ء

وجن-ونجری

امششیہیملعویقیقحتہلجم-ارعلافن

أولويات اإلنفاق الالزم في النظام االقتصادي اإلسالمي
Priorities/objectives for necessary spending in the Islamic economic system

 الدكتور منظور أضبد األزىري
 الدكتور علي أكرب األزىري
ABSTRACT
Priorities of Essential Expenditure in Islamic Economic
System, The Islamic Shariah has places things, very wisely, at
their original status.The divine guidance has covered all
aspects of life.Man can get proper instruction in his daily life
also.He begins his day with a work to earn livelihood. Allah
 جل جاللهorders him to earn Halal (Lawful). When he comes to
spend his earnings Islam guides him also to rationalize his
expenditure keeping in mind its priorities.This article
provides such guidelines about our needs, necessities and
luxuries in a sequence of rationale.
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:التمهيد
 فال يوجد اػبلل يف أيّ موازين القسط من صغار،قد قامت الشريعة اإلسالمية بوضع األشياء يف ؿبلّها
: كما قال تعاىل،كل شيء يف موضعو بالقسطاس اؼبستقيم
ّ  بل وضع،األمور إىل كبارىا

ِ ِ ِ ِ
ِ َ السماء رفَعها وو
َّ
يموا الْ َوْز َن بِالْ ِق ْس ِط َوََّل ُزبْ ِسُروا
ُ  َوأَقo أََّل تَطْغَ ْوا ِف الْم َيزانoض َع الْم َيزا َن
َ َ َ َ َ َ َ َّ ﴿ َو

.)ٔ(﴾oالْ ِم َيزا َن

. تيكسال، جامعة ىائي تيك، بالقسم العلوم اإلسالمية، األستاذ ال مشارك
 َّلىور، جامعة جَتيزن، بالقسم العلوم اإلسالمية، األستاذ ال مشارك
.ٜ-ٚ ،(ٔ) سورة الرضبن
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الغراء يف حياتنا اليومية أن يكون كسبنا حالَّل وإنفاقنا قصدا سليما واإلنفاق السليم
ومن توجيهات الشريعة ّ

ىو الذي يكون يف األشياء حسب األولوية والًتجيح ،وقد بُت فقهاء اإلسالم أن التكاليف الشرعية ترجع إىل
حفظ مقاصدىا يف اػبلق وىذه اؼبقاصد َّل تعدو ثالثو أقسام أي أن اؼبقاصد الشرعية اليت يتناوؽبا اإلنفاق ثالثة
أمور:
أحدهما:

أن تكون ضرورية

والثاني:

أن تكون حاجية

والثالث:

أن تكون ربسينية(ٕ).

وستناول ىذه اؼبباحث الثالثة يف مطالب تالية:
اؼبطلب األول :الضروريات:
اؼبطلب الثاين :اغباجيات
اؼبطلب الثالث :التحسينات .وبا﵁ التوفيق.

اؼبطلب األول :الضروريات:
وىي اليت َّل ب ّد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا ويًتتب على إشباعها وربقيقها حصول اؼبقاصد الشرعية
وبدون ربقيقها َّل تستقيم أمور األمة اإلسالمية بل زبتل األمور الدنيوية وتفوت النجاة والنعيم يف اآلخرة،
وحيصرىا العلماء يف طبس:وىي ضرورة حفظ النفس وضرورة اؼبال ،وضرورة حفظ النسل أو العرض(ٖ).
ويتم إشباع ىذه الضروريات اػبمس ضمن أربعة ؾباَّلت :ىي العبادات ،والعادات واؼبعامالت ،واعبنايات،
وجيب أن يستهدف بإشباع ىذه الضروريات القيام بأركان تلك آّاَّلت وتثبيت قواعدىا ودرء اػبلل الواقع أو
اؼبتوقع فيها.
(ٕ )شاطيب ،أبو أسحاق إبراىيم بن موسى اػبميمى الغرناطي( ،دون السنة) ،اؼبوافقات ،تعليق :الشيخ عبد ا﵁ دراز ،دار اؼبعرفة،
بَتوت ،لبنان.ج ٕ ،ص ٕٖٗ
(ٖ) شاطيب ،اؼبوافقات ،ج ٕ ،ص .ٖٕٙ
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فأصول العبادات راجعو إىل حفظ الدين(ٗ) ويتناول ىذا آّال اإلنفاق على حفظ العقيدة وإقامة الشعائر
والتكاليف الشرعية مثل الصالة والصيام والزكاة واغبج وما أشبو ذلك.
وضررورة حفظ النفس تشمل العادات واؼبعامالت فاإلنفاق على ما حيفظ أود اغبياة ويضمن سالمتها من
شرعا ومطلوب عقالً ولو األولوية على غَته وحىت إذا قتل
مأكل ومشرب ومسكن وملبس بالقدر الضروري واجب ً
الرجل دون نفسو فهو شهيد(٘).
كل ما يصون العقل وحيفظو
وأما حفظ العقل فمجاؽبا ً
أيضا العادات واؼبغامالت ويتناول اإلنفاق على ّ
كإنفاق توفَت اؼبأوى واؼبأكل واؼبلبس والعالج وغَت ذلك.
وضرورة حفظ اؼبال تتضمن اإلنفاق على كل ما حيفظو ودينعو ويدخل فيو كل اؼبعامالت اؼبالية واَّلستفادة
الصحيحة من اؼبال وتشغيلو يف تنمية آّتمع و رخائو.
وبالنسبة لضرورة حفظ النسل أو العرض فهي تدخل ربت اؼبعامالت اؼبتعلقة بصيانة العرض من كل سوء
ومكروه واإلنفاق عليو يكون بالقدر الضروري غبفظو وأمنو من كل جانب.
أيضا حيث يتناول اإلنفاق على كل ما يصلحها
وىذه الضروريات اػبمسة تشًتك معا يف باب اعبنايات ً
وحيفظها باألمر باؼبعروف والنهي عن اؼبنكر و زجر اؼبفسد وتوبيخ آّرم بالعقوبات الثابتة يف الشريعة اإلسالمية
لتوفَت األمن واَّلستقرار يف آّتمع اإلنساين.
وقد تكفل اإلسالم بضروريات الفقراء وا﵀تاجُت واليتامى وجعل اإلنفاق عليهم دبثابة عبادة بل جهاد يف
سبيل ا﵁ ويبدأ من األقرب فاألقرب ،ويقول ا﵁ تعاىل:

