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Abstract 

Islam was sent to realize all objectives and necessities; however, some of those who 

do not have deep knowledge of  Islamic Law may wrongly think that Islam give care to 

the food security, which is the research problem. The research aims at realizing the great 

objectives of Islam the most important of which is the preservation of the five necessities, 

and that man enjoys security in all its aspects including “food security”. Therefore, Islam 

set the rules and principles which ensures its realizations, in addition, this study aims at 

clarifying the reality of food security and its significance in the Islamic System. It gathers 

the referential texts related to the food security in the Qur’an and Sunnah. 
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 البحث ملخص  

جاء دين اإلسالم حمققا مجيع املقاصد والضرورايت، ولكن قد خيفى على بعض من ليس هلم تعمق 
ابألمن الغذائي، وهنا تكمن مشكلة البحث، والذي يهدف إىل إظهار حتقيق   اهتميف الشريعة أن اإلسالم  

ملقاصد   اخلمس،  اإلسالم  الضرورات  حفظ  أمهها  ينعم  عظيمة  اإلنسان  ومنها وأّن  جوانبه  من كافة  ابألمن 
حتقيقه تكفل  اليت  املتينة  واألصول  العريضة  القواعد  فوضع  الغذائي"،  حقيقة "األمن  بيان  إىل  يهدف  ، كما 

األمن الغذائي وأمهيته يف النظام اإلسالمي، ومجع النصوص الشرعية املتعلقة ابألمن الغذائي يف القرآن والسنة، 
املنهج  على  الدراسة  اعتمدت  وقد  الغذائي،  األمن  هتدد  اليت  املشكالت  معاجلة  يف  اإلسالم  منهج  وبيان 

إىل   الدراسة  وتوصلت  الغذائي،  األمن  أتصيل  يف  التحليلي  منهجاً الوصفي  وضعت  اإلسالمية  الثقافة  أن 
ملواجهة  واالدخار  الغذائي،  اإلنتاج  تنمية  ذلك  ومن  الغذائي،  األمن  أبعاد  مجيع  ملعاجلة  وعميقاً  شامالً 
األزمات، والتحذير من اهلدر واإلسراف، والتكافل االجتماعي، وتعظيم دور القيم األخالقية، واحلرص على 

 التغذية اجليدة وتنوع األغذية. 

 األمن، املنظور، القرآن، السنة، الغذائي، اإلسالم.   الكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة 

من        مجلة  إىل  جوهرها  يف  هتدف  فقهية  تقريرات  وأرست  شرعية،  أحكاماً  اإلسالمية  الشريعة  وضعت 
هي: حفظ املقاصد الشرعية واملعاين امللحوظة اليت حصرها علماء الشريعة يف الكليات الضرورية الكربى، و 

 الدين، والنفس، والنسل، والعقل، واملال. 
والدنيا،        الدين  مصاحل  قيام  منها يف  البد  فمعناها أنه  الضرورية  فأما   " هللا:  رمحه  الشاطيب  اإلمام  قال 

حبيث إذا فُقدت مل جتِر مصاحل الدنيا على استقامة؛ بل على فساد وهتارج وفوت حياة، ويف اآلخرة فوت 
 .(1) م، والرجوع ابخلسران املبني"النجاة والنعي

يعرى       ال  الزمة  اإلنسان  حاجة  إن  هللا:"  رمحه  املاوردي  اإلمام  }َوَما (2) وقال  تعاىل:  قال  بشر،  منها 
قوام النفس فإذا ٌعِدَمت املادة اليت هي  ،  ]8األنبياء:   [َجَعْلَناُهْم َجَسًدا الا ََيُْكُلوَن الطاَعاَم َوَما َكانُوا َخاِلِديَن{

مل تدم له حياة، ومل تستقم له دنيا، وإذا تعذر شيء منها عليه حلقه من الوهن يف نفسه واالختالل يف دنياه 
 .(3) بقدر ما تعذر من املادة عليه؛ ألن الشيء القائم بغريه يكمل بكماله وخيتل ابختالله"

"وليس َيمن اإلنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته يف وقال اإلمام أبو حامد الغزايل رمحه هللا:        
فمن  وإال  الضرورية،  املهمات  هذه  على  األمن  بتحقيق  إال  الدين  ينتظم  فال  بعضها،  يف  بل  األحوال  مجيع 

ه من وجوه الغلبة، فمىت يتفرغ للعلم كان مجيع أوقاته مستغرقاً حبراسة نفسه من سيوف الظلمة، وطلب قوت
 .(4) والعمل، ومها وسيلتاه إىل سعادة اآلخرة" 

ففي هذا النص يشري "الغزايل" إىل ضرورة ضمان احلاجات األساسية وهي األقوات وامللبس واملسكن        
 وحنوها من األشياء الضرورية اليت ال تستقر حياة اإلنسان بدوهنا.

حيا        يف  مهماً  حتواًل  واالستقرار  الزراعة  حياة  إىل  الرعي  حياة  من  االنتقال  القدمية كان  األزمنة  ة ويف 
والتفكري  للتأمل  الوقت  من  فسحة  الزراعية  املواسم  يعقب  الذي  والفراغ  االستقرار  له  أاتح  فقد  اإلنسان، 

 .(5) واملعرفة الذي هو أساس النهضة والنشأة احلضارية

وشراب من أهم        طعام  النفس وما حتتاجه من  وجعل حفظ  لقد قرر اإلسالم حق اإلنسان يف احلياة، 
أحاطها بضماانت كافية، وبنّي حقوق الفقراء واملساكني وأمر بتأديتها، وحث املؤمنني على مقاصده العليا، و 

التكافل والرب واإلحسان، ورّغب ابلزراعة والعمل، وأمر ابلتوسط واالعتدال يف اإلنفاق ويف املأكل واملشرب، 
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 وهنى عن اإلسراف والتبذير، وحّرم املعامالت الضارة كاحتكار األقوات وغريها. 

 املبحث األول: أصول األمن الغذائي يف القرآن الكرمي
 املطلب األول: مفهوم األمن الغذائي لغًة واصطالحاً     

نقيض اخلوف، أِمَن أمناً: اطمأن ومل خيف، وأِمَن البلد: اطمأن أهله، وآمنه على كذا؛  األمن يف اللغة:       
 . (6) أي: استأمنه، واألمانة: ضد اخليانة، وآمن به: صّدقه، واإلميان: التصديق

ووردت كلمة "األمن" وما يشتق منها يف القرآن الكرمي يف مواضع عديدة مبعىن االطمئنان والسالمة   
 خلوف كما يف اآلايت التالية: وانتفاء ا

َقاُم ِإبْ رَاِهيَمۖ  َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمًناۗ {          [. 97]آل عمران: قوله تعاىل: }ِفيِه آاَيٌت بَ يَِّناٌت ما

قال اإلمام السعدي رمحه هللا: "من اآلايت البينات فيها أنه من دخله كان آمناً شرعاً وقدراً، فالشرع       
قد أمر هللا رسوله إبراهيم مث رسوله حممد عليهما الصالة والسالم ابحرتامه وأتمني من دخله، حىت إن التحرمي 

ن ذهب من العلماء إىل أن من جىن جناية خارج يف ذلك قد مشل أشجارها ونباهتا. وقد استدل هبذه اآلية م
هللا   فألن  قدراً  أتمينها  وأما  منه،  خيرج  حىت  احلد  عليه  يقام  وال  َيمن  أنه  إليه  جلأ  مث  بقضائه   -تعاىل - احلرم 

