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 انفاق املال وضوابطه يف السنة النبوية

 عبد هللا د. عودة

 ملخص البحث

 نند أهنم املعنايعالوقنو   منن أجنل شريفة،ال تقوم هذه الدراسة على تتبع مصطلح )املال( يف األحاديث النبوية

ن عوج بتصور واضح د  اخلر ، وذلك هبهذا االنفاق وضوابطاملرتبطة هبذا املصطلح وذات العالقة مبوضوع انفاق املال 

 شنيا  النيمنن أول األاملنال ف ا معه.نظرة السنة النبوية إىل املال وسبل إنفاقه، ألن هذا التصور سينعكس على آلية تعاملن

 ، وجلنب السنعادةالسنتالال ااألساسية هي عمارة األرض، لتحقيق مبدأ  ، ألن وظيفتهحياسب عليها العبد يوم القيامة

 تمع.لفرد واجملضعت السنة النبوية ضوابط حمددة إلنفاق املال، حىت يتحقق اخلري للذا فقد و  للبشرية.

 لصحيحني.األحاديث الواردة يف ا ، خاصةث الصحيحةاألحادي علىبشكل أساسي ت هذه الدراسة اعتمدو 
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Spending money and its regulation in the Sunnah 

 

Abstract 

 

This study is based on tracking the term money in the Hadith to identify the most 

important meanings associated with this concept and related to regulating money 

spending in order to cum up with a clear understanding on how to spend money 

from the Sunnah perspective. This perception will be reflected in our mechanisms 

in dealing with money. However, money is one of the main things on which we 

will be held accountable in the Day of Judgment, because the main function of 

money is constructing the earth, to achieve the principle of Istikhlaf, and to bring 

happiness to human kind. Therefore, Sunnah has developed and established some 

regulations for money spending to achieve the best for both, the individual and 

society. 

This study has mainly relied on the Authentic Hadith, Particularly those mentioned 

in the two Authentic Books of Bukhari and Muslim 
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 انفاق املال وضوابطه يف السنة النبوية

 مقدمة

 حممنند ث ردننة للعناملنيلننى املبعنو عيننوايف نعمنه ويكننافد مزينده ويندفع عنننا بنال ه ونقمننه، والصنالة والسنالم احلمند   دندا  

 .. بن عبد هللا وعلى آله وصحبه أمجعني، وعلى من سار على هنجهم إىل يوم الدين، أما بعد

، ميةجيهننات نبويننة سنناه مننن تو لنن، مبننا   للمسننلم يف شننىت شننيون احلينناة عمليننا   فقنند شننكلت السنننة النبويننة الشننريفة منهجننا  

 ال بند منن  وجنود فكنانبه،  ، خاصة يف موضوع املال، سيما وأن اإلنسان ُجبل على حب املال والتعلقراقية وإرشادات

 إنفاقه.املال و  يف حتقيق رغبته الفطرية يف مجع واجبة االلتزام، حىت ال يسلك اإلنسان كل مسلك ضوابط

ان ، منن خنالل بينالنفناق املنإيف أهنم الضنوابط الني بينتهنا السننة النبوينة  لضو  علنىوأييت هذا البحث من أجل تسليط ا

لنبوينة يف ات إليهنا السننة لني أرشندومنن خنالل توضنيح الوسنا ل ا ،نظرة السنة إىل املال ابعتباره وسيلة ال هدفا  حبند ذاتنه

 عملية ضبط إنفاق املال.
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 املبحث األول

 معىن انفاق املال

 ىن اإلنفاق يف اللغة واالصطالحأواًل: مع

 اإلنفاق لغة:

نننيأ     نننُد ُفا عفلفنننى انأقُهطفننناعُه شف ، يفنننُدل  أفحف يحفانُه نُه صفنننحُه نننالف مصننندر )أنفنننق(. قنننال ابنننن فنننارل: َالن نننوُن وفالأففننناُ  وفالأقفننناُ  أفصأ

هُه  ففا ُه شفيأ   وفإُهغأمفاضُه ُر عفلفى إُهخأ خف ا هي م1َوفذفهفابُههُه، وفاْلأ وأنفنق  ن املعىن األومل، يقال نفنق الشمني : فن ،. وصفة اإلنفاق إّنم

فمأسفن ّم: ومننه قولنه تعناىل: ًإُهذ ا ألف ُتمأ الرمجل افتقر أي ذهب ما عنده، قال ابن األعنرا ننأ خف كأ نيفةف اإلأُه ، [100]اإلسنرا : ففناقُه شأ

ن مننفقننة. والنمفقننة  ننري النم والنمفقننة مننا أنفقننت، واسننتنفقت علننى العيننال وعلننى نفسننك. وقننال اجلننوهريم: رجننل منفنناق أي ك

 . 2كسر(فاق )ابلناإلنفاق وهو اإلخراج. والنمفقة: الدمراهم وحنوها من األموال وجتمع على نفقات وعلى 

 اإلنفاق اصطالحا:

 .3اإلنفاق: إخراج املال الطميمب يف الطماعات واملباحات 

لنمفقننة يف مقنندارها، وهبننذا قننال أبننو والنمفقننة علننى العيننال واألهننل: مقنندمرة ابلكفايننة ونتلننف ابخننتال  مننن جتننب لننه ا 

  رة.لمة والكحنيفة ومالك، وقال القاضي أبو يعلى من احلنابلة: هي مقدمرة مبقدار ال خيتلف يف الق

ن: النمفقة هي سا ر املين من كسوة ونفقة وسكن على من يعول من زوجة وو   .4لد وخادموقال ابن عالم

 :اللغة واالصطالح يف املال اثنياً: معىن

 مث والفضنة النذهب منن ميلنك منا األصنل يف وهنو ،5"أمنوال واجلمنع األشنيا  مجينع منن اإلنسنان ملكنه َما هو ال لغة:امل

 .6أمواهلم أك ر ألهنا اإلبل على العرب تطلقه ما وميلك، وأك ر يقىن ما على أطلق
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 . 7لننى الوجننه املعتنناد شننرعاع الفقهننا  هنننه: كننل مننا ميكننن حيازتننه واالنتفنناع بننه عرفننه فقنند :االصااطالح يف املااال وأمااا

 ويالحظ من هذا التعريف:

 عادة.  به عاالنتفا  إمكان :وال اي واإلحراز. احليازة إمكان :األول عنصرين. أوال : اشتماله على

علننى العمننالت النقديننة فحسننب كمننا هننو السننا د يف  املننالاثنيننا : لوليتننه لكننل أصنننا  األمننوالص حيننث اليقتصننر مفهننوم 

 عصران. 

 .8بضمان متلفه يلزم قيمه له ما كل املال فقالوا: الفقها  بعض وعرفه 

 وال تناقض بني التعريفني 

 ل( يف السنة النبويةاثلثاً: مصطلح )املا

 : 9ورد مصطلح  )املال( يف األحاديث النبوية الشريفة مرتبطا  مبجموعة من املعاي، هي 

ىت زول قنندما عبنند حننتننلم: َال املننال مننن أول مننا حياسننب عليننه العبنند يننوم القيامننة. قننال رسننول هللا صننلى هللا عليننه وسنن -1

عننن جسننمه فننيم أنفقننه و  يننه وعننن مالننه مننن أيننن اكتسننبه وفننيميسنن ل عننن أربننع: عننن عمننره فننيم أفننناه وعننن علمننه مننا فعننل ف

 .10أبالهَ

هنا رة فمنن أصناب منحلنوة خضن الربكة يف املال مرتبطة بتحصنيله منن احلنالل. قنال صنلى هللا علينه وسنلم: َإن الندنيا -2

 .11يامةَيوم الق شيئا من حله فذاك الذي يبارك له فيه وكم من متالوض يف مال هللا ومال رسوله له النار

لنو  و غنى إلينه اثنينا منال البت اإلنسان جمبول على حب املال. قال صنلى هللا علينه وسنلم: َلنو كنان البنن آدم واد منن -3 

 12ن اتبَمكان له واداين البتغى هلما اثل ا وال ميأل جو  ابن آدم إال الرتاب ويتوب هللا على 

ث فنننون وجننند وال يعبننن هد ذوي عننندل وال يكنننتماملنننال منننال هللا، قنننال صنننلى هللا علينننه وسنننلم: َمنننن وجننند لقطنننة فليشننن -4

 .13صاحبها فلريدها عليه وإال فهو مال هللا ييتيه من يشا َ

http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%A3%D8%AD%D8%B5%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
http://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%A3%D8%AD%D8%B5%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
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 ل فلننري عليننهامننَمننن كننان لننه  املننال لننيس هنندفا لذاتننه، بننل ال بنند مننن إنفاقننه واسننت ماره، قننال صننلى هللا عليننه وسننلم: -5 

 .14أثرهَ

 .15َيب نفس منهَال حيل مال امرئ مسلم إال بطتعظيم حرمة مال املسلم، قال صلى هللا عليه وسلم:  -7 

 املبحث الثاين

 وظيفة املال وفضل انفاقه يف السنة النبوية

 أواًل: وظيفة املال يف السنة النبوية

الكننه يف ن اإلنسننان هننو م، وإن كنناتتم ننل فلسننفة األسننالم يف النظننر إىل املننال ابعتبننار املالننك احلقيقنني لننه هننو هللا تعنناىل 

اىل علننى هننذا حانه وتعننعلننى هننذه الفلسننفة حقننا ق مهمننة جنندا ، فاإلنسننان وكيننل مسننتاللف مننن هللا سننب الظنناهر، ويرتتننب

ا ألنننه وكيننل، يننف ينفقهاملننال، وهننو ينتظننر األوامننر مننن صنناحب املننال. كيننف يسننت مر هننذه األمننوال  وكيننف يكسننبها  وك

يل هللا، االنفناق يف سنب هولة يفسنكنون هنناك والوكيل جيب أن يلتزم مبا يريده املوكنل وهنو هللا سنبحانه وتعناىل. ومنن هننا ي

 ألنك ال تسند االمر والفضل إىل نفسك، واّنا تسند االمر اىل هللا سبحانه وتعاىل.

