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 ادلقذيح

والرددبلة والدددبلى خمدد  ألددااع األمبيددا  و مدداى  ،غالحسددج ر رب العددالسي
 له وأصحابه أجسعيغ.آسيجما ومػالما دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخم   ،السخسميغ

اإلسددبلى د ددغ  ددامل اشاولددت اعاليسدده جسيددا أمددػر الددجميا التددي معيذددها، 
دولة، ألمق وقػة، سياسة وحكع، مادة وثخوة، كسا أمه د غ دخدػة و فهػ د غ 

لددج غ الرددحيذ الددحا ارازدداى ل اعددال  لعبددادى، ولددحلظ جددا  وجهدداد، و ددػ ا
متكدامبل   دامبل  لكدل مشداحي الحيداة، صددنيخة كامدت أى كبيدخة، فمدع  تدخك  دديئا  

حت  في األمػر التي لع  خد فيها مدز  .لمرجفة أو لمسداح والهػى البذخا.
ن الحيداة بذدئػ و دي األمدػر الخاصدة -اذخيعي واخكها لبلجتهاد اإلمدامي 

فقدددج ولدددا لهدددا الزدددػابا والسعدددا يخ التدددي ازدددبا سدددمػك اإلمددددان خشدددج  -
 التعامل معها.

حياايددة اعيددشهع واددداخج ع خمدد   القددج ارازدد  ل اعددال  لخمقدده سددشش  
واعسيدخ األرض...  ،واحقيق الناية مغ الخمق و ي خبادة ل اعال  ،الحياة

المبشددات  غ األسددخ التددي اعتبددخيومددغ أ ددع  ددحى الدددشغ  ددي سددشة الدددواج لتكددػ 
األول  لتكػيغ السجتسعات واألمع... وبحلظ يدتسخ بقا  الشػع اإلمددامي إلد  

 ما  ا  ل اعال  أن ابق  الحياة الجميا وحت  قياى الداخة.
ولكددي اعددير كددل أسددخة فددي حددار مددغ االسددتقخار االجتسدداخي والش دددي، 

ن ئػددتصيا مدغ ألبللهدا ادجبيخ  دمولا ل لشا لػابا وأسدا  لهحى الحياة 
حيااشددا ومػاجهددة كددل مددا يدددتجج أو يحددجث مددغ أحددجاث متبا شددة ومختم ددة... 

 م خحة كامت أو محدمة.
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واحتاج األسخة في مسارسة حيااهدا إلد  مطداى اقتردادا ومدالي يسكشهدا 
واحتياجدااهع انميدة والسددتقبمية، ألرػصدا   ،مغ ألبلله امبية رغبات أفخاد دا

ألمدخ  تصمدب مشهدا أن اتجده بججيدة ا كدان مػخهدا، و دحا افي حار األزمات أي  
و ي اعشي االحت دا   ،، ضا خة قجيسة قجى إدراك اإلمدان«دألاراال»إل  مطاى 

بالذي  فدي وقدت الخألدا  لػقدت الذدجة، وقدج لدخب ل لشدا مدفبل  فدي كي يدة 
 اشطيع مػارد الببلد واالستعامة بالخألا  خمد  الذدجة خمد  لددان مبيده  ػسد 

قار ادرخػن سبا سشيغ دأب دا فسدا حردجاع فدحروى ، قار اعال : }خميه الدبلى
، و ي مغ ال زائل والدمػكيات الحسيجة  (ٔ)في سشبمه إال قميبل  مسا اأكمػن{

التي يعمسشا إيا ا د ششا الحشي ، و ا  ي مجتسعااشدا اإلسدبلمية اليدػى بدأمذ 
ن رض الػاقددا أل أالحاجددة إلدد  ا عيددل واػضيدد  واصبيددق  ددحى ال زدديمة خمدد  

قل القميل والدبب في ذلظ  ػ ألسدمسيغ اليػى بأمذ الحاجة إل  كفيخا  مغ ا
والشدوع محػ البحخ وخجى الحخص خم  اػضيد   ،اخك  حى ال زيمة و  سالها

أمددددػالهع كادألددددارات فددددي السرددددارل اإلسددددبلمية اعسددددل خمدددد  سددددج حاجددددات 
وقددخوض اسدددتهبلكية  ،السجتسعددات ال قيدددخة خمدد   دددكل مذدداريا اسدددتفسارية

 عػزيغ وال قخا .حدشة ادج حاجة الس

لقج اعمسشدا أن اإليسدان بالقدجر أليدخى و دخى  دػ مدغ أركدان اإليسدان، كسدا 
خمسشدددا رسدددػر الهدددجى خميددده الردددبلة والددددبلى أن مددددأر ل ابدددارك واعدددال  
المص  في القجر، والخلا بالقزا  بعج وقػخه، ومغ مددمسات الخلدا حددغ 

بدل والسجتسدا  ؛األسدخةوالقياى بػاجبدات الدش ذ و  ،التعامل ما متنيخات الحياة
 ليااشا الج شية فزبل  وجب خميشا أن متعمع القياى بسدؤو  والػشغ، مغ أجل  حا

 كسا أراد ل اعال  لها أن اكػن. خغ السادية حت  ادتقيع حيااشا؛
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ومدا يددتجج مدغ  ،لسػاجهدة ابعااهدا حتداج إلد  اشطديع  اواستقامة الحياة 
جامددب السددادا وفددق لددػابا أمددػر، ويكددػن التخكيددد فددي  ددحا الذددأن خمدد  ال

 ،الجامب التعبجا، ويتزسغ التشطيع السادا جػامب كفيخة سشخكد خم  أحدج ا
لبيددان لددػابصه ومسيداادده وأركامدده وأمػاخدده ومحدداذ خى، مددا « االدألددار»و ددػ 

العدددخوج خمددد  السفدددار األخطدددع فدددي االدألدددار واشطددديع و دارة السدددار لسػاجهدددة 
 الذجائج كسا ورد في سػرة  ػس .

 ،وزيدادة الفدخوة ،ا مغ أ ع وسائل احديغ السعيذةالدألار واحج  ويعتبخ ا
، ولكشهدا لسدار ورغبتده فدي االحت دا  بدهاوفيه محاكاة ل صدخة اإلمددان وحدب 

حيث يقدػر خدد ،و اقتيخأمشزبصة وفق ما أراد ل دون بخل  وسيمة مباحة
 :-وجل

 . (ٔ) (}والح غ إذا أم قػا لع يدخفػا ولع يقتخوا وكان بيغ ذلظ قػام ا 

ن االدألدددار فزددديمة اددددا ع فدددي بدددث الذدددعػر بالسددددؤولية حلظ فددد وكددد
وكدحلظ اشسدي خشدجى الخغبدة فدي السذداركة  ،واإلحداس بالػاجب لجى السجألخ

واحبددب إليدده السدددا سة فددي بشددا  اقترددادى الخدداص واقتردداد  ،االقترددادية
 ؛ببلدى، واجعمده يذدعخ بقيسدة م دده وبأ سيتده كذدخز فاخدل فدي السجتسدا

واددػفيخ الدددبل السشاسددبة لهددع  ،لحددخص خمدد  اشسيتهددا لددجى األفددخادلددحا يجددب ا
 ،لسسارسددتها كتددػفيخ األوخيددة االدألاريددة السشاسددبة لهددع مددغ قبددل السرددارل

إلافة إل  فتذ الشػافح وال خوع القخيبة مغ مشاشق سكشا ع والػصدػر إلديهع 
فددي مددػاقعهع، واعتبددخ السددجألخات مددغ أ ددع سددبل التشسيددة فددي االقتردداديات 

، ومحدغ هارلدأوقج أدركت أ سيتها الذعػب واألمع وشبقتها خمد   ، ةالسختم

                                      
 .ٚٙ آية: ،( سػرة ال خقان ٔ)
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ألمهدا  ؛كسدمسيغ مأمػريغ بها فشحغ أول  بتصبيق  حى ال زديمة مدغ غيخمدا
 اػجيه الذارع الحكيع الحا يعمع كل أليخ.

 أروع املثل لالدخار املنضبط     يف أحسن القصص القرآني

جِّ قُ »قار اعال :  َأْفِتَشا ِفدي َسدْبِا َبَقدَخات  ِسدَسان  َيدْأُكُمُهغ   ُ ػُسُ  َأ َُّها الرِّ
َسددْباع ِخَجددالع َوَسددْبِا ُسددشُببَلت  أُلْزددخ  َوُأأَلددَخ َياِبَدددات  ل َعمِّددي َأْرِجددُا ِإَلدد  الش دداِس 

دا َفَسدا َحَردجاُّْع َفدَحُروُى ِفدي َٙٗلَعم ُهْع َيْعَمُسػَن ) ( َقاَر َاْدَرُخدػَن َسدْبَا ِسدِشيَغ َدَأب 
س ا َاْأُكُمػَن )ُسشبُ  ( ُثع  َيْأِاي ِمغ َبْعِج َذِلَظ َسْباع ِ َجادع َيْأُكْمَغ َما ِٚٗمِه ِإال  َقِميبل  مِّ

ددا ُاْحِرددُشػَن ) س  ْمُتْع َلُهددغ  ِإال  َقِمدديبل  مِّ ( ُثددع  َيددْأِاي ِمددغ َبْعددِج َذِلددَظ َخدداىع ِفيددِه َٛٗقددج 
 .(ٔ)(«ٜٗ)َيْعِرُخونَ  ُيَناُث الش اُس َوِفيهِ 

وقددج جددا  فددي كتددب الت اسدديخ لهددحى انيددات أن  السصددخ والخرددب سدديأاي 
لسدددجِة سدددبا سدددشػات متػاليدددات، وأن  البقدددَخ  دددي الددددشيغ؛ وذلدددظ أَلم هدددا افيدددخ 
األرَض التي ادتنلُّ فيها الدروع والفسدخات، و دغ الددشببلت الخزدخ، ُثدع  قداى 

ألار ما اسدتنمػى  ػس  بتػجيههع إل  ما ي عمػمه في امظ الدشيغ، وذلظ باد
فدي الدددشػات الددبا فددي سدشبمه؛ ليكددػَن أبقد  لدده، وأبعدج مددغ إسدخاع ال ددداد 
إليددده، إال  القدددجر أو السقدددجار الدددحا َيحتاجػمددده لؤلكدددل؛ بحيدددث يكدددػن قمددديبل ، 
وَمها ع خغ اإلسخال؛ لكي يدت يجوا في الدبا الذدجاد، و دغ الددبا السحدل 

خ ع  ػس  بأمده سديأاي خداى التي اعقب الدشػات الدبا الستػاليات، وقج ب ذ 
غيث بعدج خداى الجدجب؛ حيدث اندل الدببلد ويعردخ الشداس الديدت وغيدخى، كسدا 
كامت خميه خاداهع فدي الددابق، كسدا اخُتبدخت مدغ ِقَبدِل بعدِس الُكت داب بأمهدا 

بلى  -مػازمة اخصيصية خامة؛ حيث قاى  ػس   بعسمية السػازمة  -خميه الد 

                                      
 .ٛٗ-ٚٗ-ٙٗ آية ،( سػرة  ػس  ٔ)
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ألددار واسددتهبلك بدديغ إمتدداج ا وفي انيددات السباركددات مجددج القسددذ فددي مرددخ،دِّ
 -مذخوخا  له ثبلث مخاحل: 

  ادلشحهح األوىل:
 معالسها كاناي: -خميه الدبلى -ادتسخ سبا سشػات حجد  ػس 

 ألصة اإلمتاج: )َاْدَرُخػن( )الدراخة( - ٔ

 مجة اإلمتاج: )َسْبَا ِسِشيَغ( - ٕ

 .مدتػى اإلمتاج: )َدَأبا ( خسبل دائبا  متػاصبل   - ٖ

 زيادة السجألخات: )َفَسا َحَرْجُاْع َفَحُروُى ِفي ُسْشُبِمِه( - ٗ

 اقييج االستهبلك: )ِإال َقِميبل  ِمس ا َاْأُكُمػنَ (. - ٘

    ادلشحهح انثاَُح

 ادتسخ سبا سشػات حجد أ ع معالسها كآالاي:

ادع َيدْأُكْمَغ اقييج واشطيع االستهبلك )ُثع  َيْأِاي ِمْغ َبْعِج َذِلدَظ َسدْباع ِ دجَ  - ٔ
) ْمُتْع َلُهغ   َما َقج 

دا ُاْحِردُشػَن(.. أا  دحى  - ٕ االستعجاد إلخادة االستفسار: )إال َقِميبل  ِمس 
  ي البحور التي  شبني أن احافطػا.

 ادلشحهح انثانثح: 

)ُثددع  َيددْأِاي ِمددْغ َبْعددِج َذِلددَظ َخدداىع ِفيددِه ُيَندداُث الش دداُس َوِفيددِه َيْعِرددُخون(، أا 
حرون ما احت طػا به في سشبمه مغ قبل سبا سشيغ، ف ذا ما ارا ا الشبات  ب

ومددغ  ددحا  سددخ جسعددػى وخرددخوا زيددػاهع وفدداكهتهع،وغصدد  األرض وزكددا الف
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مدتذدد  أن ألصددة  ػسدد  خميدده الدددبلى كامددت ادددتهجل السجتسددا بأسددخى 
)َاْدَرُخػن( و راداه الحكيسة متػجهة إليجداد صد ات فدي ذلدظ السجتسدا اسكدغ 

 .(ٔ) يق الهجل السخسػى واجتفاث أا خائق في سبيل التشسيةمغ احق

                                      
ص  ، ٓٔ- ٜا ددديخ القخشبددي ج  ،ٕٙٗ-ٖٕٗص  ٕٔ-ٔٔا ددديخ الصبددخا ج  ( ٔ)

 .ٓٗ-ٖٚص  ٖفتذ القج خ ج  ،ٖٗٔ-ٖٖٔ
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 انفصم األول 
  االدخاس يف اإلسالو

االدألددار أحددج األمددػر السهسددة التددي مبدده إليهددا د ششددا الحشيدد  فددي اشطدديع 
الحيدداة االقترددادية لؤلفددخاد والسجتسددا بسددا فيدده صددبلحه وسددعاداه، فقددج قددار 

ا، وقجى فزبل ليدػى فقدخى رحع ل امخأ اكتدب شيب ا، »رسػر ل:  وأم ق قرج 
 .(ٔ)« وحاجته

واالدألدددار  دددػ االحت دددا  بجدددد  مدددغ الكددددب لػقدددت الحاجدددة إليددده فدددي 
 السدتقبل، ويقػى االدألار في اإلسبلى خم  ركشيغ أساسييغ:

. قددار ،: الكدددب الصيددب الحددبلر فددي لددػ  قددجرات ال ددخد وشاقااددهاألول
 .(ٕ) ل  شيب ال يقبل إال شيب ا(رسػر ل ملسو هيلع هللا ىلص: )إن ل اعا

 : االقتراد والتجبيخ في الش قات.انثاٍَ

                                      
أألخجدده ابددغ الشجددار فددي ااريخدده خددغ خائذددة رلددي ل خشهددا، كسددا فددي الجدداما (  ٔ)

زدددع ه. وروا  دددحا الكدددبلى خدددغ الحددددغ (، ورمدددد لددده الدددديػشي بٕٕٗٗالردددنيخ )
(، وأبددػ معدديع فددي الحميددة ٖٓ٘ٛٙالبرددخا مػقػف ددا خميدده، أألخجدده ابددغ أبددي  دديبة )

( مدددغ شدددخ  ٖٕٔ، ٕٕٔ، بدددخقع: ٕٛٔ/ٔ(، والصبددخا فدددي اهدددح ب انثدددار )ٖٗٔ/ٕ)
 صحيحة.

أألخجدده مدددمع، كتدداب: الدكدداة، بدداب: قبددػر الرددجقة مددغ الكدددب الصيددب واخبيتهددا،  ( ٕ)
 (.٘ٔٓٔ/٘ٙبخقع: )
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 ضىاتط االدخاس:
 ولا اإلسبلى لػابا لبلدألار،  ي:

ينميهددا خمدد  انألددخيغ  الأال  ددؤدا االدألددار إلدد  احتكددار لمدددمعة،  - ٔ
 فيتزخرون به.

أال اكػن الدمعة مغ مػع يحتداج إليده الشداس، فدبل يجدػز ادألار دا  - ٕ
  حى الحار.في 

أال  ددؤدا االدألددار إلدد  لددن  اليقدديغ مددغ رز  غددج، فهددحا يزددخ  - ٖ
بعقيجة السدمع، وقج جدا  فدي الحدج ث )يدابغ آدى إمدظ إن ابدحر ال زدل أليدخ 

ك ال، وابجأ بسغ اعدػر، واليدج العميدا  و ن اسدكه  خ لظ، وال ابلى خم  ،لظ
 .(ٔ) أليخ مغ اليج الد م (

إل  البخل والذدذ خمد  مدغ اجدب  أال  ؤدا الحخص خم  االدألار - ٗ
 خميه م قتهع،

قار : )ك   بالسخ  إثس ا أن يحبذ خسغ يسمظ قػاه(  
(ٕ). 

 والجد  ال ائس مغ الكدب بعج اإلم ا  يكػن السجألخ أو السدتفسخ.

                                      
أألخجه مدمع، كتاب: الدكاة، باب: بيان أن اليدج العميدا أليدخ مدغ اليدج الدد م ، وأن  ( ٔ)

(، مغ حدج ث أبدي ٖٙٓٔ/ٜٚاليج العميا  ي السش قة وأن الد م   ي انألحة، بخقع: )
 أمامة رلي ل خشه.

( أألخجه مددمع، كتداب: الدكداة، بداب: فزدل الش قدة خمد  العيدار والسسمدػك، و ثدع مدغ  ٕ)
(، مددغ حددج ث خبددج ل بددغ خسددخو ٜٜٙ/ٓٗيعهع أو حددبذ م قددتهع خددشهع، بددخقع: )لدد

 رلي ل خشهسا.
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واالدألار لػقت الحاجة أمخ واجب؛ فهػ أألدح باألسدباب؛ ولكشده ال ينشدي 
 خغ قجر ل.

قدار: )إمدظ إن ادجع ورثتدظ أغشيدا  أليدخ  ،و ػ حق لؤلبشدا  خمد  انبدا 
 .(ٔ)مغ أن اجخهع خالة  تك  ػن الشاس في أ ج هع( 

 واالدخاس ػهً أَىاع:
األتيارا: ويقػى به األفخاد بدخغبتهع الخاصدة دون إجبدار أو ادجألل  - ٔ

 مغ أحج.

