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Abstract 
This research deals with the role of Islamic sharia in 

controlling consumer behavior in general. In anumber of 

researches and aconclusion. Firstly, the research shows 

what is meant by the consumption, the consumer, the 

consumer behavior and the necessity of the consumption 

in Islamic sharia. Then it shows the method of Islamic 

sharia in the consumption according to rules and controls 

that call for moderation and mediation in the 

consumption, linking it to community conditions and its 

economic potential and determining its priorities 

according to those conditions.  Emphasizing on providing 

basic needs for all citizens, prohibition of the consumption 

of goods and harmful services to the individual and society 

and adherence to the legislative rules in prohibiting and 

permitting through dependence in regulating consumption 

on rational consumer's behavior. 

In the light of Islamic sharia, the consumer's behavior 

starts from several controls and restrictions that aim at  

achieving benefit from every consuming process. As 

amuslim consumer is supposed to be wise and aware. 

After that research explained the legal texts which forbid 

extravagance, stinginess and scantiness in the 
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consumption.  The last research deals with the benefit of 

economy, moderation and mediation in the consumption 

and punishment of its infraction. The research confirmed 

that Islamic sharia was the forerunner in this field. This 

was shown through the general rules and bases that jurists 

have devised from legal texts that have shown 

consumption controls. theconsumer behavior of 

individual, family and society should be characterized by 

discretion , wisdom, objective and logical awareness. 

  Research key vocabulary 

1-consumption 

2-consumer behavior 

3-consumption controls 

4-extravegence 

5-stinginess 

6-scantiness 

7-economy 

8-rationalization 

9-islamic sharia 
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 ملخص البحث

 العنواف: الشريعة اإلسالمية كدكرىا في ضبط سلوؾ المستهلك "دراسة فقهية"
 االسم: رمضاف رزؽ بدكم السيد

 جامعة األزىر -سالمية بسسوافالوظيفة: مدرس الفقو العاـ بكلية الدراسات اإل
 اإليميل الجامعي:

 ramadanbadawi.islam.asw.b@azhar.edu.eg   
تناكؿ ىذا البحث دكر الشريعة اإلسالمية في ضبط السلوؾ االستهالكي بوجوو عاـ كذلك في 
عدد من المباحث كخاتمة، فبيَّن ىذا البحث أكالن المقصود باالستهالؾ كالمستهلك، كسلوؾ 

هلك، كأىمية االستهالؾ في الشريعة اإلسالمية، ثم بيَّن منهج الشريعة اإلسالمية في المست
االستهالؾ كفقنا لضوابط كقواعد تدعو إلى االعتداؿ كالتوسط في االستهالؾ، كربطو بظركؼ 
المجتمع كإمكاناتو االقتصادية، كتحديد أكلوياتو تبعنا لتلك الظركؼ، مع التسكيد على توفير 

ألساسية للمواطنين كافة، كتحريم استهالؾ السلع كالخدمات الضارة بالفرد الحاجات ا
كالمجتمع، كااللتزاـ بالقواعد التشريعية في التحريم كاإلباحة من خالؿ االعتماد في تنظيم 
االستهالؾ على السلوؾ الرشيد للمستهلك، فسلوؾ المستهلك في ضوء الشريعة اإلسالمية 

غايتها: تحقيق المنفعة من كل عملية استهالكية، فالمستهلك  ينطلق من عدة ضوابط كقيود،
ا كاعينا.  المسلم يفترض بو أف يكوف رشيدن

ثيمَّ تعرَّض البحث للنصوص الشرعية التي تنهى عن اإلسراؼ كالتبذير، كالشُّح كالتقتير في 
، كعاقبة االستهالؾ، كتناكؿ المبحث األخير ثمرة االقتصاد كاالعتداؿ كالتوسط في االستهالؾ

 مخالفتو.
كأكد البحث أف الشريعة اإلسالمية كانت سبَّاقة في ىذا الميداف، كقد تبيَّن ذلك من خالؿ 
القواعد، كاألسس العامة التي استنبطها الفقهاء من النصوص الشرعية التي تبيّْن ضوابط 
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التزاف، االستهالؾ، بحيث يتسم السلوؾ االستهالكي للفرد كاألسرة كالمجتمع بالتعقل، كا

 كالًحٍكمىة، كالرشادة الموضوعية كالمنطقية
 –ضوابط االستهالؾ  –سلوؾ المستهلك  –الكلمات المفتاحية للبحث: االستهالؾ 

 الشريعة اإلسالمية. -الترشيد –االقتصاد  –التقتير  –الشُّح  –التبذير  –اإلسراؼ 
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 ادلقدمح
 كصحبو كمن كااله.... ، كآلوؽالحمد هلل، كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل 

 كبعد:
فإف الشريعة اإلسالمية قد حفلت بالعديد من النصوص التي توجّْو كتضبط كتنظّْم 
االستهالؾ في المجتمعات، سواء أكاف ىذا االستهالؾ فردينا أـ جماعينا، كتضمن في الوقت 

تضييعها أك نفسو حسن االنتفاع كالتصرؼ في الماؿ كالموارد االقتصادية المتاحة، فال يجوز 
سفيهنا يقتضى الحجر عليو،  -بهذا السلوؾ–إنفاقها فيما ال طائل من كرائو، كإال أضحى المرء 

لييمنع من صرؼ أموالو في كجو غير شرعي، حيث تحرص الشريعة اإلسالمية على تهذيب 
سلوؾ اإلنساف االقتصادم كإنفاقو االستهالكي، فليس ىناؾ إسراؼ أك تضييق، كإنما اعتداؿ 

وسط، كىذا األمر قيده في اإلنفاؽ يمنع اإلفراط كالتفريط اللذىٍين يؤديَّاف في النهاية إلى العىوز كت
كالحاجة، فالشُّح كتبديد الموارد في غير فائدة كالىما مرفوض في الشريعة اإلسالمية، كال 

 نساف.يحقق معنى العبودية الكاملة هلل تعالى، كالتوسط كاالعتداؿ في اإلنفاؽ مسمور بو اإل

بل إف نصوص الشريعة اإلسالمية لم تتوقف عند حد التوسط كاالعتداؿ، بل تمتد 
لترتيب الحاجات االستهالكية المشركعة؛ من أجل تنظيم االستهالؾ بما يتفق مع سلم 

 األكلويات االقتصادية للمجتمعات.

الجسدية،  كما تمتد لتيحرّْـ كل أكجو االستهالؾ التي تيخل بطاقات اإلنساف العقلية ك 
كتحريم شرب الخمور، كتعاطي المخدرات، كعمـو الميٍسًكرىات، كما تيحرّْـ أكجهنا استهالكية 
أخرل كالتػَّرىؼ، كالخييىالء، فمنعت استخداـ آنية الذىب كالفضة، كلبس الذىب كالحرير 
  للرجاؿ فالشريعة اإلسالمية تمنع استهالؾ كل ما يضر المجتمع من ًسلىع كخدمات، كما تمنع

 كل ما يؤدم إلى تبديد الموارد، أك إنفاقها في غير ما ىو نافع.

ىذه األحكاـ تيشىكّْل بمجموعها منهجنا متكامالن يسير عليو المرء عند استهالكو، 
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منهجنا يقـو على القصد كاالعتداؿ كالوسطية في اإلنفاؽ، منهجنا يدعو إلى حفظ النعم 

لناس، كينهى عن اإلسراؼ كالتبذير كالبخل كالتقتير، كاألمواؿ التي جعلها اهلل تعالى ًقيامنا ل
منهجنا ييربي أىلو على اإليماف بالبركة، كأف الغنى غنى النػٍَّفس، كالفقر فقر القلب، ييربيهم على 
البساطة كالتواضع، كالقناعة، كالعفة، كالسخاء، كاإليثار، كيينفّْرىم من الًكٍبر، كالغركر كالخيالء 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )لنعم، منهجنا ىو األمثل؛ ألنو من عند رب العالمينكالتػَّرىؼ، ككفراف ا

 .(ُ)(ٺ ٿ

كإف انحرافهم في سلوكهم االستهالكي عن ىذا المنهج، ىو الذم أكقعهم في 
مشكالت كبيرة أىضىرَّت بسنفسهم، كأيسىرًىم، كمجتمعاتهم من نواحو عديدةو اقتصاديةو، كاجتماعيةو، 

؛ مما دفعني للكتابة في ىذا الموضوع كسياسيةو كخيليقيةو، كصحيةو، عل ى نحو ما ىو ميشىاىد اليـو
حيث أصبح من الضركرم تنظيم االستهالؾ كتربية السلوؾ االستهالكي  -سلوؾ الميٍستػىٍهًلك–

كترشيده، فيجب على كل امرئ أف يتعلم ما ينبغي أف يكوف عليو االستهالؾ في الشريعة 
ستهًلك؟ كمتى يستهًلك؟ كلماذا يستهًلك؟ ككيف اإلسالمية، يتعلم ماذا يستهًلك؟ ككم ي

يستهًلك؟ يتعلم كيف يكوف القصد كاالعتداؿ كالوسطية في اإلنفاؽ؟ كيف يواًزف بين دىٍخًلًو 
كاستهالكو؟ كما اإلسراؼ؟ كما التقتير؟ كما ىي حدكد كل منهما؟ كىل ىي ثابتة أـ أنها تختلف 

 تهالؾ.من شخص آلخر؟ كغير ذلك مما يتعلق بقضية االس

عن استهالؾ المرء للسلع كالخدمات سواء  -رحمهم اهلل–كقد تكلم الفقهاء 
في  -رحمهم اهلل–باستخداـ ىذا المصطلح أك بمصطلحات أخرل، ككمثاؿ ًلمىا قالو الفقهاء 

: " المسسلة )أم اإلشباع( -رحمو اهلل–ىذا الموضوع قوؿ اإلماـ محمد بن الحسن الشيباني 
مقدار ما يسد بو رمقو كيتقوَّل على الطاعة ىو مثاب غير معاقب، كفيما  على أربعة أكجو: ففي

                                           

 (.ُْاآلية رقم ) -( سورة الملكُ)



 

  

 
  

 
 م0202 الرابعالعدد جملت كليت البناث األزهريت بطيبت اجلديدة ـ باألقصر                                                        

            
                                                                      

 

 الشريعة اإلسالمية ودورها يف ضبط سلىك املستهلل " دراسة فقهية " 

َٕٔ 

 
زاد على ذلك إلى حد الًشبىع ىو مباح لو محاسب على ذلك حسابنا يسيرنا، كفي قضاء الشهوة 
كنػىٍيًل اللذات من الحالؿ ىو مرخَّص لو مطالب بشكر النعمة كحق الجائعين، كفيما زاد على 

رحمو –، ىذا الذم قالو اإلماـ محمد بن الحسن (ُ)الشبع حراـ"  الًشبىع، فإف األكل فوؽ
ىو من فقو االستهالؾ، بل إف ضوابط االستهالؾ تدخل تحت أبواب كثيرة من أبواب  -اهلل

 الفقو اإلسالمي، كباب البيع كالشراء، كالمحظورات كالمباحات، كالحجر كغيرىا.
في من البحث، فإيماننا بواجب اإلسهاـ في  كلكن دراسة سلوؾ الميستهًلك لم تنل نصيبها الكا

كشف بعض جوانب الشريعة اإلسالمية في مجاؿ االستهالؾ، قمت بهذه المحاكلة كالتي 
عنوانها: )الشريعة اإلسالمية كدكريىا في ًضٍبًط سيلوًؾ الميٍستػىٍهًلك "دراسة فقهية"( آمالن من ربي 

 جلَّ كعال أف أيكىٍفق فيها.

 هدف الثحث:
ؾ المستهًلك في ضوء الشريعة اإلسالمية، كتوضيح المنهج الذم ينبغي دراسة سلو 

أف يسير عليو المسلم في سلوكو االستهالكي كما بيَّنتو نصوصها، بحيث يكوف ىذا المنهج 
بمثابة مقياس يقيس عليو المسلم مدل انحرافو في سلوكو االستهالكي عن ىذا المنهج، فيعمد 

لذا كاف الهدؼ من ىذا البحث دراسة دكر الشريعة  إلى تصحيح سلوكو بالرجوع إليو؛
اإلسالمية في ضبط سيلوؾ الميستهًلك، كتحديد آلية االستهالؾ التي تناسب الًقيىم كالمبادئ 

 اإلسالمية.

 أسثاب اختيار الثحث:

                                           

 ُط -دمشػق -عبػد الهػادم حرصػوني -َُْ( الكسب لمحمػد بػن الحسػن الشػيباني صُ)
 -ِٖٕ/َّسػػوط لشػػمس األئمػػة السرخسػػي تحقيػػق: د/ سػػهيل زكػػار، المب -قََُْ

 ـ.ُّٗٗق/ُُْْبيركت  -دار المعرفة
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 لقد دعاني الختيار ىذا البحث عدة أسباب منها:

في العالم، حيث تنتشر المجاعات أف جانب االستهالؾ من القضايا الهامة كاألساسية  – ُ
في أنحاء كثيرة من العالم، كفي المقابل تكثر أمراض التيٍخمىة كاإلسراؼ الغذائي في 
أنحاء أخرل من العالم، كما ىذه إال صورة من المشكالت التي تعاني منها 
المجتمعات في الوقت الحاضر، مما يدؿ على أف القواعد السائدة في استهالؾ 

نحرفة عن الخط الصحيح، فظهرت الحاجة إلى إبراز منهج الشريعة المجتمعات م
 اإلسالمية في سلوؾ الميستهًلك، كالقواعد التي كضعتها لتنظيم ىذا السلوؾ.

أف ىذا الموضوع يخص كل مسلم باعتبار أنو ميستهًلك، كأنو مسئوؿ يـو القيامة عن   – ِ
 سلوكو اإلنفاقي.

منهج الشريعة اإلسالمية في االستهالؾ الشخصي  كما أف ىذا الموضوع ييوضّْح  – ّ
 كيػيبػىيّْن أىمية التزامو، كمخاطر االبتعاد عنو.

 معالجة ظواىر سلوكية استهالكية مغلوطة سادت في المجتمعات اإلسالمية.  – ْ
موضوع سلوؾ الميستهًلك ال يزاؿ في حاجة إلى مساىمة تبيّْن قواعده كأسسو،   – ٓ

األنظمة الوضعية، كما أف الحاجة ماسة إلى أف تتعدَّد البحوث كتميّْزه عن غيره من 
في مواضيع االستهالؾ من عدة باحثين؛ لتغطية جوانبو المتعددة تغطية كاملة، حيث 

 ييمثّْل ىذا الموضوع نقطة االرتكاز في السلوؾ االستهالكي ألفراد المجتمع.

اـ الفردم أك األيسىرم اقتصادينا كأخيرنا تظهر أىمية ىذا الموضوع على مستول االىتم  – ٔ
كاجتماعينا، باإلضافة إلى أىميتو بالنسبة للدكلة، سواء من الناحية االقتصادية، أك 

 االجتماعية، أك السياسية.
 لهذه األسباب مجتمعة كغيرىا كاف اختيارم لهذا الموضوع.
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 مىهج الثحث:
سسستند فيو على  سسسلك في بحثي ىذا بإذف اهلل تعالى المنهج التحليلي، حيث

صياغة النصوص قرآننا كسنةن، كعلى أقواؿ كآراء الفقهاء، كتحليل ىذه النصوص كاألقواؿ 
كاآلراء في محاكلة للوصوؿ إلى تحديد ميقومات كمفاىيم سلوؾ الميستهًلك، ثم بياف مكانتها 

 في الشريعة اإلسالمية.
 خطح الثحث:

 كأربعة مباحث، كخاتمة. اقتضت طبيعة البحث تقسيمو إلى مقدمة، كتمهيد،
المقدمة: فيها بياف أىمية البحث، كىدفو، كأسباب اختياره، كالمنهج في كتابتو، كخطة 

 البحث.
التمهيد: كفيو التعريف بمفاىيم البحث األساسية، كأىمية االستهالؾ في الشريعة اإلسالمية 

 كفيو مطلباف:
 المطلب األكؿ: التعريف بمفاىيم البحث األساسية.

 لب الثاني: أىمية االستهالؾ في الشريعة اإلسالمية.المط
 المبحث األكؿ: بياف ضوابط االستهالؾ في الشريعة اإلسالمية.
 المبحث الثاني: التحذير من اإلسراؼ كالتبذير في االستهالؾ.
 المبحث الثالث: التحذير من الشُّح كالتقتير في االستهالؾ.

 رشيد االستهالؾ.المبحث الرابع: الدعوة إلى االقتصاد كت
 الخاتمة: كفيها أىم نتائج البحث كالتوصيات.
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 التمهيد
 التعزيف مبفاهيم الثحث األساسيح

 وأهميح االستهالك يف الشزيعح اإلسالميح 
 كفيو مطلباف:

 ادلطلة األول
 التعزيف مبفاهيم الثحث األساسيح: 

: تعزيف االستهالك:  أوالا
هًلكي استهالكنا، فهو ميٍستػىٍهًلك، كالمفعوؿ: االستهالؾ لغةن: مصدر استهلىك يست

 .(ُ)ميٍستػىٍهلىك، كىو مشتق من الهالؾ، كاستهلىك الماؿ: أنفقو، كأىلكو: أنفذه

فاالستهالؾ في اللغة: ىو اإلنفاؽ، كأنفق الماؿ كنحوه: أنفده كأفناه، كنػىفىقى الشيء: 
 .(ِ)مىضىى كنػىفىدى 

 

                                           

 ْط -بيػػػػػػركت -دار العلػػػػػػم للماليػػػػػػين -ـ.)ىلػػػػػػك( -ُُٔٔ/ْ( الصػػػػػػحاح للجػػػػػػوىرم ُ)
باب  -ُٗٗ/ِتحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، المعجم الوسيط  -ـُٕٖٗق/َُْٕ
 دار الدعوة. -الهاء

 -دار الهدايػة -ـ. )نفػق( -ّْْ/ِٔلزَّبيدم ( تاج العركس من جواىر القاموس لمرتضى اِ)
 باب النوف. -ِْٗ/ِتحقيق: مجموعة من المحققين، المعجم الوسيط 
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 .(ُ)المائع بشيٍربو أك إراقة كاصطالحنا: ىو ذىاب عين الشيء، كاستهالؾ

كقيل: ىو اإلتالؼ فيما ينفع، أك زكاؿ المنافع التي كيًجدى الشيء من أجل تحقيقها، كإٍف بقيت 
 .(ِ)عينو قائمة

كقيل: ىو االستخداـ المباشر للسلع كالخدمات التي تيٍشًبع رغبات اإلنساف 
 .(ّ)كحاجاتو

ة عن استخداـ السلع كالخدمات فاالستهالؾ في االصطالح الشرعي إذنا: ىو عبار 
 فيما يحقق المنفعة للفرد، مع االلتزاـ بضوابط الشريعة.

