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ملّخص:
اإّن مكافحة الفقر واملجاعة وحتقيق االأمن الغذائي للب�رض مطلب اأ�سا�ض تعمل كل دولة 
ة  اإليه وبخا�سّ على حتقيقه، بل ه� هدف ُملنِّح ت�سعى االأ�رضة الدولية باأ�رضها اإىل ال��س�ل 
يف هذا ال�قت الذي ن�سهد فيه رك�داً اقت�ساديًا عامليًا، وتت�اىل فيه االأزمات املالية التي 
تع�سف ب�سالمة العامل وا�ستقراره، وترتك خلفها ماليني الفقراء واجلياع الذين يبحث�ن عن 
م�سدر رزق ي�ّفر لهم لقمة العي�ض واالأمن، وهذا البحث يتناول اأ�سباب انت�سار ظاهرة اجل�ع 
والفقر ونق�ض الغذاء يف كثري من املجتمعات املعا�رضة، كما يبنّي منهج االإ�سالم يف احلد 
من هذه الظاهرة التي يعاين منها ماليني الب�رض وفق اإح�سائيات املنظمات الدولية العاملة 
يف هذا املجال. وتتكّ�ن خّطة البحث من مقّدمة وثالثة مباحث وخامتة وت��سيات، حتّدثت 
يف املقّدمة عن اأهمية البحث واأهدافه وخّطته والدرا�سات ال�سابقة يف امل��س�ع، وتناولت يف 
املبحث االأول معنى اجل�ع  واأ�سمائه و�سنة االبتالء به، وبينت فيه مفه�م االأمن الغذائي يف 
حت يف املبحث الثاين ف�ائد اجل�ع وف�سائله واأ�رضار  االإ�سالم واالقت�ساد ال��سعي، كما و�سّ
ال�سبع واآفاته، ثّم تناولت يف املبحث الثالث اأ�سباب انت�سار املجاعات ومنهج االإ�سالم يف 
مكافحتها واأ�ساليبه يف حتقيق االأمن الغذائي وحماربة الفقر وقد عر�ست بع�ض الت�رضيعات 
وختمت  منها،  احلد  اأو  امل�سكلة  هذه  حل  يف  ت�ساهم  التي  االقت�سادية  واالأ�ساليب  الفقهية 

البحث بخامتة خّل�ست فيها نتائج البحث، وذكرت بع�ض الت��سيات الهاّمة للفائدة. 
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Abstract:
Fighting against poverty and hunger and achieving food security for 

mankind is not only a fundamental demand of each State, but also a basic 
goal for the international community to access especially at this critical 
time which is characterized by global economic recession and major 
financial crisis that endanger or jeopardize the safety and stability of the 
world and leave millions of poor and hungry people struggling for a source 
of income which provide them with basic food and security. This research 
addresses the causes of widespread of hunger, poverty and food shortages 
in many contemporary societies. It clarifies how Islam deals with these hot 
issues that cause troubles for millions of people according to statistics of 
international organizations working in this field. The research plan consists 
of: introduction, three pivotal parts, conclusion, and recommendations. The 
introduction covers the importance of research, its objectives, the research 
plan and previous studies. In part one, the meaning of famine, its various 
names, consequences and reasons that stand behind and the concept of food 
security in Islam and man made economics are verified and clarified. In part 
two, Positive impacts of lack of food and negative influence of its surplus 
or abundant are highlighted. In part three, causes of the spread of famine, 
Islamic legislations as tools that reduce or contribute to solutions for this 
matter from Islamic and economic perspectives are extensively discussed. 
Finally the researcher summarizes the research results and presents some 
important recommendations of interest. 
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مقدمة:
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�س�له االأمني وبعد:

هذه  اأ�سحت  حيث  الغذائي،  واالأمن  املجاعة  عن  االأخرية  االآونة  يف  احلديث  كرث  فقد 
الق�سية من الك�ارث التي تق�ض م�ساجع املجتمعات واحلك�مات؛ الأّن العامل ي�سهد نق�سًا كبرياً 
ة يف اإفريقيا، مّما �سبب القلق  يف اإنتاج الغذاء وخمزونه، وقد ت�ّلد عن ذلك جماعات كربى خا�سّ

والقالقل، والّدمار واخلراب،ال لتلك الدول املنك�بة فح�سب، بل لالأمن العاملي برمته.
اإّن اجل�ع ونق�ض الغذاء وما يرتّتب عليهما من الفقر و�س�ء التغذية واالأمرا�ض ومن ثّم 
امل�ت من اأهم التحديات وامل�سكالت االقت�سادية التي ت�اجه العامل املعا�رض؛ ولهذا اأطلق  
عليه  بع�سهم »طاع�ن الع�رض«، وي�ستفحل هذا اجل�ع يف دول القرن االأفريقي، وبع�ض الدول 
االآ�سي�ية واأمريكا الالتينية، وت�سري االإح�سائيات ال�سادرة عن  برنامج الغذاء العاملي اإىل 
اأّن )850( ملي�ن �سخ�ض يعان�ن من اجل�ع املزمن وانعدام االأمن الغذائي يف العامل، كما 
اأّن اجل�ع يح�سد  نح� ع�رضين األف من اأرواح االأطفال كل ي�م ب�سبب اجلفاف وقلة االأمطار 
والك�ارث الطبيعية املتكّررة والفي�سانات املدّمرة والزالزل واأح�ال املناخ القا�سية، اإ�سافة 
اإىل القالقل واحلروب الدولية واالإقليمية، وكذلك ال�رضاع القبلي واحلروب االأهلية يف كثري 
من دول العامل، االأمر الذي اأدى اإىل نزوح املاليني عن قراهم ومدنهم تاركني اأر�سهم بال 

زراعة اأو ا�ستغالل، وهذا العدد يف�ق عدد الذين مي�ت�ن ب�سبب االإيدز وال�سل واملالريا.)1(
يق�ض  املاآ�سي،  من  وماأ�ساة  امل�سائب،  من  م�سيبة  اجل�ع  اأّن  ينكر  ال  االإ�سالم  اإّن 
واملنكرات؛   اجلرائم  وين�رض  وامل�ت،  والّدمار  اخلراب  وي�رث  اأر�سه،  م�ساجع من يحل يف 
ولهذا كان النبي عليه ال�سالم  ي�ستعيذ باهلل منه، فه� القائل: )اللهّم اإيّن اأع�ذ بك من اجل�ع 
بكرة  اأبي  بن  م�سلم  فعن  امل�ساألة،  وذّل  الفقر  من  يتعّ�ذ  كان  كما  ال�سجيع(.)2(  بئ�ض  فاإّنه 
قال: كان اأبي يق�ل يف دبر ال�سالة: اللهّم اإيّن اأع�ذ بك من الكفر والفقر وعذاب القرب. فكنت 
اأق�لهن. فقال اأبي: اأي بني عّمن اأخذت هذا؟ قلت: عنك. قال: اإّن ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه 
و�سلم- كان يق�لهّن يف دبر ال�سالة.)3( وروي عن اأبي ذر- ر�سي اهلل عنه-  ق�له: »عجبت 
االأثر ما  �سيفه«.)4( ويف هذا  النا�ض �ساهراً  الق�ت يف بيته كيف ال يخرج على  ملن ال يجد 
يربر ث�رة الفقراء على االأغنياء الذين ال ي�ؤّدون ما عليهم من حق�ق نح� الفقراء، فيتقّلب�ن 
يف األ�ان النعيم، وياأكل�ن ما لذ وطاب من الطعام وال�رضاب، ويلق�ن بالفائ�ض منه للقطط 
والكالب، اأو يف حاويات القمامة، ومنهم من ي�سقي اأزهاره باحلليب بداًل من املاء، ومنهم 
من يقيم املهرجانات ال�سن�ية التي يتم فيها اإف�ساد االأطنان من  الف�اكه واخل�رضاوات يف 
واحلفالت  واملخّدرات  التدخني  على  �سن�يًا  الدوالرات  مليارات  ينفق  من  ومنهم  ال�س�ارع، 

و�سائر الكماليات، بينما ال يجد غريهم ما يطفئ به نار اجل�ع  وحرارته.
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لقد قّرر االإ�سالم حق االإن�سان يف احلياة، وجعل حفظ النف�ض من مقا�سده واأهدافه العليا، 
و�رضع من الت�رضيعات الفقهية وغريها ما يحّقق هذا املق�سد ال�رضوري، فاأمر بتناول الغذاء 
ُب�ا َواَل  والدواء وارتداء الك�ساء، قال تعاىل: )َيا َبِني اآَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلنِّ َم�ْسِجٍد َوُكُل�ا َوا�رْضَ
ِفنَي(.)5( كما  بنّي االإ�سالم حق�ق اجلياع والفقراء واملحتاجني واأمر  �رْضِ ُه اَل ُيِحبُّ امْلُ ُف�ا اإِنَّ ُت�رْضِ
االقت�سادي   التنمية واالزدهار  الكفيلة بتحقيق  االآليات واال�سرتاتيجيات  بتاأديتها، وو�سع 
اأمر مب�ساعدة  ومكافحة املجاعات، فحّث على عمارة االأر�ض وزراعتها وا�ست�سالحها، كما 
وامل�سي يف  االأر�ض  واالنت�سار يف  العمل  على  ونفاًل، وحّث  فر�سًا  املله�ف  واإغاثة  اجلائع 
مبحاربة  الكفيلة  اخلطط  ر�سم  كما  النا�ض،  و�س�ؤال  والّتكا�سل  القع�د  عن  ونهى  مناكبها، 
وحتقيق  االأغذية،  من  الذاتي  االكتفاء  حتقيق  اإىل  ودعا  االقت�سادي،  والتده�ر  البطالة 
العربية واالإ�سالمية؛ ملا متلكه من مق�مات كفيلة بتحقيق  االأّمة  االقت�سادي بني  التكامل 
النم� االقت�سادي والتنمية يف جميع املجاالت، وعدم االعتماد على امل�ساعدات اخلارجية 
امل�رضوطة وامل�سّي�سة التي تنال من �سيادة الدول وا�ستقالها وكرامتها، وتعمق جذور التبعية 
�رضع  كما  ال�طنية،  والكرامة  الذاتية  احلق�ق  ح�ساب  على  اخلبيثة  اأهدافه  وحتقق  للغرب، 
الزكاة ال�اجبة وزكاة الفطر والكّفارات والفدية والهدايا وال�سحايا والنذور، وغري ذلك من 

الت�رضيعات الفقهية التي ت�ساهم يف مكافحة اجل�ع وا�ستئ�سال الفقر واأ�سبابه.
اإّن انت�سار ظاهرة اجل�ع والفقر دعت دول العامل اإىل حتالف دويل ملكافحة اجل�ع عن 
طريق ح�سد اجله�د العاملية خللق اإرادة �سيا�سة تهدف اإىل الق�ساء عليه، كما ُعقدت امل�ؤمترات 
واأن�سئت املنظمات الدولية واالإقليمية التي تعمل على خف�ض اأعداد اجلياع يف العامل وتقلي�ض 
الفقرية،  الدول  ت�اجهها  التي  امل�ساعب  وتخفيف  العاملي،  الغذائي  االأمن  وحتقيق  الفقر، 
االقت�سادي  التده�ر  للتعايف من  والت�ظيف، وذلك  العمل  البطالة وت�فري فر�ض  ومكافحة 
اخلطري فيها، فقد اأ�سدر امل�ؤمتر العاملي لالأغذية املنعقد يف روما عام )1974( ت��سيات 
ماليني  ي�سيب  الذي  التغذية  و�س�ء  اجل�ع  بالء  اإزالة  احلك�مات  جميع  على  اإّن  منها:  عّدة 

الب�رض، وعمل نظام لالأمن الغذائي عن طريق االحتفاظ مبخزون دائم من امل�اد الغذائية.)6( 
ومن املنظمات التي تعمل على مكافحة اجل�ع  منظمة االأغذية والزراعة التابعة لالأمم 
املتحدة التي اأن�سئت يف ال�ساد�ض ع�رض من  اأكت�بر/ت�رضين االأول عام )1945(، وُحدنِّد هذا 
االأمن  العاملي وجلنة  الغذاء  �ُسكل برنامج  الفقر واجل�ع، كما  الي�م ي�مًا عامليًا ملكافحة 
اخلا�سة  ال�سيا�سات  ال�ستعرا�ض  وذلك  املتحدة،  االأمم  ملنظ�مة  التابعة  العاملي  الغذائي 

باالأمن الغذائي العاملي ومتابعتها، مبا يف ذلك اإنتاج االأغذية واحل�س�ل عليها.)7(
االإغاثة  هيئة  الغذائي  االأمن  حتقيق  على  تعمل  التي  االإقليمية  املنظمات  ومن   
والتربعات  املع�نات  وجتمع  االإ�سالمي،  العامل  اأرجاء  يف  تنت�رض  التي  العاملية  االإ�سالمية 

الإغاثة املله�فني والفقراء امل�سلمني، ومتكينهم من العي�ض بعزة وكرامة. 
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أهمية البحث:
تكمن اأهمية البحث فيما ياأتي:

اإّنه يعالج ق�سية مهمة ت�سغل بال العامل باأ�رضه، وتهّدد املاليني من الب�رض بالفناء وامل�ت. 1 .
يتطّرق لالأ�سباب الكامنة وراء  تف�ّسي اجل�ع وا�ستفحاله يف كثري من اأقطار العامل. 2 .

من  حتّد  اأن  وقدرته-  اهلل  بح�ل  ميكن-  التي  واالقت�سادية   ال�رضعية  ال��سائل  يقّدم  3 .
انت�سار الفقر واأن تعالج اجل�ع بعد وق�عه.

خطة البحث:
املبحث الأول: معنى اجلوع واأ�شماوؤه و�شنة البتلء به.

املطلب الأول: معنى اجلوع يف اللغة وال�شطلح.
املطلب الثاين: مفهوم الأمن الغذائي. 

املطلب الثالث: اأ�شماء اجلوع. 
املطلب الرابع: البتلء باجلوع.
املطلب اخلام�س: جوع الأنبياء.

املطلب ال�شاد�س: جوع ال�شحابة.
املبحث الثاين: ف�شائل اجلوع وفوائده واآفات ال�شبع.

املطلب الأول: ف�شائل اجلوع وفوائده.
املطلب الثاين: اآفات ال�شبع.

املبحث الثالث: منهج الإ�شلم يف حتقيق الأمن الغذائي ومكافحة املجاعة.
املطلب الأول: اأ�شباب املجاعة.

املطلب الثاين: علج املجاعة ومكافحتها و�شبل حتقيق الأمن الغذائي.

الدراسات السابقة: 
تناول العلماء والباحث�ن هذا امل��س�ع بالبحث والدرا�سة، ومن ذلك كتاب »فقه االأمن 
وهبة  لالأ�ستاذ  االإ�سالم«  الغذائي يف  »االأمن  وكتاب  القر�ساوي،  ي��سف  للدكت�ر  الغذائي« 
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الزحيلي، وكتاب »االأمن الغذائي يف االإ�سالم« للم�ؤلف اأحمد العيادي وغريها، وقد اقت�رضت 
بع�ض امل�ؤلفات يف هذا امل��س�ع على كيفية حتقيق االأمن الغذائي وواقعه يف دولة معينة 
من الدول االإ�سالمية، ومن ذلك كتاب: »ق�سية االأمن الغذائي يف م�رض« لعادل حممد غامن، 
وتناول بع�ض الباحثني ذلك يف العامل االإ�سالمي ب�سكل عام، ومن ذلك ورقة عمل مقّدمة 
لندوة التنمية من منظ�ر اإ�سالمي يف عمان �سنة )1991( بعن�ان: )االأمن الغذائي والتنمية 
خالل  من  بع�سهم  تناوله  كما  اأحمد.  ي�رضي  الرحمن  عبد  للباحث  االإ�سالمي(  العامل  يف 
واقعة معينة يف التاريخ االإ�سالمي، ومن ذلك بحث بعن�ان: )معاجلة اخلليفة عمر مل�سكلة 
املجاعة يف عام الرمادة( للباحث �سالح حم�دي، وحتّدثت بع�ض امل�ؤلفات للدكت�ر ي��سف 
القر�ساوي واالأ�ستاذ ح�سني �سحاتة عن م�سكلة الفقر وكيف عاجلها االإ�سالم ب�سكل عام  دون 

ل يف املجاعات واأ�سبابها وطرق عالجها كما ه� عليه هذا البحث. اخل��ض املف�سّ
واهلل اأ�ساأل اأن يجعل عملي هذا خال�سًا ل�جهه الكرمي.

املبحث األول
معنى اجلوع وأمساؤه وسنة االبتالء به

املطلب األول - معنى اجلوع يف اللغة واالصطالح:
ْ�ِف  اخْلَ ِمْن  ِب�َسْيٍء  ُكْم  »َوَلَنْبُلَ�نَّ َبِع.)8( قال تعاىل:  ال�سنِّ دُّ  من ج�ع، �سِ اللغة:  اجلوع يف 

اِبِريَن«.)9(  ِ ال�سَّ َمَراِت َوَب�رضنِّ �ِع َوَنْق�ٍض ِمْن ااْلأَْمَ�اِل َوااْلأَنُف�ِض َوالثَّ َواجْلُ
وقال ال�ساعر اأب� الِبَجاد:

ْكـــِب اإِْذ اآُبـــوا ِجياعـــاً          ول َيـــدُرون ما حَتَت الِبَجـــاد)10(.)11(   فَويـــُل الرَّ

َبع.)12( واملجاعة: عاٌم فيه  دُّ ال�سنِّ ة، وه� �سِ واجل�ع يف اال�سطالح: ا�ْسٌم جاِمٌع ِلْلَمْخَم�سَ
ج�ع.)13( وهذا املعنى قريب من املعنى اللغ�ي.

املطلب الثاني - مفهوم األمن الغذائي:
االأمن الغذائي م�سطلح حديث ظهر يف بداية ال�سبعينيات، و�ساع ا�ستخدامه يف البالد 
النامية حيث النق�ض الكبري يف خمزون الغذاء، مّما زاد من تبعيتها للخارج لتاأمني الغذاء)14( 

و�ساأحتّدث عن مفه�م االأمن الغذائي ال��سعي وال�رضعي.
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باأّنه:  ال��سعي  املفه�م  الغذائي يف  االأمن  يعّرف  الو�شعي:  املفهوم  الغذائي يف  الأمن   .1
احلالة التي يتحقق عندها االكتفاء الذاتي من الغذاء حمليًا.)15( وقيل: ه� مدى ما يت�فر لبلد 
من خمزون معني من امل�اد الغذائية االأ�سا�سية، بحيث ي�ستطيع هذا البلد اللج�ء اإىل خمزونه 
الغذاء  اأو يف حال تعذر احل�س�ل على  الغذاء،  اإنتاج  تقّلل من  حال حدوث ك�ارث طبيعية 

املطل�ب باال�سترياد الأ�سباب �سيا�سية مع البلد امل�سدنِّر.)16( 
على  يرّكز  الغذائي  لالأمن  االإ�سالمي  املفه�م  اإّن  الإ�شلمي:  املفهوم  يف  الغذائي  الأمن   .2
البعد العقائدي الذي ال ميكن اإغفاله، وه� اأّن اهلل تعاىل ه� الرازق ولن يرتك خمل�قًا يط�يه 
اجل�ع، واأّن اال�ستغفار والدعاء يجلبان الرزق، واأّن تق�ى اهلل تنّميه وتزيده.)17( وبناًء عليه 
فاإّن املفه�م االإ�سالمي لالأمن الغذائي ه� �سمان احلد االأدنى من ال�رضورات الغذائية جلميع 

اأفراد املجتمع يف اأي فرتة من الزمن.)18(
وعرّفه اآخرون باأّنه: �سمان ا�ستمرار تدفق امل�ست�ى املعتاد من الغذاء احلالل الالزم 

ال�ستهالك املجتمع يف اأي فرتة من الزمن.)19( 
الغذائي من جهة  واالأمن  ال�سخ�سي  االأمن  العزيز بني  كتابه  تعاىل يف  اهلل  ربط  وقد 
تعاين  الأّمة  اأمان  االآخر، فال  �سببًا يف حتقيق  اأخرى، وجعل كاًل منهما  والعبادة من جهة 
االجتماعي  والرفاه  االقت�سادي  والرخاء  الغذائي  االأمن  يتحّقق  ال  كما  واحلرمان،  اجل�ع 
الداخلية  واال�سطرابات  احلروب  من  وتعاين  تعاىل،  اهلل  طاعة  اإىل  تفتقد  الأّمة  واال�ستقرار 
والف��سى، قال تعاىل: »الَِّذي اأَْطَعَمُهْم ِمْن ُج�ٍع َواآَمَنُهْم ِمْن َخْ�ٍف«.)20( اأي نهاهم عن الرحلة 
ل عليهم باالأمن  واأمرهم اأن يعبدوا رب هذا البيت وكفاهم امل�ؤنة.)21( وقال ابن كثري: تف�سّ
ًة  ُمْطَمِئنَّ اآِمَنًة  َكاَنْت   « تعاىل:  وقال  له.)22(  �رضيك  ال  وحده  بالعبادة  فليفردوه  والرخ�ض، 
ا  ْ�ِف مِبَ �ِع َواخْلَ ِلَبا�َض اجْلُ  ُ َفاأََذاَقَها اهللَّ  ِ ِباأَْنُعِم اهللَّ َياأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمْن ُكلنِّ َمَكان َفَكَفَرْت 
ْن َلُهْم َحَرًما اآِمًنا ُيْجَبى اإَِلْيِه َثَمَراُت ُكلنِّ �َسْيٍء«.)24(   كنِّ َنُع�نَ«.)23( وقال اأي�سًا: »اأََومَلْ مُنَ َكاُن�ا َي�سْ
فيفهم من �سياق االآيتني اأّن االإميان كان �سببًا يف جلب االأرزاق وكرثة اخلريات مّما زاد من 
االطمئنان وال�سالم واالأمان يف هذا املكان الطاهر. وقد اأ�سار القراآن اإىل العالقة بني االأمن 
َمَراِت.«  ال�سخ�سي واالأمن الغذائي يف ق�له تعاىل: »َربنِّ اْجَعْل َهَذا َبَلًدا اآِمًنا َواْرُزْق اأَْهَلُه ِمْن الثَّ
اأّنه �ساأله االأمن من القتل. والثاين: من اخل�سف  )25( واملراد بهذا االأمن ثالثة اأق�ال: اأحدها: 

والقذف. والثالث: من القحط واجلدب. )26(  فقد جمعت االأق�ال الثالثة بني االأمن ال�سخ�سي 
واالأمن الغذائي، وهذا دليل على تالزمهما.

