة بما یلي     
ح�دثنا اب�ن أب�ي ع�دي ،     : ما روي عن الحسن بن ش�اذان الواس�طي ، ق�ال     -١    

، رج�ل م�ن ثقی�ف ، ع�ن أب�ي مجی�ب        أخبرن�ي عب�د اهللا ب�ن عب�د الواح�د     : عن شعبة ، قال 
أم�ا علم�ت أن   : كان نع�ل س�یف أب�ي ھری�رة م�ن فض�ة ، فق�ال ل�ھ أب�و ذر          : الشامي ، قال 

  .)٥(» من ترك صفراء ، أو بیضاء كوي بھا « : قال  رسول اهللا 
اللَّ�ِھ ْب�ِن    َحدََّثَنا َوِكیٌع َعْن َعْبِد: وما رواه ُمَحمَُّد ْبُن ِإْسَماِعیَل ْبِن َسُمَرَة قال  -٢    

َلمَّ�ا َن�َزَل ِف�ى اْلِفضَّ�ِة     : َعْمِرو ْبِن ُم�رََّة َع�ْن َأِبی�ِھ َع�ْن َس�اِلِم ْب�ِن َأِب�ى اْلَجْع�ِد َع�ْن َثْوَب�اَن َق�اَل            

                                      
  ) .٢٢٣ص /  ١٤ج ( -تفسیر الطبري  -١
أحم��د محم��د : ، تفس��یر الطب��ري ، المحق��ق   ٢٩٦٤ص / ٥الج��امع ألحك��ام الق��رآن ، ج   –القرطب��ي  -٢

، ) ٢١٩ص /   ١٤ج (م ،  ٢٠٠٠ -ھ�ـ   ١٤٢٠األول�ى ،  : سة الرسالة ، الطبعة مؤس: شاكر  ، الناشر 
: مع�الم التنزی�ل ، المحق�ق     -] ھ�ـ   ٥١٦المت�وفى  [ محیي السنة ، أبو محم�د الحس�ین ب�ن مس�عود البغ�وي      

دار : سلیمان مسلم الحرش ، الناشر  -عثمان جمعة ضمیریة  -حققھ وخرج أحادیثھ محمد عبد اهللا النمر 
، م��ـرعي ب��ن   ) ٤٢ص /  ٤ج (م ،  ١٩٩٧ -ھ��ـ  ١٤١٧الرابع��ة ، : للنش��ـر والتوزی��ع ، الطبع��ة    طیب��ة

دار الق�رآن  : قالئد المرجان في بیان الناسخ والمنسوخ في القرآن ، الناشر  -یوسف بن أبي بكر الكرمي 
  ).١١٧ص /   ١ج (سامي عطا حسن ، : ، تحقیق ١٤٠٠الكویت ،  -الكریم 

  –المكت��ب اإلس��المي : مص��نف عب��د ال��رزاق ، الناش��ر  -ل��رزاق ب��ن ھم��ام الص��نعاني أب��و بك��ر عب��د ا -٣
كم الكنز ؟ ولمن الزكاة ؟، : حبیب الرحمن األعظمي ، باب : ، تحقیق  ١٤٠٣بیروت ، الطبعة الثانیة ، 

  .   ٧١٥٠، أثر ) ١٠٩ص /  ٤ج (
، ) ٢٢٠ص /   ١٤ج (،  ، تفس�یر الطب��ري  ٢٩٦٤ص / ٥الج��امع ألحك�ام الق��رآن ، ج   –القرطب�ي   -٤

لب�اب التأوی�ل ف�ي مع�اني التنزی�ل ،       -الخازن ، أبو الحسن علي بن محمد بن إب�راھیم ب�ن عم�ر الش�یحي      
َیا أیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا إنَّ َكِثی�رًا  { : ، الكشف والبیان ـ  للثعلبى ، باب   ) ٢٦٠ص /    ٣ج ( -تفسیر الخازن 

  ) .١٣٠ص /  ٦ج ( ،} ِمَن األْحَباِر َوالرُّْھَبان
، ) ٤٦٥ص /  ٥ج (م��ن ت��رك ص��فراء ، أو بیض��اء ك��وي بھ��ا ،     : تھ��ذیب اآلث��ار للطب��ري ، ب��اب     -٥

  .٢٤٨١حدیث
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- ٩٨٣  - 

 

) ١( َفَأَن�ا َأْعَل�ُم َلُك�ْم َذِل�َك ، َفَأْوَض�عَ     : َفَأىَّ اْلَم�اِل َنتَِّخ�ُذ ؟ َق�اَل ُعَم�ُر     : َوالذََّھِب َما َنَزَل ، َقاُلوا 

: َیا َرُسوَل اللَِّھ ، َأىَّ اْلَماِل َنتَِّخُذ ؟ َفَقاَل : َوَأَنا ِفى َأَثِرِه ، َفَقاَل  َعَلى َبِعیِرِه َفَأْدَرَك النَِّبىَّ 
اآلِخ�َرِة   ِلَیتَِّخْذ َأَحُدُكْم َقْلًبا َشاِكًرا ، َوِلَساًنا َذاِكًرا ، َوَزْوَجًة ُمْؤِمَنًة ُتِعیُن َأَح�َدُكْم َعَل�ى َأْم�رِ   « 
 «)٢(.  