إجبددارا: واقددػى بدده الجولددة برددػرة جساخيددة خددغ شخيددق احت ددا   - ٕ
ر األفخاد أثشا  خسمهع، ثدع صدخفها لهدع خشدج الحكػمة بجد  مغ مخابات وأجػ 

 .الحاجة إليها، أو خشج امتهائهع مغ العسل

 دلارا َذخش؟
 : شاك بعس العػامل التي اجفا ال خد أو الجولة لبلدألار، ومشها

مدددتػى دألددل ال ددخد: فكمسددا كددان الددجألل مخا ع ددا زادت القددجرة خمدد   -ٔ
 .االدألار أو العكذ

اك خبلقدددة خكددددية بددديغ األسدددعار مددددتػى األسدددعار: حيدددث إن  شددد -ٕ
 .واالدألار، ف ذا زادت األسعار قل  االدألار أو العكذ

                                      
أألخجه البخارا، كتاب: الجسعة، بداب: أن  تدخك ورثتده أغشيدا  أليدخ مدغ أن  تك  دػا ( ٔ)

، بدددخقع: الػصدددية بالفمدددث ، بددداب:الػصدددية (، ومددددمع، كتددداب:ٕٕٗٚالشددداس، بدددخقع: )
 وقاص رلي ل خشهسا.(، مغ حج ث سعج بغ أبي ٕٛٙٔ/٘)
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العائددج الستػقددا والسكدددب الددحا  شتطددخى ال ددخد مددغ االدألددار: فكمسددا  - ٖ
 .ال خد خم  االدألار و كحا ارا عت قيسته زاد إقبار

 .االحتياط لسػاجهة األزمات: كال قخ والسخض وغيخ ذلظ - ٗ

احدديغ مددتػى السعيذدة واالسدتستاع بدجألل أكبدخ فدي  الخغبة في - ٘
 .السدتقبل

الخغبة في اػفيخ اإلمكامات البلزمة ألدا  بعس األغخاض: كذخا   - ٙ
والتدي ال يددتصيا دألدل ال دخد  ،الدما السعسدخة كالدديارة أو الفبلجدة وغيخ سدا

 .احقيقها برػراه الجارية

 اإلدخاس ممُضاخ وفىائذ
فا ال ددخد والجولددة إلدد  االدألددار اددأاي أ سيددة مددا اعددجد العػامددل التددي اددج

االدألدار لتديدج مددغ االاجداى إليدده والتخغيدب فيدده، واقدػى أ سيددة االدألدار خمدد  
 :أمه

 .وسيمة لتحديغ مدتػى السعيذة وزيادة الفخوات - ٔ

 .وسيمة لتسػيل السذخوخات االستفسارية - ٕ

 .أمه يداخج في اشسية مدتػى الجألل القػمي لمجولة - ٖ

اإلسبلى خم  االدألار وفق الزػابا التي ذكدخت فقدج مبده إلد   وما حث  
لخورة الػسصية والتػازن فقار اعال : }وال اجعل  جك منمػلة إل  خشقظ وال 

 .(ٔ){ابدصها كل البدا فتقعج ممػم ا محدػر ا

                                      
 .ٜٕ آية: ،( سػرة اإلسخا  ٔ)
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: }والح غ إذا أم قػا لدع يددخفػا ولدع يقتدخوا وكدان بديغ -خد وجل -وقار
ذلظ قػام ا{ 
(ٔ). 

ن اإلسدبلى قدج  دجا خمد  االدألدار وبديغ فزديمته فقدج حدح ر مدغ ف ذا كدا
البخل واالكتشاز لسا فيهسا مغ اعصيدل السدار وحبدده، وخدجى أدا  حقدػ  ل 
في  حا السار، قار اعال : }والح غ يكشدون الح ب وال زة وال  ش قػمهدا فدي 
 سبيل ل فبذدخ ع بعدحاب ألديع  دػى يحسد  خميهدا فدي مدار جهدشع فُتكدػى بهدا
جبدددا هع وجشدددػبهع وضهدددػر ع  دددحا مدددا كشدددداع ألم ددددكع فدددحوقػا مدددا كشددددتع 

 .(ٕ)اكشددون{

ولسحاربة  حا الخصخ  خع اإلسبلى الدكاة، وجعمها أحدج أركدان اإلسدبلى، 
وكحلظ فخض اإلسبلى خم  كل مدمع اإلم ا  خم  مغ يعدػر، ودخدا اإلسدبلى 

فددخوة خددغ السدددمسيغ إلدد  احقيددق السرددمحة العامددة لمسجتسددا مددغ السددار وال
 :شخيق استفسارى واشسيته، ومغ وسائل االستفسار الستاحة أماى السدمع

 .االستفسار ال خدا في مذخوخات اجارية أو صشاخية - ٔ

 .االستفسار خغ شخيق السزاربة اإلسبلمية ما أشخال آألخيغ - ٕ

 .االستفسار خغ شخيق السذاركات اإلسبلمية - ٖ

 .االستفسار التعاومي اإلسبلمي - ٗ

خيصة أن  ددجور كددل  ددحا فددي إشددار الكدددب الحددبلر واإلم ددا  الحددبلر  دد
 .واالستفسار الحبلر

                                      
 .ٚٙ آية: ،( سػرة ال خقان ٔ)
 .ٖ٘-ٖٗ آية: ،( سػرة التػبة ٕ)
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 االدخاس واالكتُاص
حيدث ورد خدغ  ؛صل والذ جمي في  دخيعتشا الندخا أول زيمة االدألار 

مبيشددا الكددخيع قػلدده: بيشسددا رجددل يسذددي ب ددبلة مددغ األرض سددسا صددػا ا فددي 
 ، ما اسسظ  سحابة: اسق حجيقة فبلن. فقار له: يا خبج ر

 :قار: فبلن باالسع الحا سسا في الدحابة فقار له

يا خبج ل، لع ادألشي ما اسسي  قار: إمي سسعت صػا ا فدي الددحاب 
فساذا ارشا  قار: أما إذا  ،الحا  شا ماؤى يقػر: اسق حجيقة فبلن، السسظ

 قمت  حا، ف مي أشخح ما ألخج مشها، فأارج  بفمفه، وآكل أما وخيدالي ثمفده،
 .(ٔ) «وأرد فيها ثمفه

رحددع ل امددخأ اكتدددب »وكددحلظ قددار رسددػر ل خميددة الرددبلة والدددبلى: 
ا، وقجى فزبل    .(ٕ) « ليػى فقخى وحاجتهشيب ا، وأم ق قرج 

 خميددهوحيشسددا استشرددذ خسددخ بددغ الخصدداب رلددي ل خشدده رسددػر ل 
 خميده، قدار بفسد فقدار: يدا رسدػر ل، إمدي أريدج أن أاردج  بسدالي  ،الدبلى

 .(ٖ)«احبذ أصمها وسبل ثسخاها»الدبلى: 

                                      
أألخجدددده مدددددمع، كتدددداب: الد ددددج والخقددددائق، بدددداب: الرددددجقة فددددي السددددداكيغ، بددددخقع: ( ٔ)

 (، مغ حج ث أبي  خيخة رلي ل خشه.ٜٕٗٛ/٘ٗ)
 ( اقجى اخخيجه.ٕ)
الشدددددائي، كتدددداب: األحبدددداس، بدددداب: حددددبذ السذدددداع، بددددخقع:  ( أألخجدددده بهددددحا الم دددد ٖ)

كتدداب: الذددخوط، بدداب: الذددخوط فددي (، و ددػ فددي الرددحيحيغ فددي البخددارا، ٖ٘ٓٙ)
( ٕٖٙٔ/٘ٔ(، ومدمع، كتاب: الػصية، باب: الػقدف، بدخقع: )ٖٕٚٚالػقف، بخقع: )

 مغ حج ث ابغ خسخ رلي ل خشه.
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و شا يجب خمد  السدخ  أن ي دخ  بديغ فزديمة االدألدار التدي حبدب إليهدا 
ن االدألدار إحيدث  ؛اإلسبلى ورغب بها وبيغ االكتشداز  دحى الرد ة السحمػمدة

وكددحلظ وسدديمة  ،وسدديمة مددغ وسددائل سددج الحاجددة لم ددخد واألسددخة والسجتسددا
 لسػاجهدةرارل إلافة إل  أمها احتيداط مقدجا لتػفيخ الديػلة السصمػبة لمس

الصػارئ السردخفية واألزمدات الساليدة، بيشسدا االكتشداز  دػ إألدخاج لمشقدػد مدغ 
دائخة ال عل االقترادا وحخمان السجتسا مشها واعصيمها خم  السدا سة في 

والدددح غ يكشددددون الدددح ب »إمعددداش واحخيدددظ خجمدددة االقترددداد، قدددار اعدددال : 
في سبيل ل فبذخ ع بعحاب أليع  ػى يحس  خميها فدي وال زة وال  ش قػمها 

مددار جهددشع فُتكددػى بهددا جبددا هع وجشددػبهع وضهددػر ع  ددحا مددا كشددداع ألم دددكع 
  .(ٔ)«فحوقػا ما كشتع اكشددون 

إلدد  االكتشدداز مدداجع خددغ البخددل وخددغ حخمددان العبدداد  مددخدىو ددحا الػخيددج 
ة وغيخ ددا السدددتحقيغ مددغ الحقددػ  الس خولددة خمدد  السددار كالدكدداة والرددجق

األخسدار واقدجيع  لستابعدةإلافة ال  حخمان السرارل مدغ الدديػلة البلزمدة 
 .الخجمات االستفسارية واالستهبلكية الزخورية لحياة السجتسا

واقا مددؤولية اال تسداى بسػلدػع االدألدار خمد  خدااق األسدخة والجولدة 
ألبلر  حيث ي تخض اعميع األوالد مشح الرنخ أ سية االدألار وقيسته مغ ؛امع  

اػفيخ حرالة صنيخة لمص دل يزدا فيهدا مدا  ديدج خدغ حاجتده مدغ مردخوفه 
و  امددة أالذخرددي يدددتعسمها خشددجما يحتدداج اليهددا وفددق حاجددات لددخورية 

ومغ  دحا السددتػى مددتصيا القيداس حتد  مردل إلد   ،األسخةمغ ا له ابيشه  
 مدتػى ميدامية وثخوات الجولة واألمة بذكل خاى.

                                      
 .ٖ٘-ٖٗ آية: ،سػرة التػبة(  ٔ)
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 ،مغ أ ع وسدائل احدديغ السعيذدة وزيدادة الفدخوةا ويعتبخ االدألار واحج  
ولكشهدا  ،لسدار ورغبتده فدي االحت دا  بدهاوفيه محاكاة ل صدخة اإلمددان وحدب 

حيث يقػر خد ؛ و اقتيخأمشزبصة وفق ما أراد ل دون بخل  مباحةوسيمة 
: }والح غ إذا أم قػا لع يدخفػا ولع يقتخوا وكان بيغ ذلظ قػام ا-وجل

} (ٔ) . 

االدألدددار فزددديمة اددددا ع فدددي بدددث الذدددعػر بالسددددؤولية  ن وكدددحلظ فددد
وكدحلظ اشسدي خشدجى الخغبدة فدي السذداركة  ،واإلحداس بالػاجب لجى السجألخ

واحبددب إليدده السدددا سة فددي بشددا  اقترددادى الخدداص واقتردداد  ،االقترددادية
 ؛ببلدى، واجعمده يذدعخ بقيسدة م دده وبأ سيتده كذدخز فاخدل فدي السجتسدا

ا لددجى األفددخاد واددػفيخ الدددبل السشاسددبة لهددع لددحا يجددب الحددخص خمدد  اشسيتهدد
لسسارسددتها كتددػفيخ األوخيددة االدألاريددة السشاسددبة لهددع مددغ قبددل السرددارل 
إلافة إل  فتذ الشػافح وال خوع القخيبة مغ مشاشق سكشا ع والػصدػر إلديهع 
فددي مددػاقعهع، واعتبددخ السددجألخات مددغ أ ددع سددبل التشسيددة فددي االقتردداديات 

، ومحدغ هارلدأيتها الذعػب واألمع وشبقتها خمد  وقج أدركت أ س ،السختم ة
ألمهدا  ؛كسدمسيغ مأمػريغ بها فشحغ أول  بتصبيق  حى ال زديمة مدغ غيخمدا

 .(ٕ)التشسية أليخ سبيلاػجيه الذارع الحكيع الحا يعمع كل 

                                      
 .ٚٙ آية، :خقان( سػرة ال  ٔ)
ص  – ٓٔ- ٜا ديخ القخشبي ج  -ٕٙٗ-ٖٕٗص  ٕٔ-ٔٔ( ا ديخ الصبخا ج  ٕ)

 .ٓٗ-ٖٚص  ٖفتذ القج خ ج  ٖٗٔ-ٖٖٔ
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 انفصم انثاٍَ
 يف انتًُُح  إىل اهلل تؼاىلانذػىج دوس 

اختبدددار  ،والحدددخاىفدددي حدددق اذدددخيا الحدددبلر   تخادددب خمددد  إفدددخاد ل 
األساس الزابا لسسارسة الشذاط االقترادا في كدل  ةالسذخوخية اإلسبلمي

 . مغ إمتاج واستهبلك واجاور واػزيامطا خى 

إذ إن  ؛البعدددج الخوحدددي فدددي الشطددداى االقترددداداويذدددكل  دددحا الجامدددب 
األسدداس فددي الدياسددة االقترددادية اإلسددبلمية  ددػ أن ل سددبحامه واعددال  

  مخلدددااه والتدددداى اعاليسددده  دددي التدددي اردددػ  التردددخفات وألذددديته وابتندددا
  .ااالقترادية بيغ األفخاد بعزهع بعز  

ويتخادددب خمددد  ذلدددظ وجدددػد الصدددابا اإليسدددامي والخوحدددي فدددي الدياسدددة »
بدديغ مددا  ددػ االقترددادية اإلسددبلمية، ألاصددة وأن اإلسددبلى ال يعددخل ال رددل 

 . (ٔ)«مادا وما  ػ روحي

ج األلػ يدددددة فدددددي السجددددداالت ويدددددشعكذ أثدددددخ التػجددددده الخوحدددددي بتػحيددددد
بػجػد مجسػخدة مدغ التػجيهدات التذدخيعية التدي حدجدت معدالع  ،االقترادية

الحددبلر والحددخاى والسكددخوى والسدددتحب والسبدداح خمدد  محددػ مددا فرددمه خمسددا  
  .ال قه في مػسػخااهع

  :ويسكغ األترار إيجاز أ ع امظ انثار التذخيعية خم  الشحػ التالي

  :ة لتػحيج األلػ ية في مجار السػاردأ ع انثار التذخيعي -ٔ

                                      
دار الشهزددة  -مبددادئ االقتردداد اإلسددبلمي  -الددجكتػر/ الددديج خصيددة خبددج الػاحددج ( ٔ)

 .ٙٛص -الصبعة األول   -العخبية 
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 ن قامدددت حتددد  و  ،* الحدددخص خمددد  اسدددتفسار السدددػارد احدددت الطدددخول
قددار  :حيددث قددار أمددذ بددغ مالددظ ؛القيامددة خمدد  أحددج ع و ددػ ينددخس فددديمة

فدد ن اسددتصاع أن ال  ؛إن قامددت الددداخة وبيددج أحددجكع فددديمة»:^رسددػر ل 
  .(ٔ) «يقػى حت  ينخسها فمي عل

  .ها صنار الشخلوال ديمة يقرج ب

وخدددجى  ،* اسدددتخجاى السدددػارد فدددي السجددداالت السشاسدددبة لبلسدددت ادة مشهدددا
حيث جا  في الحج ث خدغ أبدي  خيدخة  ؛استخجامها في غيخ ما ألمقت لش عه

بيشسا رجدل راكدب خمد  بقدخة الت تدت إليده فقالدت لدع » :قار ^خغ الشبي  
  .(ٕ)«ألمقت لمحخاثة ،أألمق لهحا

خمدد  سددبيل المهددػ السجدداالت غيددخ السشتجددة * خددجى إ ددجار السددػارد فددي 
خدغ خسدخو  :فقدج ثبدت فدي الحدج ث ،اصدنيخ   احت  و ن كان خرد ػر   ،والعبث

مغ قتدل  :يقػر ^سسعت رسػر ل  :سسعت الذخيج يقػر :بغ الذخيج قار
دد :يقددػر ، ددػى القيامددة مشدده خددإ إلدد  ل  اخبف دد اخردد ػر    ايددا رب إن فبلم 

 . (ٖ)«عةولع يقتمشي لسش  اقتمشي خبف  

* التشبيه إل  أ سية الحخص خم  مطافدة البيئدة والسحافطدة خمد  مقدا  
  :جا  في الحج ث ،السػارد

                                      
بدداب السدددشج  -قي مدددشج السكفددخيغ رواى أحسددج فددي كتدداب بددا ،حددج ث مخفددػع مترددل( ٔ)

 الدابق. 
 باب استعسار البقخة لمحخاثة. -رواى البخارا في كتاب السدارخة ( ٕ)
بداب حدج ث الذدخيج بدغ  -رواى أحسج في أور مددشج الكدػفييغ  ،حج ث مخفػع مترل( ٖ)

 سػيج الفق ي . 
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ال  بدػلغ أحدجكع فدي  :^قدار رسدػر ل  :خغ خبج ل بغ من دل قدار»
ف ن خامدة الػسدػاس  ؛ثع  تػلأ فيه -قار أحسج- ،مدتحسه ثع ينتدل فيه

  .(ٔ) «مشه

إسدددخال اسدددتخجامها حتددد  و ن كدددان  مدددغ* السحافطدددة خمددد  السدددػارد 
  :إذ جا  في الحج ث الذخيف ،استخجامها في شاخة ل 

 ،و ددػ  تػلددأ ،مددخ بددعج ^أن رسددػر ل  ،خدغ خبددج ل بددغ خسدخو»
معدع و ن كشدت » :أفدي الػلدا  إسدخال  قدار :فقار ،«ما  حا الدخل» :فقار

  .(ٕ) «خم  مهخ جار

واددخك اإلمتدداج غيددخ  ،السذددخوع * اػجيدده اسددتخجاى السددػارد إلدد  اإلمتدداج
  .السذخوع في مجاالت الخسػر والخشديخ وغيخ ا

  :أ ع انثار التذخيعية لتػحيج األلػ ية في مجار العسل واإلمتاج -ٕ

في كل خسل واردخل فدي الحيداة بسدا فدي ذلدظ  * إألبلص الشية ر 
  :الترخفات اإلمتاجية لقػر ل 

َل ادُْْسؾِِؿنَي ُقْؾ ُقْؾ إِِّني ُأِمْرُت َأْن َأظْ  ﴿ ـَ َوُأِمْرُت ِِلَْن َأُكقَن َأوه ي بَُد اَّللهَ ُّمْؾًِصا َلُف الدي

﴾إِِّني َأَخاُف إِْن َظَصْقُت َرِّبي َظَذاَب َيْقٍم َظظِقٍؿ ُقِؾ اَّللهَ َأْظبُُد ُّمْؾًِصا َلُف ِديـِل 
(ٖ). 