ومّما يدل على هذا التالزم  اأّن االإ�سالم جعل االأمن الغذائي واالأمن ال�سخ�سي اأحد حماور 
ثالثة حتّقق ال�سعادة والرخاء للم�سلم يف دنياه واآخرته. وهذه املحاور هي: االأمن ال�سخ�سي، 
وال�سحة اجل�سدية، واالأمن الغذائي.قال ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم-:«من اأ�سبح منكم 

اآمنًا يف �رضبه، معافى يف ج�سده، عنده ق�ت ي�مه، فكاأمّنا حيزت له الدنيا«.)27( 
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املطلب الثالث - أمساء اجلوع: 
ورد اجل�ع يف القراآن الكرمي باألفاظ واأ�سماء عديدة كما ياأتي:

يَبٍة يِف ااْلأَْر�ِض َواَل يِف  اَب ِمْن ُم�سِ 1. فقد �سّماه القراآن م�سيبة يف ق�له تعاىل: »َما اأَ�سَ
الَّ يِف ِكَتاٍب«.)28( فاإّن املق�س�د بامل�سيبة يف االآية ال�سابقة اجلدب واآفات الزروع  اأَْنُف�ِسُكْم اإِ

والثمار وقلة النبات.)29( 
«.)30( وقال  ْهَلَنا ال�رضُّ َنا َواأَ َها اْلَعِزيُز َم�سَّ 2. ومن اأ�سمائه ال�رض، قال تعاىل: »َقاُل�ا َيا اأَيُّ
فال�رض  َيْعَمُه�َن«.)31(  ُطْغَياِنِهْم  يِف  �ا  َلَلجُّ  ٍّ �رضُ ِمْن  ِبِهْم  َما  َوَك�َسْفَنا  َرِحْمَناُهْم  »َوَلْ�  اأي�سًا: 

ال�ارد يف االآيتني اجلدب والقحط وقلة الطعام واجل�ع.)32(
ق�له  ِعْنِدَك«.)33( ويف  ِمْن  َهِذِه  َيُق�ُل�ا  �َسينَِّئٌة  ْبُهْم  ُت�سِ ْن  »َواإِ االآية:  �سيئة يف  و�سّماه   .3
��َسى َوَمْن َمَعُه«.)34( فال�سيئة:اجلدب والقحط وال�رضر  وا مِبُ ُ ريَّ ْبُهْم �َسينَِّئٌة َيطَّ تعاىل: »َواإِْن ُت�سِ

يف اأم�الهم.)35( 
قال  يٍط«.)36(  حُمِ َيْ�ٍم  َعَذاَب  َعَلْيُكْم  اأََخاُف  »َواإِيننِّ  تعاىل:  ق�له  يف  عذابًا  �سّماه  كما   .4

جماهد: العذاب ه� القحط واجلدب.)37( 
تعاىل:  وقال  والقتل.)39(  اجل�ع  قال:   )38(.» َتنْيِ َمرَّ »�َسُنَعذنُِّبُهْم  تعاىل:  ق�له  يف  وعنه 
ُهْم ِمْن اْلَعَذاِب ااْلأَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب ااْلأَْكرَب َلَعلَُّهْم َيْرِجُع�َن«.)40( والعذاب االأدنى: ه�  »َوَلُنِذيَقنَّ

ما كان يف الدنيا من بالء اأ�سابهم، اإّما �سّدة من جماعة اأو قتل اأو م�سائب ي�ساب�ن بها)41(
ومّما ي�ؤّكد اأّن اجل�ع عقاب وعذاب من اهلل تعاىل االآية: »َحتَّى اإَِذا َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َباًبا َذا 
َعَذاٍب �َسِديٍد اإَِذا ُهْم ِفيِه ُمْبِل�ُس�َن«.)42( فعن ابن عبا�ض اأّن هذه االآية نزلت على ر�س�ل اهلل - 

�سلى اهلل عليه و�سلم- يف ق�سة املجاعة التي اأ�سابت قري�سًا بدعائه عليهم.)43( 
يَبَنا َداِئَرٌة«.)44( وتف�سري ذلك كما  اأَْن ُت�سِ 5. ومن اأ�سمائه الدائرة، قال تعاىل: »َنْخ�َسى 

قال ابن عبا�ض: نخ�سى اأن يدور علينا الدهر مبكروه يعن�ن اجلدب.)45(
ْتُهْم  6. ومن اأ�سمائه الباأ�ساء ال�رضاء، فاإّن املق�س�د يف الباأ�ساء وال�رضاء يف االآيات: »َم�سَّ
اِبِريَن يِف  ُع�َن«.)47( »َوال�سَّ اِء َلَعلَُّهْم َيَت�رَضَّ َّ �َساِء َوال�رضَّ اُء«.)46( »َفاأََخْذَناُهْم ِباْلَباأْ َّ اْلَباأْ�َساُء َوال�رضَّ

اِء«.)48( اجلدب قاله ال�سحاك. وقيل: الفقر وال�سّدة.)49( َّ اْلَباأْ�َساِء َوال�رضَّ
َخْذَنا اآَل ِفْرَعْ�َن  7. وذكر القراآن الكرمي من اأ�سمائه اأي�سًا ال�سنني يف ق�له تعاىل: »َوَلَقْد اأَ

ُروَن«.)50( قال ابن م�سع�د: ال�سنني: اجل�ع.)51( كَّ َمَراِت َلَعلَُّهْم َيذَّ ِننَي َوَنْق�ٍض ِمْن الثَّ ِبال�سنِّ
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املطلب الرابع - االبتالء باجلوع:
قال  واأ�سفياءه،  اأنبياءه  به  ابتلى  خلقه،  يف  اهلل  �سنن  من  �سنة  باجل�ع  االبتالء 
 ْ َمَراِت َوَب�رضنِّ �ِع َوَنْق�ٍض ِمْن ااْلأَْمَ�اِل َوااْلأَنُف�ِض َوالثَّ ْ�ِف َواجْلُ ُكْم ِب�َسْيٍء ِمْن اخْلَ تعاىل: »َوَلَنْبُلَ�نَّ

اِبِريَن«.)52(  فاأخرب عّز وجل اأّنه يبتلي عباده ويختربهم وميتحنهم به.)53(  ال�سَّ
وحمنة اجل�ع اأعظم من حمنة القتل، اأما ترى اأّن االإن�سان اإذا حب�ض للقتل و�سبع نام، 
ول� بات جائعًا ذهب عنه ن�مه.)54( وكان ر�س�ل اهلل عليه ال�سالم يق�ل: »اللهم اإيّن اأع�ذ بك 

من اجل�ع فاإّنه بئ�ض ال�سجيع«.)55( وقال ال�ساعر خليل مطران: 
فعـــَل اجلـــوُع يف النفو�ـــسِ فعـــالً        عـــاَد منها الأحـــراُر كالأوغـــاِد.)56(

وقدميًا قال�ا يف املثل: »رماه اهلل بداء الذئب«. يعن�ن اجل�ع.)57( وجاء يف و�سية اأمامة 
بنت احلارث البنتها اأم اإيا�ض: »اإّن حرارة اجل�ع ملهبة، وتنغي�ض الن�م مغ�سبة«.)58(

املطلب اخلامس - جوع األنبياء عليهم السالم:
لقد ابتلى اهلل تعاىل اأنبياءه باجل�ع واالأمرا�ض والقتل، فنبّينا حممد- �سلى اهلل عليه 
و�سلم- القى من اجل�ع واالأذى وكدر العي�ض ما ه� معروف، فقد ح��رض ه� ومن معه يف 
ال�سعب ثالث �سن�ات ال يجدون ما ياأكل�نه، لكّنهم �سربوا وثبت�ا. وكان النبي عليه ال�سالم  
يع�سب على بطنه احلجر من �سّدة اجل�ع، كما كان متقّلاًل من متعة الدنيا كلها، وقد اأعطاه 
عربة  هذا  ويف  عليها.)59(  االآخرة  واختار  ياأخذها،  اأن  فاأبى  االأر�ض،  خزائن  مفاتيح  اهلل 
للم�ؤمنني وعظة للمتقني اأاّل يتكالب�ا على دنيا فانية وحياة ق�سرية زائلة، فالدنيا و�سعت 

للبالء، فينبغي للعاقل اأن ي�ّطن نف�سه على ال�سرب يف مثل هذه امل�اطن.)60(
قال ال�ساعر اأب� احل�سن التهامي:

والأكـــدار. طبعـــت علـــى كـــدر واأنـــت تريد الأقـــذاء  مــــن  �شفـــواً 
�شـــد طباعــــه الأيـــام  متطلـــب فـي املـــاء جذوة نـــار.)61(  ومكلـــف 

ال�سالم ومعاناته و�سربه، فعن  النبي عليه  التي تبنّي ج�ع  وقد ت�سافرت االأحاديث 
من  مقعيًا)62(  متراً  ياأكل  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   - اهلل  ر�س�ل  »راأيت  قال:  مالك  بن  اأن�ض 
اجل�ع«)63( ومن االأحاديث حديث جابر »راأيُت بالنبي - �سلى اهلّل عليه و�سلم- َخْم�سًا)64( 
الليايل  ابن عبا�ض قال: »كان ر�س�ل - اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم- يبيت  �سديداً.«)65( وعن 
املتتابعة طاويًا)66( واأهله ال يجدون الع�ساء. وكان عاّمة خبزهم خبز ال�سعري.«)67( وعن جابر 
قال: »ملا حفر النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- واأ�سحابه اخلندق اأ�سابهم جهد �سديد حتى 

ربط النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- على بطنه حجراً من اجل�ع.«)68( 
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وهناك اأحاديث كثرية تظهر معاناة النبي عليه ال�سالم وج�عه و�سربه على ذلك ال جمال 
لذكرها. كما لقي �سائر االأنبياء ما لقيه ر�س�لنا عليه ال�سالم من اجل�ع، فقد قيل لي��سف عليه 
ال�سالم: مل جت�ع ويف يديك خزائن االأر�ض؟ فقال: »اأخاف اأن اأ�سبع فاأن�سى اجلائع«.)69(  وقال 

ي�ن�ض عليه ال�سالم: »ما �سبعت قط اإال ع�سيت اأو هممت مبع�سية«.)70(

املطلب السادس - جوع الصحابة رضي اهلل عنهم:
اجل�ع  من  عان�ا  فقد  والر�سل،  االأنبياء  نهج  على  عليهم  اهلل  ر�س�ان  ال�سحابة  �سار 
وذاق�ا مرارته، ف�سربوا ومل يجزع�ا، وتعّلق�ا باالآخرة، وزهدوا يف الدنيا، واختاروا االإ�سالم 
على ما فيه من البالء وال�سّدة، حتى اإّن الرجل منهم كان يع�سب احلجر على بطنه ليقيم به 
�سلبه من اجل�ع، وكان الرجل يتخذ احلفرية يف ال�ستاء ما له دثار غريها.)71(  ففي اأثرعن 
اخلليفة اأبي بكر اأّنه خرج يف الهاِجرة اإىل امل�سجد فقيل له: ما اأْخَرجك ؟ قال: »َما اأخرَجِني 
اإالَّ ما اأِجد من َحاقنِّ اجُل�ع اأي �ِسّدته«.)72( ويف حديث َف�سالة: كان َيِخرُّ ِرَجاٌل من َقاَمِتهم 
عف.)74( وعن �سعد بن اأبي وقا�ض- ر�سي اهلل  ة.)73( اأي اجُل�ع وال�سَّ ا�سَ يف ال�سالة من اخَل�سَ

عنه-: كنا نغزو مع النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- وما لنا طعام اإال ورق ال�سجر.)75(
و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   - اهلل  ر�س�ل  األزم  كنت  هريرة:  اأب�  اجلليل  ال�سحابي  ويق�ل 
ب�سبع بطني حني ال اآكل اخلمري)76( وال األب�ض احلبري)77(، وال يخدمني فالن وال فالنة، وكنت 
األ�سق بطني باحل�سباء)78( من اجل�ع.)79( وعن اأبي طلحة قال: �سك�نا اإىل ر�س�ل اهلل - �سلى 
اهلل عليه و�سلم- اجل�ع، ورفعنا عن بط�ننا عن حجر، فرفع ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه 
و�سلم- عن حجرين.)80( ويف عام الرمادة اأ�ساب النا�ض ج�ع باملدينة وما ح�لها، فاأهلكهم، 
حتى جعلت ال�ح�ض تاأوي اإىل االإن�ض، وحتى جعل الرجل يذبح ال�ساة فيعافها من قبحها واإّنه 

ملقفر)81( .
اإّن هذه االأحاديث واالآثار يف جمم�عها تبنّي ما لقيه ال�سحابة من فاقة وفقر وج�ع 
يف حياتهم، لكّن ذلك مل يفت يف ع�سدهم، ومل ينل من عزائمهم، ومل يحرفهم عن ال�رضاط 
ِفْرَعْ�َن  اآَل  اأََخْذَنا  »َوَلَقْد  تعاىل:  قال  فرع�ن  ق�م  باجل�ع  ابتلي  ومّمن  امل�ستقيم.  ال�س�ي 
واجل�ع  بال�سنني  اهلل  اأخذهم  واملعنى:  ُروَن«.)82(  كَّ َيذَّ َلَعلَُّهْم  َمَراِت  الثَّ ِمْن  َوَنْق�ٍض  ِننَي  ِبال�سنِّ
َب  َ واجلدوب والقحط عامًا فعامًا. )83(  كما ابتلى اهلل تعاىل به اأهل مكة. قال تعاىل: »َو�رضَ
ِ َفاأََذاَقَها  ًة َياأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمْن ُكلنِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِباأَْنُعِم اهللَّ ُ َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت اآِمَنًة ُمْطَمِئنَّ اهللَّ
مت�الية  �سنني  اجل�ع  عليهم  �سّلط  فقد  َنُع�نَ«.)84(  َي�سْ َكاُن�ا  ا  مِبَ ْ�ِف  َواخْلَ �ِع  اجْلُ ِلَبا�َض   ُ اهللَّ

بدعاء ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- عليهم حتى اأكل�ا الِعْلِهز)85( واجليف.)86(
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املبحث الثاني
فضائل اجلوع وآفات الشبع

املطلب األول - فضائل اجلوع: 
على الرغم من م�ساوئ اجل�ع الكثرية التي ذكرناها يف ال�سياق، فاإن للج�ع ف�سائل 
وف�ائد كثرية حتّدث عنها اأهل ال�سلف والعلماء، واأق�سد هنا اجل�ع اجلزئي والر�سا بالقليل 
وعدم ال�سبع، اأّما اجل�ع املطلق والدائم حيث ال طعام، فال ريب اأّنه م�سيبة وبلية تعرتيها 

كثري من املخاطر.ومن هذه الف�سائل:
1. اجل�ع فيه نقاء القلب وال�رضيرة، وي�رث العلم واملعارف، قال ب�رض بن احلارث: اإّن 
اجل�ع ي�سّفي الف�ؤاد وي�رث العلم الدقيق.)87( وقال �سهل بن عبد اهلل: و�سعت احلكمة والعلم 

يف اجل�ع، وو�سعت املع�سية واجلهل يف ال�سبع.)88(
2. اجل�ع �سبب يف الرب واالإكثار من اخلري، ومينع من الت��ّسع يف لذائذ الدنيا و�سه�اتها. 
قال حممد بن الن�رض احلارثي: اجل�ع يبعث على الرب كما تبعث البطنة على االأ�رض.)89( وعن 
لقمة  اأدع من ع�سائي  االآخرة اجل�ع، والأْن  ال�سبع، ومفتاح  الدنيا  الداراين: مفتاح  �سليمان 

اأحب اإيّل من اأن اآكلها، واأق�م من اأول الليل اإىل اآخره.)90(
وقال ال�ساعر: 

جتـــوع فـــاإّن اجلوع يـــورث اأهلـــه     م�شـــادر بر خريهـــا الدهر دائـــم.)91(
3. اجل�ع يحّرر النف�ض من الغفلة والن�سيان، ويذّكر االإن�سان بخالقه �سبحانه وتعاىل، 
اأحدهما  اأمران:  الغفلة  ت�ليد  يف  االأ�سباب  اأعظم  اجل�زي:  ابن  التق�ى.قال  اإىل  ويدفع 
العتق من رق  اأردت  اإن  والعزلة  الباطلني، فعليك باجل�ع  واالآخر معا�رضة  البط�ن،  امتالء 

الغفلة)92(.
اهلل  ر�سا  ونيل  الذن�ب  غفران  يف  �سبب  عليه  وال�سرب  والث�اب،  االأجر  فيه  اجل�ع   .4
َواَل   ِ اهللَّ �َسِبيِل  يِف  ٌة  َم�سَ خَمْ َواَل  ٌب  َن�سَ َواَل  َظَماأٌ  يُبُهْم  ُي�سِ اَل  ُهْم  ِباأَنَّ »َذِلَك  تعاىل، قال تعاىل: 
اِلٌح«.)93( فاأخرب  اَر َواَل َيَناُل�َن ِمْن َعُدوٍّ َنْياًل اإِالَّ ُكِتَب َلُهْم ِبِه َعَمٌل �سَ َيَطُئ�َن َمْ�ِطًئا َيِغيُظ اْلُكفَّ
تعاىل اأّنه يكتب لهم عمل �سالح مبا ي�سيبهم من التعب واجل�ع والعط�ض ونح� ذلك الذي 
ح�سل لهم ب�سبب اجلهاد يف �سبيل اهلل عّز وجل، فهذه االأم�ر يغفر اهلل بها خطاياه وي�ؤجر 

عليها.)94(
الدين« ف�ائد اجل�ع وف�سائله)95(،  »اإحياء عل�م  الغزايل يف كتابه  االإمام  وقد خّل�ض 
واملعا�سي  اخلطايا  ي�رث  ال�سبع  واأّن  لل�رض،  مغالق  للخري  مفتاح  اجل�ع  اأّن  وحا�سلها 

والذن�ب، ويفتح اآفاق ال�رض واجلهل والف�ساد.  
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املطلب الثاني - آفات الشبع: 
ندب النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- اإىل التقليل من االأكل فقال: »ما مالأ اآدمي وعاًء 
�رضاً من بطنه، ح�سب االآدمي لقيمات يقمن �سلبه، فاإن غلبت االآدمي نف�سه، فثلث للطعام، 
وثلث لل�رضاب، وثلث للنًف�ض«.)96( وقد كان النبي- �سلى اهلل عليه و�سلم- واأ�سحابه يج�ع�ن 
كثرياً، وال ي�رضب�ن كثرياً، يتقّلل�ن من اأكل ال�سه�ات، واإن كان ذلك لعدم وج�د الطعام اإال 
اأن اهلل ال يختار لر�س�له اإال اأكمل االأح�ال واأف�سلها.)97( ولهذا كان ابن عمر يت�سّبه به يف ذلك 
النا�ض  اأ�ساب  ما  فذكر  اأّنه خطب،  م�سلم عن عمر  الطعام.)98( ويف �سحيح  قدرته على  مع 
من الدنيا، فقال: »لقد راأيت ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- يظل الي�م يلت�ي ما يجد 

دقاًل)99( ميالأ به بطنه«. )100(
وقد ذكرت االآثار اآفات ال�سبع وم�ساوئه، منها ما قاله عمر- ر�سي اهلل عنه-: »اإياكم 
والبطنة يف الطعام وال�رضاب فاإّنها مف�سدة للج�سد، م�رثة لل�سقم، مك�سلة عن ال�سالة«)101(  
وقعدت  احلكمة،  وخر�ست  الفكرة،  نامت  املعدة  امتالأت  اإذا  بني  »يا  البنه:  لقمان  وقال 
االأع�ساء عن العبادة«.)102(  واأ�سار اأب� �سليمان الداراين اإىل �ست اآفات من ال�سبع فقال: )من 
�سبع دخل عليه �ست اآفات: فقد حالوة املناجاة، وتعذر حفظ احلكمة، وحرمان ال�سفقة على 
اأّن اخللق كلهم �سباع، وثقل العبادة، وزيادة ال�سه�ات، واأّن �سائر  اإذا �سبع ظن  اخللق؛ الأّنه 

امل�ؤمنني يدورون ح�ل امل�ساجد وال�سباع يدورون ح�ل املزابل(.)103(
اأعداء  من  عدو  ال�سبع  اأّن  بجالء  تظهر  والتجربة  العلم  اأهل  عن  ال�اردة  االآثار  فهذه 
الغزايل يف  االإمام  وقد خّل�ض  والدين.  والعقل  للج�سم  مف�سدة  اأ�رضار  فيه من  االإن�سان، ملا 

كتابه »اإحياء عل�م الدين« اآفات ال�سبع واأ�رضاره فلريجع اإليها.)104(

املبحث الثالث
منهج اإلسالم يف حتقيق األمن الغذائي ومكافحة اجملاعة 

املطلب األول - أسباب اجملاعة:
ميكن ت�سنيف اأ�سباب املجاعة اإىل اأ�سباب دينية و�سيا�سية واقت�سادية.

اأولً. الأ�شباب الدينية: 
وهذه االأ�سباب لها عالقة ب�سل�ك االإن�سان وت�رضفاته، ومدى خمالفة هذه الت�رضفات 
لعقيدته ودينه، اأو قد تك�ن حلكمة اإلهية يريدها اهلل عّز وجل من هذا االبتالء، ويعتقد بع�ض 
الكتاب املهتمني بدرا�سة التنمية االقت�سادية من وجهة النظر االإ�سالمية اأّن م�سكلة اجل�ع 
واالأمن الغذائي ترجع اأ�سا�سًا اإىل التخّلي عن القيم وال�سل�كيات االإ�سالمية امل�ؤثرة يف اإنتاج 
الغذاء وا�ستهالكه، وذلك ب�سبب عدم االلتزام باملبادئ االإ�سالمية منهاجًا وتطبيقًا.)105( وقد 
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ذكر القراآن الكرمي بع�سًا من هذه االأ�سباب كما ياأتي:
1. الكفران واجلح�د بنعم اهلل تعاىل، فاإذا كفرت االأمة بنعم اهلل ومل ت�سكره عليها، �سّلط 
ًة  ُمْطَمِئنَّ اآِمَنًة  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثاًل   ُ اهللَّ َب  َ »َو�رضَ تعاىل:  قال  واجل�ائح.  واجل�ع  الفقر  عليها  اهلل 
ا َكاُن�ا  ْ�ِف مِبَ �ِع َواخْلَ ُ ِلَبا�َض اجْلُ ِ َفاأََذاَقَها اهللَّ َياأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمْن ُكلنِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِباأَْنُعِم اهللَّ
َنُع�َن« اأي  ا َكاُن�ا َي�سْ َنُع�َن«.)106( ومعنى »كفرت« اأي كفر اأهلها باأنعم اهلل.)107(وق�له: »مِبَ َي�سْ
ِلَبا�َض   ُ اآياته وتكذيب ر�س�له.)108( وعن قتادة يف ق�له: »َفاأََذاَقَها اهللَّ الكفر باأنعم اهلل وجح�د 
.قال: »فاأخذهم اهلل باجل�ع واخل�ف والقتل«.)109( وعن احل�سن قال: »كان  ْ�ِف«  َواخْلَ �ِع  اجْلُ
اأهل قرية من بني اإ�رضائيل قد و�ّسع اهلل عّز وجل عليهم حتى جعل�ا ي�ستنج�ن باخلبز، فبعث 

اهلل عز وجل عليهم اجل�ع«.)110(
2. الطغيان وعدم االإميان باالآخرة والتمّرد على اهلل تعاىل، قال تعاىل: »َوَلْ� َرِحْمَناُهْم 
�ا يِف ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُه�َن«.)111( وتف�سري ذلك اأّنه ل� رحمنا ه�ؤالء  ٍّ َلَلجُّ َوَك�َسْفَنا َما ِبِهْم ِمْن �رضُ
الذين ال ي�ؤمن�ن باالآخرة، ورفعنا عنهم ما بهم من القحط واجلدب و�رض اجل�ع والهزال، 
للّج�ا يف عت�هم وجراأتهم على ربهم.)112( والذي يفهم من هذه االآية اأّن ال�سبب يف عدم رحمة 

اهلل لهم ا�ستمرارهم يف الطغيان وعدم االإميان. 
وانت�سار  والبحر،  الرب  يف  الف�ساد  ظه�ر  املجاعات  اإىل  ت�ؤدي  التي  االأ�سباب  ومن   .3
املعا�سي والذن�ب، والف�ساد ه� الكفر والعمل باملع�سية.)113( وقد يدخل يف االإف�ساد جميع 
اْلرَبنِّ  يِف  اْلَف�َساُد  »َظَهَر  تعاىل:  قال  االأر�ض.)114(  يف  اإف�ساد  بها  العمل  اأّن  وذلك  املعا�سي، 
ا َك�َسَبْت اأَْيِدي النَّا�ِض«.)115( واملعنى: ظهر اجلدب يف الرب والبحر بذن�ب النا�ض.قال  َواْلَبْحِر مِبَ

جماهد: اأي يبتل�ن بال�سنة واجلدب.)116(
ومّما ي�ؤكد اأّن اجل�ع عقاب من اهلل تعاىل ق�له: »َحتَّى اإَِذا َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َباًبا َذا َعَذاٍب 
�َسِديٍد اإَِذا ُهْم ِفيِه ُمْبِل�ُس�َن«.)117( يعني اجل�ع، فاإّنه اأ�سد من القتل واالأ�رض.)118( وعن ابن عبا�ض 
اأّن هذه االآية نزلت على ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- يف ق�سة املجاعة التي اأ�سابت 
قري�سًا بدعائه عليهم.)119( وكذلك ترى اأّن اهلل تبارك وتعاىل مل يذكر يف القراآن اجل�ع اإال يف 

م��سع العقاب اأو يف م��سع الفقر املدقع والعجز الظاهر.)120(
انت�سار املحّرمات كالربا والزنا والر�س�ة وغري ذلك، فعن ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل   .4
عليه و�سلم- قال: »ما ظهر يف ق�م الزنى والربا اإال اأحل�ا باأنف�سهم عقاب اهلل جال وعال«)121( 
قال احلرايل: »اأكرث باليا هذه االأمة حتى اأ�سابها ما اأ�ساب بني اإ�رضائيل من الباأ�ض ال�سنيع 
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امل�سارف  من  كم  عاقل  على  يخفى  وال  الربا«.)122(  عمل  من  ه�  اإمّنا  بال�سنني  واالنتقام 
والبن�ك التجارية وامل�ؤ�س�سات االقت�سادية يف زماننا متار�ض هذه املع�سية وجتاهر بها. 