﴿علِم أَ ْن لَن ُْربصوه فَتَاب علَي ُكم فَاقْ رءوا ما تَي َّسر ِمن الْ ُقر ِ
آن َعلِ َم أَ ْن َسيَ ُكو ُن ِمْن ُك ْم
ْ ُ ُ َ َ ْ ْ َُ َ َ َ َ ْ
ََ
ض ي بتَ غُو َن ِمن فَ ْ ِ
آخُرو َن يُ َقاتِلُو َن ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِو
آخُرو َن يَ ْ
َمْر َ
ض ِل اللَّو َو َ
ض ِربُو َن ِيف ْاأل َْر ِ َْ
ضى َو َ
ْ
ِ ِ
الص َالةَ َوآتُوا َّ
ّْموا
يموا َّ
ضوا اللَّوَ قَ ْر ً
الزَكاةَ َوأَقْ ِر ُ
ضا َح َسنًا َوَما تُ َقد ُ
فَاقْ َرءُوا َما تَيَ َّسَر مْنوُ َوأَق ُ
(ٗ) اؼبوافقات.ٖٕ٘/ٕ ،
(٘) ىيثمي ،اغبافظ نور الدينٜٜٕٔ( ،م) ،مسند اغبارث ،مركز خدمة السنة والسَتة النبوية ،اؼبدينة اؼبنورة ،ٙٙٓ/ٕ .رقمٖٙٙ :
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ِألَنْ ُف ِس ُكم ِمن خ ٍَت َِذبدوه ِعْند اللَّ ِو ىو خي را وأَعظَم أَجرا و ِ
ِ
ور
ْ ْ َْ ُ ُ َ
ُ َ ًَْ َ ْ َ ْ ً َ ْ
استَ ْغفُروا اللَّوَ إ َّن اللَّوَ َغ ُف ٌ
ِ
يم﴾(.)ٙ
َرح ٌ
ويف موضع آخر:

﴿إِ َّن اللَّو يأْمر بِالْع ْد ِل و ِْ ِ
ان وإِيتَ ِاء ِذي الْ ُقرب﴾()ٚ
َْ
اإل ْح َس َ
َ َ ُُ َ َ
ِ ِ
ِ
السبِ ِيل َوََّل تُبَ ّْذ ْر تَْب ِذ ًيرا﴾(.)ٛ
ُت َوابْ َن َّ
وقال تعاىلَ ﴿ :وآت َذا الْ ُقْرَب َحقَّوُ َوالْم ْسك َ
وكلمة اغبق يف اآلية الكردية تدل على وجوب اإلنفاق على األقرباء الفقراء.
وإذا قضى اإلنسان اؼبؤمن ضرورتو بدأ بقضاء حاجة أخيو اؼبؤمن ألنو يعيش حياة نظامية مرتبطة فال يًتك
أخاه جائعا وىو شبعان وَّل يشرع بتوفَت الكماليات واغباجات الشخصية قبل أن يطمئن على ضروريات أخيو
األساسية.
واإلنفاق الواجب لو قواعده وضوابطو يف الفقو اإلسالمي نبيّنها باإلجياز فيما يلي:

’’اإلنفاق أو النفقة :ىو اإلخراج لغة وجعمها نفقات ويف اَّلصطالح الشرعي ىي كفاية
من ديونو من الطعام والكسوة والسكٍت‘‘(.)ٜ

وذبب النفقة على اإلنسان ألسباب ثالثة :الزوجية ،والقرابة ،واؼبلك)ٔٓ(.

’’نفقة الزوجية :وىي سبعة أشياء الطعام واإلدام والكسوة وآلة التنظيف ومتاع البيت
والسكٌت وخادم إن كانت الزوجة فبن زبدم يف بيت والديها‘‘(ٔٔ).

( )ٙسورة اؼبزمل .ٕٓ ،
( )ٚسورة النحل.ٜٓ ،
( )ٛسورة اإلسراء.ٕٙ ،
( )ٜحصكفي ،ؿبمد بن علي بن ؿبمدٕٕٓٓ( ،م) ،الدر اؼبختار ،دار الكتب العلمية ،بَتوت.ٛٛٙ/ٕ .
(ٓٔ) حصكفي ،الدر اؼبختار.ٛٛٙ/ٕ ،
(ٔٔ) شربيٍت ،مشس الدين ؿبمد بن خطيبٜٜٔٚ( ،م) ،مغٍت ا﵀تاج ،دار اؼبعرفة ،بَتوت.ٕٗٙ/ٖ .
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تقدير النفقة:
ٔ  -الطعام:

معلوما بل تراعى قدرة اؼبنفق وحاجة اؼبنفق عليو ألن الناس زبتلف
مل يقدر اإلسالم ؽبذه النفقة حدَّا
ً
حاجاهتم باختالف اؼبكان والزمان واغبال،وىذا من كمال حكمة الشريعة اإلسالمية ،يقول ﵁ تعاىل:

ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ٍِ
ف اللَّوُ نَ ْف ًسا إََِّّل
﴿ليُ ْنف ْق ذُو َس َعة م ْن َس َعتو َوَم ْن قُد َر َعلَْيو ِرْزقُوُ فَ ْليُ ْنف ْق فبَّا آتَاهُ اللَّوُ ََّل يُ َكلّْ ُ

اىا﴾(ٕٔ).
َما آتَ َ
ويقول تعاىل:

وس ِع قَ َدره وعلَى الْم ْقِ ًِت قَ َدره متاعا بِالْمعر ِ
﴿ومتّْعوى َّن علَى الْم ِ
وف﴾(ٖٔ).
ُُ َ َ ُ
ََ ُ ُ َ ُ
ُُ َ َ ً َ ْ ُ
وتقدر نفقة الطعام حبسب األعراف والعادات يف كل بلد من حيث الرخص والغالء والصيف والشتاء
والشباب واؽبرم.
والكفاية يف ىذه النفقة ىي مطلوبة لقول النيب ؽبند بنت عتبة زوجة أيب سفيان قالت :يارسول ا﵁

:

’’إ ّن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيٍت ما يكفيٍت وولدي إَّلّ ما أخذت منو وىو َّل
يعلم فقال :خذي ما يكفيك وولدك باؼبعروف‘‘(ٗٔ).
والشاىد أن الرسول

أمر ىند بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها من غَت تقدير إًًنا باجتهادىا يف ىذا

التقدير فتقدر بالكفاف.
(٘ٔ)
وخل وزيت ودىن
جيب للزوجة الطعام والشراب واإلدام عند الفقهاء  ،وكذلك ما يتبع الطعام من ماء ً

لألكل وحطب ووقود وَّل ذبب الفواكو.

(ٕٔ) سورة الطالق.ٚ ،
(ٖٔ) سورة البقرة.ٕٖٙ ،
(ٗٔ)خباري ،أبو عبد ا﵁ ؿبمد بن إظباعيلٜٔٛٚ( ،م) ،الصحيح ،دار ابن كثَت ،بَتوتٜٚٙ/ٕ .
(٘ٔ) البدائع ،ٕ٘-ٕٖ/ٗ ،بداية آّتهد ،٘ٗ/ٕ ،اؼبغٍت ،٘ٙٚ ،٘ٙٗ/ٔٔ ،مغٍت ا﵀تاج.ٕٗٙ/ٖ ،
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 - 1تسليم النفقة:
ٔ  -رأي اغبنفية واؼبالكية :وجيب يف النفقة تسليم الطعام يوميِّا ،أسبوعيِّا ،شهريِّا ،أوسنويِّا .حبسب ما
يناسب الزوج يف الدفع وجيوز دفع الثمن أو النقود عنو لتنفق الزوجة على نفسها(.)ٔٙ
فمثال تقدر نفقة العامل باليوم واؼبوظف بالشهر والغٍت صاحب الثروة بالسنة ،فتدفع النفقة مساءً كل يوم
ً

لليوم التايل أو يف هناية األسبوع أو تدفع يف بداية الشهر أوهنايتو حبسب قبض الرواتب الوظيفية.