عب�د اهللا ب�ن عم�رو ب�ن م�رة ض�عفھ النس�ائي ووثق�ھ         : جاء في سنن ابن ماج�ھ      
روى الترم��ذي ف��ي التفس��یر : ب��أس ب��ھ ، فق��ال  ال: وق��ال اب��ن مع��ین . الح��اكم واب��ن حب��ان 

  .)٤(حسن لغیره : وقال شعیب األرنؤوط . )٣(حسن : المرفوع منھ دون قول عمر ، وقال 

َحدََّثَنا ُمَسدٌَّد ، وَحدََّثَنا َعْبَداُن بن َأْحَمَد ، َح�دََّثَنا اْلَعبَّ�اُس   : َعاُذ بن اْلُمَثنَّى قال وما رواه ُم -٣
َحدََّثَنا َیِزیُد بن ُزَرْیٍع ، َحدََّثَنا َسِعیٌد ، َعْن َقَتاَدَة ، َعْن َشْھِر بن َحْوَش�ٍب ،  : بن اْلَوِلیِد ، َقاال 

ُتُوفَِّي َرُجٌل ِمْن َأْھِل الصُّفَِّة ، َفُوِجَد ِفي ِمْئَزِرِه ِدیَناٌر ، َفَق�اَل َرُس�وُل   : اَل َعْن َأِبي ُأَماَمَة ، َق
: "  ، ُثمَّ ُتُوفَِّي آَخُر ، َفُوِجَد ِفي ِمْئَزِرِه   ِدیَناَراِن ، َفَق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ِھ    " َكیٌَّة : "  اللَِّھ 

  .)٥(" َكیََّتان 

حدیث صحیح وھذا إس�ناد ض�عیف لض�عف ش�ھر اب�ن      : ط قال شعیب األرنؤو    
  .)٦(حوشب 

رواه أحم��د بأس���انید ورج���ال بعض���ھا رج���ال  : ق��ال اب���ن أب���ي بك���ر الھیثم���ي       
  .)٧(الصحیح غیر شھر ابن حوشب وقد وثق 

  :مناقشة الدلیل     
ویحتم�ل أن یك�ون مجم�ل م�ا روي     : ویناقش الدلیل بم�ا قال�ھ اإلم�ام القرطب�ي         
في ھ�ذا م�ا روى أن اآلی�ة نزل�ت ف�ي وق�ت ش�دة الحاج�ة وض�عف المھ�اجرین            عن أبي ذر

وكانت الس�نون  ، عن كفایتھم ، ولم یكن في بیت المال ما یسعھم  وقصر ید رسول اهللا 

                                      
َأن ُیْع�ِدَي  : اِإلیض�اُع  : ِإذا َحمَلھ عل�ى ُس�ْرعِة الس�ْیِر ، ق�ال اَألزھ�ري      : وَضَع البعیُر وَأْوَضعھ راِكُبھ  -١

لس��ان الع��رب ،  -محم��د ب��ن مك��رم ب��ن منظ��ور األفریق��ي المص��ري . ی��ِث بعی��َره وَیْحِمَل��ھ عل��ى الَع��ْدِو الَحِث
مرف��ق بالكت��اب حواش��ي الی��ازجي وجماع��ة م��ن      [ األول��ى ، : بی��روت ، الطبع��ة   –دار ص��ادر : الناش��ر 

  ) .٣٩٦ص /    ٨ج (وضع ، : الواو ، مادة : ،  باب ] اللغویین 
 –مؤسس��ة قرطب��ة : أحم��د ب��ن حنب��ل ، الناش��ر  مس��ند اإلم��ام  -أحم��د ب��ن حنب��ل أب��و عب��داهللا الش��یباني   -٢

، س�نن   ٢٢٤٩٠، ح�دیث  ) ٢٨٢ص /  ٥ج (القاھرة ، األحادیث مذیلة بأحكام شعیب األرنؤوط علیھ�ا ،  
  .١٨٥٦، حدیث ) ٥٩٦ص /  ١ج (أفضل النَِّساِء ، : ابن ماجھ ،  باب 

  .١٨٥٦، حدیث ) ٥٩٦ص /  ١ج (أفضل النَِّساِء ، : سنن ابن ماجھ ، باب  -٣
  .٢٢٤٩٠، حدیث ) ٢٨٢ص /  ٥ج (مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،  -٤
  .٧٥٧٣، حدیث )١٢٦ص /  ٨ج ( -المعجم الكبیر  -٥
، ح�دیث  ) ٢٥٣ص /  ٥ج (مسند أحمد بن حنبل ، األحادیث مذیلة بأحكام شعیب األرنؤوط علیھا ،  -٦

٢٢٢٢٨.  
مجم�ع الزوائ�د ومنب�ع الفوائ�د ،      - ٨٠٧الحافظ ن�ور ال�دین عل�ي ب�ن أب�ي بك�ر الھیثم�ي المت�وفى س�نة           -٧

 -ھـ  ١٤١٢عام : دار الفكر، بیروت، طبعة : العراقي وابن حجر ،  طبعة : بتحریر الحافظین الجلیلین 
  ) .١٣٣ص /  ١١ج (م ،          ١٩٩٢



  االعتدال في اإلنفاق وأثره على التنمیة واالدخار
  دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

  

- ٩٨٤  - 

 

الج��وائح ھاجم��ة عل��یھم ، فنھ��وا ع��ن إمس��اك ش��يء م��ن الم��ال إال عل��ى ق��در الحاج��ة ، وال  
، فلم�ا ف�تح اهللا عل�ى المس�لمین ووس�ع      یجوز ادخ�ار ال�ذھب والفض�ة ف�ي مث�ل ذل�ك الوق�ت        

وفي عشرین دین�ارا نص�ف دین�ار ، ول�م     ، في مائتي درھم خمسة دراھم  علیھم أوجب 
  .)١( یوجب الكل ، واعتبر مدة االستنماء ، فكان ذلك منھ بیانا 

سیدنا  ا نھي الرسول َمِلولو كان الكنز ما فضل عن الحاجة كما تقولون ؛ َف    
اص عن الوصیة بكل مالھ ، إذ روي َعْن َسْعِد ْبِن ِإْب�َراِھیَم َع�ْن َع�اِمِر ْب�ِن     سعد بن أبي وق

َیُعوُدِنى َوَأَنا   ِبَمكََّة ، َوْھَو َیْكَرُه َأْن   َجاَء النَِّبىُّ : َقاَل  َسْعٍد َعْن َسْعِد ْبِن َأِبى َوقَّاٍص 
َیا َرُسوَل : ،       ُقْلُت » َعْفَراَء  َیْرَحُم اللَُّھ اْبَن « : َیُموَت ِباَألْرِض الَِّتى َھاَجَر ِمْنَھا َقاَل 

