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 ممخص

الدىج في ؽ بيغ حقيقة الدىج، كفخ  آراء العمساء في غ كبي  حقيقة الدىج كعبلقتو باالقتراد اإلسبلمي، : بحثتشاكؿ ىحا ال
كإضيار الشعسة،  الدىج مع االستيبلؾ، كأزاؿ التعارض بيغ كضحياالسحاىب الخكحانية كبيغ اإلسبلـ، كحجد عبلقتو باإلنتاج، ك 

. كقج خمرت الجراسة إلى أف الدىج يسكغ أف يكػف االقترادؼ كالحزارؼ  بالتخمف "الرحيح الدىج"كأكج عمى عجـ عبلقة 
، كفزػؿ السباحات التي تذغل عغ هللا، أك ات، كالذبيات، كالسكخكىتامحخ سبتخؾ الكذلظ قمبيا، كيسكغ أف يكػف ضاىخا، 

–كخمرت الجراسة إلى أف الدىج في اإلسبلـ ضابط قػؼ لبلستيبلؾ، كضابط لمسشتجات السحخمة  اتػاضعا. كسبتخكيا 
.كأما االقتراد اإلسبلمي مغ مبادغ ركيد مبجأ يحا فيػبة، ك يحـخ في السشتجات السفيجة لؤلمالدىج  كالسكخكىة، كأف -كالزارة

 الخاتسة فقج اشتسمت عمى أىع نتائج الجراسة، كأىع التػصيات.
 .االستيبلؾ، اإلنتاج، االقتراد، لدىجا: الكمسات الدالة
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  This research deals with the fact of asceticism and its relation to consumption and production 

in the Islamic economy.  The research shows the views of the scholars on the truth of asceticism 

,the difference between asceticism in the spiritual doctrines and Islam, in addition to 

determining its relation to production and clarifying it with consumption and removing the 

contradiction between asceticism and showing  grace. They also stressed the denial of the 

relationship between " true asceticism " and economic  and cultural backwardness. The study 

concluded that asceticism can be overt or apparent  by leaving  taboos ,misguidance ,suspicions 

and curiosity about permissibility of remembering God or leaving it modest. The study 

concluded that asceticism in Islam is considered to be one of the controls of consumption and 

the controls of products that are " Haram "such as hatred. Therefore, it is a fundamental 

principle of the Islamic economy.The conclusion included the most important findings and 

recommendations. 
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  السـقـدمــة

الحؼ عمسشا حقيقة  -ملسو هيلع هللا ىلص -دمحم الداىج كاحذخنا في زمخة عبجؾ  حقيقة الدىج الخالرة،الميع ارزقشا ؛ يارب لظ الحسج
  :، فالميع إنا ندألظ حدغ اإلنتاج كاالستيبلؾاالقتراد

 أما بـــــعد: 
، لتدتسخ الحياة، الساؿ كالصيباتشخيعة مغ الجيغ، كحبب إليو يو إلخمق هللا اإلنداف محتاجا إلى الجيغ كالحياة، فأندؿ فقج 

 ثع شخع زىجا ضابصا لحلظ الحب. 
إال أنشػا كييػػخا مػا نجػػج إشػكاال فػػي الجسػع بػػيغ الدىػج كبػػيغ االقترػاد بفخكعػػو، كاإلنتػاج كاالسػػتيبلؾ، خرػصػا فػػي عرػػخنا، 

 في ىحا البحث. ىحه اإلشكاليةعمى بحث  شاعدمكلحلظ كربسا ساكرنا بعس الذظ بأف ىشاؾ تعارضا، 
غ أف الدىج كاإلنتاج ال مغ مبادغ االقتراد، كلعل ذلظ راجع لسا تخكد في بعس الشفػس م الدىج مبجأجج باحيا اعتبخ نكلع 
، دكف أف أف يؤكج عجـ التعارض بيشو كبيغ اإلنتاجمغ ذلظ إذا تحجث عغ الدىج فإنسا يخيج لحلظ فإف بعس الباحييغ ك  يمتقياف،

 التعارض. ـغ كجو عجيبي
إف البحث في مفيـػ الدىج يعصيشا دافعا ألف نؤكج أف الدىج أداة تخشيج لبلقتراد، خرػصا ما نذاىجه في عرخنا مغ 

 ، أك إنتاج مدخؼ، أك ماؿ متكجس..استيبلؾ شاغ
 كقج جاءت الجراسة في مقجمة، بيغ فييا الباحث السػضػع، كمذكمتو، كأىجافو، كأىسيتو، كخصتو.

 فتختز باإلجابة عغ األسئمة التالية: مذكمة الدراسة  فأما
 ؟.حقيقة الدىج في اإلسبلـ، كما آراء العمساء فيوما  .1
 ؟. ىل يتعارض الدىج مع التمبذ بالسباحات كفزػليا .2
 ؟.ىل يتعارض الدىج مع إضيار نعسة هللا تعالى .3
 ؟. عبلقة الدىج بفخكع االقتراد: اإلنتاج، كاالستيبلؾما  .4
 ؟.االقترادؼ كالحزارؼ  ىج إلى تخمف السدمسيغىل يؤدؼ الد  .5

 .عغ تمظ األسئمة، كما تتزسغ مغ إشكاالت ػاالبحث في ىحا السػضػع؛ ليجيب ػف كقج آثخ الباحيُ 
 في األمػر اآلتية: فتتحجدأهداف الدراسة  كأما
 .الػصػؿ إلى حقيقة الدىج السذخكع أوال:
 .الدىج كاالقتراد اإلسبلميالتػفيق بيغ ما يطيخ مغ تعارض ضاىخؼ بيغ  ثانيا:
 .اإلجابة عغ الذبو الجائخة حػؿ عبلقة الدىج باالقتراد اإلسبلمي ثالثا:
 فتكسغ في احتياج الشاس لسعخفة إجابة األسئمة التالية:  أهسية الدراسةكأما 

  ؟.تخؾ السباحات مغ الدىجىل 
 ؟.ىل الدىج يقمل مغ اإلنتاج 
 صو ؟.ىل الدىج يسشع االستيبلؾ مصمقا أـ يزب 

 الدراسات الدابقة:
 :ضسغ كتب عامة، يغمخترخ  يغبحي ناكجج شامغ أفخد بحيا مدتقبل في ىحا السػضػع، لكش-شابحدب اشبلع-جج نلع 

: كتػػاب "االسػػتيبلؾ كضػػػابصو فػػي االقترػػاد اإلسػػبلمي"، لعبػػج الدػػتار الييتػػي، تحػػجث فيػػو عػػغ االسػػتيبلؾ كالدىػػج، األول
 ألقػاؿ.كحاكؿ الخبط بيشيسا، كجسع بعس ا
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: كتاب "أصػؿ االقتراد اإلسبلمي"، لخفيق السرػخؼ، تحػجث فيػو عػغ الدىػج كاإلنتػاج، كحكػع بعػجـ كجػػد التعػارض، الثاني
 كذكخ عجدا مغ أقػاؿ العمساء في معشى الدىج.

نيسػا لػػع كرغػع الجيػج السذػكػر لكػبل البػاحييغ، إال أف دراسػتيسا لػع تخػتز بسػضػػع حقيقػة الدىػج كعبلقتػو باالقترػاد، كسػا أ
، كعػػجـ التفرػػػيل، مسػػا جعػػل الحكػػػع الشيػػائي ليسػػا أقػػػخب  يجرسػػا معشػػى الدىػػج تفرػػػيبل، كاختبلفػػات العمسػػاء فيػػػو، كاكتفيػػا بػػالعسـػ
لبلرتجاؿ، كإف كشت اتفق معيسا في تمظ الشتيجػة، لكػغ اختمػف معيسػا فػي التفرػيل كالتػجقيق، كبقيػت مباحػث أخػخػ شخقتيػا فػي 

 .السػضػعاختراصيسا بيحا ، بحكع عجـ الفاضبلف يافىحا البحث لع يتعخض ليا الباح
 القائع عمى: السشهج العمسيكسيقـػ ىحا البحث عمى 

 .عمساء: استقخاء أقػاؿ الأوال
 راء لمػصػؿ إلى القػؿ الرحيح.اآلمقارنة  :ثانيا
 تصبيق مػضػع الدىج عمى فخكع االقتراد اإلسبلمي.: ثالثا

 اآلتي: عمى الشحػ  خطة البحثىحا، كقج جاءت 
 كخصة البحث، كالجراسات الدابقة كأىسيتيا، أىجافيا،ك ، : كتزسشت: مذكمة الجراسةالـسـقـدمــة. 

  :السبحث األول: التعريف بالزهد 
 في المغةالسطمب األول :. 
 إشكالية السفيـػالسطمب الثاني :. 
 تعخيف الدىج السذخكعالسطمب الثالث :. 
 :ة.اتباع العمع كلدـك الدش التعخيف األكؿ 
 :تخؾ كل شيٍء ال يشفع في الجار اآلخخة. التعخيف الياني 
 .التعخيف اليالث: التػسط أك االعتجاؿ في األخح بأسباب الجنيا كممحاتيا 
 :بيغ الخكحانية كالسادية كاإلسبلـالدىج  السطمب الرابع. 
 .السبحث الثاني: مقاربات العمساء لسعشى الزهد، واختالفهم في السفههم 
  ،كخسدة مجاالت:كفيو تسييج 
 الدىج القمبي. األول : 
 السحخمات.الثاني : 
 السكخكىات كالذبيات.الثالث : 
 السباحات أك الحاجات األساسية.الرابع : 
 فزػؿ السباحات.الخامس : 
 السبحث الثالث: عالقة الزهد باالقتراد اإلسالمي 
 .السصمب األكؿ: عبلقة الدىج باإلنتاج 
 ستيبلؾ.السصمب الياني: عبلقة الدىج باال 
  بإسبلـ الدػؽ السصمب اليالث: عبلقة الدىج. 
  :عبلقة الدىج بإضيار الشعسةالسصمب الخابع. 
  :االقترادؼ كالحزارؼ  بتخمف السدمسيغعبلقة الدىج السصمب الخامذ. 

 أىع الشتائج كالتػصيات. الخاتسةكتزسشت       
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 !..كاإلنتاج ، كالدىج كاالقترادالدجادالتػفيق ك ك  ،العمع كاليجػ خاءكالق يغارزؽ الباحي كبعج: فيا رب
 

 

 

 السبحث األول: التعريف بالزهد
 الدىج مغ خبلؿ السصالب التالية:مفيـػ يعخؼ يسكغ أف 

 السطمب األول: في المغة:
لد ىادة في الداء كالياء كالجاؿ أصٌل يجؿُّ عمى ِقّمِة الذيء. كالّدِىيج: الذيء القميل. كىػ ُمْدِىٌج: قميل الساؿ، قاؿ الخميل: ا

يغ خاصة نيا، كالدُّْىج في الجِّ  .(2)اإلعخاض، كالتخؾ، كالقجر اليديخخبلؼ الخغبة، ك كمغ معاني الدىج في المغة: ، (1)الجُّ
أف الدىج ىػ التخؾ الكمي، أك مشيا كىحه السعاني المغػية إضافة لبعس الشرػص الذخعية جعل بعس الشاس يفيع 

إلى  ػف مسغ يسيم- آخخكف  كرفسبيحا السعشى،  مغ بعس السترػفة فعسل الستجيشػف ، اإلعخاض الكمي عغ الحياة كالساؿ
، مسا يجعميا تعشي التي تقيج إشبلؽ ىحه السعاني األخخػ  إلى الشرػص كبل الفخيقيغ كلع يشطخمصمقا،  الدىج -السحاىب السادية

 .حجدةلبعس األمػر، كفي حاالت متخكا جدئيا، أك إعخاضا جدئيا 
 اني: إشكالية السفههم:السطمب الث

، لكغ ما زاؿ اإلشكاؿ قائسا في  تؤكجتحجث لداف الذخع عغ لفطة الدىج، كجاءت سياقات كييخة  عمى معشى الدىج في العسـػ
كىحا ، الحقيقةأنطار السدمسيغ في بياف  ؼُ اختبل اإلشكاؿ يقة الدىج، كالسجاالت التي يجخميا، كمسا يجؿ عمى ذلظقتحجيج ح

أف "معخفة الدىج أمخ مذكل، بل  يؤكج ، كجعمو(3)يقػؿ: "كلعل السحكػر فيو يديج عمى مئة قػؿ"-رحسو هللا- زاليالغجعل  األمخ
 سبب ىحا االختبلؼ أحيانا ن القيماب، مسا يعشي أف الداىج قج ال يعخؼ كيف يدىج، كقج أرجع (4)حاؿ الدىج عمى الداىج مذكل"

، كال يعشي ذلظ أنشا ال ندتصيع أف (5)العمع كالذخعحالو، كلع يعبخ عغ لداف أف كييخا مسغ تحجث في الدىج عبخ عغ ذكقو ك 
 ، بل يسكششا ذلظ بذيء مغ البحث كالتأمل.نرل إلى حقيقة الدىج، أك عمى األقل نقاربيا

"كقج رأيت لفطة العفة عمى الدىج؛ ألف الدىج بخأيو "أدنى إلى الدمبية كاالستكانة"، قاؿ:  -السعاصخ- الغزالي دمحم كقج فزل
، كالػاقع أف (6)الذارع استعسل كمسة العفة فى نرػص كييخة صحيحة، أما كمسة الدىج فتخػ أنيا لع تجىء فى حجيث صحيح"

، كسا أف لفع كالزبط الدمبية جاءت إلى لفطة الدىج بدبب التفديخات الخاشئة، كإال فالدىج يحسل معشى القػة عمى الخشادة
 ة.الدىج قج أتى في أحاديث صحيح