كل يوم ألنّو ّأول وقت اغباجة( )ٔٚواغباصل أن
ٕ  -الشافعية واغبنابلة قالوا :تدفع النفقة بطلوع مشس ّ
الزوجُت ؽبما اػبيار يف ربديد الدفع من حيث التأجيل والتعجيل.

 - 2الكسوة:
جيب على الزوج كسوة الزوجة أل ّهنا من الضروريات األساسية وقد أمر ﵁ تعاىل ّٔا يف كتابو اغبكيم:

ود لَو ِرْزقُه َّن وكِسوتُه َّن بِالْمعر ِ
ِ
وف﴾(.)ٔٛ
﴿ َو َعلَى الْ َم ْولُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
وقال النيب

يف خطبة حجة الوداع:

وؽبن عليكم رزقهن وكسوهتن باؼبعروف‘‘
’’ ّ
والكسوة مقدرة بكفاية الزوجة وبتقدير اغباكم فيفرض ؽبا على قدر كفايتها على قدر يسر الزوجُت
وعسرمها فللموسرة ثياب راقية من حرير وأمثالو وللمعسرة ثياب غليظة وىكذا.
وأقل ما جيب منها قميص وسروال وطبار أو مقنعة وحذاء وجيب ؽبا الكسوة مرتُت يف كل سنة ،شتوية
وصيفية حسيب تغَت اؼبواسم ،وعند اغبنفية والشافعية تدفع الكسوة يف كل ستة أشهر ألن الناس تعودوا على
تبديل الكسوة غالبا يف ىذه اؼبدة.
()ٔٙحصكفي ،الدر اؼبختار ،ٜٛٗ/ ٕ،الشرح الصغَت ،ٖٚٛ/ٕ ،اؼبغٍت.٘ٙٚ-٘ٙٗ/ٔٔ ،
( )ٔٚمغٍت ا﵀تاج ٕٗٙ/ٖ ،وما بعدىا ،اؼبغٍت ٘ٙٗ/ٚ ،ومابعدىا.
( )ٔٛسورة البقرة.ٕٖٖ :ٕ ،
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كل عام متملك بالقبض وَّل بدل ؼبا سرق أو سرق أو بلي (.)ٜٔ
وتدفع الكسوة عند اؼبالكية ّأول ّ

 - 3المسكن:
جيب اؼبسكن الالئق بالزوجة ملكا كان أو كراء  ،أو إعارة ،أو وقفا وىذا اؼبسكن مأمور بو من ا﵁ تعاىل
يف قولو سبحانو﴿ :أ ِ
ث َس َكنْتُ ْم ِم ْن ُو ْج ِد ُك ْم﴾(ٕٓ).
وى َّن ِم ْن َحْي ُ
َسكنُ ُ
ْ
اشروى َّن بِالْمعر ِ
ِ
وف﴾(ٕٔ).
وقولو سبحانوَ ﴿ :و َع ُ ُ َ ْ ُ

واؼبعاشره باؼبعروف َّل تكون إَّل إذا كانت الزوجة آمنة مطمئنة يف بيت الزوج مستًتة عن عيون الناس
ويكون اؼبسكن أيضا حسب حال الزوجُت من اليسر والعسر لقولو تعاىلِ ﴿ :م ْن ُو ْج ِد ُك ْم﴾ أي :من سعتكم
وقدرتكم اؼبالية حسب حالة اليسر والعسر.

أوصاف المسكن:
قرر الفقهاء الكرام بعض األوصاف اليت َّلبد من توافرىا يف مسكن الزوجة منها:
ٔ  -أن يكون مناسبا غبال الزوجُت كما جاء يف اآلية السابقة ﴿أ ِ
ث َس َكْنتُ ْم ِم ْن
وى َّن ِم ْن َحْي ُ
َسكنُ ُ
ْ
ً
ُو ْج ِد ُك ْم﴾ (ٕٕ).
ٕ  -أن يتوافر فيو الالزم من أثاث وفراش عند عامة الفقهاء(ٖٕ).
وعند اؼبالكية َّل يكلف الزوج بتأثيث اؼبنزل بل اؼبكلف ىو الزوجة واتفقوا على أن يتوفر باؼبسكن اؼبرافق
الضرورية من دورة مياه ومطبخ ونور وغَت ذلك.

( )ٜٔالبدائع ٕٖ/ٗ ،وما بعدىا ،مغٍت ا﵀تاج.ٖٖٗ ،ٕٜٗ/ٖ ،
(ٕٓ) سورة الطالق.ٙ ،
(ٕٔ) سورة النساء.ٜٔ :ٗ ،
(ٕٕ) سورة الطالق.ٙ ،
(ٖٕ) البدائع ،ٕٗ/ٗ ،فتح القدير.ٖٙٚ/ٖ ،
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ٖ  -أن يكون اؼبسكن مستقالِّ بالزوجة ليس للزوج أن يشرك غَتىا فيو إَّل إذا رضيت أل ّن معاشرة زوجها
واَّلستمتاع َّل يتم إَّل بذلك فمن حقها أن سبنع غَتىا من السكن معها يف بيت واحد.
واغبد األدىن للسكن حجرة واحدة مستقلة دبرافقها بشرط أن َّل تكون زوجة ثانية يف نفس اؼبنزل (الدور)
أل ّن سكنها مع شريكتها يسيئ إليها.
صغَتا
وقال اغبنفية :إن الزوجة ليس ؽبا أن تسكن معها أحداً غَت زوجها إَّل باإلذن منو ،ولو كان صبيِّا ً
وإذا كان للمسكن يف مكان منقطع موحش أو كانت الدار واسعة عالية اعبدران فيلزم الزوج أن يأيت دبا تسأنس
بو زوجتو.
والراجح أن تالحظ حالة الزوج اؼبالية ويعمل حسب اَّلتفاق بُت الزوجُت.
ٗ  -أن يتوفر بالبيت آَّلت الطبخ والتنظيف مثل آلة طحن وخبز وأواين الشرب ككوز وجرة وقدر ومعرفة
وما تنظف بو وتزيل الوسخ كمشط وصابون وسدر ودىن وينقل ؽبا ماء الغسل من اعبنابة وكذلك اؼباء للوضوء.
 - 1عند الحنفية(ٕٗ) :ذبب أدوات البيت مثل حصَت ،وسرير ،وبساط صوف والغطاء والوطاء يف
التشاء والصيف حسب الضرروة وأما أجرة القابلة فعلى من استأجرىا وقيل على الزوج نظَت مؤنة اعبماع وقيل
على الزوجة مثل أجرة الطبيب .وجيب الطيب ؽبا إلزالة الرائحة الكريهة بعد اغبيض والنفاس وَّل ذبب الفواكو على
الزوج.
 - 2عند المالكية :ذبب آلة التنظيف على حسب اغبال ويفرض ؽبا ماء الشرب والغسل ،وغسل الثوب
واإلناء والوضوء والوقود من الطيب وزيت األكل واألدىان وما يتعلق بالطعام مثل البصل ،واؼبلح واللحم يف كل
أسبوع مرة من غَتالفقَتَّل كل يوم ،والفقَت يوفر على حسب الظروف وأجرة القابلة ذبب على الزوج من حيث إهنا
من متعلقات الولد والولد للفراش.