الثُُّلُث ، : ، ُقْلُت » َال « :  َفالشَّْطُر ، َقاَل: ُقْلُت . » َال « : اللَِّھ ، ُأوِصى ِبَماِلى ُكلِِّھ ، َقاَل 
َفالثُُّل��ُث ، َوالثُُّل��ُث  َكِثی��ٌر ، ِإنَّ��َك َأْن َت��َدَع َوَرَثَت��َك َأْغِنَی��اَء َخْی��ٌر ِم��ْن َأْن َت��َدَعُھْم َعاَل��ًة   « :َق��اَل 

َص�َدَقٌة ، َحتَّ�ى اللُّْقَم�ُة الَِّت�ى     َیَتَكفَُّفوَن النَّ�اَس ِف�ى َأْی�ِدیِھْم ، َوِإنَّ�َك َمْھَم�ا َأْنَفْق�َت ِم�ْن َنَفَق�ٍة َفِإنََّھ�ا          
، » َتْرَفُعَھا ِإَلى ِفى اْمَرَأِتَك ، َوَعَسى اللَُّھ َأْن َیْرَفَع�َك َفَیْنَتِف�َع ِب�َك َن�اٌس َوُیَض�رَّ ِب�َك آَخ�ُروَن        

  .       )٢(َوَلْم َیُكْن َلُھ َیْوَمِئٍذ ِإالَّ اْبَنٌة 
     

  : مختارالقول ال 
ب�أن ك�ل م�اٍل    : علماء ف�ي معن�ي الكن�ز فالمخت�ار الق�وُل القائ�ل       بعد بیان أقوال ال   

أّدیت زكاتھ فلیس بكنز یحُرم على صاحبھ اكتناُزه وإن كثر ، وأّن كل ماٍل ل�م ُت�ؤَّد زكات�ھ    
فصاحبھ ُمعاق�ب مس�تحقٌّ وعی�َد اهللا ، إال أن یتفض�ل اهللا علی�ھ بعف�وه وإن ق�ّل إذا ك�ان مم�ا          

  :ة منھا ألسباب كثیریجُب فیھ الزكاة ؛ 
َح�دََّثَنا َیْحَی�ى ْب�ُن َیْعَل�ى اْلُمَح�اِرِبىُّ      : ما روي عن ُعْثَمان ْبِن َأِبى َش�ْیَبَة ق�ال    -١    

َلمَّ�ا َنَزَل�ْت   : َحدََّثَنا َأِبى َحدََّثَنا َغْیَالُن َعْن َجْعَفِر ْبِن ِإَیاٍس َع�ْن ُمَجاِھ�ٍد َع�ِن اْب�ِن َعبَّ�اٍس َق�اَل       
ُعَم�ُر  : َكُبَر َذِلَك َعَلى اْلُمْس�ِلِمیَن َفَق�اَل   : َقاَل  ِذیَن َیْكِنُزوَن الذََّھَب َواْلِفضََّة َوالَّ َھِذِه اآلَیُة 

  : َیا َنِبىَّ اللَِّھ ، ِإنَُّھ َكُبَر َعَل�ى َأْص�َحاِبَك َھ�ِذِه اآلَی�ُة َفَق�اَل      : َأَنا ُأَفرُِّج َعْنُكْم ، َفاْنَطَلَق َفَقاَل
ِإنَّ اللََّھ َلْم َیْفِرِض الزََّكاَة ِإالَّ ِلُیَطیَِّب َما َبِقَى ِمْن َأْمَواِلُكْم ، َوِإنََّم�ا َف�َرَض   « :  َرُسوُل اللَِّھ 

َأَال ُأْخِبُرَك ِبَخْیِر َما َیْكِنُز اْلَمْرُء « : ، َفَكبََّر ُعَمُر ُثمَّ َقاَل َلُھ » اْلَمَواِریَث ِلَتُكوَن ِلَمْن َبْعَدُكْم 
» لصَّاِلَحُة ِإَذا َنَظَر ِإَلْیَھا َس�رَّْتُھ ، َوِإَذا َأَمَرَھ�ا َأَطاَعْت�ُھ ، َوِإَذا َغ�اَب َعْنَھ�ا َحِفَظْت�ُھ       ؟ اْلَمْرَأُة ا

)٣(.   
      

                                      
  .٢٩٦٥،  ٢٩٦٤ص /  ٥الجامع ألحكام القرآن ، ج  –القرطبي  -١
) ١٠٠٦ص /  ٣ج (َرَثَتُھ َأْغِنَیاَء َخْیٌر ِم�ْن َأْن َیَتَكفَُّف�وا النَّ�اَس  ،    َأْن َیْتُرَك َو: صحیح البخارى ، باب  -٢

  . ٢٥٩١، حدیث 
،  أب�و الس�عادات اب�ن     ١٦٦٤، ح�دیث  ) ٥٢٢ص /  ١ج (في حقوق المال ، : سنن أبي داود ، باب  -٣

  . ٦٥٣،حدیث ) ٦٥٣ص /  ٢ج ( -) أحادیث فقط(جامع األصول من أحادیث الرسول  -األثیر 



  دقھلیة  -والقانون بتفھنا األشراف مجلة كلیة الشریعة 
  " لثانيا الجزء" صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٩٨٥  - 

 

ھ�ذا ح�دیث ص�حیح عل�ى ش�رط      : وقال الذھبي .  )١(ضعیف : قال الشیخ األلباني 
  .  )٢(الشیخین و لم یخرجاه 

ُرب��ع  ال��َوِرق عل��ى لس��ان رس��ولھ     إن اهللا أوج��ب ف��ي خم��س أواٍق م��ن    -٢    
فروي عن الرسول  ، )٣(ُعْشرھا ، وفي عشرین مثقاال من الذھب مثل ذلك ، ُرْبع عشرھا 