 
 السطمب الثالث: تعريف الزهد السذروع:

نقمت إليشا تعخيفات كييخة ججا لمدىج، إال أف غالبيا يجخل في بعس جدئيات الدىج، كأميمة لو، أك جانب مغ جػانبو، أك أثخ 
 دىج:سيديجنا ذلظ كذفا لحقيقة الخبلؿ بحيشا لسجاالت الدىج سأكتفي بأىع التعخيفات الكمية، ثع مغ  كليحامغ آثاره؛ 

                                                 
  .30، ص3ابغ فارس، معجع مقاييذ المغة، ج(1) 
 .403، ص1. مجسع المغة، السعجع الػسيط، ج484ص ،2الجػىخؼ، الرحاح، ج (2)

  .227ص، 4الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(3) 
  .241، ص4ج، بياف درجات الدىج كأقدامو ربع السشجيات، كتاب الفقخ كالدىج، عشػاف:الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، (4) 
 . 257العدؼ، تيحيب مجارج الدالكيغ، ص (5) 
 . 181لعاشفي في اإلسبلـ، صالغدالي، الجانب ا(6) 
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  ."العمع كلدـك الدشةاتباع " التعريف األول:
جج ن، كلع (7)، كذكخ أف عكذ الدىج عشجىع ىػ "العسل بالخأؼ كالسعقػؿ"كىحا التعخيف ندبو أبػ حامج الغدالي ألىل الحجيث

ع الجيغ مغ قاؿ ىحا الكبلـ مغ أىل الحجيث، حتى ندتػضح مقرػده، كلعميع يقرجكف أف الدىج ىػ اتباع ما دؿ عميو عم
أف ىحا الذيء حخاـ أك مكخكه، فسغ الدىج تخكو، كإذا دؿ عمى أف الذيء كاجب أك مشجكب فسغ الدىج  مىكالدشة، فإذا دؿ ع

فعمو، كأما تخؾ السباح فيحتسل عشجىع أف ال يجخمو الدىج؛ ألف العمع كالدشة قج دال عمى إباحتو، كأما تخؾ فزػؿ السباح فيحتسل 
اإلشكالية القائسة في ىحا التعخيف: ىل الدشة ىحا التعخيف، لكغ تبقى عمى يعتخض أحجا عمى العسـػ  األمخيغ، كلحلظ ال أضغ

 دلت عمى مذخكعية الدىج في فزػؿ السباح أـ ال؟.  
كلع يعمق أبػ حامج عمى قػليع: "لدـك الدشة"، كلعمو متفق مع ىحا، لكشو قيج الخأؼ بالفاسج الحؼ يصمب بو الجاه في الجنيا، 

ما ىػ مغ فزػؿ الذيػات، ثع ذكخ أف مغ العمـػ ما ال فائجة  عتبخ ذلظ إشارة إلى بعس أسباب الجاه خاصة، أك إلى بعسكا 
فيو في اآلخخة، كقج شػلػىا حتى يشقزي عسخ اإلنداف في االشتغاؿ بػاحج مشيا، كىحا يتعارض مع شخط الداىج بأف يكػف 

 .(8)الفزػؿ أكؿ مخغػب عشو عشجه
 الدىج السذخكع ىػ تخؾ كل شيٍء ال يشفع في الجار اآلخخة، كثقة القمب بسا عشج هللا.  ني:التعريف الثا

 .(9)كىحا تعخيف ابغ تيسية
 تػضيح التعخيف:

، كقج اعتبخ ابغ القيع أف -كىػ اليقة باهلل تعالى-اعتبخ ابغ تيسية أف الدىج لو جانباف: التخؾ الطاىخ، كالعسل القمبي  
، كىػ كسا قاؿ، لكغ ابغ القيع لع يبيغ سبب ذلظ، عمسا أنو يخػ (10)ـ شيخو مغ أحدغ ما قيل في الدىجالجانب األكؿ مغ كبل

أف الدىج الطاىخ ىػ في الحخاـ )كربسا يجخل في ذلظ السكخكىات كالذيػات( فقط، بخبلؼ ابغ تيسية، الحؼ يخػ أف الدىج 
مغ كبلـ ابغ تيسية فبل أعتقج أف ابغ القيع يعارض شيخو الطاىخ مسكغ أف يكػف في فزػؿ السباحات، كأما الجانب اآلخخ 

 فيو، غيخ أف فدخه بذيء آخخ، مخ معشا قخيبا.
الستعمقة بو، إذ الدؤاؿ الحؼ يسكغ أف يمح عميشا عشج قخاءتشا ليحا  في بعس الجػانب لمتػضيح اجككبلـ ابغ تيسية يحت

 .ما األشياء التي ال تشفع في اآلخرة ؟التعخيف ىػ: 
األشياء التي ال تشفع في اآلخخة  الخجػع إلى سياقات أخخػ مغ كبلـ ابغ تيسية يتبيغ مغ خبلؿ التأمل الجقيق أنو يحجدكعشج 
 بسا يمي: 

، فيي كحلظ لغ تشفع في اآلخخة، كالميػ، كبعس األلعاب التي ال نفع (11)مشيا مصمقا -فائجة-األشياء الجنيػية التي ال نفع  (1
 فييا.

 ميل: كل ما يرج عغ عبادة هللا كشاعتو كشاعة رسػلو، ككالسحخمات عسػما.، (12)األمػر الزارة (2
، كسباحات الخياضة إذا فػتت العبادة السدتحبة، أما إذا فػتت العبادة الػاجبة فحلظ (13)ت لسا ىػ أنفع مشوكل ما ىػ مفػِّ  (3

 مغ السحخمات، كيجخل في قدع "األمػر الزارة".
ل لسا يديج ضخره عمى (4  ، كاإلكيار مغ تشاكؿ األشعسة أك أنػاع الحمػيات.(14)نفعو كل ما ىػ محرِّ

                                                 
 .228ص ،4الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(7) 
 .228ص ،4الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(8) 
 . 641، ص10ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ، ج(9) 

 . 12، ص2ابغ القيع، مجارج الدالكيغ، ج(10) 
  .615، ص10ج، في "جساع الدىج كالػرع " رلفابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ، (11) 
 . 511، ص10ج، ككسا أف الصخيقة العمسية برحة الشطخ في األدلة كاألسباب فرل:، السخجع الدابق(12) 
 .615، ص10ج، في "جساع الدىج كالػرع " رلف، السخجع الدابق(13) 
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كتخؾ لبذ الخفيع مغ  فزػؿ السباحات التي ال يحتاج إلييا لفعل كاجب كال مدتحب، أك التي تتخؾ ألجل نية صحيحة، (5
 ، كقج مخ بحث فزػؿ السباحات عشج ابغ تيسية قخيبا. (15) اليياب تػاضعا هلل

 كأما األمػر التي ال يرح فييا الدىج:، لدىجفيحه األمػر كميا يذخع فييا ا
االمتشاع مغ فعل السباحات مصمقا كالحؼ يستشع مغ أكل المحع كأكل الخبد أك شخب الساء أك لبذ الكتاف كالقصغ كال  .1

 .(16)يمبذ إال الرػؼ كيستشع مغ نكاح الشداء
 ، كعبادة هللا كشاعتو كشاعة رسػلو.(17)ما يشفع في اآلخخة .2
، كاستخجاـ الػسائل التي تعيغ عمى العبادة.. كالدىج في ىحا "زىج في نػع مغ (18)عمى ما يشفع في اآلخخةما يدتعاف بو   .3

 .(19)عبادة هللا كشاعتو"
،كالتجارة، كالدراعة، كالرشاعة عسػما، كنحػ ذلظ، كىحا الشػع قخيب مغ فعل (20)السشافع الجنيػية الخالرة أك الخاجحة .4

 كؿ. السباحات، السحكػر في القدع األ
اإلنتاج لشيزة األمة، كصشاعة الدبلح لمجفاع عشيا،...فيي جسيعا إما  -كسا ىػ ضاىخ-كيجخل في القدسيغ اآلخخيغ 

"فأما الدىج في الشافع فجيل قال ابن تيسية:  مشافع خالرة، كإما مشافع راجحة، كإما كسائل يدتعاف بيا عمى غايات أخخكية...
  .(21)"}احخص عمى ما يشفعظ كاستعغ باهلل كال تعجدف{" -ملسو هيلع هللا ىلص-كضبلؿ كسا قاؿ الشبي 

كقج فدخ ابغ عييسيغ كبلـ ابغ تيسية بقػلو: "كليذ الدىج أنو ال يمبذ اليياب الجسيمة، كال يخكب الديارات الفخسة...يتقذف 
عمى عبجه، كإذا تستع بالسبلذ عمى ىحا  كيأكل الخبد ببل إداـ...كلكغ يتستع بسا أنعع هللا عميو، ألف هللا يحب أف يخػ أثخ نعستو

 .(22)"الػجو صار نافعًا لو في اآلخخة...
بعس السعاصخيغ، ميل: أبػ الػفا  تعخيفالتػسط أك االعتجاؿ في األخح بأسباب الجنيا كممحاتيا. كىحا  :لثالتعريف الثا

 .(23)التفتازاني
 

 :الزهد بين الروحانية والسادية واإلسالمالسطمب الرابع: 

 إزاءىا ما جعل العاَلع يشقدعكىػ ، ، ركح كجدجطاىخة اإلندانية ضاىخة مخكبة، كليدت أحادية الجانب، كتتكػف مغ جانبيغال
 إلى ثبلثة اتجاىات:

ىحه األدياف  عمى ىحا الجانب كييخ مغ األدياف الذخقية، كاألفكار الفمدفية الخكحانية، كلحلظ اعتبخت تكقج ركد  الروحاني: (1
ىػ في "الدىج" الخكحاني الخالز مغ السادة، كقخر بعزيع أف ذلظ ال يتع إال بالقزاء عمى الجدع، كأنو  حَ الشجا كاألفكار

 إذا قػيت الخكح سيصخت عمى العالع، فالخكح تحكع قػانيغ السادة.

                                                                                                                                                            
 .615، ص10ج، في "جساع الدىج كالػرع " رلف ،السخجع الدابق(14) 
 . 139-133، ص22ج... قسذة اليسيشة ميل الحخيخ كالكتاف الستغالىعغ الستشده عغ األ كسئل:السخجع الدابق، (15) 
  . 134، ص22ج... عغ الستشده عغ األقسذة اليسيشة ميل الحخيخ كالكتاف الستغالى كسئل:، السخجع الدابق(16) 
 . 511، ص10ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ، ج(17) 
 . 511، ص10ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ، ج(18) 
 . 511، ص10ة، مجسػع الفتاكػ، جابغ تيسي(19) 
 . 615، ص10ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ، ج(20) 
 .6868، رقع 56، ص 8. مدمع، الرحيح، ج511، ص10ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ، ج(21) 
 . 323-322ابغ عييسيغ، شخح األربعيغ الشػكية، ص(22) 
 .60صالتفتازاني، مجخل إلى الترػؼ اإلسبلمي، (23) 
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مغ األفكار قبل أف تجخميسا بعس التعجيبلت اإلصبلحية، ك ، (26)كالسديحية، (25)، كاليشجكسية(24)كمغ تمظ األدياف: البػذية
كسا -الصخؽ الرػفية العمسانية إحجػ  – الييبد، ك (28)ف ػ الخكحانيالفبلسفة  :، كفي الحجيث(27)الفمدفة اإلشخاقية :القجيسة

 عمى تفريل كاختبلؼ عشجىع في ىحا الجانب. .(29) -يدسييا بعزيع
رىع، فقج قاؿ: "كمغ ىؤالء مغ كاف جقيق أفكال وذكخ ابغ رجب سببا دقيقا لدىج ىحا االتجاه، مسا يجؿ عمى استيعابقج ك 

يأمخ بالدىج في الجنيا، ألنو يخػ أف االستكيار مشيا مػجب اليع كالغع، كيقػؿ: كمسا كيخ التعمق بيا، تألست الشفذ 
 .(30)بسفارقتيا عشج السػت، فكاف ىحا غاية زىجىع في الجنيا"

الفمدفية السادية، كلحلظ اعتبخت الشجاح ىػ في عمى ىحا الجانب كييخ مغ األفكار  كقج ركدت الجدساني، أو السادي: (2
"التقجـ" السادؼ الخالز عغ الجػانب الخكحية، كذىب بعزيع أبعج مغ ذلظ حيغ أنكخ الجانب السعشػؼ لئلنداف، كما 

 اإلنداف عشجىع إال نفايات كػنية، تديصخ عميو بعسػمو قػانيغ السادة، كىحا قػؿ بالجبخية السادية.
الفمدفات السادية القجيسة، كالفمدفات السعاصخة كالعمسانية الذاممة، كما الجيانة الييػدية، ك الجانب: كمسغ ركد عمى ىحا 

 .(31)انبيق مشيا مغ اشتخاكية، كرأسسالية ال سيسا السمحجة مشيا
عغ آياتشا غافمػف كىؤالء ىع الحيغ قاؿ هللا فييع: "إف الحيغ ال يخجػف لقاءنا كرضػا بالحياة الجنيا كاشسأنػا بيا كالحيغ ىع 

 [.8 - 7أكلئظ مأكاىع الشار بسا كانػا يكدبػف" ]يػنذ:
عميو بأنو يدبب صخاعا نفديا، كمذاكل  ػاالدىج، كحكس كاكقج تأثخ بيحا االتجاه السادؼ بعس السشتدبيغ لئلسبلـ، فأنكخ 