أما الوظيفة  األساسية للمال كما بينتها السنة النبوية  هي عمنارة احليناة وحتقينق االسنتالال  يف األرض لتحقينق  

منننوال قيامنننا للننننال، وسنننببا لقينننام النهضنننة واحلركنننة واحلضنننارة علنننى للبشنننرية.  فقننند جعنننل هللا سنننبحانه وتعننناىل األ السنننعادة

مسننتوا األمننة، وكننذلك احلننال ابلنسننبة لألفننراد، فبنندون األمننوال ال ميكننن أن يتحقننق شنني  يننذكر، فنناألموال هنني إحنندا 

لننه أ يننة  الضنرورايت حلياتنننا علننى وجنه االرض، وأحنند مقومننات الوجننود البشنري وبقا ننه وتنميتننه وّنننوه. فاملنال يف اإلسننالم

قصنننوا، ولكننننه سنننالح ذو حننندين، اذا اسنننتعمل يف الشنننر والفسننناد وا رمنننات حتنننول هنننذا املنننال إىل جحنننيم لالنسنننان يف 

 .16اْلخرة، وإىل شرور ومشاكل له يف الدنيا

mhtml:file://C:/Users/supergate/Desktop/المال%20في%20السنة/وظيفة%20المال%20في%20الاسلام%20-%20موضوع.mht!x-usc:http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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ونظرا هلذه األ ية الكربا للمال فقد عنده الننص صنلى هللا علينه وسنلم منن أول األشنيا  الني حياسنب عليهنا العبند  

فعنل،  ، وعنن علمنه فنيميمنا أفنناهفالقيامة، فقال عليه السالم: َ ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يس ل عن عمنره يوم 

 .17وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيما أبالهَ

األوالد والزوجنة وعلننى حفاظنا  علنى األسنرة وعلنى اجملتمنع إنفناق املنال علنى  املنالفمنن الوظنا ف الني يسنالر فيهنا  

: قفننالف  األقننارب وا تنناجني، وأعظننم نننوع مننن اإلنفنناق هننو مننا ينفقننه الرجننل علننى أهلننه. عفنننأ أفُّه ُهرفينأننرفةف رضنني هللا عنننه، قفننالف

تفنُه يفُه رفقنفبفنة . وفدُهيننار  تفصفن »اّللمُه صلى هللا عليه وسلم: رفُسولُ  نبُهيلُه اّللمُه وفدُهينفنار  أفننأففقأ تفنُه يفُه سف نكُهني . دُهينفنار  أفننأففقأ دَّقأتف بُهنهُه عفلفنى مُهسأ

لُهكف  تفُه عفلفى أفهأ را  الَّذُهي أفننأففقأ ، أفعأظفُمهفا أفجأ لُهكف تفُه عفلفى أفهأ  . 18«وفدُهينفار  أفننأففقأ

والشح والبالل والتقتنري يف املنال علنى الزوجنة واألوالد منن عظنا م النذنوب ألننه يعرضنهم للضنياع واالحننرا ، عنن عفبأندهللا 

روبن   . 19«كفى ابملر ُه إمثا  أن ُيضيع من يعول »هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: رسولرضي هللا عنه قال: مسعت  عفمأ

مننا  املننالا لننورثتهم مننن بعنندهم مننن اإلسننالم أبعنند مننن فننرض النفقننة علننى أوليننا  األمننور هن حنن هم علننى أن يرتكننو  وذهننب

هللاُه صلى هللا علينه وسنلم يفعنوُدي  رسولُ كانف »يكفيهم ويغنيهم عن السيال، فعن سعدُه بن أّ وقاص رضيف هللاُ عنُه قال:

، وأان ذو  ، وال يفرُهُث  إالم ابننة ، أف تفصندَُّق ب ُل فنيأ مال  عامف حفجُهمةُه الوفداعُه من وفجفع اشتدَّ ّ، فقلُت: إي قد بلغف ّ منف الوفجفعُه

إننكف أنأ تنذفرف ورثنفتفنكف أغنينا ف خفنري  مُهنن  -أو ك نري -مايل  قال: ال فقلت: ابلشَّنطرُه  فقنال: ال مث قنال: ال  لنُث وال لنُث كبنري

رتف هبا، حىتَّ ما جتففعُل يف يفُه امرأتُهكف أن تفذفرفهم عا ، وإنكف لن تُنفُهقف نفقة  تبتغي هبا وفجفه هللا إالم أجُه  .20«لة  يتكفَّفونف النالف

 اثنياً: فضل إنفاق املال يف السنة النبوية

ننص من خنالل تتتبنع األحادينث الصنحيحة النواردة عنن الننص صنلى هللا علينه وسنلم، يف موضنوع اإلنفناق  ند أن ال 

الكننرع عليننه أفضننل الصننالة والتسنننليم قنند وجننه األمننة إىل اإلنفننناق، مبينننا  مننا يرتتننب علننى ذلنننك مننن اجلننزا   املوفننور. ففننني 

صنلى هللا  -  أفنَّ رفُسنولف اّللَُّه  -رضني هللا عننه  -إذ ينروي أبنو ُهرفينأنرفةف  احلديث القدسي يعد هللا تعاىل املنفق وعندا حسننا، 
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، قال: قنال هللا -  عليه وسلم نارف ، وقنال يفنُد اّللَُّه مفنِا ال تفغُهيُضنهفا ننفففقفنة ، سفنحَّاُ  اللَّيأنلف وفالننَّهف  عنز وجنل َأفنأفُهنقأ أُنأفُهنقأ عفلفيأنكف

، فونننه د يفغُهننضأ مننا يف يفنندُههُهَ لفننقف السَّننمفا ف وفاألفرأضف ففيننه وعنند مننن الكننرع الننرزاق هنننه ينفننق   21وقننال: أفرفأفينأننُتمأ مننا أفننأففننقف ُمنأننُذ خف

على العبد الذي ينفق ماله يف سبيل هللا أو يف وجوه اخلنري والنرب، وأن خنزا ن النردن ال يغيضنها نفقنة، وفينه حنث  ليطمنع 

 اإلنسان يف احلصول على النفقة من البارئ الرحيم، ويستمر يف اإلنفاق حسبما يتيسر له .

ا  مرضنناته وت بيتننا مننن نفسننه مننن غننري منننم وال صنندقة املتصنندق واملنفننق مالننه ابتغنن -تعنناىل  –قننال الطننربي: َيضننعمف هللا 

عمننل املننيمن ال يبننور أبنندا بننل يتقبلننه هللا ، وقننال ابننن ك ننري: 22ََأذا، قلمننت نفقتننه أو ك ننرت، ال نيننب وال نلننف نفقتننه

 .23َويك مره وينمميه، كلم عامل حبسبه

الننه مننا تنفننق  تعلننم لالويف حننديث السننبعة الننذين يظلهننم هللا يف ظلننه يننوم ال ظننل إال ظلننه َورجننل تصنندق، أخفننى حننىت 

أي: أننه بعيند عنن  –عنز شن نه  –هللا  تصريح  مبكانة النذي ينفنق منن مالنه، وأن مكاننه ينوم الفنزع األكنرب يف ظنل 24ميينهَ

صنندقة، وبيننان ث علننى الأهننوال ذلننك اليننوم، آمننن مننن حرارتننه، بكننرم مننن هللا تعنناىل وفضننل منننه، ويف احلننديث أيضننا: حنن

 لدنيا.لفضلها ومقدار ثواهبا، وأهنا ال تقدر حبساب البشر، وال يدركه عقله القاصر يف هذه ا

نب   -صلى هللا عليه وسلم –ويف حديث الرسول لُه  فأنرفة  منن كفسأ بفنُل هللا يمُهنب  والطف َمن تفصفندَّقف بُهعفندأ  إال الطَّيمُهنبف وفإُهنَّ اّللَّف  ينفقأ

ّمُه أحدكم فنفُلوَّ  ينُههُه مُثَّ يُنرفبمُهيهفا لصاحبها كما يُنرف بيناُن فضنل  25م نل أحندَ -ويف رواينة  -جلأفبفنلُه اُكونف مُه أنلف ُه حىت تف ينفتنفقفبنَُّلهفا بُهيفمُه

 نل جبنل أحند ملتمنرة الصنغرية  تصبح اا، وأهنا يف ميني الردن، ينمميها لصاحبها ّنوا  يفوق تصور البشر، حىتالنفقة وثواهب

  الذي ال يستطيع أحد يف الدنيا معرفة مقدارها ووزهنا.

: يقنول ويف حديث آخر حث النص صلى هللا عليه وسلم على اإلنفاق ورغب فيه من خالل املوازنة بني املنفنق والبالينل.

َم ل الباليل واملنفق كم ل رجلني عليهما جبتان من حديد من ثديهما إىل تراقيهما ف منا املنفنق فنال ينفنق إال سنبغت أو 

وفرت على جلده حىت نفى بنانه وتعفو أثره، وأما الباليل فال يريد أن ينفق شيئا إال لزقت كنل حلقنة منهنا مكاهننا فهنو 

http://www.uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/4040612#_ftn20
http://www.uqu.edu.sa/control/add_menu/ar/4040612#_ftn21
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للباليل واملتصدق فشبههما برجلني، أراد كل واحند  -صلى هللا عليه وسلم-. هذا م ل ضربه النص 26يوسعها فال تتسعَ

منهما أن يلبس درعا يسترت به من سالح عدوه، فصبها على رأسه ليلبسها، والدروع أول ما تقنع علنى الصندر وال نديني 

ت مجينننع إىل أن يننندخل اإلنسنننان يدينننه يف كميهنننا، فجعنننل املنفنننق كمنننن لنننبس درعنننا سنننابغة فاسرتسنننلت علينننه حنننىت سنننرت 

وجعننل الباليننل كم ننل رجننل غلننت يننداه إىل عنقننه، كلمننا أراد لبسننها اجتمعننت يف عنقننه، فلزمننت ترقوتننه. واملننراد: أن  بدنننه،

اجلنننواد إذا هنننم ابلصننندقة انفسنننح هلنننا صننندره وطابنننت نفسنننه فتوسنننعت يف اإلنفننناق، والبالينننل إذا حننندث نفسنننه ابلصننندقة 

 .27شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه.

 ثالثبحث الامل

 ضبط اإلنفاق يف السنة النبوية

فقنند ترتننب علننى اهتمننام السنننة النبويننة ابملننال ابعتبنناره عصننب احلينناة، وضننع ضننوابط حمننددة لعمليننة االنفنناق، لننذا  

لننذلك جينننب  جملتمعنننه،و حرصننت السننننة النبويننة علنننى حفننظ املنننال، فمننن خاللنننه يسننتطيع اإلنسنننان أن حيقننق اخلنننري لنفسننه 

الني هني حمنل  فنظ الننفسحلجعل هللا سبحانه املال سببا  حلفنظ البندن، وحفظنه سنبب التصر  فيه على حنو سليم، وقد 

ا اسنتالرج منن إّننا ينذم مننه منو اْلخرة، معرفة هللا واإلميان به وتصديق رسله وحمبته واإلانبة إليه، فهو سبب عمارة الدنيا و 

توصنل بنه ي فينذم مننه منا دار اْلخنرةصغري وجهه وصر  يف غنري حقنه، واسنتعبد صناحبه، وملنك قلبنه، وشنغله عنن هللا والن

 .صاحبه إىل املقاصد الفاسدة، أو شغله عن املقاصد ا مودة، فالذم للجاعل ال للمجعول

ومن هنا  د أن السنة النبوية ضبت عملية انفاق املال يف اجتاهني: )النهي عن انفاق املال يف احلنرام والنهني عنن  

 االسرا  والتقتري(.