 . (7) وقدره وضع يف النفوس حىت نفوس املشركني به الكافرين برهبم احرتامه"

ًما آِمِننَي{  }سِ :  يف سورة سبأ -عز وجل - وقال هللا          [. 18]سبأ: ريُوا ِفيَها لََيايلَ َوأايا

وأايماً         ليايل  فيها  ابركنا  اليت  والقرى  قراكم  بني  ما  القرى  هذه  يف  "سريوا  هللا:  رمحه  الطربي  اإلمام  قال 
 {. (8) آمنني، ال ختافون جوعاً وال عطشاً، وال من أحٍد ظلماً"

ممتناً على قريش: }أََوملَْ يَ َرْوا أانا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َويُ َتَخطاُف النااُس ِمْن َحْوهِلِْمۚ  أَفَِباْلَباِطِل  - تعاىل -وقال       
 . ]67: العنكبوت [يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اَّللِا َيْكُفُروَن{  

أمن عظيم، واألعراب حوله ينهب بعضهم بعضاً، ويقتل   قال ابن كثري رمحه هللا: "من دخله كان آمناً يف      
 . (9) بعضهم بعضاً"

َذا اْلبَ َلِد اأْلَِمنِي{ وقال عز من قائل:          [. 3]التني: }َوهََٰ

أي: البلد اآلمن اليت َيمن فيها الناس، وهي مكة املكرمة حمل نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم، فأقسم       
 اليت اختارها وابتعث منها أشرف النبوات وجعلها مكاانً آمناً. مبكة    -تعاىل -هللا  
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ن بَ ْعِد اْلَغمِّ أََمَنًة ن َُّعاًسا{  ويقول هللا عز وجل:          .[154]آل عمران: }مُثا أَنَزَل َعَلْيُكم مِّ

عل       مرمي  بن  عيسى  نزول  قصة  يف  الشريف  النبوي  احلديث  يف  جاء  ما  ومنها  األمن،  تعين:  يهما األمنة 
 . (10)السالم: "وتقع األمنة يف األرض"؛ أي: متتلئ األرض ابألمن

قال اإلمام السعدي رمحه هللا: "ذلك من رمحة هللا بعباده وإحسانه، وتثبيت قلوهبم، وزايدة لطمأنينتهم؛         
 .(11) لنعاس"ألن اخلائف ال َيتيه النعاس ملا يف قلبه من اخلوف، فإذا زال اخلوف عن القلب أمكن أن َيتيه ا

 .(12) عدم توقع مكروه يف الزمن اآلت   يُعرف األمن اصطالحاً أبنه:و       

احلال   -أيضاً -ويُعرف         يف  وعرضه  وماله  وعقله  ونفسه  دينه  على  ابلطمأنينة  اإلنسان  شعور   " أبنه: 
واملآل"؛ ألن الشريعة اإلسالمية تقصد حفظ الضرورايت اخلمس، وهذه الضرورايت تستغرق مجيع مفردات 

الضرورية ومصاحله  حقوقه  خمتلف  وتستوعب  اإلنساين،  ع(13)   األمن  االصطالحي  املعىن  هذا  خيرج  وال  ن ، 
 املدلول اللغوي لكلمة "األمن"، فهو يعرب عن الطمأنينة وزوال اخلوف وحنومها. 

والشراب للكبري الغذاءأما         الطعام  وقوامه من  اجلسم  مناء  به  يكون  وما  اإلنسان،  به  يتغذى  ما  فهو   :
بسيط يدل على   واللنب للصغري، وإذا ُأِضْيف "الغذاء" إىل "األمن" أصبح مصطلح "األمن الغذائي" على حنو

 .(14)   أمن اإلنسان من اجلوع، وقدرته يف احلصول على غذائه املطلوب كماً ونوعاً يف كل حني دون خوف 

ومل ُيستخدم هذا الرتكيب اللفظي يف القرآن الكرمي أو السنة املطهرة أو من ِقَبل فقهاء اإلسالم قدمياً،         
كما سبق ذكره يف اآلايت الكرميات،   -تعاىل - كتاب هللا  فهو تركيب مستحدث، أما مفهومه فهو قدمي ورد يف

املعىن،  هذا  األساس يف حتديد  هي  "احلاجة للغذاء"  الغذائي أن  األمن  اللغوية ملصطلح  الداللة  من  ويتضح 
فإذا اطمأن اإلنسان على تلبية حاجته فهو آمن، والشعور ابلطمأنينة غاية أساسية لألمان من خالل االبتعاد 

 .(15) التهديد واخلطر  عن مواطن 

 

 املطلب الثاين: العالقة بني األمن والغذاء
جاء يف القرآن الكرمي ما يشري إىل هذه العالقة الوثيقة بني األمن والغذاء، وبني اخلوف واجلوع؛ حيث          

، (16)   اجلوع واخلوف مقرتنني يف ثالث آايت، وذكر اجلوع قبل اخلوف يف آيتني منها  - عز وجل-ذكر هللا  
 وذلك يف اآلايت التالية: 
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ُ َمثَ          ن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت أِبَنْ ُعِم قوله تعاىل: }َوَضَرَب اَّللا ْطَمِئناًة ََيْتِيَها رِْزقُ َها َرَغًدا مِّ اًل قَ ْريًَة َكاَنْت آِمَنًة مُّ
ُ لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَ ُعوَن{    .[112]النحل :اَّللِا فََأَذاقَ َها اَّللا

هللا مثاًل ملكة اليت سكنها أهل الشرك ابهلل، وهي القرية اليت كانت قال اإلمام الطربي رمحه هللا:" مثال          
آمنة مطمئنة، وكان أمنها أن العرب تتعادى ويقتل بعضهم بعضها، ويسيب بعضهم بعضاً، وأهل مكة ال يُغار 

 . (17) عليهم وال ٌٌياربون يف بلدهم، فذلك هو أمنها"

أل         أتت  أي:  رغداً(؛  رزقها  )َيتيها  ومن كل وقوله:  مكان(،  )من كل  والكثرية  الواسعة  معايشهم  هل 
انحية من نواحي هذه القرية. وقوله: )فأذاقها هللا لباس اجلوع واخلوف(؛ أي: أذاق هللا أهل هذه القرية اليت 

ذلك مبنزلة اللباس للجسد، وذلك ألنه ُسِلَط عليهم  -تعاىل -هي مكة جوعاً خالط أجسادهم، فجعل هللا  
صلى هللا -متوالية بدعاء النيب عليه الصالة والسالم، وأما اخلوف فإن ذلك من سرااي رسول هللا  اجلوع سنني  

 .(18)   اليت كانت تطوف هبم  - عليه وسلم

أن األمن واالستقرار         والسياسي يكون سبباً من أسباب االزدهار   االجتماعيوٌيستدل هبذه اآلية على 
لقوله: )رغداً(.   االقتصادي والتجاري لقوله: )آمنة مطمئنة(، فعاشت مع ذلك حالة من الرفاه    االقتصادي

 .(19)   والرغد: العيشة الطيبة والواسعة اليت ال يكون معها نقص يف املال أو الطعام والشراب

َذا اْلبَ ْيِت         ْن َخْوفٍ  (3) اآلية الثانية هي قوله تعاىل: }فَ ْليَ ْعُبُدوا َربا هََٰ ن ُجوٍع َوآَمنَ ُهم مِّ  الاِذي َأْطَعَمُهم مِّ
 [. 4 - 3]قريش: {  (4)