لِل:
ْ
ه

َ
ت
ْ
س

ُ
ا: التعزيف تادل

ا
 ثاوي

قيل: ىو الفرد الذم يستخدـ السلع سواء كانت مؤقتة أك معمرة، أك ينتفع 
بالخدمات، كيقابلو الميٍنًتج الذم يقـو بإنتاج السلع
(ْ). 

                                           

دار البشػػػائر  -َْٕ/ِ( حاشػػػية اللبػػػدم علػػػى نيػػػل المػػػارب لعبػػػد الغنػػػي اللبػػػدم الحنبلػػػي ُ)
تحقيػػػػق: د/ محمػػػػد سػػػػليماف  -ـُٗٗٗق/ُُْٗ ُط -لبنػػػػاف -بيػػػػركت -اإلسػػػػالمية
 األشقر.

 -دار النفػائس -ٔٔص -حامػد صػادؽ قنيبػي -لغة الفقهاء لمحمد ركاس قلعجػي( معجم ِ)
 ـ.ُٖٖٗق/َُْٖ ِط

دار المجمػػع  -ُٕٓ( النظػػاـ االقتصػػادم اإلسػػالمي لمحمػػد عبػػد المػػنعم عبػػد القػػادر ص ّ)
 ـ.ُٕٗٗق/ُّٗٗجدة  -العلمي

 -بيػةدار النهضة العر  -ِٓ( معجم المصطلحات التجارية كالتعاكنية لمحمد زكي بدكم صْ)
 ق.َُْْبيركت 
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 .(ُ)السلع كالخدمات لتلبية حاجاتوكقيل: ىو الذم يستهلك 

 فالميٍستػىٍهًلك إذنا: ىو كل ميستخدـ للسلع كالخدمات.

ا: التعزيف تسلىك ادلستهلل:
ا
 ثالث

السلوؾ: ىو عبارة عن نشاط يصدر عن الكائن الحي؛ نتيجة لعالقتو بظركؼ منبهات 
ظركؼ، حتى تتناسب معينة، كيتمثل ىذا في محاكالتو المتكررة للتعديل أك التغيير من ىذه ال

 مع مقتضيات حياتو، كحتى يتحقق لو البقاء، كلجنسو االستمرار.

كيقصد بسلوؾ المستهلك: مجموعة األفعاؿ كالتصرفات التي يقـو بها الفرد في 
موقف معين كبحسب إمكاناتو المتاحة، كالمعبر عنها بقراره في شراء الميٍنتىج الذم يتوقع بسنو 

 .(ِ)فيها لحظة الشراءييٍشًبع حاجاتو كرغباتو 

فسلوؾ المستهلك ما ىو إال عبارة عن تلك األفعاؿ كالتصرفات التي يتبعها األفراد 
من أجل الحصوؿ على سلعة أك خدمة ما، حيث يقـو المستهلك بعملية االختيار ما بين 

 ًو.البدائل المطركحة أمامو، كيتم ذلك ًكٍفقى اإلمكانات المتاحة للمستهلك، كفي حدكد دىٍخلً 

 

 
 

                                           

 -( الحاجػػػات البشػػػرية مػػػدخل إلػػػى النظريػػػة االقتصػػػادية اإلسػػػالمية لمحمػػػد البشػػػير فرحػػػافُ)
 ـ.ََُِدبي  -دار البحوث -ِٖص

أحمد  -الوظائف( نزار عبد المجيد البركارم -األسس -( استراتيجيات التسويق )المفاىيمِ)
 ـ.ََِْاألردف  -عماف -دار كائل للنشر -ُُُص -فهمي البرزنجي
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 ادلطلة الثاوي
 أهميح االستهالك يف الشزيعح اإلسالميح

 تظهز أهميح االستهالك يف الشزيعح اإلسالميح مه عدج أمىر:
من حيث اعتباره أمرنا فطرينا، تحفظ بو النفوس من الهالؾ كالفساد؛ ألجل   – ُ

ٍفس أف نؤدل األمانة التي خلقنا اهلل تعالى ألجلها، فاهلل تعالى خلق في النػَّ 
حب الغذاء كحب النساء لما في ذلك من حفظ األبداف كبقاء اإلنساف، 
فإنو لوال حب الغذاء لىمىا أىكىلى الناس، ففسدت أبدانهم، كلوال حب النساء 
لىمىا تزكجوا، فانقطع النسل، كالمقصود بوجود ذلك بقاء كلٍّ منهم ليعبدكا 

 .(ُ)تحق ذلك غيرهاهلل كحده، كيكوف ىو المحبوب المعبود لذاتو، ال يس

من حيث اعتباره أمرنا تعبدينا، يطاع بو المولى كيتقرب بو إليو، فإف الناظر   – ِ
في نصوص الشريعة في موضوع االستهالؾ، يجد أنها توجب االستهالؾ 
بّْبىو في مواضع، كتيكىرّْىىو في أخرل،  في مواطن، كتنهى عنو في أخرل، كتيحى

ير عليو في استهالكو، كال يعتبر كىي بهذا رسمت للمسلم منهجنا يس
ا إال إذا التزمو.  سلوكو االستهالكي رشيدن

االستهالؾ الرشيد ىو المقصد األصلي الذم ترجع إليو مقاصد الشريعة   – ّ
                                           

 -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشػريف -َٕٔ/َُ( مجموع الفتاكل البن تيمية ُ)
تحقيػػق: عبػػد الػػرحمن  -ـُٓٗٗق/ُُْٔالمملكػػة العربيػػة السػػعودية  -المدينػػة المنػػورة

 بن محمد بن قاسم.
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اإلسالمية في األمواؿ، فقد جعل اهلل تعالى إنفاؽ الماؿ فيما خلق ألجلو 
عية في األمواؿ؛ ىو المقصد األصلي الذم ترجع إليو جميع المقاصد الشر 

ألف الماؿ لم ييٍخلىق كلم تتكبد المشاؽ في كسبو كتحصيلو، إال إلنفاقو في 
حاجات الناس ضركرية كانت أك حاجية أك تحسينية، حاضرة كانت أك 
مستقبلية؛ لذلك اىتم التشريع اإلسالمي في أصل أدلتو بوضع القواعد 

 .(ُ)صارؼ اإلنفاؽكالمبادئ في إنفاؽ الماؿ، أك توجيو المنفقين إلى م

ىذا: كإنو من خالؿ االستهالؾ الرشيد يتم الحفاظ على المقاصد الشرعية 
األخرل في األمواؿ، كالتي منها: مقصد الحفاظ على تنمية الماؿ كزيادتو كتداكلو 
كتقلُّبو، إذ أف اإلنفاؽ أك االستهالؾ ىو الذم يدفع األمة لتنتج حتى تلبي 

كفَّ الناس عن االستهالؾ، كغلب عليهم الشح الحاجات كتشبع المطالب، كلو  
كاإلمساؾ، لتعطلت عملية اإلنتاج، كتسخَّر المجتمع عن غيره؛ لعدـ كجود قوة 
شرائية تستخدـ ما ينتج من سلع، كلو أسرؼ الناس في االستهالؾ، لتبددت رؤكس 

 .(ِ)أموالهم، ككضعت في غير موضعها

                                           

الػدار العالميػة للكتػاب  -َُٔ( نظرية المقاصد عنػد اإلمػاـ الشػاطبي ألحمػد الريسػوني صُ)
ـ، علػػػم المقاصػػػد الشػػػرعية: د/ نػػػور الػػػدين الخػػػادمي ُِٗٗق/ُُِْ ِط -مياإلسػػال
ـ، المقاصد العامة للشػريعة اإلسػالمية ََُِق/ُُِْ ُط -مكتبة العبيكاف -ْٖص

 ق.ُُْٕ ّط -القاىرة -دار الحديث -ِٖٓليوسف العالم ص

دار  -ٕٗ-ِٔ( االسػػػتثمار أحكامػػػو كضػػػوابطو فػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي: د/ قطػػػب سػػػانو صِ)
 ق.َُِْ ُط -األردف -لنفائسا
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رأس الماؿ كالحفاظ على زيادتو، كالشريعة اإلسالمية تحث المسلم على تنمية 
للذين اشتكوا إليو ما  كيظهر ذلك في قوؿ الرسوؿ الكريم صلى اهلل عليو كسلم
ذىًلكى فىٍضلي اهلًل يػيٍؤتًيًو »يحققو األغنياء من أجر كبير نتيجة صدقاتهم في سبيل اهلل 

لما  رضي اهلل عنو لكعب بن مالك ، كفي قولو صلى اهلل عليو سلم(ُ)«مىٍن يىشىاءي 
: » قاؿ للنبي: ًإلىى رىسيولًو قىاؿى قىةن ًإلىى اللًَّو كى ًإفَّ ًمٍن تػىٍوبىًتي أىٍف أىٍنخىًلعى ًمٍن مىاًلي صىدى

ره لىكى » يػٍ لسعد  صلى اهلل عليو كسلم، كقولو (ِ)«أىٍمًسٍك عىلىٍيكى بػىٍعضى مىاًلكى فػىهيوى خى
، » مالو عندما سسلو عن مقدار ما يوصي من رضي اهلل عنو بن أبي كقاص الثػُّليثي
ًثيره   .(ّ)«كىالثػُّليثي كى

االستهالؾ الرشيد يحقق الرفاىية للفرد كالمجتمع، فالمسلم باالستهالؾ   – ْ
بسبب تعاليم الشريعة –الرشيد يتمتع بالطيبات ىو كمىٍن يعوؿ، كيسعى 

إلى اإلنفاؽ في كجوه الخير للغير، يقوؿ  -اإلسالمية في ىذا الجانب

                                           

ب اسػتحباب الػذكر بعػد  -ؾ المسػاجد كمواضػع الصػالة -ا ( صحيح مسلم عن أبي ىريرةُ)
 -بيػػركت -دار إحيػػاء التػػراث العربػػي -ٓٗٓحػػديث رقػػم  ُْٔ/ُالصػػالة كبيػػاف صػػفتو 

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

حػػػػديث رقػػػػم  ُُِ/ِب ال صػػػػدقة إال عػػػػن ظهػػػػر غنػػػػى  -ؾ الزكػػػػاة -( صػػػػحيح البخػػػػارمِ)
 تحقيق: محمد زىير بن ناصر الناصر. -قُِِْ ُط -دار طوؽ النجاة -ُِْٔ

، ِْْٕحديث رقم  ّ/ْب الوصية بالثلث  -ؾ الوصايا -( متفق عليو: صحيح البخارمّ)
، كاللفظ ُِٖٔحديث رقم  َُِٓ/ّب الوصية بالثلث  -ؾ الهبات -كصحيح مسلم

 لهما.
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زامل: "إف اتباع الرشادة في التصرفات االستهالكية، الدكتور يوسف ال
يؤدم إلى قياـ المسلمين بواجباتهم كمسئولياتهم تجاه مختلف أكلويات 

ۈ ) ، كاهلل تعالى يقوؿ:(ُ)المجتمع اإلسالمي على الوجو األكمل" 

 .(ِ) (ٴۇ ۋ

                                           

 -السػعودية -دار عػالم الكتػب -ِٔة: د/ يوسف الزامػل ص( النظرية االقتصادية اإلسالميُ)
 ق.ُُْٕ ُط

 (.َُمن اآلية رقم ) -( سورة الحجراتِ)
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 ادلثحث األول
 ضىاتط االستهالك يف الشزيعح اإلسالميح

عة اإلسالمية البد أف يحقق المقاصد التي تنقسم إف االستهالؾ في الشري
إلى ضركرية كحاجية، كتحسينية، كلتحقيق ىذه المقاصد يجب االىتماـ بكل 
ا عن االستثمار الذم يهدـ الفكر اإلنساني،  األنشطة التي تلبي ىذا الغرض، بعيدن

ينية كقد حددت الشريعة اإلسالمية الحاجات الضركرية بما يتماشى مع التعاليم الد
كاألخالقية كالقيم اإلسالمية، كلم تكتف الشريعة اإلسالمية بتحديد الحاجة فقط، 

 بل حرصت على المحافظة على الماؿ كحيٍسن استغاللو.

كمنهج االقتصاد اإلسالمي يختلف عن المناىج االقتصادية األخرل؛ ألنو 
شسنو في  ينحاز إلى البيعد العقدم فيو، كمبني على مذىبية االستخالؼ الشرعي،

ذلك شسف كل المعالجات اإلسالمية ألركاف العملية االقتصادية األخرل؛ ألنو ال 
يمكن إطالقنا إنكار الًقيىم كالمبادئ السائدة في المجتمع اإلسالمي، كدكرىا في 
اعتبار الحاجات كإقرارىا كتطويرىا، كعلى ىذا فإف االقتصاد اإلسالمي ينظم عملية 

 للضوابط كالقواعد التالية: االستهالؾ كيحددىا كفقنا
ا للطاقة اإلنتاجية   – ُ الوسطية في االستهالؾ، كالحث على االستثمار؛ دعمن

للمجتمع كتوفيرنا لمتطلبات التنمية، كتحقيقنا للمستول المعيشي المناسب 
 في الحاضر كالمستقبل.

و ربط االستهالؾ بظركؼ المجتمع كإمكاناتو االقتصادية، كتحديد أكلويات  – ِ
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تبعنا لتلك الظركؼ، مع التسكيد على توفير الحاجات األساسية للمواطنين  
 كافة، كترشيد استخداـ الموارد المتاحة بما يحقق ذلك.

االعتماد في تنظيم االستهالؾ على السلوؾ الرشيد للمستهلك بدكافع   – ّ
عقيدتو كإيمانو الذم يشمل الجانب الذاتي في عملية الترشيد، كإجراءات 

 لطة التنفيذية التي تمثل الجانب الموضوعي كاإلجرائي.الس

 كبياف كل ضابط من ىذه الضوابط على حدة، كالتالي: 
 الضاتط األول: مثدأ الىسطيح يف االستهالك:

تهدؼ الشريعة اإلسالمية إلى تحقيق رفاىية المجتمع كدعم قدرتو 
ة، كىذا النظر االقتصادية بصفة مستمرة حتى يتمكن من تحسين مستويات المعيش

المقاصدم ىو في حقيقتو يتمثل في مبدأ الوسطية اإلسالمية التي تقررت بسدلة  
 .(ُ) كثيرة

كمن أجل ذلك رغَّبت الشريعة اإلسالمية في التوسط في اإلنفاؽ، كاعتماد 
مبدأ القواـ سواء أكاف ىذا اإلنفاؽ استهالكينا أـ استثمارينا، فالوسطية ىي الواقعة 

ٍين المذمومين: )اإلفراط كالتفريط( فاهلل جلَّت حكمتو أمرنا بالتزامها في  بين الحدَّ
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی )آيات كثيرة، منها قولو تعالى

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ )، كقولو تعالى(ِ) (ی جئ حئ 

                                           

 .ٖ( علم المقاصد الشرعية صُ)

 (.ٕٔاآلية رقم ) -( سورة الفرقافِ)
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، فاهلل تعالى جعل األمواؿ قيامنا (ُ)  (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
إضاعتها كتبذيرىا في غير للعيش، كسببنا للتجارة، كصالحنا للدين كالدنيا، كنهى عن 

كجوىها؛ نظرنا منو لعباده، كرأفة بهم
(ِ). 

كقد ذكر المفسركف أف المقصود بالقواـ: التوسط في اإلنفاؽ بين 
اإلسراؼ كالتقتير، ال إسرافنا يدخل فيو إلى حد التبذير، كال تضييقنا يصل بو إلى 

أقامك كأغناؾ، حد المنع ًلمىا يجب، كىذا ىو المحمود فالقواـ من العيش ما 
كقيل: القىواـ بالفتح: العدؿ كاالستقامة، كالًقواـ بالكسر: ىو ما يقـو بو األمر 

                                           

 (.ِٗاآلية رقم ) -( سورة اإلسراءُ)

ة الكليػػػات مكتبػػػ -َِٓ/ِ( قواعػػػد األحكػػػاـ فػػػي مصػػػالح األنػػػاـ للعػػػز بػػػن عبػػػد السػػػالـ ِ)
تحقيػق: طػو عبػد الػرؤكؼ سػعد، االختيػار لتعليػل  -ـُُٗٗق/ُُْْالقاىرة  -األزىرية

، مجمػػػع ُّٕٗق/ُْٔٓالقػػػاىرة  -مطبعػػػة الحلبػػػي -ُٕٓ/ْالمختػػػار البػػػن مػػػودكد 
دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي،  -ِٖٓ/ِاألنهػػػر فػػػي شػػػرح ملتقػػػى األبحػػػر لػػػداماد أفنػػػدم 

 -بيػػػركت -دار الغػػػرب اإلسػػالمي -ّْْ/ِالمقػػدمات الممهػػدات البػػػن رشػػد القرطبػػي 
تحقيػػػق: د/ محمػػػد حجػػػي، منػػػاىج التحصػػػيل كنتػػػائج  -ـُٖٖٗق/َُْٖ ُط -لبنػػػاف

دار  -ِِّ/ٖلطائف التسكيل في شرح المدكنة كحل مشكالتها ألبػي الحسػن الرجراجػي 
ـ، مغنػػػي المحتػػػاج إلػػػى معرفػػػة معػػػاني ألفػػػاظ المنهػػػاج ََِٕق/ُِْٖ ُط -ابػػػن حػػػـز

ـ، إعانػػػػػػة ُْٗٗق/ُُْٓ ُط -دار الكتػػػػػػب العلميػػػػػػة -ٗٗ/ِللخطيػػػػػػب الشػػػػػػربيني 
 ُط -ُٕٗ/ِالطػػػػػػػػػالبين علػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػل ألفػػػػػػػػػاظ فػػػػػػػػػتح المعػػػػػػػػػين للبكػػػػػػػػػرم الػػػػػػػػػدمياطي 

 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖ
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 .(ُ)كيستقر
كبهذا المعنى يكوف مبدأ القواـ الذم تعتمده الشريعة اإلسالمية في تنظيم عملية 
االستهالؾ ىو نفسو حد الكفاية الذم تقرره في تنظيم عملية التوزيع، حيث إنو 

ستهالؾ المتوسط للمجتمع اإلسالمي، فالقواـ من كجهة نظر التوزيع ىو كعاء اال
حد الكفاية معبرنا عنو بالسلع كالخدمات من كجهة نظر استهالكية، كىو ليس 
مقدارنا ثابتنا من السلع أك الخدمات كإنما ىو مقدار متغير يزيد كينقص تبعنا لتطور 

جم من بلد آلخر، تمشينا مع الحياة كمتطلباتها، كما أنو يختلف من حيث الح
المستويات المتباينة للتطور االقتصادم كاالجتماعي كاختالؼ أنماط االستهالؾ 

 في كل منها.