                                      
 تحع . باب البػر في السد -رواى أبػ داود في كتاب الصهارة  ،مخفػع مترل( ٔ)
بداب مدا جدا  فدي القردج  -حج ث مخفػع مترل رواى ابدغ ماجده فدي كتداب الصهدارة ( ٕ)

 في الػلػ ، وكخا ة التعخا فيه . 
 .ٗٔ -ٔٔ ، آية: ( الدمخٖ)
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ا أمخ خم  محػ م ،العسل الرالذ الستقغ السشزبا في األدا * أدا  
ِِّب َمَعُف َوالطهْرَ َوَأَلـها ﴿ :آر داود بقػله ل  َوَلَؼْد آَتْقـَا َداُوَد ِمـها َفْضًًل َيا ِجبَاُل َأوي

ِديَد  ا إِِّني بََِم َتْعَؿُؾقَن  َلُف اْْلَ ِد َواْظَؿُؾقا َصاِْلً ْ ْر ِْم الَّسه َأِن اْظَؿْؾ َشابَِغاٍت َوَقدي

﴾َبِصرٌ 
(ٔ). 

 تسفل في إحكاى إسقاط السدسار في الفقب خم  محػ  واإلاقان  شا
  .سقجار ما ال يدسذ بخمخمته ألبلر األدا بدقيق 

  :الستقشيغ في أدا  خسمهع الرالذ بقػله  حا وقج وخج ل 
ـَ  ﴿ ْؿ َجـهاُت اْلِػْرَدْوِس ُكُزًًل َخالِِدي اِت َكاَكْت ََلُ اِْلَ ـَ آَمـُقا َوَظِؿُؾقا الصه  إِنه الهِذي

﴾فِقَفا ًَل َيبُْغقَن َظـَْفا ِحَقًًل 
(ٕ)

. 

  :لقػله جل  أمه ،* مخاقبة ل سبحامه واعال  في األدا  اإلمتاجي
ـْ َظَؿٍؾ إًِله ُكـها َظَؾقُْؽْؿ  ﴿ ـْ ُقْرآٍن َوًَل َتْعَؿُؾقَن ِم َوَما َتُؽقُن ِْم َصْلٍن َوَما َتْتُؾق ِمـُْف ِم

ََمِء ُصُفقًدا إِْذ ُتِػقُضقَن فِقِف وَ  ةٍ ِْم اِْلَْرِض َوًَل ِْم السه ـْ ِمْثَؼاِل َذره ـْ َربيَؽ ِم َما َيْعُزُب َظ

ـْ َذلَِؽ َوًَل َأْكَزَ إًِله ِْم كَِتاٍب ُمبنٍِي  ﴾َوًَل َأْصَغَر ِم
 (ٖ)

. 

 ،و حا التػجه مغ  أمه السحافطة خم  معا يخ إاقان العسل وامزباشه
وليذ  ،في الدخ والعمغواعال   متيجة الحخص خم  مخاقبة ل سبحامه

 ثع بعج ع خغ العسل الجاد مغ ورا  ضهخ ع. ،لسجخد إرلا  رؤسا  وم اقهع

                                      
 .ٔٔ -ٓٔ :، آية( سبأٔ)
 .ٛٔ -ٚٔ:، آية( الكه ٕ)
 .ٔٙ: ، آية(  ػمذٖ)
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* خجى االغتخار بخبذ ضا خ سخيا في السجى القخيب، خم  حداب 
في مسارسة بعس  كسا قج يقا مفبل   ،ألدارة اقترادية أكبخ في السجى البعيج

 مجاالت الدياحة خم  محػ غيخ مذخوع.

غيخ مذخوع  اسياحي   اصجر اإلسبلى األور واجه السدمسػن ضخف   ف ي
متسفل في سياحة السذخكيغ لمسدجج الحخاى، فجا  الشهي اإللهي خغ قبػر 

إل   ومبه ل  ،سياحتهع حت  و ن بجا األمخ فيه ازيحة بسشافا مادية
 أن أمخ الخز  بسذيئته سبحامه وحجى فقار:

ـَ آَمـُ  ﴿ ا الهِذي َ َراَم َبْعَد َظاِمِفْؿ َيا َأُّيه ُكقَن َكَجٌس َفًَل َيْؼَرُبقا اْدَْسِجَد اْْلَ ََم اْدُْْشِ قا إِكه

ـْ َفْضؾِِف إِْن َصاَء إِنه اَّللهَ َظؾِقٌؿ َحؽِقٌؿ  ﴾َهَذا َوإِْن ِخْػُتْؿ َظْقَؾًة َفَسْقَف ُيْغـِقُؽُؿ اَّللهُ ِم
(ٔ).

 

مشاط حداب أماى ل واألتيار السجار الحبلر مغ أبػاب الخز  سيكػن 
 خغ  خغ ابغ مدعػد ، فقج جا  في الحج ث الذخيف ، ػى القيامة

مغ خشج ربه حت  يدأر ال ادور قجى ابغ آدى  ػى القيامة »قار:  ^الشبي 
وماله مغ أ غ  ،وخغ  بابه فيع أببلى ،خغ خسخى فيع أفشاى :خغ ألسذ

  .(ٕ) «وماذا خسل فيسا خمع ،اكتدبه وفيع أم قه

 ع انثار التذخيعية لتػحيج األلػ ية في مجار االستهبلك: أ  -ٖ

 ؛وحخى * االستهبلك في حجود السذخوخية اإلسبلمية فيسا أحل ل 
 إذ يقػر: 

                                      
 .ٕٛ ، آية:( التػبةٔ)
بداب  -كتداب صد ة القيامدة والخقدائق والدػرع  حج ث مخفػع مترل رواى التخمحا فدي( ٕ)

 ما جا  في  أن الحداب والقرز.
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ًما َظَذ َضاِظٍؿ َيطَْعُؿُف إًِله َأْن َيُؽقَن َمْقَتًة َأْو َدًما  ﴿ ُقْؾ ًَل َأِجُد ِْم َما ُأوِحَل إََِله ُِمَره

ـِ اْضُطره َغْرَ َباٍغ َوًَل َمْسُػقًحا  ُف ِرْجٌس َأْو فِْسًؼا ُأِهؾه لَِغْرِ اَّللهِ بِِف َفَؿ َؿ ِخـِْزيٍر َفنِكه َأْو َْلْ

﴾َظاٍد َفنِنه َربهَؽ َغُػقٌر َرِحقؿٌ 
(ٔ)

. 

كان أ ل الجا مية »وقج أألخج الحاكع وصححه خغ ابغ خباس قار: 
ل مبيه، وأمدر كتابه، وأحل  فبعث ،اويتخكػن أ يا  اقحر  يأكمػن أ يا  

وما حخى فهػ حخاى، وما سكت  ،حبلله، وحخى حخامه، فسا أحل فهػ حبلر
 .(ٕ) «خشه فهػ خ ػ مشه

 ؛* ال حق لبذخ في حل أو احخيع بنيخ ما أمخ ل سبحامه واعال  به
 حيث يقػر: 

ـْ ِرْزٍق َفَجَعؾْ  ﴿ ُتْؿ ِمـُْف َحَراًما َوَحًَلًًل ُقْؾ آَّللهُ َأذَِن ُقْؾ َأَرَأْيُتْؿ َما َأْكَزَل اَّللهُ لَُؽْؿ ِم

وَن  ﴾َلُؽْؿ َأْم َظَذ اَّللهِ َتْػَسُ
(ٖ).

 

 ع أ ل الذخك كامػا يحمػن مغ » : قار ابغ خباس ، وفي ا ديخ ا
 . (ٗ) «وا ويحخمػن ما  ا ،وا الحخث واألمعاى ما  ا

 ك حبلال  * الحخص خم  أن يكػن مرجر السار السدتخجى في االستهبل 
يا » :قار ^أن رسػر ل  ، ف ي صحيذ مدمع خغ أبي  خيخة اشيب  

                                      
 .٘ٗٔ: ، آية( األمعاىٔ)
 -الدجر السشفدػر فدي الت دديخ السددأثػر -اإلمداى خبدج الدخحسغ جدبلر الدج غ الدديػشي ( ٕ)

 .ٕٖٚص حة  - ٖٜشبعة  -دار ال كخ -الجد  الخابا 
 .ٜ٘: ، آية(  ػمذٖ)
 . ٜٖٙ السخجا الدابق، ص حة( ٗ)
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و ن ل أمخ السؤمشيغ بسا أمخ به  اأ ها الشاس إن ل شيب ال يقبل إال شيب  
إمي بسا  ايا أ ها الخسل كمػا مغ الصيبات واخسمػا صالح  :}السخسميغ فقار
ثع  {،مغ شيبات ما رزقشاكع يا أ ها الح غ آمشػا كمػا} :وقار {،اعسمػن خميع

 ؛يا رب ،يا رب :ذكخ الخجل يصيل الد خ أ عث أغبخ يسج  جيه إل  الدسا 
ومصعسه حخاى ومذخبه حخاى وممبده حخاى وغحا بالحخاى فأم  يدتجاب 

 . (ٔ)«لحلظ

السذخوع والبعج خغ اإلسخال * الحخص خم  االختجار في االستهبلك 
َيا َبـِل آَدَم ُخُذوا ِزيـَتَُؽْؿ ِظـَْد ُكؾي } :يث قارح والتبح خ خم  محػ ما أمخ ل 

فنِيَ  ُف ًَل ُُيِبه اْدَُّْسِ ُفقا إِكه ُبقا َوًَل ُتَّْسِ  (ٕ).{َمْسِجٍد َوُكُؾقا َواْذَ

 :فقار  ،* األألح بالديشة السذخوخة بنيخ إسخال وال كبخ وال مخيمة
َم ِزيـََة اَّللهِ الهتِل َأْخرَ } ـْ َحره ـَ آَمـُقا ِْم ُقْؾ َم ِذي ْزِق ُقْؾ ِهَل لِؾه ـَ الري َج لِِعَباِدِه َوالطهقيَباِت ِم

ُؾ اْْلَياِت لَِؼْقٍم َيْعَؾُؿقَن  ْكَقا َخالَِصًة َيْقَم اْلِؼقَاَمِة َكَذلَِؽ ُكَػصي َقاِة الده ﴾اْْلَ
(ٖ)

. 

* إباحة السحطػرات في األزمات الصارئة والكػارث خم  محػ ما يذبا 
الزخورات ابيذ »الذخخية لمقاخجة  إخساال   ،ت األساسية لمحياةالزخورا

َا  } :والتي استشبصها خمسا  األصػر مغ قػر ل  ،«السحطػرات َيا َأُّيه

ََم َح  اُه َتْعُبُدوَن إِكه ـْ َضقيَباِت َما َرَزْقـَاُكْؿ َواْصُؽُروا َّللِهِ إِْن ُكـُْتْؿ إِيه ـَ آَمـُقا ُكُؾقا ِم َم ره الهِذي

                                      
 رواى مدمع في قبػر الرجقة مغ الكدب الصيب واخبيتها. ( ٔ)
 .ٖٔ: ، آية( األخخالٕ)
 .ٕٖ: ، آية( األخخالٖ)
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ـِ اْضُطره َغْرَ َباٍغ َوًَل  ـِْزيِر َوَما ُأِهؾه بِِف لَِغْرِ اَّللهِ َفَؿ َؿ اْْلِ َم َوَْلْ َظادٍ َفًَل  َظَؾقُْؽُؿ اْدَْقَتَة َوالده

{إِْثَؿ َظَؾْقِف إِنه اَّللهَ َغُػقٌر َرِحقؿٌ 
(ٔ)

. 

َم َظَؾقُْؽُؿ اْدَْقَتَة وَ  } :وقػله سبحامه واعال  ََم َحره ـِْزيِر َوَما ُأِهؾه إِكه َؿ اْْلِ َم َوَْلْ الده

ـِ اْضُطره َغْرَ َباٍغ َوًَل َظاٍد َفنِنه اَّللهَ َغُػقٌر َرِحقؿٌ  {لَِغْرِ اَّللهِ بِِف َفَؿ
(ٕ). 

و إذا  ،حيغ ذبحه -ما ذكخ خميه غيخ اسع ل  :{ما أ ل لنيخ ل به}
  .الصخ إل  السيتة

                                      
 .ٖٚٔ -ٕٚٔ:، آية(البقخةٔ)
 .٘ٔٔ: ، آ ية( الشحلٕ)
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 انثانثانفصم 
 ادلىاسد االقتصادَح نىفشج حانذػىَس األس

يدتشج اليقيغ اإليسامي بػفخة مرادر السػارد االقترادية إل  أصػر 
  :مشها ما  مي ،خقجية كفيخة

مغ امظ  اوالسػارد االقترادية بعز   ،فػ  الحرخ معع ل  :أواًل 
  .خم  ذلظ ف ن الػفخة قائسة فيها ال ريب اواخايب   ،الشعع

وبأن امظ الشعع  ، ي معع ل سبحامه واعال وجا  التشبيه إل  خجى اشا
وا كِْعَؿَة } :فػ  الحرخ في قػله جل  أمه ـْ ُكؾي َما َشَلْلُتُؿقُه َوإِْن َتُعده َوآَتاُكْؿ ِم

ارٌ  ْكَساَن لََظُؾقٌم َكػه ُصقَها إِنه اْْلِ {اَّللهِ ًَل ُُتْ
(ٔ)

. 

ُصقَها إِنه } وا كِْعَؿَة اَّللهِ ًَل ُُتْ {اَّللهَ َلَغُػقٌر َرِحقؿٌ  َوإِْن َتُعده
(ٕ)

. 

َواَّللهُ } :وقج جا  الخبا بيغ الشعع والسػارد في قػر ل سبحامه واعال 

ابِقَؾ َتِؼقُؽُؿ  َباِل َأْكـَاًكا َوَجَعَؾ َلُؽْؿ ََسَ ـَ اْْلِ ها َخَؾَؼ طًَِلًًل َوَجَعَؾ َلُؽْؿ ِم َجَعَؾ َلُؽْؿ ِِم

ابِقَؾ َتِؼقُؽْؿ َبلْ  ره َوََسَ ُؽْؿ ُتْسؾُِؿقنَ اْْلَ {َشُؽْؿ َكَذلَِؽ ُيتِؿه كِْعَؿَتُف َظَؾقُْؽْؿ َلَعؾه
(ٖ). 

ََمَواِت َوَما ِْم اِْلَْرِض َوَأْشبََغ َظَؾْقُؽْؿ كَِعَؿُف } َر لَُؽْؿ َما ِْم السه ْ َتَرْوا َأنه اَّللهَ َشخه َأََل

ـْ ُُيَاِدُل ِْم اَّللهِ  ،َطاِهَرًة َوَباضِـَةً  ـَ الـهاِس َم { بَِغْرِ ِظْؾٍؿ َوًَل ُهًدى َوًَل كَِتاٍب ُمـِرٍ َوِم
(ٗ). 

                                      
 .ٖٗ: ، آية( إبخا يعٔ)
 .ٛٔ: ، آية( الشحلٕ)
 .ٔٛ: ، آية( الشحلٖ)
 .ٕٓ: ، آية( لقسانٗ)



 

 دور الدعوة إىل اهلل تعاىل يف االدخار وزيادة دخل الفرد واجلماعة املسلمة

ٛٗ 

 
ً
قجر أقػات األرض في لن  السجة التي ألمق فيها  : أن ل اثاَُ

ُقْؾ َأئِـهُؽْؿ َلتَْؽُػُروَن بِالهِذي َخَؾَؼ اِْلَْرَض ِْم }األرض، فقار سبحامه واعال : 

َعُؾقَن َلُف َأْكَداًدا َذلَِؽ  ـْ َفْققَِفا َوَباَرَك فِقَفا  َيْقَمنْيِ َوَِتْ َربه اْلَعاَدنَِي َوَجَعَؾ فِقَفا َرَواِدَ ِم

ََمِء َوِهَل ُدَخاٌن  ائِؾنَِي ُثؿه اْشَتَقى إََِل السه اٍم َشَقاًء لِؾسه ا ِْم َأْرَبَعِة َأيه َر فِقَفا َأْقَقاََتَ َوَقده

ا َولِْْلَْرِض اِْئتَِقا َضْقًظا َأْو كَ  {ْرًها َقاَلَتا َأَتْقـَا َضائِِعنيَ َفَؼاَل ََلَ
(ٔ). 

 
ً
وخصا  ل  ،اليقيغ بأن ل  ػ النشي له ما في الكػن بأثخى :اثانث

َلُف َما ِْم } :واسا بقجر ما  تدا  حا النش  الحا ال حرخ له وال خج وال كع

ِؿقُد  َق الَْغـِله اْْلَ ََمَواِت َوَما ِْم اِْلَْرِض َوإِنه اَّللهَ ََلُ {السه
(ٕ). 

 
ً
 ،وقجراه خم  الخمق مصمقة ،@ل سبحامه واعال  الخالز :اساتؼ

ُهَق الهِذي َخَؾَؼ لَُؽْؿ } :حيث قار ؛وألمق ل سبحامه جل  أمه مػارد األرزا 

ءٍ  ـه َشْبَع َشََمَواٍت َوُهَق بُِؽؾي َرْ اُه ََمِء َفَسقه  َما ِْم اِْلَْرِض ََجِقًعا ُثؿه اْشتََقى إََِل السه

{َظؾِقؿٌ 
(ٖ)

. 