ككانت أغمب كشطخيات فخكيج، عمع الشفذ كاالجتساع، السادية في شطخيات الفي ذلظ إلى  كااجتساعية كالشفاؽ، كاستشج
كمغ ىؤالء عمي الػردؼ في كتابو كعاظ في تحميل ضاىخة الدىج في اإلسبلـ كتب السؤرخيغ السادييغ الغخبييغ،  عمرادرى

كاف عشجه -رضي هللا عشو -بأف عشجه مذكمة نفدية، كأف عسخ  -رضي هللا عشو-، حتى حكع عمى عيساف الدبلشيغ
 .(32) !!-رضي هللا عغ الجسيع -غ قمسو سػػ عمي كالحديغ كعجد قميل كعسار بغ ياسخ ، كلع يدمع متصخؼ في أعسالو

رخاع بيغ الحق كالباشل، أك الخيخ كالذخ، كىحا شيء شبيعي مػجػد الكيبجك أف الػردؼ ال يفخؽ بيغ نػعيغ مغ الرخاع، 
فديا، فحكع عمى الشػع األكؿ مغ صخاع آخخ نفدي بيغ شخكر متعارضة تدبب مخضا نكقج أقخه القخآف، ك في كل إنداف، 

، كإف لع يرخح بحلظ الرخاع بأنو يدبب مخضا نفديا، ككانت محرمة قػلو إنكار األخبلؽ كاألدياف؛ ألنيا تدبب صخاعا

                                                 
، كانطخ تفريل قرة زىج بػذا: 11راىػال، بػذا، تخجسة يػسف الذاـ، ص  .58، 34، 33، 30كتاب بػذا السقجس، تخجسة سعجؼ يػسف، ص -امابادابػذا، الج(24) 

 كما بعجىا. 36زكي، قرة بػذا، ص
الػافي، مقالة: "الدىج في اليشجكسي"، مػقع  . كانطخ: ألصاؼ62-61، 54، 53، 51، ص1البيخكني، تحقيق ما لميشج مغ مقػلة مقبػلة في العقل أك مخذكلة، ج(25) 

 http://www.nidaulhind.com/2017/01/blog-post_30.html"، 1ش  1نجاء اليشج، كقج ندب ىحا القػؿ إلى: "سانيدا أبشذت فرل 
أقخب ما تكػف إلى السادية، كالخأسسالية. كييخ مغ نرػص اإلنجيل تؤكج ىحا السعشى، كإف كانت بعس الفخؽ كالبخكتدتانت تشطخ نطخة أخخػ ليحه الشرػص (26) 

 انطخ: بيجػفيتر، اإلسبلـ بيغ الذخؽ كالغخب، كتأكيجه في أغمب الكتاب عمى ىحه السعاني.
 .59-57، ص1ابغ سيشا، التشبييات كاإلشارات، ج(27) 
، تاريخ الفمدفة الحجيية، ص(28)   .97كـخ
حؼ ناقر مرصفى محسػد في كتابو السعخكؼ "حػار مع صجيقي السمحج" مسغ كاف يعير مع الييبد، انطخ . ككاف الانطخ: فيسي، يػميات زعيع الييبد ماندػف  (29) 

كال  كقج عخؼ السديخؼ الييبد بأنو " نسػذج اإلنداف الحؼ يخفس أسصػرة الشجاح السادية االستيبلكية الحجيية، كسا يخفس رؤية السجتسع لمحياة الفرل األكؿ مغ الكتاب.
دنى التي تأتيو مغ اإلعبلـ كيترجػ ليا، كىػ يعمغ عغ كل ىحا بارتجاء السبلبذ الخثة كالعير في كػمػنات جساعية تحاكؿ أف ترل إلى الحج األ يشراع لئلشارات

 .193دراسة في سيختو السعخفية، ص–. كانطخ: عصية، السديخؼ 106العمسانية كالحجاثة كالعػلسة، ص  2لبلستيبلؾ". حخفي، حػارات السديخؼ 
 . 187، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج(30) 
كانطخ: قارة، إشكالية تذيؤ لبلشبلع عمى ىحه االتجاىات انطخ: بيجػفيتر، اإلسبلـ بيغ الذخؽ كالغخب. السديخؼ، العمسانية الذاممة. شخيف، خخافة اإللحاد. (31) 

 .173اإلنداف، ص
 .37-16الػردؼ، كعاظ الدبلشيغ، ص(32) 
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استيبلؾ الدمع، مسا يؤدؼ إلى ما يدسى بالدعار كيخة عا نفديا مع ا حقيقة، كلعمو لع يجرؾ أف إنكار الدىج يدبب صخ 
 معشا. بيانو سيأتياالستيبلكي، كسا 

كردت نرػص كييخة في الذخع تجعػ إلى الدىج كتحـ الجنيا، ككردت نرػص أخخػ تجعػ إلى اإلعسار كالعسل  اإلسالمي: (3
 كتسجح الجنيا، كبالتالي انقدع السدمسػف ألجميا إلى شػائف:

مشيا بسا يتفق مع ىحه الشطخة ، كلع يشكخكا الشرػص األخخػ، لكشيع أكلػا كييخا َمن غمَّبها نرهص الزهد وذم الدنيا .1
التبعيزية لمذخع، فكانت الشتيجة أنيع اقتخبػا كييخا مغ الشطخة الخكحانية في العالع، كإف لع يقػلػا بقػليع تساما، كلحلظ كانػا 

 أحدغ حاال مغ أكلئظ، لكشيع انحخفػا عغ الصخيقة اإلسبلمية الرحيحة.
"قل متاع الجنيا قميل كاآلخخة خيخ لسغ اتقى كال تطمسػف فتيبل" ]الشداء:  كمغ الشرػص التي ركدكا عمييا قػؿ هللا تعالى:

77.] 
 ، كبعس الستفمدفة مغ اإلسبلمييغ.كمسغ ذىب إلى ىحا االتجاه بعس السترػفة

"كمشيع مغ ، (33)كىؤالء أقداـ كييخة: "مشيع مغ يقترخ مغ الجنيا عمى قجر ما يدج الخمق فقط، كىػ حاؿ كييخ مغ الدىاد "
مغ يجه كال يسدكو...كمشيع مغ لع يحرل لو شيء مغ الفزػؿ، كىػ زاىج في  -فزػؿ السباحيخخج أؼ –خجو يخ

كمشيع مغ يخاؼ أف يشقز حطو مغ اآلخخة بأخح فزػؿ الجنيا، كمشيع مغ يخاؼ  تحريمو، إما مع قجرتو، أك بجكنيا...
مغ كاف يشطخ إلى حقارة الجنيا عشج هللا، مغ شػؿ الحداب عمييا...كمشيع مغ يذيج كيخة عيػب الجنيا...كمشيع 

 .(34) فيقحرىا...كمشيع مغ كاف يخاؼ أف تذغمو عغ االستعجاد لآلخخة كالتدكد ليا"
، كلع يشكخكا الشرػص األخخػ، لكشيع أكلػا كييخا مشيا بسا يتفق مع ىحه الشطخة، فكانت َمن غمَّبها نرهص العسل واإلعسار .2

الشطخة السادية لمعالع، كإف لع يقػلػا بقػليع تساما، كلحلظ كانػا أحدغ حاال، لكشيع أيزا الشتيجة أنيع اقتخبػا كييخا مغ 
 انحخفػا عغ الصخيقة اإلسبلمية الرحيحة.
 [. 61: "كاستعسخكع فييا" ]ىػد: -تعالى -كمغ الشرػص التي ركدكا عمييا قػؿ هللا

كيسكغ أف نجخل في ىحا االتجاه مغ .كخؼ الشيزةكمسغ ذىب إلى ىحا االتجاه بعس اإلصبلحييغ السعاصخيغ، كبعس مف
"صارت الجنيا أكبخ ىسو، ليا يغزب، كبيا يخضى، كليا يػالي، كعمييا يعادؼ، كىؤالء ىع أىل الميػ كالمعب كالديشة 

 .(35)كالتفاخخ كالتكاثخ"
قػمييغ، كالتقجمييغ، كغيخىع، أصحاب االتجاىات العمسانية السشتدبة إلى اإلسبلـ كالميبخالييغ، كال لشطخةكمسغ يجعي ىحا ا

عمى اختبلؼ شػائفيع في القخب أك البعج عغ حقيقة اإلسبلـ، كعشج التحقيق نججىع أقخب لمسحاىب السادية مشيا إلى 
 اإلسبلـ.

، كلع يغمبػا جانبا عمى اآلخخ، كاعتبخكا أف الحكع عمى ذلظ يكػف بحدب خبلصة َمن وازنها بين نرهص الزهد واإلعسار .3
كابتِغ فيسا  : "-تعالى–لشرػص الذخعية، كركدكا عمى الشرػص التي عبخت عغ ىحا التػازف، ميل قػؿ هللا تػازنات ا

 [. 77آتاؾ هللا الجار اآلخخة كال تشذ نريبظ مغ الجنيا"]القرز: 
مغ  السعاصخيغ -إف لع يكغ كل -، كأكيخ(37)، كبعس السترػفة(36)كمسغ ذىب إلى ىحا القػؿ أغمب عمساء أىل الدشة

، كيسكغ أف نجخل في ىحا االتجاه  "الشػع السقترج" كىػ مغ "أخح الجنيا مغ كجػىيا السباحة، كأدػ (38)اإلسبلمييغ
                                                 

 . 192، ص2العمـػ كالحكع، جابغ رجب، جامع (33) 
 . 197-195، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج(34) 
 . 187-186، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج(35) 
 . 21-17، ص2ابغ القيع، مجارج الدالكيغ، ج(36) 
 .60صالتفتازاني، مجخل إلى الترػؼ اإلسبلمي، (37) 
 . 182إلسبلـ، صلغدالي، الجانب العاشفي في انطخ ميبل: اا(38) 
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، قاؿ ابغ رجب: "كىؤالء قج اختمف في (39)كاجباتيا، كأمدظ لشفدو الدائج عمى الػاجب، يتػسع بو في التستع بذيػات الجنيا"
اب عمييع في ذلظ، إال أنو يشقز مغ درجاتيع في اآلخخة بقجر تػسعيع في دخػليع في اسع الدىادة في الجنيا...كال عق

كالسقترجكف مغ ىؤالء "مشيع مغ يفدح لشفدو أحيانا في تشاكؿ بعس شيػاتيا السباحة، لتقػػ الشفذ بحلظ، ، (40)الجنيا"
بو إلى هللا، كسا كاف كييخ  ،  "كأىل الدىج في فزػؿ الجنيا أقداـ: فسشيع مغ يحرل لو، فيسدكو كيتقخب(41)كتشذط لمعسل"

مغ الرحابة كغيخىع...كاف عيساف كعبج الخحسغ بغ عػؼ خازنيغ مغ خداف هللا في أرضو، يشفقاف في شاعتو، ككانت 
 .(42) معاممتيسا هلل بقمػبيسا...."

 اجعا إلى زمانيا...كمسا يجؿ عمى التػازف عشج ىحا االتجاه قػؿ ابغ رجب: "أف الحـ الػارد في الكتاب كالدشة لمجنيا ليذ ر 
كليذ الحـ راجعا إلى مكاف الجنيا ...كال إلى ما أكدع هللا فييا مغ الجباؿ كالبحار كاألنيار كالسعادف...فإف ذلظ كمو مغ 

؛ ألف غالبيا (44)ثع إف "الحـ راجع إلى أفعاؿ بشي آدـ الػاقعة في الجنيا، (43)نعسة هللا عمى عباده بسا ليع فيو مغ السشافع"
 .(45)ى غيخ الػجو الحؼ تحسج عاقبتو "كاقع عم

، كمدرعة لآلخخة كليدت مدبمة (46)ككييخا ما يحكخ ىؤالء أف الجنيا مشدؿ سفخ يتدكد مشيا لسا بعجىا مغ دار اإلقامة
 .(47)نتشة

مغ  في شخيقة بعس عمسائشا جانبا تخبػيا، كىػ إذا كاف السدمسػف أقػياء، ككيخت األمػاؿ في أيجييع، أكيخكا شاكقج الحط
ذكخ الشرػص الذخعية الحاثة عمى الدىج، فإف ضعف السدمسػف، كقمت لجييع األمػاؿ كاف اإلكيار مغ ذكخ نرػص 

 العسل كاإلنتاج ىػ األليق بالحاؿ، كاألندب في السقاؿ.
خافو : " فإف كاف التذخيع ألجل انحخاؼ السكمف أك كجػد مطشة انححيغ قاؿكقج أشار الذاشبي إلى قخيب مغ ىحا السعشى 

عغ الػسط إلى أحج الصخفيغ كاف التذخيع رادا إلى الػسط األعجؿ، لكغ عمى كجو يسيل فيو إلى الجانب اآلخخ ليحرل 
 .(48)االعتجاؿ فيو"

 مى الجانب اآلخخ ليحرل االعتجاؿ.فسعالجة االنحخاؼ تكػف بالتخكيد ع
أف يتبتمػا كيتخكػا الشداء  -رضػاف هللا عمييع-ابة ثع ذكخ أميمة، مشيا قػلو: "كلسا ذـ الجنيا كمتاعيا ىع جساعة مغ الرح

كالمحة كالجنيا كيشقصعػا إلى العبادة فخد ذلظ عمييع رسػؿ هللا صمى هللا عميو ك سمع...كدعا ألناس بكيخة الساؿ كالػلج بعج ما 
يا كالتستع بالحبلؿ مشيا كلع أندؿ هللا إنسا أمػالكع كأكالدكع فتشة، كالساؿ كالػلج ىي الجنيا، كأقخ الرحابة عمى جسع الجن

 .(49)يدىجىع كال أمخىع بتخكيا إال عشج ضيػر حخص أك كجػد مشع مغ حقو"
كىحا يؤكج لشا صحة ما يفعمو بعس السعاصخيغ حيغ يخكد عمى جانب الشيزة كالعسل كاالعتسار في عرخنا؛ ألجل ما 

 اني ألجل ذلظ.أصيبت بو األمة مغ ضعف، إال أف مغ غيخ السقبػؿ أف يتع تحخيف السع
 

                                                 
 . 188، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج )39(
 . 188، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج )40(

 . 192، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج(41) 
 . 196-195، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج(42) 

 . 187-186، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج )43(
 . 187-186، ص2جامع العمـػ كالحكع، جابغ رجب، (44) 
 . 187، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج(45) 
 . 188، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج(46) 
 . 359العسخؼ، سيخة خميفة قادـ، ص(47) 
 . 367، ص1الذاشبي، السػافقات، ج(48) 
 . 369، ص1الذاشبي، السػافقات، ج(49) 
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 السبحث الثاني: مقاربات العمساء لسعشى الزهد، واختالفهم في السفههم.