كنصوص الشريعة اإلسالمية تؤكد أف التوسط في اإلنفاؽ االستهالكي على 
النػٍَّفس كعلى منافع المجتمع، مع تحريم كل من اإلسراؼ كتبذير الماؿ كاالكتناز 

لزكاة على الماؿ الميدَّخىر الذم ال يجد طريقو إلى االستثمار، إنما ىو كفرض ا
 صيغة من ًصيىًغ االستهالؾ اإلسالمي المنضبط بقواعد الشريعة، كأحكامها العامة.

 

                                           

 -قَُْٓبيػػػػركت  -دار إحيػػػػاء التػػػػراث العربػػػػي -َِٕ/ْ( أحكػػػػاـ القػػػػرآف للجصػػػػاص ُ)
لمثػاني تحقيق: محمد صادؽ القمحاكم، ركح المعاني في تفسير القػرآف العظػيم كالسػبع ا

تحقيػػق: علػػي عبػػد  -قُُْٓ ُط -بيػػركت -دار الكتػػب العلميػػة -ْٔ/َُلأللوسػػي 
 البارم عطية.
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 الضاتط الثاوي: رتط االستهالك تظزوف اجملتمع:
تهدؼ الشريعة اإلسالمية في تنظيمها لعملية االستهالؾ بالدرجة األيكلىى 
إلى توفير االحتياجات األساسية للفرد كالمجتمع )الضركريات( كىي السلع 
الضركرية التي يتم بها حفظ الحياة، كأداء الواجبات، كتحقيق األمن، باإلضافة إلى 
ضركرة تضافر الجهود مجتمعة من أجل تحقيق ىذا الهدؼ عن طريق استهالؾ 

 السلع كالخدمات المعتبرة شرعنا.

لتنظيم االستهالؾ، فهو تغطية االحتياجات شبو الضركرية  أما الهدؼ الثاني
للفرد كالمجتمع )الحاجيات( كتشمل ىذه االحتياجات كل ما من شسنو تيسير 
تحمل أعباء الحياة كمتطلباتها كتستي ىذه االحتياجات في المرتبة الثانية بعد 

االجتماعية،  الضركريات، كىي من األشياء التي يتفاكت فيها الناس تبعنا لمنزلتهم
كقدراتهم كظركفهم كأعبائهم المعيشية، مما يؤكد ارتباط عملية االستهالؾ 

 اإلسالمي بظركؼ المجتمع، كطبيعتو.
كتستي ثالثنا االحتياجات الكمالية )التحسينات( كىي السلع التي تيٍدًخل 
المتعة كالجماؿ على الحياة اإلنسانية دكف إسراؼ أك تػىرىؼ، كىي من المباحات 

طيبات التي كىبها اهلل تعالى لعباده؛ ليتمتعوا بها كيشكركه عليها، على أف يكوف ال
استهالكهم منها بالقدر الذم يتفق مع قدرتهم المالية دكف إسراؼ أك تقتير، كمن 

 غير تسثير في إنتاج الضركريات الالزمة للمجتمع.
، ثم حاجياتو، ثم تح سيناتو، كىذه فيقـو الميٍستػىٍهًلك بتلبية ضركرياتو أكالن
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 .(ُ)ىي رتب المصالح عند علماء األصوؿ
فالضركرم: ما يترتب على فواتو ضرر ال يطاؽ عادة )كالماكل، كالمشارب، 

 .(ِ) كالمساكن كالمناكح، كالمراكب الجالبة لألقوات(

كالتحسيني )الكمالي(: ىو ما يتجاكز الحاجي إلي ما من شسنو رغد 
ؼ أك الترؼ أك التبذير، كذلك )كالماكل العيش، دكف أف يدخل في نطاؽ السر 

الطيبات، كالمالبس الناعمات كالغرؼ العاليات، كالقصور الواسعات، كالمراكب 
 النفيسات، كنكاح الحسناكات، كالسرارم الفائقات(.

 .(ّ)كالحاجي: ما توسط بين الضركريات كالتحسينات
الموارد  كمفهـو الحوائج األصلية: يتراكح بين الضركرم كالحاجي بحسب

المتوفرة، كقد تكلم عنو الفقهاء عند حديثهم عن الزكاة، أك الكفارات، أك نفقات 
                                           

عػػالم الكتػػب، نهايػػة السػػوؿ شػػرح منهػػاج الوصػػوؿ ل سػػنوم  -ُِٗ/ّ( الفػػركؽ للقرافػػي ُ)
ـ، الموافقػػات ُٗٗٗق/َُِْ ُط -لبنػػاف -بيػػركت -دار الكتػػب العلميػػة -ُّٗص

تحقيػػق: أبػػو عبيػػدة مشػػهور  -ـُٕٗٗق/ُُْٕ ُط -دار ابػػن عفػػاف -ٓ/ُللشػػاطبي 
 بن حسن آؿ سلماف.

، شػػػػػرح التلقػػػػػين ألبػػػػػي عبػػػػػد اهلل المػػػػػازرم ُٕ/ِ( قواعػػػػػد األحكػػػػػاـ فػػػػػي مصػػػػػالح األنػػػػػاـ ِ)
تحقيػػػق: الشػػػيد/ محمػػػد المختػػػار  -ـََِٖ ُط -دار الغػػػرب اإلسػػػالمي -ََُٕ/ِ

 السالمي.

كدار  -ار الفكػػر المعاصػػرد -ّٗ( الفوائػد فػػي اختصػػار المقاصػػد للعػػز بػن عبػػد السػػالـ صّ)
تحقيق: إياد خالد الطباع، قواعد األحكاـ في مصػالح  -قُُْٔ ُط -دمشق -الفكر
 .ُٕ/ِاألناـ 
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 .(ُ)األقارب، أك اإلفالس
كمن مجموع أقواؿ الفقهاء يتضح أف استهالؾ الضركريات كشبو 
الضركريات )الحاجيات( كاجب شرعي يجب على الجميع أف يتعاكنوا على 

يجوز للفرد أف يستهلك منها ما يناسب دىٍخلو، تحقيقو، أما الكماليات المباحة ف
كمستواه االجتماعي، كظركؼ مجتمعو، كتشمل ىذه الكماليات كل ألواف الزينة في 
المسكل، كالمشرب، كالملبس، كالمسكن، كأشكاؿ الحلي ككسائل النقل، 
كأساليب التركيح عن النفس، كغيرىا من ألواف رغد العيش كالرفاىية للفرد 

 كالمجتمع.
ا عن إمكانات الفرد كموارده، كال يتناسب مع ظركؼ المجتمع، أ ما ما يكوف خارجن

كال يسمح بتحقيق التوازف في االستهالؾ بين الحاضر كالمستقبل، فإنو يعد إسرافنا 
 كترفنا ميحىرَّمىٍين.

 : السلىك الزشيد لالستهالك:ثالثالضاتط ال
هالؾ على عقيدة الفرد تعتمد الشريعة اإلسالمية في ترشيدىا لعملية االست

كالتزامو السلوكي بهدم القرآف الكريم كالسنة النبوية المطهرة كتوجيهاتهما في ىذا 
المجاؿ من الدعوة إلى الوسطية كاإلنفاؽ كفق مبدأ القواـ الذم أقره اهلل تعالى في 

                                           

 ِط -دار الكتػػػػػػب العلميػػػػػػة -ّ/ِ( بػػػػػػدائع الصػػػػػػنائع فػػػػػػي ترتيػػػػػػب الشػػػػػػرائع للكاسػػػػػػاني ُ)
بيػػػػركت،  -دار الفكػػػػر -ِٖٔ/ِـ، شػػػػرح مختصػػػػر خليػػػػل للخرشػػػػي ُٖٔٗق/َُْٔ

 -ٗٓٓ/ٗدار الفكر، المغني البػن قدامػة  -ُّّ/ُٖللنوكم  المجموع شرح المهذب
 مكتبة القاىرة.
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ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی )عدد من اآليات القرآنية، منها قولو تعالى

سراؼ مفسدة للماؿ كالنفس ؛ ألف في اإل (ُ) (ی ی جئ حئ 
كالمجتمع، كفي التقتير حبس للماؿ كتجميد للثركة ككالىما يسبب خلالن في 

 النظاـ االقتصادم.

كمن ىنا تيحىرَّـ الشريعة اإلسالمية النفقات الترفيهية التي تؤدم إلى الفساد، 
وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )كتعتبر ذلك موصالن إلى الهالؾ، حيث يقوؿ اهلل تعالى

كما حفلت السنة النبوية    ،(ِ) (ىئ ىئ ىئ ی ۈئ ېئ ېئ ېئ 
بالعديد من النصوص التي تيحىذّْر الناس من حياة الترؼ كالبذخ، فعن عمرك بن 

كيليوا » قاؿ: عن أبيو، عن جده، أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم شعيب،
 .(ّ)«كىاٍشرىبيوا كىتىصىدَّقيوا ًفي غىٍيًر سىرىؼو كىالى مىًخيلىةو 

ء: ييٍجمىع بين الخسيس كالنفيس، إذ خير األمور أكسطها، قاؿ الفقها
                                           

 (.ٕٔاآلية رقم ) -( سورة الفرقافُ)

 (.ُٔاآلية رقم ) -( سورة اإلسراءِ)

حػػػػديث رقػػػػم  ِٔ/ّب االختيػػػػاؿ فػػػػي الصػػػػدقة  -ؾ الزكػػػػاة -( السػػػػنن الكبػػػػرل للنسػػػػائيّ)
حسػػػػن عبػػػػد  تحقيػػػق: -ـََُِق/ُُِْ ُط -بيػػػػركت -مؤسسػػػة الرسػػػػالة -ُِّٓ

 َُٓ/ْؾ األطعمػػة  -المػػنعم شػػلبي، كالمسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحين للحػػاكم النيسػػابورم
دار الكتػػػب  -، كقػػػاؿ: ىػػػذا حػػػديث صػػػحيح اإلسػػػناد، كلػػػم يخرّْجػػػاهُٖٖٕحػػػديث رقػػػم 

 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. -ـَُٗٗق/ُُُْ ُط -بيركت -العلمية
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 .(ُ)كللنهي عن الشُّهرتين كىو ما كاف في نهاية النفاسة أك الخساسة

فالشريعة اإلسالمية تدعو إلى الحد األمثل في االستهالؾ، فتمنع كالن من 
ير راشد التقتير كالتبذير كال شك في ذلك، فالميبىذَّر لمالو يعد في الشرع سفيهنا غ

، فإذا تمادل اإلنساف في السرؼ كالتبذير، فإف (ِ)يحجر عليو عند جمهور الفقهاء
ذلك يوقعو ال محالة في الترؼ المهلك، كىذا يمثل الجانب الذاتي في توجيو 

 عملية االستهالؾ للفرد المسلم.

أما الجانب الموضوعي في توجيو االستهالؾ كترشيده، فإنو يعتمد على 
مر بتنفيذ ىذه التعاليم المستوحاة من الثوابت الشرعية، كمتابعة تنفيذ قياـ كلي األ

األفراد لها من خالؿ جملة من اإلجراءات المنوطة لو، فقد أعطت الشريعة 
اإلسالمية لولي األمر الحق في الحجر على السفهاء الذين يسيئوف استخداـ 

                                           

، رد ِّٓ/ِفػػي شػػرح ملتقػػى األبحػػر ، مجمػػع األنهػػر ُٕٕ/ْ( االختيػػار لتعليػػل المختػػار ُ)
 ِط -بيػػػػػػركت -دار الفكػػػػػػر -ُّٓ/ٔالمحتػػػػػػار علػػػػػػى الػػػػػػدر المختػػػػػػار البػػػػػػن عابػػػػػػدين 

 ـ.ُِٗٗق/ُُِْ

، عقػػػد الجػػػواىر الثمينػػػة فػػػي مػػػذىب عػػػالم المدينػػػة البػػػن شػػػاس ُٗٔ/ٕ( بػػػدائع الصػػػنائع ِ)
تحقيػػق:  -ـََِّق/ُِّْ ُط -لبنػػاف -بيػػركت -دار الغػػرب اإلسػػالمي -ٖٕٗ/ِ

 -دار الكتػب العلميػة -ّْٓ/ٔد بن حمػد لحمػر، الحػاكم الكبيػر للمػاكردم أ. د/ حمي
 -تحقيػػػػق: الشػػػػيد/ علػػػػي محمػػػػد معػػػػوض -ـُٗٗٗق/ُُْٗ ُط -لبنػػػػاف -بيػػػػركت

 -ّْْ/ّالشػيد/ عػػادؿ محمػػد عبػػد الموجػػود، كشػاؼ القنػػاع عػػن مػػتن اإلقنػػاع للبهػػوتي 
 دار الكتب العلمية.



 

  

 
  

 
 م0202 الرابعالعدد جملت كليت البناث األزهريت بطيبت اجلديدة ـ باألقصر                                                        

            
                                                                      

 

 الشريعة اإلسالمية ودورها يف ضبط سلىك املستهلل " دراسة فقهية " 

ِٕٓ 

 

م لصالحهم كصالح مواردىم كيسرفوف فيها، كما أعطت لو الحق في إدارة مواردى
المجتمع، كمن أجل تحقيق السلوؾ الرشيد للمستهلك، فإف للدكلة الحق أف تسخذ 
بكل الوسائل المتاحة لها، كالمتمثلة في عدالة التوزيع، كتحقيق المستول 

 االستهالكي الذم يناسب ظركؼ المجتمع.

كعندما يتسكد في المجتمع المسلم السلوؾ الرشيد لالستهالؾ كتوازنو، 
ا لتحارب الجنوح، ف إف كل الًقيىم اإلسالمية كاألحكاـ الشرعية تقف صفنا كاحدن

 كمظاىر االنحراؼ عن ىذا المنهج اإلسالمي الرشيد.
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 ادلثحث الثاوي
 التحذيز مه اإلسزاف والتثذيز يف االستهالك

اإلسراؼ في اللغة: مجاكزة القصد، يقاؿ: أسرؼ في مالو، أم: أنفق من غير اعتداؿ 
الماؿ في غير موضعو، كأسرؼ في الكالـ كفي القتل: أفرط، كأما السرؼ الذم نهى  ككضع

اهلل تعالى عنو، فهو ما أينفق في غير طاعة اهلل، قليالن كاف أك كثيرنا
(ُ). 

كفي االصطالح: ذكر الفقهاء ل سراؼ المعنى اللغوم نفسو، كىو مجاكزة الحد، 
كل، فقالوا: اإلسراؼ: تجاكز الحد في النفقة، كخصَّ بعضهم استعماؿ اإلسراؼ بالنفقة كاأل

 .(ِ)كقيل: اإلسراؼ: تجاكز الكمية، فهو جهل بمقادير الحقوؽ
ۈئ ېئ ېئ )كالتبذير في اللغة: إفساد الماؿ كإنفاقو في السرؼ، قاؿ اهلل تعالى

كقيل: التبذير: إنفاؽ الماؿ في المعاصي، كقيل: ىو أف يبسط يده في إنفاقو، حتى ال  (ّ) (

                                           

 -دار إحيػػػاء التػػػراث العربػػػي -ن كالػػػراءأبػػػواب السػػػي -ِٕٕ/ُِ( تهػػػذيب اللغػػػة لألزىػػػرم ُ)
تحقيػػػػق: محمػػػػد عػػػػوض مرعػػػػب، لسػػػػاف العػػػػرب البػػػػن منظػػػػور  -ـََُِ ُط -بيػػػػركت

 ق.ُُْْ ّط -بيركت -دار صادر -فصل السين المهملة -ُْٖ/ٗ

ـ، إعانػػة الطػػالبين ُْٖٗق/َُْْبيػػركت  -دار الفكػر -ٓٗ/ّ( نهايػة المحتػػاج للرملػػي ِ)
دار إحيػػػاء  -َّّ/ٖمػػػن الخػػػالؼ للمػػػرداكم ، اإلنصػػػاؼ فػػػي معرفػػػة الػػػراجح ُٕٗ/ِ

 ُط -عػػػػالم الكتػػػػب -ّٖ/ّ، شػػػػرح منتهػػػػى اإلرادات للبهػػػػوتي ِط -التػػػػراث العربػػػػي
 ـ.ُّٗٗق/ُُْْ

 (.ِٔمن اآلية رقم ) -( سورة اإلسراءّ)
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 .(ُ)قى منو ما يقتاتويب

كفي االصطالح: عدـ إحساف التصرؼ في الماؿ، كصرفو فيما ال ينبغي، فصرؼ 
 .(ِ)الماؿ إلى كجوه البر ليس بتبذير، كصرفو في األطعمة النفيسة التي ال تليق بحالو تبذير

كعلى ىذا فالتبذير أخص من اإلسراؼ، ألف التبذير يستعمل في إنفاؽ الماؿ في 
معاصي أك في غير حق، كاإلسراؼ أعم من ذلك؛ ألنو مجاكزة الحد، سواء أكاف السرؼ أك ال

 في األمواؿ أـ في غيرىا، كما يستعمل اإلسراؼ في اإلفراط في الكالـ أك القتل كغيرىما.