(ٕٗ) حصكفي ،الدر اؼبختار ،ٜٖٛ/ٕ ،الشرح الصغَت ٖٖٚ/ٕ ،وما بعدىا ،اؼبهذب ،ٔٙٔ/ٕ،اؼبغٍت.٘ٙٚ/ٚ ،
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 - 3عند الشافعية :جيب آلة تنظيف كمشط ودىن وما تكنس بو الدار وما تغسل بو الرأس والبدن وشبن
ماء غسل صباع ونفاس ،وتوفر ؽبا آَّلت األكل والشرب والطبخ ومفروشات النوم من فراش وـبدة وغباف ويلزمو
الطيب إن كان لقطع السهوكة (وىي الرائحة الكريهة).
 -4وقال الحنابلة :إن الزوج يكلف بإحضار ما ربتاج اؼبرأة إليو من اؼبشط ودىن الرأس وصابون ،وشبن
ماء شرب ووضوء وغسل من حيض ونفاس وجنابة ،وغسل ثياب وكذلك الطيب.
واتفق الفقهاء(ٕ٘) على أن الزوج جيب عليو نفقة اػبادم إن كانت الزوجة فبن زبدم يف بيت والديها ومل
زبدم ىي نفسها.

 - 4اإلنفاق على األقارب والمحتاجين:
يرشد اإلسالم إشباع اغباجيات فيأمر اؼبسلم بأن يبداً باإلنفاق على ضرورياتو مث على ضروريات اآلخرين مث
صبعا مًتابطاً كالبنيان اؼبرصوص.
اإلنفاق على حاجاتو فتحسيناتو ليكون آّتمع اإلسالمي ً
وىذا الًتشيد يقتضي أن يهتم اؼبسلم بأقاربة ا﵀تاجُت ويسد حاجاهتم األساسية قبل أن يصرف اؼبال يف
ترفيو حياتو الشخصية،والقرآن الكرًن يصرح بذلك يف كثَت من اآليات الكردية مثل قولو تعاىل:

اإلحس ِ
ِ َّ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُقْرَب﴾(.)ٕٙ
﴿إ َّن اللوَ يَأْ ُمُر بالْ َع ْدل َو ْ ْ َ

وقال تعاىل:
ِ ِ
ِ
السبِ ِيل وََّل تُب ّْذر تَْب ِذيرا﴾()ٕٚ
﴿ َوآت ذَا الْ ُقْرَب َحقَّوُ َوالْم ْسك َ
ُت َوابْ َن َّ َ َ ْ ً
وقال يف مقام آخر:

ِِ
آت ذَا الْ ُقرب حقَّو والْ ِمس ِكُت وابن َّ ِ
﴿فَ ِ
يدو َن َو ْجوَ ا﵁﴾(.)ٕٛ
ين يُِر ُ
السبِ ِيل ذَل َ
ك َخْي ٌر للَّذ َ
َْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ
(ٕ٘) البدائع ،ٕٗ/ٗ ،بداية آّتهد.ٜ٘ٙ/ٚ ،٘ٗ/ٕ ،
( )ٕٙسورة النحل.ٜٓ ،
( )ٕٚسورة اإلسراء.ٕٙ ،
( )ٕٛسورة الروم.ٖٛ :
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ويف اغبديث النبوي الشريف’’ :من كان يؤمن با﵁ واليوم اآلخر فليصل رضبو‘‘()ٕٜ
ويف حديث آخر ’’الرحم معلقة بساق العرش تقول :من وصليت وصلو ﵁ ومن قطعٍت قطعو ﵁‘‘(ٖٓ).
وكل ىذه النصوص تدل على أمهية حق القرب لقرابة النسب والرحم وما ىذا اغبق إَّل اإلنفاق عليو عند
حاجتو وعجزه.
ذبب نفقو األصول أي الوالدين وإن علوا والفروع من األوَّلد عند صبهور الفقهاء(ٖٔ) وذلك بقدر
الكفاية.
وأما نفقة األقارب غَتاألصول والفروع ففيو اػبالف بُت الفقهاء الكرام نبينو كالتايل:
 - 1رأي الحنفية ( :)٧أن النفقة ذبب لكل ذي رحم ؿبرم من اإلخوة واألخوال واألعمام وأبناء اإلخوة
والعمات واػباَّلت لقولو سبحانو﴿ :و ِ
آت ذَا الْ ُق ْرَب َحقَّوُ﴾(ٕٖ).
َ
أيضا ﵀رم غَت ذي رحم مثل األخ من
وَّل ذبب لغَت ذي رحم ؿبرم كابن العم ،وبنت العم وَّل ذبب ً
الرضاعة.
 – 2رأي المالكية والشافعيةَّ )ٖٖ( :ل ربب الفقة عندىم لغَت عمودي النسب (الوالدين وال مولودين)
ألن الشرع يوجب الفقة ؽبما فقط دون غَتىم.
ٖ  -رأي الحنابلة )ٖٗ( :إ ّن كل قريب وارث يستحق لو النفقة إذا كان يرث بفرض أو تعصيب كاألخ
الشقيق أو األب أو األم أو العم وابنو وَّل ذبب ؼبن َّل يرث بفرض وَّل تعصيب مثل بنت العم واػبال واػبالة
والعمة وحنوىم ألن قرابتهم ضعيفة.
( )ٕٜابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أضبد بن علي( ،دون السنة) ،فتح البارى ،دار اؼبعرفة ،بَتوت.ٖٕ٘/ٔٓ .
(ٖٓ) مسلم ،أبو اغبسُت مسلم بن اغبجاج القشَتي( ،دون السنة) ،الصحيح ،دار إحياء الًتاث العريب ،ٜٔٛٔ/ٗ .رقمٕ٘٘٘ :
(ٖٔ) البدائع ،ٖٓ/ٗ ،الشرح الصغَت.ٕٚ٘/ٕ ،
(ٕٖ) سورة اإلسراء.ٕٙ :
(ٖٖ) القوانُت الفقهية ،ٕٕ/ٖ،اؼبهذب.ٔٙٙ/ٕ ،
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والراجح مذىب اغبنابلة ألنو أوسع نطاقًا يف وجوب النفقة لألقرباء ا﵀تاجُت وألنو يشتمل على التضامن
والتكافل اَّلقتصادي الالزم لتوازن ال مجتمع يف إشباع الضروريات.
وبعد ىذه النظرة السريعة على الضروريات ننتقل إىل اؼبرحلة التالية وىي اغباجيات البشرية على وجو العموم.