 تسهيد:
 :(50)عمى قػليغ سكغ في األزماف الستأخخة أـ ال ؟،اختمف السدمسػف بجاية: ىل الدىج م

 .(51)األكؿ: أف الدىج بعج زمغ الدمف غيخ مسكغ، ألنو ال يػجج حبلؿ محس. قاؿ ابغ رجب: "كفيو نطخ"
الياني: أف الدىج مسكغ في أؼ زماف ميسا كيخ الحخاـ؛ كلػ لع يػجج الحبلؿ لكاف الحخاـ في حق الشاس حبلال بدبب 

عمى  السجاالت التي يدخمها الزهداختمف السدمسػف في  إذاالضصخار، كىحا قػؿ جسيػر األمة كسا سيتبيغ مغ اآلراء التالية، 
 الشحػ اآلتي:

 األول: الزهد القمبي: 
، (53)يػنذ بغ ميدخة، ك (52)دب إليومالظ كسا نُ كىحا قػؿ بعس الدمف، مشيع:  .أعساؿ القمػب ال الجػارحأف الدىج مغ ؼ أ

 .(55)-الجسيع هللا رحع-ابغ رجب ، ك (54)رأؼ القخافيكىػ 
تى يدىج في نفدو كلعل عبارة أبي حامج الغدالي التالية تجخل في ىحا السجاؿ لمدىج: "كل ما سػػ هللا فيشبغي أف يدىج فيو ح

-رحسو هللا–، كلػ قرخىا قخيبا قخيخه، كىي عبارة جسيمة، لكغ الغدالي ال يقرخ الدىج عمى القمبي فقط، كسا سيأتي ت(56)أيزا"
 لكانت أشج كقعا عمى الشفذ.

 :(57)عشج ىحا االتجاه يكػف بيبلثة أشياء القمبي الزهدأصهل و 
 قة بسا يسمكو اإلنداف نفدو. اليقة بأف هللا ضسغ أرزاؽ عباده، أكيخ مغ الي .2
 الخغبة باليػاب عشج السريبة مغ ذىاب ماؿ، أك كلج، أك غيخ ذلظ، أكيخ مغ الخغبة مغ عجـ ذىاب ذلظ.  .3
 استػاء السجح كالحـ عشج العبج إذا كاف عمى حق.  .4

 ، مغ أىسيا أمخاف:ويدخل في الزهد القمبي أمهر كثيرة
أبػ كاعتخض كىحا مغ أعساؿ القمػب، -(58)اليػرؼ كابغ حشبلك-عجد مغ العمساء ه بحلظفدخ . "قرر األمل" .1

؛ ألف مغ قرخ أممو زىج، كأمارة لمدىج حقيقة الدىج، بل ىػ سببعمى ذلظ بأنو ليذ  (60)ابغ حجخ ك  (59)شالب السكي
ع ىحا حامج الغدالي م أبػ تفقكي، كألنو يتػلج مغ شػؿ األمل الكدل عغ الصاعة، كالشدياف لآلخخة، كالقدػة في القمب

اعتخاضا عمى مغ قرخ الدىج عمى  -أيزا-كيسكغ أف يكػف ىحا، (61)حكخه عمى كجو التػضيح فقطياالعتخاض، لكشو 
 العسل القمبي.

                                                 
 . 259لكيغ، ص العدؼ، تيحيب مجارج الدا(50) 
 . 186، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج(51) 
 .150، ص1الدفيخؼ الذافعي، السجالذ الػعطية في شخح أحاديث خيخ البخية، ج(52) 
 .505، ص5. ابغ رجب، فتح البارؼ، ج183-180، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج(53) 
 . 210، 209، ص4القخافي، الفخكؽ، ج(54) 
 .505، ص5. ابغ رجب، فتح البارؼ، ج183-180، ص2ب، جامع العمـػ كالحكع، جابغ رج(55) 
 .227، ص4الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(56) 
 . 183-180، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج(57) 
 . 258 -257. العدؼ، تيحيب مجارج الدالكيغ، ص241، ص 1القذيخؼ، الخسالة، ج(58) 
 . 241ص  ،1القذيخؼ، الخسالة، ج(59) 
 .237، ص11ابغ حجخ، فتح البارؼ، دار السعخفة، ج(60) 
 .228، ص4الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(61) 
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، كعسـػ كبلـ باقي (63)، كابغ عبج الدبلـ(62). نز عمى ذلظ اليخكؼ الزهد في رؤية الزهد واالعتساد عميه .2
ما زىجت فيو، كاستػاء الحاالت فيو عشجؾ، كىػ أف يخػ الذخز استحقار كيعشي ذلظ ، العمساء يؤكج عمى صحة ذلظ

تخؾ ما زىج فيو كأخحه متداكييغ عشجه، إذ ليذ لو عشجه قجر، كىحا مغ دقائق فقو الدىج، فيكػف زاىجا في حاؿ أخحه، كسا 
بقمبو، كاستػت ىػ زاىج في حاؿ تخكو، إذ ىستو أعمى مغ مبلحطتو أخحا كتخكا، لرغخه في عيشو، كمغ استرغخ الجنيا 

الحاالت في أخحىا كتخكيا عشجه لع يخ أنو اكتدب بتخكيا عشج هللا درجة البتو؛ ألنيا أصغخ في عيشو مغ أف يخػ أنو 
 .(64)اكتدب بتخكيا الجرجات

جج خبلفا بيغ العمساء عمى مذخكعية الدىج القمبي، إال أف الخبلؼ حرل في قرخ الدىج عمى القمب فقط، أك أنو نكلع 
 ذلظ بالتخؾ الطاىخ. يدتتبع

كقج بيغ القخافي حكع الدىج القمبي، فقاؿ: "كالدىج في السحخمات كاجب، كفي الػاجبات حخاـ، كفي السشجكبات مكخكه، كفي 
السباحات مشجكب، كإف كانت مباحة؛ ألف السيل إلييا يفزي الرتكاب السحخمات كالسكخكىات، فتخكيا مغ باب الػسائل 

 .(65)السشجكبة"
 السحرمات.الثاني: 

عمى ذلظ، إال ما كرد عغ بعس الجالة أجسع السدمسػف عمى كجػب تخؾ الحخاـ عسبل بالشرػص الرحيحة كالرخيحة 
 (66) !..غبلة السترػفة مغ سقػط األمخ كالشيي إذا بمغ العابج مشدلة اليقيغ

 :ثبلثة أقػاؿأـ ال ؟ عمى  يدسى صاحبو زاىجاف ىل تخؾ الحخاـ اختمف السدمسػ  ،لكغ
، (69)كابغ عبج الدبلـ، (68)، كابغ الجػزؼ (67)دنيا مغ الدىج، كىحا قػؿ جسيػر العمساء كابغ حشبلو يعتبخ درجة أن .1

كىؤالء جسيعا يخكف أف  ،(73)، كأضاؼ إلييا السشاكؼ: الكف عغ سؤاؿ الشاس(72)، كغيخىع(71)، كابغ القيع(70)كابغ تيسية
 .السحخمات يجخميا الدىج القمبي كالدىج الطاىخ بالتخؾ

 .(74)قػؿ الدىخؼ كابغ عييشة أف صاحبو يعتبخ زاىجا، كىػ .2
 مشيع:كىػ قػؿ شائفة مغ العمساء العارفيغ،  .(75)أنو ليذ مغ الدىج؛ ألف تخؾ الحخاـ فخيزة، يعاقب عمى فعمو .3

 .(77)، كابغ السشيخ(76)يػسف بغ أسباط

                                                 
 . 21، ص2ابغ القيع، مجارج الدالكيغ، ج(62) 
 . 188، ص2ابغ عبج الدبلـ، قػاعج األحكاـ، ج(63) 
 . 21، ص2ابغ القيع، مجارج الدالكيغ، ج(64) 
 . 210، 209، ص4القخافي، الفخكؽ، ج(65) 
 ا األمخ.ىحا األمخ مسا عمع مغ الجيغ بالزخكرة، كنرػص الذخيعة صخيحة في ذلظ، كال يترػر أف يعارض في ذلظ مدمع، ككل مخاجع ىحا البحث تتفق كىح (66) 
 . 258العدؼ، تيحيب مجارج الدالكيغ، ص (67) 
 .135، ص. ابغ الجػزؼ، تمبيذ إبميذ126-125، 97-96ابغ الجػزؼ، صيج الخاشخ، ص(68) 
 . 188، ص2ابغ عبج الدبلـ، قػاعج األحكاـ، ج(69) 
 . 511، ص10ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ، ج(70) 
 . 260-258. العدؼ، تيحيب مجارج الدالكيغ، ص254-251ابغ القيع، شخيق اليجختيغ، ص(71) 
 . 260-258العدؼ، تيحيب مجارج الدالكيغ، ص(72) 
 .350، ص2غيخ، جالسشاكؼ، التيديخ بذخح الجامع الر(73) 
 . 186، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج  (74)

 . 260- 259العدؼ، تيحيب مجارج الدالكيغ، ص(75) 
 . 186، ص2ابغ رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج(76) 
 .301، ص10ابغ حجخ، فتح البارؼ، ج(77) 
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لكغ كجػب تخؾ السحخمات،  -ببل شظ-يخكف كالقائمػف بالدىج القمبي فقط، يخكف أف السحخمات يجخميا الدىج القمبي، ك 
 الطاىخ مغ كبلميع أنيع ال يخكف أف ذلظ يدسى زىجا.

 : والذبهات السكروهاتالثالث: 
، كعسـػ كبلـ باقي العمساء يؤكج عمى (78). نز عمى ذلظ ابغ عبج الدبلـب بيام، كعجـ تعمق القكيكػف الدىج فييا بتخكيا

 صحة ذلظ.
 : جات األساسيةأو الحا السباحات الرابع:
 : كىحا الشػع فيو ثبلثة آراء ...األساسي كالساؿ الشطافةك  كالدكاج كالسدكغ السأكل كالسمبذككذلظ 

، (81)الجشيجك ، (80)كالحارث السحاسبي، (79)كىحه شخيقة بعس الدىاد كالسترػفة: فقط اقترار الزاهد عمى الزروريات( 1
"عبارة  ، كىػ(84)"الرحيح ىػ أف الدىج تخؾ ما سػػ هللا" بأفقاؿ كليحا ، (83)الغداليأبػ حامج نرخىا ك ، (82)أبي شالب السكيك 

كقج ذكخ الغدالي ، (86)ككضح ذلظ فقاؿ: "فتقرخ عمى قجر الزخكرة كال تقرج التمحذ"، (85)عغ الخغبة عغ حطػظ الشفذ كميا"
 :(87)أميمة كييخة عمى ذلظ، مشيا

 .أف مغ ادخخ ألكيخ مغ سشة فتدسيتو زاىجا محاؿ -
 .مغ أكل أكيخ مغ مج في اليـػ كالميمة فيػ مغ اتداع البصغ، فمع يكغ لو مغ الدىج نريب في البصغأف  -
 .كأف مغ أكل خبدا مشخػال فقج دخل في التشعع  -
 .كأف مغ أكل المحع أكيخ مغ مختيغ في األسبػع خخج عغ آخخ أبػاب الدىج -
فإذا صار  ،بل يمدمو القعػد في البيت ،إذا غدل ثػبوأغخب ذلظ قػلو: "كشخط الداىج أف ال يكػف لو ثػب يمبدو مغ ك   -

  .(88)صاحب قسيريغ كسخاكيميغ كمشجيميغ فقج خخج مغ جسيع ألػاف الدىج مغ حيث السقجار"
، كأبقاه ابغ قجامة (91)كصيجه (90)، كعارضو بذجة في تمبيدو(89)ابغ الجػزؼ في اختراره لئلحياء كالسقخ لو ىحا الخأؼ ذكخك 

بقػلو: "االقترار عمى قجر الزخكرة مسا  السشاكؼ أقخه صخاحة لكغ، كال نجرؼ ىل يقخه أـ ال، (92)القاصجيغ لسشياج في مخترخه
، لكغ السشاكؼ استيشى القميل مغ فمػ تخؾ السدكغ فيػ زىج إال أف يؤدؼ إلى ىبلكو فيقترخ عمى أقل السدكغ، (93)يتيقغ حمو"

  .(94)فحلظ عشجه ال يخخج عغ الدىج ،لقمب بومع عجـ شغل اكاستيشى الشداء، أفزل زيشة الجنيا، 