  ٤(" وفي الرقة ربع العشر : " أنھ قال(.  
َح��دََّثَنا          : م��ا روي ع��ن ُمَحمَّ��د ْب��ِن َأْحَم��َد ْب��ِن اْلَحَس��ِن الصَّ��وَّاِف ق��ال  : وأیض��ا *     

ُد ْبُن ُشَعْیٍب َحدََّثَنا ُسَرْیٌج َحدََّثَنا َعِلىُّ ْبُن َثاِبٍت َعْن َیْحَیى ْبِن َأِبى ُأَنْیَس�َة َع�ْن َحمَّ�اٍد َع�ْن     َحاِم
ِإنَّ ِالْمَرَأِت�ى ُحِلی�ا ِم�ْن    :  ُقْل�ُت ِللنَِّب�ىِّ   : ِإْبَراِھیَم َعْن َعْلَقَمَة َعْن َعْبِد اللَّ�ِھ ْب�ِن َمْس�ُعوٍد َق�اَل     

  .)٥(» َفَأدِّ َزَكاَتُھ ِنْصَف ِمْثَقاٍل « :  یَن ِمْثَقاًال ، َقاَل ِعْشِر
َحدََّثَنا َیْحَیى ْبُن َأِبى َطاِلٍب : وما روي عن ُمَحمَّد ْبِن ِإْسَماِعیَل اْلَفاِرِسىِّ قال *     

یَم َأنَّ اْمَرَأَة اْبِن َمْسُعوٍد َسَأَلْتُھ َعْن َحدََّثَنا َعْبُد اْلَوھَّاِب َحدََّثَنا َسِعیٌد َعْن َأِبى َمْعَشٍر َعْن ِإْبَراِھ
َكْم ؟ َق�اَل  :     َنَعْم ، َقاَلْت : ُأَزكِّیـِھ ؟ َقاَل : َطْوٍق َلَھا ِفیِھ ِعْشـُروَن ِمْثَقاًال ِمْن َذَھٍب َفَقاَلْت 

َنَع�ْم ِإْن ِش�ْئَت   : ى َحْج�ـِرَھا ، َق�اَل   ُأْعِطیَھا َفَالًنا اْبُن َأٍخ َلَھا َیِتیٌم ِف: َخْمَسـُة َدَراِھَم ، َقاَلْت : 
)٦(.  

َحدََّثَنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن َسَلَمَة : وما روي عن ُعْثَمان ْبِن َأْحَمَد الدَّقَّاق قال *     
ِن َأِب�ى َلْیَل�ى َع�ْن َعْب�ِد     َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّھ اْبُن ُمَحمَِّد ْبِن َأِبى َشْیَبَة َح�دََّثَنا َعِل�ىُّ ْب�ُن َھاِش�ٍم َع�ِن اْب�      

َل�ْیَس ِف�ى َأَق�لَّ ِم�ْن     « : َق�اَل    اْلَكِریِم َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َأِبیِھ َعْن َج�دِِّه َع�ِن النَِّب�ىِّ    
ِث�یَن ِم�َن   َخْمِس َذْوٍد َشْىٌء ، َوَال ِفى َأَقلَّ ِمْن َأْرَبِعیَن ِم�َن اْلَغ�َنِم َش�ْىٌء ، َوَال ِف�ى َأَق�لَّ ِم�ْن َثالَ      

اْلَبَقِر َشْىٌء ، َوَال ِفى َأَق�لَّ ِم�ْن ِعْش�ِریَن ِمْثَق�اًال ِم�َن ال�ذََّھِب َش�ْىٌء ، َوَال ِف�ى َأَق�لَّ ِم�ْن ِم�اَئَتْى            
ِدْرَھٍم َشْىٌء ، َوَال ِفى َأَقلَّ ِمْن َخْمَسِة َأْوُسٍق َش�ْىٌء ، َواْلُعْش�ُر ِف�ى التَّْم�ِر َوالزَِّبی�ِب َواْلِحْنَط�ِة       

  ).٨(» َفِفیِھ ِنْصُف اْلُعْشِر ) ٧(شَِّعیِر َوَما ُسِقَى َسْیًحا َفِفیِھ اْلُعْشُر ، َوَما ُسِقَى ِباْلَغْرِب َوال

                                      
  .١٦٦٤، حدیث ) ٥٢٢ص /  ١ج (في حقوق المال ، : سنن أبي داود ، باب  -١
المس�تدرك عل�ى الص�حیحین للح�اكم م�ع تعلیق�ات        -محمد بن عبداهللا أبو عب�داهللا الح�اكم النیس�ابوري      -٢

،  ١٩٩٠ - ١٤١١بی�روت ، الطبع�ة األول�ى ، ع�ام      –دار الكتب العلمی�ة  : الذھبي في التلخیص ، الناشر 
  .١٤٨٧، حدیث ) ٥٦٧ص /  ١ج ( -الزكاة ، المستدرك : مصطفى عبد القادر عطا ، كتاب : یق تحق
  ) .٢٢٣ص  /  ١٤ج (تفسیر الطبري ،  –الطبري  -٣
  ).٢١١ص /  ٣ج ( -، سبل السالم ) ٥٤٨ص /  ١ج (الزكاة ، : المستدرك ، كتاب  - ٤
،   ح�دیث  ) ٢٢٠ص /  ٥ج (» ِب َزَك�اٌة َحتَّ�ى َیْعِت�َق    َلْیَس ِفى َماِل اْلُمَكاَت« : سنن الدارقطنى ، باب  -٥

١٩٨٥.  
، ح�دیث  ) ٢٢١ص /  ٥ج (، » َلْیَس ِفى َماِل اْلُمَكاَتِب َزَكاٌة َحتَّ�ى َیْعِت�َق   « : سنن الدارقطنى ، باب  -٦

١٩٨٦.  
ء فھ�و الم�اء الس�ائل ب�ین     الدلو العظیمة التي ُتتََّخُذ من جلِد َثْوٍر فِإذا فتحت ال�را : الَغْرُب بسكون الراِء  -٧