قر        ")إليالف  هللا:  رمحه  ابن كثري  املراد  قال  وقيل:  آمنني.  بلدهم  يف  واجتماعهم  الئتالفهم  أي:  يش(؛ 
بذلك ما كانوا َيلفونه من الرحلة يف الشتاء إىل اليمن، والصيف إىل الشام، مث يرجعون إىل بلدهم آمنني يف 
أسفارهم لعظمتهم عند الناس لكوهنم سكان حرم هللا، فمن عرفهم احرتمهم، وهذا حاهلم يف أسفارهم ورحلتهم 

 شتائهم وصيفهم، وأما يف حال إقامتهم يف البلد فكما قال هللا: }َأَوملَْ يَ َرْوا أانا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َويُ َتَخطاُف يف
 . (20) " ]67: العنكبوت [النااُس ِمْن َحْوهِلِْمۚ  أَفَِباْلَباِطِل يُ ْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اَّللِا َيْكُفُروَن{  

فاألمن الذي عاشته قريش جبوار حرم هللا كان العامل األساسي يف تدفق إمدادات الغذاء إليها واستقرار        
 . (21)   رحالهتا التجارية

أن املكذبني من قريش وأهل مكة يقولون للرسول   - تعاىل -:"خيرب هللا    قال اإلمام السعدي رمحه هللاو       

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura106-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura106-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura106-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura106-aya4.html
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عليه الصالة والسالم: }َوقَاُلوا ِإن ن اتاِبِع اهْلَُدىَٰ َمَعَك نُ َتَخطاْف ِمْن أَْرِضَنا{ ابلقتل وهنب األموال فإن الناس 
اقة، وهذا الكالم منهم يدل على عادوك وخالفوك، فلو اتبعناك لتعرضنا ملعاداة الناس كلهم ومل يكن لنا هبم ط 

سوء الظن ابهلل تعاىل، وأنه ال ينصر دينه وال يُعلي كلمته، فقال هللا مبيناً هلم حالًة هم هبا دون الناس، وأن 
ن لاُدانا  ُْم َحَرًما آِمًنا ُُيََْبَٰ إِلَْيِه ََثَرَاُت ُكلِّ َشْيٍء ّرِْزقًا مِّ  َولََِٰكنا َأْكثَ َرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن{ هللا اختصهم هبا:} َأَوملَْ مُنَكِّن هلا

 [." 57]القصص: 

هللا    لقد          الثمرات   - تعاىل -مكن  إليهم  وأتت  الزائرون،  يقصده  مقصداً  وجعله  مكة،  حرم  يف  لقريش 
واألطعمة وهم آمنون مطمئنون يرتزقون ويتوسعون، وما حوهلم من األماكن حاط هبا اخلوف من كل اجتاه، 

هللا على هذه النعمة العظيمة اليت تستوجب اتباع هذا النيب الكرمي ليتم نعمته عليهم؛ وأما التكذيب   فليحمدوا
 والبطر بنعمة هللا فعاقبته أن يبدهلم من بعد أمنهم خوفاً، ومن بعد عزهم ذالً، ومن بعد غناهم فقراً.

ُلَوناُكم ِبشَ   وأما اآلية الثالثة فهي        َن اأْلَْمَواِل َواأْلَنُفِس قوله تعاىل: }َولَنَ ب ْ َن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونَ ْقٍص مِّ ْيٍء مِّ
اِبرِيَن{   ِر الصا  [.155]البقرة: َوالثاَمرَاِتۗ  َوَبشِّ

بالء،        دار  الدنيا  أن  والسالم  الصالة  عليه  حممد  أتباع  تعاىل  هللا  من  إخبار  هذا  هللا:  رمحه  الطربي  قال 
وممتحُنهم ُمبتليهم  ابلصرب   وأنه  وأمرهم  القحط،  وهو  وابجلوع  عدوهم،  من  يناهلم  خوف  من  بشيء  فيها 

 .(22) وبّشَرهم

ومن خالل هذه اآلايت فإن وجه الداللة أنه كلما كان اجملتمع متماسكاً وآمناً ومتآلفاً ومستقراً متكن       
صحيح؛   والعكس  عيشه،  سبيل كسب  السعي يف  واستطاع  الغذائية،  احتياجاته  تلبية  حيث اإلنسان من 

معيشتهم اثنيأ، وهذه العالقة  اختالل األمن يُنذر جبوع الناس وخوفهم على حياهتم أواًل، وخوفهم على   إن
"العدوان على الناس يف أمواهلم  يف مقدمته بقوله:    -رمحه هللا -قد أشار إليها العالمة اإلجتماعي ابن خلدون 

ذاهب آبماهلم يف حتصيلها واكتساهبا، وإذا ذهبت آماهلم يف اكتساهبا انقبضت أيديهم عن السعي يف ذلك، 
 ت أيديهم عن املكاسب؛ كسدت أسواق العمران، وانتقضت األحوال،فإذا قعد الناس عن املعاش، وانقبض

 .(24) الناس يف اآلفاق" (23(وابذعر
عن          الناتج  الشرائية  القدرة  تدهور  اجملاعات  أسباب  من  أن  على  خلدون"  "ابن  يؤكد   انعدام وهنا 

األمن، وما يرتبط به من ظلم وعدوان على أموال الناس ابلباطل، وتفكك النظام، وحتلل النسيج االجتماعي 
رادهتم أو بغري إرادهتم ملا يقع من املرتابط، وعندما يقبض الناس أيديهم عن العمل والفالحة وغريها سواًء إب
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العدوان والظلم على أمواهلم؛ فإهنا تنعدم القدرة الشرائية نتيجة الكساد واضطراب األسواق، فيجوع الناس 
 ويتفرقون يف اآلفاق. 

 

 املطلب الثالث: عالقة األمن الغذائي ابإلميان ابهلل عز وجل   
واخلري        األمن  وبني  واهلداية  احلق  طريق  واتباع  اإلميان  بني  تربط  اليت  اآلايت  من  العديد  القرآن  يف  ورد 

جِنيَل َوَما أُنزَِل إِلَْيِهم مِّ  ْورَاَة َواإْلِ ُْم أَقَاُموا الت ا ن راهبِِّْم أَلََكُلوا والرزق والغذاء، ومن هذه اآلايت قوله تعاىل: }َوَلْو َأهنا
ُهْم َساَء َما يَ ْعَمُلوَن{  ِمن فَ ْوقِ  ن ْ ْقَتِصَدٌةۖ  وََكِثرٌي مِّ ٌة مُّ ُهْم أُما ن ْ  [. 66]املائدة:ِهْم َوِمن حَتِْت أَْرُجِلِهمۚ  مِّ

وحدودمها،        أحكامهما  أقاموا  يعين:  واإلجنيل(  التوراة  أقاموا  أهنم  )ولو  هللا:"  رمحه  البغوي  اإلمام  قال 
يهم من رهبم( يعين: القرآن. وقيل: ُكتب بين إسرائيل. )ألكلوا من فوقهم ومن وعملوا مبا فيهما )وما أُنزل إل

حتت أرجلهم( قيل: من فوقهم: هو املطر، ومن حتت أرجلهم: من نبات األرض. قال ابن عباس رضي هللا 
 .(25) عنه: ألُنزل عليهم القطر، وأُخرج هلم من نبات األرض"

إمي  - تعاىل -ويقول         قلة  عن  آَمُنوا خُمرباً  اْلُقَرىَٰ  َأْهَل  َأنا  }َوَلْو  الرسل:  فيهم  أُرسل  الذين  القرى  أهل  ان 
بُوا فََأَخْذاَنُهم مبَا َكانُوا َيكْ  َماِء َواأْلَْرِض َولََِٰكن َكذا َن السا  [.96]األعراف:ِسُبوَن{ َوات اَقْوا لََفَتْحَنا َعَلْيِهم بَ رََكاٍت مِّ

دي املرسلني: )لفتحنا عليهم من بركات السماء واألرض(؛ أي: قطر السماء فلو آمنت قلوهبم واتبعوا ه        
 ونبات األرض. 