كقد فرَّؽ الفقهاء بين اإلسراؼ كالتبذير من جهة أخرل، فقالوا: التبذير يستعمل في 
حقيق: أف بينهما فرقنا، كىو أف اإلسراؼ: صرؼ الشيء فيما المشهور بمعنى اإلسراؼ، كالت

، كقيل: التبذير: ىو الجهل (ّ)ينبغي زائدنا على ما ينبغي، كالتبذير: صرؼ الشيء فيما ال ينبغي
 .(ْ)بمواقع الحقوؽ، كالسرؼ: الجهل بمقادير الحقوؽ

                                           

فصػػػػل البػػػػاء  -َٓ/ْأبػػػػواب الػػػػذاؿ كالػػػػراء، لسػػػػاف العػػػػرب  -َّٖ/ُْ( تهػػػػذيب اللغػػػػة ُ)
 الموحدة.

كمػػا بعػػدىا، مػػنح الجليػػل شػػرح مختصػػر خليػػل  ٕٗٓ/ٔالمختػػار  ( رد المحتػػار علػػى الػػدرِ)
ـ، إعانػػػػػة الطػػػػػالبين ُٖٗٗق/َُْٗبيػػػػػركت  -دار الفكػػػػػر -َْْ/ْللشػػػػػيد علػػػػػيش 

 .ْْٓ/ّ، كشاؼ القناع عن متن اإلقناع ُُٖ/ِ

كمػػا بعػػدىا، نهايػػة المحتػػاج إلػػى شػػرح المنهػػاج  ٕٗٓ/ٔ( رد المحتػػار علػػى الػػدر المختػػار ّ)
 .ْْٓ/ّمتن اإلقناع ، كشاؼ القناع عن ٓٗ/ّ

المكتبػة التجاريػة الكبػرل بمصػر لصػػاحبها  -ُٖٔ/ٓ( تحفػة المحتػاج البػن حجػر الهيتمػي ْ)
، ِّٔ/ْ، نهايػة المحتػاج ُّٔ/ّـ، مغني المحتاج ُّٖٗق/ُّٕٓمصطفى محمد 
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نو يؤدم بصاحبو كالحقيقة: أف التبذير أقبح من اإلسراؼ؛ ألف بجانبو حقنا مضيعنا؛ كأل
إلى أف يظلم غيره، كلهذا قيل إف المبذر أقبح؛ ألنو جاىل بمقدار الماؿ الذم ىو سبب 

 .(ُ)استبقاء النػٍَّفس
كعليو، فإف اإلسراؼ كالتبذير بينهما عالقة عمـو كخصوص، تخضع لقاعدة ) إذا 

 اجتمعا اتفقا، كإذا افترقا اختلفا(.
فيهنا عند الفقهاء؛ ألف السفو: تبذير الماؿ كالمبذر في األمواؿ كاالستهالؾ يعد س
، كلهذا جرل على ألسنة الفقهاء: أف السفو (ِ)كتضييعو على خالؼ مقتضى الشرع أك العقل

، كعالقة التبذير بالسفو ىي عالقة السبب بالمسبب، فىًمن (ّ)ىو التبذير، كالسفيو ىو المبذر
ؼ تصرفنا ال لغرض أك ًعوىض ال يعده عادة السفيو التبذير كاإلسراؼ في النفقة، كأف يتصر 

العقالء من أىل الديانة ًعوىضنا، مثل دفع الماؿ إلى المغنيين كاللعابين، كالغىٍبن في التجارات
(ْ). 

                                                                                                       

 -جػػدة -دار المنهػػاج -َْْ/ْالػػنجم الوىػػاج فػػي شػػرح المنهػػاج ألبػػي البقػػاء الػػدًَّميرم 
 قيق: لجنة علمية.تح -ـََِْق/ُِْٓ ُط

القػػػػػاىرة  -دار السػػػػػالـ -ِٖٓ( الذريعػػػػػة إلػػػػػى مكػػػػػاـر الشػػػػػريعة للراغػػػػػب األصػػػػػفهاني صُ)
 تحقيق: د/ أبو اليزيد أبو زيد العجمي. -ـََِٕق/ُِْٖ

 ُط -لبنػػػػاف -بيػػػػركت -دار الكتػػػػب العلميػػػػة -ٖٖ/ُُ( البنايػػػػة شػػػػرح الهدايػػػػة للعينػػػػي ِ)
دار إحيػاء  -ِْٕ/ِال خسػرك ـ، درر الحكاـ شرح غػرر األحكػاـ لمػَََِق/َُِْ

 .ُْٕ/ٔ، رد المحتار على الدر المختار ُٗ/ٖالكتب العربية، البحر الرائق 

، الحػػاكم الكبيػػر ٖ/ْ، شػػرح مختصػػر خليػػل للخرشػػي ُٔٓ/ِْ( المبسػػوط للسرخسػػي ّ)
 .ّٖٔ/ِ، كشاؼ القناع عن متن اإلقناع َّْ/ٔ

، تبيػػػين الحقػػػائق شػػػرح كنػػػز ُْٕ/ٔ، رد المحتػػػار علػػػى الػػػدر المختػػػار ٖٖ/ُُ( البنايػػػة ْ)
 ق.ُُّّ ُط -القاىرة -بوالؽ -المطبعة الكبرل األميرية -ُِٗ/ٓالدقائق للزيلعي 
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، فيقولوف: من اإلسراؼ:  -رحمهم اهلل -كيذكر الفقهاء صورنا من اإلسراؼ المذمـو
، كىو مضر بالبدف، كمن اإلسراؼ: األكل فوؽ الشىبىع، فإف ذلك مذمـو عند اهلل كعند الناس

اإلكثار في ألواف المباحات، فذلك منهي عنو إال عند الحاجة، كمن اإلسراؼ: أف يضع على 
المائدة من ألواف الطعاـ فوؽ ما يحتاج إليو من األكل؛ ألف الزيادة على مقدار حاجتو حق 

ستوا على آخر الطعاـ، غيره، إال أف يكوف قصده أف يدعو األضياؼ قومنا بعد قـو إلى أف ي
فحينئذو ال بسس بذلك؛ ألنو مفيد، كمن اإلسراؼ: أف يسكل كسط الخبز كيدع حواشيو أك يسكل 
ما انتفد من الخبز كما يفعلو بعض الجيهَّاؿ كيزعموف أف ذلك ألذ، كمن اإلسراؼ: التمسح 

ر ذلك فال بالخبز عند الفراغ من الطعاـ من غير أف يسكل ما يتمسح بو؛ ألف غيره يستقذ
يسكلو، كمن اإلسراؼ: إذا سقط من يده لقمة أف يتركها، بل ينبغي أف يبدأ بتلك اللقمة 
فيسكلها؛ ألف في ترؾ ذلك استخفافنا بالطعاـ، كفي التناكؿ إكرامنا، كقد أيًمٍرنىا بإكراـ الخبز، إلى 

ًهيى عن اإلسراؼ أٍف قالوا: كأىٍمري اللباس نظير األكل في جميع ما ذكرنا، يعني: أنو كما ني 
 .(ُ)كالتكثير في الطعاـ، فكذلك عن ذلك في اللباس

ككما ذكركا صورنا ل سراؼ، ذكركا كذلك صورنا للتبذير، فقالوا: من التبذير: أف ينفق 
مالو فيما ال ييٍجًدم عليو نفعنا في دنياه، كال يكسبو أجرنا في أخراه، بل يكسبو في دنياه ذمنا 

، كإنفاؽ الماؿ في المحرَّمات، كشرب الخمر، كإتياف الفواحش، كيحمل إلى آخرتو إثمنا
كإعطائو السفهاء من المغنيين كالملهين كالمضحكين، كمن التبذير: أف يشغل الماؿ بفضوؿ 
الدكر التي ال يحتاج إليها كعساه ال يسكنها، أك يبنيها ألعدائو، كلخراب الدىر الذم ىو قاتلو 

                                           

-ِٔٔ/َّ، المبسػػوط للسرخسػػي ّٖ-ٕٗ( الكسػػب لمحمػػد بػػن الحسػػن الشػػيباني صُ)
دار الكتػػب  -ُّٓ/ٓ، المحػػيط البرىػػاني فػػي الفقػػو النعمػػاني البػػن مػػازة البخػػارم ِٖٔ

تحقيػػػػػق: عبػػػػػد الكػػػػػريم سػػػػػامي  -ـََِْق/ُِْْ ُط -افلبنػػػػػ -بيػػػػػركت -العلميػػػػػة
 الجندم.
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الماؿ في الفرش الوثيرة، كاألكاني الكثيرة الفضية كالذىبية التي  كسالبو، كمن التبذير: أف يجعل

تقل أيامو، كال تتسع لالرتفاؽ بها، ككل ما أنفقو اإلنساف مما يكسبو عند اهلل تعالى أجرنا كيرفع 
لو منزلة، أك يكسبو عند العقالء كأىل التميز حمدنا، فهو جود كليس بتبذير، كإٍف عىظيمى ككىثير، 

قو في معصية اهلل التي تكسبو عند اهلل إثمنا كعند العقالء ذمنا، فهو تبذير كإٍف قىلَّ ككل ما أنف
 .(ُ)كنػىزىر

فالتبذير كاإلسراؼ في اإلنفاؽ االستهالكي مذمـو في الشريعة اإلسالمية، كالشارع الحكيم  
كعادتو يريد أف ييطهر النفوس من كل األمراض بما في ذلك التبذير كاإلسراؼ، كالنصوص 

وئ وئ ۇئ ۇئ )الشرعية الواردة في الكتاب كالسنة تؤكد ىذا األمر، قاؿ تعالى

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  )كقاؿ تعالى  ،(ِ) (حئ مئ

    .(ّ) (ٺ ٺ ٺ ٺ 

فاآلية األكلى تنهى عن التبذير في االستهالؾ الذم ىو إنفاؽ الماؿ في غير حقو، 
 .(ْ)ف ييشبّْو القرآف الكريم المبذرين بإخواف الشياطينكمن ثىمَّ فال غرك أ

                                           

 -قَُّْالكويػػت  -مكتبػػة الفػػالح -ّٔ( نصػػيحة الملػػوؾ ألبػػي الحسػػن المػػاكردم ص ُ)
 تحقيق: خضر محمد خضر.

 (.ِٕ، ِٔاآليتاف رقم ) -( سورة اإلسراءِ)

 (.ُّاآلية رقم ) -( سورة األعراؼّ)

دار الكتػػػب  -َُٗ/ّرآف البػػػن العربػػػي ، أحكػػػاـ القػػػُِ/ٓ( أحكػػػاـ القػػػرآف للجصػػػاص ْ)
تحقيػػق: محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا،  -ـََِّق/ُِْْ ّط -لبنػػاف -بيػػركت -العلميػػة
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كأما اآلية الثانية، فنجد األمر الرباني ال لىٍبس فيو، حيث نهت اآلية الكريمة بوضوح 
عن اإلسراؼ في المسكل كالمشرب، كبيَّنت أف اإلسراؼ ال يحبو اهلل تعالى حتى في المباحات 

، كىذا فيو حث على (ُ)، كىو في اإلنفاؽ أشهركاإلسراؼ: مجاكزة الحد في كل فعل أك قوؿ
 الموارد االقتصادية، كنهي عن صرفها كإضاعتها على خالؼ مقتضى الشرع كالعقل.

أنو نهى عن إضاعة الماؿ، فعن المغيرة بن  كقد صحَّ عن النبي صلى اهلل عليو كسلم
هىى عىٍن » صلى اهلل عليو كسلمأف النبي  رضي اهلل عنو شعبة ثٍػرىًة السُّؤىاًؿ، كىافى يػىنػٍ ، كىكى ًقيلى كىقىاؿى

، (ّ)، فالمبذر في اإلنفاؽ االستهالكي داخل في ىذا النهي ممنوع عنو(ِ)«كىًإضىاعىًة المىاؿً 
ينهى عن جميع معاني   ،(ْ) (ڀ ڀ ڀ)فالنهي عن اإلسراؼ نهي كلي ألف اهلل تعالى بقولو

                                                                                                       

 -قَُْٓ ِط -بيػركت -دار الكتب العلمية -ِٓٓ/ْأحكاـ القرآف للكيا الهراسي 
 عزة عبد عطية. -تحقيق: موسى محمد علي

 .ُّٖ/ّالهراسي ، أحكاـ القرآف للكيا َِٕ/ْ( أحكاـ القرآف للجصاص ُ)

ب ما يكره من كثرة السؤاؿ  -ؾ االعتصاـ بالكتاب كالسنة -( متفق عليو: صحيح البخارمِ)
ب النهػي  -ؾ الحدكد -، كصحيح مسلمِِٕٗحديث رقم  ٓٗ/ٗكتكلف ما ال يعنيو 

عن كثرة المسائل من غير حاجة، كالنهي عن منع كىات، كىو االمتناع من أداء حق لزمو، 
 ، كاللفظ للبخارم.ّٗٓحديث رقم  ُُّْ/ّيستحقو أك طلب ما ال 

المملكػػة العربيػػة  -الريػػاض -مكتبػػة الرشػػد -َّٓ/ٔ( شػػرح صػػحيح البخػػارم البػػن بطػػاؿ ّ)
تحقيػػػق: أبػػػو تمػػػيم ياسػػػر بػػػن إبػػػراىيم، التوضػػػيح  -ـََِّق/ُِّْ ِط -السػػػعودية

دار الفػػالح للبحػػث العلمػػي كتحقيػػق  -ْٕٓ/ُٓلشػػرح الجػػامع الصػػحيح البػػن الملقػػن 
 ـ.ََِٖق/ُِْٗ ُط -سوريا -دمشق -كدار النوادر -التراث

 (.ُّمن اآلية رقم ) -( سورة األعراؼْ)
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 .(ُ)اإلسراؼ، كلم يخص معنى دكف معنى

في نظر الشريعة اإلسالمية ىي مسسلة توجيو اإلنفاؽ االستهالكي فمسسلة االستهالؾ 
بما يتفق كسيلم األكلويات كالمصالح، بحيث ال يراعي المستهلك تحسيني إذا كاف في مراعاتو 
إخالؿ بحاجٌي، كال يراعي حاجٌي إذا كاف في مراعاتو إخالؿ بضركرٌم، بل البد من االلتزاـ 

المتمثل في انتقاء السلع كالخدمات التي تلبي الضركريات بسكلويات اإلنفاؽ االستهالكي، 
، كتشتمل على كل ما تتوقف عليو حياة اإلنساف، كالمسكل، كالمشرب، كالملبس  أكالن
كالمسكن، كمن ثىمَّ تستي تلبية الحاجيات في المرتبة الثانية، كتشتمل على كل ما يرفع الحرج 

تحسينات فتستي في المرتبة الثالثة، كتشتمل على  عن الناس، كيدفع عنهم المشقة، أما تلبية ال
كل شيء يؤدم إلى تحقيق رغد العيش، دكف أف يدخل في نطاؽ التبذير كاإلسراؼ، مع 
مالحظة أف مفهـو الضركريات كالحاجيات كالتحسينات من السلع كالخدمات ليس مفهومنا 

م تحديده طبقنا ل مكانات جامدنا، بل ىو قابل للتغيير حسب الظركؼ الراىنة كالمستجدة، كيت
االقتصادية المتاحة، كمستول المعيشة ألفراد المجتمع، كما أف إشباع الحاجات األساسية 

ال يعني بالضركرة اختفاء التفاكت  -الذم تنادم بو الشريعة اإلسالمية–لجميع أفراد المجتمع 
كبذلك يتم  في مستويات االستهالؾ، بل يظل ذلك حسب ظركؼ كل فرد كموارده المتاحة

توجيو دىٍخل المستهلك بما يحقق أعظم منفعة ممكنة طبقنا للمفهـو اإلسالمي الموسَّع للمنفعة، 
الذم يشتمل على المنفعة المادية كالركحية في آفو كاحدو، كسواء تحققت ىذه المنفعة في 

لشرعية، نفسو كأىلو أك في غيرىم من أفراد المجتمع، فهي إما أف تقع في دائرة المسئولية ا
كمن ثىمَّ يتعين عليو القياـ بها، أك أنها تعد قربة إلى اهلل تعالى، حيث ستضاؼ إلى رصيد 
حسناتو يـو القيامة كإف لم تكن كاجبة عليو في الشريعة، كبذلك يتحقق التكافل االجتماعي، 

                                           

 ُط -مؤسسػػة الرسػػالة -ُٕٔ/ُِ( جػػامع البيػػاف فػػي تسكيػػل القػػرآف ألبػػي جعفػػر الطبػػرم ُ)
 تحقيق: أحمد محمد شاكر. -ـَََِق/َُِْ
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ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  )كيتم التعاكف المسمور بو في قولو تعالى

    .(ُ) (ېئ
ة االستهالؾ في مفهـو الشريعة اإلسالمية ىي مسسلة ضبط  للحاجات كما أف مسسل

األساسية كظيفينا حسب االعتبارات الشرعية، فالشارع الحكيم ال يعتبر كل ميل أك رغبة حاجة 
معتبرة كاجبة اإلشباع، كإنما يعتبر كيعتد فقط بالحاجات االستهالكية الحقيقية التي تسهم في 

فظ الدين، كالنفس، كالعقل، كالنسل، كالماؿ، حيث يترتب على حماية مقاصد الشريعة، كح
 إشباعها كذلك اكتماؿ قدرات اإلنساف الجسدية كالعقلية.