                                                 
 . 188، ص2ابغ عبج الدبلـ، قػاعج األحكاـ، ج(78) 
 .570، ص11جابغ حجخ، فتح البارؼ، (79) 
 .158ابغ الجػزؼ، تمبيذ إبميذ، ص(80) 
 . 242، ص1القذيخؼ، الخسالة، ج(81) 
 .413، ص1أبػ شالب السكي، قػت القمػب، ج(82) 
 .273ص ،3الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(83) 
 .229ص ،4الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(84) 
 .227ص ،4الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(85) 
 .229ص ،4إحياء عمـػ الجيغ، ج الغدالي،(86) 
 .231-230ص ،4الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(87) 
 .231-230ص ،4الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(88) 
 .1218صابغ الجػزؼ، مشياج القاصجيغ، (89) 
 .158ابغ الجػزؼ، تمبيذ إبميذ، ص(90) 
 . 126-125، 97-96ابغ الجػزؼ، صيج الخاشخ، ص(91) 
 .326صترخ مشياج القاصجيغ، ابغ قجامة، مخ(92) 
 .481، ص1السشاكؼ، فيس القجيخ، ج(93) 
 .482، ص1السشاكؼ، فيس القجيخ، ج(94) 
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 عشجىع الزخكرياتك  .في مخترخييسا (97)ابغ قجامة، ك (96)ابغ الجػزؼ عمى ذلظ ، كتابعو (95)الغدالي الزخكرياتكقج حجد 
ابغ كغ ، لة فقطر خك السصعع، كالسمبذ، كالسدكغ، كأثاثو، كالسشكح، كالساؿ، كالجاه، فالداىج يقترخ مشو عمى ما يجفع بو الز ىي:

عمى قجر ذلظ قميبل، كال يخخجو ذلظ عغ السخء بعس األبجاف التي ال تتحسل التخذغ، فيديج  شيااستي (99)كابغ قجامة (98)الجػزؼ 
 .الدىج، كسا جاء في كصف بعس الدمف

د ىحه الصخيقة ، كمغ أكيخ مغ ر كأضخارىا عمى الشفذ كالجنياقج أنكخ كييخ مغ العمساء ىحه الصخيقة، كبيشػا مخالفتيا لمذخع، ل
كالسشاكؼ في كبلـ آخخ ، (103)كابغ حجخ، (102)، كابغ القيع(101)، كابغ تيسية(100)في تمبيدو كصيجه -كسا كرد قخيبا-ابغ الجػزؼ 

 .(104)لو يعارض ىحه الصخيقة، كيقرخ الدىج عمى القمبي فقط
 .(105)غ جسيع ما يتسمظ"ابغ حجخ أف في بعس األحاديث: "الخد عمى مغ زعع أف الدىج ال يتع إال بالخخكج ع كأكج

كسا نقمو -ابغ السشيخ أكج  قج ك  ،(106)كىػ رأؼ ابغ عبج الدبلـ :ما تسس إليه الحاجةاقترار الزاهد عمى الزروريات و ( 2
أعمى  أشياء يكى ،"كالصيباتاستعحاب الساء" ك"لحيح األشعسة ك" لمدىج، الحاجيات ةعمى عجـ مشافا -(107)ابغ حجخ مقخا لو

 زىجا ابغ حجخ اعتبخ األكيخ كسا أف، )التحديشيات( ، كأقل مغ فزػؿ السباحات)الزخكريات( األساسيةدرجة مغ السباحات 
 .(108)اتفاقا ذلظ أف يحرلىػ 
الدىج خمػ القمب عغ ، فكىػ رأؼ ابغ عبج الدبلـ في الساؿ خاصة. يدخمها الزهد القمبي فقط -كالتسمك–( أن السباحات 3

عغ هللا فالدىج فييا أفزل،  تإف شغم كذلظ أنيا؛ بغ القيعقػؿ اىحا عمى عسػمو ك ، (109)ىجليذ الغشى بسشاؼ لمد ك التعمق بو، 
، كقج كضح ابغ القيع معشى كػنيا "شغمت عغ هللا": بأف "لع يؤد شكخ هللا (110)أفزل-بجكف الدىج-كإف لع تذغمو عغ هللا فحالو

"شغمت عغ هللا"  كىحا خبلفا لسغ فدخ كػنيا، (111)نيشة إلييا"فييا"، كمعشى الدىج فييا: أؼ "تجخيج القمب عغ التعمق بيا، كالصسأ
 .  (112)بتخؾ كل شيء فػؽ حج الزخكرة، كأبي سميساف الجاراني كأبي حامج الغدالي

أف ابغ القيع يخػ أف الدىج في السباحات قمبي فقط، كلو حالتاف: مخة يكػف مصمػبا، كمخة يغجك غيخ  مسا سبق يتبيغك 
؛ ػنو: يذغل عغ هللا تعالى أـ ال، كبشاء عميو فالسباحات التي ال تذغل عغ هللا ال يذخع فييا الدىجمصمػب، كعمق ذلظ عمى ك

ابغ  قاؿككبلىسا عبادة لو سبحانو، ، -تعالى-كربسا سبب ذلظ عشجه أنو يكػف حيشئح جسع بيغ نعسة السباح كعجـ البعج عغ هللا 

                                                 
 .231-230ص ،4الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(95) 
 .1218صابغ الجػزؼ، مشياج القاصجيغ، (96) 
 .329-326صابغ قجامة، مخترخ مشياج القاصجيغ، (97) 
 .1218صغ، ابغ الجػزؼ، مشياج القاصجي(98) 
 .329-326صابغ قجامة، مخترخ مشياج القاصجيغ، (99) 

 . 126-125، 97-96ابغ الجػزؼ، صيج الخاشخ، ص .135ابغ الجػزؼ، تمبيذ إبميذ، ص(100) 
 .  139-138، ص 22ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ، ج(101) 
 . 259العدؼ، تيحيب مجارج الدالكيغ، ص(102) 
 .570، ص11ابغ حجخ، فتح البارؼ، ج(103) 
 .72، ص4السشاكؼ، فيس القجيخ شخح الجامع الرغيخ، ج(104) 
 .570، ص11ابغ حجخ، فتح البارؼ، ج(105) 
 . 188، ص2ابغ عبج الدبلـ، قػاعج األحكاـ، ج(106) 
 .75، ص10ابغ حجخ، فتح البارؼ، ج(107) 
 .80، ص10ابغ حجخ، فتح البارؼ، ج(108) 
 . 188، ص2ابغ عبج الدبلـ، قػاعج األحكاـ، ج(109) 
 . 17، ص2ابغ القيع، مجارج الدالكيغ، ج(110) 
 . 260العدؼ، تيحيب مجارج الدالكيغ، ص(111) 
 .229،238ص ،4الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(112) 
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، كقاؿ: (114)، كقاؿ: "كالدىج فييا تجخيج القمب عغ التعمق بيا"(113) ...": "الدىج سفخ القمب مغ كشغ الجنيا-رحسو هللا-القيع
  .(115)"فيػ تخمي القمب عشيا، ال خمػ اليج مشيا"

 ،كليذ السخاد رفزيا مغ السمظ...، كقػلو: "، كىػ التخؾالطاىخ صخيح يجؿ عمى أنيا ليدت داخمة في الدىجآخخ لو كبلـ ك 
 -ملسو هيلع هللا ىلص-ككاف نبيشا دمحم  ،كليسا مغ الساؿ كالسمظ كالشداء ما ليسا ،مغ أزىج أىل زمانيسا -عمييسا الدبلـ-فقج كاف سميساف كداكد 

رضي هللا  -ككاف عمي بغ أبي شالب كعبج الخحسغ بغ عػؼ كالدبيخ كعيساف  ،كلو تدع ندػة ،مغ أزىج البذخ عمى اإلشبلؽ
 .(116)"...مع ما كاف ليع مغ األمػاؿ ،مغ الدىاد -عشيع 

، لكغ كالذبيات تبع ذلظ بالسكخكىاتيُ  وكيفيع مغ ىحا أف ابغ القيع يخػ أف الدىج الطاىخ يجخل في السحخمات فقط، كربسا أن
 باحة ال يجخميا إال الدىج القمبي، وهللا أعمع.األمػر الس

 : فزهل السباحات الخامس:
: مسا يجخل في جانب )التحديشيات( كنحػ ذلظ كيخة األكل،ك كالسمبذ اليسيغ، كالسخكب الفاخخ، كالبيت الخاقي، كذلظ 

 :أقػاؿعمى يا كاختمف العمساء في
كالتي تكػف سببا لكيخة األكل  ،فقط فزهل الذههات، إنسا الدىج في تخؾ فزػؿ السباحات ليذ دائسا مغ الدىج أف (1

كىحا . كربسا تشاكليا مغ غيخ كجييا ، كلئبل تتعػد فيقل الربخ عشيا فيحتاج االنداف ِإَلى تزييع العسخ ِفي كدبيا،كجمب الشـػ
 .(117)قػؿ ابغ الجػزؼ 

ال  -كالسمبذ اليسيغ، كالسخكب الفاخخ، كالبيت الخاقي، كنحػ ذلظ-مغ السباحاتغيخ فزػؿ الذيػات  تػضيح ذلظ أفك 
 يعتبخ مغ الدىج.كيخة األكل تخؾ  بيشساالدىج،  ليذ مغاألكل الغالي تخؾ كبالتالي ف الدىج، يجخميا

الرحابة كالتابعيغ، الحيغ تخكػا فزػؿ السباحات، كعسخ بغ  فزبلء قرزبعس أؼ يتعارض مع السذيػر مغ كىحا الخ 
 الخصاب، كعسخ بغ عبج العديد.

فييا أفزل، كإف لع تذغمو عغ هللا فحالو أفزل.  -القمبي- إف شغمت عغ هللا، فالدىجو ال يجخميا إال الدىج القمبي، فيي أن  (2
كيبجك أف مسا يقخبو مغ كبلـ ابغ تيسية اآلتي،  ،(119)كقيجه في الداد بالشية الرحيحة، (118)السجارجفي  كىحا قػؿ ابغ القيع

مباشخة فزػؿ السباحات ال أف قػؿ القخشبي صاحب السفيع، ألنو يخػ ىػ  -كىػ أنو ال يجخميا إال الدىج القمبي –الخأؼ ىحا 
 .(121)صخيغ: ابغ عييسيغكمسغ أكج ىحا القػؿ مغ السعا، (120)يشاقس الدىج، كال يشقرو

مع السذيػر مغ أيزا كىحا القػؿ يتعارض ، (122)قاؿ ابغ حجخ: "كالجػاز ضاىخ، كأما كػنو ال يشقز الدىج ففيو كقفة"
 بعس قرز الرحابة كالتابعيغ.

 الدىج ف يجخمياأ -بتخكيا-كيسكغ  ،-تعالى-، كىػ ثقة القمب بسا عشج هللا أف فزػؿ السباحات يجخميا الدىج القمبي (3
 كذلظ في حالتيغ: الطاىخ، 
 .التي ال يحتاج إلييا لفعل كاجب كال مدتحب: أحجىا

                                                 
 . 15، ص2ابغ القيع، مجارج الدالكيغ، ج(113) 
 . 17، ص2ابغ القيع، مجارج الدالكيغ، ج(114) 
 . 21، ص2ابغ القيع، مجارج الدالكيغ، ج(115) 
 . 15، ص2يع، مجارج الدالكيغ، جابغ الق(116) 
 .191ابغ الجػزؼ، تمبيذ إبميذ، ص(117) 
 . 17، ص2ابغ القيع، مجارج الدالكيغ، ج(118) 
 . 141-140، ص1ابغ القيع، زاد السعاد، ج(119) 
 .627، ص4القخشبي، السفيع، ج(120) 
 . 323-322ابغ عييسيغ، شخح األربعيغ الشػكية، ص(121) 
 .611، ص11ابغ حجخ، فتح البارؼ، ج(122) 

115



2102( 5اجمللد )( 2) العددجملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا  ,جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث   

 

 .التي تتخؾ ألجل نية صحيحة،كتخؾ لبذ الخفيع مغ اليياب تػاضعا هلل :ياثاني
 .(124)كبلـ ابغ حجخىػ ما يجؿ عميو ك  ،(123) قػؿ ابغ تيسية ىحاك  

أف الفاضل في الجيغ يشبغي لو أف يستشع مغ التػسع في الجنيا " ك ، قاؿ ابغ حجخ:كيجخل فييا زىج بعس الرحابة كالتابعيغ
 .(125)لئبل تشقز حدشاتو"

كضح أنو ليذ دائسا يكػف التخؾ زىجا، بل إف تخؾ فزػؿ السباحات عمى كجو التقخب، متعبجا بتحخيسيا، أك  ابغ تيسية لكغ
 .(126)آثًسا بل يكػف ، أجخ ُبخبًل بالساؿ: لع يكغ لراحبوالتداما لمتخؾ، أك تخؾ جسيل اليياب 

 .(127) يػ عسل مأجػرفشعسة هللا أك استعانة عمى شاعتو فعميا إضيارا ل كإذا
، أغمبيا يخجع إلى يعمق ذلظ عمى أمػر أخخػ مذخكع كغيخ مذخكع، ك فزػؿ السباحات لو حالتاف، تخؾ يجعل  ابغ تيسيةف 

 .الشية كالقرج
 

 الزهد: حقيقةالرأي الراجح في 
ى نتيجة مفادىا أف الدىج ىػ: تخؾ الحخاـ، كالسكخكه، كفزػؿ السباح الحؼ يذغل اإلنداف عغ إل نرلمغ خبلؿ البحث 

تذغل اإلنداف عغ ربو فتخكيا ال فزػؿ السباحات التي كحلظ أك تحخيسيا فميدت مغ الدىج، ك  األساسية أما تخؾ السباحات، ربو
 مة اإلسبلـ فتخكيا مخالف لمذخع.ليذ مغ الدىج، كأما تخؾ السباحات التي تشفع اإلنداف أك تشفع أ

 
 السبحث الثالث: عالقة الزهد باالقتراد

 مصالب: خسدةكفيو 
 السطمب األول: عالقة الزهد باإلنتاج.   