اًء َغَدقًا{   } وقال تعاىل:        َناُهم ما  [.16]اجلن: َوأَلاِو اْستَ َقاُموا َعَلى الطارِيَقِة أَلَْسَقي ْ

قال اإلمام البغوي رمحه هللا:" اختلفوا يف أتويلها، فقيل: لو استقاموا على طريق احلق واإلميان واهلدى        
فكانوا مؤمنني مطيعني )ألسقيناهم ماًء غدقاً(، كثرياً  قيل: وذلك بعدما رُفع عنهم املطر سبع سنني، وقالوا 

يف الدنيا، وأعطيناهم  لوّسعنا عليهم  لو آمنوا  مثالً ألن   معناه:  وماالً كثرياً. وضرب ابملاء الغدق  رغداً  عيشاً 
 .(26) اخلري والرزق كله يف املطر"

أن جعل أهل البيت احلرام يعيشون يف   -سبحانه وتعاىل -وميكن أن يُقاس على ذلك أن من بركة هللا         
ن نبيه إبراهيم عليه السالم: على لسا  - تعاىل -خري وسعة ورزق ابلرغم من أهنم يف واٍد ال زرع فيه، كما أخرب  

اَلَة فَاْجعَ  }راب اَنا َن النااِس ِإيّنِ َأْسَكنُت ِمن ُذرِّيايِت ِبَواٍد َغرْيِ ِذي َزرٍْع ِعنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحراِم َرب اَنا لُِيِقيُموا الصا ْل أَْفِئَدًة مِّ
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َن الثاَمرَاِت لََعلاُهمْ   [.37]إبراهيم:َيْشُكُروَن{    هَتِْوي إِلَْيِهْم َواْرزُقْ ُهم مِّ

لطفه          من  هللا:"  رمحه  ابن كثري  اإلمام  مكة   - تعاىل -قال  احلرام  البلد  يف  وبركته أنه ليس  ورمحته  وكرمه 
 . (27) شجرة مثمرة، وهي جُتَب إليها َثرات ما حوهلا استجابًة لدعوة خليله إبراهيم عليه الصالة والسالم "

ال       القرآن  يف  ورد  ابهلل  وقد  واإلميان  عام  بوجه  األمن  بني  العالقة  يبني  ما  وجل -كرمي  ال   -عز  وحده 
َوُهم  اأْلَْمُن  هَلُُم  أُولََِٰئَك  ِبظُْلٍم  ِإميَاهَنُم  يَ ْلِبُسوا  َوملَْ  آَمُنوا  }الاِذيَن  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  له،  شريك 

ْهَتُدوَن{  [. 82]األنعام: مُّ

الء الذين أخلصوا العبادة هلل وحده ال شريك له، ومل يشركوا به شيئاً هم قال ابن كثري رمحه هللا: "هؤ         
اآلمنون يوم القيامة، املهتدون يف الدنيا واآلخرة". قال اإلمام أمحد: ملا نزلت هذه اآلية شق ذلك على الناس، 

قال العبد الصاحل: وقالوا: اي رسول هللا، فأينا ال يظلم نفسه، قال: " إنه ليس الذي تظنون، أمل تسمعوا ما  
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم{ إمنا هو الشرك" ۖ  ِإنا الشِّ  . (28)}اَي ُبيَنا اَل ُتْشرِْك اِبَّللِا

آَمُنوا        ُ الاِذيَن  أن األمن هو جزاء اإلميان والعمل الصاحل قوله تعاىل: }َوَعَد اَّللا ومن اآلايت اليت بينت 
احِلَاِت لَ  ُهْم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الاِذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننا هَلُْم ِدينَ ُهُم الاِذي ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصا َيْسَتْخِلَفن ا

ًئاۚ {  ن بَ ْعِد َخْوِفِهْم أَْمًناۚ  يَ ْعُبُدوَنيِن اَل ُيْشرُِكوَن ِب َشي ْ ُهم مِّ  [. 55]النور:اْرَتَضىَٰ هَلُْم َولَيُ َبدِّلَن ا

هللا  قا       إن  مث  خائفني،  مستضعفني  الصحابة  هكذا كان  هللا:"  رمحه  القرطيب  اإلمام  أّمنهم   -تعاىل -ل 
هللا   رسول  أن  ابألمن  خوفهم  تبديل  معىن  يف  وجاء  وسلم -ومّكنهم.  عليه  هللا  أصحابه: ما   - صلى  قال  ملا 

إال قليالً حىت ُيلس الرجل  َيت علينا يوم أنمن فيه ونضع السالح، فقال عليه الصالة والسالم: "ال تلبثون
منكم يف املأل العظيم حُمتبياً ليس عليه حديدة، فكانت هذه اآلية داللة على نبوة رسول هللا صلى هللا عليه 

 .(29) أجنز ذلك الوعد، وأظهر نبيه على جزيرة العرب، فوضعوا السالح وأمنوا"  - تعاىل-وسلم؛ ألن هللا 

 ٌيقق األمن من أكثر من وجه، وذلك على النحو التايل:   - عز وجل- والواقع أن اإلميان ابهلل        

 أن اإلميان واألمن من جذر لغوي واحد، مادته األلف وامليم والنون.   -1
وُس    -2 اْلُقدُّ اْلَمِلُك  ُهَو  ِإالا  إِلَََٰه  الاِذي اَل   ُ اَّللا }ُهَو  تعاىل:  قوله  يف  ورد  املؤمن" كما   " احلسىن  هللا  أمساء  من  أن 

ا ُيْشرُِكوَن{   ُۚ  ُسْبَحاَن اَّللِا َعما اَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اجْلَبااُر اْلُمَتَكربِّ  [.23]احلشر:السا
وجل -فاهلل               السكينة    -عز  قلوهبم  يف  وأنزل  عذابه،  من  األمن  لعباده  وهب  الذي  املؤمن"   " هو 
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 والطمأنينة، فال يطمئن إال من وّحد هللا وتوّكل عليه. 