وعن عبد اهلل بن عمر قال: اأقبل علينا ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- فقال: »يا 
مع�رض املهاجرين خم�ض اإذا ابتليتم بهن واأع�ذ باهلل اأن تدرك�هن: مل تظهر الفاح�سة يف ق�م 
قط حتى يعلن�ا بها اإال ف�سا فيهم الطاع�ن واالأوجاع التي مل تكن م�ست يف اأ�سالفهم الذين 
م�س�ا، ومل ينق�س�ا املكيال وامليزان اإال اأخذوا بال�سنني و�سدة املئ�نة وج�ر ال�سلطان عليهم، 

ومل مينع�ا زكاة اأم�الهم اإال ُمنع�ا القطر من ال�سماء، ول�ال البهائم مل ميطروا«.)123(
5. قد يبتلي اهلل االأمة وميتحنها باجل�ع؛ ليخترب اإميانها وقدرتها على ال�سرب والتحّمل 
ُكْم  والثبات، وهذا من االأ�سباب اخلارجة عن اإرادة االإن�سان وقدرته، بدليل ق�له تعاىل: »َوَلَنْبُلَ�نَّ
 .)124( اِبِريَن«.  ال�سَّ  ْ َوَب�رضنِّ َمَراِت  َوالثَّ َوااْلأَنُف�ِض  ااْلأَْمَ�اِل  ِمْن  َوَنْق�ٍض  �ِع  َواجْلُ ْ�ِف  اخْلَ ِمْن  ِب�َسْيٍء 
والبالء  املتلفة«.)125(  ابن عبا�ض وقيل: »اجل�ائح  والقحط يف ق�ل  يعني املجاعة باجلدب 

اأ�سله املحنة، ومعنى نبل�نكم: منتحنكم لنختربكم هل ت�سربون على الق�ساء اأم ال ؟)126(
ينَِّئاِت َلَعلَُّهْم َيْرِجُع�َن«.)127( اأي واختربناهم  �َسَناِت َوال�سَّ وقال عز وجل: »َوَبَلْ�َناُهْم ِباحْلَ
 ُ اهللَّ َكَتَب  َما  اإِالَّ  يَبَنا  ُي�سِ َلْن  »ُقْل  والرخاء واخل�سب واجلدب.)128( ويف ق�له تعاىل:  بال�سّدة 
لنا«.)129( اإ�سارة اإىل اأّن اهلل تعاىل اأعلم عباده باأّن ما ي�سيبهم يف الدنيا من ال�سدائد واملحن، 

وال�سيق واخل�سب واجلدب من فعله ليبتليهم باخلري وال�رض.)130( 
ثانياً.الأ�شباب ال�شيا�شية:

احلروب  وف��سى  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  لعــــــــدم  مظهراً  اأو  انعكا�سًا  اجل�ع  يك�ن  قد   
واالزدهار  التنمية  �سبيل  يف  عرثة  حجر  ي�سكل  ا  مّمّ لها،  نهاية  ال  التي  واالأهلية  الدولية 
ال�سيا�سي �سبب يف اال�ستقرار االقت�سادي والعك�ض �سحيح.  اأّن اال�ستقرار  االقت�سادي، ذلك 
وال�رضاع  التناحر  زمن  يف  بجذورها  ت�رضب  املجاعات  اأّن  وتاريخيًا  دينيًا  ثبت  ولقد 
واالختالف. واأّن الرخاء واالأمن واالطمئنان وليد ال�فاق واالتفاق قال تعاىل: )َكاَنْت اآِمَنًة 

ًة َياأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمْن ُكلنِّ َمَكاٍن(.)131(  ُمْطَمِئنَّ
�سيا�ساتها  خالل  من  العامل  يف  والفقر  اجل�ع  �سناعة  اإىل  الق�ية  الدول  تلجاأ  وقد 
اال�ستعمارية.  اأهدافها  حتقيق  اإىل  خاللها  من  تهدف  �سغط  ك�رقة  والعدوانية  العن�رضية 
»هرني  تهديد  من  يفهم  ما  وهذا  اال�ستقالل،  وتن�سد  التبعية  ترف�ض  دولة  لكل  عقابًا  اأو 
كي�سنجر« وزير اخلارجية االأمريكي خالل احلظر النفطي العربي عام )1973( بقدرة الغرب 
االأمة  الإ�سعاف  ت�ستخدمه  زالت  ما  وهي  العربية،  االأمة  �سد  اجل�ع  �سالح  ا�ستعمال  على 
يحدث  ما  ذلك  ومثال  التنم�ي.)132(   م�رضوعها  وت�سفية  �سيا�سيًا  واإخ�ساعها  ا�سرتاتيجيًا 
يف ال�س�دان، حيث  يحا�رض هذا البلد امل�سلم اقت�ساديًا منذ �سن�ات بهدف تركيعه وتق�سيمه 
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الدول  املالية عن كثري من  امل�ساعدات  اإىل منع  الدول  ثرواته وخرياته. وتلجاأ هذه  ونهب 
املع�نات  و�سيا�سة  االقت�سادي  احل�سار  اإىل  تلجاأ  قد  اأو  �سيا�ساتها،  تعار�ض  التي  الفقرية 
اإىل  وجترهم  رقابهم  تخ�سع  و  روؤو�سهم،  وحتني  النا�ض  تذل  خاللها  من  التي  امل�رضوطة 

حظرية التبعية االآثمة، كما ه� احلال مع فل�سطني واإيران وك�ريا ال�سمالية.
احلق�ق  عن  التنازل  وعدم  ال�سيا�سات  هذه  مقاومة  احلالة  هذه  يف  االإ�سالم  ومنهج 
والث�ابت والكرامة ال�طنية، فاإّن النبي عليه ال�سالم ح��رض مع اأهله ثالث �سن�ات يف ال�سعب 
ال ي�سل اإليهم �سي، حتى كان ي�سمع اأ�س�ات �سبيانهم يت�ساغ�ن من وراء ال�سعب من اجل�ع، 

ومع ذلك مل يتنازل عن دينه وث�ابته.)133(    

ثالثاً - الأ�شباب القت�شادية: 
اقت�ساديًا  الغنية  الدول  والع�ملة، حيث متتنع كثري من  �سيا�سة احل�سار  وتتمّثل يف 
عن تقدمي يد الع�ن واخلربات لكثري من الدول الفقرية، حتى تظل �س�قًا ا�ستهالكية لت�رضيف 
التنمية  حتقيق  يف  نف�سها  على  االعتماد  من  الدول  هذه  منع  اإىل  تلجاأ  ورمبا  منتجاتها، 
الزراعية وال�سناعية والتجارية، وذلك ب��سع العراقيل اأمام اأي حماولة للتقدم االقت�سادي 
والنه��ض الذاتي، ثّم تلجاأ بعدها اإىل تزويد هذه الدول بال�سلع الغذائية باأقل من �سعر التكلفة 
والنه��ض  املناف�سة  على  تق�ى  ال  ال�قت،  ط�ال  عليها  معتمدة  لدول  هذه  لتبقى  املحلية؛ 
واال�ستقالل االقت�سادي، ومثال ذلك اأّن اململكة العربية ال�سع�دية حاولت اأن تكتفي زراعيًا، 
فتدخلت ال�اليات املتحدة االأمريكية، وعر�ست عليها القمح باأ�سعار اأقل من �سعر التكلفة، 
املحا�سيل  من  فعاًل  مكتفية  واأ�سبحت  الذاتي،  االكتفاء  حتقيق  على  اململكة  فاأ�رضت 
اأن كانت م�ست�ردة. وهذا ما فعله  اأ�سبحت دولة م�سّدرة بعد  الزراعية وخا�سة القمح، بل 
�سيا�ساتها  اأ�سرية  لظلت  االأمريكية؛  لل�سغ�ط  ا�ستجابت  الدول  هذه  اأّن  ول�  اأي�سًا،  ال�س�دان 
�س�ق  بناء  على  املدينة  قدومه  عند  النبي  عمل  االأ�سباب  ولهذه  املهينة؛  املّذلة  و�رضوطها 
خا�سة بامل�سلمني، كما ا�سرتى اخلليفة عثمان بن عفان -ر�سي اهلل عنه- بئر رومة من 
اليه�د بع�رضين األف درهم و�سبلها للم�سلمني؛ منعًا من احتكارهم لها؛ وكخط�ة على طريق 

اال�ستقالل االقت�سادي عن اليه�د يف املدينة املن�رة.)134(  
وميكن اجلزم باأّن الدول الغنية ت�ساهم يف اإيجاد اجل�ع لتحقيق اأغرا�ض اقت�سادية، 
واملحيطات  البحار  واإتالفها يف  الغذائية  امل�اد  الكثري من  اإهدار  اإىل  تلجاأ  اأّنها  ذلك  ومن 
باأ�سعار  لها  بيعها  اأو  اجلائعة،  الفقرية  الدول  على  ت�زيعها  من  بداًل  البحرية  للحي�انات 
اأوروبا واأمريكا وكندا تغّذي  زهيدة، فجبال ال�سعري والقمح والزبدة واالأجبان املّدخرة يف 
عامل املجاعة واأكرث، ولكّن االأ�س�اق العاملية و�سيا�سة الع�ملة ال ت�سمح باأن ُيعطى اجلائع 
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والفقري طعامًا؛ وذلك حفاظًا على القيمة ال�رضائية واالأ�سعار الباهظة التي يحددها ال�س�ق 
احلر لل�سلع.)135( وهذا ي�ؤكد اأّن كثرياً من املجاعات يف العامل هي من هند�سة الدول الغنية 
لفر�ض �سيا�سة الع�ملة االقت�سادية من جهة والهيمنة ال�سيا�سية من جهة اأخرى، كما ي�ؤكد 

اأّن املال عند هذه ال�ح��ض الب�رضية اأغلى من االإن�سان وحياته. 

املطلب الثاني: عالج اجملاعة ومكافحتها وسبل حتقيق األمن الغذائي
يكفي  ما  االأوقات على  النا�ض يف جميع  الغذائي عندما يح�سل جميع  االأمن  يت�افر 
من اأغذية اآمنة ومغذية لتلبية احتياجاتهم التغذوية الالزمة ملمار�سة حياة مل�ؤها الن�ساط 
الداء  اأ�سباب  معرفة  الأّن  اأ�سبابه؛  على  بالق�ساء  ومكافحته  اجل�ع  عالج  وميكن  وال�سحة. 
ت�ساعد يف و�سف الدواء وال�سفاء بع�ن اهلل تعاىل، وقد تعّرفنا على االأ�سباب امل�جبة للمجاعة 
والقحط يف االأمة، وعليه فاإّن منعها وعالجها يك�ن بالق�ساء على اأ�سبابها، وال��سائل التي 

ميكن بها منع اجل�ع اأو معاجلته اأو احلد من وق�عه هي و�سائل دينية واقت�سادية تنم�ية.

اأولً. الو�شائل الدينية: 
ال��سائل والت�رضيعات الفقهية والدينية  اإىل بع�ض  اأ�سري  اأن  ال�سياق  من املهم يف هذا 

التي ميكن بها احلد من املجاعة وحتقيق الت�سامن والتكافل و�سد حاجة الفقري ومنها:
من  احلد  يف  ت�ساهم  العبادات  من  كثرياَ  اإّن  حيث  الطاعات:. 1  و�شائر  العبادات  ت�رشيع 

اجل�ع ومكافحته، ومن ذلك ما ياأتي:
ُرُهْم  ُتَطهنِّ َدَقًة  �سَ اأَْمَ�اِلِهْم  ِمْن  »ُخْذ  تعاىل:  ق�له  اإخراجها  يف  واالأ�سل  • الواجبة: 	 الزكاة 
يِهْم ِبَها«.)136( وهي واجبة يف االأم�ال النقدية كالذهب والف�سة، والعينية كاالأنعام والزروع  َوُتَزكنِّ
والثمار وعرو�ض التجارة متى بلغت الن�ساب ال�رضعي.)137( والق�سد منها كفاية الفقري وحتقيق 
العدالة االجتماعية والت�ازن االجتماعي كما جاء يف ق�ل النبي ملعاذ بن جبل: »فاأعلمهم اأّن اهلل 

افرت�ض عليهم �سدقة يف اأم�الهم ت�ؤخذ من اأغنيائهم وترد على فقرائهم«)138(
وعن اأبي هريرة قال: �سمعت ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- يق�ل: »اأمّيا رجل كانت 
له اإبل ال يعطي حقها يف جندتها ور�سلها، قال�ا:يا ر�س�ل اهلل ما جندتها ور�سلها ؟ قال: »يف 
ع�رضها وي�رضها، فاإّنها تاأتي ي�م القيامة كاأغذ ما كانت واأ�سمنه واآ�رضه)139(، يبطح لها بقاع 
قرقر)140( فتط�ؤه باأخفافها، اإذا جاءت اأخراها اأعيدت عليه اأوالها يف ي�م كان مقداره خم�سني 
الرخاء  وبالر�سل  واجلدب  ال�سدة  بالنجدة  فاملراد  النا�ض«.)141(  بني  يق�سى  حتى  �سنة  األف 
واخل�سب؛ الأّن الر�سل اللنب، واإمّنا يكرث يف حال الرخاء واخل�سب، فيك�ن املعنى اأّنه يخرج حق 

اهلل يف حال ال�سيق وال�سعة واجلدب واخل�سب، وهذا ه� امل�افق للتف�سري الذي يف احلديث.)142(
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ُيعطى  التنمية االقت�سادية، حيث  الفقر وحتقيق  والزكاة لها دور كبري يف عالج م�سكلة 
ما  بت�فري  ذلك  امل�ستقبل، ويك�ن  التك�ّسب يف  يتمّكن من  يكفيه ط�ال عمره، بحيث  ما  الفقري 
يلزمه من راأ�ض مال واأدوات واآالت ل�سناعته وجتارته وزراعته. فدور الزكاة دور تنم�ي قبل اأن 
يك�ن دوراً اإغاثيًا. ومن احِلكم يف ذلك ما جاء يف املثل ال�سيني: » ال تعطني �سمكة ولكن علمني 

كيف اأ�سطاد«؛ ولهذا ل� طّبق نظام الزكاة على االأر�ض ملا بقي عليها فقري معدوم ذو حاجة.
• قال ابن املنذر: )اأجمع كل من نحفظ  �شدقة الفطر: وهي فر�ض عند اجلمه�ر.)143(	
عنه من اأهل العلم على اأّن �سدقة الفطر فر�ض (.)144( ودليلهم ما روي عن ابن عمر - ر�سي 
اهلل عنهما- قال: فر�ض ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- زكاة الفطر �ساعًا من متر اأو 
�ساعًا من �سعري على العبد واحلر والذكر واالأنثى وال�سغري والكبري من امل�سلمني واأمر بها اأن 

ت�ؤدى قبل خروج النا�ض اإىل ال�سالة.)145(
على  االإن�سان  تعّ�د  مدر�سة  وه�  الغذائية،  للم�ارد  ت�فرياً   فيه  اأّن  وذلك  • ال�شوم: 	
ال�سرب يف م�اطن اجل�ع والقحط؛  ولهذا املعنى �رضع اهلل ال�سيام، وقد كان النبي ي�ا�سل يف 
�سيامه اأيامًا فال ياأكل وال ي�رضب، فاإذا �سئل عن ذلك يق�ل: » اإيّن ل�ست كهيئتكم اإيّن يطعمني 
ربي وي�سقني«.)146( ي�سري اإىل اأّنه ي�ستغني عن ق�ت ج�سده مبا مينحه اهلل من ق�ت روحه عند 

اخلل�ة به واالأن�ض بذكره ومناجاته كما قيل:)147(
لهـــا اأحاديـــث من ذكـــراك ت�شغلها       عـــن الطعام وتلهيها عـــن الزاد.)148(

اأن  وعن ابن عبا�ض يف ق�له: »الإيالف قري�ض«.)149( قال: نهاهم عن الرحلة، واأمرهم 
يعبدوا رب هذا البيت، وكفاهم امل�ؤنة.)150( وق�له تعاىل: »الذي اأطعمهم من ج�ع« معناه: اأّن 

اأهل مكة قاطن�ن ب�اد غري ذي زرع عر�سة للج�ع واجلدب ل�ال ف�سل اهلل عليهم.)151(
• و�رضعًا: طلبه من اهلل تعاىل  �شلة ال�شت�شقاء: اال�ست�سقاء لغة طلب �سقي املاء.)152(	

عند ح�س�ل اجلدب على وجه اخل�س��ض.)153(
و�سالة اال�ست�سقاء �سنة م�ؤكدة ثابتة ب�سنة ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- وخلفائه - 
ر�سي اهلل عنهم-.)154( ففي �سحيح البخاري خرج النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- ي�ست�سقي 
وحّ�ل رداءه.)155( فاإذا اأجدبت االأر�ض، واحتب�ض القطر، خرج النا�ض مع االإمام، فكان�ا يف 

خروجهم مت�ا�سعني متبّذلني متخ�ّسعني متذّللني مت�رّضعني.
ُيَنزنُِّل  الَِّذي  َوُهَ�  الغيث عند اجلدب، قال تعاىل: »  اإىل  الدعاء عند احلاجة  ال�سنة  ومن 
اإّن  العلم:  اأهل  ِميُد«.)156( قال بع�ض  احْلَ اْلَ�يِلُّ  َوُهَ�  َرْحَمَتُه  َوَين�رُضُ  َقَنُط�ا  َما  َبْعِد  ِمْن  اْلَغْيَث 
االآية نزلت ب�سبب رفع القحط عن قري�ض بدع�ة النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- بهم بذلك بعد 
اأن دام عليهم القحط �سبع �سنني.)157( ويف �سحيح البخاري: فاأتاه اأب� �سفيان فقال: يا حممد 

اإّنك تاأمر بطاعة اهلل وب�سلة الرحم، واإّن ق�مك قد هلك�ا، فادع اهلل لهم.)158(
فقد اأخرب اهلل تعاىل باأّن اال�ستغفار والدعاء �سبب يف زيادة الرزق  • ال�شتغفار والدعاء: 	
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ِمْدَراًرا  َعَلْيُكْم  َماَء  ال�سَّ ُيْر�ِسِل  اإَِلْيِه  ُت�ُب�ا  ُثمَّ  ُكْم  َربَّ ا�ْسَتْغِفُروا  َقْ�ِم  »َوَيا  تعاىل:  قال  واخلريات، 
ُه  اإِنَّ ُكْم  َربَّ ا�ْسَتْغِفُروا  َفُقْلُت   « تعاىل:  وقال  ِرِمنَي«.)159(  جُمْ ْ�ا  َتَتَ�لَّ َواَل  ِتُكْم  ُق�َّ اإِىَل  ًة  ُق�َّ َوَيِزْدُكْم 
اإىل اهلل وا�ستغفرمت�ه  اإْن تبتم  االآيتني:  ِمْدَراًرا«.)160( ومعنى  َعَلْيُكْم  َماَء  ال�سَّ ُيْر�ِسِلِ  اًرا،  َغفَّ َكاَن 
واأطعتم�ه كرث الرزق عليكم، واأنبت لكم الزرع، واأدّر لكم ال�رضع، واأعطاكم االأم�ال واالأوالد، 

وجعل لكم جنات فيها اأن�اع الثمار.)161(
ويف احلديث: »من لزم اال�ستغفار جعل اهلل له من كل هم فرجًا، ومن كل �سيق خمرجًا، 
فقال:  اجلدب،  اإليه  �سكا  رجاًل  اأّن  الب�رضي  احل�سن  وعن  يحت�سب«.)162(  ال  حيث  من  ورزقه 
ا�ستغفر اهلل. و�سكا اإليه اآخر الفقر، فقال: ا�ستغفر اهلل. و�سكا اإليه اآخر جفاف ب�ستانه، فقال: 
ا�ستغفر اهلل.)163( اإّن مت�ّسك املجتمع بالدعاء واال�ستغفار يعطي الفرد امل�سلم ال�سكينة والهدوء 

التي متكّنه من العمل جللب ق�ته وطعامه.)164(
فال�اجب على امل�سلم اأن ينظر اإىل الفقراء بعني العطف والرحمة  • �شدقات الّتطوع: 	
وخا�سة يف املجاعات، واأن يكرث من االإنفاق والتربع و�سدقات التطّ�ع، وقد حّثت االآيات 
على  حتّث  التي  واالأحاديث  ُينِفُق�َن«.)165(  َرَزْقَناُهْم  ا  »َومِمَّ تعاىل:  قال  ذلك  على  الكرمية 
الت�سّدق كثرية منها ق�ل ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم-: »وال�سدقة تطفئ اخلطيئة 
كما يطفئ املاء النار«.)166( ومنها ق�له: »فتنة الرجل يف اأهله وماله وجاره تكّفرها ال�سالة 
وال�سدقة واالأمر باملعروف والنهي عن املنكر«.)167(  فهذان احلديثان يعّززان مفه�م التكافل 
ويحّثان عليه. ومّما يعّززه اأي�سًا االأ�سحية  والعقيقة والنذر والهدي والكفارات وال�سدقات 
الب�ؤ�ساء والفقراء. ومن  ال�سعائر التعبدية التي �رضعت يف م�سلحة  باأن�اعها وغري ذلك من 
مظاهر الت�سّدق العرايا وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العرب يف اجلدب يتطّ�ع 
اأهل النخل بذلك على من ال ثمر له، كما يتطّ�ع �ساحب ال�ساة اأو االإبل باملنيحة وهي عطية 