 نفاق املال يف احلرامأواًل: النهي عن ا
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لأبفاطُهنلُه إُهالَّ أفنأ  ايًهنى هللا تعاىل عباده عن أكل املال ابلباطل، فقال   ننفُكمأ ابُه نوفالفُكمأ بنفينأ أفين هفا الَّذُهينف آمفُنوا الف َتفأُكُلوا أفمأ

ننُكمأ إُهنَّ اّللَّف  تُنلُنننوا أفننأُفسف ننننأُكمأ وفالف تنفقأ ننناتفُكننونف جتُهفنننارفة  عفننننأ تنفننرفاض  مُه ينف  كف ننابُهُكنننمأ رفحُه ل منننا خينننالف . واملننراد ابلباطننن[29]النسنننا :  م 

بعنض  كنل بعضنكم أمنوالا: ال أيالشرع كالغصب والسرقة واخليانة والقمار وعقود الراب وغري ذلك مما د يبحنه الشنرع، أ

 .28بغري طريق شرعي

 اجملتمنننع وعلنننى أفنننراده، وقننند جنننا  النهننني يف السننننة النبوينننة عنننن إنفننناق املنننال يف احلنننرام ملنننا يف ذلنننك منننن ضنننرر علنننى 

شنوة، وشنرا  لنراب، ودفنع الر ال يف اووضحت السنة النبوية بعض اجملاالت ا رمة، ليبتعد اإلنسان املسنلم عنهنا، كونفناق املن

ريفة، يث النبوية الشنا لألحاداخلمر، وحنو ذلك من األعمال والتصرفات الي ورد النهي عنها كما نلحظ من خالل تتبعن

 ومن ذلك:

ى هللا علينه صنل  سنول اّللَُّه ر : َلفعفننف نهي عن التعامل ابلراب وانفاق املنال يف أي جمنال لنه عالقنة ابلنراب. ففني احلنديثال (1)

يأهُه، وقال ُهمأ سفوفا  َ  وسلم ، وُموكُهلفه، وفكفاتُهبفُه، وفشفاهُهدف  .29آكُهلف الرمُهابف

مُه  ( النهننني عنننن انفننناق املنننال يف الرشنننوة. فعفننننأ أفُّه ُهرفينأنننرفةف عفننننُه 2) : –ه وسنننلم هللا عليننن صنننلى -النَّنننصُه نننيف لفعفننننف اّللَُّ َ قفنننالف  الرَّاشُه

َ مُه ُكأ يف يفُه احلأ  .30وفالأُمرأتفشُه

ه صننلى هللا علينن -أن النننص ( النهنني عننن مثننن الكلننب وحلننوان الكنناهن ومهننر البغننيم. فقنند ورد يف احلننديث املتفننق عليننه3)

رُه الأبفغُهيَقد هنى عن َ مثففنُه الأكفلأبُه وفُحلأوفانُه الأ  –وسلم   .31كفاهُهنُه وفمفهأ

يف شرحه ملسلم: َأما مهر البغي فهو ما َتخذه الزانية على الزان، ومساه مهنرا لكوننه علنى صنورته، وهنو حنرام  النووي قال

إبمجنناع املسننلمني. وأمننا حلننوان الكنناهن فهننو مننا يعطنناه علننى كهانتننه يقننال منننه: حلوتننه حلننواان إذا أعطيتننه. قننال اهلننروي 

من احلالوة شبه ابلشي  احللو من حيث إنه أيخذه سنهال بنال كلفنة وال يف مقابلنة مشنقة. قنال البغنوي منن  وغريه: أصله

أصحابنا والقاضي عياض: أمجع املسلمون علنى حتنرع حلنوان الكناهن ألننه عنوض عنن حمنرم، وألننه أكنل املنال ابلباطنل.. 
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علنى حتنرع بيعنه وأننه ال يصنح بيعنه وال حينل مثننه، وأما النهي عن مثنن الكلنب وكوننه منن شنر الكسنب وكوننه خبي نا فيندل 

وال قيمننة علننى متلفننه سننوا  كننان معلمننا أم ال، وسننوا  كننان ممننا جيننوز اقتنننا ه أم ال، وهبننذا قننال مجنناهري العلمننا ، منننهم أبننو 

حنيفننة: هريننرة واحلسننن البصننري وربيعننة واألوزاعنني واحلكننم ودنناد والشننافعي وأدنند وداود وابننن املنننذر وغننريهم. وقننال أبننو 

يصح بيع الكالب الي فيها منفعة، وجتب القيمة على متلفها، وحكى ابنن املننذر عنن جنابر وعطنا  والنالعني جنواز بينع  

كلب الصيد دون غريه. وعن مالك رواايت إحداها: ال جيوز بيعها ولكن جتب القيمنة علنى متلفنه، وال انينة: يصنح بيعنه 

 .32مة على متلفهَوجتب القيمة، وال ال ة: ال يصح وال جتب القي

ومما جتندر اإلشنارة إلينه أنم منن أخطنر منا تواجهنه األسنرة يف حياانا االقتصنادية، هنو إنفناق اْلاب  أو األبننا  منوارد  

 نرمم.. للمهنو والعبنث اا وسنا ل األسرة يف اقرتا  ا رممات، كشرب اخلمر والقمنار واملالندمرات وارتكناب الفنواحو، أو يف

نننوادي  املالنندمرات، أو ر أو بيننعتسننلمم مننورده اليننومي أو الشننهري، مثم يتمجننه بننه إىل حنناانت اخلمننو فنناألب أو اإلبننن الننذي ي

نننا إىلجنننة واحلر ودور الفجنننور، مثم ينفنننق منننا كسنننبه يف هنننذه ا رممنننات، وينننرتك أسنننرته وأبننننا ه للفقنننر واحلا  التسنننومل منننان، ورمبم

ونمننه جننان  ون ربم أسننرة، فال  أن يكننجتنناه أسننرته، ولننيس مننيهم والتسننيمب والتشننرمد واالحنننالل، فونمننه إنسننان ال يشننعر مبسننيولية 

ر مفنننن بهننا، وإجبنناكومعاقبننة مرت علننى أسننرته .. إنم مننن أوىل واجبننات الدولننة واجملتمننع هننو حماربنننة هننذه ا رممننات ومنعهننا،

ىل إإلضننافة تنندخني اب .. فالميارسننها علننى اإلنفنناق علننى أفننراد أسننرته. ومننن اإلنفنناق الضننار ابقتصنناد األسننرة هننو التنندخني

نني النننذي يضنننرم  ظنننم سنننرة .. إنم معنفقنننات األبالضنننرر الصنننحي النننناتن عننننه، فونمنننه يسنننتهلك جنننز ا  كبنننريا  منننن منننورد املننندخمُه

ننا يسننتهلك  صمصننات أسننرته وحييلهننا رمننادا ، ويفننرض عليهننا الفاقننة واحلرمنن نني إّنم نان .. فلنناملنندخمُه ننروا يف و أنم املنندخمُه ني فكم

م ، لكنننان خنننريا  هلنننل حينننااماملنننال املسنننتهلك يف التوسنننعة علنننى أسنننرهم أو لتنننوفريه ملسنننتقب مصنننلحة األسنننرة، وأنفقنننوا هنننذا

م يشناركون منن حينث يشنعرون أن ال يشنعرون حبرمنان أسنرهم والتضنييق علنيهم  قنوقهم وإحالتهناحوحترينق  وألسرهم .. إهنم

 .33رمادا  
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 سراف والتبذيراثنياً: النهي عن اإل

  عنننىن واحننند، و نننا يشنننمالن األقنننوال واألفعنننال وغري نننا. جنننا  يف لسنننان العنننرب:املشنننهور أن اإلسنننرا  والتبنننذير مب 

سننر  إذا غفننل أخطنن  وأ السننر  اجلهننل و السننر  اإلغفننال قننال ابننن األعننراّ أسننر  الرجننل إذا جنناوز احلنند وأسننر  إذا

يقنننه ذير املنننال: تفر . و تبنننهللاواإلسنننرا  يف املنننال هنننو التبنننذير يف النفقنننة لغنننري حاجنننة أو يف غنننري طاعنننة  وأسنننر  إذا جهنننل 

تبنذير أن ينفنق املنال . وقينل: ال ير ارأ تنفبأنذُه وفالف تُنبفنذمُه ًإسرافا. والتبذير: إفساد املال وإنفاقنه يف السنر . قنال هللا عنز وجنل: 

 .34يف املعاصي، وقيل: هو أن يبسط يده يف إنفاقه حىت ال يبقي منه ما يقتاته

مبعننىن اإلسننرا ، والتحقيننق أن بينهمننا فرقننا ، وهننو أن اإلسننرا : قننال ابننن عابنندين: َالتبننذير يسننتعمل يف املشننهور  

 .35صر  الشي  فيما ينبغي زا دا  على ما ينبغي، والتبذير: صر  الشي  فيما ال ينبغيَن

ومنهم من فرق تفريقنا  آخنر، فالنل التبنذير إبنفناق املنال يف املعاصني، وتفريقنه يف غنري حنق، وقنال: إن اإلسنرا   

 يفد جنا ت النصنوص ذلنك. وقن   كان يف األموال أم يف غريها، كاإلسنرا  يف القتنل والكنالم وغنريهو جماوزة احلد، سوا

ننكُه وفآتُه ذفا الأُقننرأ ف حفقَّننُه وف ًالكتناب والسنننة حتننذر منهمننا معننا ، قننال هللا تعنناىل:  يرا  * إُهنَّ سَّننبُهيلُه وفال تُنبفننذمُهرأ تنفبأننذُه نيف وفابأنننف الالأمُهسأ

ننانُوا إُه  نانف الشَّننيأطفاُن لُهرفبمُهنهُه  الأُمبفنذمُهرُهينف كف نوفانف الشَّننيفاطُهنيُه وفكف ايف بفن ُه آدفمف ُخننُذوا زُهيننفننتفُكمأ ًقنال تعنناىل: و  [27-26اإلسنرا  ] ُفننورا  كف خأ

رُهُفوا إُهنَُّه ال حيُهب  ا رفبُوا وفال ُتسأ د  وفُكُلوا وفاشأ رُه عُهنأدف ُكلمُه مفسأجُه  .36[31 األعرا :] فُهنيف لأُمسأ

ويننة يف جمننال االنفنناق يف غايننة الدقننة والتننوازن، فحنندد النننص صننلى هللا عليننه وسننلم ضننابطا  وجننا ت التوجيهننات النب 

   علينه وسنلمهللاصنلى  -  مهما  يف االنفاق، حبيث أيخذ كل  حقه بدون ظلم، وال يطغى جانب علنى آخنر، فقنال الننص

رفا   وال  - ُقوا يف غفريأُه إُهسأ رفبُوا وفالأبفُسوا وفتفصفدَّ  .37َ فُهيلفة  َُكُلوا وفاشأ

وهني مبعنىن اخلنيال  وهنو  -بنوزن عظيمنة-واملاليلنة  واإلسرا : جماوزة احلند يف كنل فعنل أو قنول وهنو يف اإلنفناق أشنهر، 

ووجه احلصر يف اإلسرا  واملاليلة: أن املمننوع منن تناولنه أكنال ولبسنا وغري نا، إمنا ملعنىن فينهز وهنو جمناوزة احلند  التكرب، 
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كنناحلرير إن د ت بننت علننة النهنني عنننه، وهننو الننراجح، وجمنناوزة احلنند: تتننناول  الفننة مننا ورد بننه وهننو اإلسننرا ، وإمننا للتعبنند  

 الشرع فيدخل احلرام، وقد يستلزم اإلسرا  الكرب وهو املاليلة.