أن العبد املؤمن ٌيمله ما معه من إميان على القيام ابلعمل الصاحل، وكفالة األمن وإشاعته بني الناس، الرتباط   -3
عليه من واجبات وحقوق، واالبتعاد   - تعاىل -، وقيامه مبا أوجبه هللا  االجتماعية كافةنشطته وتفاعالته  إميانه أب

نااُهْم يف اأْلَْرِض أَقَاُموا كافة  عما حّرمه عليه، مما يكفل حتقيق األمن أبشكاله كا ، كما قال تعاىل: }الاِذيَن ِإن ما
اَلَة َوآتَ ُوا الزاَكاَة َوأََمُرو   [.41]احلج:ا اِبْلَمْعُروِف َوهَنَْوا َعِن اْلُمنَكِرۗ  َوَّللِِا َعاِقَبُة اأْلُُموِر{  الصا

جانب         من  اإلسالم  ميزة  يعزل    االقتصاد لقد كانت  ال  اإلسالمية  االقتصاد أنه  األخالق  ؛ )30(عن 
واسته واستثماراً  إنتاجاً  اإلنسان  نشاط  وجعل  اقتصادية،  تشريعات  اإلسالم  وضع  مرتبطاً حيث  الكاً 

ابألخالق والتعاليم اإلسالمية، وبدون العقيدة اإلسالمية تكون القيم األخالقية نسبية ومنوطة ابلتقديرات 
الشخصية لألفراد، فالعلم وحده سالح ذو حدين قد ُيستخدم يف البناء واخلري، وقد يستخدم يف التدمري 

 .(31)  وهذا الرقيب هو اإلميان وحدهوالشر، والبد من رقيب أخالقي يوجهه خلري اإلنسانية،  
مطلقاً         واحلسن  ابلقبح  وٌيكم  بنفسه،  شغوف  اإلنسان  إن  هللا:  رمحه  الغزايل  حامد  أبو  اإلمام  قال 

حسب نظره أو مصلحته الذاتية دون أن يلتفت إىل نظر غريه، فالبد أن يكون املستند هو الشريعة الرابنية  
 .(32)   اليت حددت ما هو قبيح وحسن

رمحه         خلدون  ابن  العالمة  يف وقال  للعقل  النفس  استخدام  سوء  إال  ماهي  السيئة  األخالق  إن  هللا: 
وقد  الكمال،  فيه  يرى  ما  إىل كل  يتوق  البشرية  تركيبته  يف  الضعف  طبيعة  حبكم  واإلنسان  طلب كماهلا، 
ضرورة  اإلميان  يصبح  هنا  ومن  إميان،  بدون  ابلشرع  اقتداء  وال  بشرع،  مقتدايً  يكن  مل  إذا  التقدير  خيطئ 

 . (33)   وفطريةاجتماعية  
وتتجلى أمهية العقيدة اإلسالمية حينما يرتبط نشاط الفرد االقتصادي ابلغاية اليت يسعى إليها، وهي       

هللا   رضا  ينال  املكتسبات   - تعاىل-أن  تكون  حينئٍذ  لغريها،  لذاهتا ال  مقصودة  الغاية  وهذه  إليه،  ويتقرب 
السل به  يتميز  ما  وهذا  غاية،  وليست  وسيلة  الذي املادية  املادي  املذهب  يف  السلوك  عن  اإلسالمي  وك 

، كما أن العقيدة اإلسالمية تضمن حتقيق االنسجام بني الدوافع الفردية  ( 34)   تتطابق فيه الغاية مع الوسيلة 
   .(35)  العامة  االجتماعية واملصاحل  

واملاركسية اليت اعتمدات وقد شهد القرن املاضي صراعاً بني فلسفتني بعيدتني عن الدين مها الرأمسالية        
 االقتصادية يف تفسري السلوك االقتصادي. وقد قال أحد أوائل رواد املدرسة    (36) على القانون املادي الطبيعي



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

49 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

الكالسيكية "توماس مالتوس" أن الطبيعة تقمع تعداد السكان الفائض، وأن اجلوع والفقر مشاكل طبيعية 
األعداد البشرية املتزايدة مبتوالية هندسية وبني كمية الغذاء اليت تنمو مبتوالية وحتمية انجتة عن الفجوة بني  

 . (37)   عددية
اليت رّوج هلا "هربرت سبنسر" القائمة على   )38(كما أتثرت الرأمسالية بفلسفة "الداروينية االجتماعية"

قيم الصراع والبقاء لألصلح؛ حيث انتقد سبنسر مجيع أشكال تدخل الدولة يف النشاط االقتصادي، وبّرر 
واالقتصادية أبهنا نتيجة آللية "االنتقاء الطبيعي"، وأن توزيع املكاسب االقتصادية   االجتماعيةعدم املساواة  

 .)39(ة الفرديةيعكس القدرة واجلدار 
"الرأمسالية" داخل إطار املرجعية املادية،   إسرتاتيجيةوقد لعبت هذه اجلذور الفلسفية دوراً يف صياغة  

وهذه املرجعية تتناقض مع أهداف اجملتمع اإلنسانية واألخالقية )الكفاءة والعدالة(، فاالنسجام بني املصاحل 
آلية السوق وحدها ال تستطيع اإلجابة   حيث إن حة؛  اخلاصة واملصاحل العامة يستند على أسس غري صحي 

عن سؤال ماذا ننتج؟ إذا كانت األولوية هي تلبية احلاجات األساسية كالغذاء؛ بينما تقوم الطلبات   - مثالً -
ذات القوة املالية حبشد الطاقات اإلنتاجية وتوّجه املوارد حنو جماالت قد تكون أدىن أمهية أو مضرة ابإلنسان 

 . (40)   اب املعايري األخالقية املنضبطة اليت حتدد األولوايت االجتماعيةيف ظل غي
املادة  وتُعدُّ  لألشياء،  املادية  النظرة  يف  الرأمسايل  املذهب  مع  تتفق  فهي  "املاركسية"  الفلسفة  أما 

 الكون ومابظواهرها املختلفة هي الواقع الوحيد، وال تنظر لألبعاد األخرى غري املادية، وتعتمد يف تفسري 
، فاحلركات تنشأ من التناقض (41) يقع يف اجملتمعات من حتوالت على قانون صراع املتناقضات "الدايلكتيك"

والتضاد الداخلي يف جوهر األشياء، والصراع هو العامل الوحيد يف تطور اجملتمع البشري وبناء حضارته، 
من خالل الصراع الطبقي االقتصادي والتناقضات   وعليه فإن انتقال الدول من الرأمسالية إىل االشرتاكية يتم

االجتماعية الداخلية يف وسائل اإلنتاج وعالقات امللكية؛ حيث ترتاكم هذه التناقضات حىت حتني اللحظة 
 املناسبة لتنفجر عن حتول شامل يف بنية النظام فيولد اجملتمع الالطبقي. 

الالطبقي؛ مما ُيعل النتيجة تناقض مضمون ومل يفسر "كارل ماركس" حركة الدايلكتيك يف اجملتمع  
القضاء على   إسرتاتيجية، وبعبارة أخرى مل يقدم بياانً مقنعاً كيف سيكون بوسع  (42) الطريقة اليت أدت إليها

على  تقضي  أن  يف  اإلنتاج  وسائل  وأتميم  اإلنتاج(  وسائل  أصحاب  )الرأمساليون  الربجوازية  االمتيازات 
تاراي )طبقة العمال الصناعيني( حمل الطبقة الربجوازية؟ فما الضمانة يف أن يقتنع االستغالل حني حتل الربولي
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الربوليتاراي يف أن يقوموا ابستغالل ما يتمتعون به من سلطة وسيطرة على وسائل اإلنتاج خلدمة مصاحلهم 
 اخلاصة اليت قد تتعارض مع مصاحل اجملتمع؟ 

 

 املطلب الرابع: الغذاء نعمة عظيمة من نعم للا 
بعد نعمة اخللق واهلداية ما يقتضي بقاء اإلنسان من نعمة الطعام والشراب فقال   - تعاىل -ذكر هللا          

 ]الشعراء[.   {(79)  َوالاِذي ُهَو يُْطِعُميِن َوَيْسِقنيِ ( 78)تعاىل: }الاِذي َخَلَقيِن فَ ُهَو يَ ْهِديِن  