                                      
 .ٔٔ -ٜ، آية: ( فرمتٔ)
 .ٗٙ: ، آية( الحإٕ)
 .ٜٕ: ، آية( البقخةٖ)
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 انشاتغانفصم 
 ادلؤثشج يف صَادج ادلىاسد االقتصادَح  انذػىَحانتىجهاخ 

إن  حى التػجهات والترخفات اإليسامية السؤثخة في زيادة السػارد  ؤمغ 
أما غيخ السدمع فسغ الصبيعي أن  ،بها السدمع ويقبمها مشصقه اإليسامي

بخرػصية امظ قػر وبحلظ يسكغ ال ،و ن خخفها سيتشكخ لها ،يجهمها
واإليسان به  ػ مجألل القبػر لكل  ألاصة أن اػحيج ل  ،الترخفات

  .و ال فبل وزن له ،خسل صالذ

وفيسا  مي خخض ا ريمي لمتػجهات والترخفات اإليسامية السؤثخة في 
 زيادة السػارد:

  :األخز تأسثاب انؼًم انصاحل -1
ا  والحخص خم  بحر في األدالعسل ومقػمااه مغ اإلاقان واالمزباط 

 ي األصل العاى الحا  ،غاية الػسا في الدعي خم  الخز  واألألح بأسبابه
واشامي الجهج في  ،و ي التي بالحخص خميها ، خاب الحرػر خم  الخز  

  .في الجألل والخز   احقق زيادة وفزبل   ،سبيمها

جهج  هدخا  مشه بأمادون  ،ما ربه اوالسؤمغ يأألح بأسباب الخز  أدب  
 ،خمسه أو خبلقااه وأسباب الذخرية  ي وحج ا السخابة لمخز  أو 

ثع ي ػض إل  ربه األمخ فيسا قجرى  ،فالسؤمغ يأألح بأسباب العسل والدعي
  .مغ رز  

ربسا  ،محجودة في الػقت والجهج اوكع مغ رجار أخسار يقجمػن أسباب  
 ،ثع يحققػن مغ ورا  ذلظ الخيخ الكفيخ ،رسالة بخقية أو وساشة  اا ية
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يذقػن فيه مغ صباحهع  ،وفي السقابل كع مغ كادحيغ شػار  ػمهع
 ورزقهع مقجر بقجر معمػى لحكسة أراد ا خبلى النيػب. ،لسدائهع

واألرزا   ي فزمه سبحامه  ،فاألسباب  ي أخحار العباد إل  ل 
  .واعال   هبه بقجر لسغ يذا 

  :اإلَفاق يف سثُم اهلل  -2
أن يخمق خميه في  ، ق ابتنا  مخلااهوخج سبحامه واعال  مغ أم

ْؿ } :حيث قار ؛حدغ الفػاب ةالجميا ويخزقه في انألخ  ـَ ُيـِْػُؼقَن َأْمَقاََلُ َمثَُؾ الهِذي

ـْ ِْم َشبِقِؾ اَّللهِ َكَؿثَِؾ َحبهٍة َأْكَبتَْت َشبَْع َشـَابَِؾ ِْم ُكؾي ُشـُْبَؾٍة ِماَئُة َحبهٍة َواَّللهُ ُيَضاِظُػ دَِ 

{اُء َواَّللهُ َواِشٌع َظؾِقؿٌ َيَش 
(ٔ). 

ٍء َفُفَق } ـْ َرْ ـْ ِظَباِدِه َوَيْؼِدُر َلُف َوَما َأْكَػْؼُتْؿ ِم ـْ َيَشاُء ِم ْزَق دَِ ُقْؾ إِنه َرِّبي َيبُْسُط الري

اِزقنِيَ  ؾُِػُف َوُهَق َخْرُ الره {ُُيْ
(ٕ)

. 

إِنه }فقار:  ،ووخج سبحامه واعال  ب كخاى السش قيغ في سبل الخيخ

ْؿ َأْجٌر َكِريؿٌ  ْؿ َوََلُ َقاِت َوَأْقَرُضقا اَّللهَ َقْرًضا َحَسـًا ُيَضاَظُػ ََلُ دي قنَِي َواْدُصه دي {اْدُصه
(ٖ). 

  :اإلمياٌ -3
 :حيدث قددار؛ مدغ الدخز  والبخكدة لمسدؤمشيغوخدج سدبحامه واعدال  بسديدج 

َؼْقا َلَػَتْح } ـْ َوَلْق َأنه َأْهَؾ اْلُؼَرى آَمـُقا َواته نََمِء َواِْلَْرِض َوَلؽِن ـَ السه ـَا َظَؾْقِفْؿ َبَرَكاٍت ِمن

ُبقا َفَلَخْذَكاُهْؿ بََِم َكاُكقا َيْؽِسُبقنَ  {َكذه
(ٗ)

. 

                                      
 .ٕٔٙ: ، آية( البقخةٔ)
 .ٜٖ ، آية:( سبإٔ)
 .ٛٔ ، آية( الحج جٖ)
 .ٜٙ: ، آية( األخخالٗ)
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  .(ٔ)ألخصتهع الدسا  بخكتها واألرض مبااها  :قار قتادة

كسا وخج ل سبحامه جل  أمه في كتابه  ؛وبفبات اإليسان اجون الشعع
وا َما َذلِ } :الكخيع بقػله ُ ا كِْعَؿًة َأْكَعَؿَفا َظَذ َقْقٍم َحتهك ُيَغري ً ْ َيُؽ ُمَغري َؽ بِلَنه اَّللهَ ََل

{بَِلْكُػِسِفْؿ َوَأنه اَّللهَ َشِؿقٌع َظؾِقؿٌ 
(ٕ)

. 

  :انصالح وانتقىي -4
بخز  مغ حيث ال  ،وخج ل سبحامه جل  أمه لسغ ااق  مغ خبادى

ـْ َيته  ....} :فقار ،يحتدب َتِسُب َوَم ـْ َحْقُث ًَل َُيْ ِؼ اَّللهَ َُيَْعْؾ لَُف َّمَْرًجا َوَيْرُزْقُف ِم

ٍء َقْدًرا ْؾ َظَذ اَّللهِ َفُفَق َحْسبُُف إِنه اَّللهَ َبالُِغ َأْمِرِه َقْد َجَعَؾ اَّللهُ لُِؽؾي َرْ ـْ َيَتَقكه {َوَم
(ٖ). 

 حى    تمػ خم ^قار ك جعل رسػر ل  ،خغ أبي ذر»وقج ثبت 
يا أبا ذر  :ثع قار ،حت  فخ  مغ انية اومغ  تق ل يجعل له مخخج   ،انية

فجعل  تمػ بها ويخدد ا خم  حت   :لػ أن الشاس كمهع أألحوا به لك تهع قار
 . (ٗ) «....معدت

غ بعج ما كان مغ مبالسمظ  خم  سيجما  ػس   مغ ل ولقج 
ل تغ، وصبخى خم  أذى ورجائه إليه أن يرخل خشه ا ،أمخ ألذيته لخبه

                                      
 -الدجر السشفدػر فدي الت دديخ السدأثػر  -اإلماى خبج الخحسغ جدبلر الدج غ الدديػشي ( ٔ)

 .  ٘ٓ٘ص حة  -ٖٜشبعة  -دار ال كخ  -الجد  الفالث 
 .ٖ٘: ، آية ار( األمٕ)
 .ٖ-ٕ: ، آية( الصبل ٖ)
بداب حدج ث  -كتداب مددشج األمردار  -حج ث مخفػع مترل رواى أحسدج فدي مددشجى ( ٗ)

 أبي ذر الن ارا.
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.. كل ذلظ أخقبه ل .أألػاه والطالسيغ أودخػى الدجغ بنيخ ما سبب جشاى
 خغ لدامه:  فقار ل  ،في الجميا بسمظ ال مديج بعجى ل زل اله أليخ  
ـه اَّللهُ َظَؾقْـَا إِكه } ـْ َقاُلقا َأئِـهَؽ َِلَْكَت ُيقُشُػ َقاَل َأَكا ُيقُشُػ َوَهَذا َأِخل َقْد َم ُف َم

{َيتهِؼ َوَيْصِزْ َفنِنه اَّللهَ ًَل ُيِضقُع َأْجَر اْدُْحِسـنِيَ 
(ٔ)

. 

  :اذلجشج يف سثُم اهلل  -5
و حا  ^ حا ما أوص  به الشبي  ،ال  جخة بعج ال تذ ولكغ جهاد ومية

أو قج  ،مغ ال تغ افخار   اما  جخة بعس السؤمشيغ أحيام    التػجه ال  تشاف
كسا  ػ الحار  ؛إلسبلى بنيخ حق إال أن يقػلػا ربشا ليخخجػ ع أخجا  ا

  .السؤس  انن إزا  بعس األقميات اإلسبلمية في بعس الجور األوروبية

وفي سبيل  ،بج شهع ابديادة الخز  لمسهاجخيغ فخار   وقج بذخ ل 
ـْ َبْعِد َما ُطؾُِؿقا َلـُ } :فقار ،مرخاه ـَ َهاَجُروا ِْم اَّللهِ ِم ْكَقا َحَسـًَة َوالهِذي َئـهُفْؿ ِْم الده َبقي

{َوَِلَْجُر اْْلِخَرِة َأْكَزُ لَْق َكاُكقا َيْعَؾُؿقنَ 
(ٕ)

. 

ـْ ُُّيَاِجْر ِْم َشبِقِؾ اَّللهِ َُيِْد ِْم اِْلَْرِض ُمَراَغًَم َكثًِرا َوَشَعًة } :وقار ل  َوَم

ـْ َبْقتِِف ُمَفاِجًرا إََِل اَّللهِ ُرْج ِم ـْ َُيْ َوَرُشقلِِف ُثؿه ُيْدِرْكُف اْدَْقُت َفَؼْد َوَقَع َأْجُرُه َظَذ اَّللهِ  َوَم

{َوَكاَن اَّللهُ َغُػقًرا َرِحقًَم 
(ٖ)

. 

                                      
 .ٜٓ: ، آية(  ػس ٔ)
 .ٔٗ: ، آية( الشحلٕ)
 .ٓٓٔ ، آية:( الشدا ٖ)
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مغ الزبللة إل   متحػال  »وسعة  اكفيخ   اخغ قتادة قار في ا ديخ مخاغس  
  .(ٔ) «ومغ العيمة إل  النش  ،الهجى

فا اقترادية خج جة مغ اتيذ لمسؤمغ مشا ،والهجخة في سبيل ل 
  :بيشها

حخص السهاجخ خم  األدا  السخمز لمعسل واألمامة في  -ٔ
  .اورألا  اقترادي   االسعامبلت بحيث اعكذ مسػ  

 ادألمػا اإلسبلى اأثخ   ،أن أغمب مدمسي العالع ،ومسا يججر اإل ارة إليه
قتهع وصج ،بالقجوة الصيبة لمتجار السدمسيغ األوائل بعج ما خايذػا أمامتهع

  .في معامبلاهع
ولػال مية الجهاد في سبيل ل التي يدتحزخ ا السهاجخون لحاب 

 ابتقاليج ع واسا ي   ااأثخ   .. ؤال  التجار في السجتسعات التي  اجخوا إليها
  .اوال حققػا أثخ   ،ولسا أقامػا دخػة ،ما خادااهع

 ،هومشافا السجتسا السهاجخ إلي ،الخبا بيغ مشافا الػشغ األى -ٕ
رواى  وكسا جا  في الحج ث الحا ،واحقيق مشافا في التبادر الدمعي بيشهسا

الجالب مخزو  والسحتكخ » ^خغ رسػر ل  ،سيجما خسخ بغ الخصاب
  .(ٕ) «ممعػن 

                                      
 .  ٓ٘ٙص حة  -مخجا سابق  -الجر السشفػر ( ٔ)
بدداب الحكددخة  -كتدداب التجددارات  -ماجدده فددي سددششه حددج ث مخفددػع مشقصددا رواى ابددغ ( ٕ)

 والجمب . 
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  :االستغفاس -6
لعبادى بأن رزقهع سيريخ إل  زيادة إن استن خوا ل  وخج مغ ل 

 ُؽْؿ ُثؿه ُتقُبقا إَِلْقِف ُيَؿتيْعُؽْؿ وَ } :فقار ،خغ ذمػبهع أو اقريخ ع َأِن اْشتَْغِػُروا َربه

ك َوُيْمِت ُكؾه ذِي َفْضٍؾ َفْضَؾُف َوإِْن َتَقلهْقا َفنِِّني َأَخاُف  َمَتاًظا َحَسـًا إََِل َأَجٍؾ ُمَسؿًّ

 {َظَؾقُْؽْؿ َظَذاَب َيْقٍم َكبِرٍ 
(ٔ)

. 

 ،دان بعس مغ أمبيائهخم  لبديادة الخز  باالستن ار  ووخج ل 
ََمَء } :فقار سيجما مػح لقػمه اًرا ُيْرِشِؾ السه ُف َكاَن َغػه ُؽْؿ إِكه َفُؼْؾُت اْشتَْغِػُروا َربه

{َظَؾقُْؽْؿ ِمْدَراًرا َوُيْؿِدْدُكْؿ بَِلْمَقاٍل َوَبـنَِي َوَُيَْعْؾ لَُؽْؿ َجـهاٍت َوَُيَْعْؾ لَُؽْؿ َأْْنَاًرا
(ٕ). 

 قػمه:وقار سيجما  ػد ل
ََمَء َظَؾْقُؽْؿ ِمْدَراًرا َوَيِزْدُكْؿ } ُؽْؿ ُثؿه ُتقُبقا إَِلقِْف ُيْرِشِؾ السه َوَيا َقْقِم اْشتَْغِػُروا َربه

ـُ بَِتاِركِل  تُِؽْؿ َوًَل َتَتَقلهْقا ُُمِْرِمنَي َقاُلقا َيا ُهقُد َما ِجْئَتـَا بَِبقيـٍَة َوَما َكْح ًة إََِل ُققه تِـَ ُققه ا آَِلَ

ـُ لََؽ بُِؿْمِمـنِيَ  ـْ َقْقلَِؽ َوَما َكْح {َظ
(ٖ). 

قار رسػر ل  :وفي الحج ث الذخيف خغ ابغ خباس أمه حجثه قار
ومغ كل  ع  ،امغ لدى االستن ار جعل ل له مغ كل ليق مخخج  » :^
  .(ٗ) «ورزقه مغ حيث ال يحتدب افخج  

                                      
 .ٖ: ، آية(  ػدٔ)
 ٕٔ -ٓٔ:، آية ( مػحٕ)
 .ٖ٘ -ٕ٘:، آية (  ػدٖ)
 باب االستن ار.  -كتاب الربلة  -( حج ث مخفػع مترل رواى أبػ داود في سششه ٗ)
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الخصاب  قار: ألخج خسخ بغ وأألخج البيهقي في سششه خغ الذعبي 
  .يدتدقي فمع  دد خم  االستن ار حت   خجا 

واالستن ار  تيذ فخصة لسخاجعة الش ذ وأألصائها والكذ  خشها 
ألن السدتن خ خادة يدتحزخ في م ده األخسار التي  ؛ومحاولة ارحيحها

  . خجػ مغ ل غ خامه والع ػ خشها
 ،أو خصا  اإلمدامية ال اخمػ مغ ارخفات اقترادية مبادلةوالترخفات 

ا ػم   واالستن ار يعسق الحخص خم  االمتفار لذخع ل في امظ الترخفات 
قيع ال زيمة  خم  ادامي الشذاط االقترادا خم  مهإ مغ ا شعكذ إيجابي  

  .والرج  والذخل
 :شكش اهلل سثحاَه جم شأَه -7

وقج وخج ل سبحامه  ، ديج مغ الخز  والشعع بأذن ل الذكخ 
ـْ َكَػْرُتْؿ إِنه } :ظ حيغ قارواعال  بحل

ُؽْؿ َوَلئِ ـْ َصَؽْرُتْؿ َِلَِزيَدكه
ُؽْؿ َلئِ َن َربه َوإِْذ َتَلذه

{َظَذاِِّب َلَشِديٌد 
(ٔ)

. 

 اولقشهع إياى رحسة بعبادى و   اق   ،خبادى بالحسج وقج أمخ ل 
ه مفقار سبحا ..خميهع مغ خجد ع خغ الػفا  بسا  ميق مغ الحسج لخبهع

ْؿُد َّللِهِ َربي اْلَعادنَِيَ } :واعال  {اْْلَ
(ٕ). 

حيث قار  ؛وجا  األمخ بالذكخ والحسج في أكفخ مغ مز قخآمي مبارك
{َفاْذُكُروِِّن َأْذُكْرُكْؿ َواْصُؽُروا َِل َوًَل َتْؽُػُرونِ } :ل 

(ٖ). 

                                      
 .ٚ( إبخا يع: ٔ)
 .ٕ( ال ااحة: ٕ)
 .ٕ٘ٔ( البقخة: ٖ)



 

 دور الدعوة إىل اهلل تعاىل يف االدخار وزيادة دخل الفرد واجلماعة املسلمة

ٜٕ 

ـَ } اِجِدي ـَ السه ـْ ِم {َفَسبيْح بَِحْؿِد َربيَؽ َوُك
(ٔ)

. 

ْؿُد } يُؽْؿ آَياتِِف َفَتْعِرُفقَْنَا َوَما َربهَؽ بَِغافٍِؾ َظَمه َتْعَؿُؾقنَ  َوُقِؾ اْْلَ  {َّللِهِ َشُرِ
(ٕ)

. 

ْؿُد َّللِهِ َربي اْلَعاَدنِيَ } ـَ اْْلَ ي له ًَل إَِلَف إًِله ُهَق َفاْدُظقُه ُّمْؾِِصنَي َلُف الدي {ُهَق اْْلَ
(ٖ)

. 

اًبا َفَسبيْح بَِحْؿِد َربيَؽ َواْشتَْغِػْرهُ } ُف َكاَن َتقه {إِكه
(ٗ). 

 :حيث ثبت في الحج ث ؛والذكخ والحسج مغ األمػر التي يحبها ل 
إن ل ليخلي خغ العبج أن » :^قار رسػر ل  :قار ،خغ أمذ بغ مالظ

 .(٘) «يأكل األكمة فيحسجى خميها أو يذخب الذخبة فيحسجى خميها

  :جابية لعل أ سها ما  مياقترادية إي اآثار   ويخاب الذكخ والحسج 

يجعمه  تدام  بصسػحه  ..قياى اإلمدان بػاجب الحسج والذكخ -ٔ
ألمه ال يدتكفخ ؛ لسديج مغ التشسية واالستفسار اويكػن مهيئ   ،االقترادا
  .مديج مغ فزمه خم  ل 

خم  السػارد والشعع مغ  اقياى اإلمدان بػاجب الذكخ يجعمه محافط   -ٕ
ألن مدبة الشعسة إل  ل بالذكخ يجعل  ؛وسػ  االستخجاى اإلسخال والتبح خ

  .مخال ة أمخ ل فيها اإلمدان خم  ححر مغ 

                                      
 .ٜٛ( الحجخ: ٔ)
 .ٖٜشسل: ( الٕ)
 .٘ٙ( غافخ: ٖ)
 .ٖ( الشرخ: ٗ)
بداب اسدتحباب حسدج ل اعدال  بعدج األكدل  -كتداب الدحكخ والدجخا   -صحيذ مددمع ( ٘)

 والذخب . 