اللنب دون الرقبة.)168(
• وهي ملحقة بال�سدقات،  الكّفارات: و�شميت كّفارة؛ الأّنها تكّفر الذنب اأي ت�سرته.)169(	
واحِلكم من م�رضوعيتها كثرية منها اإعانة الفقري وامل�سكني، ومن ذلك كفارة احلنث باليمني 
اَن  االأَمْيَ  ُ دمتُّ َعقَّ ا  مِبَ ُي�ؤَاِخُذُكم  َوَلـِكن  اِنُكْم  اأَمْيَ يِف  ِباللَّْغِ�  اهلّلُ  ُي�ؤَاِخُذُكُم  »اَل  تعاىل:  ق�له  يف 
)170( ومنها  ِك�ْسَ�ُتُهم....«.  اأَْو  ْهِليُكْم  اأَ ُتْطِعُم�َن  َما  اأَْو�َسِط  ِمْن  َم�َساِكنَي  ِة  َع�رَضَ اإِْطَعاُم  اَرُتُه  َفَكفَّ
وطء  عليه  يحرم  فاملظاهر  اأّمي«،  كظهر  علّي  »اأنت  لزوجته:  يق�ل  اأن  وه�  الظهار  كّفارة 
ا  َياُم �َسْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعنْيِ ِمن َقْبِل اأَن َيَتَما�سَّ ْ َيِجْد َف�سِ امراأته قبل اأن يكّفر)171( قال تعاىل: »َفَمن ملَّ
ْ َي�ْسَتِطْع َفاإِْطَعاُم �ِستنِّنَي ِم�ْسِكيناً«. )172( ومنها كفارة من جامع اأهله يف رم�سان وه�  َفَمن ملَّ
�سائم،)173( فعن عن اأبي هريرة - ر�سي اهلل عنه- قال: جاء رجل اإىل ر�س�ل اهلل - �سلى 
اهلل عليه و�سلم- فقال: هلكت. فقال: »وما ذاك«. قال: وقعت باأهلي يف رم�سان قال: »جتد 
رقبة«. قال: ال قال: »فهل ت�ستطيع اأن ت�س�م �سهرين متتابعني«. قال: ال. قال: »فت�ستطيع 
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اأن تطعم �ستني م�سكينًا«. قال: ال. قال فجاء رجل من االأن�سار بعرق والعرق املكتل فيه متر 
فقال: »اذهب بهذا فت�سّدق به«. قال: على اأح�ج مّنا يا ر�س�ل اهلل. والذي بعثك باحلق ما 
اإخراج  اأهلك«.)175( واالأف�سل يف  اأح�ج مّنا قال: » اذهب فاأطعمه  اأهل بيت  بني البتيها)174( 
الكفارة اأن تعطى مل�سلم، قال االإمام مالك: واإطعام امل�ساكني يف الكّفارات ال ينبغي اأن يطعم فيها 

اإال امل�سلم�ن، وال ُيطعم فيها اأحد على غري دين االإ�سالم.)176( 
وهي كالكفارات وال�سدقات ت�ساهم يف م�ساعدة الفقري واملحتاج،  • الهدايا وال�شحايا: 	
ن  منِّ َرَزَقُهم  َما  َعَلى  ْعُل�َماٍت  مَّ اٍم  اأَيَّ يِف   ِ اهللَّ ا�ْسَم  َوَيْذُكُروا  َلُهْم  َمَناِفَع  »ِلَي�ْسَهُدوا  تعاىل:  قال 

َبِهيَمِة ااْلأَْنَعاِم َفُكُل�ا ِمْنَها َواأَْطِعُم�ا اْلَباِئ�َض اْلَفِقري«.)177( 
»َيا  ال�سيد وه� حمرم.)178( قال تعاىل:  الكّفارة على من تعّمد قتل  اأو  الهدي   ويجب 
ْثُل َما َقَتَل ِمَن  داً َفَجَزاء منِّ َتَعمنِّ ْيَد َواأَنُتْم ُحُرٌم َوَمن َقَتَلُه ِمنُكم مُّ ِذيَن اآَمُن�اْ اَل َتْقُتُل�اْ ال�سَّ َها الَّ اأَيُّ
)179( ويجب  َم�َساِكني....«.  َطَعاُم  اَرٌة  َكفَّ اأَْو  اْلَكْعَبِة  َباِلَغ  َهْديًا  نُكْم  منِّ َعْدٍل  َذَوا  ِبِه  َيْحُكُم  َعِم  النَّ
جَّ  �اْ احْلَ مِتُّ الهدي اأي�سًا على من حتّلل باالإح�سار يف ق�ل اأكرث اأهل العلم.)180( لق�له تعاىل: »َواأَ

مُتْ َفَما ا�ْسَتْي�رَضَ ِمَن اْلَهْدِي«.)181(  ِ َفاإِْن اأُْح�رِضْ َواْلُعْمَرَة هلِلّ
واأّما االأ�سحية فهي واجبة على امليا�سري من النا�ض عند احلنفية.)182( وعند املالكية)183( 
وال�سافعية)184( واحلنابلة)185( �سنة م�ؤكدة ولي�ست ب�اجبة؛ ملا روي اأّن اأبا بكر وعمر - ر�سي 
اهلل عنهما- كانا ال ي�سحيان خمافة اأن يرى ذلك واجبًا.)186( وي�سن الت�سّدق بثلثها، واإهداء 
ِمْنَها  »َفُكُل�ا  تعاىل:  ق�له  ذلك  على  والدليل  الباقي.  الثلث  وياأكل  الأقربائه وجريانه  ثلثها 

َواأَْطِعُم�ا اْلَباِئ�َض اْلَفِقرَي«.)187( 
يرجى  ال  مر�ض  اأو  لكرب  ال�سيام  عن  عجز  من  على  الفدية  فتجب   • الفدية:	 ت�رشيع 
ِذيَن ُيِطيُق�َنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِم�ْسِكنٍي«.)189( كما جتب على من حلق  بروؤه)188( قال تعاىل: »َوَعَلى الَّ
لَُّه َفَمن َكاَن  ُروؤُو�َسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ اْلَهْدُي حَمِ ِلُق�اْ  راأ�سه لعذر وه� حمرم، قال تعاىل: »َواَل حَتْ

ْو ُن�ُسك«ٍ.)190(  َدَقٍة اأَ ْو �سَ َياٍم اأَ ن �سِ اأْ�ِسِه َفِفْدَيٌة منِّ ن رَّ ِري�سًا اأَْو ِبِه اأًَذى منِّ ِمنُكم مَّ
وعن كعب بن عجرة - ر�سي اهلل عنه- عن ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم-  اأّنه 
قال: »لعلك اآذاك ه�امك«. قال: نعم. فقال ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم-: »احلق  راأ�سك، 

و�سم ثالثة اأيام، اأو اأطعم �ستة م�ساكني، اأو ان�سك ب�ساة«.)191(
الفيء والغنيمة: الغنيمة ما ي�ؤخذ من اأم�ال العدو عن طريق القتال.)192(. 2 واالأ�سل 
اْلُقْرَبى  �ُس�ِل َوِلِذي  َوِللرَّ ِ ُخُم�َسُه  َفاأَنَّ هلِلّ ن �َسْيٍء  ا َغِنْمُتم منِّ َ اأَمنَّ يف ذلك ق�له تعاىل: »َواْعَلُم�اْ 
ِبيِل«ٍ.)193( فيعطى كل �سنف منهم من ذلك على قدر حاجتهم  �َساِكنِي َواْبِن ال�سَّ َواْلَيَتاَمى َوامْلَ

وكرثتهم، فيزاد اأهل الكرثة واحلاجة، وينق�ض اأهل القّلة وح�سن احلال.)194(
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ا اأََفاء  واأّما الفيء فه� ما ي�ؤخذ من العدو بغري قتال.)195( واالأ�سل فيه ق�له تعاىل: »مَّ
ِبيِل  �َساِكنِي َواْبِن ال�سَّ �ُس�ِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلَ ُ َعَلى َر�ُس�ِلِه ِمْن اأَْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَّ اهللَّ
ال�سافعي: )الغنيمة والفئ يجتمعان يف  ااْلأَْغِنَياء«ٍ.)196(  قال االإمام  َبنْيَ  ُدوَلًة  َيُك�َن  اَل  َكْي 
امل�ساكني  �سهم  واأّما   )197(.) له  تعاىل  اهلل  �سّماه  ملن  جميعهما  من  اخلم�ض  معًا  فيهما  اأّن 
من الغنيمة والفيء فه� لكل حمتاج من الفقراء وامل�ساكني؛ الأّنه اإذا اأفرد امل�ساكني تناول 

الفريقني.)198( 
يجب اإقامة حدود اهلل على من فعل م�جبها، وثبتت عليه،  اإقامة حدود اهلل يف الأر�س: . 3
حلديث النبي عليه ال�سالم: »اإقامة حد باأر�ض خري الأهلها من مطر اأربعني �سباحًا«)199( وهذا 
يعني اأّن يف اإقامتها زجراً للخلق عن املعا�سي، و�سببًا لفتح اأب�اب ال�سماوات باملطر، ويف 

التهاون فيها انهماكًا لهم يف االإثم، و�سببًا الأخذهم باجلدب وال�سنني واإهالك اخللق)200(.
النا�ض،  التي�سري ورفع احلرج عن  االإ�سالمية  ال�رضيعة  �سمات  الرخ�س:. 4 من  ت�رشيع 

ومن مظاهر هذا التي�سري ت�رضيع الرخ�ض يف زمن املجاعة للحد منها ومن ذلك:
•اأكل امليتة، فقد اأباح االإ�سالم للم�سطر اأن ياأكل من امليتة والنجا�سات، واأن ي�رضب  	
مّما ال يحل �رضبه من اخلمر والب�ل وغري ذلك بقدر ما يقيم اأوده، ويحفظ حياته دون اإ�رضاف. 
يهلكه  اأّنه  يرى  الذي  العط�ض  لدفع املجاعة و�رضورة  تيمية: ويباح حلم اخلنزير  ابن  قال 
اندفع  فاإن  نزاع،  بال  العط�ض  عند  النجا�سات  �رضب  يباح  ولهذا  اجل�ع؛  �رضورة  من  اأعظم 

العط�ض واإال فال اإباحة يف �سيء من ذلك.)201(
وجاء يف املغني البن قدامة: وتباح املحرمات عند اال�سطرار اإليها يف احل�رض وال�سفر 
جميعًا، و�سبب االإباحة احلاجة اإىل حفظ النف�ض عن الهالك، لك�ن هذه امل�سلحة اأعظم من 
االإباحة  على  والدليل  امل�ستخبثات.)202(  تناول  عن  وال�سيانة  النجا�سات  اجتناب  م�سلحة 
َ َغُف�ٌر َرِحيٌم«.)203( فعن ابن  ٍة َغرْيَ ُمَتَجاِنٍف اِلإِْثٍم َفاإِنَّ اهللَّ َم�سَ ُطرَّ يِف خَمْ ق�له تعاىل: »َفَمْن ا�سْ
عبا�ض يف تف�سريها: ا�سطَر اإىل ما حّرم مّما �سّمى يف �سدر هذه االآية. ومعنى »َغرْيَ ُمَتَجاِنٍف 

اِلإِْثٍم«: غري متعّمد الإثم.)204( 
ُطِرْرمُتْ اإَِلْيِه«.)205( يعني مّما حرم  َم َعَلْيُكْم اإِالَّ َما ا�سْ َل َلُكْم َما َحرَّ وقال تعاىل: »َوَقْد َف�سَّ
عليكم، فاإّنه حالل لكم يف حال ال�رضورة اأي �سدة املجاعة اإىل اأكله.)206( ويف احلديث قال�ا: 
مل  »اإذا  فقال:  امليتة؟  بها  لنا  حتل  فمتى  املخم�سة  بها  ت�سيبنا  باأر�ض  اإّنا  اهلل  ر�س�ل  يا 
ت�سطبح�ا)207(، ومل تغتبق�ا)208(، ومل حتتفئ�ا)209( بها بقاًل ف�ساأنكم بها«.)210( وروي اأّن رجاًل 
من االأعراب اأتى النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- ي�ستفتيه يف الذي حّرم اهلل عليه والذي اأحل 
له، فقال النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم-: »يحّل لك الطيبات، ويحّرم عليك اخلبائث اإال اأن 

تفتقر اإىل طعام فتاأكل منه حتى ت�ستغني عنه«.)211(
وعن احل�سن قال: اإذا ا�سطر الرجل اإىل امليتة اأكل منها ق�ته يعني: م�سكته.)212(
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•اإ�سقاط حد ال�رضقة: اإذا �رضق �سخ�ض يف عام قحط و�سّدة فال قطع عليه باتفاق اأهل  	
العلم، وال�سبب يف اإ�سقاط  حد  ال�رضقة يف زمن القحط واجلدب اأّنه حالة �رضورة.)213( وقد 

ا�ستدل�ا على ذلك بالكتاب واالأثر:
َغُف�ٌر   َ َفاإِنَّ اهللَّ اِلإِْثٍم  ُمَتَجاِنٍف  َغرْيَ  ٍة  َم�سَ ُطرَّ يِف خَمْ فمن الكتاب: ق�له تعاىل: »َفَمْن ا�سْ 1 .

َرِحيم«.)214( وال�سارق عام املجاعة م�سطر فال اإثم عليه وال حد.
. 2 ومن االأثر ا�ستدل�ا مبا ياأتي:

اأ. ما روي عن عمر - ر�سي اهلل عنه-  اأّنه قال: »ال يقطع يف َعْذق)215( وال يف عام �سنة«)216(
اأيديهم،  اأن تقطع  اأّن رقيقًا �رضق�ا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فاأمر عمر  ب. وروي 
ثّم قال عمر ل�سيدهم: »واهلل اإين الأراك جتيعهم، ولكن الأغرمنك غرمًا ي�سق عليك«. ثّم قال 

للمزين: »كم ثمن ناقتك؟« قال: اأربعمائة درهم. قال عمر: »اأعطه ثمامنائة درهم«.)217(
واالإيثار  والتكافل  الت�سامن  على  االإ�سالم  حّث  الجتماعي:. 5  والتكافل  املوا�شاة 
وخا�سة يف زمان احلاجة والفاقة وال�سيق، كما مدح امل�ؤثرين واأثنى عليهم يف قراآن يتلى 
ٌة«.)218( و روى  ا�سَ اأَْنُف�ِسِهْم َوَلْ� َكاَن ِبِهْم َخ�سَ اإىل ي�م القيامة، قال تعاىل: »َوُي�ؤِْثُروَن َعَلى 
ال�سيخان اأّن ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- قال: »ترى امل�ؤمنني يف تراحمهم وت�ادهم 

وتعاطفهم كمثل اجل�سد اإذا ا�ستكى ع�س� تداعى له �سائر ج�سده بال�سهر واحلمى«.)219(
ة  وخا�سّ اجلار  �سيما  �سيء،ال  يعدلها  ال  املجاعة  زمن  ال�سدقة  اأّن  العلم  اأهل  وذكر 
ول� بظلف)221( حمرق«.)222(  ال�سائل  »ردوا  قال:  و�سلم-  اهلل عليه  القرابة)220( فعنه - �سلى 
اأن يعطي امل�سكني �سيئًا وال يرده  قال الباجي: ح�ّض بذلك - �سلى اهلل عليه و�سلم- على 
خائبًا، واإن كان ما يعطاه ظلفًا حمرقًا وه� اأقل ما ميكن اأن ُيعطى، وال يكاد يقبله امل�سكني، 

وال ينتفع به اإال وقت املجاعة وال�سدة.)223( واالأحاديث يف الباب كثرية.
وقد حّث النبي عليه ال�سالم على التعاون واال�سرتاك يف ملكية ما ه� �رضوري حلياة 
النا�ض منه، فعن  به ومنع  اال�ستئثار  الطاقة، ونهى عن  والع�سب وم�ارد  امل�سلمني كاملاء 

النبي – �سلى اهلل عليه و�سّلم-: »امل�سلم�ن �رضكاء يف ثالث: املاء والكالأ والنار«.)224(
القدرة على تقدمي يد  اإغاثة امل�سلم مع  التق�سري يف  ال�سالم من  النبي عليه  وقد حّذر 
الع�ن له، واأّن اهلل تعاىل قد ترباأ من هذا ال�سنف من النا�ض. ومن ذلك ق�له - �سلى اهلل عليه 

و�سلم-: »ال ي�سبع الرجل دون جاره«.)225(
وقد �رضب امل�سلم�ن وخا�سة املهاجرون واالأن�سار اأروع االأمثلة يف الت�سامن وقت 
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�سعد  وقفت على قي�ض بن  اأّن عج�زاً  ال�س�ر امل�رضقة يف ذلك  واأيام املجاعة، ومن  املحن 
فقالت: اأ�سك� اإليك قلة اجلرذان. فقال قي�ض: ما اأح�سن هذه الكناية! اإمالأوا بيتها خبزاً وحلمًا 
النا�ض  �سعد بن عبادة يطعم  بن  قي�ض  قال: »كان  �سعيد  بن  و�سمنًا ومتراً.)226( وعن يحيى 
يدار  �سحفة)227(  �سعد  بن  لقي�ض  وكانت  و�سلم-،  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  مع  اأ�سفاره  يف 
اإىل اللحم  اإذا نفذ ما معه تدّين، وكان ينادي يف كل ي�م: هلم�ا  بها حيث دار.قال: وكان 

والرثيد«)228(.
وميكن حتقيق هذا التكافل بو�شائل متعّددة منها:

•نفقة االأقارب و�سلة الرحم: فمن حق القريب على قريبه اأن ي�سله، واأن يح�سن معاملته،  	
ويجب اأن ينفق عليه عند احلاجة اإىل النفقة باتفاق اأهل العلم.)229( وهذا من �ساأنه اأن ي�ؤدي 
اإىل التكافل االجتماعي و�سلة الرحم وت�ثيق اأوا�رض املحبة بني النا�ض، وفيه جت�سيد ملعنى 
ُه«.)231(  ولق�له عليه ال�سالم  ال�سفقة والرحمة وامل�ا�ساة. )230(   قال تعاىل: »َواآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ
لل�سائل عّمن يرب؟ قال له: » اأّمك، ثّم اأّمك، ثّم اأّمك، ثّم اأباك، ثّم االأقرب فاالأقرب.«)232( ويف رواية 

ثانية: » اأّمك واأباك، واأختك واأخاك، وم�الك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم م��س�لة«.)233( 
وقد حذَّر االإ�سالم من جرمية قطع الرحم؛ ملا لها من اأ�رضار وخيمة على االأمة، فهي 
تن�رض الف�ساد يف االأر�ض، كما تدب فيها الفقر والفاقة، وت�ؤدي اإىل ال�ستات والفرقة، وامل�سلم 

مطالب ب�سلة من قطع�ه دفعًا بالتي هي اأح�سن.
•نظام الت�ارث: وه� مظهر من مظاهر التكافل االجتماعي واالقت�سادي الذي دعا  	
الرثوة، ونقل  النظام تق�م على تفتيت  اآياته، وفل�سفة هذا  الكرمي يف كثري من  القراآن  اإليه 
ملكية املال من �سخ�ض اإىل اآخر؛ لينتفع به الفقراء من االآباء واالأبناء واالأزواج واالأقارب، 
ا  َّ وا�ستثمار ما ورث�ه يف خدمة املجتمع والدولة واالإن�سانية.قال تعاىل: »لنِّلرنَِّجاِل َن�سِيٌب ممنِّ
َكرُثَ  اأَْو  ِمْنُه  َقلَّ  ا  مِمَّ َواالأَْقَرُب�َن  اْلَ�اِلَداِن  َتَرَك  ا  َّ ممنِّ يٌب  َن�سِ َوِللننِّ�َساء  َواالأَْقَرُب�َن  اْلَ�اِلَداِن  َتَرَك 

ْفُرو�سًا«.)234(  يبًا مَّ َن�سِ
وتطبيق هذا النظام ي�ساهم يف مكافحة الفقر والبطالة، و�سد احلاجة وتبادل الرثوات، 
وحتقيق العدالة االجتماعية والت�ازن االجتماعي، وعدم تطبيقه مدعاة اإىل الفقر واحلرمان 
والبخل.قال ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- حمذراً من منعه: »من قطع مرياثًا فر�سه 

اهلل قطع اهلل مرياثه من اجلنة«.)235(
•التعاون بني الدول االإ�سالمية: بحيث تغيث الدول الغنية الفقرية منها، كما تغيث  	
اخلليفة  ا�ستطاع  الرمادة  ففي عام  املطر،  انحبا�ض  ب�سبب  ال�سديد  اجلفاف  تعاين من  التي 
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الطعام  االأم�سار،حيث جلب  عمر-ر�سي اهلل عنه-اأن يق�سي على املجاعة بتعاون جميع 
من بع�ض االأم�سار االإ�سالمية ذات الفائ�ض الغذائي، وكان ي�رضف بنف�سه على ت�زيع الغذاء 

واإطعام امل�سلمني.)236(  
•تفعيل دور امل�ائد اجلماعية: قال ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم-: »طعام االثنني  	
كايف الثالثة، وطعام الثالثة كايف االأربعة، فاإّن الربكة يف اجلماعة«.)237( قال ابن حجر: 

في�ؤخذ منه اأّن الكفاية تن�ساأ عن بركة االجتماع، واأّن اجلمع كلما كرث ازدادت الربكة)238(.
وجاء يف �سحيح البخاري عن جابر بن عبد اهلل - ر�سي اهلل عنهما- اأّنه قال: بعث 
ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- بعثًا قبل ال�ساحل فاأمر عليهم اأبا عبيدة بن اجلراح وهم 
ثالثمائة واأنا فيهم، فخرجنا حتى اإذا كنا ببع�ض الطريق فني الزاد، فاأمر اأب� عبيدة باأزواد 
ذلك اجلي�ض، فجمع ذلك كّله، فكان مزودي متر، فكان يق�تنا كل ي�م قلياًل حتى فني، فلم 
يكن ي�سيبنا اإال مترة مترة، فقلت: وما تغني مترة ؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حني فنيت، قال: 
ثّم انتهينا اإىل البحر، فاإذا ح�ت مثل الظرب)239( فاأكل منه ذلك اجلي�ض ثماين ع�رضة ليلة، 
ثّم اأمر اأب� عبيدة ب�سلعني من اأ�سالعه، فن�سبا، ثّم اأمر براحلة فرحلت، ثّم مرت حتتهما فلم 

ت�سبهما.)240(
اإذا  امل�سلمني بع�سهم على بع�ض  امل�ا�ساة واجبة بني  اأّن  ال�سابق  وي�ستفاد من احلديث 

خيف على البع�ض التلف، ف�اجب اأن يرمقه �ساحبه مبا يرد مهجته وي�ساركه فيما بيده.)241(
•اإطعام الطعام:  فقد حّثت االآيات واالأحاديث عليه، وجعلت ذلك من مكارم االأخالق  	
التي تدخل �ساحبها يف اجلنة قال تعاىل: » اأَْو اإِْطَعاٌم يِف َيْ�ٍم ِذي َم�ْسَغَبةٍ«.)242( كما حّذرت 
من ع�اقب البخل واالأنانية وعدم التعاطف مع امل�ساكني، قال تعاىل: »َما �َسَلَكُكْم يِف �َسَقَر، 