 تمظ ىي االستيسار لريغ السفزمة السيمى كانت الرػرة كرأس الساؿ، بل العسل بيغ تػازف  ىشاؾ اإلسبلمي السشطػر في    
يغة السزاربة، كنجج في الشطاميغ االقترادييغ الػضعييغ،  إما التغميب لخأس الساؿ كسا في بيشيسا كىي ص تجسع التي

 جخاء مغ االنحخافات مغ العجيج في لئلنداف اإلنتاجي الدمػؾ كقػع كالغالب، الخأسسالية، أك التغميب لمعسل كسا في االشتخاكية
 االنحخافات ىحه مشع عمى يعسل كمخكد قػؼ  ديشي كضابط حافد تػاجج يدتجعى كىحا، األمػاؿ تسمظ في القػؼ  الذجيج انجفاعو

  .(128)كالفصخة الغخيدة عامل تجاعيات عمى يتفػؽ  حتى

 حافد مخشح لحلظ ىػ الدىج.أفزل ك 
كلحلظ فإف لعسمية اإلنتاج ضػابط أساسية في الشطاـ االقترادؼ اإلسبلمي، غالبيا يخجع إلى الدىج، كيسكغ إيجازىا كسا 

 :(129)يمي
 كرة أف يكػف السشتج مغ الصيبات السباحة، كالبعج عغ إنتاج الخبائث السحخمة.ضخ  −١

                                                 
 . 139-133، ص22ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ، ج(123) 
 .259، ص10. ج354، ص7ابغ حجخ، فتح البارؼ، ج(124) 
 .354، ص7ابغ حجخ، فتح البارؼ، ج(125) 
 . 139-133، ص22ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ، ج(126) 
 . 139-133، ص22ابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ، ج(127) 
 . 66-65بلمي، صنرار، مبادغ االقتراد اإلس(128) 
 . 68نرار، مبادغ االقتراد اإلسبلمي، ص(129) 
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ضخكرة أف تكػف أكلػيات اإلنتاج كفق اليـخ السقاصجؼ في الذخيعة اإلسبلمية كىي أكاًل الزخكريات ثع الحاجيات ثع  −٢
 الكساليات .

 ػاؿ العساؿ.أف ال يخافق عسمية اإلنتاج مسارسات محخمة، ميل االحتكار كأكل أم −٣
 ضخكرة اإلتقاف، في صشاعة السشتج كبحؿ الػسع في ذلظ. −٤

 اإلنتاج ليا حاالت:بفعبلقة الدىج 
 ( إذا كاف السشتج محخما أك مكخكىا أك مذتبيا بو، فيحا اإلنتاج يتعارض مع حقيقة الدىج.1
ذلظ، كالدىج فيو في كلع أجج مغ خالف  ك مغ الحاجات األساسية فإنتاجو كاجب باتفاؽ األمة،أ( إذا كاف السشتج ضخكريا 2
كالتكشػلػجيا كالدبلح كنحػه، كيجؿ عمى ذلظ قػؿ هللا تعالى: كيجخل في ىحه الحالة السشتجات التي تديج مغ قػة األمة، ، محـخ

 (.60)األنفاؿ:  "كأعجكا ليع ما استصعتع مغ مغ قػة"
مغ إنتاجو، مسا يؤدؼ إلى التخكيد عمى إنتاج  فيفيكػف بالتخ( إذا كاف السشتج مغ فزػؿ السباح، فالدىج فيو 3

 الزخكريات.
قاؿ ابغ القيع: "كىػ اغتشاـ الفخاغ لعسارة أكقاتيع مع هللا؛ ألنو إذا اشتغل بفزػؿ الجنيا، فاتو نريبو مغ انتياز فخصة الػقت، 
فالػقت سيف إف لع تقصعو كإال قصعظ، كعسارة الػقت االشتغاؿ في جسيع آنائو بسا يقخب إلى هللا، أك يعيغ عمى ذلظ مغ مأكل 

اـ، أك راحة، فإنو متى أخحىا بشية القػة عمى ما يحبو هللا، كتجشب ما يدخصو. كانت مغ عسارة أك مذخب، أك مشكح، أك مش
 .(130)الػقت، كإف كاف لو فييا أتع لحة فبل تحدب عسارة الػقت بيجخ المحات كالصيبات"

راعة كالرشاعة، كالعسل : "فإف عسارة الػقت بالعسل الرالح شكخا هلل، بالد -مػضحا كبلـ ابغ القيع-كقاؿ عبج السشعع العمي 
في عسارة األرض، كاستخخاج كشػزىا كإصبلحيا، كتشسية اليخكات، كإعجاد القػة كالعجد، لتكػف األمة قادرة عمى تسكيغ ديشيا، 
كإقامة شخائع اإلسبلـ...ككحلظ التسيخ في الرشاعات كالحخؼ التي تدبق بيا األمة غيخىا في مزسار العسخاف، كل ذلظ كنحػه 

 .(131) عمى نعسو في ما أعصى، كحدغ االنتفاع بو.."مغ شكخ هللا
قاؿ ابغ حجخ: "كأف تعاشي األسباب التي اقتزتيا الحكسة الخبانية مغ عسارة ىحه الجار ال يشافي العبادة كال شخيق الدىج ك 

 .(133)كذكخ أنو في بعس األحاديث: " جػاز تشسية الساؿ"، (132)كال التػكل"
فكخ اإلسبلمى مدئػلػف عغ أمخيغ: ... اآلخخ: البخاعة فى ىحه الحياة كإحخاز قرب الدبق فى قاؿ دمحم الغدالي: "كقادة الك 

عمـػ األرض، كتػجيو القػػ السادية السختمفة، بعج فقييا كإجادتيا، إلى خجمة السيل العميا لئليساف الرحيح، كقج بمى السدمسػف 
ل ليا بدعع أف ذلظ صارؼ عغ عسل اآلخخة!! كندى الغافمػف بسغ جيميع فى الحياة باسع الدىج فييا، كمغ صخفيع عغ العس

الحيغ بمػا أمتشا بيحه السحشة أف أخرخ الصخؽ لخدارة اآلخخة، كضياع الحقيقة، كسيصخة الزبلؿ، كانتذار اإلثع، ىػ ىحا 
 .(134)التجييل كالتعصيل"

 
 السطمب الثاني: عالقة الزهد باالستهالك

                                                 
 . 20، ص2ابغ القيع، مجارج الدالكيغ، ج(130) 
 . 261العدؼ، تيحيب مجارج الدالكيغ، ص (131) 
 .440، ص10فتح البارؼ، ابغ حجخ، ج(132) 
 .570، ص11فتح البارؼ، ابغ حجخ، ج(133) 
 . 183الغدالي، الجانب العاشفي في اإلسبلـ، ص(134) 
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أنو " استعساؿ الدمع، كالخجمات في إشباع الحاجات اإلندانية " كيزاؼ إليو في يعخؼ االستيبلؾ في عمع االقتراد ب
، فاالستيبلؾ في اإلسبلـ ىػ االستخجاـ الذخعي لمدمع كالخجمات (135)االقتراد اإلسبلمي "بذخط االلتداـ بالزػابط الذخعية"

 .(136)في إشباع الحاجات كالخغبات السباحة شخعا
 :(137)االقترادؼ اإلسبلمي في مجاؿ االستيبلؾ ىساكىشاؾ ىجفاف مغ أىجاؼ الشطاـ 

 تحقيق رفاىية السجتسع كدعع قجرتو االقترادية. −١
تياجات تػفيخ االحتياجات شبو الزخكرية لمفخد كالسجتسع ) كىي في مختبة تالية لمحاجات الزخكرية(، كتمظ االح −٢

التػسط في اإلنفاؽ اإلسبلـ في  كلحا رغب كأعبائيع السعيذية،عا لسشدلتيع االجتساعية كقجراتيع كضخكفيع يتفاكت فييا الشاس تب
 بقدسيو االستيبلكي كاالستيسارؼ.

 ."الدىجمفيـػ "كليحا شخع اإلسبلـ أمػرا كييخة لتحقيق االعتجاؿ في االستيبلؾ، كمغ ذلظ 
تخفيف االستيبلؾ، كىحا إلى  إف الدىج بجسيع مجاالتو سػاء أكاف قمبيا أك زىجا بالسحخمات أك بالسباحات أك بفزػليا يؤدؼ

 يشاقس الرػرة الشسصية لبلستيبلؾ عشج الخأسسالييغ.
كىػ السخخج الػحيج مغ أزماتو، كالشاتج عغ ىحه لقج أصبح الدعار االستيبلكي مختبصا بفكخة التقجـ التي يصخحيا الغخب، 

يجعل الدمعة بالشدبة إليو ىي مخكد الكػف ال الحزارة إنداف استيبلكي ال يذبع أبجا، يعير في حالة جػع كنيع شجيجيغ، مسا 
  .(138)اإلنداف

 كالدىج اإلسبلمي مشطع ليحا التخبط االستيبلكي.
قاؿ دمحم الغدالي: "كضاىخ مغ التأمل فى اآلثار األخيخة أنيا تحارب رذائل الذخه كالصسع، كالتبـخ بالسيدػر، كالبخل فى كجػه 

د يختمط بجماء الشاس كلحػميع، كيخخج بيع عغ جادة االعتجاؿ كالحكسة، كاإلنداف الحق، إف اشتياء الجنيا بجشػف كشغياف يكا
مجادؿ شػيل المداف فى تدػيغ شيػاتو، كبدط حاجاتو، كتحقيخ ما عشجه، كإعبلف التسخد عميو، كنعتو بأقبح الشعػت!! كماذا 

 .(139)يرشع الجيغ إف لع ييحب ىحه الصباع، كيجرب البذخ عمى فزائل العفة كالقشاعة
كقاؿ السديخؼ: "ىشاؾ مغ ىع أكيخ تخررًا كخبخة مشي يسكشيع أف يصخحػا مفيػمًا اقتراديًا ججيجًا قائسًا عمى فكخة "حج 
الكفاية"، بحيث نتفق عمى الحج األدنى السادؼ السصمػب لئلنداف )الغحاء، السدكغ، السمبذ..إلخ( كنحاكؿ أف نحقق ىحا لكل 

تسخ كتراعج معجالت االستيبلؾ التي تؤدؼ إلى استقصاب شبقي شجيج، كإلى نيع ال يشتيي البذخ بجاًل مغ فكخة الشسػ السد
داخل السجتسع، كإلى األزمة البيئية كنفاد السرادر الصبيعية عمى مدتػػ العالع، فيحه السرادر ال يسكغ أف تكفي لسػاكبة ميل 

 . (140)ىحا الترعيج السدتسخ لمشسػ كاالستيبلؾ"
 فقخ كالبخل مغ جية كبيغ اإلسخاؼ كالذَخه مغ جية أخخػ.فالدىج حالة بيغ ال

الكمية فإف االستيبلؾ مغ ضخكريات اإلنداف، فإذا نقز االستيبلؾ عغ ذلظ جبخا عغ اإلنداف  يغكبحدب نطخة الباحي
عمى ذلظ سسي فقخا، كإف كاف باختياره سسي بخبل، فإف بقي عمى الزخكريات أك شيء مغ الحاجيات كلع يبِق عشجه شيئا زاد 

سسي زىجا، فإف أبقاه عشجه كأدػ حق هللا فيو كاف مقترجا، فإف زاد عمييا التحديشيات كىػ قادر عمييا كاف مباحا، فإف قرج 
                                                 

 . 69نرار، مبادغ االقتراد اإلسبلمي، ص(135) 
 . 231الييتي، االستيبلؾ كضػابصو في االقتراد اإلسبلمي، ص(136) 
 . 69نرار، مبادغ االقتراد اإلسبلمي، ص(137) 
 . 174-173قارة، إشكالية تذيؤ اإلنداف في الحجاثة الغخبية، ص(138) 
 . 182الغدالي، الجانب العاشفي في اإلسبلـ، ص(139) 
ـ  2019/ 25/1 داركيشية أـ حجاثة إندانية؟" ، مػقع الجديخة نت، مقالة"حجاثة لسديخؼ،ا(140) 

https://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/10/10/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9-
%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-

%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9  
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بيا إضيار نعسة هللا عميو كاف مشجكبا، فإف لع يكغ قادرا عمى التحديشيات أك تػسع بيا كييخا كاف إسخافا، فإف تػسع في الحخاـ 
 بالسرصمح السعاصخ. "كسػاس شخائي"اف اإلسخاؼ في سمع كييخة فيػ "َشَخه"، أك كاف تبحيخا، فإف ك

 
 بإسالم الدهق السطمب الثالث: عالقة الزهد 

الباحث الدػيدخؼ  كتبـ 2005في عاـ ىحا السصمب يسكغ اعتباره مكسبل لمسصمب الدابق: "عبلقة الدىج باالستيبلؾ"، ف
عشاصخ، مغ مغ المشطػمة  يحا الشسطكذكخ الباحث أف ل، عشج السدمسيغ مغ التجيغ اججيج اسصفيو ن رصجكتابا  "باتخيظ ىايشي"

، كاالستستاع بالحياة، كغمبة الشدعة االستيبلكية كالخفاه كاالىتساـ بالساركات في ، كتسجيج التجارة كاالستيسارأىسيا: مخكدية الفخد
 الدؼ كنحػه.