لذلك نجده يستثني كل الحاجات التي تخل بطاقات اإلنساف الجسدية، مثل أكل 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )الميتة، كالدَّـ كلحم الخنزير، كما في قولو تعالى

، كما يستثني  (ِ)  (  ٺ ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
كل الحاجات التي تخل بطاقاتو العقلية، كشرب الخمر، كتعاطي المخدرات، كعمـو 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )الميٍسًكرات، فيقوؿ تعالى

بل إننا نجد أف الشارع الحكيم ييحىرّْـ استخداـ بعض   ،(ّ) (ڀ ڀ ٺ ٺ
لم تكن في نفسها ضارة، مثل منع السلع التي تؤدم إلى االستهالؾ اإلسرافي حتى كلو 

                                           

 (.ِمن اآلية رقم ) -( سورة المائدةُ)

 (.ّاآلية رقم )من  -( سورة المائدةِ)

 (.َٗمن اآلية رقم ) -( سورة المائدةّ)
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 .(ُ)استعماؿ آنية الذىب كالفضة في الطعاـ كالشراب، كلبس الذىب كالحرير على الرجاؿ

بل إف الشارع الحكيم لم يكتف بما سبق ذكره في ىذا المبحث من نصوص شرعية تدعو 
سراؼ، كإنما بصورة مباشرة إلى التوسط كاالعتداؿ في االستهالؾ، كتقاـك كبشدة التبذير كاإل

لجس إلى غرس الفضيلة كالقناعة في النفوس المؤمنة، بما يمنعها من زيادة االستهالؾ عن 
 مستول الحاجات الفعلية.

كبذلك تسد الشريعة اإلسالمية كل منافذ الشهوات، كالتطلعات الضارة لالستهالؾ، 
عليها، كعدـ إساءة  التي تستنزؼ جانبنا مهمنا من موارد المجتمع كطاقاتو، التي يجب الحفاظ

 استخدامها، أك استنزافها في غير فائدة.

 

 

 

 

 
 
 

                                           

 ِط -لبنػػػػػاف -بيػػػػػركت -دار الكتػػػػػب العلميػػػػػة -ِّْ/ّ( تحفػػػػػة الفقهػػػػػاء للسػػػػػمرقندم ُ)
، َّٖ/ِـ، الفواكػػػػو الػػػػدكاني علػػػػى رسػػػػالة ابػػػػن أبػػػػي زيػػػػد القيركانػػػػي ُْٗٗق/ُُْْ

 .ُِْ/ُ، المغني البن قدامة ُْْ/ْالمجموع شرح المهذب 
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 ادلثحث الثالث
ح والتقتري يف االستهالك

ُّ
 التحذيز مه الش

الشُّح في اللغة: البيٍخل، كىو الًحٍرص، يقاؿ: ىما يتشاحَّاف على أمر: إذا 
لعدد: أىًشحَّة، قاؿ تنازعاه، ال يريد كل كاحد منهما أف يػيفىوّْتىو، كالنػٍَّعت: شحيح، كا

كاألصل فيو: المنع، ثم     ،(ُ) ہ(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )تعالى
 .(ِ)يكوف منعنا مع ًحٍرص

كال يخرج المعنى االصطالحي للشُّح عن المعنى اللغوم، فهو شدة البخل 
 .(ّ)كالحرص

كالفرؽ بين الشُّح كالبيٍخل: أف الشُّح: الحرص على منع الخير، كالبيٍخل: 
 قاؿ لمن يؤدم حقوؽ اهلل تعالى بخيل.منع الحق، فال ي

 

                                           

 (.ُٗمن اآلية رقم ) -ب( سورة األحزاُ)

ـ.  -ُٖٕ/ّباب الحاء كالشين، معجػم مقػاييس اللغػة البػن فػارس  -ٓ/ّ( تهذيب اللغة ِ)
 تحقيق: عبد السالـ محمد ىاركف. -ـُٕٗٗق/ُّٗٗدار الفكر  -)شح(

 ُط -مكتبػػػػػػػػة السػػػػػػػػوادم للتوزيػػػػػػػػع -ٔٔ( المطلػػػػػػػػع علػػػػػػػػى ألفػػػػػػػػاظ المقنػػػػػػػػع للبعلػػػػػػػػي صّ)
ياسػػين محمػػود الخطيػػب، معجػػم لغػػة  -ؤكطتحقيػػق: محمػػود األرنػػا -ـََِّق/ُِّْ

 . ِٖٓالفقهاء ص
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كقد يػيفىرَّؽ بينهما بسف الشُّح: البيخل مع حرص، فهو أشد من البيٍخل، كقيل: الشُّح: 
، كأف تكوف النفس حريصة على المنع، كقد أضيف إلى النفس في قولو  اللـؤ

 .(ِ)ألنو عزيزة فيها    ،(ُ) (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)تعالى
 .(ّ)النقصافكالتقتير في اللغة: التضييق ك 

 .(ْ)كفي االصطالح: اإلنفاؽ بسقل من الحاجة
إف الشريعة اإلسالمية كما نهت في منهجها االقتصادم عن التبذير 

فإنها في  -إٍف خىرىجى عن حد االعتداؿ–كاإلسراؼ في االستهالؾ حتى في الحالؿ 
المقابل نهت بحزـو عن الشِّح كالتقتير في اإلنفاؽ، كالنصوص في ىذا الشسف  

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی )كثيرة، منها قولو تعالى

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت 

، فسطلق الوعيد على من بىًخلى بحق اهلل تعالى الذم أكجبو (ٓ) (يت جث مث ىث 

                                           

 (.ُِٖمن اآلية رقم ) -( سورة النساءُ)

دار العلػػػػػم كالثقافػػػػػة للنشػػػػػر  -ُٕٔ( معجػػػػػم الفػػػػػركؽ اللغويػػػػػة ألبػػػػػي ىػػػػػالؿ العسػػػػػكرم صِ)
 تحقيق: محمد إبراىيم سليم. -مصر -القاىرة -كالتوزيع

 ل القاؼ.فص -ُٕ/ٓـ. )قتر(، لساف العرب  -ٖٕٔ/ِ( الصحاح ّ)

، أسػػنى المطالػػب فػػي شػػرح ركض ُّٗ/ْ، البحػػر الرائػػق ٗٔ/ِْ( المبسػػوط للسرخسػػي ْ)
 دار الكتاب اإلسالمي. -ُّٗ/ِالطالب لزكريا األنصارم 

 (.َُٖاآلية رقم ) -( سورة آؿ عمرافٓ)
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يَّة فيطوقها فيقوؿ: مالي مالي، فتقوؿ  عليو في مالو، فيجعل الحق الذم منعو حى
ہ ہ ہ ھ ھ )، كقولو تعالى(ُ) والحىيَّةي: أنا مالك الذم بخلت ب

﮷   ﮶  ﮵  ﮴  ﮳   (ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

أم: في الوجوه التي كجبت عليكم النفقة فيها    (ھ)فقولو تعالى    ،(ِ)
كىي النفقات الشرعية الواجبة كالمستحبة، كمن يفعل ذلك فلو الخير في الدنيا 

و، كاالنقياد كاآلخرة، فإف الخير كلو في امتثاؿ أكامر اهلل تعالى، كقبوؿ نصائح
لشرعو، كالشر كلو في مخالفة ذلك، كلكن ثمة آفة تمنع كثيرنا من الناس من النفقة 
المسمور بها، كىو الشُّح المجبوؿ عليو أكثر النفوس، فإنها تشح بالماؿ، كتحب 
كجوده، كتكره خركجو من اليد غاية الكراىة فىمىٍن كقاه اهلل شر شُّح نفسو بسٍف 

﮷  )النافع لهاسمحت نفسو باإلنفاؽ  ﮶  ألنهم أدركوا (﮵
المطلوب، كنجوا من المرىوب، بل لعل ذلك شامل لكل ما أيًمرى بو العبد كنيًهيى 
ا أيًمرىت بو كال تيٍخًرج ما ًقبىًلهىا، لم  عنو، فإنو إٍف كانت نفسو شحيحة ال تنقاد ًلمى

نة ميٍنشرحة يػيٍفًلح، بل خسر الدنيا كاآلخرة، كإٍف كانت نفسو نٍفسنا سىًمحىة مطمئ
لشرع اهلل، طالبة لمرضاتو، فإنها ليس بينها كبين فعل ما كلفت بو إال العلم بو، 
ككصوؿ معرفتو إليها كالبصيرة بسنو ميٍرضو هلل تعالى، كبذلك تفلح كتنجح كتفوز كل 

                                           

 .ُّٔ/ّ( أحكاـ القرآف للجصاص ُ)

 (.ُٔاآلية رقم ) -( سورة التغابنِ)
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 .(ُ)الفوز

فالحق أف الشريعة اإلسالمية ال تدعو إلى التقشف، كال تدعو كذلك إلى 
في المعيشة حين ال تدعو الحاجة إليها، كالمجاعة، كالظركؼ الشُّح كالتقتير 

االقتصادية الطارئة، أك بحجة أف تحسين أحواؿ الناس المعيشية يضعف من 
ًإفَّ اللَّوى ييًحبَّ أىٍف يػىرىل »، بل (ِ)االدخار، كالنمو االقتصادم للمجتمعات المعاصرة

ًتًو عىلىى عىٍبًدهً  ريف فيو داللة كاضحة على جواز إظهار ، فالحديث الش(ّ)«أىثػىرى نًٍعمى
التجمل في الملبس كالمظهر تحدثنا بنعمة اهلل، ال ترفعنا، أك رياءن، أك تكبرنا على 

 .(ْ)الناس
كلعل من محاسن الشريعة اإلسالمية أنها لم تجعل النفقة على النػٍَّفس أك على مىٍن 

                                           

 ُط -مؤسسػة الرسػالة -ٖٖٔفي تفسير كالـ المناف للسػعدم ص( تيسير الكريم الرحمن ُ)
 تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق. -ـَََِق/َُِْ

منظمػػػػػة المػػػػػؤتمر  -ُُِص -( دكر الدكلػػػػػة فػػػػػي االقتصػػػػػاد اإلسػػػػػالمي: د/ محمػػػػػد صػػػػػقرِ)
 ـ.َُٖٗاإلسالمي 

هلل ب مػػا جػػاء إف ا -ؾ األدب -( سػػنن الترمػػذم عػػن عمػػرك بػػن شػػعيب عػػن أبيػػو عػػن جػػدهّ)
، كقػػػاؿ: ىػػػذا ُِٖٗحػػديث رقػػػم  ُِّ/ٓتعػػالى يحػػػب أف يػػػرل أثػػر نعمتػػػو علػػػى عبػػػده 

 -ـُٕٓٗق/ُّٗٓ ِط -مصػر -شػركة مكتبػة كمطبعػة البػابي الحلبػي -حديث حسن
 إبراىيم عطوة عوض. -تحقيق: أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي

 -مصػر -تجارية الكبرلالمكتبة ال -ِٖٗ/ِ( فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناكم ْ)
دار  -ِٖٓ/ٓق، دليل الفالحين لطرؽ رياض الصالحين البن عالف البكرم ُّٔٓ ُط

 ـ.ََِْق/ُِْٓ ْط -لبناف -بيركت -المعرفة
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ساف االختيارم، كإنما تلزمهم النفقة كالزكجة، كاألكالد، كالوالدين من قبيل اإلح
، كذلك في حدكد الدٍَّخل كالكىٍسب، بحيث ال (ُ)جعلها من قبيل الواجب الشرعي

يدفعو ىذا الواجب إلى زيادة إنفاقو االستهالكي فوؽ طاقتو، فيندفع حينئذو نحو 
االستجداء كالمسسلة، أك طلب االقتراض كلو بفائدة، فيبقى تحت كطسة الربا كغلبة 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )تعالىالدٍَّين، قاؿ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ )كقاؿ تعالى   ،(ِ) (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

فسجمع الفقهاء على أف المقصود    ،(ّ) (ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ
، كلذلك لما جاءت (ْ))بالمعركؼ( في اآلية الكريمة: الوصوؿ إلى قدر الكفاية

وؿى اللًَّو ًإفَّ أىبىا سيٍفيىافى رىجيله يىا رىسي  ىند امرأة أبي سفياف إلى رسوؿ اهلل ؽ قائلة:
 : شىًحيحه كىلىٍيسى يػيٍعًطيًني مىا يىٍكًفيًني كىكىلىًدم، ًإالَّ مىا أىخىٍذتي ًمٍنوي كىىيوى الى يػىٍعلىمي، فػىقىاؿى

                                           

، مواىب الجليل في شرح مختصػر خليػل للحطػاب الرُّعينػي َٕٕ/ٓ( البناية شرح الهداية ُ)
ة الطػػػػالبين كعمػػػػدة ـ، ركضػػػػُِٗٗق/ُُِْ ّط -دار الفكػػػػر -كمػػػػا بعػػػػدىا َِّ/ْ

 ّط -عمػػػػػػػاف -دمشػػػػػػػق -بيػػػػػػػركت -المكتػػػػػػػب اإلسػػػػػػػالمي -َْ/ٗالمفتػػػػػػػين للنػػػػػػػوكم 
 .ِِٓ/ّتحقيق: زىير الشاكيش، شرح منتهى اإلرادات  -ـُُٗٗق/ُُِْ

 (.ٕمن اآلية رقم ) -( سورة الطالؽِ)

 (.ِّّمن اآلية رقم ) -( سورة البقرةّ)

 .ُٔٗ/ٖلمغني ، اِّْ/ُُ، الحاكم الكبير ِّ/ْ( بدائع الصنائع ْ)
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 ، فالمعتبر إذف:(ُ) «خيًذم مىا يىٍكًفيًك كىكىلىدىًؾ، بًاٍلمىٍعريكؼً »
ؼ، كىذا يختلف بحسب اختالؼ لكفاية للزكجة كاألكالد بالمعرك ا  – ُ

 األحواؿ كاألمكنة كاألزمنة.
 ستطاعة الرجل كسعتو.إ  – ِ

في تحديد القدر الواجب في النفقة،  -رحمهم اهلل–كقد أطاؿ الفقهاء 
كفصَّلوا ذلك بما نراه مبنينا على أعراؼ زمانهم، ككذلك في مسسلة النفقة: ىل 

ما؟ كالصحيح الذم دلت عليو المعتبر فيها حاؿ الزكج، أك الزكجة أك حاله
 .(ِ)حاؿ الزكج -في اليسار كاإلعسار–النصوص الشرعية السابقة أف المعتبر 

فالشريعة اإلسالمية ترفع من شسف النفقة كالتوسعة على األىل كاألكالد، فعن أبي 
ًدينىاره أىنٍػفىٍقتىوي ًفي » :قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم رضي اهلل عنوىريرة 

ًبيًل اهلًل كىًدينىاره أىنٍػفىٍقتىوي ًفي رىقػىبىةو كىًدينىاره تىصىدٍَّقتى بًًو عىلىى ًمٍسًكينو، كىًدينىاره أىنٍػفىٍقتىوي سى 
ا أىٍجرنا الًَّذم أىنٍػفىٍقتىوي عىلىى أىٍىًلكى  ، أىٍعظىميهى ، كالمقصود من ىذه (ّ)«عىلىى أىٍىًلكى

                                           

ب إذا لػػم ينفػػق الرجػػل فللمػػرأة أف تسخػػذ بغيػػر علمػػو مػػا  -ؾ النفقػػات -( صػػحيح البخػػارمُ)
 .ّْٔٓحديث رقم  ٓٔ/ٕيكفيها ككلدىا بالمعركؼ 

دار  -ٕٕ/ّ، بدايػػة المجتهػػد كنهايػػة المقتصػػد البػػن رشػػد ُِٖ/ٓ( المبسػوط للسرخسػػي ِ)
، شرح الزركشػي علػى ِّْ/ُُـ، الحاكم الكبير ََِْق/ُِْٓالقاىرة  -الحديث

 ـ.ُّٗٗق/ُُّْ ُط -دار العبيكاف -ْ/ٔمختصر الخرقي 

ب فضل النفقة على العياؿ كالمملوؾ كإثم من ضػيعهم أك  -ؾ الكسوؼ -( صحيح مسلمّ)
 .ٓٗٗحديث رقم  ِٗٔ/ِحبس نفقتهم عنهم 
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بياف ًعظىًم الثواب فيو؛ ألف النصوص الشرعية الحث على النفقة على العياؿ، ك 
منهم من تجب نفقتو بالقرابة، كمنهم من تكوف مندكبة كتكوف صدقة كصلة، كمنهم 
من تكوف كاجبة بملك النكاح، كىذا كلو فاضل محثوث عليو كىو أفضل من 

ا بقولو صلى اهلل عليو كسلمص ا أىٍف » :دقة التطوع، كزاد تسكيدن ٍرًء ًإٍثمن كىفىى بًاٍلمى
 .(ُ)«عىمٍَّن يىٍمًلكي قيوتىوي  يىٍحًبسى 

أقوؿ: ككم رأينا من مفاسد بين الشباب كاألكالد نتيجة إقتار آبائهم عليهم 
مع القدرة، مما يجعلهم يلجئوف إلى السرقة كنحوىا، كمن ىنا يظهر عظم ىذه 
النصوص الشرعية، كما تبين لنا مما سبق أف الشريعة اإلسالمية تعلن موقفها 

النفقة كحسبنا في ذلك أف نبينا صلى اهلل عليو  لشُّح كالتقتير فيالواضح كالرافض ل
اللَّهيمَّ ًإنّْي » :صلى اهلل عليو كسلم تعوَّذ من البٍُّخل كحذرنا من الشُّح في قولو كسلم

من الشُّح، فعن عبد اهلل   ، كحذرنا صلى اهلل عليو كسلم(ِ)«أىعيوذي ًبكى ًمنى البيٍخلً 
: صلى اهلل عليو كسلمخىطىبى رىسيوؿي اللًَّو  قاؿ: رضي اهلل عنهمابن عمرك  ، فػىقىاؿى

لىكيٍم بًالشُّحّْ، أىمىرىىيٍم بًاٍلبيٍخًل فػىبىًخليوا، كىأىمىرىىيٍم » ًإيَّاكيٍم كىالشُّحَّ، فىًإنَّمىا ىىلىكى مىٍن كىافى قػىبػٍ

                                           

ب فضل النفقة على العياؿ كالمملوؾ كإثم من ضػيعهم أك  -ؾ الكسوؼ -( صحيح مسلمُ)
 .ٔٗٗحديث رقم  ِٗٔ/ِس نفقتهم عنهم حب

ب التعػػوذ مػػن  -ؾ الػػدعوات - ا ( متفػػق عليػػو: صػػحيح البخػػارم عػػن سػػعد بػػن أبػػي كقػػاصِ)
ؾ الػػذكر  - ا ، كصػػحيح مسػػلم عػػن أنػػس بػػن مالػػكَّٕٔحػػديث رقػػم  ٕٗ/ٖالبخػػل 

حػديث رقػم  ََِٖ/ْب التعوذ من العجز كالكسل كغيره  -كالدعاء كالتوبة كاالستغفار
 لفظ لهما.، كالَِٕٔ



 

  

 
  

 
 م0202 الرابعالعدد جملت كليت البناث األزهريت بطيبت اجلديدة ـ باألقصر                                                        

            
                                                                      

 

 الشريعة اإلسالمية ودورها يف ضبط سلىك املستهلل " دراسة فقهية " 

ِْٕ 

 

كالبخل في إنفاؽ الماؿ، ، فالشح (ُ)«بًاٍلقىًطيعىًة فػىقىطىعيوا، كىأىمىرىىيٍم بًاٍلفيجيوًر فػىفىجىريكا
كحرماف النفس ثمراتو، أك حرماف األىل كاألكالد من المشاركة في خيراتو يعد 
انحرافنا عن الشرع اإلسالمي الحنيف، كال جيٍرـى في ذلك فالشح كالتقتير ال يقتصر 
أثرىما السلبي على الجانب االجتماعي من حياة اإلنساف، من تقطيع ألكاصر 

ن الناس، بل يتعداه إلى نشر الفجور في المجتمع، كما كرد ذلك األلفة كالمحبة بي
 في الحديث الشريف السالف ذكره.