المطلب الثاني :الحاجيات:
معناها(ٖ٘) :أهنا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق اؼبؤدي يف الغالب إىل اغبرج واؼبشقة الالحقة
بفوت اؼبطلوب ،فإذا مل تراع دخل على اؼبكلفُت -على اعبملة -اغبرج واؼبشقة ولكنو َّليبلغ مبلغ الفساد العادي
اؼبتوقع يف اؼبصاحل العامة.
و(اغباجات) جارية يف العبادات والعادات واؼبعامالت واعبنايات كما سبق ،واؼبراد من اغباجات يف
العبادات كالرخص اؼبخففة بالنسبة إىل غبوق اؼبشقة باؼبرض والسفر و يف العادات كإباحة الصيد والتمتع
وملبسا ،ومسكنًا ،ومركبًا وما أشبو ذلك ،ويف اؼبعامالت كالقراض
بالطيبات فبا ىو حالل مأ كالً ومشرباً
ً
واؼبساقاة والسلم وإلغاء التوابع يف العقد على اؼبتبوعات ،كثمرة الشجر ومال العبد ،ويف اعبنايات كاغبكم باللوث
والقسامة وضرب الدية على العاقلة وما أشبو ذلك(.)ٖٙ
واغباجات تبقى أقل من الضروريات من ناحية اإلشباع أو اإلنفاق عليها وليست ضرورية إلقامة مصاحل
الدين والدنيا ولكنّها ضرورية من حيث إن عدم إشباعها سيؤدي إىل اؼبشقة وتستوجب قوامة إشباع اغباجيات
إنفاق اؼبال يف وعلى توفَت اغباجات شبو الضرورية ،واليت من شأهنا تقليل أعباء اغبياة وواجباهتا ورفع اغبرج عن
اإلنسان.

(ٖٗ) ابن قدامة ،اؼبغٍت ٘ٛ٘/ٚ ،وما بعدىا.
(ٖ٘) اؼبوافقاتٖٕٙ/ٕ،
( )ٖٙنفس اؼبرجع السابق.ٖٕٙ/ٕ ،
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فاغباجيات ؽبا درجة ثانية يف ؾبال إشباع الضروريات فهي من األمور اليت يالحظ فيها حال اؼبنفق من
حيث اليسر والسعة فقوامة ترشيد اغباجات تقتضي اإلنفاق اؼبيسر دون تكليف فوق الطاقة كما جاء يف قول ا﵁
تعاىل:

ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ٍِ
اىا
﴿ليُ ْنف ْق ذُو َس َعة م ْن َس َعتو َوَم ْن قُد َر َعلَْيو ِرْزقُوُ فَ ْليُ ْنف ْق فبَّا آتَاهُ اللَّوُ ََّل يُ َكلّْ ُ
ف اللَّوُ نَ ْف ًسا إََِّّل َما آتَ َ
َسيَ ْج َع ُل اللَّوُ بَ ْع َد عُ ْس ٍر يُ ْسًرا﴾(.)ٖٚ

ويقتضى ترشيد اإلنفاق على اغباجيات أن يبدأ الفرد بإشباع الضروريات األساسية مث اغباجيات إذا كان
ف اللَّوُ نَ ْف ًسا إََِّّل
يستطيع توفَت ذلك بدون تكليف نفسو فوق طاقتها ،مصداق قولو تعاىلََّ﴿ :ل يُ َكلّْ ُ
وسعها﴾()ٖٛ
ُ ْ ََ

تحديد إطار الحاجيات:
إ ّن البيئة اَّلجتماعية ؽبا أثرىا البارز يف نشأة اغباجات وتعددىا وغالبا ما زبلق ىذه البيئة مشكلة اقتصادية
من خالل العادات والتقاليد اؼبسرفة ومعٌت ذلك أنو لعالج ىذه اؼبشكلة َّلبد من عالج العادات والتقاليد فإ ّن
الدين اإلسالمي ديارس مهمة ربديد اغباجات اغبقيقة ووضع اإلطار الصحيح ؽبا يف مواجهة ما قد يكون
للعادات من أثر سليب ؽبا.
وقد ذكر الشيخ ابن اغباج( )ٖٜعن شيخو أيب ؿبمد يقول فيو :ىذه الضرورات-اغباجات -اليت اعتادىا
الناس رغبة يف اإلظهار -تقطع من أصلها وَّل حاجة تدعوا إليها ،و مثال ذلك أن يقول الفقيوَّ :ل ب ّد من فوقانية
على صفة وَّل بد من عمامة على صفة ،وَّل بد من كتب وَّل بد من دابّة ،فإذا جاءت الدابة َّل ب ّد ؽبا من غال م

وكلفة يف الغالب ،وَّل بد لبعضهم من بغلة ،وبعضهم يتخذ لغالمو بغلة أيضاً ،وقد حيتاج الغالم إىل زوجة ،فال
يزال ىكذا يف ضرورات اليت يدعيها ،فكان سيدي ؿبمد يقول( :ىذه الضرورات تقطع من أصلها فال ضرورة إَّل

( )ٖٚسورة الطالق.ٚ ،
( )ٖٛسورة البقره.ٕٛٙ :ٕ ،
( )ٖٜابن اغباج ،اؼبدخل.ٔٔٛ/ٔ ،
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شرعية ،والضرورات الشرعية َّل حيتاج فيها يف الغالب إىل كلفة ،فاغباصل أن ىذه اليت جاءت ؽبم إًنا حدثت من
ـبالفة الشرع.

الحاجة إلى الـملبس:
إن اؼبقصود من إشباع تلك اغباجة يتمثل يف سًت العورة و أخذ التجمل الشرعي وضباية اعبسد من اغبر
والربد ،وقد امنت ا﵁ تعاىل على عباده فبا جعل من اللباس والرياش مقصود شرعي ومطلوب فطري ،يقول ﵁
سبحانو:

ِ
ِ
ِ
ك
اس التَّ ْق َوى ذَل َ
اسا يُ َوا ِري َس ْوآتِ ُك ْم َوِر ً
﴿يَا بٍَِت َ
آد َم قَ ْد أَنْ َزلْنَا َعلَْي ُك ْم لبَ ً
يشا َولبَ ُ
َخْي ر﴾(ٓٗ)
ٌ
وقال تعاىل:
﴿ ُخ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِعْن َد ُك ّْل َم ْس ِج ٍد﴾(ٔٗ).
أيضا من الضروريات اػبمسة األساسية
واللباس إن كان بنيّة حفظ النفس من شدة الربد واعبو فهو ً
فبنوعا
مباحا أو ً
ومطلوب شرعا وىذه الوظائف للباس نص عليها الكتاب والسنة ،وقد يكون اللبس واجبًا أو ً
لبسو إن كان للرياء واػبيالء.
يقول ابن اغباج:

’’فإن اللبس من جهة اؼبباح (أصالً) فإن أراد -الرجل -أن يرده إىل جهة الوجوب فذلك
موجود يلبسو بنيّة سًت العورة ،وذلك واجب .مث َّل خيلو الثوب إما أن يكون فبا يتزين بو
أوَّل ،فإن كان كذلك ضم إىل نية الواجب امتثال السنة يف إظهار نعم ﵁ تعاىل ..وإن
كان فبا حيتاج إىل ثياب كثَتة َّل بد منها يلبسها ألجل حر أو برد فينوي بذلك دفع اغبر

(ٓٗ) سورة األعراف.ٕٙ ،
(ٔٗ) سورة األعراف.ٖٔ ،
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أو الربد عنو متمثال يف ذلك حكمة ﵁ تعاىل وإظهار اغباجة إليو واَّل ضطرار يف
لبسو‘‘(ٕٗ).
وقد حدد علماء اإلسالم بدقة بالغة مفهوم اإلسراف يف كل جوانب اَّلستهالك بأنو استهالك ما َّل حاجة
إليو ،وقد عقد ابن اغباج فصال يف كراىة توسيع األكمام واألردان وأن شعار العامل العمل َّل اللبس -أي الزائد
عن اغباجة -ويف ذلك يقول :فتوسيع الثوب وكربه وتوسيع الكم وكربه ليس للرجل حاجة بو فيمنع مثل ما زاد
على الكعبُت سواءً بسواء .....فليس لو أن يضع اؼبال إَّل حيث أجيز لو أن يضعو ،إذ إنو يتصرف فيما َّل يؤذن
لو فيو ،وما يفعلونو من صفة اَّلتساع والكبَت يف الثياب فليس دبشروع إذ إن ذلك ليس بو حاجة (ٖٗ).

اغباجة إىل الطعام:
معلوم أن الطعام من اغبوائج الضرورية لإلنسان َّلستمرار اغبياة وقد أباح ا﵁ تعاىل طيبات اؼبطعم واؼبشرب
فما لذ و طاب من غبم ،ولنب وفاكهة ،وعسل وغَتىا من اغبالل ،وكل ما يأكلو اإلنسان من طيبات الرزق
ويشكر عليو صاحب النعمة مباح لو أكلو ،يقول ا﵁ تعاىل:

﴿ َوُكلُوا ِفبَّا َرَزقَ ُك ُم اللَّوُ َح َالًَّل طَيّْبًا َواتَّ ُقوا اللَّوَ الَّ ِذي أَنْتُ ْم بِِو ُم ْؤِمنُو َن﴾(ٗٗ).

واألكل خمس مراتب(٘ٗ) :واجب ،ومندوب مباح ،ومكروه وؿبرم.
والواجب من األكل ما سد رمق اغبياة وما َّل يعيش اإلنسان إَّل بو.

واؼبندوب ما يعينو على ربصيل النوافل وعلى تعلم العلم وغَتذلك من الطاعات.
واؼبباح الشبع الشرعي.
واؼبكروه ما زاد على الشبع قليال ومل يتضرر بو.
(ٕٗ) ابن اغباج ،ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد العبدري اؼبالكي( ،دون السنة) ،اؼبدخل ،مكتبة دار الًتاث ،مصر.ٖٖ/ٔ .
(ٖٗ) اؼبدخل.ٕٔ٘/ٔ ،
(ٗٗ) سورة اؼبائده.ٛٛ،
(٘ٗ) ابن اغباج ،اؼبدخل.ٕٕٔ/ٔ ،
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وا﵀رم البطنة اؼبسرفة وىي األكل الكثَت اؼبضر للبدن.
وعلى اؼبسلم أن يقصد بطعامو التقوي على الطاعة وأن يستشعر اغباجة واَّلفتقار ويشكر ربو الغفور وقد
قال ا﵁ تعاىل:

ِ ِ
ب َغ ُفور ﴾()ٗٙ
﴿ ُكلُوا م ْن ِرْزق َربّْ ُك ْم َوا ْش ُكُروا لَوُ بَْل َدةٌ طَيّْبَةٌ َوَر ّّ ٌ

اغباجة إىل اؼبسكن:
امنت ﵁
وأيضامن اغبوائج الالزمة اؼبسكن اؼبناسب لبقاء حياة اإلنسان فيو ،وإًنا السكن للسكينة وقد ّ
سبحانو بو على عباده كما جاء يف القرآن كرًنَ ﴿ :واللَّوُ َج َع َل لَ ُك ْم ِم ْن بُيُوتِ ُك ْم َس َكنًا﴾(.)ٗٚ
كل ما يؤذي اإلنسان ومن سعادة
ووظيفة اؼبسكن ىي اَّلستتار من عيون الناس ،ومن الشمس ،واؼبطر ،و ّ
اإلنسان اؼبسكن الواسع واعبار الصاحل واؼبركب اؽبنيئ كما جاء يف حديث صحيح ،وكان الرسول يدعو يف
وضوئو كثَتاً فيقول:

’’اللهم اغفريل ذنيب ووسع يل يف داري وبارك يل يف رزقي فلما سألو أنس
يدعو ّٔذه الدعوات قال :وىل تركت من شيء‘‘()ٗٛ؟

 :ما أكثر ما

اتساعا خارقاً لغَت ضرورة شرعية وطالء وزخرفة البيت بالذىب وزينات أخرى َّل يسمح ذلك
ولكن السكن ً

يف الشرع اإلسالمي حيث إن اؼبسلم َّل جيوز لو أن يبٍت بيوتا تفوق حاجتو اغبقيقة وإىل جانبو أخوه اؼبسلم حيتاج
إىل متطلبات السكن األساسية ،وىذه ظبة نَتة يف وجو اإلسالم اؼبشرق َّليوجد نظَتىا يف الشرائع واَّلقتصاديات
الوضعية.

( )ٗٙسورة سبأ.ٔ٘ ،
( )ٗٚسورة النحل.ٛٓ،
( )ٗٛأضبد بن حنبل( ،دون السنة) ،مؤسسة قرطبة ،مصر ،ٖٜٜ /ٗ .رقمٜٜٔ٘ٛ:
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فقوامة ترشيد إنفاق األموال على األولويات يف اغباجيات بالنسبة ألفراد آّتمع اإلسالمي تقتضي أن تكون
ضرورياهتم واحدة وحاجاهتم واحدة وضرويات الفقَت تكون مفضلة على حاجيات الغٍت ،ليكون آّتع يف توازن
اقتصادى صبيل فال تكون ىناك اضطرابات وخصومات بُت أفراد أسرة إنسانية واحدة.