باليقافة األمخيكية الخأسسالية  ارىا في نطخ الباحث نسصًا مغ التجيغ متأثخ "إسبلـ الدػؽ"، باعتبا سسى ىحه السشطػمة جسيعياك 
 في جػانبيا الفخدية كاالستيبلكية.

شخكات  أف ضيختكمغ الطػاىخ الغخيبة التي حاكؿ السؤلف تفديخىا أنو بمغ األمخ بسحاكاة اليقافة االستيبلكية األمخيكية 
ذكخ السؤلف مشيا:شخكة مكة كػال، كشخكة زمـد كػال، كشخكة ِقبمة كػال، كعخب تخكب أسساء لمكػال بآلية التػفيق كالجمج، ك 

 .(141)كػال
كسا -كقج ذكخ الباحث في كتابو عجدا مغ الجعاة السذيػريغ الحيغ يجعػف إلى الىػت الشجاح، كمعرية الفذل كالكدل، 

 .(142)-يخػ كيخكف 
تؤكج كتعدز أشخكحات فقياء كمفكخؼ اإلسبلـ في التححيخ  قاؿ إبخاىيع الدكخاف: "إف ىحا البحث شيادة لجارس مغ الخارج

 .(143)"مغ إعادة تفديخ اإلسبلـ كالتجيغ تحت ضغط اليقافة الغالبة
كالحقيقة أف ىحا الخصج الصخيف مغ ىحا الباحث ليؤكج لشا التػجو العالسي نحػ الدعار االستيبلكي، مغ السشطػر الغخبي، 

 آثار سيئة.خرػصا األمخيكي، كما يدتتبع ذلظ مغ 
، مسا يخفف مغ عمى ىحا الػسػاس االستيبلكي السييسغ -إف لع تكغ قاضية-كلحلظ كانت الجعػة إلى الدىج السعتجؿ مخففة 

 الصبقية كالفقخ.
 

  .عالقة الزهد بإظهار الشعسةالسطمب الرابع: 
ض فديشذأ تداؤالف آخخاف: ىل الدىج ىشا ييػر تداؤؿ: ىل يتعارض الدىج مع حالة إضيار الشعسة ؟. كإذا لع يكغ ىشاؾ تعار 

مشدلة غيخ مشدلة إضيار الشعسة ؟. أـ يسكغ جسعيسا في مشدلة كاحجة فيغجك السخء زاىجا كمطيخا لشعسة هللا عميو في الػقت 
 ذاتو؟.

 كبجاية نحغ نفتخض عجـ التعارض ألف مشذأىسا ىػ الذخع، كسيطيخ معشا قخيبا عجـ التعارض حقيقة.
أك الدىج بتخؾ الحخاـ كالسكخكه كالذبيات ال يطيخ فيو أؼ تعارض ال مغ قخيب كال مغ بعيج مع إضيار إف الدىج القمبي 

الشعسة، ألف الدىج القمبي يكػف في الباشغ، كإضيار نعسة هللا يكػف في الخارج، كألف الحخاـ كالسكخكه كالذبية يجخميا الدىج كال 
ج القمبي، دكف الطاىخ، كأما إضيار نعسة هللا فغيخ متحقق في الساؿ كفزػؿ يجخميا إضيار الشعسة، كأما الفقيخ فيجخمو الدى

 السباحات؛ لعجـ كجػده، كيسكغ أف يطيخ بقجره إف كجج نادرا.

                                                 
 .105ىايشي، إسبلـ الدػؽ، ص(141) 
 كما بعجىا. 119ىايشي، إسبلـ الدػؽ، ص(142) 
 .  http://www.saaid.net/Doat/alsakran/76.htm الدكخاف، مقالة "مصالعة في كتاب "إسبلـ الدػؽ" لباتخيظ ىايشي"، مػقع صيج الفػائج(143) 
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كأما الزخكريات أك الحاجات األساسية فيحه يجخميا إضيار الشعسة، كال يجػز أف يجخميا الدىج، كىحا القدع يسكغ أف نعتبخه 
الشطخ إلى حفطيا لمشفذ اإلندانية مغ اليبلؾ، كيسكغ اعتبارىا مباحات بالشطخ إلى تشػع ىحه األشياء التي كاجبات عمى السخء ب

 تحافع عمى الشفذ، فيي كاجبات مغ حيث الكل، كمباحات مغ حيث تشػع الجدء.
ػ مغ العمساء كابغ كيبقى عشجنا الحاجات غيخ األساسية أك التحديشيات، أك ما يدسى فزػؿ السباحات، كبيانيا أف مغ رأ

القيع أف ىحه األمػر ال يجخميا إال الدىج القمبي، فبل تعارض إذف مع إضيار نعسة هللا، كيسكغ أف يجسع بيشيا، كمغ رأػ أف 
الدىج يجخل فزػؿ الذيػات كابغ الجػزؼ، فبل يسكغ أف يجسع بيشيا خرػصا كبيغ إضيار نعسة هللا، لكغ يجسع في باقي 

رأػ مغ العمساء أف فزػؿ السباحات تتشػع بحدب الشية كاألثخ كابغ تيسية، فكبلمو يجؿ عمى أف مشدلة فزػؿ السباحات، كمغ 
الدىج غيخ مشدلة إضيار الشعسة، كلكل كاحجة مشيا أجخىا الخاص، كال يسكغ أف يجتسعا في الطاىخ؛ ألف الدىج تخؾ، كإضيار 

 الشعسة فعل، كال يجتسع التخؾ كالفعل معا.
فييا اختمف مدألة أخخػ  ؿ ابغ تيسية مدألة أخخػ: ىل األفزل الدىج أـ إضيار الشعسة؟. كميل ىحه السدألةكيشبشي عمى قػ 

غ شمب الجنيا مغ الحبلؿ، ليرل رحسو، كيقجـ مشيا لشفدو، أـ مغ تخكيا فمع يصمبيا بالكمية؟، عمى العمساء: أيسا أفزل مَ 
 :(144)قػليغ

 خه.: تخكيا كمجانبتيا، رجحو الحدغ كغياألول
 شمبيا عمى ذلظ الػجو، رجحو الشخعي كغيخه، كركؼ عغ الحدغ عشو نحػه. الثاني:

 ربسا يعػد عمى الكدل، كيزعف ىسة األمة. كؿكالرحابة، كألف األ -عميو الدبلـ-كالياني أقػػ لعسل الشبي 
 

 .االقترادي والحزاري  بتخمف السدمسينعالقة الزهد السطمب الخامس: 
دىج لجرجة الخرػصا الحيغ يتحجثػف عغ تذخقيغ أف الدىج أحج أسباب التخمف عشج السدمسيغ، يجعي بعس العخب كالسد

؛ ألف لو قبػال كبيخا في أكساط (145)حج الكفاية كبعس السترػفة، كأحيانا يخكد بعس ىؤالء عمى الغدالي برفة خاصة
 ار األسباب.سفة كإنكخأييع، كشقجه لمفبلبالسدمسيغ، كألف لو آراء أخخػ سببت ىحا التخمف 

ليذ لو عبلقة -رحسو هللا–رأيو كقج بيشت دراستشا ىحه ماذا يقرج الغدالي بالدىج، كرغع اختبلفشا معو في معشى الدىج، إال أف 
بالتخمف؛ ألف التخمف يكػف في باب اإلنتاج، أما الدىج فيكػف في باب االستيبلؾ غالبا، أك في غيخ السذخكع مغ السشتجات، 

 غ الدىج في االستيبلؾ...أما اإلنتاج الحؼ يفيج األمة فيػ يعتبخه مغ فخكض الكفايات.فالغدالي يتحجث ع
"فبل يتعجب مغ قػلشا إف الصب كالحداب مغ فخكض الكفايات فإف أصػؿ الرشاعات أيزا مغ فخكض  -رحسو هللا-قاؿ 

، كقاؿ: (146)غ الحجاـ تدارع اليبلؾ إلييع"بل الحجامة كالخياشة فإنو لػ خبل البمج م ،الكفايات كالفبلحة كالحياكة كالدياسة
 .(147)"فبل بج أف يريخ القياـ بيحا العمع مغ فخكض الكفايات كالقياـ بحخاسة األمػاؿ"

 كسا أف الدىج الحؼ تكمع عشو الغدالي قج سبقو آخخكف بتقخيخه، كليذ تشطيخا ججيجا مغ الغدالي، حتى يتيع بو.

                                                 
 . 196، ص2رجب، جامع العمـػ كالحكع، ج ابغ(144) 
 حدغ حدغ، مقالة: "ىل أسيع اإلماـ الغدالي في تخمف السدمسيغ الحزارؼ؟"، مػقع قشصخة،(145) 

https://ar.qantara.de/content/bw-hmd-lgzly-wtqwyd-mnhj-ltfkyr-llmy-fy-lhdr-lslmy-hl-shm-lmm-lgzly-fy-tkhlf-lmslmyn-
lhdry. 

 http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=37101كانطخ: 
 .98ص ،1الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(146) 
 .98ص ،1الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(147) 
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و إلى الكدل فحلظ ليذ عمى إشبلقو؛ ألف الغدالي في الػقت ذاتو يجعػ إلى أما أف الدىج الحؼ دعا إليو يؤدؼ براحب
في العبادات، كبالتالي ػ يجخميا حيشئح عتبخ اإلنتاج كالدراعة كالرشاعة مغ فخكض الكفايات فيكاف يالشذاط في العبادة، كإذا 

 يجب فييا الشذاط. 
 مغ أمخيغ: ي، فيحا جاءج الغدالكأما إصابة بعس الشاس بالكدل كالخسػؿ بعج قخاءة الدىج عش

 .(148)الذيخةعغ سػء فيسيع لكبلمو، عمسا أف الخسػؿ السحسػد عشج السترػفة ىػ البعج  .1
كيخة األمػاؿ في فتخات قػة السدمسيغ، ك تخبػؼ أشخنا إليو سابقا، ألجل كيخة تخكيده عمى جانب ذـ الجنيا، كىحا فيو ممسح  .2

 أيجؼ الشاس، كبعج الشاس عغ ديشيع.
أف العسخؼ ذكخ شيئا يسكغ أف يكػف اعتخاضا عمى ىحا السمسح التخبػؼ عشج الغدالي، كىػ أف كتاب اإلحياء الحؼ إال 

 .(149)أصل لحـ الجنيا كتب في كاحجة مغ أحمظ فتخات السدمسيغ، إباف غدك الفخنجة
 جياد.انتقادا عمى الغدالي بأنو لع يتكمع في كتابو عغ ال  -لكغ ال أدرؼ أيغ -أني قخأت كأذكخ
أبجع الكيبلني في البياف التفريمي لسشيج الغدالي في اإلصبلح كالعسل لشيزة األمة، مسا يؤكج لشا أف مشيجو  لكغ،

كاف إصبلحيا نيزػيا، لكشو كاف يتدع بإعصاء األكلػيات أىسيتيا، فاالنقصاع عشجه عغ الجنيا كاف مخحميا ال مشيجا 
 .(150)العمعدائسا؛ ألنو بعج االنقصاع رجع إلى العسل ك 

 إال أف مسا يؤخح عمى الغدالي:
كيخة الشرػص الزعيفة التي يشقميا في مػضػع الدىج مسا يذعخ السخء بأف األصل في اإلسبلـ ىػ ذـ الجنيا  .1

 ، كقج عالجيا العخاقي بتخخيجو لئلحياء، كلع يكتف بالشقج الدمبي، أك مجخد الحـ.(151)بإشبلؽ
، مسا يعشي أنيا مأخػذة مغ السشطػمة الكشدية الشرخانية، التي ليا مػقف -عميو الدبلـ-كيخة االستذيادات بعيدى  .2

 .(152)معيغ مغ الجنيا كىػ "الخىبانية"
 مػضػع األسباب عشج الغدالي قج تع كتفريلو كأما نقجه لمفبلسفة فقج كاف ذلظ في مػضػع اإللييات ال الصبيعيات، كتفريم

 في دراسات كييخة. شخقو
 

 اد اإلسالمي:االقتر فيالزهد مبدأ 
قتراد لبلالدىج مبجأ ضابط الشعسة فيتبيغ لمباحييغ أف مغ عبلقة الدىج باإلنتاج كاالستيبلؾ كإضيار  بشاء عمى كل ما سبق

 كتػازف. تديخ باعتجاؿفي الحياة يجعل العجمة االقترادية مسا كىػ اإلسبلمي، 
 

 الخاتسة
 تػصل الباحيػف في ىحا البحث إلى ما يمي:

ألشياء ا: ييفاألشياء التي ال تشفع في اآلخخة أما ، ك ال يشفع في اآلخخة، كثقة القمب بسا عشج هللا ماكع ىػ تخؾ الدىج السذخ  (1
فزػؿ السباحات التي ال يحتاج إلييا ، ك ل ما ىػ مفػت لسا ىػ أنفع مشو، ككاألمػر الزارة، ك مشيا فائجةالجنيػية التي ال 

 نية صحيحة.  لفعل كاجب كال مدتحب، أك التي تتخؾ ألجل

                                                 
 ، ص   . 1البػشي، شخح حكع ابغ عصاء، ج(148) 
 . 377العسخؼ، سيخة خميفة قادـ، ص(149) 
 بعجىا.كما  101صالكيبلني، ىكحا ضيخ جيل صبلح الجيغ، (150) 
 كما بعجىا. 201ص ،3الغدالي، إحياء عمـػ الجيغ، ج(151) 
 . 375العسخؼ، سيخة خميفة قادـ، ص(152) 
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ا يشفع في اآلخخة، كعبادة هللا كشاعتو كشاعة ، كماالمتشاع مغ فعل السباحات مصمقاىي:  األمػر التي ال يرح فييا الدىج (2
 السشافع الجنيػية الخالرة أك الخاجحة.، ك ما يدتعاف بو عمى ما يشفع في اآلخخة، ك رسػلو

، كتتكػف مغ جانبيغ، ركح كجدج، كىػ ما جعل العاَلع يشقدع الطاىخة اإلندانية ضاىخة مخكبة، كليدت أحادية الجانب (3
 إزاءىا إلى ثبلثة اتجاىات:

الخكحاني، أك السعشػؼ: كقج ركد عمى ىحا الجانب كييخ مغ األدياف الذخقية، كاألفكار الفمدفية الخكحانية، كلحلظ  - أ
 اعتبخت الشجاح ىػ في "الدىج" الخكحاني الخالز مغ السادة.