سند صاحل الننفس واجلتدبري م قال املوفق عبد اللطيف البغدادي: هذا احلديث جامع لفضا ل تدبري اإلنسان نفسه، وفيه

ضننر ابلنننفس إذ  تننال ، ويواْلخننرة، فننون السننر  يف كننل شنني  يضننر ابجلسنند، ويضننر ابملعيشننة، فيننيدي إىل اإل يف النندنيا

ث تكسننب ْلخنرة حيننكاننت اتبعننة للجسند يف أك ننر األحنوال، واملاليلننة تضنر ابلنننفس حينث تكسننبها العجنب، وتضننر اب

 .38اإلمث، وابلدنيا حيث تكسب املقت من النال

، قننال: إنننه  -  صننلى هللا عليننه وسننلم -الردننة  وجننا  النهنني عننن التبننذير مننن نننص  يف حننديث يرويننه أفنفننسُه بننن مفالُهننك 

نل  وف ّللَُّه: إي ذُ  رفُسنولف افقال اي -  صلى هللا عليه وسلم -  رفُسولف اّللَُّه  -من بفىنُه  فُهيم   -أتفى رفُجل   وفلفند  و مفنال  كف ُهنري  وفُذو أفهأ

يأننفف أُنأفُهننُق   وف  ننرفة ، فنن خربي كف نننفُع   فقننال رسننول اّللَُّه وحفاضُه يأننفف أفصأ ، )ُنأنن -  ليننه وسننلمعلى هللا صنن -  كف نناةف مننن مفالُهننكف رُهُج الزَّكف

نقَّ السَّن ، وفتنفعأنرُهُ  حف ُل أفقفنرُهابف فكف ، وفتفصُه رفة  ُتطفهمُهُركف ، وف ففوُههنَّفا طُهأ نكُهنيُه، فقنال اي رفُسنولف اّللَُّه اجلأفنارُه وفالأ ا ُهلُه : أفقألُهنلأ يل، قنال: فن تُه مُهسأ

، وفالف تُنبفذمُهرأ تنفبأ  ، فنفقفندأ ُسنولف اّللَُّه إذا أفدَّيأنُت اقال: حسص اي رف فذُهيرا ، ذفا الأُقرأ ف حفقَُّه، وفالأمُهسأكُهنيف وفابأنف السَّبُهيلُه ناةف إىل رفُسنولُهكف لزَّكف

ننا إىلدَّ عننم، إذا أف ن –صننلى هللا عليننه وسننلم  -بفرُه أننُت منهننا إىل اّللَُّه وفرفُسننولُههُه، فقننال رسننول اّللَُّه   رسننويل فنفقفنندأ بفرُه أننتف منهننا، ينأتنفهف

ُهفا على من بفدَّهلففاَ رُهفا، وفإُهمثأ  .39فنفلفكف أفجأ

واستيضنناح منننه عننن كيفيننة التصننر  يف  –صنناحب املننال الك ننري  –يف هننذا احلننديث حسننن استفسننار مننن هننذا الصننحاّ 

حبسننن التالطنيط، وتنظننيم عمليننة اإلنفنناق،  –صنلى هللا عليننه وسننلم  –مالنه ابإلنفنناق، ومنناذا يصننع   فكننان أرشنناد النننص 

وصحة التصنر ، إال أن صناحب املنال اسنتك ر ذلنك، فطلنب التقلينل يف اإلنفناق منن مالنه، فجنا  تكنرار التوجينه مبعرفنة 

حقوق املذكورين، وهناه عن التبذير، فكان بلسنما شنافيا للسنا ل، حنىت رضني ابألمنر النبنوي، املالتنوم ببينان إمث منن بدلنه 
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ه ابل تبذير وعدم االعتدال، فما أعظمه من تنظنيم، ومنا أروع التوجيهنات النبوينة، الني جتعنل املنر  مطمئننا ينيدي حنق وغريم

 .40الغري بكل رضا  وراحة ابل

َإُهنَّ  :فالسنننة املشننرفة أكنندت علننى قضننية النهنني عننن االسننرا  والتبننذير وإضنناعة املننال، قننال صننلى هللا عليننه وسننلم 

، وفإُهضفاعفةف اّللَّف كفرُههف لفُكمأ ثفالفاث   ، وفكف نأنرفةف الس نيفالُه : قُهيلف وفقفالف الُه
ف
وأمنران صنلى هللا علينه وسنلم ابالقتصناد يف الطعنام وعندم  .41َامل

بننن آدم أكننالت يقمننن صننلبه فننون كننان ال حمالننة ف لننث اإلسننرا  فيننه فقننال: َمننا مننأل آدمنني وعننا  شننرا مننن بطنننه حبسننب ا

 .42لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسهَ

يقول الندكتور حممنود عمنارة: َإن املسنلم مطالنب ابحلفناا علنى اللقمنة شنريطة احلفناا علنى الصنحة فنوذا تصنوران  

عة وذا صنار ذلنك شنر فنسنلمني ملآال  املاليني من البشر يفعلون ذلك حتصلت ثروة ها لة تطعنم مالينني اجليناع يف بنالد ا

 .43مجاعة فوهنا تسد أحد مسارب الطاقة فيهاَ

حنىت اْلنيننة الني نسننتالدمها يف طعامننا وشننرابنا أمننران فيهنا ابالعتنندال، وهنناان عننن اإلسنرا  يف اسننتالدامها، فقننال  

نننرفبُوا يفُه آنُهيفنننةُه النننذَّهفبُه وفالفُهضَّنننةُه، وفالف تنف »صننلى هللا علينننه وسنننلم:  ُنننمأ يفُه حلفرُهينننرف وفالننندمُه ا لأبفُسنننواالف تفشأ ننأيفا وفلفُكنننمأ يفُه يبفاجف، ففوُههنَّفنننا هلف  الننند 

رفةُه  لنه صنلى هللا ، كما علمنا االقتصاد يف امللنبس وعندم اإلسنرا  فينه أو انناذه علنى سنبيل الشنهرة فكنان منن أقوا44«اْلخُه

ننأيفا، أفلأبفسفُه اعليه وسلم يف ذلك:  رفة  يفُه الد  لَّة  ينفوأ   ثنفوأبف ّللَُّ َمفنأ لفبُهسف ثنفوأبف ُشهأ ر اَمف الأقُهيفامفةُه، مُثَّ أفهلأف مفذف  .  45بف فُهيهُه انف

هذا هو نبينا صلى هللا عليه وسلم يعلم األمة كيف تقتصد وحتافظ على املال حىت يف أهم األمنور احلياتينة الطعنام  

 والشراب واللبال والسكن وهو يب  الشالصية القنوعة.

ن املشننناكل األساسنننية يف اقتصننناد األسنننرة، سنننوا  منننن اْلاب  أو الزوجنننات أو األبننننا .. ويعننند اإلسنننرا  والتبنننذير مننن 

فاألسرة الي ال تنظمُهم نفقااا بشكل متوازن منع دخلهنا.. فتنفنق بشنكل غنري متنوازن إنفناق إسنرا  وتبنذير، تضنع نفسنها 

ننننيق. وأييت يف أزمننننات اقتصننننادية، كالننننديون أو بيننننع بعننننض املمتلكننننات واملنننندخرات الضننننرورية، أو موا جهننننة احلاجننننة والضمُه

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40504/#_ftn143
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40504/#_ftn143
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اإلسننرا  والتبننذير مننن اْلاب  أحيننناان  الننذين ال حيسنننون التصنننر  ابملننال، أو مننن الزوجنننات املسننرفات واملبننذمُهرات، أو منننن 

ننا يرينند دايننة األسننرة  األبنننا  العنناب ني.. واإلسننالم إذ حُيننرمُهم اإلسننرا  والتبننذير وينندعو إىل االعتنندال والتننوازن يف النفقننة، إّنم

 جملتمع من الفقر واحلاجة. وا

إنم األسرة حباجة إىل توعية وت قيف على االعتدال يف النفقة، وترك اإلسنرا  والتبنذير يف امل كنل وامللنبس والسنفر  

اعننة مننن لفننات النظنر، قنتنننافس إلوالسنياحة واألانقننة واألاثث... إو. وإنم منن أسننباب اإلسننرا  والتبنذير هننو التظناهر وال

حينناان  مننن أسننرا  والتبننذير يصنندر اإلو   التفننومق علننى اْلخننرين، وحُيقمُهننق املكانننة املرموقننة يف اجملتمننع.. الننبعض أنم ذلننك يعنن

 .46ر والنرجسيةهم والبطاجلهل وعدم توفمر الوعي االنفاقي، وعدم معرفة قيمة املال يف احلياة، أو من مرض الن

 اثلثاً: النهي عن البخل والتقتري

هنننت عليهنننا السننننة النبوينننة يف موضنننوع االنفننناق، النهننني عنننن البالنننل والتقتينننري، بنننل إن منننن الضنننوابط املهمنننة الننني نب 

حلننزن، ك مننن اهلننممُه وابنني أعننوذ إالبالننل مننن القضننااي النني اسننتعاذ منهننا النننص صننلى هللا عليننه وسننلم كمننا ورد عنننه: َاللهننم 

 .47والعجز والكسل، واجلنب والبالل، وضلع الدين، وغلبة الرجالَ

هللا علينه وسنلم منن الشنح ألننه كنان سنببا  يف إهنالك ك نري منن األمنم السنابقة، ملنا يننتن عننه منن وحذر الننص صنلى  

كم والظلننم، فننونَّ الظلننم ظلمننات يننو  شننحَّ، فننونَّ ة، واتَّقننوا الم القيامننتنننازع وتنننافس وسننفك للنندما ، قننال عليننه السننالم:َإايَّ