المطلب الثالث :التحسينات
ٔ  -اؼبراد منها:
األخذ دبا يليق من ؿباسن العادات وذبنب األحوال اؼبدنسات اليت تأنفها العقول الراجحات ،وجيمع ذلك
قسم مكارم األخالق(.)ٜٗ
إن التحسينات أو الكماليات جارية فيما جرت فيو األوليان -الضروريات واغباجات -وىي ؾباَّلت أربعة:
العبادات ،واؼبعامالت ،واعبنابات والعادات ،أما التحسينات يف باب العبادات فهي مثالً إزالة النجاسة وسًت
العورة وأخذ الزينة والتقرب بنوافل اػبَتات من الصدقات والقربات.
ويف العادات مثال آداب األكل والشرب وؾبانبة اؼبآكل النجسات واؼبشارب اؼبستخبثات واإلسراف واإلقتار
يف اؼبتناوَّلت .ويف ؾبال اؼبعامالت كاؼبنع من بيع النجاسات وفضل اؼباء والكأل وسلب اؼبرأة منصب اإلمامة
مثالً.
ويف اعبنايات منع قتل النساء والصبيان والرىبان وعدم قلع األشجار ،فهذه األمور راجعة إىل ؿباسن زائدة
على أصل اؼبصاحل الضرورية واغباجية ،إذ ليس فقداهنا دبخل بأمر ضروري وَّل حاج ّي وإًنا جرت ؾبرى التحسُت
والتزيُت(ٓ٘).
إن الكماليات ىي اليت َّل يًتتب على إشباعها إقامو مصاحل الدين والدنيا بل ىي تزيد اغبياة ّٔجة وزينة
وتدخل اعبمال على اغبياة اإلنسانية والكماليات من الطيبات اؼبباحة ،والنعم واؼبتع اليت خلقها ا﵁ ليتمتع ّٔا
( )ٜٗاؼبوافقات.ٖٕٚ/ٕ ،
(ٓ٘) اؼبوافقات.ٖٕٚ/ٕ ،
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عباده دون إسراف وتقتَت فهي ليست من الضروريات وَّلشبهها،ولكن شريعة اإلسالم شريعة ظبحة كردية توسع
على الناس وتقرىم على التمتع دبباىج اغبياة ما مل تتعد اغبدود اؼبباحة لالستهالك ،وقد ظبح ا﵁ تعاىل بالتمتع من
اؼبزروعات والثمار الذيذة.

َّ ِ
ات و َغي ر معر َ ٍ
َّات معر َ ٍ
ٍ
الزيْتُو َن
ع ـبُْتَلِ ًفا أُ ُكلُوُ َو َّ
َّخ َل َو َّ
وشات َوالن ْ
الزْر َ
وش َ ْ َ َ ْ ُ
﴿ َوُى َو الذي أَنْ َشأَ َجن َ ْ ُ
ِ
ِ
ٍ
ص ِادهِ َوََّل تُ ْس ِرفُوا إِنَّوُ ََّل
َو ُّ
الرَّما َن ُمتَ َشأًّا َو َغْي َر ُمتَ َشابِو ُكلُوا م ْن َشبَِرهِ إِ َذا أَْشبََر َوآتُوا َحقَّوُ يَ ْوَم َح َ
ِ
ُت﴾(ٔ٘).
ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْس ِرف َ

ٕ  -زينة اغبياة الدنيا:
وا﵁ تعاىل أمر يف قران آّيد بالتمتع من زينة اغبياة الدنيا كما جاء يف قولو تعاىل:

ات ِمن ّْ ِ ِ ِ ِ
اغبياةِ
﴿قُل من حَّرم ِزينَةَ اللَّ ِو الَِّيت أَخرج لِعِب ِادهِ والطَّيّْب ِ
ْ َْ َ َ
ين َآمنُوا ِيف ََْ
َْ َ َ َ َ
الرْزق قُ ْل ى َي للَّذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
صل ْاآلي ِ
ات لَِق ْوٍم يَ ْعلَ ُمو َن﴾(ٕ٘).
صةً يَ ْوَم الْقيَ َام ِة َك َذل َ
الدُّنْيَا َخال َ
ك نُ َف ّْ ُ َ

وقد امنت ﵁ تعاىل بذكر اللباس والتزين بو يف قولو تعاىل:

﴿يا ب ٍِت آدم قَ ْد أَنْزلْنا علَي ُكم لِباسا ي وا ِري سوآتِ ُكم وِر ِ
ِ
ِ
ك
ك َخْي ٌر ذَل َ
اس التَّ ْق َوى ذَل َ
َ َ َ ْ ْ َ ً َُ َ ْ ْ َ ً
َ َ ََ
يشا َولبَ ُ
ِمن آي ِ
ات اللَّ ِو لَ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّكُرو َن ﴾(ٖ٘).
ْ َ
وأكرم ﵁ تعاىل اإلنسان بتسخَت الدواب والبحر واعبو لو لَتكب من مكان إىل مكان من غَت مشقة وعناء،
فقال تعاىل:

ِ ِ
فء ومنَافِع وِمْن ها تَأْ ُكلُو َن  oولَ ُكم فِيها َصب ٌ ِ
ُت تُ ِرحيُو َن
َ ْ َ َ
ال ح َ
﴿ َو ْاألَنْ َع َام َخلَ َق َها لَ ُك ْم ف َيها د ْ ٌ َ َ ُ َ َ
ِ
ُت تَ ْسَر ُحو َن َ oوَْرب ِمل أَثْ َقالَ ُك ْم إِ َىل بَلَ ٍد َملْ تَ ُكونُوا بَالِغِ ِيو إََِّّل بِ ِش ّْق ْاألَنْ ُف ِ
س إِ َّن َربَّ ُك ْم
َوح َ
ُ
ال و ْ ِ ِ
لَرء ٌ ِ
ِ
وىا َوِزينَةً َوخيَْلُ ُق َما ََّل تَ ْعلَ ُمو َن﴾(ٗ٘).
يم َ oو ْ
اغبَم ََت لتَ ْرَكبُ َ
وف َرح ٌ
اػبَْي َل َوالْبغَ َ َ
َُ
(ٔ٘) سورة األنعام.ٔٗٔ :
(ٕ٘) سورة األعراف.ٖٕ ،
(ٖ٘) سورة األعراف.ٕٙٓ ،
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وقال تعاىل:

﴿ َوُى َو الَّ ِذي َس َّخَر الْبَ ْحَر لِتَأْ ُكلُوا ِمْنوُ َغبْ ًما طَ ِريِّا َوتَ ْستَ ْخ ِر ُجوا ِمْنوُ ِحْليَةً تَ ْلبَ ُسونَ َها َوتََرى
ِ
ك مو ِ
ضلِ ِو َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُكُرو َن﴾(٘٘).
اخَر فِ ِيو َولتَْبتَ غُوا ِم ْن فَ ْ
الْ ُفْل َ َ َ
واألحاديث النبوية كثَتة يف ىذا الباب منها قولو عليو الصالة والسالم :إن ا﵁ حيب أن يرى أثر نعمتو على
عبده(.)٘ٙ
لقد اتضع من ىذه النصوص إ ّن اإلنفاق على الكماليات حالل ولو كان من قبيل الزينة والًتفية مادام يف
حدوده وضمن مستوياتو ،وحيق للمسلم أن يتمتع دبا يناسب مع إمكانياتو اؼبالية وظروفو اَّلجتماعية ومكانتو
شرعا فاؼبسلم مأمور بقضاء
الشخصية ،وأما ما زاد عن قدراتو اإلنفاقية وظروفو اؼبالية فهو إسراف فبنوع لو ً
الضروريات مث اغباجيات مث التحسينات تبعا ألولويات اإلنفاق اَّلستهالكى يف النظام اَّلقتصادي اإلسالمي.
وقد بُت اإلمام الشاطيب ( )٘ٚأن اؼبقاصد الضرورية يف الشريعة أصل للحاجية والتحسينية وأن اختالل
الضروري يلزم منو اختالل ماعداه أى :خيتل اغباجي والتحسيٍت والكن ليس من اللزوم أن خيتل الضروري باختالل
اغباجي والتحسيٍت ،بل قد حيدث ذلك لفهذا ذبب ا﵀افظة على اغباجي والتحسيٍت للمحافظة على الضروري.
وؽبذا نقول :إن القدر الضروري من التحسينات من سلع وخدمات َّلزم للحفاظ على الدين ،واغبياة،
والعقل ،واؼبال ،والنسل وذلك طبقا للظروف اَّلجتماعية يف آّتمع اإلسالمي وَّل ربدد ىذه اَّلحتياجات إَّل
بقدرىا ولتحقيق مصاحل الدين والدنيا ،كما جيب توفَت ذلك لكل فرد من اعبمتع قبل اَّلنتقال من الضروريات إىل
اغباجيات مث إىل التحسينات ،أل ّن الدين اإلسالمي يكفل حياة سعيدة لكل الناس على حد سواء ويف ىذا قال

(ٗ٘) سورة النحل.ٛ-٘،
(٘٘) سورة النحل.ٔٗ،
( .ٔ )٘ٙترمذي ،أبو عيسي ؿبمد بن عيسى( ،دون السنة) ،السنن ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت ،ٕٖٔ/٘ .رقمٕٜٛٔ :
ٕ .أضبد بن حنبل ،اؼبسند.ٖٖٔ :ٖ ،
( )٘ٚاؼبوافقات.ٖٖٔ :ٕ ،
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الرسول  :من كان لو فضل زاد فليعد بو على من َّل زاد لو،ومن كان لو فضل زاد فليعد بو على من َّل زاد لو،
ومن كان لو فضل ظهر فليعد بو على من َّل ظهر لو(.)٘ٛ
وقال

:

وقل طعام عياؽبم باؼبدينة ،صبعوا ما كان عندىم يف ثوب
’’إن األشعريُت إذا أرملوا يف الغزو ّ
واحد مث اقتسموه بينهم يف إناه واحد بالسوية ،فهم مٍت وأنا منهم‘‘(.)ٜ٘

نتيجة البحث:
واغباصل أ ّن ىذا التوزيع العادل يف إشباع اغباجات أمر بو اإلسالم لئال يكون ىناك جائع إىل جانب
الشبعان اؼبفرط ،وَّل يكون إنسان ؿبروما من السكن إىل جانب القصر الضخم وَّليكون ىناك إنسان عار إىل
جانب ذوي اؼبالبس الفاخرة .فقوامة ترشيد اَّلستهالك الفردي تستلزم التوازن بُت أولويات اإلنفاق من
الضروريات إىل اغباجات ومنها إىل الكماليات ما دامت القدرة على ذلك متاحة وليست ىي على حساب
ضروريات اآلخرين من أفراد آّتمع اإلسالمي ،وعلى أن اغبصول على ىذه الفئات الثالث من مستلزمات اغبياة
مباح يف الشرع لكن اإلنسان مأمور باَّلعتدال يف ىذا اإلنفاق ،وبا﵁ التوفيق.


( )٘ٛمسلم ،أبو اغبسُت مسلم بن اغبجاج القشَتي( ،دون السنة) ،الصحيح ،دار إحياء الًتاث العريب ،ٖٔ٘ٗ/ٖ .رقمٕٔٚٛ :
( )ٜ٘خباري ،أبو عبد ا﵁ ؿبمد بن إظباعيلٜٔٛٚ( ،م) ،الصحيح ،دار ابن كثَت ،بَتوت ،ٛٛٓ/ٕ .رقمٕٖ٘ٗ :
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﴿الـمصادر والـمراجع﴾
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

القرآن الكرًن
أضبد بن حنبل( ،دون السنة) ،مؤسسة قرطبة ،مصر
خباري ،أبو عبد ا﵁ ؿبمد بن إظباعيلٜٔٛٚ( ،م) ،الصحيح ،دار ابن كثَت ،بَتوت
ترمذي ،أبو عيسي ؿبمد بن عيسى( ،دون السنة) ،السنن ،دار إحياء الًتاث العريب ،بَتوت

٘ .ابن اغباج ،ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد العبدري اؼبالكي( ،دون السنة) ،اؼبدخل ،مكتبة دار الًتاث ،مصر
 .ٙحصكفي ،ؿبمد بن علي بن ؿبمدٕٕٓٓ( ،م) ،الدر اؼبختار ،دار الكتب العلمية ،بَتوت
 .ٚابن حجر العسقالين ،أبو الفضل أضبد بن علي( ،دون السنة) ،فتح البارى ،دار اؼبعرفة ،بَتوت
 .ٛشربيٍت ،مشس الدين ؿبمد بن خطيبٜٜٔٚ( ،م) ،مغٍت ا﵀تاج ،دار اؼبعرفة ،بَتوت
 .ٜشاطيب ،أبو أسحاق إبراىيم بن موسى( ،دون السنة) ،اؼبوافقات ،تعليق :الشيخ عبد ا﵁ دراز ،دار اؼبعرفة ،بَتوت،
لبنان
ٓٔ .الطّرباين ،أبو القاسم سليمان بن أضبدٔٗٔ٘( ،ى) .اؼبعجم األوسط ،دار اغبرمُت ،القاىرة.
ٔٔ .كاساين ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أضبدٜٔٛٙ( ،م) ،بدائع الصنائع ،دار الكتب العلمية ،بَتوت.
ٕٔ .ابن قدامة ،عبد ا﵁ بن أضبد بن قدامةٔٗٓ٘( ،ى ) ،اؼبغٍت ،دار الفكر ،بَتوت ،لبنان.
ٖٔ .مسلم ،أبو اغبسُت مسلم بن اغبجاج القشَتي( ،دون السنة) ،الصحيح ،دار إحياء الًتاث العريب
ٗٔ .ىيثمي ،اغبافظ نور الدينٜٜٕٔ( ،م) ،مسند اغبارث ،مركز خدمة السنة والسَتة النبوية ،اؼبدينة اؼبنورة