  ). ٦٤٢ص /  ١ج (، ) غرب : ( الغین ، مادة : لسان العرب ، باب . البئر والحوض 
) ١٥٢ص /  ٥ج (سنن الدارقطنى ، باب ُوُجوِب َزَكاِة الذََّھِب َواْل�َوِرِق َواْلَماِش�َیِة َوالثَِّم�اِر َواْلُحُب�وِب      -٨

  .١٩٢٥، حدیث 
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- ٩٨٦  - 

 

إن المسلم ال یحجب أموالھ دون أن یعمل علي اس�تثمارھا ؛ ألن اكتنازھ�ا    -٣    
  .)١(ودفع الزكاة عنھا یجعلھا تستھلك في مدة إن لم تخرج إلي التعامل 

  
  
  
  

                                      
  . ٥٧م ، ص المال في اإلسال –بابللي . د -١
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- ٩٨٧  - 

 

  ملبحث الثالثا

  القوامــة يف اإلنفاق

 : العدل ، ومنھ ق�ول اهللا تع�الي   :  -بفتح القاف  –الَقوام          

                 )١(.  

م�ا ی�دوم    :أي ، )٢(نظ�ام األم�ر وعم�اده ومالك�ھ     :  -الِقوام  –أما بكسر القاف     
  . )٣(علیھ األمر ویستقر 

خب�ر   َقَواًما   :قال الفراء :   َوَكاَن َبْیَن َذِلَك َقَواًما   ومعني قولھ تعالي     

  .)٤(كان اإلنفاق بین اإلسراف والقتر قواما : كان ، واسمھا مقدر فیھا ، أي 

أي بین ما ُذكر من اإلسراِف :    َوَكاَن َبْیَن َذِلَك َقَواًمـا  :وقال أبو السعود     

وس��طًا وع��دًال ُس��مِّي ب��ھ ؛ الس��تقامِة الطَّ��رفیِن ، كم��ا ُس��مَِّي ب��ھ س��واًء        َقَواًمــا  والَقت��ِر  

  .)٥(ما ُیقام بھ الحاجُة ال یفضُل عنھا وال ینقص:الستواِئھما ، وُقرىء بالكسِر وھو

   : ق���ال الطب���ريو             : ھ���م المؤمن���ون ال

  .)٦(یسرفون فینفقون في معصیة اهللا ، وال ُیقترون فیمنعون حقوق اهللا تعالى 

   :ق��ال البغ��وي و             : قص��ـًدا وس��ًطا ب��ین

  .)٧(اإلسراف واإلقتار ، حسنة بین السیئتین

                                      
  . ٦٧سورة الفرقان ، آیة  -١
، مختار الصحاح ،  ١٤٨٧القاف ، ص : المیم ، فصل : القاموس المحیط ، باب  –فیروزآبادي  -٢

  . ٥٢١َقاَم ، ص : ، المعجم الوجیز ، مادة  ٥٥٨ق و م ، ص : القاف ، مادة : باب 
  . ٤٧٩٠/  ٧الجامع ألحكام القرآن ، ج  –القرطبي  - ٣
  .مرجع السابق ال - ٤
إرشاد العقل : تفسیر أبي السعود  المسمي  -أبو السعود ، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي  - ٥

  .٦٧، تفسیر سورة الفرقان ، آیة ) ١٢٣ص /  ٥ج (السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ، 
  .تفسیر اآلیة السابقة ) ٢٩٨ص /  ١٩ج (تفسیر الطبري ،  - ٦
: معالم التنزیل المحقق  -] ھـ  ٥١٦المتوفى [ محمد الحسین بن مسعود البغوي  محیي السنة ، أبو - ٧

دار : سلیمان مسلم الحرش ، الناشر  - عثمان جمعة ضمیریة  -حققھ وخرج أحادیثھ محمد عبد اهللا النمر 
، تفسیر اآلیة ) ٩٥ص /  ٦ج (م ،  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧الرابعة ، : طیبة للنشر والتوزیع ، الطبعة 

  .ابقة الس
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- ٩٨٨  - 

 

   :وق��ال الس��مرقندي             ب��ین ذل��ك : یعن��ي

  .)١(عدًال  ووسطا

بین : أي  بین ذلك  یعني اِإلنفاق وكان  : قولھ تعالى  :قال ابن الجوزي     

االس�تقامة  : لَق�وام ، بف�تح الق�اف    : ق�ال ثعل�ب    .َع�ْدًال  : أي   َقَواًم�ا   اِإلسراف واِإلقت�ار  
  .)٢(ما یدوم علیھ األمر ویستقّر :  وبكسرھا ، والَعْدل

عدًال سواء ب�ین  : أي   َقَواًما  : في قولھ تعالي  وقال ابن أبي بكر البقاعي    

   اإلف��راط والتف��ریط ، تخلق��ًا بص��فة قول��ھ تع��الى      : الخلق��ین الم��ذمومین    

                               

      )وھذه صفة أصحاب محمد ) ٣ ،  وكانوا ال یأكلون طعامًا للتنعم واللذة ،

وال یلبسون ثوبًا للجمال والزینة ، بل كانوا یأكلون ما یسد الجوعة ، ویعین عل�ى  ، واللذة 
  .)٤(العبادة ، ویلبسون ما یستر العورة ، ویكّن من الحر والقر 

وك��ان ِإْنَف��اقھم مس��تویًا قص��دًا ال إس��رافًا وال             :ل ص��احب تفس��یر اللب��اب   وق��ا    
  . )٥(تقتیرا 

إن القوام ھو العدل في اإلنفاق ، فال إسراف وال تقتیر ،  :مما سبق یتبین لنا     

  : وال تبذیر وال شح وال بخل ، قال اهللا تعالي           

             )٦(.  