 

 العدد الثامن والعشرون      جمـلـة الـسهـــــــــــراء

ٜٖ 

ألا مغ الهدات االقترادية والتي قج اكػن في حالة التعخض  -ٖ
و مسا  فق في أن  ،ال يدتػلي اليأس خم  م ذ السدمع ،محشتها  ج جة

 ،تقبار قزا  ل بالخلا بأن اس مت ائبل   ،اسيعػله أليخ   فزل ل 
 سيعػد خميه بسديج مغ ال زل.  ،والحخص خم   كخى في كل حار

  :االستقايح ػهً ششع اهلل -8
حيث  ؛االستقامة خم   خع ل ي تذ بخكات مغ الشعع ب ذن ل 

  :قار
َؼْقا َلَػتَْحـَا َظَؾقِْفْؿ َبَرَكاٍت } ََمِء َواِْلَْرِض  َوَلْق َأنه َأْهَؾ اْلُؼَرى آَمـُقا َواته ـَ السه ِم

ُبقا َفَلَخْذَكاُهْؿ بََِم َكاُكقا َيْؽِسُبقنَ  ـْ َكذه
{َوَلؽِ

(ٔ). 

ـْ َفْققِِفْؿ } ِْؿ َِلََكُؾقا ِم ـْ َرِّبي ْكِجقَؾ َوَما ُأْكِزَل إَِلقِْفْؿ ِم ُؿ َأَقاُمقا التهْقَراَة َواْْلِ َوَلْق َأْنه

ِت َأْرُجؾِِفْؿ ِمـُْفْؿ أُ  ـْ َُتْ ٌة ُمْؼَتِصَدٌة َوَكثٌِر ِمـُْفْؿ َشاَء َما َيْعَؿُؾقنَ َوِم {مه
(ٕ)

. 

جهة األسصاق وانتجاسج يٍ خالل انتؼاسف وانؼالقاخ  -9
ـْ َذَكٍر َوُأْكَثك َوَجَعْؾـَاُكْؿ } :اإلَساَُح: قال اهلل  ا الـهاُس إِكها َخَؾْؼـَاُكْؿ ِم َ َيا َأُّيه

{نه َأْكَرَمُؽْؿ ِظـَْد اَّللهِ َأْتَؼاُكْؿ إِنه اَّللهَ َظؾِقٌؿ َخبِرٌ ُصُعقًبا َوَقَبائَِؾ لِتََعاَرُفقا إِ 
(ٖ)

. 

فالتعارل اإلمدامي والسشافا الستبادلة بيغ البذخ، لخورة اجتساخية، 
في كتابه الكخيع، كي  تحقق مغ ورا  ذلظ الش ا  ل  اهيوقج أ ار إل

                                      
 .ٜٙ( األخخال: ٔ)
 .ٙٙ(السائجة: ٕ)
 .ٖٔ( الحجخات: ٖ)
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ي ا كان مرجر ا شالسا ال الستبادر، والحخص خم  الحكسة والسعخفة والخبخة أ
ا لمعقيجة، فقج جا  في الحج ث:   اذكل ألصخ ا خم  الج غ أو اهج ج 

الكمسة الحكسة لالة : »قار: قار رسػر ل خغ أبي  خيخة 
 . (ٔ)«السؤمغ حيفسا وجج ا فهػ أحق بها

و ي اذكل انن لخورة اقترادية ال م خ مشها في ضل التكتبلت 
 ارة والعالسية. الجولية واا اقيات التج

  :صهح األسحاو -10
والتأكيج في أكفخ مغ  ،صمة األرحاى مغ األمػر التي جا  بها األمخ

قصا األرحاى مغ مطا خ اإلفداد في  وقج جعل ل  ،مز قخآمي مبارك
َفَفْؾ َظَسْقُتْؿ إِْن َتَقلهْقُتْؿ َأْن ُتْػِسُدوا ِْم اِْلَْرِض } :فقار جل و أمه ،األرض

{ُعقا َأْرَحاَمُؽؿْ َوُتَؼطي 
(ٕ)

. 

حيث ثبت خغ  ؛بأثخ صمة األرحاى في زيادة الخز   وقج وخج الشبي 
مغ سخى أن  بدا له » :يقػر سسعت رسػر ل  :قار أمذ بغ مالظ 

  .(ٖ)«في رزقه أو  شدأ له في أثخى فميرل رحسه

  :يتاتؼح احلج وانؼًشج -11
ي وخج الشبي صم  خميه الستابعة بيغ الحإ والعسخة مغ األمػر الت

خغ خاصع خغ خبج ل  :حيث جا  ؛وسمع مغ أدا ا بديادة ال زل والخز  

                                      
 باب الحكسة .  -كتاب الد ج  -حج ث مخفػع مترل رواى ابغ ماجه في سششه ( ٔ)
 .ٕٕ( دمحم: ٕ)
 باب مغ أحب البدا في الخز . -كتاب البيػع  -صحيذ البخارا ( ٖ)
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 ؛اابعػا بيغ الحإ والعسخة» : قار رسػر ل :خغ أبيه قار ،بغ خامخ
بيشهسا اديج في العسخ والخز  واش يان الحمػب كسا  ش ي ما ف ن متابعة 

 . (ٔ)«الكيخ ألبث الحج ج

 انتىكم:  -12
خ بالتػكل خم  ل سبحامه واعال  جا  في أكفخ مغ آية مغ كتاب األم

ـْ َحْقُث ًَل }مغ ذلظ قػله اعال :  ل  َعْؾ َلُف َّمَْرًجا َوَيْرُزْقُف ِم ـْ َيتهِؼ اَّللهَ َُيْ َوَم

ْؾ َظَذ اَّللهِ َفُفَق َحْسبُُف إِنه اَّللهَ َبالُِغ َأْمِرِه قَ  ـْ َيَتَقكه َتِسُب َوَم ٍء َُيْ ْد َجَعَؾ اَّللهُ لُِؽؾي َرْ

{َقْدًرا
(ٕ)

. 

حيث ثبت  ؛ثخى في الخز  إل  الخابصة بيغ التػكل وأ وألسذ الخسػر 
قار: سسعت خسخ يقػر: سسعت  ،في الحج ث: خغ أبي اسيع الجبذامي

لػ أمكع اػكمتع خم  ل حق اػكمه لخزقكع كسا  خز  »يقػر  رسػر ل  
ا واخو   .(ٖ)« ح بصام االصيخ انجو ألساص 

                                      
كتاب مددشج العذدخة السبذدخيغ بالجشدة  -حج ث مخفػع مترل رواى أحسج في مدشجى ( ٔ)

 باب أور مدشج خسخ ابغ الخصاب. -
 .ٖ -ٕ( الصبل :ٕ)
بددداب التػكدددل  -كتددداب الد دددج  -حدددج ث مخفدددػع متردددل رواى ابدددغ ماجددده فدددي سدددششه ( ٖ)

 غ. واليقي
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 انتىكم واإلمياٌ تاهلل:
ا كامبل    في إن خقيجة اإليسان بار اتجم  في التػحيج، اػحيج ل اػحيج 

}: اعالي ذااه وص ااه وأفعاله، ويتجم   حا في قػله
ََۥأ وًَّ ََۡعل مَۡٱف َ ً َإَِلَّ

َإِل َٰ ٓ َّللَّ َٱَل 

ََ َۡسخ ۡغِفۡسَٱََ  َ ۡؤِمىِيه  ِلۡلم   َ َ ؤَۡٱِلر ۢوبِك  ِجَ ۡلم  ك ۡمََّللَّ َٱََ َِمى َٰ ىَٰ  ُ ۡث م   َ خ ق لَّب ك ۡمَ َ.(1)ي ۡعل م َم 
َ

ا كبيدخ ا فدي إثبدات أن ال  و ذا كان الباحث في خمدع التػحيدج قدج بدحر جهدج 
فد ن  دحا الجهدج  ؛إله إال ل بأدلة متعجدة مغ ألبلر العقل والشطخ في الكػن 

كمدده لدديذ الهددجل مشدده  ددػ مجددخد إثبددات وجددػد ل اعددال  ووحجاميتدده، بددل 
 تخص  األمخ إل  احقيق  دحا اإلثبدات فدي م دذ السددمع إثباا دا يخخجده خدغ 

بددل السقرددج األسددس   ددػ  ؛مجددخد الػقددػل خمدد  السشدداحي الكبلميددة والم طيددة
 .احقيق ذلظ في قمب السؤمغ وال يكػن إال بالتػكل خم  ل

فداخمع أن التػكدل »ويذديخ اإلمداى الندالدي إلد  مدا محدغ بردجدى فيقدػر: 
مددغ أبددػاب اإليسددان، وجسيددا أبددػاب اإليسددان ال اشددتطع إال بعمددع وحددار وخسددل، 

وحدار  دػ السدخاد  ،والتػكل كحلظ  شتطع مغ خمع  ػ األصل وخسل  ػ الفسدخة
 .(2)ه(باسع التػكل، )... وبيان العمع الحا  ػ األصل... غالب ا خمي

                                      
 .ٜٔ(   سػرة دمحم:ٔ)
 .ٕٙٛٗ، دار الذعب، صٖٔ( إحيا  خمػى الج غ، جدٕ)
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 يظاهش انتىكم
 : انثقح تاهللاأليش األول 

إن اإلمدددان السددؤمغ بددار ال يادد  إيسامدده خشددج احخيددخ األدلددة العقميددة 
والشقميددة خمدد  وجددػدى اعددال  فحدددب، بددل خسددادى ذلددظ كمدده:  ددػ الفقددة بددار 

 اعددال  ومعشدد  الفقددة بددار ،سددبحامه واعددال  التددي  ددي أجمدد  مطددا خ التػكددل
بل  تعجى ذلظ كمه إلد   ؛ألدا  السطا خ اإلسبلمية  خاّ  ليذ مجخد اعبيخ ضا
ألمده مميدظ  ؛الفقة الكاممدة فدي ل اعدال بحيث يأمخى  ؛سػيجا  قمب اإلمدان

كل  ي  وألالقه وأن م ذ اإلمدان السؤمغ التي بديغ جشبيده احدت سدمصان 
ه، ي عل فيها كي  يذا ، و حى الفقة الكاممة، اتسفل في الت دػيس ال وقجر 

ا. مغ  ل في كل ما يحيا باإلمدان والتدميع له اعال  ادميس ا مصمق 

 فامطخ إل  دقة ما أ ار إليه صاحب مجارج الدالكيغ بقػله:

سدددػيجا  قمدددب  ،الفقدددة: سدددػاد خددديغ التػكدددل، ومقصدددة دائدددخة الت دددػيس»
 «التدميع

}وصدددجر البددداب بقػلددده اعدددال  ألى مػسددد : 
َأ َ ٓ ااامَٰ ُس  َم  َأ وسِ ٓ ۡيى اااإَٓإِل ااامَٰ ح  َۡ أ  ۡنََ 

َفِيَ ًِ َف أ ۡلِقي ًِ ل ۡي َف ئِذ اَِخۡفِجَع  ًِِۖ إِل ۡياِكََۡلاي مسَِٱأ ۡزِضِعي آهَُيَ  َإِوَّاإَز  وِآيِۖ ص  ۡۡ َح  َل   َ اإفِيَ َح خ  َل   َ
َ ِمه  يَ  إِعلُ  ج  ۡسس ِليهَ ٱَ  َۡلم 

}
(1).َ

َ

ف ن فعمها  حا  ػ خيغ ثقتها بار اعال ، إذ لػال كسار ثقتها بخبها لسدا 
 ا في ايدار السدا  اتبلخدب بده أمػاجده، وجخيامده إلد  ألقت بػلج ا وفمحة كبج
 حيث  شتهي أو يا .

                                      
 .ٚسػرة القرز:(   ٔ)
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الفقة ألبلصة التػكل ولبه، كسا أن سػاد العديغ: أ دخل مدا »ومخادى أن 
 «.في العيغ

فدي  مقصة دائخة الت ػيس، إل  أن مجار التػكل خميه، و ػ»وأ ار بأن 
خميه اسدتجارة  ف ن الشقصة  ي السخكد الحا ؛وسصه كحار الشقصة مغ الجائخة

السحدديا، ومدددبة جهددات السحدديا إليدده مدددبة واحددجة، وكددل جددد  مددغ أجدددا  
 ، ي الشقصدة التدي  دجور خميهدا الت دػيس« الفقة»السحيا مقابل لها، كحلظ 

فدد ن القمددب أ ددخل مددا فيدده سددػيجا ،  ؛)سددػيجا  قمددب التدددميع( :وكددحلظ قػلدده
« الت ػيس»ن و ي السهجة التي اكػن بها الحياة، و ي في وسصه، فمػ كا

دا لكامدت سدػاد ا، ولدػ كدان دائدخة « الفقة»قمب ا لكامت  سػيجاؤى، ولػ كان خيش 
 .(1)لكامت مقصتها

 ثع إن التدميع الحا  تزسشه الفقة  تسفل في ماحيتيغ:

فقج أ ار إلد  ذلدظ  ،: التدميع السصمق بسا جا  به الذخع الحكيعاألوىل
}قػله اعال :

َح ۡقسَِ إِۡنَِخۡفخ ۡمَأ َلَّ مََٰٱط ُاَْفِيََ  م 
ُاَْٱف ََۡلي خ َٰ  ۡ ََوِك اه  َل ك مَمسِ إَط إب  اإٓ َِٱم  َلىسِس 

ِلا َذ َٰ ۡمۚۡ ى ك  ل ك ۡجَأ ۡيم َٰ إَم  َم  َۡ ِحد ةًَأ  َٰ ُ اَْف  َح ۡعِدلُ  َف ئِۡنَِخۡفخ ۡمَأ َلَّ ع ِۖ ب َٰ ز   َ َ ث 
ث ل َٰ  َ َ ۡثى مَٰ َم  َأ َلَّ ٓ َأ ۡهو امَٰ ك 

اَْ لُ  ح عُ 
}
(2).َ

َ

و ددػ التدددميع  ،تكمع خشددهو ددي السطهددخ الددحا سددش ،انُاحُةةح انثاَُةةح
َ} و ليه اإل ارة في قػله اعال : ،بقزا  ل وقجرى َل   َ َِلى ۡفِسيَو ۡفٗعاإَ َٓأ ۡمِلك  ق لََلَّ

َ إَش إٓ   َم  اَإَِلَّ سًّ ََّللَّ َۚۡٱض  َأ ۡعل ام  ُ ىاج  َ ُۡ ل ا ََۡساخ ۡكث ۡسثَ َل َۡلغ ۡيا َ ٱَ  ۡياسَِٱِماه  ََۡلخ  سَّاىِي  اإَم  م   َ
ُٓ  َۚۡٱ ََلُس َإِۡنَأ و ۠إَإَِلَّ ن  ٖوَي ۡؤِمىُ  ُۡ ق  ب ِشيٞسَلسِ  َ 1١١و ِريٞسَ

}
(3).َ

                                      
 .ٜٗٔالبغ القيع الجػزية، ص ٕ( مجارج الدالكيغ، جدٔ)
 .ٖسػرة الشدا :(   ٕ)
 .ٛٛٔل:(   سػرة األخخاٖ)
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 انشضا تانقضاء وانقذس:
فد ن  ؛ذ السدؤمغ الخلدا بقزدا  ل وقدجرىومغ مطا خ التػكدل، فدي م د

وقدجرى،  ئهوالسددمع لقزدا ،السؤمغ الستػكل الػاثق مغ ل الس ػض له األمخ
يعدير فدي ال يا  خشج حج مجخد التدميع، بل  تخصاى إلد  الخلدا بده، فهدػ 

 يسؤلى الفقة بار والخلا بقزائه وقجرى. م ديّ   جػّ  

ويعشي الخلا فيسا يعشي أن اكػن الدش ذ مصسئشدة بسدا قزد  ل فخحدة 
فددبل يردديب الددش ذ  ،مدددخورة بدده خمدد  أا األحددػار كددان قزددا  ل وقددجرى

النددخور وال القشددػت وال اليددأس مددغ رحسددة ل، بددل اكددػن الددش ذ فددي  ددحى 
خم  وايخة واحجة رالية مخلية بسا قددع ل وقدجر لهدا، و دحا  األحػار كمها

السطهدددخ التدددػكمي لددديذ مدددغ األمدددخ الهددديغ بحيدددث مخدددا لددده بدددالقمع حدددجودى 
ورسددػمه، فيدددمكه اإلمدددان بددل األمددخ فددي غايددة األ سيددة والعطسددة بحيددث 

ومسارسددة اتمػ ددا مسارسددة حتدد   ،يحتدداج األمددخ إلدد  قددػة إرادة وقددػة خديسددة
 ويربذ الخلا في كيان اإلمدان ضا خ ا وباشش ا. ،ان ش عل بها اإلمد

فالخلددد  ب لهيتددده  تزدددسغ الخلددد  بسحبتددده وحدددجى، وألػفددده ورجائددده، 
واإلمابددة إليدده، والتبتددل إليدده، وامجددحاب قددػى اإلرادة والحددب كمهددا إليدده، فعددل 

 الخالي بسحبػبه كل الخل ، وذلظ  تزسغ خباداه واإلألبلص له.
بتدددجبيخى لعبدددجى، ويتزدددسغ إفدددخادى  والخلددد  بخبػبيتددده:  تزدددسغ الخلددد 

بالتػكل خميه، واالستعامة به والفقة بده، واالختسداد خميده، وأن يكدػن رالدي ا 
 بكل ما ي عل به.

مخى به، والفامي:  تزدسغ رلداى بسدا يقدجر أفاألور:  تزسغ رلاى بسا ي
، فيتزدددسغ كسدددار االمقيددداد لددده، والتددددميع وأمدددا الخلددد  بشبيددده رسدددػال   ،خميددده
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بحيث يكػن أول  مغ م ده، فبل  تمقد  الهدجى إال مدغ مػاقدا  السصمق إليه،
كمسااه وال يحاكع إال إليه، وال يحكع خميه غيخى، وال  خل  بحكع غيخى ألبتة، 
 ،ال في  دي  مدغ أسدسا  الدخب وصد ااه وأفعالده، وال فدي  دي  مدغ أذواقده

 ضا خة وباششة، وال  خل  حقائق اإليسان ومقامااه، وال في  ي  مغ أحكاى  
 .(1)في ذلظ بحكع غيخى، وال  خل  إال بحكسه

 انشكش ػهً َؼًح وانصرب ػهً تالئه:
إن مغ أجم  مطدا خ التػكدل خمد  ل سدبحامه واعدال  الذدكخ ر خمد  

و سا ثسخاان مغ ثسار الشقج ر اعال  والتددميع  ،والربخ خم  ببلئه ،معسائه
 له والخلا بقزائه وقجرى.