 .48حلوا حمارمهمَالشحَّ أهلك من كان قبلكم، دلهم على أن سفكوا دما هم، واست

قننُة مننن العننيوَ  ص 49والتقتننري يف اللغننة: هننو التضننييق يف النفقننة عمننا ينبغنني. ففنني لسننان العننرب: َالقننرت والتقتننري: الر مأ

 .50«التقتري هو : التضييق الذي هو نقيض اإلسرا » ويف الكشا : 

صفون بصفة البالنل الني هني شنر والتقتري حمرم يف اإلسالم وذلك ألن املقرتين مقصرون عن أدا  احلقوقص وهم مت 

ننناز ولنننذلك قنننال هللا تعننناىل:  الصنننفات، والنننذي يتصنننف هبنننا ويصننناب ابلشنننح البننند أن يبتلنننى بننننقل اإلمينننان وتراجعنننه دا م 
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لُهُحننونف ً لفئُهنكف ُهننُم الأُمفأ ننهُه ففُ وأ ننا [9احلشنر:] وفمفننأ يُننوقف ُشننحَّ ننففأسُه اص واحليناة يف ظننل التقتننري تعنند ظلم  ، فالشننحيح ال يفلننح أبنند 

لنفسص وظلم ا للمجتمعص فالتقتري ييدي إىل إخالل الفرد ابلقيام بواجباتنه املنوطنة بنهص وهبنذا فنون اإلسنالم ال يهند  إىل ل

التضييق يف اإلنفاقص وإّنا يهد  إىل ضبط اإلنفاقص وجعلنه يف احلندود الني حتقنق مصناحل الفنرد واجملتمنعص فتحنرع التقتنري 

ي ا ال جيننوز للفننرد النننزول عنننهص وهننو مننع ذلننك ال مينننع الننزايدة عنننه طاملننا أهنننا ال حيفننظ حنند اإلنفنناق عننند مسننتوا ال ننق نسننب

 . 51تصل إىل حد اإلسرا 

ويعد الُبالل داخل األسرة من األمراض النفسنية والسنلوكية املذمومنة، وعنندما يكنون النزوج شنيال  وشنحيحا  ومقنرتا   

نننا ، نفنناق علننى األبلننة يف اإل. أو تكننون األُم شننحيحة شيعلننى أسننرته وأبنا ننه إىل حنند احلرمننان، أو عنندم إشننباع احلاجننة.

و األبننا  أو أألسرة: الزوجة أفراد ا عندما تكون هي املتولمُهية للصمر  والنفقة، فون ذلك له انعكاساته السلبية على نفسية

نننم يشنننعرون بظلنننم األب أو األُم وابحلرمنننان والتقتنننري، ممنننا يننندف قل جتننناه  الشنننعور ابلننننىلإع النننبعض الوالننندين واألرحنننام.. إهنم

ممننا  ان واألصنندقا ،رب واجلننري اْلخننرين، ونشننو  ظنناهرة احلسنند لسننواه والكراهيننة لِخننرين، واالجتنناه إىل الطلننب مننن األقننا

نن ننا اللجننو  إىل السننرقة واالحتيننال للحصننول علننى املننال، ورمبم تكنناب ط األخالقنني وار ا السننقو يننذهلمم ويضننعف مكننانتهم، ورمبم

لننزوج أو ة أو األبنننا  ليننة الزوجننننناك وازع دينن  أو اجتمنناعي مينننع، كمننا ينندعو احلرمننان إىل كراهاجلرميننة عننندما ال يكننون ه

م يتصنومروهنم سنببا  حلرمناهنم والتقتنري علنيهم وإذهناهلم، يف لبننني والبننات أو ن أقنراهنم منن احنني ينرو  اْلاب  أو األخوة.. فنوهنم

عننرض ذا املعننىن يف مهننيكنند علننى تفقننة، لننذا  نند السنننة النبويننة اْلاب  أو الزوجننات يعيشننون بعنايننة وتوسننعة يف العننيو والن

قفةُه مفنا»احلث على النمفقة والبذل، يقول النص صلى هللا عليه وسنلم:  نريأُ الصَّندف نانف عفن  خف نرُه غُهنىن  كف أأ مبُهفننأ تنفعُنولُ نأ ظفهأ  .52«، وفابأندف

 53.54وجا  يف حديث نبوي آخر: َخريكم خريكم ألهله، وأان خريكم ألهليَ
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 رابعبحث الامل

 جماالت االنفاق اليت حثت عليها السنة النبوية

مننننن خننننالل متابعتنننننا لألحاديننننث النبويننننة الننننواردة يف موضننننوع اإلنفنننناق،  نننند أن السنننننة النبويننننة حننننددت اجملنننناالت  

 االت هي:هذه اجمل األساسية الي ينبغي أن يوجه اإلنفاق حنوها، سوا  على سبيل الوجوب أو الندب. وأبرز

 إلنفاق على األسرةأواًل: ا

راعت السنة النبوية قدرات البشر وفروقاام الفردية، فليست األن ى كالنذكر، لنذا أوجبنت علنى كنل فئنة منهمنا منا  

نناُل قنفوَّ لعنناىل: ًتتسننتقيم بننه احلينناة األسننرية علننى حنندة، وتسننتقر حينناة اجملتمننع مننن جانننب آخننر، إذ قننال هللا  اُمننونف عفلفننى رمُهجف

ُ بنفعأضفُهمأ عفلفى بنفعأض  وفمبُهفا أفننأففُقوا مُهنأ النمُهسفا ُه مبُهفا ففضَّ   .[34: ]النسا  اهلُهُهمأ  أفمأوف لف اّللَّ

ة وجنب علينه النفقننن، كمننا أف وجنب علنى املنر  رعايننة والدينه وخاصنة يف حالننة الكنرب، واإلنفناق عليهمننا منن ابب اإلحسنا

أأ مبُهف ضفُل   قفالف جُ قفةُه أففأ َأفي  الصَّدف على زوجاته وأوالده، وقد قال أبو ُهرفينأرفةف، ايف رفُسولف اّللَُّه:  ُد الأُمقُهلمُه وفابأدف  .55نأ تنفُعوُلَهأ

لُههُه  لُهُم ننفففقفة  على أفهأ بُنهفا كانت هو حيفأتف و وقال النص صلى هللا عليه وسلم: َإذا أفننأففقف الأُمسأ قفة َلسُه  .56ه صفدف

، قننال لنننه النننص صننلى هللا عل ننعأدُه بنننن أّ وفقَّنناص  نننهف اّللَُّه إالقف ننفففقفننة  تنف نأ تُننأفُهننينننه وسننلم: َوفإُهنَّننكف لفنننويف حننديث سف تفغُهننني هبننا وفجأ  بنأ

َ رأتف هبا، حىت ما جتفأعفُل يف يف امأرفأفتُهكف  .57أُجُه

اق علنننى منننة علنننى اإلنفنننوهسننناليب منوعنننة يف حنننث األ –صنننلوات ّر وسنننالمه علينننه  –وتتنننوافر توجيهنننات الننننص الكنننرع 

 عقل.لسليم الانفع والعفا ، وذلك أقصى ما يتمناه اإلنسان املسلم األسرة ، موضحا أن فيه الغىن وال

لُهيُننأفُهنقأ ُذو هذا وتكون النفقة على قدر استطاعة املر ، حبسب سعته يف الرزق، وقد قال الطربي يف تفسنري قولنه تعناىل: ً

ُه اّللَُّ  هفاسفعفة  مُهنأ سفعفتُههُه وفمفنأ ُقدُهرف عفلفيأهُه رُهزأقُُه فنفلأيُننأفُهقأ ممُهَّا آاتف ُ ننففأس ا إُهالَّ مفا آاتف يقنول: ال يكلنف ، [7]الطنالق:   الف يُكفلمُهُف اّللَّ
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ننعته، وإن كننان مقنندورا  ننعة فمننن سف هللا أحنندا مننن النفقننة علننى مننن تلزمننه نفقتننه ابلقرابننة والننرحم إال مننا أعطنناه، إن كننان ذا سف

غنن ، وال أحنند  مننن خلقننه إال فنفرأضننه الننذي أوجبننه عليننه رزقننه، فممننا رزقننه هللا علننى قنندر طاقتننه، ال يُكلننف الفقننري نفقننة ال

 .58عليه

فما أعظم هنذا التنظنيم، ومنا أروع تعناليم النوحيني )الكتناب والسننة النبوينة( إذ أيمنر ابلواجنب حسنب اسنتطاعته،   

 -ىل مصنر إن منن مصنر ألن طاقة اإلنسان نتلف يف كل عصر وتتبناي -كل فرد على حده، يف أي مكان أو أي زمان 

صننل شنني  يعكننس وذا مننا حا فحسننب، بننل ي يبنه جننزا  موفننورا، إذا كننان ممتنن ال مطيعنا مراعيننا حقننوق اْلخننرين، فنلنيس هننذ

 االجتاه، أجازت السنة النبوية وأابحت أن َتخذ املرأة الكفاية ابملعرو .

بفننةف النني اشننتكت زوجهننا بغريبننة علننى مننن اطلننع علننى السنننة النبويننة، وفيهننا خنن  نأنندف بُهنأننتف ُعتنأ ري دليننل علننى ومننا قصننة هُه

يح ، وفلف  يفانف رفُجل  شفحُه ُت مننه وهنو ال فُهي ُه وفوفلفدُهي إال ما أفخفذأ طُهي ُه ما يفكأ يأسف يُنعأ املقال، إذ قالت َاي رفُسولف اّللَُّه: إُهنَّ أفابف ُسفأ

َ لأمفعأُرو ُه فُهيكُه وفوفلنفدفكُه ابُه  .59ينفعألفُم، فقال: ُخذُهي ما يفكأ

صنننلى هللا علينننه  –ويف املقابننل إذا كنننان الرجنننل ممننن يسنننتحق الصننندقة، وزوجتنننه تنفننق علينننه، جعنننل هلنننا النننص الكنننرع 

األجننر مضنناعفا منننرتني، أجننر القرابننة وأجننر الصننندقة، وهننو نننوع مننن الرفعنننة يف تعنناليم اإلسننالم، إذ جيعننل للحيننناة  –وسننلم

رضني هللا عنهمنا  –جر، تقول زينب امرأة عبد هللا بن مسعود الزوجية طعما مميزا حبصول التعاون والتوادم، مع حصول األ

فقال: تصدقن ولو من حلنيكن، وكاننت زيننب تنفنق علنى  –صلى هللا عليه وسلم  - كنت يف املسجد فرأيت النص   -