ت موفورة لكل الكائنات مبا سّخره تعاىل ويّسره أن األرزاق مضمونة واألقوا  - سبحانه -ولقد بنّي هللا        
زن، وأنزل املاء العذب الذي أخرج به من الثمرات رزقاً، قال تعاىل: }َوَما ِمن َداباٍة 

ُ
من األسباب، فساق امل

 [. 6]هود:يف اأْلَْرِض ِإالا َعَلى اَّللِا رِْزقُ َها{  

ن َداباٍة الا حتَْ        ِميُع اْلَعِليُم{  وقال تعاىل: }وََكأَيِّن مِّ ُكْمۚ  َوُهَو السا ُ يَ ْرزُقُ َها َوِإايا  [. 60]العنكبوت:ِمُل رِْزقَ َها اَّللا

قال اإلمام ابن كثري رمحه هللا: " هللا يقيض هلا رزقها على ضعفها، وييسره عليها، فيبعث إىل كل خملوق       
 .)43(اء، واحليتان يف املاء" من الرزق ما يصلحه، حىت الذر يف قرار األرض، والطري يف اهلو 

خمرباً عن املشركني الذين يعبدون معه غريه معرتفني أنه اخلالق الرازق: }َولَِئن َسأَْلتَ ُهم   - عز وجل- وقال          
ُۚ  ُقِل احْلَْمدُ  َماِء َماًء فََأْحَيا بِِه اأْلَْرَض ِمن بَ ْعِد َمْوهِتَا لَيَ ُقوُلنا اَّللا ن ن ازاَل ِمَن السا ۚ  َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن{ ما  َّللِِا

 [. 63]العنكبوت:

أنزله          الشكر   -تعاىل -فما  يستوجب  والثمار  الزروع  أنواع  من  األرض  به  أخرج  وما  العذب  املاء  من 
 واحلمد وتقدير هذه النعمة العظيمة.

ا َتْشُكُروَن{         نااُكْم يف اأْلَْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَشۗ  قَِلياًل ما  [. 10]األعراف: ويقول تعاىل: }َولََقْد َمكا

فيها          هلم  وجعل  وأهناراً،  رواسي  هلا  وجعل  قراراً،  األرض  جعل  أبن  هلم  مّكن  هللا:"  رمحه  ابن كثري  قال 
أي:  معايش؛  فيها  هلم  وجعل  منها،  أرزقاهم  إلخراج  السحاب  هلم  وسّخر  منافعها،  وأابح  وبيواتً،  منازل 

ذلك" على  الشكر  قليل  هذا  مع  وأكثرهم  وأسباابً،  و   (44) مكاسب  عز  قال  نِْعَمَت كما  وا  تَ ُعدُّ َوِإن   { جل: 
اٌر{   نَساَن َلظَُلوٌم َكفا  [.34]إبراهيم:اَّللِا اَل حُتُْصوَهاۗ  ِإنا اإْلِ

وفضله أن سّخر لإلنسان ويّسر له ما يليّب حاجته من أنواع الطعام والشراب،   - تعاىل -ومن كرم هللا         

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura26-aya79.html
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َومحََ  آَدَم  َبيِن  }َوَلَقْد َكراْمَنا  تعاىل:  اْن قال  ممِّ َعَلىَٰ َكِثرٍي  ْلَناُهْم  َوَفضا الطايَِّباِت  َن  مِّ َوَرَزقْ َناُهم  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  يف  ْلَناُهْم 
 [. 70]اإلسراء:َخَلْقَنا تَ ْفِضياًل {  

 .(45) قال اإلمام الطربي رمحه هللا:" )الطيبات( طيبات املطاعم واملشارب، وهي حالهلا ولذيذاهتا"       

إىل نعمة الغذاء وما ٌيصل معها من القرار وسكون   -عليها السالم -شار القرآن الكرمي يف سورة مرمي  وأ        
ذِْع الناْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيكِ النفس وإشباع احلاجة، فقال تعاىل: }   َفُكِلي َواْشَرِب (25)  ُرطًَبا َجِنيًّاَوُهّزِي ِإلَْيِك جِبِ

ًناۖ   {. َوقَ ّرِي َعي ْ

ما          فؤادك  صادف  أي:  عينك؛  هللا  أقّر  يُقال:  نفساً،  طييب  أي:  عينا(؛  هللا:")قَ ّرِي  رمحه  البغوي  قال 
 .(46) يرضيك، فتقر عينك من النظر إىل غريه. وقيل: يعين أانمها، ويُقال: قّر يقّر إذا سكن"

هللا         نعم  فسخر   - تعاىل -ومن  األنعام  هبيمة  من  هلم  خلق  ما  البشر  منافع على  فيها  هلم  وجعل  هلم  ها 
 كثرية من ألباهنا وحلومها، ودفئاً يف أصوافها وأوابرها، قال تعاىل: }َواأْلَنْ َعاَم َخَلَقَهاۗ  َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفعُ 

َها أَتُْكُلوَن{    [. 5]النحل: َوِمن ْ

األمساك واحليتان، قال تعاىل: }َوُهَو   ومن نعم هللا تعاىل البحر وما ٌيتويه من كنوز، وما فيه من أنواع       
َر اْلَبْحَر لَِتْأُكُلوا ِمْنُه حلًَْما َطرايًّ َوَتْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحْلَيًة تَ ْلَبُسوهَنَا{    [. 14]النحل: الاِذي َسخا

 
 املطلب اخلامس: الغذاء آية من آايت للا تستدعي التفكر يف عظمة اخلالق 

َها َحبًّا َفِمْنُه ََيُْكُلونَ  قال تعاىل: }       َناَها َوَأْخَرْجَنا ِمن ْ َتُة َأْحيَ ي ْ ُُم اأْلَْرُض اْلَمي ْ َوَجَعْلَنا ِفيَها َجنااٍت   ( 33)َوآيٌَة هلا
مِ  ِفيَها  ْراَن  َوَفجا َوأَْعَناٍب  يٍل  َّنِا ن  اْلُعُيونِ مِّ َيْشُكُرونَ  (34) َن  أََفاَل  أَْيِديِهْمۖ   َعِمَلْتُه  َوَما  ََثَرِِه  ِمن  { (35) لَِيْأُكُلوا 

 ]يس[. 

يف إحيائه للموتى، وإحيائه األرض امليتة اهلامدة اليت ال نبت فيها   - تعاىل -من دالئل قدرة هللا  وهذه         
وجعل  هو قوت وغذاء،  منها الذي  وال زرع ابلغيث الذي ينزل من السماء، فُيخرج زرعها، مث خٌيرج احلب 

أيديهم( قرأ بعض املفسرين "ما" مبعىن ليأكلوا مما   فيها بساتني من َّنيل وأعناب: )ليأكلوا من َثره وما عملته
عملته أيديهم من زرع وغرس. وقيل: "ما" للنفي؛ أي: ليأكلوا من َثره، ومل تعمله أيديهم، فليس هو بسعيهم 

 . )47(وال بكدهم

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura19-aya25.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya35.html
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ِلَك َلُمْحِيي   ومن اآلايت قوله تعاىل: }فَانظُْر ِإىَلَٰ آاَثِر َرمْحَِت اَّللِا َكْيَف ٌُيِْيي اأْلَْرضَ        بَ ْعَد َمْوهِتَاۚ  ِإنا ذََٰ
ۖ  َوُهَو َعَلىَٰ ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{     [. 50]الروم:اْلَمْوَتىَٰ