بالشدبة لئلمدان  جور في أمخيغ الدشعع مدغ ف ن ما قز  ل به اعال  
  ل اعال ، وببلئه واألتيار مشه.

فالذددكخ أثددخ مددغ الشاحيددة اإليجابيددة، والرددبخ أثددخ مددغ الشاحيددة الدددمبية 
 فيكػن الذكخ والربخ يسفبلن السطهخ اإليجابي والدمبي لمخلا.

حيدث  دجور  ،بهسا  تحقدق التػكدل خمد  ل اعدال  ؛و سا ثسخة مغ ثسارى
ددا ألمددخ » :كسددا يقددػر الخسددػر ملسو هيلع هللا ىلص ؛ار السددؤمغ خمدد   ددح غ السددجاريغحدد خجب 

إن أصابته سخا   ،السؤمغ إن أمخى كمه له أليخ، وليذ ذلظ ألحج إال السؤمغ
 «. كخ، فكان أليخ ا له، و ن أصابته لخا  صبخ فكان أليخ ا له

خ ومغ  شدا جدج خ بشدا أن مدتكمع خدغ الذدكخ والردبخ كسطهدخ مدغ مطدا 
 كسا يقػر الخسػر ملسو هيلع هللا ىلص. ؛التػكل خم  ل سبحامه واعال 

                                      
 .ٓٛٔ، ٜٚٔ، البغ القيع، صٕ( مجارج الدالكيغ، جدٔ)
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 واإليسان مر ه  كخ، ومر ه صبخ.

 انشكش ػهً َؼى اهلل تؼاىل:
فمقج أمدخ ل سدبحامه واعدال  بده، ومهد  خدغ لدجى، وأثشد  خمد  أ مده 
ووص  به ألػاص ألمقه وجعمه غاية ألمقه وأمخى، ومغ  شدا فقدج وخدج أ مده 

 ه، وجعمه سبب ا لمسديج مغ فزمه.ئبأحدغ جدا

فقج جعل اسس ا مغ أسسائه، فد ن سدبحامه  دػ  ،واال تساى بسشدلة الذكخ
 «.الذكػر»

ا إال  ؛وقج خمق خباداه اعال  خم   كخ الشعسة فبل يكػن اإلمدان خابدج 
}قددار اعددال :  ،بذددكخ الشعسددة

ااإَ  ٍ أ يُ
ٓ ااإََلَّااِريهَ ٱي َٰ ااِجَم  يسِب َٰ ُ ل ااُاَِْمااهَط  ى ااُاَْ ام  ك ۡمَ   ۡقااى َٰ ش  ز 

َاَْٱََ  ََۡشك س  ن  ح ۡعب دَ  ُ ىخ ۡمَإِيَّإيَ  َِإِنَ 1٧2ّلِلَّ
}
(1).َ

َ

ومددغ أجددل ذلددظ مددجح ل سددبحامه واعددال  أفزددل ألمقدده بردد ة الذددكخ 
}فقار: 

َ َِمه  ل ۡمَي ك   َ ىِيٗفإَ َِح  َّ ٗتَق إوِٗخإَّللسِ َأ مَّ ُ إن  َ يم  ٌِ َإِۡبس َٰ يهَ ٱإِنَّ ُِ ۡشاِس ًََِۚۡۡلم  ِسِ ۡوع ِما ٗساَ ُِ اإ َش 

ً َٱ ٖطَُمۡسخ ِقيٖمََۡجخ ب ىَٰ َِصس َٰ إِل مَٰ  ًَ ٌ د ىَٰ  َ121
}
(2).َ

َ

أمدده قدداى حتدد  اػرمددت قددجماى فقيددل: »وفددي الرددحيحيغ خددغ الشبددي ملسو هيلع هللا ىلص: 
ا  ا عل  حا وقج غ خ ل ما اقجى مغ ذمبظ وما ادأألخ  فقدار: أفدبل أكدػن خبدج 

 «. كػر ا

 صهح انشكش تانتىكم:
مدجى صدمة الذدكخ بالتػكدل وأمده مدغ أجمد  إن مغ األمػر التي اػلدذ 

مطا خى، وما ممسده في القػاخج الخسذ التدي ذكخ دا ابدغ القديع فدي مجارجده 
                                      

 .ٕٚٔ(   سػرة البقخة :ٔ)
 .ٕٔٔ(   سػرة الشحل:ٕ)



 

 دور الدعوة إىل اهلل تعاىل يف االدخار وزيادة دخل الفرد واجلماعة املسلمة

ٕٔٓ 

إن الذكخ مبشي خم  ألسذ قػاخج: ألزػع الذداكخ لمسذدكػر »حيث يقػر: 
 .(1)«وحبه له، واختخافه بشعسته، وثشاؤى خميها، وأن ال يدتعسمها فيسا يكخى

أمهددا اػلددذ لشددا صددمة مددخى  ،لخسدددة بتأمددلوبددالشطخ فددي  ددحى القػاخددج ا
فدد ن السددؤمغ بددار اعددال  الػاثددق بدده والسدددمع لدده والخالددي  ؛الذددكخ بالتػكددل

بقزائه وقجرى، فهػ ذلظ ألالا لراحب الشعسة، ثع إن الخالا خدغ رلد  
فهددػ محددب لسخزددػخه، والسحددب الددجائع الددحكخ لددشعع محبػبدده، مفشددي خميدده 

ف الدشعع فيسدا  خلد  خشهدا السدشعع، فسدآر دائس ا، وال  تع  حا كمده إال بتردخي
 األمخ كمه خم  الفقة بار وما اخاب خميها.

حيشسدا رادب الذدكخ خمد   ،كسا ممح  امظ الرمة خشدج أبدي سدعيج الخدخاز
 «. كخ القمب،  كخ المدان،  كخ البجن»فيقػر:  ،وجػى ثبلث

 فأما  كخ القمب: )فهػ أن اعمع أن الشعع مغ ل وحجى ال مغ غيخى(.

أصددحها ل اعددال  وأحددددغ – ةفأمددا  ددكخ البددجن )فددبل اددددتعسل جارحدد
 .(2)في معرية، بل اصيا ل اعال ، بها( -ألمقها

فهدي فدي جسمتهددا ال اخدخج خددغ  ؛فدامطخ رخداك ل لهددحى الػجدػى الفبلثددة
فالػجه األول   بيغ أن السؤمغ الػاثق بار ال  تجده  ،قػاخج صاحب السجارج

بأن الشعع مغ خشجى وحجى، بيشسا الػجه الفدامي يجعدل  دحا إال إل  ل معتخف ا 
 السؤمغ  مهث بالذكخ ر خم  معسائه، والفشا  خميه.

                                      
 .ٕٗ٘، صٕ( مجارج الدالكيغ، البغ القيع، جدٔ)
 .ٕٛٔ، ٕٚٔ( الشحل: ٕ)
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 األخز تاألسثاب ال َُايف انتىكم
إن ل سددبحامه واعددال  ولددا الشطدداى الذددامل لمكددػن وراددب األسددباب 

 فددي كددل ةالدددشغ الكػميدد ىأمخمددا باألألددح بهددا، والددديخ خمدد   ددحو  ،والسدددببات
دا بالتػكدل ؤ متصمبات   ومشا آألح غ بتمظ األسدباب والسددببات كسدا أمخمدا أيز 

 واالختساد خميه، وال يسكغ أن يأمخما ل سبحامه واعال  بأوامخ متعارلة.

ددا مجددج إجابددة الخسددػر ملسو هيلع هللا ىلص لؤلخخابددي الددحا أراد أن  تددخك  وفددي  ددحا أيز 
 .«خقمها واػكلا» :الشاقة فقار له الخسػر ملسو هيلع هللا ىلص

 خمد  ل، وال خميده أا خميه أن يأألح األسدباب فدي خدجى فخار دا متدػكبل  
بعج ذلظ، بل إن ذلظ متخوك ر سبحامه واعال ، و ذا ما أردمدا أن مدتقردي 
األدلددة خمدد  األألددح باألسددباب، فشجددج ا كفيددخة ومتشػخددة  دداممة باإلمدددان فددي 

دا ووقايدة، وسدػا  كامدت جسيا مشاحيه، سػا  فدي الدخز ، أو التدجاوا  خبلج 
مسدداذج متعددجدة لمجاللددة  ي دددية أو الجدددجية، ويك يشددا أن ممقددفددي األمددػر الش

 خم  ذلظ.

 األدنح ػهً األخز تاألسثاب:
 : يف انسؼٍ ػهً انشصق وانؼًم:1

}يقددػر سددبحامه واعددال : 
َ  ُ اا َل ك اام ََلَّااِر ٱٌ  ع اال  فِاايََۡمش ااُاَْٱذ ل ااَُٗلَف ََِۡ ۡزضَ ٱج 

 ََ إَ  ٍ بِ ُِ ى إ ًَِم  ۡشقِ اَِْمهَزسِ َََۖۦُِ لُ  ًِ إِل ۡي 15َلىُش ُزَ ٱَ 
}
(1).

َ

فامطخ كي  مخى أن انية خقبت إلمالة الخز  خم  السذي والدعي في 
مشدددداحي الحيدددداة، وبددددأمخ ل سددددبحامه واعددددال  الشدددداس أال  ت خغددددػا لمعبددددادة 

                                      
 .٘ٔسػرة السمظ:(   ٔ)
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ويشردددخفػا لمددددعي خمددد  السعددداش أو العكدددذ، بدددأن  ت خغدددػا لمددددعي خمددد  
 بادة، بل أمخ ع بالعبادة والدعي خم  السعاش مع ا.السعاش ويتخكػا الع

}وفي كل شاخة ر اعال ، فيقػر سبحامه: 
إَ  ٍ أ يُ

ٓ ََلَِّريهَ ٱي َٰ اَْإِذ اَو اُِه   ُٓ ى ا ام    

ِوَ ُۡ ةَِِماهَي ا َُٰ ل  ع اتَِٱِللصَّ م  اَْٱف ََۡلج  ُۡ اِسََۡساع  ُۡ َِذ َِٱإِل امَٰ َاََّْللَّ ذ ز  ۡياٞسَلَّك اۡمَإِنََۡلب ۡياع َۚۡٱَ  ِلك اۡمَخ 
ذ َٰ

 ََُ ُن  ٩ىخ ۡمَح ۡعل م 
}
(1).َ

ل ملسو هيلع هللا ىلص كددان  تدداجخ ويسذددي فددي األسددػا  ويخددد  معمدده، َفهددحا رسددػر
ومدددغ الدددجليل خمددد  أن الكددددب ال  شدددافي حدددار التػكدددل إذا  ويبيدددا ويذدددتخا 

روخيت فيه الذخوط، وامزال إليه الحار والسعخفة، وأن الرج ق رلدي ل 
بيجى، ودألل الددػ   والحراع ،احت حزشه األثػابخشه بالخبلفة أصبذ آألح 

وقدالػا: كيد  ا عدل ذلدظ وقدج أقسدت لخبلفدة  ذلظ، السدمسػن   شادا حت  كخى
الشبددػة، فقددار ال اذددنمػمي خددغ خيددالي، فدد مي إن ألددعتهع كشددت لسددا سددػا ع 
أليا، حت  فخلػا له قػت أ ل بيت مدغ السددمسيغ، فمسدا رلدػا بدحلظ رأى 

نخا  الػقددت بسرددالذ السدددمسيغ أولدد ، مددداخجاهع، واصبيددب قمددػبهع، واسددت
ويدتحيل أن يقار لع يكغ الرج ق في مقاى التػكل، فسدغ أولد  بهدحا السقداى 

 ال باختبار اخك الكدب والدعي، بل باختبار قصا مشه! فجر خم  أمه متػكبل  
االلت ددات إلدد  قػادده وك ا تدده، والعمددع بددأن ل  ددػ ميدددخ االكتددداب ومددجبخ 

خاخيها في شخيق الكدب مغ االكت ا  بقجر الحاجة األسباب، وبذخوط كان  
مغ غيخ استكبار، وا األخ، وادألدار، ومدغ غيدخ أن يكدػن در سده أحدب إليده 
مغ در ع غيدخى، فسدغ دألدل الددػ  ودر سده أحدب إليده مدغ در دع غيدخى فهدػ 

                                      
 .ٜسػرة الجسعة :(   ٔ)
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حدخيز خمد  الدجميا ومحدب لهدا، وال يرددذ التػكدل إال مدا الد دج فدي الددجميا، 
 .(1)كل ف ن التػكل مقاى ورا  الد جمعع يرذ الد ج دون التػ 

 : يف انتخطُط واجلهاد:2
رسددػر ل ملسو هيلع هللا ىلص فددي  جخادده مددغ مكددة لمسج شددة  :أولددذ مفددار خمدد  ذلددظ

لخب لشا أروع السفل فدي األألدح باألسدباب إلد  أقرد  مدا يددتصيا اإلمددان 
دا الشتيجدة ر اعدال  وال يذدنمتػكبل   ل اإلمددان  خم  ل سبحامه واعال  اارك 

ددا بددار رالددي ا بقزددائه، فدد ذا مددا اسددتش ج اإلمدددان شاقتدده ال  ،م ددده بهددا واثق 
عدع الػكيدل، ميكم  ل أكفخ مغ ذلظ، فهػ حددبه ويجعدل لده السخدخج، و دػ 

فحيشسددا اددآمخ القددػى خمدد  قتددل رسددػر ل  ؛وكسددا قمددت الهجددخة أولددذ مفددار
الردحبة فقدج » :ألح له كدل األسدباب، مفدلفقج أ ،وجا  له األمخ بالهجخة ،ملسو هيلع هللا ىلص

األتار لها صدجيقه الردج ق أبدػ بكدخ رلدي ل خشده، وأمداى مكامده خمدي بدغ 
ا، خم  الك ار والسذخكيغ، ثع حجد سداخة الدد خ فدي وقدت  أبي شالب اسػيه 
مشاسب لمخخوج واخ ي ا، و ػ في  دحى المحطدة قجراده ال اتخصد  إال الخدخوج 

 يسمظ إلقا  الشعاس خميهع أو غذاوة خيػمهع. لكغ ال ؛متػألي ا امظ المحطة

ومغ  شا أألح سبب ا لبلشسئشان خم  الخصخ مغ امدظ الفندخة، فأألدح بيجيده 
 :ملسو هيلع هللا ىلص ح شة مغ التخاث وأذرا ا في الخياح قائبل  

فكامددددت االسددددتجابة اإللهيددددة )فأغذدددديشا ع فهددددع ال  « ددددا ت الػجددددػى»
قجاى كي ال يعخل األخدجا  اا ق ما الخاخي لتدػية األ  برخون( كسا أمه ملسو هيلع هللا ىلص

و ع أ ل الخبخة في ذلظ، ثع استأجخ الجليل الحا  دح ب بده خدغ  ،أقجامه ملسو هيلع هللا ىلص
غ وصدػر الصعداى شخيق غيخ مألػل، إيناال فدي اإل هداى خمد  الك دار، ثدع أم د

                                      
 .ٕ٘، صٖٔ( إحيا  خمػى الج غ، جدٔ)
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ية حيددث خهددج بددحلظ إلدد  بشددت الرددج ق أسددسا  التددي  ددخفت بالتدددس ؛إليدده
السباركة ذات الشصاقيغ، فكامت ارل إليهسا بالصعاى، واحودى باألألبار، وأوى 
إل  النار مخت يغ فيه،  حا كمه خم  قجر جهج الخسػر ملسو هيلع هللا ىلص وبمػ  الناية فدي 
األألح باألسباب، وما  حا كمه كان الخسػر ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه فدي حيدد االمكذدال 

وصل العدجو إلديهع ولدع يكدغ بيشده وبيدشهع إال قداب قػسديغ  لجى الك ار وفعبل  
حيدث ضددغ أن أمدخ ع قددج امكذدد ،  ؛ا خدغ امددظ الحالدة أبددػ بكددخأو أدمد  معبددخ  

فعبددخ خددغ امددظ الحالددة أبددػ بكددخ لخسددػر ل ملسو هيلع هللا ىلص )ول يددا رسددػر ل لددػ مطددخ 
بأمشا قج بحلشا النايدة فدي األألدح أحج ع إل  قجميه لخآما(  شا  شبه الخسػر ملسو هيلع هللا ىلص 

 «ما بالظ باثشيغ ل ثالفهسدا»محغ متػكمػن خم  ل فيقػر له: باألسباب و 
}والقخآن يقػر في ذلظ يحكي لشا مقالة الخسػر ملسو هيلع هللا ىلص ألبي بكخ

ف ق اۡدَ َيَ  س  َح ىص  إَِلَّ

يَ  س  ًَ َّللَّ َٱو ص  ج  َاَْث إوِيَ َلَِّريهَ ٱإِۡذَأ ۡخس  إَفِيََۡثى ۡيهَِٱَُ ف س  ٌ م  ًََِۡلغ إزَِٱإِۡذَ بِ ِۡ ا َِلص َٰ  ُ َۦإِۡذَي ق اُ

َ ۡنَإِنَّ ااص  ۡۡ َح  ََّللَّ َٱَل   ُ َف ااأ وص  ع ى ااإِۖ ااِكيى خً  ََّللَّ َٱم  أ يَّااد ي ََۥس   َ َ ًِ ل ۡياا ى ااُٖهَلَّااۡمَح سَ َۥع  ااإبِج   ٌ َََۡ ع اال  ج   َ
تَ  َاََْلَِّريهَ ٱُ ِلم  َ ٱُ ف س  تَ َلُسۡفل مَٰ ُ ِلم  َِٱَ  ََّللَّ ِكيٌمََّللَّ َٱََ َۡلي إَ ۡلع َٱٌِي  4٤ع ِصيٌصَح 

}
(1).