كما أف للشح كالتقتير آثارىما السلبية أيضنا على النشاط االقتصادم؛ ألف 
اإلنفاؽ االستهالكي ىو الذم ييحىرّْؾ عجلة اإلنتاج، كقطاع االستثمار لمواجهة 

كالخدمات المطلوب إشباعها، بينما لو قلَّ االستهالؾ الطلب المتزايد على السلع 
بسبب الشح كاإلمساؾ أك أم سبب آخر، فسينتج عنو تعطيل جزء من قدرات 
المجتمع المالية، كألدَّل ذلك إلى الركود كعرقلة تنمية النشاط االقتصادم في 

 المجتمع؛ لعدـ كجود قوة شرائية تخلق طلبنا عليو.

سالمية بكىٍنز الماؿ، كمنعو من التداكؿ، كتعطيل كلهذا نددت الشريعة اإل
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )كظيفتو في قولو تعالى

                                           

المكتبػػػػة  -ُٖٗٔحػػػػديث رقػػػػم  ُّّ/ِب فػػػػي الشُّػػػػح  -ؾ الزكػػػػاة -( سػػػػنن أبػػػػي داككدُ)
تحقيػػق: محمػػد محػػي الػػدين عبػػد الحميػػد، كالمسػػتدرؾ علػػى  -بيػػركت -صػػيدا -العصػػرية

، كقػػاؿ: حػػديث صػػحيح اإلسػػناد، ُُٔٓحػػديث رقػػم  ٕٔٓ/ُؾ الزكػػاة  -الصػػحيحين
 كلم ييخىرّْجىاه.
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

كىذا حث كاضح على كبح طغياف الماؿ كتىجىنيًب احتكاره     ،(ُ) (ڻ
الناس، كتجميده؛ ألف ذلك يخالف المقصود من امتالكو كىو تعميم نفعو على 

سواء أىشىًملى النفع المالك نفسو أك غيره من بني جنسو، ككذلك ىذا النص يحث 
على العمل كتشغيل رءكس األمواؿ كالعاطلين، فحينما يقضي الفقير حاجتو يؤدم 
ذلك إلى كثرة االستثمار كاالستهالؾ، مما يؤدم إلى الحث على العمل كتشغيل 

 .(ِ)العاطلين

ا اإلماـ الغزالي كىذا ما نػىبَّو إليو قدي حين اعتبر كنز الماؿ  -رحمو اهلل–من
كحبسو ظلمنا حيث يقوؿ: "فىخىلىقى اهلل تعالى الدنانير كالدراىم حاكمين كمتوسطين 
نػىزىىيمىا فقد ظلمها، كأبطل  بين سائر األمواؿ حتى تقدر األمواؿ بهما، كمىٍن كى

 .(ّ)الحكمة منها"

ألرصدة النقدية المجمدة أك كلهذا أكجب الشارع الحكيم الزكاة في ا

                                           

 (.ّٓ، ّْرقم ) اآليتاف -( سورة التوبةُ)

المكتبػػة  -ُِٕص -( التصػػوير القرآنػػي للقػػيم الخلقيػػة كالتشػػريعية: أ. د/ علػػي علػػي صػػبحِ)
 األزىرية للتراث.

 بيركت. -دار المعرفة -ُٗ/ْ( إحياء علـو الدين ألبي حامد الغزالي ّ)
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، فالشارع الحكيم يدفع (ُ)العاطلة، من أجل تعبئة كاستغالؿ الموارد المالية المتاحة
الماؿ إلى ميادين االستهالؾ كاإلنتاج، كاالستثمار، كقضاء المصالح، كالرحمة 

 بالطبقات الكادحة.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                           

، ُٖٓ/ِ، إعانػػػػػة الطػػػػػالبين  َّٔ/ُ، المقػػػػػدمات الممهػػػػػدات ٔٓ/ِ( بػػػػػدائع الصػػػػػنائع ُ)
 .ُْ/ّفي معرفة الراجح من الخالؼ اإلنصاؼ 
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 ادلثحث الزاتع
 الدعىج إىل االقتصاد وتزشيد االستهالك

االقتصاد في اللغة: ضد اإلفراط، كىو ما بين اإلسراؼ كالتقتير، كالقىٍصد 
في المعيشة: أف ال ييٍسًرؼ كال يػيقىتّْر، كقىصىدى في األمر: لم يتجاكز فيو الحد، يقاؿ: 
فالف مقتصد في المعيشة كفي النفقة، كقد اقتصد كاقتصد في أمره: استقاـ، كمن 

ذلك فيما لو طرفاف: إفراط كتفريط، كالجيود، فإنو االقتصاد ما ىو محمود مطلقنا، ك 
بين اإلسراؼ كالبخل، ككالشجاعة، فإنها بين التػَّهُّور كالجيٍبن، كمنو ما ىو متردد 
، كىو فيما يقع بين محمود كمذمـو كالواقع بين العىٍدؿ  بين المحمود كالمذمـو

 .(ُ)كالجىٍور

أم: بين اإلفراط كفي االصطالح: االستقامة كاالستواء بين حالين، 
 .(ِ)كالتفريط، كقيل: ىو القناعة

كالفٍرؽ بين القصد كالقناعة: أف القصد: ىو ترؾ اإلسراؼ كالتقتير جميعنا، 
إذا كالقناعة: االقتصار على القليل كالتقتير، أال ترل أنو ال يقاؿ ىو قنوع إال 

استعمل دكف ما يحتاج إليو، كمقتصد لمن ال يتجاكز الحاجة، كتػىٍرؾي االقتصاد مع 
 الغنى ذـ، كتػىٍرؾي القناعة معو ليس بذـ، كذلك أف نقيض االقتصاد: اإلسراؼ.

                                           

 ـ. )قصد(. -ّٔ/ٗفصل القاؼ، تاج العركس  -كما بعدىا ّّٓ/ّ( لساف العرب ُ)

 .ٕٓ، معجم لغة الفقهاء صَٕ/ُٕ( البياف كالتحصيل ِ)
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كقيل: االقتصاد من أعماؿ الجوارح؛ ألنو نقيض اإلسراؼ، كالقناعة من أعماؿ 
 .(ُ)القلوب

لنهي عن اإلسراؼ كالتبذير، كال بالنهي عن الشح فالشارع الحكيم لم يكتف با
كالتقتير، كال بالترغيب أيضنا في التوسط كاالعتداؿ كترشيد االستهالؾ، بل بػىيَّن 
بكل كضوح ثمرة االقتصاد كاالعتداؿ في االستهالؾ، كعاقبة مخالفتو، فقاؿ 

 (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)تعالى

كحاؿ من غيلَّت يده إلى عنقو ال يقدر على   أم: ال يكن حالك في اإلنفاؽ   ،(ِ)
مدىا، كذلك حاؿ البخيل الممسك، كال يكن حالك كحاؿ مىٍن بيسطت يده فهو 
يبسطها كل البسط، كذلك حاؿ المسرؼ المبذر؛ ألف عاقبة ىذين الشخصين 
)البخيل الممسك كالمسرؼ المبذر( قد بينو اهلل تعالى في نهاية اآلية 

ث تقعد إٍف بخلت ملومنا يلومك الناس بحي (ٹ ٹ ڤ )الكريمة
كيذمونك كيستغنوف عنك، كمتى بسطت يدؾ فوؽ طاقتك قعدت بال شيء تنفقو، 
فتكوف حسيرنا كالحسير: الدابة التي عجزت عن المسير، فتوقفت ضعفنا 

 .(ّ)كعجزنا

                                           

 .ََّ( الفركؽ اللغوية ص ُ)

 (.ِٗاآلية رقم ) -( سورة اإلسراءِ)

 -ّٖٔ/ِ، تفسػير اإليجػي ّْْ/ُٕبػرم ( جامع البياف في تسكيل القػرآف ألبػي جعفػر الطّ)
 ـ.ََِْق/ُِْْ ُط -بيركت -دار الكتب العلمية
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بل ذىب بعض الفقهاء إلى أف الشحيح الذم يبخل على نفسو في النفقة، 
، كحبنا للماؿ فال يسكل حسب كفايت و، كال يلبس بقدر حالو شحنا على نفسو كبخالن

، فسكجب اإلسالـ االعتداؿ في (ُ)كجمعنا، ككذلك المسرؼ المبذر يحجر عليهما
؛ ًلمىا يترتب عليو من اكتناز الثركات الضخمة الذم  النفقة، فال يكوف التقتير مقبوالن

أمر ضركرم النتعاش الحياة  يىحيوؿي بدكره دكف توفر نشاط تداكؿ األمواؿ الذم ىو
االقتصادية في كل مجتمع، فحبس الماؿ تعطيل لوظيفتو في توسيع ميادين اإلنتاج 
كتهيئة كسائل العمل للعاملين، ككذلك تيحىرّْـ الشريعة اإلسالمية اإلسراؼ كتبذير 
األمواؿ دكف كجو مشركع، أك يؤدم إلى الضرر كلو في سبيل الخير، قاؿ 

فالتبذير طريق الفقر الذم     ،(ِ) (ىئ ىئ ىئ ی ی )تعالى
يصبح بو المبذر في النهاية عالة على المجتمع، مما يػيٍنًذر بمخاطر اجتماعية سيئة، 
فضالن عن أف التبذير سبيل لغرس األحقاد كالبغضاء بين الناس كالمحركمين، كىكذا 

قاؿ أكضحت الشريعة اإلسالمية مبدأ سياسة االقتصاد كاالعتداؿ في االستهالؾ، 
 .(ْ)كىذا ىو االعتداؿ  ،(ّ) (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)تعالى

                                           

 ُط -دار الكتػػب العلميػػة -ّْٗ/ٓ، بحػػر المػػذىب للركيػػاني ّٖٓ/ٔ( الحػػاكم الكبيػػر ُ)
 تحقيق: طارؽ فتحي السيد. -ـََِٗ

 (.ِٕمن اآلية رقم ) -( سورة اإلسراءِ)

 (.ُّمن اآلية رقم ) -( سورة األعراؼّ)

دار  -كمػػػا بعػػػدىا ِْٖٗ/ٕالفقػػػو اإلسػػػالمي كأدلتػػػو: أ. د/ كىبػػػة بػػػن مصػػػطفى الزحيلػػػي  (ْ)
 .ْط -دمشق -سوريا -الفكر
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كما أف السنة النبوية المطهرة قد بيَّنت في نصوص كثيرة أف ثمرة االقتصاد 
كاالعتداؿ في النفقة كالمعيشة ىو الغنى كالرفاىية في المجتمع، كما بيَّنت أف 

أف  رضي اهلل عنو د اهللعاقبة التبذير كاإلسراؼ ىو الفقر كالفاقة، فعن طلحة بن عبي
مىًن اقٍػتىصىدى أىٍغنىاهي اللَّوي، كىمىٍن بىذَّرى أىفٍػقىرىهي اللَّوي، »  قاؿ: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

بػَّرى قىصىمىوي اللَّوي  فاالقتصاد: خير األمور؛ ألنو  (ُ)«كىمىٍن تػىوىاضىعى رىفػىعىوي اللَّوي، كىمىٍن تىجى
ٍن  أنفق غير مسرؼ كال مقتر، قانع بما يجب عليو، فإنو الوسط بين الطرفين، فىمى

يبارؾ لو فيما لديو، فال يفتقر، كباالقتصاد يتم اإلجماؿ في الطلب كيطيب عيش 
العبد، كىو كصية باالقتصاد للغني كالفقير، كًمٍن ثىمَّ قيل: صديق الرجل قصده، 

ل: ال كثير مع كعدكه سرفو، كقيل: ال خير في السىٍرؼ، كال سىٍرؼ في الخير، كقي
 .(ِ)إسراؼ

فاالقتصاد الذم تتبعو شريعة اإلسالـ ليس اقتصاد إسراؼ كال ترؼ، 

                                           

مكتبػػػة العلػػػـو  -ْٔٗحػػػديث رقػػػم  َُٔ/ّمسػػػند طلحػػػة بػػػن عبيػػػد اهلل  -( مسػػػند البػػػزارُ)
تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهلل، كقػاؿ عنػو  -ـُٖٖٗ ُط -المدينة المنورة -كالحكم

ب  -ؾ الزىػد -اه البزار، كفيو ممن أعرفو اثناف. مجمع الزكائد كمنبع الفوائدالهيثمي: رك 
القػاىرة  -مكتبػة القدسػي -ُُٖٕٓحديث رقم  ِّٓ/َُما يكفي ابن آدـ من الدنيا 

 تحقيق: حساـ الدين القدسي. -ـُْٗٗق/ُُْْ

، التنػػػوير شػػػرح الجػػػامع الصػػػغير ْْٓ/ٓ( فػػػيض القػػػدير شػػػرح الجػػػامع الصػػػغير للمنػػػاكم ِ)
تحقيػػػق: د/  -ـَُُِق/ُِّْ ُط -الريػػػاض -مكتبػػػة السػػالـ -ُْْ/ٗللصػػنعاني 

 محمد إسحاؽ محمد إبراىيم.
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كمهما تعددت مجاالت اإلنفاؽ أك تطورت كتنوعت حاجات اإلنساف، فليس لو أف 
يتوسع فيها خارج اإلطار الذم حددتو الشريعة، كليس لو أف يتجاكز إلى درجة 

ل: إذا كاف اتخاذ المسكل كالمشرب كالملبس الترؼ كالشبع المفرط، كبعبارة أخر 
كالمسكن التي ىي من الضركريات مسمورنا بها اإلنساف في الشرع، فإف المبالغة في 
، كيتنافى مع ركح اإلسالـ كدين الوسطية، الذم ينادم  ذلك من اإلفراط المذمـو

ا بالتوسط بين اإلفراط كالتفريط.  دائمن

األحكاـ الشرعية  -رحمهم اهلل–ففي مسسلة )المسكل( ذكر الفقهاء 
المتعلقة بو، فقالوا: من آداب المسكل االقتصاد كاالعتداؿ في الطعاـ، كعدـ ملء 
البطن، كأكثر ما يسوغ في ذلك أف يجعل المسلم بطنو أثالثنا: ثلثنا للطعاـ، كثلثنا 

قاؿ:  رضي اهلل عنو للشراب، كثلثنا للنػَّفىس؛ لحديث المقداـ بن مىٍعًدم كرب
. » يقوؿ: هلل صلى اهلل عليو كسلمت رسوؿ اسمع ى آدىًميّّ ًكعىاءن شىرِّا ًمٍن بىٍطنو مىا مىألى

الىةى فػىثػيليثه ًلطىعىاًمًو كىثػيليث  ته ييًقٍمنى صيٍلبىوي، فىًإٍف كىافى الى مىحى ـى أيكيالى ًبحىٍسًب اٍبًن آدى
نو يترتب على الشبع ، كىذا العتداؿ الجسد كخفتو؛ أل(ُ)«ًلشىرىابًًو كىثػيليثه لًنػىفىًسوً 

ثًقىل البدف كىو يػيوىرّْث الكسل عن العبادة كالعمل، كاألكل تعتريو األحكاـ 
 التكليفية:

فقد يكوف فرضنا: يثاب اإلنساف على فعلو، كيعاقب على تركو، كذلك إذا  

                                           

حػػديث رقػػم  َٗٓ/ْب مػػا جػػاء فػػي كراىيػػة كثػػرة األكػػل  -أبػػواب الزىػػد -( سػػنن الترمػػذمُ)
 ، كقاؿ: ىذا حديث حسن صحيح.َِّٖ
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اء بقدر ما يدفع عنو الهالؾ؛ ألف اإلنساف مسمور بإحياء نفسو، كعدـ  كاف الًغذى
 هلكة.إلقائها في الت

كقد يكوف كاجبنا: كذلك بقدر ما يستطيع معو أداء الصالة المفركضة عليو 
 قائمنا، كأداء الصـو الواجب؛ ألنو من قبيل ما ال يتم الواجب إال بو.

كقد يكوف مندكبنا: كىو ما يعينو على تحصيل رزقو، كتحصيل العلم كتعلُّمو، 
 كتحصيل النوافل.

ف يتناكلو، كذلك إلى حد الشبع الذم ال كقد يكوف مباحنا: يجوز ل نساف أ
 يضر معو االمتالء.