قال اإلمام الطربي رمحه هللا: إن يف إحياء األرض بعد موهتا مبا أنزل من السماء من ماء لدليالً واضحاً        
 .(48)   فيتدبرونه ويعقلونه ويطيعون هللا مبا دهّلم عليهوحجة قاطعة لقوم يسمعون كالم هللا  

ولقد دعا القرآن إىل التفكر يف قصة الغذاء من حيث نباته وتكوينه وعناصره واختالف صنوفه وألوانه       
طََعاِمه   ِإىَلَٰ  نَساُن  اإْلِ فَ ْلَينظُِر  تعاىل:}  فقال  َصبًّا  (24(وطعومه،  اْلَماَء  َنا  َصبَ ب ْ اأْلَْرَض  (25) أانا  َشَقْقَنا  مُثا 

ا َحبًّا (26) َشقًّ ِفيَها  َنا  َوَقْضًبا (27) فَأَنبَ ت ْ َوََّنْاًل  (28) َوِعنَ ًبا  ُغْلًبا(29) َوَزيْ ُتواًن  َوفَاِكَهًة   (30) َوَحَداِئَق 
َتاًعا لاُكْم َوأِلَنْ َعاِمُكمْ  (31) َوأابًّ   [. 24]عبس:{  ( 32) ما

ذكر          ملا  هللا:  رمحه  القرطيب  اإلمام  ثناؤه -قال  رزقه،   -جّل  من  له  يّسر  ما  ذكر  اإلنسان  خْلْق  ابتداًء 
ودعاه للنظر كيف خلق طعامه؛ أي: التدبر كيف خلق هللا طعامه الذي هو قوام حياته، فقال: )أان صببنا  

لنبات، )فأنبتنا فيها حباً(؛ أي: قمحاً وشعرياً املاء صباً(؛ أي: ابلغيث واملطر )مث شققنا األرض شقاً(؛ أي: اب
هللا   ذكر  مث  والعلف،  القت  والقضب:  وقضباً(  )وعنباً  ويُّدخر.  ٌُيصد  ما  الزيتون   - تعاىل -وسائر  شجرة 

: هو ما أتكله البهائم من العشب  والنخل، واحلدائق الٌغلبا؛ أي البساتني الغالظ الطوال، )وفاكهه وأابً( واألبٌّ
 .(49)   تُنبت األرض   والكأل مما

َماِء َماًء فََأْخَرْجَنا بِِه نَ َباَت ُكلِّ َشْيٍء فََأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرً          ْرُِج ويقول تعاىل: }َوُهَو الاِذي أَنَزَل ِمَن السا ا َّنُّ
َواٌن َدانَِيٌة َوَجنااٍت مِّ  اَن ُمْشَتِبًها َوَغرْيَ ُمَتَشابٍِهۗ  ِمْنُه َحبًّا مُّرَتَاِكًبا َوِمَن الناْخِل ِمن طَْلِعَها ِقن ْ ْن َأْعَناٍب َوالزايْ ُتوَن َوالرُّما

ِلُكْم آَلاَيٍت ّلَِقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن{    [. 99]األنعام:انظُُروا ِإىَلَٰ ََثَرِِه ِإَذا أََْثََر َويَ ْنِعِهۚ  ِإنا يف ذََٰ

الع          مننه  أعظم  من  "هذا  هللا:  رمحه  السعدي  اإلمام  اآلدميني قال  من  اخللق  إليها  يضطر  اليت  ظيمة 
وغريهم، وهو أنه أنزل من السماء ماًء متتابعاً وقت حاجة الناس إليه، فأنبت هللا به كل شيء مما َيكل الناس 
والقحط،  واليأس  اجلدب  عنهم  وزال  إبحسانه،  وفرحوا  برزقه،  وانبسطوا  هللا،  بفضل  اخللق  فرتع  واألنعام، 

وأسفر  القلوب،  مما ففرِحت  يرتعون؛  وبه  به،  يتمتعون  ما  الرحيم  الرمحن  رمحة  من  للعباد  وحصل  الوجوه،  ت 
يوجب هلم أن يبذلوا جهدهم يف شكر من أسدى النعم وعبادته واإلانبة إليه، واحملبة له. وملا ذكر عموم ما 

ألك  قواتً  وكوهنما  نفعهما  لكثرة  والنخل  الزرع  ذكر  والنبات  األشجار  أنواع  من  املاء  فقال: ينبت  الناس  ثر 
)فأخرجنا منه خضراً ٌَّنرج منه(؛ أي: من النبات اخلضر )حباً مرتاكباً( بعضه فوق بعض من بر وشعري وذرة 
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 . (50)وأرز وغري ذلك من أصناف الزروع"

إىل النظر والتفكر واالعتبار فقال: )انظروا إىل َثره إذا أَثر وينعه(؛ ففي ذلك من   - تعاىل-مث دعا هللا         
العرب والدالئل العظيمة على رمحة هللا وسعة جوده وعطائه ماال يدركها إال املؤمن لقوله: )إن يف ذلك آلايت 

 لقوم يؤمنون(. 

ٍد يعترب ويتفكر، وليس كل من تفكر أدرك املعىن املقصود، وهلذا قال السعدي رمحه هللا: "وليس كل أح        
مبقتضياته   - تعاىل -قيًّد   العمل  على  اإلميان  من  معهم  ما  ٌيملهم  املؤمنني  فإن  للمؤمنني،  ابآلايت  االنتفاع 

 .(51) شرعاً" ولوازمه اليت منها التفكر يف آايت هللا، واالستنتاج منها ما يرُاد منها، وماتدل عليه عقاًل وفطرًة و 

َزْوَجنْيِ ويقول تعاىل: }َوُهَو الاِذي َمدا اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي َوَأهْنَارًاۖ  َوِمن ُكلِّ الثاَمرَاِت َجَعَل ِفيَها       
ُروَن{   ِلَك آَلاَيٍت ّلَِقْوٍم يَ تَ َفكا َهاَرۚ  ِإنا يف ذََٰ ۖ  يُ ْغِشي اللاْيَل الن ا  [. 3:]الرعداثْ َننْيِ

قال اإلمام الزخمشري رمحه هللا:" خلق هللا فيها من مجيع أنواع الثمرات زوجني. وقيل املراد ابلزوجني:        
 .(52) األسود واألبيض، واحللو واحلامض، والصغري والكبري"

َوَزْر          َأْعَناٍب  ْن  مِّ َوَجنااٌت  َتَجاِورَاٌت  مُّ ِقَطٌع  اأْلَْرِض  }َويف  تعاىل:  قال  َواٍن مث  ِصن ْ َوَغرْيُ  َواٌن  ِصن ْ يٌل  َوَّنَِ ٌع 
ِلَك آَلاَيٍت ّلَِقْوٍم يَ ْعِقُلونَ  ُل بَ ْعَضَها َعَلىَٰ بَ ْعٍض يف اأْلُُكِلۚ  ِإنا يف ذََٰ  [.4]الرعد:{  ُيْسَقىَٰ مبَاٍء َواِحٍد َونُ َفضِّ

ة اليت تنبت وتنفع، ومنها السبخة والقطع املتجاورات: هي البقاع املختلفة املتجاوره املتدانية، منها الطيب       
اليت ال تنبت، ومنها الصلبة، ومنها الرخوة، وكذلك الزروع والنخيل الصنوان، وهي النخيل اجملتمعة اليت من 
أصل واحد، وغري صنوان املنفردة أبصلها، فكل هذه القطع خمتلفة األجناس واألنواع يف النبات، متغايرة الثمر 