لنِّنَي، ومَلْ َنُك ُنْطِعُم امِل�ْسِكنَي«.)243( َقاُل�ا مَلْ َنُك ِمَن امُل�سَ
واأّما االأحاديث التي حتّث على هذا ال�اجب فكثرية منها ق�ل ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه 
ال�سالم  عليه  ق�له  املري�ض«.)245( ومنها  اجلائع، وع�دوا  واأطعم�ا  العاين)244(  »فك�ا  و�سلم-: 
لعائ�سة: »كلي هذا واأهدي فاإّن النا�ض اأ�سابتهم جماعة«.)246( وعنه- �سلى اهلل عليه و�سلم- 

اأّنه قال: »اأف�س�ا ال�سالم، واأطعم�ا الطعام، وك�ن�ا اإخ�انًا كما اأمركم اهلل«.)247(
اأن ال حتزن على ما فاتك  العلم يف معناه فقيل: ه�  اأهل  اختلف  والتق�ّشف: . 6 الزهد 
واإيثار  بالكلية،  ال�سيء  عن  الرغبة  اإ�سقاط  وقيل:  منها.)248(  اأتاك  مبا  تفرح  وال  الدنيا،  من 
َقى َواَل ُتْظَلُم�َن  ْن اتَّ ْنَيا َقِليٌل َوااْلآِخَرُة َخرْيٌ مِلَ االآخرة على الدنيا.)249(  قال تعاىل: »ُقْل َمَتاُع الدُّ
َفِتياًل«)250( والزهد يف الدنيا زينة املتقني.)251( و كان ر�س�ل اهلل اإذا �سلى بالنا�ض يخر رجال 
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ه�ؤالء  االأعراب  يق�ل  حتى  ال�سّفة،  اأ�سحاب  وهم  اخل�سا�سة  من  ال�سالة  يف  قامتهم  من 
جمانني.فاإذا �سلى ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- ان�رضف اإليهم فقال: »ل� تعلم�ن ما 

لكم عند اهلل تعاىل الأحببتم اأن تزدادوا فاقة وحاجة«.)252(
وقد اأتى النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- رجل فقال: يا ر�س�ل اهلل دلني على عمل اإذا اأنا 
عملته اأحبني اهلل واأحبني النا�ض. فقال ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم-: »ازهد يف الدنيا 
اأيام املجاعة يزدادون  اأيدي النا�ض يحب�ك«.)253( وكان ال�سحابة  يحبك اهلل، وازهد فيما يف 
زهداً، فقد روي اأّن عمر بن اخلطاب مل ياأكل �سمنًا وال �سمينًا حتى اأحيا النا�ض. وعن اأن�ض بن 
مالك قال: تقرقر بطن عمر بن اخلطاب وكان ياأكل الزيت عام الرمادة، وكان حّرم عليه ال�سمن، 
فنقر بطنه باإ�سبعه وقال: تقرقر تقرقرك اإّنه لي�ض لك عندنا غريه حتى يحيا النا�ض.)254( وقيل 
واإمّنا  اأمرياً  اأك�ن  باأن  اأ�سنع  وما  فقال:  وفالن؟  فالن  اتخذ  كما  اأر�سًا  تتخذ  اأال  ذر:  الأبي 

يكفيني كل ي�م �رضبة من ماء اأو لنب، ويف اجلمعة قفيز من قمح.)255(
ولي�ض الزهد فقد املال، واإمّنا الزهد فراغ القلب عنه، ولقد كان �سليمان عليه ال�سالم يف ملكه 

من الزّهاد.)256( والر�سا اأف�سل من الزهد يف الدنيا؛ الأّن الرا�سي ال يتمّنى ف�ق منزلته.)257( 
القناعة والعفاف: القناعة: هي الر�سا بالق�سم. يقال قنع الرجل قناعة اإذا ر�سي)258(. 7 

قال اأب� ذوؤيب الهذيل: 
تقنـــع.)259(  قليـــل  اإىل  تـــرد  واإذا  رغبتهـــا      اإذا  راغبـــة  والنف�ـــس 

والقناعة �سبب يف ت�فري امل�ارد وعدم تبديدها، وهي تعني على ال�سرب والتحّمل يف 
اأوقات احلاجة وال�سيق، فعن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- قال: »اليد العليا خري من اليد 
ال�سفلى، وابداأ مبن تع�ل، وخري ال�سدقة عن ظهر غني، ومن ي�ستعفف يعفه اهلل، ومن ي�ستغن 

يغنه اهلل«.)260( 
وعن عبداهلل بن عمرو بن العا�ض اأّن ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- قال: »قد اأفلح 
من اأ�سلم، ورزق كفافًا، وقنعه اهلل مبا اآتاه«.)261( وعنه اأي�سًا: »اأجمل�ا الطلب يف الدنيا، فكل 
مي�رّض ملا كتب اهلل عز وجل له منها«.)262( وقال اأكثم بن �سيفي: »من ر�سي بالق�سم طابت 
معي�سته، ومن قنع مبا ه� فيه قرت عينه«.)263( وقال بكر بن عبد اهلل املزين: يكفيك من الدنيا 

ما قنعت به ول� كف متر و�رضبة ماء.)264( 
فاإّن على امل�سلم اأن يتحّمل اجل�ع وي�سرب عليه؛ ملا يف ذلك من  ال�شرب والتحّمل: . 8
تعاىل:  ق�له  يف  عليهم  واأثنى  ال�سابرين  تعاىل  اهلل  مدح  وقد  االآخرة،  يف  والث�اب  االأجر 
اِء«. )265( والباأ�ساء الفقر وال�رضاء املر�ض.)266(  ويف حديث  َّ اِبِريَن يِف اْلَباأْ�َساِء َوال�رضَّ »َوال�سَّ
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فاطمة وهي تطحن  و�سلم- على  عليه  اهلل  تعاىل عنه- دخل - �سلى  اهلل  جابر - ر�سي 
بالرحى وعليها ك�ساء من وبر االإبل، فلما نظر اإليها بكى وقال: »يا فاطمة جترعي مرارة 

الدنيا لنعيم االأبد«. فاأنزل اهلل عليه: »ول�س�ف يعطيك ربك فرت�سى«.)267(.)268( 
يا  قلت:  باالآخرة حديث م�رضوق عن عائ�سة  النبي وتعّلقه  �سّدة �سرب  يدل على  ومّما 
ر�س�ل اهلل اأال ت�ستطعم ربك فيطعمك ؟ قالت: وبكيت ملا راأيت به من اجل�ع. فقال: »يا عائ�سة 
فقد  امل�سلك،  ال�سحابة هذا  و�سلك  ال�سرب«.)269(  اإال  الر�سل  العزم من  الأويل  ير�ض  اهلل مل  اإّن 
كان�ا ي�ؤثرون على اأنف�سهم، وياأكل�ن دون ال�سبع، و ي�سربون اإذا مل يجدوا.)270( وهكذا كانت 
عادة الن�ساء يف ال�سلف، كان الرجل اإذا خرج من منزله تق�ل له امراأته اأو ابنته: اإياك وك�سب 
احلرام، فاإّنا ن�سرب على اجل�ع وال�رض وال ن�سرب على النار.)271( وقال بع�ض ال�سلف حاثًا 

على ال�سرب يف املجاعات: �سع على قروح اجل�ع مرهم ال�سرب.)272(
و�سدق ابن طاهر يف ق�له: 

ال�شرب واجلوع يطرد بالرغيف الياب�س      فعلم تكرث ح�رشتي وو�شاو�شي.)273(  
تر�شيد ال�شتهلك وعدم الإ�رشاف:. 9 نهى االإ�سالم عن االإ�رضاف والتبذير واأمر برت�سيد 
اال�ستهالك يف كل �سيء؛ الأّن يف التبذير اإنفاقًا للمال يف غري م�سلحة �رضعية، كما اأّن فيه 
واملجاعة،  الفقر  انت�سار  على  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  وهذا  للم�ارد،  واإهداراً  للرثوات  تبديداً 
ُه اَل ُيِحبُّ  ُف�ا اإِنَّ ُب�ا َواَل ُت�رْضِ قال تعاىل: » َواَل ُتَبذنِّْر َتْبِذيًرا.« )274(. وقال تعاىل: » َوُكُل�ا َوا�رْضَ
ِفنَي.«.)275(  اأي ال ت�رضف�ا يف االأكل؛ ملا فيه من م�رضة العقل والبدن.)276( ومن االإ�رضاف  �رْضِ امْلُ
االأكل بعد ال�سبع، قال لقمان البنه: » يا بني ال تاأكل �سبعًا ف�ق �سبع، فاإّنك اإن تنبذه للكلب 

خري من اأن تاأكله«. )277(
وقد كان النبي يقت�سد يف عي�سه غاية االقت�ساد مع ما فتح اهلل عليه من الدنيا وامللك، 
واالقت�ساد يف  التدبري  على  التي حتّث  االأخرى  االأحاديث  ي�سبع من خبز. ومن  ومات ومل 

العي�ض ما ياأتي:
•عن اأبي هريرة - ر�سي اهلل عنه- قال: قال ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم-: »امل�سلم  	

ياأكل يف معي واحد والكافر يف �سبعة اأمعاء«.)278( 
الدنيا، والكافر وحر�سه على  •قال ابن حجر: واإمّنا ه� مثل �رضب للم�ؤمن وزهده يف  	

الت�سبع من �سه�اتها التي من جملتها تن�ع املاآكل وامل�سارب واالمتالء منها.)279(
•وعن ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- قال: »ما مالأ اآدمي وعاء �رضاً من بطن بح�سب  	
ل�رضابه، وثلث  فاإن كان ال حمالة، فثلث لطعامه، وثلث  اأكيالت يقمن �سلبه،  اآدم  ابن 

لنف�سه«.)280(
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اأو  •وقال ابن عبا�ض: »كل ما �سئت، والب�ض وا�رضب ما �سئت ما اأخطاأتك اثنتان: �رضف  	
خميلة«)281(.)282(

•وروي عن اأبي اأمامة - ر�سي اهلل عنه- قال: قال ر�س�ل اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-:  	
�سيك�ن رجال من اأمتي ياأكل�ن األ�ان الطعام، وي�رضب�ن األ�ان ال�رضاب، ويلب�س�ن األ�ان 

الثياب، ويت�سّدق�ن يف الكالم، فاأولئك �رضار اأمتي«.)283(
وظاهر االأحاديث ال�سابقة يف جمملها النهي عن االإ�رضاف؛ ملا فيه من �رضر فادح على 

النف�ض واملال والدين.
فال�سكر مظهر من مظاهر العبادة واالإميان، وبه تدوم النعم وترب�،   ال�شكر على النعم: . 10
ُكم«.ْ)284(  اَلأَِزيَدنَّ وال تتحّ�ل عن �ساحبها ما دام �ساكراً حامداً هلل.قال تعاىل: » َلِئْن �َسَكْرمُتْ 
قال القرطبي: االآية ن�ض يف اأّن ال�سكر �سبب املزيد.)285( وعن احل�سن وغريه: اأي لئن �سكرمت 

نعمتي عليكم الأزيدنكم منها.)286( 
ِمْن ُكلنِّ  َرَغًدا  ِرْزُقَها  َياأِْتيَها  ًة  ُمْطَمِئنَّ اآِمَنًة  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثاًل   ُ َب اهللَّ َ وقال تعاىل: »َو�رضَ
َنُع�َن.)287( ق�له:  َي�سْ َكاُن�ا  ا  مِبَ ْ�ِف  َواخْلَ �ِع  اجْلُ ِلَبا�َض   ُ َفاأََذاَقَها اهللَّ  ِ اهللَّ ِباأَْنُعِم  َفَكَفَرْت  َمَكاٍن 
»مبا كان�ا ي�سنع�ن« اأي مبا كان�ا ي�سنع�ن من الكفر باأنعم اهلل ويجحدون اآياته ويكذب�ن 
ر�س�له.)288( فيفهم من هذه االآية اأّن النعم ال تتحّ�ل عن �ساحبها وه� �ساكر هلل تعاىل اأبداً، 
كما يفهم اأّن اجل�ع قد يك�ن عقابًا من اهلل لكل اأّمة تكفر بنعمه وتنكر خرياته، وال تعبده حق 

عبادته �سكراً له عليها.
تقوى اهلل والتوكل عليه واخلوف منه:. 11 اإّن تق�ى اهلل �سبب يف انب�ساط الرزق ووفرة 
ِمْن  اَلأََكُل�ا  ِهْم  َربنِّ ِمْن  اإَِلْيِهْم  اأُنِزَل  َوَما  َوااْلإِجِنيَل  ْ�َراَة  التَّ اأََقاُم�ا  ُهْم  اأَنَّ »َوَلْ�  اخلري، قال تعاىل: 
يدل  وهذا  والنبات،  املطر  يعني  وغريه:  عبا�ض  ابن  قال  اأَْرُجِلِهْم«.)289(  ِت  حَتْ َوِمْن  َفْ�ِقِهْم 
من  عليهم  النازل  الرزق  بذلك كرثة  »عنى  ابن كثري:  وقال  كان�ا يف جدب.)290(  اأّنهم  على 
َ َيْجَعْل َلُه  ِق اهللَّ ال�سماء والنابت لهم من االأر�ض«.)291( وقال الطربي يف ق�له تعاىل: »َوَمْن َيتَّ

َرًجا«)292(  اأي ي�سبب له اأ�سباب الرزق من حيث ال ي�سعر وال يعلم.)293(   خَمْ
َماِء َوااْلأَْر�ِض  َقْ�ا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمْن ال�سَّ وقال تعاىل: »َوَلْ� اأَنَّ اأَْهَل اْلُقَرى اآَمُن�ا َواتَّ
ا َكاُن�ا َيْك�ِسُب�َن«.)294(.قال القرطبي: جعل تعاىل التقى من اأ�سباب  ُب�ا َفاأََخْذَناُهْم مِبَ َوَلِكْن َكذَّ
 �ْ »َواأَلَّ تعاىل:  ق�له  ويف  االأر�ض.)296(  ونبات  ال�سماء  قطر  اأي  كثري:  ابن  وقال  الرزق.)295( 
ل��سعنا  اآمن�ا  ل�  وغريه:  الن�سفي  قال  َغَدًقا«.)297(  َماًء  اَلأَ�ْسَقْيَناُهْم  ِريَقِة  الطَّ َعَلى  ا�ْسَتَقاُم�ا 

عليهم الرزق.)298( 
وقيل الأبي حازم الزاهد: اإّنك لت�سّدد يعني يف العبادة ؟ فقال: »و كيف ال اأ�سّدد و قد تر�سد 
يل اأربعة ع�رض عدواً. قيل له: لك خا�سة ؟ قال: بل جلميع من يعقل. قيل له: و ما هذه االأعداء 
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قال: اأّما اأربعة: فم�ؤمن يح�سدين، و منافق يبغ�سني، و كافر يقاتلني، و �سيطان يغ�يني و 
ي�سلني. و اأّما الع�رضة: فاجل�ع و العط�ض و احلر والربد و العري واملر�ض و الفاقة والهرم 

وامل�ت والنار، وال اأطيقهن اإال ب�سالح تام، و ال اأجد لهن �سالحًا اأف�سل من التق�ى.«)299(
وقال ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم-: » ل� اأّنكم كنتم ت�كل�ن على اهلل حق ت�كله 

لرزقتم كما يرزق الطري تغدو خما�سًا وتروح بطانًا«.)300(
باالأنبياء  الت��ّسل  واجلدب  املجاعات  اأيام  ي�سن  وال�شاحلني: . 12 بالأنبياء  التو�ّشل 
به  حتل  اأو  �سديد،  �سيق  يف  امل�سلم  يقع  حني  وكذلك  االأم�ات،  ولي�ض  االأحياء  وال�ساحلني 
م�سيبة كبرية، ويعلم من نف�سه التفريط يف جنب اهلل تبارك وتعاىل، فيجب اأن ياأخذ ب�سبب 
ق�ي اإىل اهلل، فيذهب اإىل رجل يعتقد فيه ال�سالح والتق�ى اأو الف�سل والعلم بالكتاب وال�سنة. 
فيطلب منه اأن يدع� له ربه ليفرج عنه كربه ويزيل عنه همه، فهذا من الت��ّسل امل�رضوع دلت 

عليه ال�رضيعة املطّهرة واأر�سدت اإليه.)301( 
فعن اأن�ض بن مالك اأّن رجاًل دخل ي�م اجلمعة من باب، كان وجاه املنرب ور�س�ل اهلل 
- �سلى اهلل عليه و�سلم- قائم يخطب، فا�ستقبل ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- قائمًا 
فقال: يا ر�س�ل اهلل هلكت امل�ا�سي وانقطعت ال�سبل فادع اهلل يغيثنا.قال: فرفع ر�س�ل اهلل 
اأن�ض: ال واهلل ما نرى يف ال�سماء  يديه فقال: » اللهم ا�سقنا، اللهم ا�سقنا، اللهم ا�سقنا«.قال 
من �سحاب وال قزعة)302( وال �سيئًا،وما بيننا وبني �سلع)303(من بيت وال دار.قال: فطلعت من 

ورائه �سحابة مثل الرت�ض، فلّما ت��سطت ال�سماء انت�رضت ثّم اأمطرت.)304( 
بن  بالعبا�ض  ا�ست�سقى  النا�ض  قحط  اإذا  عنه-  اهلل  ر�سي   - اخلطاب  بن  عمر  وكان 
اإليك بعم نبينا  اإليك بنبينا فت�سقينا، واإّنا نت��ّسل  اإّنا كنا نت��ّسل  عبد املطلب.فقال: »اللهم 

فا�سقنا«.قال: في�سق�ن.)305( 
وال�سحابة - ر�سي اهلل عنهم- ال �سيما اأهل ال�س�ابق منهم كاخللفاء الرا�سدين، مل ينقل 
اأّنهم اأنزل�ا حاجاتهم بالنبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- بعد  عن اأحد منهم، وال عن غريهم 

وفاته حتى يف اأوقات اجلدب.)306(
ثانياً.الو�شائل القت�شادية: 

اخلطط  ت�سع  اأن  امل�سلمة  الدولة  واجب  فمن  وتنم�ية،  ا�ستثمارية  و�سائل  وهي 
واال�سرتاتيجيات اال�ستثمارية والتنم�ية لتحريك عجلة االقت�ساد وحتقيق التنمية ال�ساملة 
عن طريق اال�ستخدام االأمثل للم�ارد االقت�سادية املتاحة، والقيام بالن�ساطات االقت�سادية 
اإىل زيادة االإنتاج ومن� الدخل الق�مي وت�فري الغذاء الكايف للرعية.  املتنّ�عة التي ت�ؤّدي 

ومن ال��سائل التي ميكن اأن ت�ساهم يف حتقيق هذه االأهداف ما ياأتي:
املزروعات،  على  واملحافظة  الزراعة  ت�سجيع  طريق  عن  وذلك  الزراعية:. 1  التنمية 
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وامل�ساربة)309(،  وامل�ساقاة)308(  املزارعة)307(،  طريق  عن  الزراعي  اال�ستثمار  وت�سجيع 
وا�ست�سالح االأرا�سي الب�ر، ودعم املزارعني ماديًا بالقرو�ض املنا�سبة واالأدوات واملعدات 
واملبيدات الكيماوية، واطالعهم على االأبحاث والن�رضات مبا يكفل حت�سني ال�سالالت النباتية 

وحت�سني االإنتاج وزيادته. 
 وقد حّث االإ�سالم على الزراعة وحّبب امل�سلمني فيها، وجعلها بع�ض العلماء من اأطيب 
املكا�سب)310(؛ ملا لها من اأهمية يف حتقيق االأمن الغذائي، وت�فري الغذاء والك�ساء والدواء، 
ثّم اإّن الزراعة تق�م عليها الكثري من ال�سناعات، وهي �سبب يف ازدهار التجارة واالقت�ساد 
ب�سكل عام. فعن اأن�ض - ر�سي اهلل عنه- قال: قال ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم-: "ما 
به  له  كان  اإال  بهيمة  اأو  اإن�سان  اأو  منه طري  فياأكل  زرعًا،   يزرع  اأو  غر�سًا،  يغر�ض  م�سلم  من 
�سدقة")311( قال ابن حجر: يف احلديث ف�سل الغر�ض والزرع واحل�ض على عمارة االأر�ض.)312( 
وقال عليه ال�سالة وال�سالم: »اإْن قامت ال�ساعة ويف يد اأحدكم ف�سيلة فاإن ا�ستطاع اأن ال يق�م 

حتى يغر�سها فليغر�سها«.)313(
وقد نهى االإ�سالم عن تقطيع االأ�سجار وعقرها لغري حاجة؛ ملا فيها من منافع للدواب 
ة اأيام اجلدب واملجاعة. قال ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم-: »ال تقطع�ا ال�سجر  خا�سّ
ومكافحة  الزراعية  االأرا�سي  با�ست�سالح  اأمر  كما  اجلدب«.)314(  يف  للم�ا�سي  ع�سمة  فاإّنه 
الت�سّحر، وه� ما يعرب عنه باإحياء االأر�ض امل�ات يف الفقه االإ�سالمي، ومن االأحاديث يف 
ذلك ق�له - �سلى اهلل عليه و�سلم-: »من عّمر اأر�سًا لي�ست الأحد فه� اأحق بها«.)315( اإّن االأر�ض 

ثروة ا�سرتاتيجية ال بد من العمل على حمايتها وتنميتها بال��سائل املتاحة كافة)316(.
على  و�سّجع  ال�سناعي،  بالقطاع  االهتمام  على  االإ�سالم  حّث  ال�شناعية: . 2 التنمية 
االحرتاف وال�سناعة وتدريب االأفراد عليها، وجعلها عبادة يتقّرب بها العبد اإىل ربه، فعن 
ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- قال: »ما اأكل اأحد طعامًا قط خرياً من اأن ياأكل من عمل 
يده، واإّن نبي اهلل داود عليه ال�سالم كان ياأكل من عمل يده«.)317( ويق�ل ال�سيخ ال�سعراين: 

)وما اأجمل اأن يجعل اخلياط اإبرته �سبحته، ويجعل النجار من�ساره �سبحته(.)318(  
ذلك  الأّن  وال�سناعية؛  اليدوية  احلرف  بع�ض  اإىل  الدونية  النظرة  عن  االإ�سالم  ونهى 
مدعاة اإىل تركها والعزوف عنها، وبهذا تتعّطل م�سالح النا�ض وتنت�رض البطالة والفقر.ومّما 
يجدر ذكره اأّن كثرياً من االأنبياء كان�ا �سناعًا، فعنه - �سلى اهلل عليه و�سلم- قال: »كان 
زكريا جناراً«.)319( وقد عرف كثري من اأهل العلم باأ�سماء حرفهم التي عمل�ا بها، كالّزجاج 