كقد يكوف حرامنا: كىو ما فوؽ الشبع، ككل طعاـ غلب على ظنو أنو يفسد 
معدتو؛ ألنو إسراؼ منهي عنو، إال إذا كانت الزيادة على الشبع ال تضره، كقصد 

ي الحاضر باألكل التقوم على صـو الغد، أك الزيادة في الطاعات، أك لئال يستح
 إليو بعد إتماـ طعامو.

، فإنو يتضرر بو ، (ُ)كقد يكوف مكركىنا: كىو ما زاد على الشبع قليالن
 كعليها قس باقي الضركريات )المشرب، كالملبس، كالمسكن(.

                                           

رسػػالة ابػػن أبػػي زيػػد  كمػػا بعػػدىا، شػػرح زركؽ علػػى مػػتن ُِٕ/ْ( االختيػػار لتعليػػل المختػػار ُ)
ـ، ََِٔق/ُِْٕ ُط -لبنػػاف -بيػػركت -دار الكتػػب العلميػػة -َُٗٓ/ِالقيركانػػي 

 .ُٕٗ/ٓ، كشاؼ القناع عن متن اإلقناع َُّ/ُمغني المحتاج 
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إذنا التوسع كالتباىي الميبىالىغ فيو )في المسكل، كالمشرب، كالملبس، 
ط في اإلنفاؽ، كموصالن إلى درجة كالمسكن( يعد خركجنا عن حد االعتداؿ كالتوس

 الترؼ المنبوذ في الشريعة اإلسالمية.
فالشريعة اإلسالمية كإٍف منحت الفرد الحرية الكاملة في اإلنفاؽ 
ا أف ينفق  االستهالكي، كالتمتع بما أباحو اهلل تعالى من الطيبات، فإنو ال يسعو أبدن

، حتى يعلو بنفسو فوؽ بني مالو في غير فائدة، أك يصرفها في إظهار بذخو كترفو
جلدتو؛ ألف الماؿ في األصل ماؿ اهلل فهو سبحانو المالك الحقيقي لكل ما في 

گ گ ڳ ڳ )الكوف، كجميع الناس مستخلفوف فيو، يقوؿ تعالى

ٍلًقًو كإنشائو (ُ) (ڳ ، كالمعنى: أف األمواؿ التي في أيديكم إنما ىي أمواؿ اهلل ًبخى
، كخوَّلكم االستمتاع بها، كجعلكم خلفاء في التصرؼ فيها، لها، كإنما مىوَّلىكيم إياىا

 .(ِ)فليست ىي بسموالكم في الحقيقة، كما أنتم إال بمنزلة الوكالء كالنوَّاب

كًمٍن ثىمَّ فالشعور بالملكية المطلقة للماؿ، ال مكاف لو في نظاـ االقتصاد 

                                           

 (.ٕمن اآلية رقم ) -( سورة الحديدُ)

 -دار الكتػػػػاب العربػػػػػي -ّْٕ/ْ( الكشػػػػاؼ عػػػػن حقػػػػائق غػػػػػوامض التنزيػػػػل للزمخشػػػػرم ِ)
شػركة األرقػػم بػػن  -ّْْ/ِق، التسػػهيل لعلػػـو التنزيػل البػػن جػػزم َُْٕ ّط -بيػركت

تحقيق: د/ عبد اهلل الخالدم، السػراج المنيػر فػي  -قُُْٔ ُط -بيركت -أبي األرقم
 -َِّ/ْاإلعانة علػى معرفػة بعػض معػاني كػالـ ربنػا الحكػيم الخبيػر للخطيػب الشػربيني 

 ق.ُِٖٓالقاىرة  -بوالؽ -مطبعة األميرية
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اؽ يكتنفو إسراؼ اإلسالمي، كما أنو ال مجاؿ في شريعة اإلسالـ، بل لو حدث إنف
كتبذير، بحيث يخل بمقصود الشريعة في رفع الميل االدخارم عن طريق خفض 
االستهالؾ المجاكز للحد، فإف الشريعة ال تقف مكتوفة األيدم، بل لديها من 
التدابير الوقائية ما يحوؿ دكف ىذا الترؼ، كمن أبرزىا: ما يػيٍعرىؼ بالحجر على 

تلكاتو، كالحجر ييقصد بو في الشرع: منع اإلنساف السفيو، كغل يده عن أموالو كمم
، كىذا من حكمة اهلل كعدلو، فالماؿ قواـ الحياة، كأحد (ُ)من التصرؼ في مالو

 .(ِ) الضركريات الخمس، كىي: الدين، كالنفس، كالنسل، كالعقل، كالماؿ
كالحرية الفردية ليست مقصودة لذاتها، بل ىي مقيدة بالمصلحة، كالمقصود 

حة ىنا: مصلحة المجتمع كالفرد معنا، فإذا كانت تصرفات الفرد ضمن ما بالمصل
يحقق تلك المصلحة، كاف لو في ذلك الحرية الكاملة، كأما إذا تعارضت ىذه 
المصلحة، فلولي األمر أف يقّْيد من حرية إنفاقو بالقدر الذم يكفل درء المفاسد 

 كتحقيق المصالح.

ال يحسن التصرؼ في الماؿ أك إدارتو؛ فالشارع الحكيم ال ييمكّْن كل من 
ألف في إعطائو لو تعريضنا لضياعو كضياع المجتمع على السواء، كًمن ثٌمَّ ميًنعى 
تمكين المبذر السفيو من التصرؼ فيما يملك؛ خوفنا من إساءة استعمالو، كما ال 

                                           

، مػػػػنح الجليػػػػل شػػػػرح مختصػػػػر خليػػػػل للشػػػػيد علػػػػيش ْٗ/ِر لتعليػػػػل المختػػػػار ( االختيػػػػاُ)
، المبػػػػدع فػػػػي ّْْ/ُّـ، المجمػػػػوع ُٖٗٗق/َُْٗبيػػػػركت  -دار الفكػػػػر -ِٖ/ٔ

 .ُِٖ/ْشرح المقنع 

 .ُِٓ، نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي صُّ/ُ( الموافقات ِ)
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ڭ ڭ )يمكّْن الصبي من التصرؼ في مالو لعدـ اكتماؿ عقلو، قاؿ تعالى

    ،(ُ) (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
كليس في ذلك إىانة لكرامة اإلنساف المحجور عليو؛ ألف الهدؼ من ىذا الحجر 
صيانة مالو، كحفظ حقوقو، فالشريعة كما أمرت بحفظ الدين، كالنفس كالنسل، 
كالعقل، فإنها أمرت كذلك بحفظ الماؿ سواء من االعتداء عليو من بعض األيدم 

لسرقة، كالنٍصب، كاالحتياالت، كالتزكير بسشكالو كأنواعو غير المالكة لو با
المختلفة، أك من تصرفات مالكو حينما ينفقو في غير كجوىو الشرعية كالمباحة،  
كما أنو ليس في ذلك نوع من أنواع فرض الحراسة الدائمة أك المؤبدة على 

فى السبب اإلنساف، حيث تعود لو حريتو في التصرؼ متى ما رجع إليو رشده، كانت
ائ ەئ ەئ وئ )الذم من أجلو تم عزلو عن إدارة مالو، حيث يقوؿ تعالى

 .(ِ) (وئ ۇئ ۇئ

كالشارع الحكيم إذ يؤكد ىذه التوجيهات عن الماؿ كالملكية العامة 
كالخاصة، فإنو ينطلق من قاعدة شاملة نصَّ عليها في نصوص متعددة، كىي أف 

ة مقيد بالقيود الشرعية؛ ألنو اإلنساف بجميع مقوماتو حر في تصرفاتو االقتصادي
يظل مملوكنا لخالقو، فممتلكاتو تدخل ضمن ىذه التبعية المطلقة هلل تعالى، فالماؿ  
كما جاء في كتاب اهلل تعالى ماؿ اهلل، استخلف عباده عليو؛ لتسييره كفق شرعو 

                                           

 (.ٓمن اآلية رقم ) -( سورة النساءُ)

 (.ٔية رقم )من اآل -( سورة النساءِ)
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كمنهجو، كلخير الفرد كالمجتمع كمصلحتهم، فال تبذير كال إسراؼ في إنفاقو، كال 
 كال تقتير في سبيل جمعو ككنزه.شح 

كختامنا: فإف الشريعة اإلسالمية تدعو إلى االقتصاد كاالعتداؿ في اإلنفاؽ، 
بحيث يكوف المسلم متوازننا بين مصالح الدين كالدنيا، كالركح كالمادة، فالنهي عن 
الترؼ كاإلسراؼ كالتبذير ال يعني الدعوة إلى البخل كالشح كالتقتير، إنما يعني 

عوة إلى االعتداؿ كترشيد االستهالؾ؛ ًلمىا لذلك من آثار إيجابية على الفرد الد
كالمجتمع، فإذا كاف البخل يقود إلى نقص الميل لالستهالؾ، فإف التبذير 

 كاإلسراؼ يقوداف إلى تبديد الموارد كإتالفها، ككالىما آفة.
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 اخلامتح
على ما أنعم بو عليَّ الحمد هلل الذم بنعمتو تتم الصالحات، كالشكر لو 

كيسَّره لي من إتماـ ىذا البحث على الوجو الذم أرجو أف يكوف مرضيا عنو، 
كمستوفيا ألىم جوانبو، كأختم بذكر أىم النتائج المستفادة من البحث، كىي على 

 النحو التالي:
االستهالؾ أمر ضركرم، ينبغي للمسلم أف  يضبط نفسو فيو بالتزاـ مبادئ   – ُ

اإلسالمية، فهو مسئوؿ عن ذلك أماـ اهلل تعالى، كال يتصف الشريعة 
 سلوكو االستهالكي بالرشادة إال بالتزاـ ىذه المبادئ.

الشريعة اإلسالمية تملك من الضوابط كالقيود ما يمكنها من تنظيم   - ِ
االستهالؾ، كضبط اتجاىات الطلب لدل المسلمين، بما يؤدم إلى 

، كإلى رفع كفاءة استخدامها في المحافظة على الموارد المتاحة
 المجتمعات، كمن تلك الضوابط ما يلي:

النهي عن اإلسراؼ كالتبذير، كالشح كالتقتير، حيث توجب تعاليمها   –أ 
 السامية أتباعها باالعتداؿ في اإلنفاؽ دكف مغاالة أك إمساؾ.

ذم الحجر على السفهاء المبذرين في سبيل منع اإلنفاؽ غير المشركع، ال  –ب 
 يػيبىدّْد ثركة الفرد كالمجتمع.

منع استخداـ بعض السلع التي تدخل في نطاؽ االستهالؾ الترفي، مثل   –ج 
استعماؿ آنية الذىب كالفضة في الطعاـ كالشراب، كلبس الذىب كالحرير 

 على الذكور دكف اإلناث.
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كراىية الشريعة اإلسالمية للمباىاة، كالتفاخر، كالتقليد السيء في   – د
الستهالؾ الذم يسود معظم المجتمعات؛ من أجل الحد من التوسع في ا

استهالؾ السلع الكمالية، كتوفير قدرنا ال بسس بو من الموارد التي يمكن 
أف تسهم في تحقيق رفاىية المجتمع، كدعم قدراتو االقتصادية، حتى 

 تتمكن من تحسين مستويات المعيشة ألفرادىا.
ية المستهلكين إلى كيفية اإلنفاؽ، بسف يكوف في أرشدت الشريعة اإلسالم  – ّ

حدكد القواـ كىو ما بين اإلسراؼ كاإلقتار، حيث يبدأ المسلم باإلنفاؽ 
، ثم على أىلو، ثم أقاربو، مبتدئنا بما ىو ضركرم، ثم  على نفسو أكالن
الحاجٌي، ثم التحسينٌي، معطينا كالن حاجتو ككفايتو بحسب يساره كإعساره، 

ت ييضىيّْق النفقات، فإف بقي معو فضل عمن يعوؿ ينفقو في كعند األزما
 كجوه الخير، بعد ادخاره ما يحفظ بو أصل مالو، كقوت عيالو.

انحراؼ المسلم في سلوكو االستهالكي عن حد القواـ، ييشىكّْل خطرنا كبيرنا   – ْ
 على الفرد كالمجتمع من جميع النواحي.

سلبية، كتهذيب إشباع الحاجات التخلص من القيم االستهالكية ال  – ٓ
 كالرغبات أمر دعت إليو الشريعة اإلسالمية.

االقتصاد الذم تتبعو شريعة اإلسالـ ليس اقتصاد إسراؼ كال ترؼ، كمهما   – ٔ
تعددت مجاالت اإلنفاؽ، أك تنوعت حاجات اإلنساف، فليس لو أف 

و أف يتوسع فيها خارج اإلطار الذم حددتو الشريعة اإلسالمية، كليس ل
يتجاكز إلى درجة الترؼ كالشبع المذمومٍين؛ ألف ىذا يتنافى مع ركح 

ا بالتوسط بين اإلفراط كالتفريط.  الشريعة التي تنادم دائمن
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للوصوؿ بالمجتمع إلى سلوؾ استهالكي رشيد، البد من تربية األفراد تربية   – ٕ
تشكيل إيمانية شاملة لجميع جوانب حياتو، باعتبارىا جميعنا تساىم في 

 سلوؾ المستهلك، كتؤثر عليو.
يستشعر المستهلك المسلم بالراحة القلبية كاالطمئناف النفسي، عندما   – ٖ

يجد نفسو ملتزمنا بسحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسالمية في سلوكو 
كىذا يبعث لديو الرضا التاـ، كيرل مظاىر  -مثل سائر حياتو–االستهالكي 

 البركة في حياتو.
ا: التى

ا
 صياخ:ثاوي
الدعوة إلى االلتزاـ الشامل بمنهج الشريعة اإلسالمية في اإلنفاؽ   – ُ

االستهالكي، كالمتمثل في التوسط كاالعتداؿ؛ ألف نصوص الشريعة 
 اإلسالمية تيحىذّْر المسلم من عواقب اليد المغلولة كاليد الميٍبسىطة.

كفػق األكلويػات  الدعوة لضركرة التركيز على استخداـ الموارد بشكل أمثػل،  – ِ
 التي بينتها الشريعة اإلسالمية.

الدعوة إلى توجيو الموارد نحو إنتاج السلع االستهالكية كفق األكلويات   – ّ
التي تضعها الشريعة اإلسالمية، كالقائمة على ضركرة التقيد بإنتاج السلع 
، ثم االنتقاؿ إلى الحاجيات كالتحسينات في حالة إشباع  الضركرية أكالن

ركريات، بحيث يتحقق التوازف في المجتمع بين السلع االستهالكية، الض
 كالحاجات الحقيقية للمستهلكين.

العمل على نشر الوعي االستهالكي الرشيد من خالؿ المنابر، كالندكات،   – ْ
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ككسائل اإلعالـ المتعددة، فاألمر يتعلق بموارد اقتصادية محددة، يتم 
 عي؛ بسبب االستهالؾ غير الرشيد.إنفاقها كتبديدىا في كجو غير شر 

للدكلة، كالبيت، كالجامعات، كالمدارس دكر كبير في ترشيد سلوؾ   – ٓ
المستهلك؛ لذلك فإنني أكصيهم جميعنا أف يقفوا موقفنا صادقنا عازمنا عامالن 
على التغيُّر كالتغيير ألنفسهم كمىٍن يعولوف كمىٍن يػيعىلّْموف، بكل ما أكتوا من 

 أىمها في المرحلة الحالية: -كل في مجالو– قدرات كطاقات
إعداد مناىج تعليمية تعني بالتربية االستهالكية في جميع المراحل  -

التعليمية، تػيعىلّْم األجياؿ الحالية كالقادمة كيفية الترشيد في االستهالؾ، 
  فيصح سلوكهم االستهالكي كتصح أحوالهم تبعنا لذلك.

 

قتي في تحقيق الهدؼ الذم سعيت من أجلو، فإف  كختامنا: أرجو أف أكوف قد كيفّْ 
كاف كذلك فبتوفيق من اهلل تعالى، كإف كاف غير ذلك، فحسبي أني بذلتي جهدم، 
كأسسؿ اهلل العفو عن ما كاف من نقص، أك قصور، أك خطس، إنو كلي ذلك كالقادر 

 عليو.
 كاهلل الهادم إلى سواء السبيل.
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 مزاجع الثحث
: القرآف الكريم  جل من أنزلو. أكالن

 ثانينا: كتب التفسير كعلـو القرآف:

 –بيػػػػركت  –دار الكتػػػب العلميػػػة  -أحكػػػاـ القػػػرآف ألبػػػي بكػػػػر الجصػػػاص  - ُ
تحقيػػػػػق: عبػػػػػد السػػػػػالـ  –ـ ُْٗٗ –ق ُُْٓسػػػػػنة  –الطبعػػػػػة األكلػػػػػى 

 محمد علي شاىين.

 ّط -لبنػػاف -بيػػركت -دار الكتػػب العلميػػة -أحكػػاـ القػػرآف البػػن العربػػي    - ِ
 تحقيق: محمد عبد القادر عطا. -ـََِّق/ُِْْ

 -ِط -بيػػػػركت -دار الكتػػػػب العلميػػػػة -أحكػػػػاـ القػػػػرآف للكيػػػػا الهراسػػػػي  – ّ
 عزة عبد عطية. -تحقيق: موسى محمد علي

 -بيػركت -شػركة األرقػم بػن أبػي األرقػم -التسهيل لعلـو التنزيل البن جزم  – ْ  
 تحقيق: د/ عبد اهلل الخالدم. -قُُْٔ ُط

 ـ.ََِْق/ُِْْ ُط -بيركت -دار الكتب العلمية -يجيتفسير اإل  – ٓ

 -مؤسسػة الرسػالة -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالـ المنػاف للسػعدم  – ٔ
 تحقيق: عبد الرحمن بن معال اللويحق. -ـَََِق/َُِْ ُط
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 ُط -مؤسسػة الرسػالة -جامع البياف في تسكيل القػرآف ألبػي جعفػر الطبػرم  – ٕ
 أحمد محمد شاكر. تحقيق: -ـَََِق/َُِْ

دار  -ركح المعػػػاني فػػػي تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيم كالسػػػبع المثػػػاني لأللوسػػػػي  – ٖ
تحقيػػػػق: علػػػػي عبػػػػد البػػػػارم  -قُُْٓ ُط -بيػػػػركت -الكتػػػػب العلميػػػػة

 عطية.

السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كػالـ ربنػا الحكػيم الخبيػر   – ٗ
 ق.ُِٖٓالقاىرة  -ؽبوال -مطبعة األميرية -للخطيب الشربيني

 -دار الكتػػاب العربػػي -الكشػػاؼ عػػن حقػػائق غػػوامض التنزيػػل للزمخشػػرم  – َُ
 ق.َُْٕ ّط -بيركت

ا: متة احلديث الىثىي وشزوحه:
ا
 ثالث
 ُط -الريػػاض -مكتبػػة السػػالـ -التنػػوير شػػرح الجػػامع الصػػغير للصػػنعاني  – ُ

 تحقيق: د/ محمد إسحاؽ محمد إبراىيم. -ـَُُِق/ُِّْ

دار الفػػػػالح للبحػػػػث  -وضػػػػيح لشػػػػرح الجػػػػامع الصػػػػحيح البػػػػن الملقػػػػنالت  – ِ
 ُط -سػػػػػػػػػوريا -دمشػػػػػػػػػق -كدار النػػػػػػػػػوادر -العلمػػػػػػػػػي كتحقيػػػػػػػػػق التػػػػػػػػػراث

 ـ.ََِٖق/ُِْٗ

 -دار المعرفػة -دليل الفالحين لطرؽ ريػاض الصػالحين البػن عػالف البكػرم  – ّ
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 ـ.ََِْق/ُِْٓ ْط -لبناف -بيركت

تحقيق: محمػد محيػي  -بيركت -داصي -المكتبة العصرية -سنن أبي داكد  – ْ
 الدين عبد الحميد.

 ِط -مصػر -شركة مكتبة كمطبعػة مصػطفى البػابي الحلبػي -سنن الترمذم  - ٓ
محمػػػػد فػػػػؤاد عبػػػػد  -تحقيػػػػق: أحمػػػػد محمػػػػد شػػػػاكر -ـُٕٓٗق/ُّٓٗ
 إبراىيم عطوة عوض. -الباقي

 ُط -بيػػػػػػػػػػػػركت -مؤسسػػػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػػػالة -السػػػػػػػػػػػػنن الكبػػػػػػػػػػػػرل للنسػػػػػػػػػػػػائي  – ٔ
 ق: حسن عبد المنعم شلبي.تحقي -ـََُِق/ُُِْ

المملكػػػػػة العربيػػػػػة  -الريػػػػػاض -مكتبػػػػػة الرشػػػػػد -شػػػػػرح صػػػػػحيح البخػػػػػارم  – ٕ
 تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراىيم. -ـََِّق/ُِّْ ِط -السعودية

تحقيق: محمد  -قُِِْ ُط -دار طوؽ النجاة -صحيح البخارم  – ٖ
 زىير بن ناصر الناصر.

تحقيق: محمد فؤاد  -بيركت -عربيدار إحياء التراث ال -صحيح مسلم  – ٗ
 عبد الباقي.

 -المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرل -فػػيض القػػدير شػػرح الجػػامع الصػػغير للمنػػاكم  – َُ
 ق.ُّٔٓ ُط -مصر



 

  

 
  

 
 م0202 الرابعالعدد جملت كليت البناث األزهريت بطيبت اجلديدة ـ باألقصر                                                        

            
                                                                      

 

 الشريعة اإلسالمية ودورها يف ضبط سلىك املستهلل " دراسة فقهية " 

ِٕٔ 

 

القاىرة  -مكتبة القدسي -مجمع الزكائد كمنبع الفوائد للهيثمي  – ُُ
 تحقيق: حساـ الدين القدسي. -ـُْٗٗق/ُُْْ

 -دار الكتب العلمية -للحاكم النيسابورمالمستدرؾ علي الصحيحين   -ُِ
تحقيق: مصطفى عبد القادر  -ـَُٗٗق/ُُُْسنة  ُط -بيركت
 عطا.

المملكػػة العربيػػة  -المدينػػة المنػػورة -مكتبػػة العلػػـو كالحكػػم -مسػػند البػػزار  – ُّ
 تحقيق: محفوظ الرحمن زين اهلل. -ـُٖٖٗ ُط -السعودية

ا: متة الفقه:
ا
 راتع

 الفقو الحنفي: –أ 

القاىرة  -مطبعة الحلبي -االختيار لتعليل المختار البن مودكد الموصلي  – ُ
 ـ.ُّٕٗق/ُّٔٓ

 .ِط -دار الكتاب اإلسالمي -البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم  - ِ

 ِط -دار الكتب العلمية -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني  – ّ
 ـ.ُٖٔٗق/َُْٔ

 ُط -دار الكتب العلمية -ة لبدر الدين العينيالبناية شرح الهداي  – ْ
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 ـ.َََِق/َُِْ

 -المطبعة الكبرل األميرية -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي  – ٓ
 ق.ُُّّ ُط -القاىرة -بوالؽ

 ِط -لبناف -بيركت -دار الكتب العلمية -تحفة الفقهاء للسمرقندم  – ٔ
 ـ.ُْٗٗق/ ُُْْ

 دار إحياء الكتب العربية. -ألحكاـ لمال خسركدرر الحكاـ شرح غرر ا   – ٕ

 ِط -بيركت -دار الفكر -رد المحتار على الدر المختار البن عابدين  – ٖ
 ـ.ُِٗٗق/ُُِْ

 -دمشق -عبد الهادم حرصوني -الكسب لمحمد بن الحسن الشيباني  – ٗ
 تحقيق: د/ سهيل زكار. -قََُْ ُط

بيركت  -عرفةدار الم -المبسوط لشمس األئمة السرخسي – َُ
 ـ.ُّٗٗق/ُُْْ

دار إحياء التراث  -مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر لداماد أفندم – ُُ
 العربي.

دار الكتب  -المحيط البرىاني في الفقو النعماني البن مازة البخارم – ُِ
تحقيق: عبد الكريم  -ـََِْق/ُِْْ ُط -لبناف -بيركت -العلمية
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 سامي الجندم.

 :الفقو المالكي –ب 

القاىرة  -دار الحديث -بداية المجتهد كنهاية المقتصد البن رشد – ُ
 ـ.ََِْق/ُِْٓ

بيركت  -دار الفكر -حاشية العدكم على شرح كفاية الطالب الرباني – ِ
 تحقيق: يوسف الشيد محمد البقاعي. -ـُْٗٗق/ُُْْ

 ُط -دار الغرب اإلسالمي -شرح التلقين ألبي عبد اهلل المازرم – ّ
 تحقيق: الشيد/ محمد المختار السالمي. -ـََِٖ

 -دار الكتب العلمية -شرح زركؽ على متن رسالة ابن أبي زيد القيركاني – ْ
 ـ.ََِٔق/ُِْٕ ُط -لبناف -بيركت

 بيركت. -دار الفكر -شرح مختصر خليل للخرشي – ٓ

دار الغرب  -عقد الجواىر الثمينة في مذىب عالم المدينة البن شاس – ٔ
تحقيق: أ. د/  -ـََِّق/ُِّْ ُط -لبناف -يركتب -اإلسالمي

 حميد بن محمد لحمر.

 -الفواكو الدكاني على رسالة ابن أبي زيد القيركاني لشهاب الدين النفراكم – ٕ
 ـ.ُٓٗٗق/ُُْٓدار الفكر 



 

  

 
  

 
 م0202 الرابعالعدد جملت كليت البناث األزهريت بطيبت اجلديدة ـ باألقصر                                                        

            
                                                                      

 

 الشريعة اإلسالمية ودورها يف ضبط سلىك املستهلل " دراسة فقهية " 

ٕٔٓ 

 

 -دار الغرب اإلسالمي -المقدمات الممهدات ألبي الوليد بن رشد القرطبي – ٖ
 تحقيق: د/ محمد حجي. -ـُٖٖٗق/َُْٖ ُط -لبناف -بيركت

مناىج التحصيل كنتائج لطائف التسكيل في شرح المدكنة كحل مشكالتها  – ٗ
 ـ.ََِٕق/ُِْٖ ُط -دار ابن حـز -ألبي الحسن الرجراجي

بيركت  -دار الفكر -منح الجليل شرح مختصر خليل للشيد عليش – َُ
 ـ.ُٖٗٗق/َُْٗ

 -اهلل الحطٌاب الرُّعيني  مواىب الجليل في شرح مختصر خليل ألبي عبد – ُُ
 ـ.ُِٗٗق/ُُِْ ّط -دار الفكر

 الفقو الشافعي: –ج 

دار الكتاب  -أسنى المطالب في شرح ركض الطالب لزكريا األنصارم – ُ
 اإلسالمي.

دار الفكر  -إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للبكرم الدمياطي – ِ
 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖ ُط -للطباعة كالنشر كالتوزيع

تحقيق: طارؽ  -ـََِٗ ُط -دار الكتب العلمية -بحر المذىب للركياني – ّ
 فتحي السيد.
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المكتبة التجارية  -تحفة المحتاج في شرح المنهاج البن حجر الهيتمي - ْ
 ـ.ُّٖٗق/ُّٕٓالكبرل بمصر لصاحبها مصطفى محمد 

 -بيركت -دار الكتب العلمية -الحاكم الكبير ألبي الحسن الماكردم - ٓ
 -تحقيق: الشيد علي محمد معوض -ـُٗٗٗق/ُُْٗ ُط -نافلب

 الشيد عادؿ أحمد عبد الموجود.

 -بيركت -المكتب اإلسالمي -ركضة الطالبين كعمدة المفتين للنوكم – ٔ
 تحقيق: زىير الشاكيش. -ـُُٗٗق/ُُِْ ّط -عماف -دمشق

 -لمنورةالمدينة ا -دار البخارم -اللباب في الفقو الشافعي البن المحاملي – ٕ
تحقيق: عبد الكريم بن  -قُُْٔ ُط -المملكة العربية السعودية

 صنيتاف العمرم.

 دار الفكر. -المجموع شرح المهذب للنوكم - ٖ

 -مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج لشمس الدين الخطيب الشربيني - ٗ
 ـ.ُْٗٗق/ُُْٓ ُط -دار الكتب العلمية

ًميرمالنجم الوىاج في شرح المنه – َُ  ُط -جدة -دار المنهاج -اج للدَّ
 تحقيق: لجنة علمية. -ـََِْق/ُِْٓ

 ـ.ُْٖٗق/َُْْبيركت  -دار الفكر -نهاية المحتاج للرملي – ُُ
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 ُط -القاىرة -دار السالـ -الوسيط في المذىب ألبي حامد الغزالي – ُِ
 محمد محمد تامر. -تحقيق: أحمد محمود إبراىيم -قُُْٕ

 ي:الفقو الحنبل –د 

دار إحياء التراث  -اإلنصاؼ في معرفة الراجح من الخالؼ للمرداكم – ُ
 .ِط -العربي

دار البشائر  -حاشية اللبدم على نيل المارب لعبد الغني اللبدم الحنبلي – ِ
تحقيق: د/ محمد  -ـُٗٗق/ُُْٗ ُط -لبناف -بيركت -اإلسالمية

 سليماف األشقر.

 ُط -ار العبيكافد -شرح الزركشي على مختصر الخرقي – ّ
 ـ.ُّٗٗق/ُُّْ

دار ابن  -الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد بن صالح العثيمين – ْ
 ق.ُِْٖق/ُِِْ ُط -الجوزم

 ـ.ُّٗٗق/ُُْْ ُط -عالم الكتب -شرح منتهى اإلرادات للبهوتي  – ٓ

 دار الكتب العلمية. -كشاؼ القناع عن متن اإلقناع للبهوتي  – ٔ

 -بيركت -دار الكتب العلمية -رح المقنع البن مفلحالمبدع في ش  – ٕ
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 ـ.ُٕٗٗق/ُُْٖ ُط -لبناف

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  -مجموع الفتاكل البن تيمية  – ٖ
ق / ُُْٔالمملكة العربية السعودية  -المدينة المنورة -الشريف
 تحقيق: عبد الرحمن محمد بن قاسم. -ـُٓٗٗ

 ّط -مكتبة السوادم للتوزيع -لبعليالمطلع على ألفاظ المقنع ل – ٗ
ياسين محمود  -تحقيق: محمود األرناؤكط -ـََِّق/ُِّْ
 الخطيب.

 مكتبة القاىرة. -المغني البن قدامة – َُ

 الفقو الظاىرم: –ق 

 بيركت. -دار الفكر -المحلى باآلثار البن حـز الظاىرم – ُ

 خامسنا: كتب الفقو العاـ كقواعد الفقو:

 عالم الكتب. -رافيالفركؽ للق  – ُ

 -دار الفكر المعاصر -الفوائد في اختصار المقاصد للعز بن عبد السالـ  – ِ
 تحقيق: إياد خالد الطباع. -قُُْٔ ُط -دمشق -كدار الفكر

مكتبة الكليات  -قواعد األحكاـ في مصالح األناـ للعز بن عبد السالـ  – ّ
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 لرؤكؼ سعد.تحقيق: طو عبد ا -ـُُٗٗق/ُُْْالقاىرة  -األزىرية

 سادسنا: كتب أصوؿ الفقو:

تحقيق:  -ـُٕٗٗق/ُُْٕ ُط -دار ابن عفاف -الموافقات للشاطبي  – ُ
 أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف.

 -دار الكتب العلمية –نهاية السوؿ شرح منهاج الوصوؿ ل سنوم   – ِ
 ـ.ُٗٗٗق/َُِْ ُط -لبناف -بيركت

 سابعنا: كتب اللغة كالمعاجم:

تحقيق:  -دار الهداية -اج العركس من جواىر القاموس لمرتضى الزَّبيدمت  – ُ
 مجموعة من المحققين.

 ُط -بيركت -دار إحياء التراث العربي -تهذيب اللغة لألزىرم  – ِ
 تحقيق: محمد عوض مرعب. -ـََُِ

ق/ َُْٕ ْط -بيركت -دار العلم للماليين -الصحاح للجوىرم  – ّ
 الغفور عطار.تحقيق: أحمد عبد  -ـُٕٖٗ

 ق.ُُْْ ّط -بيركت -دار صادر -لساف العرب البن منظور  – ْ

دار العلم كالثقافة للنشر  -معجم الفركؽ اللغوية ألبي ىالؿ العسكرم  – ٓ
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 تحقيق: محمد إبراىيم سليم. -مصر -القاىرة -كالتوزيع

دار  -حامد صادؽ قنيبي -معجم لغة الفقهاء لمحمد ركاس قلعجي  – ٔ
 ـ.ُٖٖٗق/َُْٖ ِط -النفائس

 -ـُٕٗٗق/ُّٗٗدار الفكر  -معجم مقاييس اللغة البن فارس  – ٕ
 تحقيق: عبد السالـ محمد ىاركف.

 -حامد عبد القادر -أحمد الزيات -المعجم الوسيط: إبراىيم مصطفى  – ٖ
 دار الدعوة. -محمد النجار

 ثامننا: كتب الرقاؽ كاآلداب:

 بيركت. -دار المعرفة -غزاليإحياء علـو الدين ألبي حامد ال  – ُ

القاىرة  -دار السالـ -الذريعة إلى مكاـر الشريعة للراغب األصفهاني  – ِ
 تحقيق: د/ أبو اليزيد أبو زيد العجمي. -ـََِٕق/ُِْٖ

الكويت  -مكتبة الفالح -نصيحة الملوؾ ألبي الحسن الماكردم  – ّ
 تحقيق: خضر محمد خضر. -قَُّْ

 تاسعنا: الكتب الحديثة:

دار  -االستثمار أحكامو كضوابطو في الفقو اإلسالمي: د/ قطب سانو  – ُ
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 .َُِْ ُط -األردف -النفائس

الوظائف( نزار عبد المجيد  -األسس -استراتيجيات التسويق )المفاىيم  – ِ
األردف  -عماف -دار كائل للنشر -أحمد فهمي البرزنجي -البركارم
 ـ.ََِْ

 -خلقية كالتشريعية: أ. د/ علي علي صبحالتصوير القرآني للقيم ال  – ّ
 المكتبة األزىرية للتراث.

الحاجات البشرية مدخل إلى النظرية االقتصادية اإلسالمية لمحمد البشير   – ْ
 ـ.ََُِدبي  -دار البحوث -فرحاف

منظمة المؤتمر  -دكر الدكلة في االقتصاد اإلسالمي: د/ محمد صقر   - ٓ
 ـ.َُٖٗاإلسالمي 

 ُط -مكتبة العبيكاف -لمقاصد الشرعية: د/ نور الخادميعلم ا  – ٔ
 ـ.ََُِق/ُُِْ

 -دار الفكر -الفقو اإلسالمي كأدلتو: أ. د/ كىبة بن مصطفى الزحيلي  – ٕ
 .ْط -سوريا -دمشق

دار النهضة  -معجم المصطلحات التجارية كالتعاكنية لمحمد زكي بدكم  – ٖ
 ق.َُْْبيركت  -العربية
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 -دار الحديث -ة للشريعة اإلسالمية ليوسف العالمالمقاصد العام  – ٗ
 ق.ُُْٕ ّط -القاىرة

دار المجمع  -النظاـ االقتصادم اإلسالمي لمحمد عبد المنعم عبد القادر  – َُ
 ـ.ُٕٗٗق/ُّٗٗالمملكة العربية السعودية  -جدة -العلمي

 -دار عالم الكتب -النظرية االقتصادية اإلسالمية: د/ يوسف الزامل  – ُُ
 ق.ُُْٕ ُط -السعودية

الدار العالمية  -نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي ألحمد الريسوني  – ُِ
 ـ.ُِٗٗق/ُُِْ ِط -للكتاب اإلسالمي