وھ��ذا َمَث��ٌل ض��ربھ اهللا تب��ارك وتع��الى للممتن��ع م��ن اإلنف��اق ف��ي الحق��وق الت��ي        
أوجبھا ف�ي أم�وال ذوي األم�وال ، فجعل�ھ كالمش�دودة ی�ده إل�ى عنق�ھ ، ال�ذي ال یق�در عل�ى            

  .األخذ بھا واإلعطاء 

                                      
  .٦٧، تفسیر سورة الفرقان ، آیة ) ٢٥٢ص /  ٣ج (بحر العلوم  ،  -السمرقندي  - ١
  . ٦٧، تفسیر سورة الفرقان ، آیة ) ٤٨١ص /  ٤ج ( -زاد المسیر  - ابن الجوزي  - ٢
  . ٢٧سورة الشورى ، آیة  - ٣
ر في تناسب اآلیات نظم الدر -إبراھیم بن عمر بن حسن الرباط  بن علي بن أبي بكر البقاعي   - ٤

  .٦٧، تفسیر سورة الفرقان ، آیة ) ٤٢ص /  ٦ج (والسور ، 
  ).٢١٦ص /  ١٢ج ( - تفسیر اللباب البن عادل  - ٥
  .٢٩سورة اإلسراء ، آیة  - ٦
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- ٩٨٩  - 

 

وال تمسك یا محمد یدك بخال عن النفق�ة ف�ي حق�وق اهللا ،    : معنى الكالم  وإنما    

  ف��ال تنف��ق فیھ��ا ش��یئا إمس��اك المغلول��ة ی��ده إل��ى عنق��ھ ، ال��ذي ال یس��تطیع بس��طھا          

          وال تبسطھا بالعطیة كّل البس�ط ، فَتبق�ى ال ش�يء عن�دك     : یقول

فتقع�د یلوم�ك   : یق�ول  ،  َفَتْقُع�َد َمُلوًم�ا َمْحُس�وًرا     ھ س�ائلك  وال تجد إذا س�ئلت ش�یئا تعطی�   
س��ائلوك إذا ل��م تعطھ��م ح��ین س��ألوك ، وتلوم��ك نفس��ك عل��ى اإلس��راع ف��ي مال��ك وذھاب��ھ        

َمِعیبا ، قد انُقِطع بك ، ال شيء عندك تنفق�ھ ، وأص�لھ م�ن ق�ولھم للداب�ة      : یقول : محسورا 
یق�ال   ،وكلَّ�ت وَرزح�ت م�ن الس�یر ، بأن�ھ َحِس�یر        التي قد سیر علیھا حتى انَقَطع س�یرھا ، 

َحَسْرت الدابة فأنا أحِسُرھا ، وأحُسرھا َحْسرا ، وذلك إذا أنضیتھ بالسیر ، وَحَسرتھ : منھ 
بالمسألة إذا سألتھ فألحفت ، وَحَسَر البصُر فھو َیْحِسر ، وذلك إذا بلغ أقصى المنظ�ر فَك�ّل   

)١(.  

  : وق��ال                 )أي ع��دال ؛ ألن الع��دل  )٢ ،

 : وسط بین الغلو والتقص�یر ، ول�ذا ق�ال اإلم�ام البغ�وي ف�ي تفس�یر ھ�ذه اآلی�ة             

           م��ردودة عل��ى قول��ھ :                

          )أي ع�������دال خی�������ارا ، ق�������ال اهللا تع�������الى  )٣ ، :   

           )خیرھم وأع�دلھم ، وخی�ر األش�یاء    : ، أي )٤

 یعني أھل دین وسط بین الغلو والتقص�یر ؛ ألنھم�ا م�ذمومان ف�ي    : أوسطھا ، وقال الكلبي 
  . )٥(الدین 

  :ومنھ قول الراجز     
  ال تسألّن إن سألَت شَطَطا... ال تذھبنَّ في األمور مفرطا     
  ... .......................وكن ِمن النَّاِس جمیعًا وَسَطًا     

                                      
، معالم ) ٤٣٣ص /  ١٧ج (مؤسسة الرسالة ، : تفسیر الطبري ، الناشر   - أبو جعفر الطبري  - ١

  ) .٩٠ص /  ٥ج (دار طیبة للنشر والتوزیع ، : لناشر ،ا) تفسیر البغوي ( التنزیل 
  .١٤٣سورة البقرة ، جزء من اآلیة  - ٢
  .١٣٠سورة البقرة ، جزء من اآلیة  - ٣
  .٢٨سورة القلم آیة  - ٤
  ) .١٥٨ص /  ١ج ( -تفسیر البغوي  - ٥
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- ٩٩٠  - 

 

ھ�ذه األم�ة ل�م    : ولما كان الوسط مجانبًا للغلو ، والتقص�یر ك�ان محم�ودًا ، أي        
ف�الن  : وا تقص�یر الیھ�ود ف�ي أنبی�ائھم ، ویق�ال      تغُل غلّو النصارى في عیس�ى ، وال قص�ر  

  .  )١(خیارھم : أي : أوسط قومھ وواسطتھم 
قال خیرھم : أعدلھم ، ویقال : قال  َقاَل َأْوَسُطُھْم  : وروي عن ابن عباس ، قولھ       

 : البقرة سورة ، وقال في             عدل ال: الوسط : قال.  

  .أعدلھم:  َقاَل َأْوَسُطُھْم  الضحاك  و سعید ووروي عن مجاھد     
أي أعدلھم قوال وكان أسرع القوم فزعا ،  َقاَل َأْوَسُطُھْم  وروي عن قتادة      

  .)٢(َرْجعة  وأحسنھم 
والق��وام ف��ي ك��ل بحس��ب عیال��ھ وحال��ھ ، وخف��ة ظھ��ره ، وص��بره وجل��ده عل��ي        

أبا بك�ر   ه الخصال ، وخیر األمور أوساطھا ، ولھذا ترك الرسول الكسب ، أو ضد ھذ
 أن یتصدق بجمیع مالھ ؛ ألن ذلك وسط بنسبة جلده وصبره ف�ي ال�دین ، ومن�ع غی�ره م�ن      

  .-وقد سبق بیانھ  –)٣(ذلك 
وال  ، ال یج�یعھم  : فروي عن إبراھیم النخعي قال في بی�ان الم�راد م�ن الق�وام         