ا�ض واخلّياط وغري ذلك.)320( واجل�سّ
وتبادل  والتعاون  ال�رضاكة  حتقيق  طريق  عن  وذلك  القت�شادي:. 3  التكامل  حتقيق 
اخلربات بني الدول العربية واالإ�سالمية، واالأ�سل يف ذلك ق�له تعاىل: »َوَتَعاَوُن�ا َعَلى اْلرِبنِّ 
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ْقَ�ى«.)321( فبع�ض هذه الدول ميلك االأيدي العاملة وامل�ساحات ال�سا�سعة من االأرا�سي  َوالتَّ
الزراعية، كما ميلك وفرة يف املياه، ولديه خ�س�بة يف الرتبة، كال�س�دان والعراق و�س�رية 
وال�س�مال وتركيا، لكّنه ال ميلك راأ�ض املال  الالزم لتحقيق النم� االقت�سادي، وهذا املال 
يفي�ض عند دول اأخرى ت�سح فيها املياه والرتبة والعمالة كدول اخلليج العربي، فبتعاون 
التبعية  من  الدول  هذه  وتتحّرر  االإنتاج،  ويزيد  االقت�سادي،  التكامل  يتحّقق  الدول  هذه 
عليه  النبي  يفهم هذا من حديث  اجلميع.  فيعم اخلري على  للغرب،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
ال�سالم الذي يحث فيه امل�سلمني على التعاون وامل�ا�ساة يف الزراعة والثمرة بغية حتقيق 
التكامل االقت�سادي بينهم: »من كانت له اأر�ض فليزرعها، اأو ليمنحها اأخاه فاإن اأبى فليم�سك 
اأر�سه«.)322(  وقال اأي�سًا: »من كان معه ف�سل ظهر فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان له 
ف�سل من زاد فليعد به على من ال زاد له«.)323( وبهذا تتحّقق الغاية من خلق االإن�سان: »ُهَ� 
اأَن�َساأَُكْم ِمْن ااْلأَْر�ِض َوا�ْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها«.)324( ومّما ي�ساعد يف حتقيق هذه االأهداف اإن�ساء �س�ق 
اإ�سالمية م�سرتكة على غرار ال�س�ق االأوروبية، تق�م هذه ال�س�ق بت�سجيع اال�ستثمار، ودعم 
امل�ساريع  واإقامة  االقت�سادي،  والنه��ض  التنمية  حتقيق  على  وم�ساعدتها  الفقرية  الدول 
االقت�سادية، وحماربة البطالة، وزيادة الدخل الق�مي. كما يجب على هذه الدول تاأ�سي�ض 
�سندوق نقد اإ�سالمي على غرار �سندوق النقد الدويل، بحيث ي�ّفر القرو�ض الالزمة للدول 
ال�س�ق  احتكار  يف  الغرب  �سيا�سة  من  والتحّرر  االقت�سادي،  النم�  اإىل  تتطلع  التي  الفقرية 

وامل�ارد. ويف ذلك يق�ل تعاىل: »واإن كان ذو ع�رضة فنظرة اإىل مي�رضة«.)325( 
اإّن ال�س�ق العربية امل�سرتكة كما يق�ل اخلرباء االقت�سادي�ن هي ط�ق النجاة النت�سال 
االقت�سادات العربية من الت�رضذم والتناف�ض اإىل التن�سيق والتكامل، ومن ال�سعف اإىل الق�ة، 
ومن التبعية اإىل حتقيق اال�ستقالل االقت�سادي.)326( يق�ل الدكت�ر ي��سف �سايغ: اإّن االأمن 
الق�مي العربي بحاجة اإىل قاعدة اقت�سادية �سلبة ال ت�فرها اإال التنمية ال�ساملة التي تتحقق 

بالتن�سيق والتكامل واالندماج بني  م�سرياتها االإمنائية.)327(
الهتمام بالرثوة احليوانية وال�شمكية:. 4 فهذه الرثوة لها اأهمية بالغة يف �سد النق�ض 
الذي قد يحدث ب�سبب قلة االإنتاج الزراعي وال�سناعي، كما تق�م على هذه الرثوة كثري من 
ال�سناعات، وهي بذلك تعمل على ت�فري فر�ض عمل كثرية للعاطلني عن العمل، وت�ساهم يف 
ُكُل�َن  َتاأْ ُكلٍّ  »َوِمْن  اأي�سًا:  َتاأُْكُل�َن«.)328( وقال  َوِمْنَها   « والفقر.قال تعاىل:  البطالة  مكافحة 
ا«.)329( فالقراآن الكرمي ينّبه امل�سلمني اإىل االهتمام بهذه الرثوة ورعايتها والعمل  ًما َطِريًّ حَلْ
وذلك عن طريق  الرثوات،  هذه  ا�ستنزاف  عدم  ويجب  النا�ض.  بها  ينتفع  ت�فريها كي  على 
اإعطاء الفر�سة لها بالتكاثر الطبيعي، بحيث ينّظم �سيدها يف اأزمان واأماكن خا�سة، حتى 

ال يحدث خلل يف الت�ازن البيئي.   
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حتلية مياه البحر وبناء ال�شدود:. 5 والهدف من ذلك حجز املياه واال�ستفادة منها يف 
اأيام اجلفاف.قال عليه ال�سالم يف بيان طهارة ماء البحر و�سالحيته: »ه� الطه�ر ماوؤه احلل 
ميتته«.)330( واأ�سري هنا اإىل وج�ب ا�ستخدام الطاقة الن�وية يف حتقيق هذا الهدف؛ ملا ت�ّفره من 

ماليني الدوالرات التي ميكن �رضفها للفقراء اأو اإقامة امل�ساريع االقت�سادية املتنّ�عة. 
مهم  عامل  والغدق  والربكات  اخلري  اأيام  يف  والت�فري  االدخار  والتوفري:. 6  الدخار 
يف عالج اجل�ع، فاالأيام دول، والدهر قّلب، فقد ن�سبع ي�مًا، وجن�ع اأيامًا، ومعاجلة الفقر 
ال�ق�ع، بدليل ق�له  اال�ستباقية قبل  واجل�ع ال يك�ن فقط عند وق�عه، بل جتب املعاجلة 
ابن  عن  روي  �ُء«.)331(  ال�سُّ ِني  َم�سَّ َوَما  رْيِ  اخْلَ ِمْن  ُت  اَل�ْسَتْكرَثْ اْلَغْيَب  اأَْعَلُم  ُكنُت  »َوَلْ�  تعاىل: 
عبا�ض اأّنه قال يف تف�سريها: ل� اأيّن اأعلم �سنة القحط واجلدب لهياأت لها ما يكفيني.)332(  ثّم 

اإّن االآيات واالأحاديث التي تنهى عن االإ�رضاف والتبذير ت�سب يف �سالح هذا الغر�ض. 
وقد جاءت الن�س��ض القراآنية حتث على االدخار والت�فري ل�قت املجاعات واحلاجات 
وهذا النهج يدل على حكمة اقت�سادية ت�ساهم يف ت�فري امل�ارد االقت�سادية وحتقيق التنمية، 
انحبا�ض  ب�سبب  بالدولة  تع�سف  قد  التي  اخلانقة  االقت�سادية  االأزمات  عالج  من  ومتّكن 
االأمطار و الفي�سانات واالآفات الزراعية واحلروب وظروف احل�سار وك�ارث الطبيعة، وهذه 
احلكمة انتهجها �سيدنا ي��سف عليه ال�سالم يف عالج املجاعة التي حّلت باأهل م�رض، قال 
ا َتاأُْكُل�َن«.)333( فاأمرهم باالدخار وعدم  ْدمُتْ َفَذُروُه يِف �ُسْنُبِلِه اإِالَّ َقِلياًل مِمَّ تعاىل: »َفَما َح�سَ
االإ�رضاف وقت الرخاء لينتفع�ا مبا ادخروه يف ال�سبع ال�سداد.)334( وقال البغ�ي: اأمرهم بحفظ 

االأكرث، واالأكل بقدر احلاجة.)335( 
واالدخار يك�ن اأيام اخل�سب والرخاء فيما زاد عن اال�ستهالك، اأما اأيام اجلدب فامل�ا�ساة 
والتكافل و�سد احل�ائج وق�ساء امل�سالح اأوىل، قال عليه ال�سالم يف �ساأن االأ�ساحي، وكان 
قد نهى عن ادخارها ثّم اأمر به: » كل�ا واأطعم�ا وادخروا، فاإّن ذلك العام كان بالنا�ض جهد 

فاأردت اأن تعين�ا فيها«.)336(
االأزمات  زمن  يف  الدول  تلجاأ  باخلرباء:. 7  وال�شتعانة  الأكفاء  وتقليد  الأمناء  ا�شتكفاء 
يف  ت�ساعد  وخطط  ا�سرتاتيجيات  ل��سع  االقت�ساديني،  باخلرباء  اال�ستعانة  اإىل  االقت�سادية 
ب�سبب  امل�سلم  احلاكم  على  واجب  وهذا  امل�ارد،  وندرة  االقت�سادي  واحل�سار  اجل�ع  مكافحة 
م�سئ�ليته عن ت�فري الغذاء لالأمة وحتقيق الرفاه االقت�سادي لها، فعليه اأن ي�ستعني باأهل التق�ى 
من اخلرباء، واأن ي�ستبعد من عرف بالف�ساد واالختال�ض وقلة املعرفة و�س�ء االإدارة، وبهذا ي�ستطيع 
اأن ي�اجه االأزمات، ويعالج الق�سايا الطارئة،ويحفظ اأم�ال االأمة من ال�سياع، وهذا ما ن�ستفيده 
من تقلّيد �سيدنا ي��سف امل�س�ؤولية عن تخزين الطعام وحفظ االأم�ال يف زمن العزيز حاكم م�رض، 
وكان �سبب اختياره ما ت�افر فيه من حكمة ونفاذ روؤية وب�سارة باالأم�ر، وا�ستطاع بهذه اخلربة 
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من  هذا  يفهم  واجل�ع.  والقحط  اجلدب  فيها  ا�ستفحل  ل�سنني  الناجع  العالج  يقّدم  اأن  والكفاءة 
ق�له تعاىل: »َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزاِئِن ااْلأَْر�ِض اإِيننِّ َحِفيٌظ َعِليٌم«.)337( اأي ملا ا�ست�دعتني عليه من 

الطعام واملال، عليم ب�سنني املجاعة)338(
التدخل يف ال�شوق عند ال�رشورة:. 8 فمن حق الدولة التدخل يف ر�سم ال�سيا�سات ال�س�قية 
عند احلاجة، ومثاله الت�سعري اأيام الغالء، والت�سعري: اأن ياأمر ال�سلطان اأو ن�ابه اأو كل من ويل 
من اأم�ر امل�سلمني اأمراً اأهل ال�س�ق اأن ال يبيع�ا اأمتعتهم اإال ب�سعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه 
اأو النق�سان مل�سلحة.)339( وقد اأجازه احلنفية،)340( واملالكية،)341( والليث بن �سعد، و ربيعة، 
ويحيى بن �سعيد، اإذا خيف من التجار اأن يف�سدوا اأ�س�اق امل�سلمني ويغل�ا اأ�سعارهم؛الأّن فيه 

منعًا من ا�ستغالل املحتاجني ورحمة بهم، فاإّن ال�رضر العام يدفع عن النا�ض.)342(
اإذا  ال�سلع والب�سائع  اأّما ت�سعري  ال�سالك« البن �سهاب املالكي:  جاء يف كتاب »اإر�ساد 
غريهم  ويح�رض  ال�س�ق،  اأهل  وج�ه  االإمام  يجمع  اأن  ب�رضط  جائز  فه�  امل�سلحة،  اقت�سته 

ا�ستظهاراً على �سدقهم، ويحدد �سعراً يك�ن فيه م�سلحة لهم وللجمه�ر.)343( 
اأن�ض -  الغالء؛ ملا روى  الت�سعري ول� يف وقت  لل�سلطان   وقال اجلمه�ر:)344( ال يحل 
ر�سي اهلل عنه- قال: غال ال�سعر على عهد ر�س�ل اهلل فقال النا�ض: يا ر�س�ل اهلل �سّعر لنا. فقال 
عليه ال�سالة وال�سالم: »اإن اهلل ه� القاب�ض والبا�سط والرازق وامل�سّعر، واإيّن الأرج� اأن األقى 
اهلل ولي�ض اأحد يطالبني مبظلمة يف نف�ض وال مال«.)345( وظاهر احلديث يدل على عدم ج�از 
الت�سعري؛ والأّن يف  الت�سعري ت�سييقًا على النا�ض يف اأم�الهم؛)346( والأّنه ظلم للبائع باإجباره 
اأ�سباب  اأو منعه من بيعها مبا يتفق عليه املتعاقدان. وه� من  على بيع �سلعته بغري حق، 

الغالء؛ الأّنه يقطع اجللب ومينع النا�ض من البيع فريتفع ال�سعر.)347(
ق�ل  بعد  الت�سعري  عن  و�سلم-  عليه  اهلل  �سلى   - النبي  امتناع  باأّن  ذلك  عن  واأجيب 
ال�سحابة له �سّعر لنا ال يدل على حرمته، بل ه� حمم�ل على عدم احلاجة اإليه اإذ ذاك مع 
االإر�ساد اإىل �سل�ك طريق ال�رع واالحتياط،؛ فمثل هذا قد ال يخل� من اإجحاف بالتجار اأو 
باجلمه�ر، بدليل ق�له - �سلى اهلل عليه و�سلم- » واإيّن الأرج� اأن األقى اهلل ولي�ض اأحد منكم 

يطالبني مبظلمة يف دم وال مال«.)348( 
والراجح ج�از الت�سعري للحاجة ودفع ال�رضر العام عن النا�ض، خا�سة يف زمان اجل�ع 
البطالة و�رضب احل�سار؛ الأّن احلاجة تقت�سي مثل  والقحط وندرة املال وامل�ارد وتف�ّسي 
هذا االإجراء حلفظ م�سالح النا�ض احلي�ية ودفع ال�رضر عنهم؛ وملا فيه من منع للتجار من 

ا�ستغالل حاجة النا�ض الإ�سباع ج�سعهم املحم�م.
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يعّرف االحتكار باأّنه: اأن ي�سرتي طعامًا يف بلد، و ميتنع  منع الحتكار وحماربته: . 9
عن بيعه مع حاجة النا�ض اإليه، و ذلك ي�رض بالنا�ض.)349( وه� فعل حمّرم؛ الأّن فيه اإ�رضاراً 

بالعامة، وهذا ظلم ال تر�ساه ال�رضيعة الغراء.)350( 
 وقد وردت اأحاديث كثرية تنهى عن هذا الفعل ال�سنيع املخالف لالأخالق االإ�سالمية 
التي حتّث على االإيثار والتكافل االجتماعي وامل�ا�ساة، ومن هذه االأحاديث ما رواه م�سلم 
اأّن ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- قال: »من احتكر فه� خاطئ«.)351( وعن اأبي اأمامة 
اأّن النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- نهى اأن يحتكر الطعام.)352(  وروى �سعيد بن امل�سيب اأّن 
النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- قال: »ال يحتكر اإال خاطئ«.)353( قال اأب� داود: و�ساألت اأحمد 
ما احلكرة ؟ قال ما فيه عي�ض النا�ض.)354( وعن �سف�ان بن �سليم قال: قال ر�س�ل اهلل - �سلى 

اهلل عليه و�سلم-: »ال يحتكر اإال اخل�ان�ن«.)355( اأي اخلاطئ�ن االآثم�ن.)356( 
الطعام يف �س�احل امل�سلمني؛ الأّن ذلك ي�رض بهم  االإمام مالك: ال يج�ز احتكار  قال 
ويزيد يف غالء �سعرهم، ومن اأ�رض بالنا�ض حيل بينه وبني ذلك. وقال اأي�سًا: ال يخرج الطعام 
من �س�ق بلد اإىل غريه اإذا كان ذلك ي�رض باأهله، فاإن مل ي�رض بهم فال باأ�ض اأن ي�سرتيه كل 

من احتاج اإليه.)357(
ب فيه، وجعل عمل   احلث على العمل ومكافحة البطالة:. 10 حّث االإ�سالم على العمل ورّغّ
االإن�سان يف معا�سه عبادة ما مل ي�ؤد اإىل حمظ�ر �رضعي، والعمل ه� ال�سبيل ال�رضعي لك�سب 
االإن�سان من �رضورات احلياة، وه�  ل�رضاء ما يحتاجه  الالزم  املال  الرزق واحل�س�ل على 

داعم ق�ي لالقت�ساد والتنمية؛ الأّنه �سبب يف زيادة االإنتاج والدخل ال�سخ�سي والق�مي.
يِف  وا  َفانَت�رِضُ اَلُة  ال�سَّ َيْت  ُق�سِ »َفاإَِذا  تعاىل:  ق�له  العمل  على  حتث  التي  االآيات  ومن 
ااْلأَْر�ِض«.)358( وق�له: » ُهَ� الَِّذي َجَعَل َلُكْم ااْلأَْر�َض َذُل�اًل َفاْم�ُس�ا يِف َمَناِكِبَها َوُكُل�ا ِمْن ِرْزِقِه 
�ُس�ُر«.)359( ومن االأحاديث ق�له عليه ال�سالم: »والذي نف�سي بيده الأْن ياأخذ اأحدكم  َواإَِلْيِه النُّ

حبله فيحتطب على ظهره خري له من اأن ياأتي رجاًل  في�ساأله اأعطاه اأو منعه«.)360( 
ويجب على الدولة ت�فري العمل والطعام الأفرادها، كما يجب عليها مكافحة البطالة 
واإقامة  املالية،  القرو�ض  ومنح  اال�ستثمار،  بت�سجيع  اإ�سافية  عمل  فر�ض  خلق  طريق  عن 
االأ�س�اق  وبناء  االأرا�سي،  وا�ست�سالح  الزراعة  على  واحلث  التنم�ية،  وامل�ساريع  امل�سانع 
التجارية واإقامة عالقات اقت�سادية وجتارية مع الدول املجاورة وغري ذلك.)361(  فقد كان 
اخلليفة عمر- ر�سي اهلل عنه- يط�ف الليل يتح�ّس�ض اأح�ال النا�ض لي�ّفر لهم ما يحتاج�ن، 
فمن وجده جائعًا حمل له الدقيق على ظهره.)362(  ويف عام الرمادة كان ال ياأكل اإال اخلبز 

والزيت حتى ا�س�د جلده ويق�ل: »بئ�ض ال�ايل اإن �سبعت والنا�ض جياع«.)363(  
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نهى االإ�سالم عن كنز املال وادخاره وتعطيل ريعه، ودعا  الت�شغيل الكامل للمال: . 11
النم�  تعطيل  ثّم  ومن  والتكا�سل،  اخلم�ل  اإىل  مدعاة  كنزه  الأّن  له؛  االأمثل  اال�ستثمار  اإىل 
َة َواَل ُينِفُق�َنَها يِف  َهَب َواْلِف�سَّ ِذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ االقت�سادي،  وانت�سار الفقر. قال تعاىل: »َوالَّ
اأم�ال  اأَِليٍم«.)364( وعن عمر - ر�سي اهلل عنه- قال: »اجتروا يف  ِبَعَذاٍب  ُهْم  ْ َفَب�رضنِّ  ِ �َسِبيِل اهللَّ
اليتامى ال تاأكلها الزكاة«.)365( وهذه االأدلة تبنّي اأهمية ا�ستغالل املال  وا�ستثماره باإقامة 
البطالة   مكافحة  يف  ي�ساهم  مبا  العاملة،  االأيدي  وت�ست�عب  االأرباح،  تدر  التي  امل�ساريع 
والفقر ودفع عجلة االقت�ساد اإىل االأمام يف حني اأن تكدي�ض هذه االأم�ال يف بن�ك اليه�د 

والن�سارى كما يفعل اأغنياء هذه االأمة يجعلها تعي�ض اإىل اإ�سعار اآخر يف فقر وه�ان وذّلة. 
اإذا عملت بها االأّمة  هذه بع�ض ال��سائل التي يعالج بها اجل�ع والفقر �رضعًا وعرفًا، 

�سعدت يف الدنيا واالآخرة. 

خامتة:
ميكن اأن نلّخ�ض نتائج الدرا�سة وف�ائدها يف النقاط االآتية: 

اجل�ع والفقر م�سيبة من امل�سائب التي ينبغي للم�سلم اأن ي�ستعيذ باهلل منها واالبتالء  1 .
بهما ي�جب ال�سرب والتحّمل.

ابتلى اهلل تعاىل باجل�ع اأنبياءه واأ�سفياءه من خلقه. 2 .
للج�ع ف�سائل وحما�سن كما اأّن لل�سبع اأ�رضاراً واآفات. 3 .

يعمل االإ�سالم على مكافحة اجل�ع وحتقيق االأمن الغذائي ب��سائل وت�رضيعات ناجعة. 4 .
يعالج اجل�ع بعالج اأ�سبابه ودواعيه. 5 .

التوصيات:
�سعادة الب�رضية واأمنها ورخاوؤها يف طاعة اهلل والتزام دينه ومنهجه.   1 .
ت�سكيل التحالفات القطرية والدولية الرامية اإىل م�اجهة الفقر واجل�ع. 2 .

العمل اجلاد على حتقيق التكامل االقت�سادي بني االأقطار العربية واالإ�سالمية. 3 .
اإن�ساء �سندوق نقد اإ�سالمي ت�دع فيه التربعات واالأم�ال مل�اجهة املجاعات الطارئة.  4 .

والفقراء  اجلياع  من  امل�ستحقني  على  وت�زيعها  ال�رضائب  الزكاة وجمع  نظام  تطبيق  5 .
واملعدمني.
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ال�طنية  ال�سيادة  على  حفاظًا  الغرب  عن  االقت�سادي  اال�ستقالل  حتقيق  على  العمل  6 .
واال�ستقالل ال�سيا�سي.

الهدر  من  الطبيعية  الرثوات  �س�ن  على  والعمل  االإ�رضاف  ونبذ  اال�ستهالك  تر�سيد  7 .
وال�سياع. 

دعم جلان االإغاثة االإ�سالمية املنت�رضة يف العامل االإ�سالمي ماديًا ومعن�يًا. 8 .
اإن�ساء �س�ق اإ�سالمية م�سرتكة تت�ىل و�سع اال�سرتاتيجيات واخلطط االقت�سادية للعامل  9 .

االإ�سالمي مبا يحّقق له الرخاء واالزدهار.
ب�س�رة  العمل  خالل  ومن  التخطيط  ح�سنة  الغذائي  لالأمن  مركّزة  وطنية  برامج  اإدارة  10 .

وثيقة مع املنظمات االقت�سادية االإقليمية والدولية.
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اهلوامش:
 ) 1 .400( هناك  زال  ما  ملاذا  عن�ان:  حتت   ،www.wfp.org:االإلكرتوين امل�قع  انظر 

ملي�ن طفل جائع؟    
 . رواه اأب� داود، جماع اأب�اب ف�سائل القراآن، باب يف اال�ستعاذة،�سنن اأبي داود483/1. 2
�سنن اأبن ماجة،1113/2. �سنن الن�سائي،263/8. قال ال�سيخ االألباين:)ح�سن (.اجلامع 

ال�سغري وزيادته لالألباين �ض217. 
.قال  الن�سائي73/3. 3 �سنن  ال�سالة.  دبر  يف  التع�ذ  باب  ال�سالة،  كتاب  الن�سائي،  رواه 

ال�سيخ االألباين: �سحيح االإ�سناد.اإرواء الغليل لالألباين 356/3.   
   .  االألباين، تخريج اأحاديث م�سكلة الفقر �ض13. 4

   . �س�رة االأعراف االآية)31(. 5
      .  غامن عادل،ق�سية االأمن الغذائي يف م�رض �ض3. 6

، حتت عن�ان: العمل معًا الإقامة حتالف دويل  7 .www.fao.org:انظر امل�قع االإلكرتوين
�سد اجل�ع.      

.الزبيدي،  الفريوزاآبادي، القام��ض املحيط �ض918. الفي�مي، امل�سباح املنري115/1. 8
تاج العرو�ض5169/1.الرازي، خمتار ال�سحاح �ض119.    