ك أجيننزي عنن  أن أنفننق علينن -صننلى هللا عليننه وسننلم–عبنند هللا وأيتننام يف حجرهننا، قننال: فقالننت لعبنند هللا: سننل رسننول هللا

–فانطلقنت إىل الننص    -صنلى هللا علينه وسنلم–فقنال: سنلي أننتُه رسنولف هللا   وعلى أيتنامي يف حجنري منن الصندقة  

فوجدت امرأة من األنصار على الباب، حاجتها م ل حاجي، فمر عليننا بنالل، فقلننا سنلأ الننصَّم   -صلى هللا عليه وسلم

يف حجري، وقلنا: ال ننرب بننا، فندخل فسن له،     ى زوجي وأيتام يلأجيزي ع  أن أنفق عل  -صلى هللا عليه وسلم  – 
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فقنننال: منننن  نننا   قنننال: زيننننب ، قنننال: أي الزايننننب   قنننال: امنننرأة عبننند هللا، قنننال: نعنننم، هلنننا أجنننران ، أجنننر القرابنننة وأجنننر 

 .60الصدقة

و احلضنارة احلقيقينة الني هذا غيض من فيض يظهر فيها رقي هذه التعليمات النبوية، وأهنا َتخذ هفنراد اجملتمنع حنن 

مهمنا  الحية املسنتمرةتسنم ابلصنتراعى فيهنا كنل ظنرو  اإلنسنان يف حالتينه اليسنر والعسنر، وفيهنا منن املروننة منا جيعلهنا ت

 .61تباعدت األزمان وتنا ت األقطار، إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها

سننات االجتماعيننة وأك رهننا َتثننريا  يف احلينناة نسننتنتن ممننا سننبق أن األسننرة ميسمسننة اجتماعيننة مننن أهننم وأخطننر امليسم  

ليم، الوصنننااي والتعننناو األخنننالق و البشنننرية، فعليهنننا مسنننيوليات إنسنننانية ُكنننرباز لنننذا شنننرمع هلنننا اإلسنننالم القنننوانني واألحكنننام 

بنننا  ة يف للمبنننة األساسننيسننرة هنني الرتسننيالها وتنميتهننا، واحلفنناا علننى سننالمة بنا هننا أو أدا هننا الننوظيفي يف اجملتمننع.. فاأل

د للمجتمنننع.. ادها فسنننااجملتمنننع، وهننني املصننننع املسنننيول عنننن بننننا  اإلنسنننان، وإنم صنننالح األسنننرة صنننالح اجملتمنننع، وفسننن

 : عنصنننر القنننانونالعناصنننر وتشنننرتك عناصنننر عديننندة يف بننننا  األسنننرة وتطومرهنننا واسنننتقامة وضنننعها واسنننتقرارها، وأبنننرز هنننذه

لرتبينننة ّننننط ال قافنننة وافيهنننا، و  خنننالق واألوضننناع النفسنننية السنننا دةوالنظنننام، واملنننال واالقتصننناد، والعواطنننف واملشننناعر، واأل

رو  ا يطنة إىل َتثنري الظن لي إضنافةوالتكنولوجيا املستالدمة يف حياة األسنرة.. فكنلم هنذه العناصنر تنيثمُهر يف بنا هنا النداخ

 هبا: كاجملتمع والدولة واإلعالم والتحومالت البشرية يف العاد اخلارجي.

االقتصنادي ودخنل األسنرة ركننا  أساسنا  يف بننا  األسنرة وتطويرهنا وإصنالحها، وتفنادي الك نري منن  وُيشكمُهل العامل 

املشناكل.. وأييت اإلنفنناق وتنظنيم امليزانيننة يف الدرجنة ال انيننة بعند مننوارد األسنرة ودخلهننا.. إنم تنظنيم ميزانيننة األسنرة )املننورد 

له العننام، بننل ويننيثمُهر التنظننيم سننلبا  وإجيننااب  علننى وضننع االقتصنناد املننايل والنفقننة والتننوفري( أمننر ضننروري لتنظننيم وضننعها بشننك

العنننام للدولنننة واجملتمنننع.. إنم اقتصننناد األسنننرة يف عاملننننا اإلسنننالمي هنننو اقتصنننادي عفنننوي بصنننورة عاممنننة ال خيضنننع للدراسنننة 

أو العفويننة واالرجتنننال يف والتالطننيط، ويننرتبط مبينننول أفننراد األسننرة واجتاهننناام اخلاصمننة.. إنم اإلسننرا  والتبنننذير أو التقتننري، 
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الصمننر ، أو اإلتمُهكاليننة وعنندم البحننث عننن مصننادر كافيننة للننرمُهزق ولسنندمُه احتينناج األسننرة.. كننل هننذه األسننباب تعننود علننى 

اقتصننناد األسنننرة ابلسنننلبية والتننندهور والفقنننر واحلاجنننة.. وابلتنننايل تتننن ثمر مقوممنننات احليننناة األسنننرية مجيعهنننا. وبسنننبب تننندهور 

املشناكل واخلالفنات األسنرية بننني النزوج والزوجنة أو األب واألبننا ، بسنبب احلاجنة والبطالنة وضننيق اقتصناد األسنرة، تنشن  

نا سننقوط الننبعض منننهم يف االحنننرا  األخالقني والسننلوكيز كالتسننومل والسمننرقة واإلحتيننال  النفقنة، ومنهننا تشننرمد األبنننا ، ورمبم

ي لألبنننا ..  وممارسننة الفاحشننة... إو. ومننن مثم اجلرميننة والسننجون والعننذاب.. ومنهننا التاللمننف الدراسنني والتعليمنني والصننحمُه

 إنم األسس العلمية الي تُنظمُهم إقتصاد األسرة هي:

 العمل والكسب واإلنتاج وحتصيل املال الكايف ألوضاع األسرة.  -1

 تنظيم النفقة.  -2

 اإلدمُهخار واإلحتياط للمحتمالت.  -3

مجيعهننا.. فاالتمُهكاليننة والبطالننة والالمبنناالة ابملسننتوا املعاشنني  إنم اقتصنناد األسننرة يعنناي مننن العناصننر اْلنفننة الننذمُهكر 

ذا ي والسنننلوكي.. لننني والنفسنننلألسنننرة منننن قُهبفنننل بعنننض اْلاب  واألزواج واألبننننا ، يننننعكس سنننلبا  علنننى وضنننع األسنننرة املعاشننن

ننا  فقنة علنى األبلنم اا أوجبنت أوجبت الشريعة اإلسالمية الكسب والعمل وطلب الرمُهزق من أجل توفري العيو الكرع، كم

ورده منينه ومفنن ال يكف عينل لنه،مُ الصغار والزوجة واألبوين العاجزين.. وأوجبت على بينت منال الدولنة النفقنة علنى مفنن ال 

يون وازن ُيسننريمُه شننبشننكل متنن السنننوي.. وتنظننيم النفقننة يف األسننرة مننن أهننم عناصننر االسننتقرار االقتصننادي وتوجيننه املننورد

ا  بعمننل ال يكتفنني األبنننألسننرة، فننهننا.. فنن ومال ، البنندم مننن أن يعمننل كننل قننادر علننى العمننل يف ااألسننرة، ويُغطمُهنني احلاجننة في

هنننا، إن  لتوافننق مننع زوجاسننبا ، اباألب، ويصننبح املعيننل الوحينند لألسننرة، كمنننا أنم الزوجننة النني إبمكاهنننا أن تعمننل عمنننال  من

دم لنذي ال يكناد يسنتقاعندي ااحب املرتمنب الكانت متزومُهجة أن تعمل من أجل توسعة النرزق، وتنمينة منورد األسنرة.. وصن

 أبسط متطلمبات األسرة، من الضروري له، إن كان مستطيعا  أن يعمل عمال  إضافيا .. 
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وأوجبننت الشننريعة اإلسننالمية علننى الننزوج واألب النفقننة علننى الزوجننة واألبنننا  الصننغار، كمننا أوجبننت النفقننة علننى  

تهنا وحتقمُهنق سنعادة ي تُغطمُهني حاجألسرة الاعاشية. إنم توفري النفقة املتوازنة على الوالدين العاجزين عن توفري احتياجاام امل

 حلياة.األسرة وتقدممها و اسكها، وتفسح اجملال أمام األبنا  ألن يشقوا طريقهم يف مسرية ا

يننرد إليهننا ومننن املشنناكل االقتصننادية النني تواجههننا األسننرة، هنني مشننكلة انعنندام التننوفري.. فمعظننم األسننر تنفننق مننا  

حلنرمة، أو ينوفمُهر ، أو األعمال االشهرية دون أن تُفكمُهر يف املستقبل واحتماالته. إنم إبمكان معظم أصحاب املوارد، املرتمبات

رمُه فمر مبلنننغ علنننى مننن منننا يتنننو جنننز ا  منننن منننورده الحتياطنننات املسنننتقبل.. كننناملرض والشنننيالوخة واحلنننوادث والطنننوارئ.. وك نننريا  

منن    والبننوك أفضنل املصنار مسنال عمنل أو مشنروع إنتناجي وإن كنان صنغريا .. وإنم التنوفري يفالسنني، ميكن أن يكون رأ

ة االقتصننناد م يف حترينننك عجلننن: ُيسننناهادمُهخننناره يف البينننوت، فهنننذا اإلدخنننار ينننوفمُهر لنننه احلفنننظ واالطمئننننان علينننه أومال ، واثنينننا  

ه لنننه وتسنننهيل حاجتنننينننة رأمساننننوك واملصنننار  وتنمواإلنتننناج يف النننبالد.. كمنننا يفسنننح اجملنننال أمامنننه لالقنننرتاض منننن تلنننك الب

إىل االدمُهخنار  ه أو يقتصند فينهسنتغىن عنناملالية.. إنم حتويل ما ُيستهلفك يف التدخني أو اإلسرا  والتبذير أو ما ميكن أن يُ 

فة إىل إضننا ة دراسنناام،لننى مواصننلعوالتننوفري، سننيوفمُهر لألسننرة رصننيدا  تعتمننده يف ظننرو  ا نننة واحلاجننة، ومسنناعدة األبنننا  

طمنة قتصادي، وتضنع خضعها االو اقتطاع جز  من املورد األصل لإلدمُهخار والتوفري.. إنم من الضروري أن تدرل كل أسرة 

 ي.ى اجلانب املادفيها عل إنفاق متوازنة، حتسب فيها احلاضر واملستقبل، وأن تقدمُهم اجلانب اإلنساي واألخالقي

اإلنفنناق األسننري أو الشالصنني، فالبنندم لنننا مننن أن نتحنندمث عننن مسنن لة ومننا دمنننا نتحنندمث عننن اقتصنناد األسننرة و  