َ

 : يف انتذاوٌ:3
إن اإلسبلى أمخما فدي الحيداة التدي معيذدها ومتعدخض فيهدا لردشػل مدغ 

لكددل دا  دوا  فدد ذا »فقددج قددار رسددػر ل ملسو هيلع هللا ىلص:  ،فعميشددا أن متددجاوى  ،األمددخاض
 .(2)«أصيب دوا  الجا  بخأ ب ذن ل

اب التدجاوا فدي صدحيذ مددمع ومعده مجسػخدة فهحا الحج ث جا  فدي بد
اد ث الشبػيدة الذدخي ة التدي ازدخب لشدا الشسداذج الستعدجدة فدي كفيدخ حمغ األ

                                      
 .ٓٗ(   سػرة التػبة :ٔ)
، ٜٔٛٔ( دار ال كدددخ ٗٔ -ٖٔ( صدددحيذ مددددمع بذدددخح الشدددػوا، السجمدددج الددددابا )ٕ)

 الجد  الخابا خذخ. ٜٔٔص
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ومارسددها رسددػر ل ملسو هيلع هللا ىلص، وبشطددخة  ،مددغ األمددػر العبلجيددة التددي أمددخ ل بهددا
ه مدا مددغ متعسقدة فدي  دحا الحدج ث مجدجى يخبخمددا الرداد  السردجو  ملسو هيلع هللا ىلص بأمد

ا كدددان إال ولدددا ل لددده العدددبلج، وقدددج أثبدددت ذلدددظ التقدددجى العمسدددي مدددخض أي ددد
الحددج ث، فقددج رأ شددا و ددا جما وسددسعشا خددغ أمددخاض مصمددق خميهددا األمددخاض 

البحددث والدددعي خمدد  أن لهددا بمددا ئػ عرددية والتددي فقددج األمددل، و ذا ي اجالسدت
ا و  يت وبخأت بدببه، ف ذا كشا ما مددار مددسا خدغ أمدخاض مطدغ أمده  خبلج 

ال خددبلج لهددا فسددا خميشددا إال األألددح باألسددباب بالدددعي خددغ دوائهددا، فدددشججى 
و حا مسا  جر خم  جامب خطيع مغ اإلخجاز  ،مرجاق ا لحج ث رسػر ل ملسو هيلع هللا ىلص

صدم  ل خميده والحقائق الفابتة التي أألبخما بها الحبيب السردص    التشبئي
 .وسمع 

فد ن  ؛فشدا خمد  األألدح بالتدجاوا سدبب ا لمذد ا و ذا كان صجر الحدج ث يح
مهايدددة الحدددج ث ازدددا لددده  دددخط التػكدددل خمددد  ل؛ ألن الذددد ا  بعدددج األألدددح 

فدامطخ إلد   ،باألسباب واالختساد خمد  ل سدبحامه واعدال   دػ مدغ خشدج ل
فد ن البدخ  والذد ا  بد ذن  ؛دقة التعبيخ )ف ذا أصيب دوا  الجا  بخأ بد ذن ل(

ددا أن ل سددبحامه  واعددال ، ومددغ  شددا، فيجددب األألددح باألسددباب اددجاوي ا وخبلج 
ا به مدمس ا له رالي ا بسا قدع.   تػكل خم  ل واثق 

و دددحا  دددػ السعشددد  الحقيقدددي لمتػكدددل، فمشتأمدددل صدددجر الحدددج ث باألألدددح 
 باألسباب ولشتجبخ مها ته بأن األمخ مػكػر إل  ل اعال .

ا أمددخ الخسددػر صددم  ل خمدد  التددجاوا كسدد و ن كددان مددغ لددخب لسفددار  
خميه وسمع ف ليظ بعس األحاد ث التي جا ت في بداب التدجاوا فدي صدحيذ 

 مدمع:
قدار  ،خغ خاصدع بدغ خسدخ بدغ قتدادة ،حجثشا خبج الخحسغ بغ سميسان»

دا دا أو جخاح  مدا  :فقدار ،جا ما جابخ بغ خبج ل في أ مشا ورجدل يذدتكي ألخج 
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فقدار لده  ،غبلى ائتشي بحجاى يا :فقار ،ألخاج بي قج  ق خمي :قار  اذتكي
ول  :قدار ،قار أريج أن أخمق فيه محجس ا ،ما ارشا بالحجاى يا أبا خبج ل

فمسدددا رأى  ،إن الددحباب ليرددديبشي أو يردديبشي الفدددػب فيدددؤذ شي ويذددق خمدددي
إن كدان فدي  دي   :إمدي سدسعت رسدػر ل ملسو هيلع هللا ىلص يقدػر :قدار ،ابخمه مدغ ذلدظ

أو لحخدة بشدار،  ،أو  دخبة مدغ خددل ، دخشة محجدع مغ أدويدتكع أليدخ ف دي
فجددا   :قددار ،ومددا أحددب أن أكتددػا  ،قددار رسددػر ل صددم  الدده خميدده وسددمع

 .(1)«بحجاى فذخشه فح ب خشه ما يجج
ا ف ن  شداك مدغ األسدباب التدي أمخمدا  ؛و ذا كان في جامب التجاوا خبلج 

فقددج روا خددغ أبدي سددمسة بددغ بهدا رسددػر ل ملسو هيلع هللا ىلص فدي جامددب التددجاوا وقايدة، 
ال  دػرد مسدخض خمد  »خبج الخحسغ بغ خػل حجث أن رسدػر ل ملسو هيلع هللا ىلص قدار: 

 .(2)«مرذ
 .(3)ال  خد صاحب إبل مخاض خم  صاحب إبل صحاح :أا

فقج قدار العمسدا  رلدي  ،«ال خجوى » :و حا ال  شافي قػر رسػر ل ملسو هيلع هللا ىلص
ومغ أبخز ا فدي مػلدػخشا  ،غ الحج فيغ شخق ا متعجدةل خشهع في الجسا بي

 ػ االختقاد بأن العجوى  ، حا أن السقرػد مغ الش ي الػارد في  حا الحج ث
مؤثخة بحااها، مسا  تخاب خمد   دحا االختقداد اإل هداى بدأن ذلدظ التدأثيخ ألدارج 
 خغ قجرة ل ومخادى، فجا   حا الحج ث ال ليش ي العجوى ووقػخها بدل السدخاد

  .م ي اأثيخ العجوى بحااها، بل السؤثخ  ػ ل سبحامه واعال 

                                      
 .ٕٗٔ، صٗٔ( في الرحيذ جدٔ)
 .ٕ٘ٔ، صٗٔ( صحيذ مدمع، جدٕ)
 .ٕٚٔ(  خح الشػوا، صٖ)
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 اخلايسانفصم 
 ادلؤثشج يف َذسج ادلىاسد االقتصادَح انذػىَحادلخانفاخ 

الذػا ج التاريخية مغ زاوية العبلقة بيغ لػ أخيج الشطخ في اقييع 
بيغ  احتسي   اأن  شاك ابلزم  لتبيغ خم  ال ػر  ؛امهيار ا ولياع القيع

  .لسخال ات اإليسامية واالمهيار الحزارا ا

وحيغ الحج ث خغ الحزارات الدابقة مفل قػى مػح وخاد وقػى فخخػن 
إزا  كل مشها التخابا الحتسي بيغ  يػع مطا خ الك خ  أكج ل  ،وغيخ ع

  .ودمار ا وامهيار ا ..والطمع وال داد

 ؛لك خ ذمبفكسا قيل ليذ بعج ا ،والك خ يعج السجألل الخئيدي لكل  خ
دخػة الشاس  ،ولحا كان أور دخػة لكل مبي قبل أن  شهي خغ فداد مجتسعه

ألمه إذا صذ االختقاد اإليسامي صج  االلتداى  ،أوال   إل  اػحيج ل 
سيكػن ألمه حيشئح  ؛وال وزن لخمق ال يقػى خم  خقيجة صحيحة ،األألبلقي

  .ية فحدبمبشي خم  الش ا  مغ أجل مرمحة دميػ  اامتهازي   األمق  

وفيسا  مي خخض لمسخال ات اإليسامية السؤدية إل  االمهيار الحزارا 
  :وزوار السػارد االقترادية أو احقق مقز فيها

  :انكفش -1
ـْ } :قار ل  َب اَّللهُ َمثًًَل َقْرَيًة َكاَكْت آِمـًَة ُمطَْؿئِـهًة َيْلتِقَفا ِرْزُقَفا َرَغًدا ِم َوََضَ

ْقِف بََِم َكاُكقا َيْصـَُعقنَ ُكؾي َمَؽاٍن َفؽَ  قِع َواْْلَ {َػَرْت بَِلْكُعِؿ اَّللهِ َفَلَذاَقَفا اَّللهُ لَِباَس اْْلُ
(ٔ)

. 

                                      
 .ٕٔٔ( الشحل: ٔ)
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ٔٔٓ 

ُه َيْقَم } :وقار جل  أمه ـْ ِذْكِري َفنِنه َلُف َمِعقَشًة َضـًْؽا َوَكْحُْشُ ـْ َأْظَرَض َظ َوَم

{اْلِؼَقاَمِة َأْظَؿك
(ٔ). 

ـْ َيِؿنٍي  َلَؼْد } :وقار سبحامه واعال  َكاَن لَِسَبنٍ ِْم َمْسَؽـِِفْؿ آَيٌة َجـهَتاِن َظ

ُؽْؿ َواْصُؽُروا َلُف َبْؾَدٌة َضقيَبٌة َوَربٌّ َغُػقٌر َفَلْظَرُضقا َفَلْرَشْؾـَا  ـْ ِرْزِق َربي َوِصََمٍل ُكُؾقا ِم

ْلـَاُهْؿ بَِجـهَتقِْفْؿ َجـهتنَْيِ ذَ  ـْ ِشْدٍر َظَؾْقِفْؿ َشقَْؾ الَْعِرِم َوَبده ٍء ِم َواََتْ ُأُكٍؾ ََخٍْط َوَأْثٍؾ َوَرْ

{َقؾِقٍؾ َذلَِؽ َجَزْيـَاُهْؿ بََِم َكَػُروا َوَهْؾ ُكَجاِزي إًِله اْلَؽُػقرَ 
(ٕ)

. 

  .شعسهبك خوا و  ،ل أمخَ  بصخ القػىُ  :فأخخلػا

  .مكان في اليسغ :العخى

الذجخ  صيخى ل إل   خ ،وبعج أن كان  جخ القػى مغ أليخ الذجخ
 . (ٖ)خقػبة بأخسالهع

  :ادلؼصُح -2
ـْ } :فقار ،مغ زوار معسته خغ العراة ححر ل  َأََلْ َيَرْوا َكْؿ َأْهَؾْؽـَا ِم

ََمَء َظَؾقِْفْؿ ِمْدَراًرا  ـْ َلُؽْؿ َوَأْرَشْؾـَا السه ْ ُكَؿؽي ـهاُهْؿ ِْم اِْلَْرِض َما ََل ـْ َقْرٍن َمؽه َقْبؾِِفْؿ ِم

                                      
 .ٕٗٔ( شه: ٔ)
 .ٚٔ-٘ٔ( سبأ:ٕ)
 -الدجر السشفدػر فدي الت دديخ السدأثػر  -اإلماى خبج الخحسغ جدبلر الدج غ الدديػشي ( ٖ)

 .ٕٜٙص حة  -مصبعة دار ال كخ  -السجمج الدادس 
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ٔٔٔ 

ـْ َبْعِدِهْؿ َقْرًكا َوَجَعْؾـَا  تِِفْؿ َفلَْهَؾْؽـَاُهْؿ بُِذُكقِِّبِْؿ َوَأْكَشْلَكا ِم ـْ َُتْ ِري ِم اِْلَْْنَاَر َِتْ

ـَ   {آَخِري
(ٔ)

. 

  :انظهى -3
ـْ َقْبؾُِؽْؿ َدها } :فقار ،بهبلك الطالسيغ اػخج ل  َوَلَؼْد َأْهَؾْؽـَا اْلُؼُروَن ِم

ْؿ ُرُشُؾُفؿْ  بِاْلَبقيـَاِت َوَما َكاُكقا لُِقْمِمـُقا َكَذلَِؽ َكْجِزي اْلَؼْقَم  َطَؾُؿقا َوَجاَءَْتُ

{اْدُْجِرِمنيَ 
(ٕ)

. 

{َوَكَذلَِؽ َأْخُذ َربيَؽ إَِذا َأَخَذ الُْؼَرى َوِهَل َطادٌَِة إِنه َأْخَذُه َألِقٌؿ َصِديٌد }
(ٖ)

. 

{دَِْفؾِؽِِفْؿ َمْقِظًداَوتِْؾَؽ اْلُؼَرى َأْهَؾْؽـَاُهْؿ َدها َطَؾُؿقا َوَجَعْؾـَا }
(ٗ)

. 

إن » ^قار رسػر ل  :وأألخج البخارا خغ أبي مػس  األ عخا قار
ثع قخأ  حى  ،(٘)ل سبحامه واعال  ليسمي لمطالع حت  إذا أألحى لع ي مته 

ـَ } :انية ـْ َقْرَيٍة َكاَكْت َطادًَِة َوَأْكَشْلَكا َبْعَدَها َقْقًما آَخِري {َوَكْؿ َقَصْؿـَا ِم
(ٙ)

. 

                                      
 .ٙ( األمعاى: ٔ)
 .ٖٔ(  ػمذ: ٕ)
 .ٕٔ(  ػد: ٖ)
 .ٜ٘( الكه : ٗ)
باب قػله وكدحلظ أألدح ربدظ إذا أألدح القدخى  -كتاب ا ديخ القخآن  -صحيذ البخارا ( ٘)

 و ي ضالسة.
 .ٔٔ(األمبيا : ٙ)
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ٕٔٔ 

ـْ َقْرَيٍة َأْهَؾْؽـَاَها َوِهَل َطادٌَِة َفِفَل َخاِوَيٌة َظَذ } :قار جل  أمه ـْ ِم َفَؽَليي

{ُظُروِصَفا َوبِْئٍر ُمَعطهَؾٍة َوَقْْصٍ َمِشقدٍ 
(ٔ)

. 

  :خغ قتادة قار

  .ألاوية خم  خخو ها: ألخبة ليذ فيها أحج

  .خصمها أ مها واخكػ ا :بئخ معصمة

  .(ٕ)وحرشػى فهمكػا واخكػى  يجوى :قرخ مذيج

 انثخم ػٍ أداء انصذقح:  -4
ا إَِذا َما اْبَتًَلُه } :فقار ،بزيق الخز  لنيخ السترجقيغ اػخج ل  َوَأمه

قَن َظَذ َضَعاِم  اضه َفَؼَدَر َظَؾقِْف ِرْزَقُف َفَقُؼقُل َرِّبي َأَهاَكـِل َكًله َبؾ ًَل ُتْؽِرُمقَن اْلَقتِقَؿ َوًَل َُتَ

 ِ ا دَ اْد ِت اِْلَْرُض َدكًّ بهقَن اْدَاَل ُحبًّا ََجًّا َكًله إَِذا ُدكه
اَث َأْكًًل َدًّا َوُُتِ َ ا ْسؽنِِي َوَتْلُكُؾقَن السه كًّ

ْكَساُن َوَأكهك لَُف  ُر اْْلِ ا َوِجلَء َيْقَمئٍِذ بَِجَفـهَؿ َيْقَمئٍِذ َيتََذكه ا َصػًّ َوَجاَء َربهَؽ َواْدََؾُؽ َصػًّ

ُب َظَذاَبُف َأَحٌد ا َقاَِت َفَقْقَمئٍِذ ًَل ُيَعذي ْمُت ِْلَ ْكَرى َيُؼقُل َيا َلْقَتـِل َقده {لذي
(ٖ)

. 

  :انكرب -5
وآيات القخآن الكخيع  ، ػ الستكبخ ،الكبخيا  ر وحجى سبحامه جل  أمه

ثع اححر مغ مطا خ الكبخ السادية  ،ابيغ امظ الحقيقة العقجية الهامة
  .يسا ة أو حت  بخفا الرػتبالحخكة أو اإل

                                      
 .٘ٗ( الحإ: ٔ)
 ا.   ٔٙص حة  -مخجا سابق  -( الجر السشفػر ٕ)
 .ٕ٘ -ٙٔ(ال جخ:ٖ)
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ٖٔٔ 

  .بميذ مغ الجشةإوالكبخ  ػ السعرية األول  التي مغ أجمها شخد 

وقج لخب ل سبحامه واعال  في كتابه الكخيع خجة أمفمة خغ الكبخ 
خم  محػ ما جا   ،الكبخ متيجة االغتخار بالسار ،مشها ،وأثخى في زوار الشعع

ْؿ َمَثًًل َرُجَؾنْيِ َجَعْؾـَا  } :في قرة صاحب الجشتيغ في قػر ل  ْب ََلُ َواَْضِ

ـهَتنْيِ آتَ  ا بِـَْخٍؾ َوَجَعْؾـَا َبْقـَُفََم َزْرًظا كِْؾتَا اْْلَ ـْ َأْظـَاٍب َوَحَػْػـَاُِهَ ا َجـهتنَْيِ ِم ْت ِِلََحِدِِهَ

ََم َْنًَرا َوَكانَ  ْرَكا ِخًَلََلُ اِوُرُه  ُأُكَؾَفا َوََلْ َتظْؾِْؿ ِمـُْف َصْقئًا َوَفجه َلُف َثَؿٌر َفَؼاَل لَِصاِحبِِف َوُهَق ُُيَ

{َأَكا َأْكَثُر ِمـَْؽ َماًًل َوَأَظزه َكَػًرا
(ٔ)

. 

قِْف } :ما جا  في قػر ل  ،فكان خاقبته َوُأِحقَط بِثََؿِرِه َفَلْصَبَح ُيَؼؾيُب َكػه

ْك بَِرِّبي َأَحًدا َوََلْ َظَذ َما َأْكَػَؼ فِقَفا َوِهَل َخاِوَيٌة َظَذ ُظُروِصَفا َويَ  ْ ُأْذِ ُؼقُل َيا َلْقَتـِل ََل

ا ـْ ُدوِن اَّللهِ َوَما َكاَن ُمـْتَِْصً وَكُف ِم ـْ َلُف فَِئٌة َيـُْْصُ {َتُؽ
(ٕ)

. 