  .)٤(فقة یقول الناس قد أسرف وال ینفق ن، یعریھم 
 أولئك أصحاب محمد : وقال یزید بن أبي حبیب في بیان المراد من القوام     

كانوا ال یأكلون طعاما للتنعم واللذة ، وال یلبسون ثیابا للجمال ، ولك�ن ك�انوا یری�دون م�ن     
راتھم الطعام ما یسد عنھم الجوع ویق�ویھم عل�ى عب�ادة ربھ�م ، وم�ن اللب�اس م�ا یس�تر ع�و         

  .ویكنھم من الحر  والبرد 
  : وقال الشاعر     
  ولم ینھھا تاقت إلى كل باطل... إذا المرء أعطى نفسھ كل ما اشتھت    
  .)٥(دعتھ إلیھ من حالوة عاجل ... ھ اإلثم والعار بالذي ـــوساقت إلی    

ی�ا بن�ي ، ك�ل ف�ي     : یأمر ابنھ عاص�م بقول�ھ    وھا ھو سیدنا عمر بن الخطاب   
صف بطنك ، وال تطرح ثوبا حتى تستخلقھ ، وال تكن من قوم یجعلون ما رزقھم اهللا في ن

  .)٦(بطونھم وعلى ظھورھم 
      

                                      
 :، تفسیر قولھ تعالي)١٩٢ص / ١ج (فتح القدیر، -الشوكاني  - ١         .  

  ).٥٥٠ص /  ٢٣ج ( - تفسیر الطبري  - ٢
  .٢٥٢االقتصاد اإلسالمي ، ص  –الشاذلي . د  - ٣
  ) .٢٩٩ص /  ١٩ج (، ) تفسیر الطبري (جامع البیان في تأویل القرآن  -أبو جعفر الطبري  - ٤
  .٤٧٩٠،  ٤٧٨٩ص /  ٧الجامع ألحكام القرآن ، ج  -القرطبي  - ٥
  .٤٧٩٠،  ٤٧٨٩ص /  ٧الجامع ألحكام القرآن ، ج  -قرطبي ال - ٦
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- ٩٩١  - 

 

:       َق�اَل َرُس�وُل اللَّ�ِھ    : وروي َعْن َأِبى اَألْح�َوِص َع�ْن َعْب�ِد اللَّ�ِھ ْب�ِن َمْس�ُعوٍد َق�اَل        
   .)٢(إسناده ضعیف : ؤوط وغیره قال شعیب األرن. )١(» َما َعاَل َمِن اْقَتَصَد « 

َحدََّثِنى َأُبو َبْك�ِر ْب�ُن َعْب�ِد اللَّ�ِھ َع�ْن َض�ْمَرَة        :وما روي عن ِعَصام ْبِن َخاِلٍد قال    
  . )٥(» َمِعیَشِتِھ  ِفى ) ٤(الرَُّجِل ِرْفُقُھ  )٣(ِمْن ِفْقِھ « :َأنَُّھ َقاَل َعْن َأِبى الدَّْرَداِء َعِن النَِّبىِّ 

   .)٦( فیھ أبو بكر بن أبي مریم وقد اختلط: ل صاحب مجمع الزوائد قا    
      

  .)٧( إسناده ضعیف لضعف أبي بكر بن عبد اهللا بن أبي مریم:  وقال األرنؤوط
حدثنا أب�و أحم�د ب�ن ع�دي الح�افظ ثن�ا       : وفي روایة عن أبي سعد المالیني قال     

مسلم ثنا سعید بن سنان عن أبي الزاھریة  القاسم بن اللیث ثنا ھشام بن عمار ثنا الولید بن
م�ن فق�ھ الرج�ل أن�ھ یص�لح      : " ق�ال   ع�ن النب�ي   : عن أبي شجرة عن عبد اهللا بن عم�ر  

                                      
الق��اھرة ، األحادی��ث مذیل��ة بأحك��ام ش��عیب    –مؤسس��ة قرطب��ة  : مس��ند أحم��د ب��ن حنب��ل ، الناش��ر    -- ١

،  أب�و بك�ر عب�د اهللا ب�ن محم�د ب�ن أب�ي ش�یبة           ٤٢٦٩، ح�دیث  ) ٤٤٧ص /  ١ج (األرنؤوط   علیھ�ا ،   
،  ٤٠٩الری�اض  الطبع�ة األول�ى ،     –مكتبة الرش�د  : ثار ، الناشر المصنف في األحادیث واآل -الكوفي  
 ٨ج ( -، المعجم الكبیر للطبران�ي   ٢٦٦٠٤، حدیث ) ٣٣١ص /  ٥ج (كمال یوسف الحوت ، : تحقیق 

  .  ٩٩٧٢، حدیث ) ٤٣٩ص / 
 ج(، مجمع الزوائ�د ومنب�ع الفوائ�د ،        ٤٢٦٩، حدیث ) ٤٤٧ص /  ١ج (مسند أحمد بن حنبل ،   - ٢
  . ١٧٨٤٨، حدیث ) ١٤٩ص /   ١١
وَأْفَقْھُتھ الش�يءَ ھ�ذا أص�ُلھ ، ث�م     . الَفْھم ، وقد فِقَھ الرجل بالكسر ِفْقھًا وفالن ال َیْفَقُھ وال َیْیَفھ : الِفْقُھ   - ٣

.  وَفقَّھ�ھ اُهللا تفقیھ�اً  . وق�د فُق�ھ م�ن ب�اب ظ�ُرف أي ص�ار فقیھ�ا        . والع�الُم ب�ھ َفِقی�ٌھ    . ُخصَّ بھ عْلم الشریعة 
  ).٢٤٢ص /  ١ج (ف ق ھـ ، : مختار الصحاح ،مادة .وفاَقَھُھ باحثَّھ في الِعْلم . وتَفقَّھ إذا َتعاَطى ذلك 