      .) �س�رة البقرة االآية)155. 9
        .  الِبجاد: ك�ساٌء خمطط من اأَك�سية االأَعراب.ابن منظ�ر، ل�سان العرب77/3. 10

        . الزبيدي،تاج العرو�ض1879/1.ابن منظ�ر، ل�سان العرب77/3. 11
     . الزبيدي،تاج العرو�ض5169/1.الفراهيدي،كتاب العني185/2. 12

     .  الفراهيدي،كتاب العني185/2. 13
     .  ال�رضبتي،االأمن الغذائي والتنمية االقت�سادية �ض1. 14

     . امل�سدر ال�سابق �ض10. 15
واللغ�ية  االأدبية  الثقافة  كتاب  نقاًل عن  العربية  البلدان  الغذاء يف  م�سكلة  القا�سم �سبحي،  16 .
تاأليف: خليل ال�سيخ واآخرون �ض 89. ال�رضبتي،االأمن الغذائي والتنمية االقت�سادية �ض10.     

     .  ال�رضبتي،االأمن الغذائي والتنمية االقت�سادية �ض29. 17
     .  امل�سدر ال�سابق �ض35. 18

االإ�سالمي، ورقة مقدمة  العامل  والتنمية يف  الغذائي  االأمن  الرحمن،اأ�سل�ب  احمد عبد   19 .
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لندوة التنمية من منظ�ر اإ�سالمي، عمان، االأردن �ض 2.     
.) �س�رة قري�ض االآية)4. 20

     .  ال�س�كاين،فتح القدير710/5. 21
.  تف�سري ابن كثري 717/4. 22

        .)  �س�رة النحل االآية)112. 23
.  �س�رة الق�س�ض االآية)57(. 24

.)  �س�رة البقرة االآية)126. 25
   . ابن اجل�زي،زاد امل�سري143/1. 26

.  رواه الرتمذي،كتاب الزهد عن ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم -.�سنن الرتمذي574/4. 27
قال االألباين:�سحيح.ال�سل�سلة ال�سحيحة408/5.    

   . �س�رة احلديد االآية)22(. 28
.ابن  القدير333/5. 29 �ض40.ال�س�كاين،فتح  البغ�ي  تف�سري  القرطبي220/17.  تف�سري   
.211/8 ال�سع�د  اأبي  تف�سري   .219/4 الن�سفي  تف�سري  امل�سري173/8.  اجل�زي،زاد 

الزخم�رضي،الك�ساف1229/1.   
   .  �س�رة ي��سف االآية)88(. 30

   .  �س�رة امل�ؤمن�ن االآية)75(. 31
املعاين  روح  .االآل��سي،  الطربي285/7. 32 تف�سري  كثري369/2.  ابن  ال�ساب�ين،خمت�رض 
اأبي  تف�سري   .111/6 املنث�ر  ال�سي�طي،الدر   .71/3 القدير   81/13.ال�س�كاين،فتح 

ال�سع�د 145/6.ال�احدي،ال�جيز �ض751.        
      . �س�رة الن�ساء االآية)78(. 33

         .)  �س�رة االأعراف االآية)131. 34
 .  ال�ساب�ين،خمت�رض ابن كثري304/1. تف�سري الطربي 30/6. تف�سري القرطبي 233/7. 35

ال�س�كاين،فتح القدير 345/2. تف�سري اأبي ال�سع�د 264/3.         
    . �س�رة ه�د االآية)84(. 36

    .  ابن اجل�زي،زاد امل�سري247/4. 37
    .  �س�رةالت�بة االآية)21(. 38

  . تف�سري الطربي 29/6. ال�سي�طي،الدر املنث�ر 274/4.ال�س�كاين،فتح القدير581/2. 39
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    .)  �س�رةال�سجدة االآية)101. 40
    .  تف�سري الطربي 245/10. تف�سري جماهد 511/2. تف�سري اجلاللني �ض547. 41

    .  �س�رة امل�ؤمن�ن االآية )77(. 42
.  تف�سري الطربي 235/9-236. ال�سي�طي،الدر املنث�ر 111/6. 43

    .  �س�رة املائدة االآية)52(. 44
   .  ابن اجل�زي،زاد امل�سري379/2. تف�سري القرطبي 204/6. 45

      .)  �س�رة البقرة االآية)214. 46
      .  �س�رة االأنعام االآية)42(. 47

   .)  �س�رة البقرة االآية)177. 48
 . 49 .322/1 الن�سفي  تف�سري  �ض404.  لل�احدي  امل�سري18/4.ال�جيز  اجل�زي،زاد  ابن   

الزخم�رضي،تف�سري الك�ساف359/1. النحا�ض،معاين القراآن 423/2.     
       .)  �س�رة االأعراف االآية)130. 50

 .  ال�س�كاين،فتح القدير347/2. تف�سري الطربي29/6.تف�سري البغ�ي �ض268. 51
      .)  �س�رة البقرة االآية)155. 52

      .  تف�سري ابن كثري269/1.تف�سري الطربي29/6. ال�س�كاين،فتح القدير 347/2. 53
  .  اأب� طاهر ال�سلفي،جممع ال�سفر �ض407. 54

. 55 �سبق تخريجه.   
      .  قب�ض، اأحمد، جممع  احلكم واالأمثال جزء1. 56

      .  الع�سكري، جمهرة االأمثال332/1. 57
.الع�سكري،كتاب  االأب�سيهي،امل�ستطرف479/2. 58 ال�سيف476/1.  الدنيا،قرى  اأبي  ابن 

جمهرة االأمثال572/1.    
    .  البعلي،املطلع420/1. 59

  .  ابن اجل�زي، �سيد اخلاطر369/1.ابن اجل�زي،تلبي�ض اإبلي�ض 439/1. 60
.ابن اجل�زي،الثبات   ابن اجل�زي، �سيد اخلاطر393/1.ابن اجل�زي،املده�ض �ض353. 61

عند املمات �ض26.     
اأَنه كان يجل�ض عند االأكل على وركيه م�ست�فزاً غري متمكن. ل�سان العرب،  اأَراد  ُمْقِعيًا:  62 .

  .191/15
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التمر،�سنن  يف  باب  االأطعمة،  كتاب  الدارمي،  .ورواه  63 .107/5 االإميان،  �سعب  البيهقي، 
الدارمي142/2،حديث رقم)2062(.قال ح�سني �سليم اأ�سد: اإ�سناده �سحيح.نف�ض املرجع 

وال�سفحة.
 . 64 .29  /7 العرب  منظ�ر،ل�سان  البطِن.ابن  ال�سامُر  اجلائُع  خم�ض،واخُلْم�سان:ُ  من 

الفريوزاآبادي،القام��ض املحيط 797/1.الزبيدي،تاج العرو�ض4441/1.
البخاري  �سحيح  اخلندق،  غزوة  باب  املغازي،  كتاب  البخاري،  رواه  عليه،  متفق  65 .
1503/4. ورواه م�سلم، كتاب االأ�رضبة،باب ج�از ا�ستتباعه غريه اإىل دار من يثق بر�ساه 
بذلك ويتحققه حتققًا تامًا وا�ستحباب االجتماع على الطعام، �سحيح م�سلم1610/3.    

  . َ�ى اجل�ع. الرازي، خمتار ال�سحاح �ض403. 66 ا فاْنَطَ�ى و الطَّ ط�ى: َط�اُه يط�يه َطيَّ
رواه الرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء يف مع�سية النبي)�سلى اهلل عليه و�سلم( واأهله،  67 .
االإمام  �سنن الرتمذي 578/4، حديث رقم)2360(. �سحيح ابن حبان 92/12.م�سند 
احمد 1/ 373. �سنن ابن ماجة، 1111/2.قال االألباين: حديث ح�سن.االألباين،ال�سل�سلة 

ال�سحيحة 154/5. االألباين،اجلامع ال�سحيح وزيادته �ض903.    
رواه االإمام احمد. قال �سعيب االأرن�ؤوط:اإ�سناده �سحيح ورجاله ثقات. م�سند اأحمد بن  68 .

حنبل مذيل بتعليق �سعيب االأرن�ؤوط 301/3.  
.  الغزايل،اإحياء عل�م الدين 81/5. 69

.  املرجع ال�سابق 81/5. 70
 . تف�سري الطربي 39/12. 71

. 72 �سبق تخريجه.
    . ا�سة:اجل�ع. ابن منظ�ر،ل�سان العرب24/7. 73  اخَل�سَ

. 74 رواه الرتمذي، كتاب الزهد،باب ما جاء يف معي�سة اأ�سحاب النبي)�سلى اهلل عليه و�سلم(، 
�سنن الرتمذي،581/4، حديث رقم)2368(.م�سند االإمام اأحمد 18/6. الطرباين،املعجم 
ال�سحيحة202/5.  االألباين،ال�سل�سلة  �سحيح.  حديث  االألباين:  قال   .310/18 الكبري 

االألباين،�سحيح الرتغيب والرتهيب158/3. 
الزهري.  وقا�ض  اأبي  بن  �سعد  مناقب  ال�سحابة،باب  ف�سائل  كتاب  البخاري،  رواه   75 .

�سحيح البخاري1364/3.    
 .  اخَلِمرُي:اخُلْبُز.ابن منظ�ر،ل�سان العرب 254/4. 76

   .  َثْ�ٌب َحِبرٌي:ناِعٌم جديٌد.الزبيدي،تاج العرو�ض2648/1. 77
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الفريوزاآبادي،   . العرب351/1. 78 منظ�ر،ل�سان  به.ابن  ُب  ُيْح�سَ الذي  احَل�سى  باُء:  احَل�سْ
القام��ض املحيط �ض95.  

الها�سمي  طالب  اأبي  بن  جعفر  مناقب  باب  ال�سحابة،  ف�سائل  كتاب  البخاري،  رواه  79 .
)ر�سي اهلل عنه(، �سحيح البخاري1359/3.حديث رقم)3505(.  

عليه  اهلل  النبي)�سلى  اأ�سحاب  معي�سة  يف  جاء  ما  باب  الزهد،  كتاب  الرتمذي،  رواه  80 .
و�سلم(، �سنن الرتمذي،585/4، حديث رقم)2371(. قال اأب� عي�سى: هذا حديث غريب ال 

نعرفه اإال من هذا ال�جه. �سنن الرتمذي،585/4.   
    .  تاريخ الطربي508/2. تاريخ ابن خلدون553/2. 81

     .  .)  �س�رة االأعراف االآية)130. 82
      .  تف�سري ابن كثري269/1.تف�سري الطربي29/6. ال�س�كاين،فتح القدير347/2. 83

        .)  �س�رة النحل االآية)112. 84
َي�ْسُ�ونه  ثم  االإِبل  باأَوبار  الدم  يخلط�ن  املجاعة  �سني  يتخذونه يف  �سيٌء  الِعْلِهَز: ه�   85 .

بالنار وياأْكل�نه. ابن منظ�ر،ل�سان العرب381/5.        
 .  تف�سري الطربي655/7. 86

    .  ابن اجل�زي،�سفة ال�سف�ة 332/2. 87
    .  الغزايل،اإحياء عل�م الدين83/3. 88

    . : الَبَطُر.الزبيدي، تاج العرو�ض2457/1. 89  ابن اجل�زي،�سفة ال�سف�ة 160/3.االأ�رَضُ
      .  ابن اجل�زي،�سفة ال�سف�ة 223/4. ابن رجب احلنبلي،�رضح حديث لبيك �ض66. 90

  .  ابن اجل�زي،�سفة ال�سف�ة 334/4. 91
     .  ابن اجل�زي، التذكرة يف ال�عظ �ض102. 92

   .)  �س�رة الت�بة االآية)120. 93
. تف�سري اجلاللني �ض  املنبجي، ت�سلية اأهل امل�سائب 224/1. تف�سري الن�سفي 114/2. 94

263. تف�سري ابن كثري 526/2  
      .  لال�ستزادة انظر: اإحياء عل�م الدين للغزايل 88-84/3. 95

ابن  �سنن  ال�سبع،  وكراهة  االأكل  يف  االقت�ساد  االأطعمة،باب  كتاب  ماجة،  ابن  رواه  96 .
ماجه1111/2، حديث رقم)3349(.�سنن الن�سائي الكربى177/4. �سحيح ابن حبان 

41/12. قال االألباين: �سحيح.االألباين،�سحيح ابن ماجة 237/2.      



227

2010 ش��باط   - عش��ر  التاس��ع  الع��دد   - والدراس��ات  لألبح��اث  املفتوح��ة  الق��دس  جامع��ة  مجل��ة 

  .  ابن رجب احلنبلي،جامع العل�م واحلكم، �ض 428. 97
 .  املرجع ال�سابق �ض 428. 98

 .  الدقل:اأَرداأُ التمر.ابن منظ�ر، ل�سان العرب116/3. 99
      . رواه م�سلم، كتاب الزهد والرقائق، �سحيح م�سلم2270/4. 100

      . الهندي،كنز العمال696/15.الغزايل،اإحياء عل�م الدين82/3. 101
     . الغزايل،اإحياء عل�م الدين82/3. 102

 . املرجع ال�سابق87/3. 103
      .  لال�ستزادة انظر: اإحياء عل�م الدين للغزايل88-84/3. 104

    . ال�رضبتي،االأمن الغذائي والتنمية االقت�سادية �ض1. 105
        .) �س�رة النحل االآية)112. 106
    .  تف�سري اأبي ال�سع�د145/5. 107

. 108 .146/6 ال�سع�د  اأبي  تف�سري   .129/12 القرطبي  تف�سري  الطربي655/7.  تف�سري 
ال�سي�طي، الدر املنث�ر260/6. تف�سري البي�ساوي �ض163.  

    . ال�سي�طي،الدر املنث�ر174/5. 109
    . ال�س�كاين، فتح القدير 333/2.ابن اأبي الدنيا،اإ�سالح املال �ض102. 110

   .  �س�رة امل�ؤمن�ن االآية)75(. 111
.ال�احدي،ال�جيز  112 .145/6 ال�سع�د  اأبي  تف�سري   .111/6 املنث�ر  ال�سي�طي،الدر 

�ض751.     
    .  تف�سري الطربي158/1. 113

 . امل�سدر ال�سابق328/2. 114
     .  �س�رة الروم االآية )41(. 115

   . النحا�ض،معاين القراآن269/3. تف�سري الن�سفي 92/2.ال�احدي،ال�جيز�ض467. 116
    .  �س�رة امل�ؤمن�ن االآية )77(. 117
.  تف�سري البي�ساوي �ض164. 118

.  تف�سري الطربي 235/9-236. تف�سري البي�ساوي �ض164. 119
. اجلاحظ،البيان والتبيني �ض26. 120

رواه ابن حبان، باب الزنى وحده، ذكر ا�ستحقاق الق�م عقاب اهلل جل وعال عند ظه�ر  121 .
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حبان  ابن  �سحيح  لغريه.  ح�سن  حديث  االأرن�ؤوط:  �سعيب  قال  فيهم.  والربا  الزنى 
وقال:هذا  )عقاب(  بدل  )عذاب(  بلفظ  احلاكم  رقم)4410(.ورواه  حديث   258/10

حديث �سحيح االإ�سناد و مل يخرجاه.احلاكم، امل�ستدرك على ال�سحيحني43/2.
. املناوي، في�ض القدير 494/5. 122

. 123 .1332/2 ماجة  ابن  �سنن  العق�بات،  باب  الفنت،  كتاب  ماجة،  ابن  رواه 
احلاكم،امل�ستدرك 582/4. الطرباين، م�سند  ال�ساميني 390/2. قال االألباين: احلديث 
والرتهيب  الرتغيب  �سحيح  االألباين،   .219/1 ال�سحيحة  االألباين،ال�سل�سلة  �سحيح. 
اأحاديث  تخريج  �ض1394.االألباين،  وزيادته  ال�سغري  اجلامع  االألباين،   .187/1
م�سكلة الفقر �ض39. االألباين، �سحيح ابن ماجة 370/2.ابن حجر،تلخي�ض احلبري 

96/2. الزيلعي،ن�سب الراية 484/4.
      .) �س�رة البقرة االآية)155. 124

    . تف�سري القرطبي169/2.ال�س�كاين، فتح القدير246/1. 125
    . تف�سري القرطبي169/2.ال�س�كاين فتح القدير246/1. 126

       .) �س�رة البقرة االآية)168. 127
. تف�سري  النحا�ض،معاين القراآن98/3. تف�سري الطربي104/6. تف�سري ابن كثري345/2. 128

القرطبي272/7. تف�سري الثعالبي 63/2.          
. �س�رة الت�بة االآية)51(. 129

  . تف�سري الن�سفي 92/2.ال�احدي،ال�جيز �ض467.العيني،عمدة القاري162/23. 130
        .) �س�رة النحل االآية)112. 131

نبيل،الغذاء  الط�يل   . �ض37. 132 واملمكن  ال�اقع  العربية  الزراعة  تنمية  �سالح،  وزان 
واملاء يف عامل امل�سلمني الفقراء �ض11.       

    . ابن كثري البداية والنهاية86/3. تاريخ ابن خلدون412/2. 133
     . ابن كثري، البداية والنهاية192/7.حممد اأمني ال�سناوي، عثمان بن عفان �ض29. 134
ال  التي  عن�ان:املجاعة  حتت    135 .www.libya-nfsl.org:االإلكرتوين امل�قع  انظر 

مربر لها، بقلم: ب�سري رجب اال�سيبعي. 
 .) �س�رة الت�بة االآية)103. 136

       . القر�ساوي، فقه الزكاة 630/2. 137
. متفق عليه. رواه البخاري،كتاب الزكاة،باب وج�ب الزكاة. �سحيح البخاري470/1. 138
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�سحيح  االإ�سالم.  و�رضائع  ال�سهادتني  اإىل  الدعاء  باب  االإميان،  كتاب  م�سلم،  ورواه 
م�سلم48/1.       

  . ه:ِ اأَي اأَْبَطِره واأَْن�َسِطه.ابن منظ�ر،ل�سان العرب20/4. 139  اآ�رَضِ
      . قرقر:اأَمل�ض.ابن منظ�ر،ل�سان العرب173/6. 140

.قال  رواه الن�سائي،كتاب الزكاة،باب التغليظ يف حب�ض الزكاة. �سنن الن�سائي12/5. 141
الهيثمي:رجاله ثقات. الهيثمي،جممع الزوائد202/3.             

    . حا�سية ال�سندي على الن�سائي 12/5. �رضح ال�سي�طي ل�سنن الن�سائي12/5. 142
مغني  ال�رضبيني،   . 143 .421/1 املجتهد  بداية  ر�سد،  ابن   .203/2 البدائع  الكا�ساين، 

املحتاج،401/1. ابن قدامة، املغني 646/2.
    . ابن قدامة، املغني 646/2. 144

�سحيح  الفطر.  �سدقة  فر�ض  باب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  رواه  عليه.  متفق  145 .
البخاري547/2.ورواه م�سلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على امل�سلمني من التمر 

وال�سعري. �سحيح م�سلم677/2.       
�سحيح  ال��سال،  عن  النهي  باب  ال�س�م،  كتاب  البخاري،  عليه.رواه  متفق  146 .
ال�س�م،  ال��سال يف  النهي عن  باب  ال�سيام،  م�سلم يف  واأخرجه  البخاري693/2. 

�سحيح م�سلم 776/2 حديث رقم )1105(.   
. ابن رجب احلنبلي،�رضح حديث لبيك �ض 66. 147

   . املرجع ال�سابق �ض66. 148
 .) �س�رة قري�ض االآية)1. 149

 . تف�سري الطربي700/12. 150
  .  تف�سري الثعالبي 443/4. 151

    .  ابن منظ�ر،ل�سان العرب390/14. 152
     . املباركف�ري، حتفة االأح�ذي103/3.ابن قدامة،املغني 283/2. 153

عليه  اهلل  �سلى   - النبي  وخروج  اال�ست�سقاء  اال�ست�سقاء،باب  البخاري،كتاب  رواه  154 .
و�سلم- يف اال�ست�سقاء. �سحيح البخاري351/1.        

قحط�ا.  اإذا  اال�ست�سقاء  االإمام  النا�ض  �س�ؤال  باب  اال�ست�سقاء،  كتاب  البخاري،  رواه  155 .
�سحيح البخاري342/1.    

. �س�رة ال�س�رى االآية)28(. 156
  . ابن عا�س�ر،التحرير والتن�ير �ض3871. 157



د. محمد محمد الشلشمنهج اإلسالم في حتقيق األمن الغذائي ومكافحة اجملاعة

230

رواه البخاري،كتاب اال�ست�سقاء، باب دعاء النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم- )اجعلها  158 .
عليهم �سنني ك�سنني ي��سف (. �سحيح البخاري341/1.   

      . �س�رة ه�د االآية)52(. 159
     .) �س�رة ن�ح االآية)11-10. 160

. تف�سري البغ�ي  تف�سري القرطبي7/9.تف�سري ابن كثري546/4. تف�سري الن�سفي 292/1. 161
ابن  املنث�ر443/4.تف�سري  امل�سري370/8.ال�سي�طي،الدر  اجل�زي،زاد  �ض230.ابن 

كثري590/2.    
       . رواه ابن ماجة، كتاب االأدب، باب يف اال�ستغفار. �سنن ابن ماجه1254/2. 162

. ابن حجر،فتح الباري9/11. 163
       . �سحاتة ح�سني،م�سكلة الفقر وكيف عاجلها االإ�سالم �ض90. 164

   .) �س�رة البقرة االآية)3. 165
    . رواه الرتمذي،كتاب االإميان، باب ما جاء يف حرمة ال�سالة.�سنن الرتمذي11/5. 166

�سحيح  االإ�سالم،  يف  النب�ة  عالمات  املناقب،باب  كتاب  البخاري،  رواه  167 .
البخاري1503/4. 

   . املباركف�ري، حتفة االأح�ذي 437/4. 168
 . ابن حجر، فتح الباري514/11. 169

 . �س�رة املائدة االآية)89(. 170
 . ابن قدامة، املغني،9/8. 171
 .) �س�رة املجادلة االآية)4. 172

. ال�سافعي، كتاب االأم 146/4. 173
    . ة يريد بذلك طريف املدينة.الزبيدي، تاج العرو�ض 948/1. 174 اّلالبُة: احَلرَّ

رواه البخاري، كتاب الهبة وف�سلها، باب اإذا وهب هبة فقب�سها االآخر ومل يقل قبلت،  175 .
�سحيح البخاري 918/2، حديث رقم،)2460(.   

 . مالك، امل�طاأ،778/2. 176
 .  �س�رة احلج االآية)28(. 177

. الكا�ساين، البدائع 430/2. ال�سافعي،االأم 282/2. ابن قدامة، املغني،549/3. 178
 . �س�رة املائدة االآية)95(. 179
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مغني  .ال�رضبيني،  180 .486/1 املجتهد  بداية  ر�سد،  ابن   .246/2 البدائع  الكا�ساين، 
املحتاج 532/1. ابن قدامة، املغني،373/2.

 .) �س�رة البقرة االآية)196. 181
. الغنيمي،اللباب يف �رضح  الكا�ساين، البدائع 388/2. ال�رضخ�سي، املب�س�ط 171/6. 182

الكتاب 56/3.      
 . ابن ر�سد، بداية املجتهد 597/1. 183

. ال�رضبيني، مغني املحتاج،282/4. 184
. ابن قدامة، املغني 95/11. 185

رواه البيهقي، كتاب ال�سحايا، باب االأ�سحية �سنة نحب لزومها ونكره تركها. البيهقي،  186 .
ال�سنن الكربى، 264/9. قال االألباين: �سحيح. اإرواء الغليل لالألباين، 355/4.  