نا َالقناعنةَ. يف القنول املن ثور: َالقناعنُة كننز   أخالقية ونفسية، هلا انعكاسنات سنلوكية هاممنة علنى حيناة الفنرد واألسنرة، إهنم

سنننر  واهللنننع والننننمهم واجلشنننع واملتهالنننك علنننى اللمنننذمة والشنننهوة، ال يشنننع
ُ
ر ابلراحنننة النفسنننية، وال يقتننننع مبنننا ال يفنننىنَ. إنم امل

نني، ممننا يسننوقه إىل الوقننوع يف املعصننية  عننندهز لننذا تننراُه حيمننل روح احلسنند والتهالننك علننى املننادة واإلشننباع الشننهواي واحلسمُه

وا رمم من أجل أن ُيشبع شنهوته أو رغباتنه النفسنية املتهافتنة.. إنم اإلنسنان النذي يعمنل بكنلمُه جهنده املسنتطاع منن أجنل 
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فري العيو الكرع، حيتاج إىل القناعة، فالنفس القلقة املضطربة الي وصفها القرآن بقولنه: ًإُهنَّ اإلنأسفنانف ُخلُهنقف هفُلوع نا * تو 

ننُه الشَّننر  جفُزوع ننا * وفإُهذفا مفسَّننُه اخلأفننريأُ مفُنوع ننا * إُهال الأُمصفننلُهمنيف * الَّننذُهينف ُهننمأ عفلفننى صفننالاُهُهمأ دف  ننوفاهلُهُهمأ ا ُهُمننونف إُهذفا مفسَّ * وفالَّننذُهينف يفُه أفمأ

ُرومُه  . إنم مفن يفتقد القناعنة، ينسناق إىل ا نرمم والرذيلنة. إنم اجلشنع واهللنع [25-19 :املعارج]حفقٌّ مفعأُلوم  * لُهلسَّا ُهلُه وفالأمفحأ

ويف إذالل  والتكالنننب علنننى املكاسنننب املادينننة، وغيننناب القناعنننة، هننني السنننبب يف الصنننراع والننننزاع، واحلسننند واالنتقنننام، بنننل

 .62النفس وإسقاطها، وارتكاب ا رمم والقلق، وفقدان االستقرار والراحة النفسية

 اثنياً: االنفاق على الفقراء واحملتاجني

وممننا  رب هبننا املسننلم إىل هللا تعنناىل،قننال شننك أن انفنناق املننال علننى الفقننرا  وا تنناجني، مننن أعظننم القننرابت النني يت 

نننف نفننا رفُجننل  بُه بنفينأ قننال: َ أنننهالنننص صننلى هللا عليننه وسننلم  عننن  جننا عننند هللا تعنناىل، مننايسننتدل بننه علننى مكانننة املنفننق  ة  مُه ففننالف

ننى  ، فنفتنفنفحَّ ن  ننقُه حفدُهيقفننةف فُننالف ننحفابفة : اسأ ننمُهعف صفننوأات  يفُه سف ، ففسف فرأضُه ننرَّة ، ففننسَّننحفاُب، ففنن ف لُهننكف الذف األأ نننأ فنأرفغف مفننا فُه يفُه حف ننرأجفة  مُه وُهذفا شف

رف  نتُهلأكف الشمُه تنفوأعفبفتأ ذفلُهكف الأمفا ف ُكلَُّه، فنفتنفتنفبَّعف الأمف نحفاتُههُه، فنفقفنالف لفنُه: ايف ا ُهم  يفُه حفدُهيقفتُهنهُه حُيفنومُهلُ ذفا رفُجنل  قفنا ف، ففنوُه اجُه قفدُه اسأ نا ف مبُهُهسأ  الأمف

ن   : ُفالف مُه الَّذُهي مسفُهعف يفُه السَّحف  -عفبأدف هللاُه مفا امسأُكف  قفالف سأ ن فُل ُه  لفنُه: ايف  قفالف فنف  -ابفةُه لُهالُه : إُهيمُه عفبأندف هللاُه دُهف تفسأ  عفننُه امسأُهني  فنفقفنالف

ا مفاُ ُه ينفُقوُل: اسأقُه حفدُهيقفةف  ، فُ مسفُهعأُت صفوأات  يفُه السَّحفابُه الَّذُهي هفذف ن  ، ففمفنالُه الف : أفمَّنمسأُهكف نا  قفنالف ننفُع فُهيهف ا، ا تفصأ نذف ا إُهذأ قُنلأنتف هف

ننأهفا، فف فتفصفدَُّق بُه ُنُل ُههُه، وفآُكلُ ففوُهيمُه أفنأظُُر إُهىلف مفا خيفأ   .63َ   ا، وفأفُرد  فُهيهفا ثُنُل فهُ عُهيفايلُه ثُنلُ أفانف وف  رُُج مُه

يبننني هننذا احلننديث فضننل اإلنفنناق علننى الفقننرا  وا تنناجني، وقنندره عننند هللا سننبحانه وتعنناىل، كونننه يعنندم صننورة مننن  

منن  ا يزيند، منْلخنريناولية حننو واإلحسال ابملسني ، شعور ابلواجبنسايم ودليال  على يقظة الضمري، والصور التكافل اإل

 يفلننك عاجننل بشننراه اننا، فتكاوإذا كننان هننذا الرمجننل الصنناحل قنند انل مننن خننري تلننك السننحابة وبر  .حُلمننة اجملتمننع و اسننكه

 .له من ألوان الكرامة أعظم وأعظم ، أما يف اْلخرة فما أعدمه هللاالدنيا
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نفننناق علنننى ا تننناجني وتفنننرين كنننرب املسنننلمني هننني جتنننارة عظيمنننة منننع هللا سنننبحانه ومنننن دالالت احلنننديث أن اإل 

،  املنناليفنمننا ، واخلُلننف ربكننة والاملنفقننني ابل وتعنناىل ال خيسننر صنناحبها أبنندا ، لتفضمننل الكننرع سننبحانه وتعنناىل علننى عبنناده

ل مننا ، فالرمجنناملسننلم نتننه عننندومكا  قيمننة العمننل، اإلشننارة إىلن أسننباب الننرزق. ويف احلننديث أيضننا  وجعننل اإلنفنناق سننببا  منن

ا هننو لننه، وهننذصنندمق مبات، مث زقاعتننزل النندنيا أو تركهننا ورا  ظهننره، ولكنمننه جنندم واجتهنند، وبننذل األسننباب، وسننعى ورا  الننرم 

 .64، حىت تنال مكانتها بني األممحال األممة العاملة، تب  وتشيد، وجتد وتسعى

ه اجملتمنع حننو التكافنل االجتمناعي، فهنناك جمموعنة منن أفنراد اجملتمنع فالسنة النبوية يف هذا اجملنال اند  إىل توجين 

قنند ح ننت السننننة تلفننة، ف حباجننة إىل رعايننة، وآخننرون ابتلننوا بقلننة ذات اليننند، وفئننة عاطلننة عنناجزة عننن الكسنننب لعوامننل 

بوينننة فالسننننة النا ، ااب  كبنننري النبوينننة أصنننحابف األمنننوال ابلرفنننق هبنننم والتصننندق علنننيهم، ورتبنننت علنننى ذلنننك أجنننرا  عظيمنننا  وثنننو 

 إبرشادااا جتعل كل من ينتسب إىل اجملتمع اإلسالمي يعيو آمنا  هادائ .

فيأنربفف، ففن فتفى الننص  -رضني هللا عننه  -وجد ُعمفرف بنن اخلطناب   ربففُه، فقنال لنه:  –صنلى هللا علينه وسنلم  -مفناال شُه ففن فخأ

ئأتف تفصفدَّقأتف هبا، فنفتفصفدَّقف هبا يف الأُفقفرف  َرأ ف وفالضَّيأ ي الأقُ ا ُه وفالأمفسفاكُهنيُه وفذُه َإن شُه  .65فُه

ا، صنننلى هللا علينننه وسنننلم: َأان وفكفافُهنننُل الأيفتُهنننيمُه يف اجلأفنَّنننةُه هف  وقنننال رسنننول اّللَُّه  نننذف نننوف كف لسَّ نننارف ابُه نننطفى، وففنفنننرَّ أفشف نننا بَّابفةُه وفالأُوسأ ننفُهمف جف بنفينأ

َ، وقال أيضا: َالسَّاعُهي على األفرأمفلفةُه وفالأمُهسأ 66شيئاَ  .67كُهنيُه، كفالأُمجفاهُهدُه يف سفبُهيلُه اّللَُّه، أو الأقفا ُهمُه اللَّيألف الصَّا ُهمُه الننَّهفارف

هننذه ثلننة مننن األحاديننث مننن صننحاح السنننة النبويننة يتضننح فيهننا االهتمننام هبننيال  الننذين هننم حباجننة إىل مننن ينظننر  

جبننننة  ن املنفنننق جيننازايهم، وأة لإلنفنناق علننإلننيهم نظننرة عطنننف وشننفقة، برعاينننة وعنايننة، فتنن يت األوامنننر والتوجيهننات النبويننن

لنذين ومسنوا المنفقنني لعرضها السموات واألرض، بل ينادا على املأل هن مدخلك إليها من هذا الباب النذي خصنل 

 .68 املعيشةم نينة يفطبذلك لك رة صدقاام وإنفاقهم، ف نعم به من نظام يدل على رقي يف التعامل، ييدي إىل 

 لى املصاحل العامةاثلثاً: االنفاق ع
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دا مننا أو غالبننا  -أي النفننع منننه  -عننر  الطنناهر بننن عاشننور املصننلحة ههنننا: َوصننف للفعننل حيصننل بننه الصننالح  

النفقنة العامنة ههننا َعبنارة عنن مبلنغ منن النقنودص تقنوم إبنفاقنه الدولنة . وعر  الدكتور كامل مطنر 69للجمهور أو اْلحادَ

 .70ة للمجتمعَلحة العاماحلاجات العامة للمواطننيص أو هبد  حتقيق املصأو أحد األشالاص العامنيص هبد  إشباع 

وأهتمت السنة النبوية أميا اهتمام ابإلنفناق يف اجملناالت الني تتحنق فيهنا خدمنة الننال مجيعنا، أو يعنود النفنع علنى  

ملنا هنو  مت التسنليم ذهنبة وألصالامعظم أفراد اجملتمع، على اختال  أجناسهم وألواهنم ولغاام، بل إن النص عليه أفضل 

ه ها، كنم يندل عليناة  صناحبأبعد من ذلك حني عندم اإلنفناق يف املصناحل العامنة صندقة جارينة يندوم أجرهنا حنىت بعند وففن

ُلُه إال منن ثف  ثفنة زقوله صلى هللا عليه وسلم: َإذا مفاتف اإلنأسفاُن اننأقفطفعف عنه عفمف قف  الف تنفففنة  جفارُهيفنة ، أو عُهلأنم  ينُ إال منن صفندف ُع بُهنهُه، ننأ