وأْرَفَق�ھ  . ضدُّ الُعْنف ، وقد َرَفق بھ َیْرُفق بالضم ِرْفقًا وَرَفق بھ أْرَفَقھ وَتَرفَّق بھ كلھ بمعًن�ى  : الرِّْفق  - ٤
. ِرَف�اق : الَجَماعة ُتَراِفُقھم في َسَفرك بضم الراء وكس�رھا أیض�ًا ، والجْم�ع    : ْفقة والرُّْفقة والرِّ. أیضًا َنَفعھ

 : ق�ال اهللا تع�الى   . والرَِّفی�ق وھ�و أیض�ًا واح�ٌد وَجْم�ع كالصَّ�ِدیق       . تقول منھ َراَفَق�ھ وَتَراَفُق�وا ف�ي السَّ�َفر     
مخت�ار  .  الرِّْف�ق فی�ھ   : ، واللُّْط�ف ف�ي العم�ل    ] ٦٩سورة النساء ، ج�زء م�ن اآلی�ة    [ َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفیًقا 

  ) .١٢٣، ص  ٢٨٣ص /  ١ج (ل ط ف : ر ف ق ، مادة : الصحاح ، مادة 
القاھرة ، األحادی�ث مذیل�ة    –مؤسسة قرطبة : مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، الناشر  -أحمد بن حنبل  - ٥

ج ( -، مس�ند الش�امیین للطبران�ي     ٢١٧٤٢، حدیث ) ١٩٤ص /  ٥ج (بأحكام شعیب األرنؤوط علیھا ، 
، جمع الجوامع  ٢٤٢٩٨، حدیث ) ٥٥ص /  ٢٢ج ( -، جامع األحادیث  ١٤٥٣، حدیث ) ٤٥ص /  ٥

ص /  ٤٧ج (، مس���ـند أحم���د  ، ) ١٠٠، ح���دیث ) ٢١٨٢١ص /  ١ج ( -أو الج���امع الكبی���ر للس���یوطي 
،  ٦٣٠٨، ح�دیث  ) ٨٧ ص/  ٤ج ( -محق�ق  . ، مجمع الزوائ�د ومنب�ع الفوائ�د     ٢٢٣٢٤، حدیث ) ٢٥٢

، ) ٢٥١٥ص /  ١ج ( -غایة المقصد فى زوائ�د المس�ند     -الحافظ علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي 
دار الكت�اب العرب�ي   : حلیة األولیاء وطبق�ات األص�فیاء ، الناش�ر     -أبو نعیم أحمد بن عبد اهللا األصبھاني  

  .،) ٢١١ص /  ١ج (، ١٤٠٥بیروت ، الطبعة الرابعة ،  –
  . ٦٣٠٨، حدیث ) ٨٧ص /  ٤ج ( -محقق . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  - ٦
  .٢١٧٤٢، حدیث ) ١٩٤ص /  ٥ج (مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،  -أحمد بن حنبل  - ٧



  االعتدال في اإلنفاق وأثره على التنمیة واالدخار
  دراسة تأصیلیة تطبیقیة من منظور الفقھ اإلسالمي

  

- ٩٩٢  - 

 

تفرد بھ       سعید ب�ن س�نان   ". ولیس من حبك الدنیا طلب ما یصلحك : " قال " معیشتھ 
  .)١(  ھذا

قال أبو الدرداء : وفي روایة عن إسماعیل بن عیاش عن لقمان بن عامر قال     
ق�ال         أب�و   " إن من عق�ل الرج�ل استص�الح معیش�تھ     : " یقول  سمعت رسول اهللا 

  .)٢( ومن صالح الدین حسن العقل، أرأیت المعیشة صالح الدین : الدرداء 
وإن كان في الروایات السابقة مقال كما سبق ، إال أن انضمام بعضھا ل�بعض      

  .یقویھا 
م�ا  : ملك بن مروان لعمر بن عبد العزیز حین زوجھ ابنتھ فاطمة وقال عبد ال    

 : الحس��نة ب��ین س��یئتین ، ث��م ت��ال ھ��ذه اآلی��ة ، أي     : نفقت��ك ؟ فق��ال ل��ھ عم��ر      

              )٣( .  

كف��ى ب��المرء س��رفا أال یش��تھى ش��یئا إال  :   ط��ابعم��ر ب��ن الخس��یدنا وق��ال     
  .)٤(اشتراه فأكلھ 

 
 
  
  
  
  

  

                                      
بی�روت ، الطبع�ة    –دار الكتب العلمیة : شعب اإلیمان ، الناشر  -أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي  - ١

  . ٦٥٦٣، حدیث ) ٢٥٣ص /  ٥ج (محمد السعید بسیوني زغلول ، : یق ، تحق ١٤١٠األولى ، 
بغی�ة الباح�ث ع�ن زوائ�د مس�ند الح��ارث ،         -الح�افظ ن��ور ال�دین الھیثم�ي    / الح�ارث ب�ن أب�ي أس�امة      - ٢

،   ١٩٩٢ – ١٤١٣المدین��ة المن��ورة ، الطبع��ة األول��ى ،   -مرك��ز خدم��ة الس��نة والس��یرة النبوی��ة  : الناش��ر 
  . ٨٣٤، حدیث ) ٨١١ص /  ٢ج (ن أحمد صالح الباكري ، حسی. د: تحقیق 

  . ٦٧سورة الفرقان ، آیة  - ٣
  . ٤٧٨٩ص /  ٧الجامع ألحكام القرآن ، ج  -القرطبي  - ٤


	أ . د /  أحمد محمد أحمد أبو طه
	أستاذ الفقه
	وبعــــد
	3- وما رواه مُعَاذُ بن الْمُثَنَّى قال : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، وحَدَّثَنَا عَبْدَانُ بن أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بن الْوَلِيدِ ، قَالا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ شَهْرِ بن حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ ، فَوُجِدَ فِي مِئْزَرِهِ دِينَارٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : " كَيَّةٌ " ، ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ ، فَوُجِدَ فِي مِئْزَرِهِ   دِينَارَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : " كَيَّتَان " (�).