. �س�رة احلج االآية)28(. 187
. ابن ر�سد، بداية املجتهد 440/1. ابن قدامة، املغني،80/3. 188

 .) �س�رة البقرة االآية)184. 189
 .) �س�رة البقرة االآية)196. 190

اأذى  اأو به  رواه البخاري، كتاب احلج، باب ق�ل اهلل تعاىل فمن كان منكم مري�سًا  191 .
حديث   ،644/2 البخاري،  �سحيح  ن�سك،  اأو  �سدقة  اأو  �سيام  من  ففدية  راأ�سه  من 

رقم)1719(.  
. ال�سافعي، االأم 146/4.ال�رضبيني، مغني املحتاج 92/3. 192

 . �س�رة االأنفال االآية)41(. 193
 .  حماد البغدادي، تركة النبي �ض87. 194

  .  ال�سافعي، االأم 146/4.ال�رضبيني، مغني املحتاج 92/3. 195
 .) �س�رة احل�رض االآية)7. 196

. ال�سافعي، كتاب االأم 108/2.االآبي، الثمر الداين �ض 304. 197
. الن�وي، املجم�ع 370/19. 198

نف�سه  ثقات.املرجع  رجاله  االأرن�ؤوط:  �سعيب  .قال  حبان243/10. 199 ابن  �سحيح 
الرتغيب  االألباين،�سحيح  متعّددة.انظر  بروايات  احلديث  روي  وقد   .243/10

والرتهيب295/2. �سحيح ابن ماجة 78/2.



د. محمد محمد الشلشمنهج اإلسالم في حتقيق األمن الغذائي ومكافحة اجملاعة

232

  . ال�سي�طي واآخرون،�رضح �سنن ابن ماجه �ض 182. 200
   . ابن تيمية،جمم�ع الفتاوى471/14. 201

   . ابن قدامة،املغني74/11. 202
.) �س�رة املائدة االآية)3. 203

    . تف�سري الطربي417/4. 204
.)  �س�رة االأنعام االآية)119. 205

      . ال�س�كاين،فتح القدير227/2.تف�سري البغ�ي �ض182.ال�جيز لل�احدي �ض372. 206
    . مل ت�سطبح�ا: مل تاأكل�ا اأكل ال�سب�ح.ابن منظ�ر، ل�سان العرب502/2. 207

 . مل تغتبق�ا: تاأكل�ا اأكل الع�ساء.ابن منظ�ر،ل�سان العرب502/2. 208
الزبيدي،تاج  وقلته.  ق�رضه  من  االأ�سابع  باأطراف  اأخذه  البقل  احتفاء  حتتفئ�ا:  مل  209 .

العرو�ض8348/1. ابن منظ�ر،ل�سان العرب 186/14.  
بطرقه  ح�سن  حديث  االأرن�ؤوط:  �سعيب  .تعليق  210 .218/5 حنبل  بن  اأحمد  م�سند   
.139/4 الدارمي120/2.احلاكم،امل�ستدرك  نف�سه218/5.�سنن  و�س�اهده.املرجع 

جممع  ثقات.الهيثمي،  رجاله  الهيثمي:  الكبري251/3.قال  الطرباين،املعجم 
الزوائد.70/5.      

الهيثمي،جممع  ح�سن.  اإ�سناده  الهيثمي:  .قال  الكبري257/7. 211 الطرباين،املعجم 
الزوائد291/4.    

    . تف�سري الطربي417/4. 212
.احلطاب،  213 .367/5 القدير  فتح  �رضح  الهمام،  ابن   .140/9 املب�س�ط  ال�رضخ�سي، 
كفاية  احل�سني،   .192/4 امل�طاأ  على  الزرقاين  �رضح   .421/8 اجلليل  م�اهب 
االأخيار 190/2. ال�رضبيني، مغني املحتاج 162/4.ابن قدامة، املغني 284/10. 

املرداوي،االإن�ساف 277/10.
.) �س�رة املائدة االآية )3. 214

. مادة )عذق(.  العذق: النخل. ابن منظ�ر،ل�سان العرب 238/10. 215
م�سنف  والطعام،  التمر  ي�رضق  الرجل  يف  باب  احلدود،  كتاب  �سيبة،  اأبي  ابن  رواه  216 .
ابن اأبي �سيبة 521/5،اأثر رقم )28586(. م�سنف عبد الرزاق 242/100، اأثر رقم 

.)18990(
الرزاق  عبد  م�سنف  العبد،  �رضقة  باب  احلدود،  كتاب  م�سنفه،  يف  الرزاق  عبد  رواه  217 .

238/10. اأثر رقم )18977( م�سند االإمام ال�سافعي �ض224. 
    .)  �س�رة احل�رض االآية)9. 218
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والبهائم،�سحيح  النا�ض  رحمة  باب  االأدب،  البخاري،كتاب  عليه.رواه  متفق  219 .
امل�ؤمنني  تراحم  باب  واالآداب،  وال�سلة  الرب  م�سلم،كتاب  ورواه  البخاري2238/5. 

وتعاطفهم وتعا�سدهم. �سحيح م�سلم1999/4.       
    . املرداوي، االإن�ساف265/3. 220

ْبي و�ِسْبِهها مبْنِزَلِة الَقَدِم لنا.  :ُظُفُر ُكلنِّ ما اْجرَتَّ وه� للَبَقرِة وال�ّساِة والظَّ �رْضِ ْلُف بالَكً الظنِّ 221 .
الزبيدي،تاج العرو�ض6004/1.

ال�سيخ  .قال  الن�سائي81/5. 222 �سنن  ال�سائل.  رد  باب  الزكاة،  كتاب  الن�سائي،  رواه 
االألباين:)�سحيح (. االألباين، اجلامع ال�سغري وزيادته �ض582.    

      .  مالك،امل�طاأ - رواية حممد بن احل�سن424/3. 223
املاء،  وق�سمة  ال�رضب  يف  ال�سلح  باب  ال�رضف،  كتاب  امل�طاأ،  يف  مالك  رواه  224 .

امل�طاأ277/3. م�سند االإمام احمد،364/5.الطرباين،املعجم الكبري80/11.
.قال الهيثمي: رجاله رجال   البخاري،االأدب املفرد �ض52.م�سند اأحمد بن حنبل54/1. 225
الزوائد306/8.  اأن عباية بن رفاعة مل ي�سمع من عمر.الهيثمي،جممع  اإال  ال�سحيح 
تعليق الذهبي يف التلخي�ض: �سنده جيد. احلاكم،امل�ستدرك على ال�سحيحني185/4.  

    . االأن�ساري،خمت�رض تاريخ دم�سق �ض2841. 226
    . عة.ابن منظ�ر،ل�سان العرب139/1. 227 ْحفة:الَق�سْ ال�سَّ

    . االأن�ساري، خمت�رض تاريخ دم�سق �ض2841. 228
 . ابن جنم، البحر الرائق 365/4.ابن قدامة، املغني 370/9. 229

 . عقلة،حممد.نظام االأ�رضة يف االإ�سالم 490/3. 230
 . �س�رة االإ�رضاء االآية)26(. 231

  . رواه اأب� داود، كتاب االأدب،باب يف بر ال�الدين.�سنن اأبي داود757/2. 232
  . رواه اأب� داود،كتاب االأدب،باب يف بر ال�الدين.�سنن اأبي داود757/2. 233

 .) �س�رة الن�ساء االآية)7. 234
بن  �سعيد  �سنن  اهلل.  فر�سه  مرياثًا  قطع  من  باب  من�س�ر،  بن  �سعيد  رواه  235 .

من�س�ر96/1. 
. 236 حم�دي �سالح، معاجلة اخلليفة عمر بن اخلطاب مل�سكلة املجاعة يف عام الرمادة 

�ض90.     
رواه م�سلم، كتاب االأ�رضبة،باب ف�سيلة امل�ا�ساة يف الطعام القليل واأن طعام االثنني  237 .

يكفي الثالثة ونح� ذلك.�سحيح م�سلم1630/3.     
   .  ابن حجر،فتح الباري 535/9.املناوي،في�ض القدير44/5. 238
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ِرب:ُ بك�رض الراِء كلُّ ما َنتاأَ من احلجارة وُحدَّ َطَرُفه. وقيل: ه� اجَلَبل امُلْنَب�ِسط. وقيل:  الظَّ 239 .
الفريوزاآبادي،  العرب569/1.  ل�سان  منظ�ر،  ابن  ِظراٌب.  واجلمُع  ال�سغار  الرَّوابي 

القام��ض املحيط �ض142.
والعرو�ض، �سحيح  والنهد  الطعام  ال�رضكة يف  ال�رضكة، باب  البخاري، كتاب  رواه   240 .

البخاري 879/2.       
      .  ابن عبد الرب، التمهيد12/23. 241

   . �س�رة البلد االآية)14(. 242
   .)  �س�رة املدثر االآية)44-42. 243

. العاين:  االأ�سري.ابن منظ�ر، ل�سان العرب 101/15. 244
   . رواه البخاري، كتاب املغازي، باب فكاك االأ�سري، �سحيح البخاري1106/3. 245

�سحيح  االأحزاب،  وهي  اخلندق  غزوة  باب  املغازي،  كتاب  البخاري،  رواه  246 .
البخاري1503/4.   

.قال  247 .1083/2 ماجه  ابن  الطعام.�سنن  اإطعام  االأطعمة،باب  ماجة،كتاب  ابن  رواه 
بلفظ  الرتمذي  ورواه  لالألباين3/4.  ال�سحيحة  ال�سل�سلة  االألباين:�سحيح.  ال�سيخ 
قريب،كتاب �سفة القيامة والرقائق وال�رع عن ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم، 

�سنن الرتمذي652/4.    
    . ابن االأعرابي، الزهد و�سفة الزاهدين �ض20. 248

. الهروي،منازل ال�سائرين �ض 30. 249
. �س�رة الن�ساء االآية)77(. 250

   . الزهد البن حنبل �ض65. 251
رواه الرتمذي، كتاب الزهد عن ر�س�ل اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(، باب ما جاء يف  252 .
معي�سة اأ�سحاب النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(. �سنن الرتمذي 549/4.قال االألباين: 

�سحيح.اجلامع ال�سغري وزيادته.�ض940.  
    . رواه ابن ماجة، كتاب الزهد، باب الزهد يف الدنيا.�سنن ابن ماجه1373/2. 253

�سعد،الطبقات  ابن   . االأولياء 48/1. 254 االأ�سبهاين،حلية  العمال 830/12.  الهندي،كنز 
الكربى313/3.    

    .  الهناد بن ال�رضي، الزهد �ض315/1. 255
     . الغزايل،اإحياء عل�م الدين27/1. 256

   .  ابن تيمية،الزهد وال�رع والعبادة �ض119. 257
    . الدين�ري،القناعة �ض40. 258
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    .  املرجع ال�سابق �ض40. 259
�سحيح  غني.  ظهر  عن  اإال  �سدقة  ال  باب  الزكاة،  كتاب  البخاري،  رواه  260 .

البخاري517/2. 
  . رواه م�سلم، كتاب الزهد والرقائق، باب يف الكفاف والقناعة.�سحيح م�سلم 730/2. 261
-.�سنن  و�سلم  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�س�ل  عن  الزهد  الرتمذي،كتاب  رواه  262 .

الرتمذي574/4.قال االألباين:�سحيح.ال�سل�سلة ال�سحيحة408/5.    
    . ابن اأبي الدنيا،القناعة والعفاف �ض59. 263

.  املرجع ال�سابق �ض62. 264
   .) �س�رة البقرة االآية)177. 265
.  ال�جيز لل�احدي �ض 146. 266
   .)  �س�رة ال�سحى االآية)5. 267

   . االأب�سيهي،امل�ستطرف106/2. العراقي، تخريج اأحاديث االإحياء114/4. 268
   .  العراقي، تخريج اأحاديث االإحياء 1/1. 269

.  ابن اجل�زي، �سيد اخلاطر �ض 220. 270
    .  الغزايل،اإحياء عل�م الدين58/2. 271

    .  ابن اجل�زي، املده�ض382/1. 272
    .  الغزايل، اإحياء عل�م الدين58/2. 273

. �س�رة االإ�رضاء االآية)26(. 274
. �س�رة االأعراف االآية)31(. 275

    . تف�سري ابن كثري243/2. 276
    . تف�سري القرطبي167/7. 277

واحد.�سحيح  ياأكل يف معي  امل�ؤمن  االأطعمة،باب  البخاري،كتاب  عليه،رواه  متفق  278 .
البخاري 2061/5. واأخرجه م�سلم يف كتاب االأ�رضبة، باب امل�ؤمن ياأكل يف معي 

واحد. �سحيح م�سلم1631/3.
  . ابن حجر،فتح الباري538/9. 279

�سبق تخريجه.  280 .
يلة: كرب.الرازي،خمتار ال�سحاح196/1. 281  خَمِ

 .  رواه البخاري تعليقًا، كتاب اللبا�ض.�سحيح البخاري2180/5. 282
. 283 .33/5 االإميان  �سعب  البيهقي،  الكبري107/8.  الطرباين،املعجم  الطرباين،  رواه 

�سحيح  لغريه.االألباين،  االألباين:ح�سن  ال�سيخ  قال  االولياء90/6.  حلية  االأ�سبهاين، 
الرتغيب والرتهيب 247/2.
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              .) �س�رة اإبراهيم االآية)7. 284
     .  تف�سري القرطبي292/9. 285

.تف�سري  الطربي419/7. 286 تف�سري  كثري689/2.  ابن  ال�سع�د35/5.تف�سري  اأبي  تف�سري 
القرطبي 166/2.ال�س�كاين،فتح القدير140/3. تف�سري البي�ساوي339/1.      

        .) �س�رة النحل االآية)112. 287
    . تف�سري القرطبي172/10.تف�سري الطربي655/7. 288

              . �س�رة املائدة االآية)66(. 289
   . تف�سري القرطبي277/6. 290

    . تف�سري ابن كثري104/2. 291
  .) �س�رة الطالق االآية)2. 292

    . تف�سري الطربي130/12. 293
  . �س�رة االأعراف االآية)96(. 294

   . تف�سري القرطبي227/6. 295
   .  تف�سري ابن كثري312/2. 296

  .  �س�رة اجلن االآية)16(. 297
. الن�سفي288/4. 298 الطربي268/12.تف�سري  تف�سري  املنث�ر305/8.  ال�سي�طي،الدر 

ال�س�كاين،فتح القدير432/5.     
   . ابن رجب احلنبلي، لطائف املعارف �ض 356. 299

رواه الرتمذي، كتاب الزهد عن ر�س�ل اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم-، باب يف الت�كل  300 .
على اهلل. �سنن الرتمذي573/4. قال االألباين:�سحيح.ال�سل�سلة ال�سحيحة620/1. 

    .  االألباين،الت��سل �ض38. 301
      .  َقَزعٌة: ِقْطعٌة من الغيم.ابن منظ�ر،ل�سان العرب271/8. 302

      . �سلع: جبل معروف باملدينة. الزبيدي،تاج العرو�ض6084/1. 303
�سحيح  امل�سجد.  يف  اال�ست�سقاء  باب  اال�ست�سقاء،  كتاب  البخاري،  رواه   304 .

البخاري343/1.     
قحط�ا.  اإذا  اال�ست�سقاء  االإمام  النا�ض  �س�ؤال  باب  اال�ست�سقاء،  كتاب  البخاري،  رواه  305 .

�سحيح البخاري342/1.    
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 . ابن عبد ال�هاب، تي�سري العزيز احلميد �ض661. 306
وهي املعاملة على االأر�ض ببع�ض ما يخرج منها ب�رضوط معروفة. الكا�ساين،بدائع  307 .

ال�سنائع269/5.      
الكتاب  �رضح  يف  الغنيمي،اللباب  ثمر.  من  بجزء  ي�سلحه  من  اإىل  ال�سجر  دفع  وهي  308 .

      .71/2
ال�سابق  االآخر.املرجع  من  وعمل  ال�رضيكني  اأحد  من  مبال  ال�رضكة  على  عقد  هي   309 .

      .35/2
  .  �رضح الن�وي على م�سلم 213/10. 310

منه.  اأكل  اإذا  والغر�ض  الزرع  املزارعة،باب ف�سل  البخاري، كتاب  رواه  عليه،  متفق  311 .
والزرع. الغر�ض  ف�سل  امل�ساقاة،باب  م�سلم،كتاب  البخاري817/2.ورواه  �سحيح 

�سحيح م�سلم1189/3.
 . ابن حجر،فتح الباري4/5. 312

رجاله  الهيثمي:  قال   . حميد�ض366. 313 بن  عبد  العمال1460/3.م�سند  الهندي،كنز 
اأثبات ثقات. الهيثمي، جممع الزوائد 108/4. م�سند اأحمد بن حنبل191/3.    

الرزاق  عبد  م�سنف  العدو.  باأر�ض  ال�سجر  عقر  باب  امل�سنف،  يف  الرزاق  عبد  رواه  314 .
    .201/5

رواه البيهقي، كتاب اإحياء امل�ات، باب من اأحيا اأر�سًا ميتة لي�ض الأحد.ال�سنن الكربى  315 .
للبيهقي141/6. حديث رقم)11551(.

. وزان �سالح، تنمية الزراعة العربية ال�اقع واملمكن �ض93. 316
 . رواه البخاري، كتاب البي�ع، باب ك�سب الرجل وعمله بيده. �سحيح البخاري 730/2. 317

. القر�ساوي، م�سكلة الفقر وكيف عاجلها االإ�سالم، �ض 44. 318
ف�سائل  من  عنهم-،باب  تعاىل  اهلل  ر�سي   - ال�سحابة  ف�سائل  م�سلم،كتاب  رواه  319 .

زكرياء عليه ال�سال م. �سحيح م�سلم 1846/4. 
. كايد قرع��ض واآخرون، النظام االقت�سادي يف االإ�سالم �ض280. 320

.) �س�رة املائدة االآية)2. 321
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متفق عليه.رواه البخاري،كتاب املزارعة،باب ما كان اأ�سحاب النبي )�سلى اهلل عليه  322 .
البخاري825/2.ورواه  والثمرة.�سحيح  الزراعة  يف  بع�سًا  بع�سهم  ي�ا�سي  و�سلم( 

م�سلم،كتاب البي�ع، باب كراء االأر�ض.�سحيح م�سلم1172/3.   
�سحيح  املال.  بف�س�ل  امل�ا�ساة  ا�ستحباب  اللقطة،باب  م�سلم،كتاب  رواه  323 .

م�سلم1354/3.  
. �س�رة ه�د االآية)61(. 324

. �س�رة البقرة االآية)61(. 325
. املنذري،ال�س�ق العربية امل�سرتكة يف ع�رض الع�ملة �ض6. 326

�سايغ ي��سف، التكامل االقت�سادي العربي، ورقة عمل بعن�ان:« ا�سرتاتيجية العمل  327 .
العربية  ال�حدة  العربي امل�سرتك«.مطب�عة يف كتاب ق�سايا عربية يف  االقت�سادي 

وق�سايا املجتمع العربي �ض7.
.) �س�رة النحل االآية)5. 328

. �س�رة فاطر االآية)12(. 329
.قال  داود69/1. 330 اأبي  �سنن  البحر.  مباء  ال��س�ء  باب  الطهارة،  داود،كتاب  اأب�  رواه 

االألباين: �سحيح. �سحيح اأبي داود19/1.       
           .)  �س�رة االأعراف االآية)188. 331

    . تف�سري الطربي140/6.تف�سري ابن كثري369/2.النحا�ض،معاين القراآن1/3. 332
.  �س�رة ي��سف االآية)47(. 333

   . تف�سري ابن كثري631/2. 334
     . تف�سري البغ�ي �ض247. 335

رواه البخاري،كتاب االأ�ساحي، باب ما ي�ؤكل من حل�م االأ�ساحي وما يتزود منه.  336 .
من  كان  ما  بيان  باب  االأ�ساحي،  كتاب  م�سلم،  البخاري2115/5.ورواه  �سحيح 

النهي عن اأكل حل�م االأ�ساحي بعد ثالث. �سحيح م�سلم1558/3.    
      . �س�رة ي��سف االآية)55(. 337

. تف�سري الطربي241/7.ال�سي�طي،الدر املنث�ر552/4.ال�س�كاين،فتح القدير51/3. 338
  .  العظيم اآبادي،ع�ن املعب�د 229/9.ال�س�كاين، نيل االأوطار 248/5. 339

.  ابن جنيم،االأ�سباه والنظائر�ض109. 340
    .  �سهاب الدين املالكي،اإر�ساد ال�سالك �ض189. 341
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.  ابن عبد الرب،اال�ستذكار412/6. ابن جنيم،االأ�سباه والنظائر109. 342
       .  �سهاب الدين املالكي،اإر�ساد ال�سالك �ض189. 343

ال�سي�طي،االأ�سباه   . املحتاج35/2. 344 مغني  ال�رضبيني،  املهذب61/2.  ال�سريازي، 
والنظائر �ض 793. البه�تي، �رضح منتهى االرادات26/2. ابن قدامة،الكايف22/2. 

املرداوي، االن�ساف337/4. 
. قال اأب�  رواه الرتمذي، كتاب البي�ع، باب ما جاء يف الت�سعري، �سنن الرتمذي605/3. 345
عي�سى: هذا حديث ح�سن �سحيح.املرجع نف�سه605/3. قال ال�سيخ االألباين: �سحيح. 

اجلامع ال�سغري وزيادته لالألباين �ض273.        
    . ال�رضبيني، مغني املحتاج35/2. 346

 .  ابن قدامة،الكايف22/2. 347
. 348 �سبق تخريجه.    

    . الكا�ساين،بدائع ال�سنائع308/4. 349
 .  املرجع ال�سابق308/4. 350

    . رواه م�سلم،كتاب البي�ع،باب حترمي االحتكار يف االأق�ات. �سحيح م�سلم1227/3. 351
    .  رواه البيهقي،ف�سل يف ترك االحتكار.البيهقي،�سعب االإميان524/7. 352

. قال  رواه اأب� داود،كتاب البي�ع،باب يف النهي عن احلكرة. �سنن اأبي داود292/2. 353
ال�سيخ االألباين: �سحيح. املرجع نف�سه292/2.    

  . املرجع ال�سابق292/2. 354
 . م�سنف عبد الرزاق204/8. 355

    . املرجع ال�سابق204/8. 356
        . ابن عبد الرب،اال�ستذكار373/8. 357

        . �س�رة اجلمعة االآية)10(. 358
        . �س�رة امللك االآية)15(. 359

    . رواه البخاري،كتاب الزكاة،باب اال�ستعفاف عن امل�ساألة.�سحيح البخاري535/2. 360
لال�ستزادة انظر: ال�رضاحنة، م�سكلة البطالة وعالجها �ض240. 361 وما بعدها.        

    .  ابن كثري،البداية والنهاية136/7. 362
    .  امل�سدر ال�سابق135/7. 363

.  �س�رة الت�بة االآية)34(. 364
اليتامى والتجارة لهم فيه.امل�طاأ  اأم�ال  الزكاة،باب زكاة  االإمام مالك كتاب  رواه  365 .

251/1.الطرباين،املعجم االأو�سط 264/4.  
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املصادر واملراجع:
القراآن الكرمي، كتاب اهلل عز وجل. 1 .
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