ُعو لهَ  . 71أو وفلفد  صفالُهح  يفدأ

واهتمت السنة النبوية ابملصلحة العامة وجعلتهنا مقدمنة علنى املصنلحة اخلاصنة، وممنا ميكنن االسنتدالل بنه يف هنذا  

: ُكنَّننا حُنفاقُهنن ، قفننالف نندُهين  ف اجملننال، احلننديث الننذي يرويننه مسننلم عفنننأ رفافُهننعُه بأنننُه خف ننُل األأ عفلفيأننهُه  ُسننولُه هللاُه صفننلَّى هللاُ دُه رف رأضف عفلفننى عفهأ

، وفالطَّعفامُه الأُمسفمَّى، ففجف  ل ن ُلثُه وفالر بُعُه رُهيهفا ابُه :اتف ينفوأم  رف ا فانف ذف وفسفلَّمف، فنفُنكأ ، فنفقفنالف ُسنوُل هللاُه صفنلَّى هللاُ هنففناانف رف  ُجل  مفننأ ُعُمنومفيُه

فُهع نا،  ف »ففنُع لفنفنا، ولُههُه أفننأ وفطفوفاعُهيفنُة هللاُه وفرفُسنعفلفيأهُه وفسفلَّمف عفنأ أفمأر  كفانف لفنفا انف ألأ ، هنففناانف أفنأ حُنفاقُهنلف ابُه نا عفلفنى ال ن لُنثُه وفالر بُنعُه رُهينفهف رأضُه فنفُنكأ

فرأضُه أفنأ ينفزأرفعفهفا، أفوأ يُنزأرُه  وفا ذفلُهكف كفرُههف كُهرفا ف وف عفهفا، وفالطَّعفامُه الأُمسفمَّى، وفأفمفرف رفبَّ األأ  .72«هفا وفمفا سُه

ومي ل هذا احلديث النبوي الشريف ّنوذجا  تطبيقيا  ليقتدي به املسلمون يف تغليب املصنلحة العامنة علنى املصنلحة  

ل دة للفننننرد ابلعمننننألرض فا نننناالفردينننة اخلاصننننة، ملننننا يف ذلنننك مننننن فا نننندة تعنننود ابلنفننننع علننننى الفنننرد واجملتمننننع . ففنننني زراعنننة 

امنة . بينمنا علنى الع سنتفيد وبنذلك غلبنت املصنلحة اخلاصنةوالكسب وكنذلك للجماعنة بعكنس ذلنك إذا أكراهنا فهنو امل

 .73يف زراعتها مصلحة عامة للمجتمع وعمل للفرد
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ومن خالل تتبنع األحادينث النبوينة النواردة يف هنذا املوضنوع  ند أن السننة املطهنرة ح نت علنى اإلنفناق يف الك نري  

 من املصاحل العامة، ومن ذلك:

تمنع ل الذي خيندم اجملعمل اجلليساجد، وبيان الفضل العظيم ملن أسهم يف م ل هذا ال( احلث على اإلنفاق يف بنا  امل1)

ا ّللُهَُّه، بفننىنف هللا د  ننجُه . قننال ابننن حجننر: 74لننهَاجلأفنَّننةُه م   لننه يفاإلسننالمي، فقننال الرسننول صننلى هللا عليننه وسننلم: َمننن بفننىنف مفسأ

نُكُنهُ  لفنُه أفنأ يف لأبُهنفنا ُه ذأ الأمفقأُصنوُد ابُه َفُهيهُه إُهشفارفة  إُهىلف ُدُخولُه ففاعُهلُه ذفلُهنكف اجلأفنَّنةفص إُه  نُكنفُهص وفُهنوف الف يفسأ َسأ . وفيمنا 75 إُهالَّ بنفعأندف الند ُخولُه

 دا يسننتطيع، ومننن منن ننه بقنندر تقنندم بشننارة أي بشننارةمل فمننن د يننتمكن مننن بنننا  املسننجد ابنفننراده فعليننه أن يسنناهم يف بنا

له ريضنننة فيننه، فيشنننمأدا  الف مناسننب ا يف الطرقنننات يننتمكن املسنننافر مننن حيننناول أن يرتننب مكننناان   -أيض ننا-يسننتطع املسنننا ة 

نبننه جلميننع، ولكننن يتاوح أمننام الوعنند إبذن هللا تعنناىل، املهننم أن خيلننل العمننل، ويقنندم علننى قنندر اسننتطاعته، فاجملننال مفتنن

ا(، )مفننأ بفنىنف ّللُهَُّه   احلنديثيفلقضية اإلخالص   تعاىل، فال يب  املسنجد راي  وال مباهناة وفالنر ا، وإىل هنذا أشنري  د  نجُه  مفسأ

 .76ألن قبول العمل متوقف على إخالص صاحبه

ن منننن أفضنننل هر البينننان ( اإلنفننناق لتنننوفري منننا  الشنننرب، فقننند عقننند اإلمنننام ابنننن حبنننان يف صنننحيحه اباب ، فقنننال: )ذكننن2)

ننعأدُه بأننُه ُعبفنادفةف  قفةُه أففأضفنُل   قفنالف صننلى ، أفي  الصَّناّللَُّه ولف قُنلأنُت ايف رفُسنَالصندقة للمنر  املسنلم سنقي املنا (، وذكنر حنديث سف دف

 .78. وقال النص صلى هللا عليه وسلم: َمن حيفأفُهرأ بُهئنأرف ُرومفةف فنفلفُه اجلأفنَُّة، ففحفففرفهفا ُع أمفاُن77ََسفقُهُي الأمفا ُه  :هللا عليه وسلم

ية، فمننا يسننتغىن عننن املننا  أحنند مننن إن توزيننع املننا  وسننقيه ألفننراد اجملتمننع أو لبعضننهم، مننن أنبننل األعمننال احلضننار  

أسنبل  الصندقات، ولقند منن أفضنل النال بل احليواانت حباجة إليه، فنجد السننة النبوينة جتعنل إنفناق املنال يف سنقي املنا 

وه م نننل دال  ئنننذ، وكنننان دلننناملنننا  حينمنننا اشنننرتا بئنننر رومنننة ولنننيس ابملديننننة منننا  حين -رضننني هللا عننننه  –ع منننان بنننن عفنننان 

فمننا أروعهننا  رد مننن املدينننة،خنذ أيم فننلنيتننه اخلالصننة، وإعننالان لتاللميننه عنهنا، وأنننه أيخننذ مننن املننا  كمننا أي املسنلمني، إظهننارا

 .79من أعمال، تسبيل ما  ونية خالصة وجترد عن الدعوا
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اب وقننال: : ( الوقننف3) نناغفننريأُههُه فنفُهنن فنفعفننُه إىلإذا وفقفننفف شننيئا فلننم يفدأ َفقنند عقنند اإلمننام البالنناري يف صننحيحه ابف  ُهز ، ألفنَّ وف جف

 .80َأفوأقففف  –رضي هللا عنه  -ُعمفرف 

 -لأمفدُهينفنةُه يف حفنيم  ازفلف أفعألفنى دُهينفنةف فنفننفنالأمف   -صنلى هللا علينه وسنلم -  قفدُهمف الننص -رضي هللا عنه  –ويقول أفنفسُه بن مالك 

ننرُهو بننن عفننوأ    دُه،  -يُنقفنناُل هلننم بنفنُننو عفمأ ننجُه ننلف فف وفأفنَّننُه أفمفننرف بُهبُهنفننا ُه الأمفسأ ننارُه، فقننال: َاي بفنن ُه ىل مننأل مننن بفنن ُه إ فرأسف ننارُه ،   النَّجَّ النَّجَّ

فا ُهطُهُكمأ هذا ، قالوا: ال ، وهللا ال نفطأُلُب مثففنفُه إال  مُهُنويُه حبُه  .81َاّللَّ   إىل  اثف

ننناع   قفنننفف مجففاعفنننة  أفرأض نننا ُمشف ب إذا أفوأ نننا ُه ا فنفُهنننوف وقننند أورد البالننناري هنننذا احلنننديث أيضنننا يف )ابف ويقنننال: إن بننن  النجنننار  82ز ( جف

 .83جعلوا حا طهم وقفا ، وأجازه النص صلى هللا عليه وسلم

 

 اخلامتة:

 احلمد  ص والصالة والسالم على رسول هللا، أمما بعد: 

ص منن خنالل اسنتقرا   جلننمم  (يف السننة النبوينةوضنوابطه انفناق املنال ثننااي موضنوع ) يفاجلولنة العطنرة هنذه بعند و فوننه  

 ص ميكُهن اخللوص إىل النتا ن اْلتية:الشريفة يةحاديث النبو من األ غفري  

 هللا هو املالك احلقيقي للمال، واإلنسان مستاللف فيه. -1
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 املال من أول األشيا  الي حياسب عليها العبد يوم القيامة. -3

 غَّبت السنة النبوية يف إنفاق املال يف طرقه املشروعة.ر  -4

 دوب.إلنفاق املنا، وتركت األمر ابخليار يف واجب إنفاقه من املالاملقدار الالسنة النبوية حددت  -5
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 ع.وضعت السنة النبوية ضوابط حمددة إلنفاق املال، حىت يتحقق اخلري للفرد واجملتم -6

 اجملتمع.و أضرار على الفرد  احلرام، ملا يف ذلك من هنت السنة النبوية عن إنفاق املال يف -7

  .ته دون هدهنت السنة النبوية عن اإلسرا  والتبذير، ودعت إىل احلفاا على املال وعدم إضاع -8
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 ندب.نفاق، سوا  على سبيل الوجوب أو اللإلساسية حددت السنة النبوية اجملاالت األ -10

 ة.ية الشريفيعد اإلنفاق على األسرة من أهم جماالت اإلنفاق الي أكدت عليها السنة النبو  -11

 تعاىل. اإلنفاق على الفقرا  وا تاجني من أعظم القرابت الي يتقرب هبا املسلم   -12

قدمننننة علننننى العامننننة م ت املصننننلحةوجعلننننصنننناحل العامننننة، ملهتمننننت السنننننة النبويننننة أميننننا اهتمننننام ابإلنفنننناق يف اا -13

 ة اخلاصة.املصلح

إلخنالص يف ع وأن يلهمننا اعلنم الننافوليس لنا يف هناية هذا البحث إال أن نبتهل إىل هللا سنبحانه وتعناىل أن يرزقننا ال

 القول والعمل.
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من استعمل الرشوة يف   صلى هللا عليه وسلم  تاب القضا ، يف ابب الرشوة ، ذكر لعن املصطفىرواه ابن حبان يف صحيحه، يف ك 30
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