سادؼ: كقج ركدت عمى ىحا الجانب كييخ مغ األفكار الفمدفية السادية، كلحلظ اعتبخت الشجاح ىػ في الجدساني، أك ال - ب
"التقجـ" السادؼ الخالز عغ الجػانب الخكحية، كذىب بعزيع أبعج مغ ذلظ حيغ أنكخ الجانب السعشػؼ لئلنداف، كما 

، كىحا قػؿ بالجبخية السادية.كقج تأثخ بيحا االتجاه اإلنداف عشجىع إال نفايات كػنية، تديصخ عميو بعسػمو قػانيغ السادة
السادؼ بعس السشتدبيغ لئلسبلـ، فأنكخ الدىج، كحكع عميو بأنو يدبب صخاعا نفديا، كمذاكل اجتساعية كالشفاؽ، 

 كاستشج في ذلظ إلى الشطخيات السادية في عمع الشفذ كاالجتساع.
دىج كتحـ الجنيا، ككردت نرػص أخخػ تجعػ إلى اإلعسار اإلسبلمي: كردت نرػص كييخة في الذخع تجعػ إلى ال - ت

 كالعسل كتسجح الجنيا، كبالتالي انقدع السدمسػف ألجميا إلى شػائف:
َمغ غم بػا نرػص الدىج كذـ الجنيا، كلع يشكخكا الشرػص األخخػ، لكشيع أكلػا كييخا مشيا بسا يتفق مع ىحه الشطخة  .1

يع اقتخبػا كييخا مغ الشطخة الخكحانية في العالع، كإف لع يقػلػا بقػليع تساما، كلحلظ كانػا التبعيزية لمذخع، فكانت الشتيجة أن
 أحدغ حاال مغ أكلئظ، لكشيع انحخفػا عغ الصخيقة اإلسبلمية الرحيحة.

طخة، َمغ غم بػا نرػص العسل كاإلعسار، كلع يشكخكا الشرػص األخخػ، لكشيع أكلػا كييخا مشيا بسا يتفق مع ىحه الش .2
فكانت الشتيجة أنيع اقتخبػا كييخا مغ الشطخة السادية لمعالع، كإف لع يقػلػا بقػليع تساما، كلحلظ كانػا أحدغ حاال، لكشيع أيزا 

 انحخفػا عغ الصخيقة اإلسبلمية الرحيحة.
يكػف بحدب  َمغ كازنػا بيغ نرػص الدىج كاإلعسار، كلع يغمبػا جانبا عمى اآلخخ، كاعتبخكا أف الحكع عمى ذلظ .3

 خبلصة تػازنات الشرػص الذخعية، كركدكا عمى الشرػص التي عبخت عغ ىحا التػازف.
في شخيقة بعس عمسائشا جانبا تخبػيا، كىػ إذا كاف السدمسػف أقػياء أكيخكا مغ ذكخ الشرػص الذخعية الحاثة  شاالحط (4

 يق.عمى الدىج، فإف ضعف السدمسػف كاف اإلكيار مغ ذكخ نرػص العسل ىػ األل
 أعساؿ القمػب ال الجػارح. كىحا قػؿ بعس الدمف.عمى الدىج مفيـػ قرخ بعس العمساء  (5
 ىل تخؾ الحخاـ يدسى صاحبو زاىجا أـ ال ؟ عمى ثبلثة أقػاؿ: :اختمف السدمسػف  (6

 أنو يعتبخ درجة دنيا مغ مغ الدىج، كىحا قػؿ جسيػر العمساء. .1
 غ عييشة .أف صاحبو يعتبخ زاىجا، كىػ قػؿ الدىخؼ كاب .2
 أنو ليذ مغ الدىج؛ ألف تخؾ الحخاـ فخيزة، يعاقب عمى فعمو. كىػ قػؿ شائفة مغ العمساء. .3

 : ىل الدىج مسكغ في األزماف الستأخخة أـ ال ؟، عمى قػليغ :اختمف السدمسػف  (7
 األكؿ: أف الدىج بعج زمغ الدمف غيخ مسكغ، ألنو ال يػجج حبلؿ محس "كفيو نطخ" .

ج مسكغ في أؼ زماف ميسا كيخ الحخاـ؛ كلػ لع يػجج الحبلؿ لكاف الحخاـ في حق الشاس حبلال بدبب الياني: أف الدى
 .االضصخار

 كىحا الشػع فيو ثبلثة آراء:  ،السباحات أك الحاجات األساسيةالدىج في  (8
ىحه الصخيقة،  كقج أنكخ كييخ مغ العمساء، اقترار الداىج عمى الزخكريات فقط: كىحه شخيقة بعس الدىاد كالسترػفة - أ

 كبيشػا مخالفتيا لمذخع.
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 اقترار الداىج عمى الزخكريات كما تسذ إليو الحاجة: كىػ رأؼ ابغ عبج الدبلـ. - ب
يجخميا الدىج القمبي فقط. كىػ رأؼ ابغ عبج الدبلـ في الساؿ خاصة، فالدىج خمػ  -كالتسمظ–أف السباحات  - ت

كذلظ أنيا إف شغمت عغ هللا فالدىج فييا أفزل، كإف لع تذغمو عغ القمب عغ التعمق بو، كىحا عمى عسػمو قػؿ ابغ القيع؛ 
أفزل، كقج كضح ابغ القيع معشى كػنيا "شغمت عغ هللا": بأف "لع يؤد شكخ هللا فييا"، كمعشى الدىج -بجكف الدىج-هللا فحالو

غمت عغ هللا" بتخؾ كل شيء فػؽ فييا: أؼ "تجخيج القمب عغ التعمق بيا، كالصسأنيشة إلييا"، كىحا خبلفا لسغ فدخ كػنيا "ش
 حج الزخكرة، كأبي سميساف الجاراني كأبي حامج الغدالي.  

 فزػؿ السباحات: كاختمف العمساء فييا عمى أقػاؿ: (9
أف تخؾ فزػؿ السباحات ليذ دائسا مغ الدىج، إنسا الدىج في فزػؿ الذيػات فقط، كالتي تكػف سببا لكيخة األكل  - أ

، كلئبل تتعػد في قل الربخ عشيا فيحتاج االنداف ِإَلى تزييع العسخ ِفي كدبيا، كربسا تشاكليا مغ غيخ كجمب الشـػ
 كجييا. كىحا قػؿ ابغ الجػزؼ .

فييا أفزل، كإف لع تذغمو عغ هللا فحالو  -القمبي-أنو ال يجخميا إال الدىج القمبي، فيي إف شغمت عغ هللا، فالدىج  - ب
 ه في الداد بالشية الرحيحة.أفزل. كىحا قػؿ ابغ القيع في السجارج، كقيج

أف يجخميا الدىج  -بتخكيا-، كيسكغ -تعالى-أف فزػؿ السباحات يجخميا الدىج القمبي، كىػ ثقة القمب بسا عشج هللا  - ت
 الطاىخ، كذلظ في حالتيغ: 

فيع مغ كتخؾ لبذ الخ  ثانييا: التي تتخؾ ألجل نية صحيحة، أحجىا: التي ال يحتاج إلييا لفعل كاجب كال مدتحب.     
لكغ ابغ تيسية كضح أنو ليذ دائسا يكػف التخؾ  كىحا قػؿ ابغ تيسية، كىػ ما يجؿ عميو كبلـ ابغ حجخ . اليياب تػاضعا هلل.

 زىجا، بل إف تخؾ فزػؿ السباحات عمى كجو التقخب، متعبجا بتحخيسيا، أك التداما لمتخؾ، أك تخؾ جسيل اليياب ُبخبًل بالساؿ: لع
 ذا فعميا إضيارا لشعسة هللا أك استعانة عمى شاعتو فيػ عسل مأجػر.كإيكغ لراحبو أجخ، 

 عبلقة الدىج باإلنتاج ليا حاالت: (10
 إذا كاف السشتج محخما أك مكخكىا أك مذتبيا بو، فيحا اإلنتاج يتعارض مع حقيقة الدىج. - أ

مغ خالف ذلظ، كالدىج فيو إذا كاف السشتج ضخكريا أك مغ الحاجات األساسية فإنتاجو كاجب باتفاؽ األمة، كلع أجج  - ب
 ، كيجخل في ىحه الحالة السشتجات التي تديج مغ قػة األمة، كالتكشػلػجيا كالدبلح كنحػه، كيجؿ عمى ذلظ قػؿ محـخ

 .هللا تعالى: "كأعجكا ليع ما استصعتع مغ مغ قػة"
لتخكيد عمى إنتاج إذا كاف السشتج مغ فزػؿ السباح، فالدىج فيو يكػف بالتخفيف مغ إنتاجو، مسا يؤدؼ إلى ا - ت

 الزخكريات.
إف الدىج بجسيع مجاالتو سػاء أكاف قمبيا أك زىجا بالسحخمات أك بالسباحات أك بفزػليا يؤدؼ إلى تخفيف االستيبلؾ،  (11

 كىحا يشاقس الرػرة الشسصية لبلستيبلؾ عشج الخأسسالييغ.
ؼ تعارض مع إضيار الشعسة، ألف الدىج القمبي إف الدىج القمبي أك الدىج بتخؾ الحخاـ كالسكخكه كالذبيات ال يطيخ فيو أ (12

يجخميا إضيار الشعسة،  يكػف في الباشغ، كإضيار نعسة هللا يكػف في الخارج، كألف الحخاـ كالسكخكه كالذبية يجخميا الدىج كال
ت؛ لعجـ خ فيجخمو الدىج القمبي، دكف الطاىخ، كأما إضيار نعسة هللا فغيخ متحقق في الساؿ كفزػؿ السباحاكأما الفق

 كجػده، كيسكغ أف يطيخ بقجره إف كجج نادرا.
الدىج ليذ لو عبلقة بالتخمف؛ ألف التخمف يكػف في باب اإلنتاج، أما الدىج فيكػف في باب االستيبلؾ غالبا، أك في إف  (13

 غيخ السذخكع مغ السشتجات.
 ديخ باعتجاؿ كتػازف.االقترادية ت حياة، يجعل الضابط لعسميات االقتراد اإلسبلمي يالدىج مبجأ أساس (14

123



2102( 5اجمللد )( 2) العددجملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا  ,جملت  جامعت احلسني بن طالل للبحوث   

 

الشيزة كالعسل كاالعتسار في التخكيد عمى جانب يجب عمى العمساء كالسفكخيغ كالستخرريغ مغ أمتشا  التهصيات:
 عرخنا؛ ألجل ما أصيبت بو األمة مغ ضعف، إال أف مغ غيخ السقبػؿ أف يتع تحخيف السعاني ألجل ذلظ.

 
 
 

 أهم السرادر والسراجع
 

قػت القمػب في معاممة السحبػب ككصف شخيق السخيج إلى " (ـ2005-ىػ 1426. ) بغ عميالسكي، أبػ شالب دمحم .1
 بيخكت، لبشاف. :، السحقق: د. عاصع الكيالي، دار الكتب العمسية"مقاـ التػحيج

 بيخكت، لبشاف.: ، دار الفكخ"تمبيذ إبميذ" (ـ2001ىػ/ 1421. )ابغ الجػزؼ، عبج الخحسغ بغ عمي .2
عشاية: حدغ السداحي سػيجاف، دار ، "صيج الخاشخ( "ـ2004 -ىػ 1425. )عبج الخحسغ بغ عمي ابغ الجػزؼ، .3
 دمذق. :القمع

 الكػيت. :السشار اإلسبلمية -بيخكت  :، مؤسدة الخسالة"زاد السعاد" (ـ1994ىػ /1415. )ابغ القيع، دمحم بغ أبي بكخ .5
  القاىخة، مرخ. :، دار الدمفية"تيغ كباب الدعادتيغشخيق اليجخ " (ىػ1394. )ابغ القيع، دمحم بغ أبي بكخ .6

، دار "مجارج الدالكيغ بيغ مشازؿ إياؾ نعبج كإياؾ ندتعيغ" (ـ1996ىػ /  1416. )ابغ القيع، دمحم بغ أبي بكخ .7
 بيخكت. :الكتاب العخبي

عامخ الجدار، دار  -الباز  ، السحقق: أنػر"مجسػع الفتاكػ " (ـ2005ىػ /  1426. )ابغ تيسية، أحسج بغ عبج الحميع .8
 مرخ. :الػفاء
، رقع كتبو كأبػابو كأحادييو: دمحم فؤاد عبج الباقي، قاـ بإخخاجو "فتح البارؼ " (ق1379. )ابغ حجخ، أحسج بغ عمي .9

 بيخكت. :تعميقات: عبج العديد بغ باز، دار السعخفة شخؼ عمى شبعو: محب الجيغ الخصيب،كصححو كأ
 بيخكت. :، دار السعخفة"جامع العمـػ كالحكع"سغ بغ أحسج، ابغ رجب، عبج الخح .10
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