ما أمعع » ^قار رسػر ل  :خغ أمذ قار ،رواى البيهقيوفي حج ث 
ال قػة إال  ل خم  خبج معسة في أ ل أو مار أو ولج فيقػر ما  ا  ل

ولػال إذ دألمت جشتظ  «وقخأ»بار إال دفا ل خشه كل آفة حت  اأايه مشيته 
  «.قمت ما  ا  ل ال قػة إال بار

مغ » ^قار رسػر ل  :خغ خقبة بغ خامخ قار هوأألخج ابغ مخدوي
ثع  (ٖ)«فميكفخ مغ ال حػر وال قػة إال بار ،أمعع ل خميه معسة فأراد بقا  ا

َة إًِله بِاَّللهِ  } :^أ رسػر ل قخ   {.َوَلْقًَل إِْذ َدَخْؾَت َجـهتََؽ ُقْؾَت َما َصاَء اَّللهُ ًَل ُققه

                                      
 .ٖٗ -ٕٖ( الكه :ٔ)
 .ٖٗ -ٕٗ( الكه :ٕ)
 . ٕٜٖص حة  -مخجا سابق  -( الجر السشفػر ٖ)
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ٔٔٗ 

ومدب الشعسة  ،ما كان مغ  أن قارون الحا اغتخ بعمسه وذكخ ل 
إِنه َقاُروَن } :وجا  في ذلظ قػر ل  ،إل  م ده بجر مغ مدبتها إل  ربه

ـْ َققْ  ُف َلَتـُقُء بِاْلُعْصَبِة ُأوَِل َكاَن ِم ـَ اْلُؽـُقِز َما إِنه َمَػاُِتَ ِم ُمقَشك َفبََغك َظَؾقِْفْؿ َوآَتْقـَاُه ِم

ِة إِْذ َقاَل َلُف َقْقُمُف ًَل َتْػَرْح إِنه اَّللهَ ًَل ُُيِبه اْلَػِرِحنيَ   {اْلُؼقه
(ٔ)

. 

َسْػـَا بِِف َوبَِداِرِه َفَخ } :فقار سبحامه ،زوار معسة ل خميه فكان خاقبته

ـَ  ي ـَ اْدُـَْتِْصِ ـْ ُدوِن اَّللهِ َوَما َكاَن ِم وَكُف ِم ـْ فَِئٍة َيـُْْصُ  {اِْلَْرَض َفََم َكاَن لَُف ِم
(ٕ)

. 

  .(ٖ) «فعبل خميهع»قار قتادة  :فبن  خميهع

الح غ  ،البصخيغ ،األ خيغ ،السخحيغ :قار مجا ج  {ال يحب ال خحيغ}
  .(ٗ) «خم  ما أخصا عال يذكخون ل 

  :كفش انُؼًح -6
َب اَّللهُ َمَثًًل َقْرَيًة } :بهايك خ مغ زوار الشعع حيغ  امححر   ،قار ل  َوََضَ

ـْ ُكؾي َمَؽاٍن َفَؽَػَرْت بَِلْكُعِؿ اَّللهِ َفَلَذاَقَفا اَّللهُ   َكاَكْت آِمـًَة ُمطَْؿئِـهًة َيْلتِقَفا ِرْزُقَفا َرَغًدا ِم

ْقِف بََِم َكاُكقا َيْصـَُعقنَ لَِباَس  قِع َواْْلَ  {اْْلُ
(٘). 

                                      
 .ٙٚ( القرز: ٔ)
 .ٔٛ( القرز: ٕ)
 . ٖٚٗص حة  -مخجا سابق  -الجر السشفػر ( ٖ)
 وما بعج ا.  ٖٚٗص حة  -السخجا الدابق ( ٗ)
 .ٕٔٔ( الشحل: ٘)
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ٔٔ٘ 

ـْ َقْرَيٍة َبطَِرْت َمِعقَشَتَفا َفتِْؾَؽ } :وقار سبحامه واعال  َوَكْؿ َأْهَؾْؽـَا ِم

ـُ اْلَقاِرثنِيَ  ـْ َبْعِدِهْؿ إًِله َقؾِقًًل َوُكـها َكْح ـْ ِم {َمَساكِـُُفْؿ ََلْ ُتْسَؽ
(ٔ)

. 

  :انرتف -7 
ذلظ لسا  ،القرز القخآمي  ع أسبق الشاس إل  الك خ الستخفػن في

جبمػا خميه مغ الخألاوة والخغبة في الحرػر خم  متا الحياة دون ما 
ومغ  شا  ،وسمب حقػقهع ،ولػ خم  حداب ضمع انألخيغ ،مرب وال اعب

كامت مقاومتهع لكل دخػة إصبلحية أا  بها األمبيا  والخسل، ألمها اذكل 
واقاوى فيهع  هػة  ،سبشية خم  ال داد واالستنبلرلسرالحهع ال ااهج ج  

  .الكبخ التي يدتعمػن بها خم  السجتسا

ـْ َكِذيٍر إًِله َقاَل } :وص هع حيغ قار وقج صج  ل  َوَما َأْرَشْؾـَا ِْم َقْرَيٍة ِم

ا بََِم ُأْرِشْؾتُْؿ بِِف َكافُِرونَ  ُفقَها إِكه {ُمْسَ
(ٕ). 

ُفقَها إِكها َوَجْدَكا آَباَءَكا َوَكَذلَِؽ َما َأْرَشْؾـَ } ـْ َكِذيٍر إًِله َقاَل ُمْسَ ـْ َقْبؾَِؽ ِْم َقْرَيٍة ِم ا ِم

ا َظَذ آَثاِرِهْؿ ُمْؼَتُدونَ  ٍة َوإِكه {َظَذ ُأمه
(ٖ)

. 

ا ذي روح التخل في  ،مارات االمهيار االجتساخي واالقتراداأومغ 
 ،الزخورات األساسية لمحياةواحػر أولػيااه اإلمتاجية مغ اػفية  ،السجتسا

  .يةإل  اخلية مدوات االحتياجات التخفيه

                                      
 .ٛ٘( القرز: ٔ)
 .ٖٗ( سبأ: ٕ)
 .ٖٕ( الدألخل: ٖ)
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ٔٔٙ 

خغ األثخ الدمبي لمتخل في ادخيب روح الخألاوة والجخة   حا فزبل  
والخػار الش دي خشج أور ابتبل   ،وخجى القجرة خم  مػاجهة مكابجات الحياة

الجهج لع  تعج  ،فالستخل متخ ل لعي  اإلرادة ماخع قميل الخجػلة»يقا به 
والجهج في الجهاد يعصل خميه متاخه  ؛وفتخت أريحيته ،فدقصت  سته

ويحخمه لحااه الحيػامية فتخة مغ الػقت، و ػ ال يعخل  ،الذهػامي الخأليز
  .قيسة في الحياة سػى  حى القيع الجاخخة والذائشة

وال غخابة في  حا فالستخفػن حخيرػن خم  حيااهع الخألػة الذاذة 
حخيرػن خم  أن اكػن مغ  ،خم   هػااهع ولحائح عحخيرػن  ،السخيزة

فالستاع الستخل الصػيل السػروث ؛ حػلهع حا ية وبصامة ألالعة لش ػذ ع
  .(ٔ)«ويؤدا إل  الزحالة ،خغ انبا   شدي الحكخ

وادما أمفار  ؤال   ،وبت ذي التخل وما يراحبه مغ كبخ واستعبل 
ة محتػمة مغ الهبلك ف ن ذلظ يكػن إ حاما بشهاي ؛خم  مقاد خ األمع

َوإَِذا َأَرْدَكا َأْن ُْنْؾَِؽ َقْرَيًة َأَمْرَكا  }به حيغ قار:  السحقق الحا اػخج ع ل 

ْرَكاَها َتْدِمًرا فِقَفا َفَػَسُؼقا فِقَفا َفَحؼه َظَؾْقَفا اْلَؼْقُل َفَدمه {ُمْسَ
(ٕ)

. 

  :تشك األيش تادلؼشوف وانُهٍ ػٍ ادلُكش -8
إن كان الخجل ليتكمع  :الذخيف خغ ححي ة يقػرجا  في الحج ث 

و إمي ألسسعها مغ أحجكع  افيريخ مشافق   ^بالكمسة خم  خهج رسػر ل 
في السقعج الػاحج أربا مخات لتأمخن بالسعخول ولتشهػن خغ السشكخ 

                                      
دار الذددخو ، القددا خة  -العجالددة االجتساخيددة فددي اإلسددبلى  -األسددتاذ/ سدديج قصددب ( ٔ)

 .  ٙٗٔ-٘ٗٔص  - ٜٗ٘ٔمارس سشة  -الصبعة الذخخية الدابعة  -وبيخوت 
 .ٙٔ( اإلسخا : ٕ)
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ٔٔٚ 

أو ليؤمخن خميكع  ،بعحاب اولتحالغ خم  الخيخ أو ليدحتكع ل جسيع  
  .(ٔ) يدتجاب لكعع ثع  جخػ ألياركع فبل خارك

  :وفي حج ث آألخ

خغ الحدغ بغ دمحم قار حجثتشي امخأة مغ األمرار  ي حية اليػى إن 
فجألل  ،دألمت خم  أى سمسة :قالت ،قمت ال حجثشي ، ئت أدألمتظ خميها
فتكمع بكبلى لع  ،كأمه غزبان فاستتخت مشه بكع درخي ^خميها رسػر ل 

  دألل و ػ غزبان ^ت رسػر ل فقمت يا أى السؤمشيغ كأمي رأ  ،أفهسه
إن الذخ » :قار :قالت  وما قار :قمت  أو ما سسعت ما قار ،معع :فقالت

 ،«بأسه خم  أ ل األرض أرسل ل  هإذا فذا في األرض فمع  تشاى خش
معع وفيهع » :قار :قالت  وفيهع الرالحػن  !قمت يا رسػر ل :قالت

إل  من خاه  زهع ل الرالحػن يريبهع ما أصاب الشاس ثع يقب
 . (ٕ)«ورلػامه أو إل  رلػامه ومن خاه

  :شُىع انفاحشح وانغش وانفساد انؼاو -9
و النر في الكيل  ،بهبلك قػى لػط اال احذة و يػخها كامت إ حام  

وكحلظ الذأن في أقػاى خاد وفخخػن  ،بهبلك قػى مج غ اوالسيدان كان إ حام  
 اجسيع   فأ مكهع ل  ،األرض وثسػد كان لكل مشهع وجه إفداد في

  .بحمػبهع

                                      
بدداب  -كتدداب بدداقي مدددشج األمرددار  -حددج ث مخفددػع مترددل رواى أحسددج فددي مدددشجى ( ٔ)

 حج ث ححي ة بغ اليسان.
باب حدج ث  -كتاب مغ مدشج القبائل  -في مدشجى حج ث مخفػع مترل رواى أحسج ( ٕ)

 امخأة مغ األمرار. 
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ٔٔٛ 

ما ضهخ النمػر في قػى  :خغ خبج ل بغ خباس أمه قار وفي الحج ث
وال فذا الدما في قػى قا إال كفخ فيهع  ،قا إال ألق  في قمػبهع الخخب

وال حكع قػى  ،وال مقز قػى السكيار والسيدان إال قصا خشهع الخز   ،السػت
وال ألتخ قػى بالعهج إال سما ل خميهع  ،ع الجىبنيخ الحق إال فذا فيه

 . (ٔ)العجو

  :تشك اجلهاد -10
مغ الخكػن إل  دخة الكدل واخك الجهاد في سبيل  امححر   قار ل 

ُقْؾ إِْن َكاَن آَباُؤُكْؿ َوَأْبـَاُؤُكْؿ َوإِْخَقاُكُؽْؿ َوَأْزَواُجُؽْؿ َوَظِشَرُتُؽْؿ } :بقػله ،ل

ـَ اَّللهِ َوَأْمَقاٌل اقْ  ـُ َتْرَضْقَْنَا َأَحبه إَِلقُْؽْؿ ِم
َشْقَن َكَساَدَها َوَمَساكِ اَرٌة ََتْ ْفُتُؿقَها َوِِتَ َسَ

بهُصقا َحتهك َيْلَِتَ اَّللهُ بَِلْمِرِه َواَّللهُ ًَل َُّيِْدي اْلَؼْقَم  َوَرُشقلِِف َوِجَفاٍد ِْم َشبِقؾِِف َفَسَ

{اْلَػاِشِؼنيَ 
(ٕ)

. 

واػخج إيا ع بدوار معسة  ،الستخاذليغ خغ مرخة د شهة وفي  أن معااب
ـَ آَمـُقا َما َلُؽْؿ إَِذا قِقَؾ لَُؽُؿ اْكِػُروا ِْم َشبِقِؾ اَّللهِ  } :قار  ،ل خشهع َا الهِذي َيا َأُّيه

ـَ اْْلِخَرِة َفََم َمَتاعُ  ْكَقا ِم َقاِة الده اَقْؾُتْؿ إََِل اِْلَْرِض َأَرِضقُتْؿ بِاْْلَ ْكَقا ِْم اْْلِخَرةِ  اثه َقاِة الده اْْلَ

وُه َصْقئًا وَ  ُكْؿ َوًَل َتُُضه ْبُؽْؿ َظَذاًبا َألِقًَم َوَيْسَتبِْدْل َقْقًما َغْرَ اَّللهُ إًِله َقؾِقٌؾ إًِله َتـِْػُروا ُيَعذي

ٍء َقِديرٌ  {َظَذ ُكؾي َرْ
(ٖ)

. 

                                      
باب مدا جدا  فدي  -كتاب الجهاد  -رواى مالظ في السػشأ  -حج ث مػقػل مشقصا ( ٔ)

 النمػر. 
 .ٕٗ( التػبة: ٕ)
 .ٜٖ( التػبة: ٖ)
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ٜٔٔ 

ما  إذا:» يقػر ^سسعت رسػر ل  :خغ ابغ خسخ قاروفي حج ث 
ابايعتع بالعيشة وأألحاع أذماب البقخ ورليتع بالدرع واخكتع الجهاد سما ل 

 .(ٔ)«ال  شدخه حت  اخجعػا إل  د شكع خميكع ذال  

                                      
باب فدي الشهدي خدغ  -كتاب البيػع  -حج ث مخفػع مترل رواى أبػ داود في سششه ( ٔ)

 . العيشة



 

 دور الدعوة إىل اهلل تعاىل يف االدخار وزيادة دخل الفرد واجلماعة املسلمة

ٕٔٓ 

 اخلامتح

لبحفي أن له ال أدخي و حدبي فيسا كتبت وسصخت في بحفي  حا ، 
السيجان ، غيخ أمي أحببت الدبق ، فقج أل ت  كتب وأبحاث كفيخة في  حا 

 ما اخكمه كسا يقػلػن إذ إبجلػا خم  قجر جهجا الزعي  ،  أدلػَ أن 
ذ أقجى بحفي  حا أرجػ مغ ل أن يكػن لبشة إو ا يئ ا، األولػن لآلألخيغ  

سبلمية خد  ل أن  ش عشا بسا كتبشا ، وأن يجعل في ميجان العقيجة اإل
  .واألحجاث  صخح العقيجة اإلسبلمية  امخا  فبل اشار مشه العػادا

ػل أاجارك ذلظ ف ن أصبت فهحا مقرجا، و ن كامت األألخى ف مي س
والحسج ر رب العالسيغ ، وصم    ،والحسج ر أوال  وآألخا   ،إن  ا  ل اعال 

 وصحبه وسمع ادميسا  كفيخا  إل   ػى الج غ .  هآلل خم  سيجما دمحم وخم  

 



 

 العدد الثامن والعشرون      جمـلـة الـسهـــــــــــراء

ٕٔٔ 

 يشاجغ انثحث

 أوال: انقشآٌ انكشَى.
 انُثىَح يٍ خالل كتة انسُح. ثاَُا: األحادَث

 ابغ كفيخ، قرز األمبيا ، دار الباز لمشذخ والتػزيا د بجون سشة. -ٔ

، ٔ(، دار الكتدددددددب العمسيدددددددة، طٖٙٔ/ ٔابددددددغ  ذددددددداى، الدددددددديخة: ) -ٕ
  د.ٕٓٗٔ

 الشػوا، رياض الرابخيغ، دار أألبار الكتب العخبية. -ٖ

حددددغ إبدددخا يع حددددغ، اددداريا اإلسدددبلى الدياسدددي والدددج شي والفقدددافي  -ٗ
 ( دار الجيل بيخوت.ٗٓٗ/ٔجتساخي: )واال

ى د ٜٚٛٔ دد، ٚٓٗٔآن دار الذخو  خداى سيج قصب، في ضبلر القخ  -٘
 .ٜٔٚٔص 

خبج العمديع خبدج الدخحسغ ألزدخ، السدشهإ اإليسدامي لمجراسدات الكػميدة  -ٙ
 في القخآن الكخيع، الجار الدعػدية لمشذخ، ط.

ة فددي خمددي بددغ خبددج ل الددجفاع، روائددا الحزددارة العخبيددة واإلسددبلمي -ٚ
  د.ٛٔٗٔ، ٔالعمػى: مؤسدة الخسالة ط

 (، دار الش ائذ.ٚٛ، ٙٛخسخ األ قخ: ااريا ال قه اإلسبلمي )ص -ٛ

 ددد  ٕٕٗٔمجمددة الذددقائق العددجد الدددادس واألربعددػن، ربيددا انألددخ  -ٜ
 )مجمة  هخية جامعة(.
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ٕٕٔ 

دمحم بدددغ م دددخح بدددغ  دددبمي القحصدددامي وصددداحبيه، الددددياحة األسدددذ  -ٓٔ
 ٚٔٗٔقة خديخ، الصبعة األول  والس ا يع دراسة اصبيقية خم  مشص

  د، ط. مؤسدة السج شة لمرحافة )دار العمع( بججة.

ى ، دار السعخفدددددة ٜٜٚٔدمحم ألسدددديذ الدوكدددددة، صدددددشاخة الددددددياحة،  -ٔٔ
 الجامعية.

مؤسددة « القرز القخآمدي فدي سدػرة الكهد »دمحم متػلي الذعخاوا  -ٕٔ
 .ٜٜٓٔأألبار اليػى سشة 

السردددخية العامدددة الهيئدددة «. اإلسدددبلى فدددي متنيدددخ»مردددص   ال قدددي   -ٖٔ
 .ٖٜٜٔلمكتاب سشة 

 ( ال رل الفالث والعذخون، دار ال كخ.ٚٗٔ ٕمقجمة ابغ ألمجون: ) -ٗٔ

(، مؤسددددة  ٕٕ٘مشددداع القصدددان: اددداريا التذدددخيا اإلسدددبلمي )ص  -٘ٔ
 الخسالة.

الحبلر والحخاى في اإلسبلى، دار القخآن الكخيع » ػس  القخلاوا  -ٙٔ
  د.ٜٚٔسشة  لؤللبان