 . (53)وكرمه  -سبحانه -مباء واحد، وهذه آايت هللا الدالة على عظمته   يف األشكال والطعوم تسقى

َماِء َماًء فََأْخرَ        ْجَنا ويقول تعاىل: }الاِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُباًل َوأَنَزَل ِمَن السا
  َٰ ن ن اَباٍت َشىتا َهىَٰ كُ   (53)بِِه أَْزَواًجا مِّ ُويل الن ُّ ِلَك آَلاَيٍت ألِّ  { ]طه[. (54)  ُلوا َواْرَعْوا أَنْ َعاَمُكْمۗ  ِإنا يف ذََٰ

قال اإلمام السعدي رمحه هللا: "ذكر هللا كثرياً من نعمه وإحسانه، ومن ذلك أن جعل األرض مهداً؛        
ريه، وأنزل املطر، وأنبت مجيع أصناف أي: فراشاً حبالة تتمكنون من السكون فيها، والقرار، والبناء، والغرس وغ

يف ذلك آلايت ألوىل  وألنعامنا، )إن  ره رزقاً لنا  ره ويسًّ النوابت على اختالف أنواعها وأشكاهلا، فساقه وقدًّ
النهى(؛ أي: لذوي العقول الرزينة، واألفكار املستقيمة، الناظرون هلا نظرة اعتبار وإجالل وتعظيم يف فضل 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya54.html
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، وسعة عطائه وجوده وكرمه، ومتام عنايته، فهو الرب املعبود املالك احملمود ال إله إال هو؛ هللا ورمحته وإحسانه
َيكلون  بصائرهم،  إىل  تنفذ  وال  اعتبار،  نظرة  إليها  ينظرون  ال  السارحة،  األنعام  مبنزلة  فهو  عداهم  ما  أما 

َماَواِت َواأْلَ  ْن آيٍَة يف السا َها ُمْعرُِضوَن{، فلما ذكر ويشربون وقلوهبم الهية }وََكأَيِّن مِّ َها َوُهْم َعن ْ ْرِض مَيُرُّوَن َعَلي ْ
كرم األرض وما يتنزل عليها من مطر، وما ينبت فيها من نبات؛ أخرب أنه خلقنا منها، وفيها يعيدان إذا متنا، 

 .(54) ومنها خُيرجنا اترة أخرى كما خُيرج النبات من األرض بعد موته، وهذا دليل عقلي واضح"

هللا         سخره  ما  واالعتبار  التفكر  إىل  املؤمن  تدعو  اليت  هللا  آايت  وما   -تعاىل -ومن  األنعام،  هبيمة  من 
اا يف   خيرج منها من لنب خالص ال خيتلط به دم وال فرث، قال تعاىل: }َوِإنا َلُكْم يف اأْلَنْ َعاِم َلِعرْبًَةۖ  نُّْسِقيُكم ممِّ

ارِِبنَي{  بُطُونِِه ِمن َبنْيِ فَ ْرٍث َودَ   [. 66]النحل:ٍم لابَ ًنا َخاِلًصا َسائًِغا لِّلشا

ِمن        }خَيْرُُج  تعاىل:  قال  للناس،  شفاء  فيه  عسل  من  بطوهنا  من  وما خيرج  النحل  تعاىل  هللا  آايت  ومن 
ِلَك آَليًَة لِّ  ُروَن{  بُطُوهِنَا َشرَاٌب خمَُّْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِّلنااِسۗ  ِإنا يف ذََٰ  [. 69]النحل:َقْوٍم يَ تَ َفكا

هو         الذي  املختلف  الشراب  النحل  هذه  بطون  من  هللا  إخراج  يف  إن   " هللا:  رمحه  الطربي  اإلمام  قال 
شفاء للناس لداللة واضحة على من سّخر النحل وهداها ألكل الثمرات اليت أتكل، واختاذها البيوت اليت 

، وأخرج من بطوهنا ما أخرج من الشفاء للناس، إنه الواحد الذي ليس تُنحت من اجلبال والشجر والعروش 
 . (55) كمثله شيء، وإنه ال ينبغي أن يكون له شريك، وال تصح األلوهية إال له"

 املطلب اخلامس: األكل من الطيبات واالبتعاد عن احملرمات    
{  اَي أَي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطايَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًاۖ  املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال: }  -تعاىل-أمر هللا        

 [.  51]املؤمنون:

تعاىل:        َّللِاِ  وقال  َواْشُكُروا  َرَزقْ َناُكْم  َما  طَيَِّباِت  ِمن  آَمُنوا ُكُلوا  الاِذيَن  أَي َُّها  تَ ْعُبُدوَن{ }اَي  ُه  ِإايا ِإن ُكنُتْم   
 [.  172]البقرة:

احلالل        هي  الطيبات  املفسرون:  اخْلََباِئَث{ (56)   قال  َعَلْيِهُم  َوٌُيَّرُِم  الطايَِّباِت  هَلُُم  لُّ  }َوٌيُِ تعاىل:  قال   ،
 [.157]األعراف:

 [.4]املائدة:أُِحلا َلُكُم الطايَِّباُت{   َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلا هَلُْمۖ  ُقلْ : }وقال تعاىل       

فهو طيب انفع، وكل ما حّرمه فهو خبيث ضار كلحم   -تعاىل -قال بعض العلماء: كل ما أحّل هللا         
 . (57) اخلنزير
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 واألصل يف مجيع األطعمة واألشربة احلل إال ما دل الدليل على حترميه.        

املشركني على ما حرموا من احلالل ونسبوه إىل هللا   - تعاىل -قال اإلمام الطربي رمحه هللا: " ملا ذّم هللا        
ما   أن  ليعلموا  عليهم،  هللا  حّرمه  ما  للناس  يبني  أن  رسوله  تعاىل  وأمر  قوهلم،  ومن أبطل  حالل،  ذلك  عدا 

نسب حترميه إىل هللا فهو كاذب؛ ألن التحرمي ال يكون إال من عند هللا على لسان رسوله، وقد قال لرسوله 
تَ  َمي ْ َيُكوَن  َأن  ِإالا  َيْطَعُمُه  طَاِعٍم  َعَلىَٰ  حُمَراًما  ِإيَلا  أُوِحَي  َما  يف  َأِجُد  الا  ُقل   { والسالم:  الصالة  َدًما عليه  أَْو  ًة 

 َعاٍد فَِإنا َرباَك َغُفوٌر ْسُفوًحا أَْو حلََْم ِخنزِيٍر فَِإناُه رِْجٌس أَْو ِفْسًقا أُِهلا لَِغرْيِ اَّللِا بِِهۚ  َفَمِن اْضطُرا َغرْيَ اَبٍغ َواَل ما 
 [.145]األنعام:راِحيٌم{  

الذ        الدم  هو  املسفوح:  والدم  شرعية.  ذكاة  بغري  مات  من  ابمليتة:  عند واملقصود  الذبيحة  من  خيرج  ي 
ذكاهتا، حيث يضر احتباسه يف البدن، فإذا خرج من بدن الذبيحة زال الضرر أبكل اللحم؛ وأما الدم الذي 
يبقى يف اللحم والعروق بعد الذبح فهو حالل طاهر، وأما حلم اخلنزير فقد وصفه هللا أبنه رجس؛ أي: خبيث 

 . (58)   ونزاهة عن مقاربة اخلبائثلطفاً بنا    - تعاىل-جنس ضار، وقد حّرمه هللا 

هللا         اسم  غري  على  ذبح  ما  وهو  به(:  هللا  لغري  أُِهلا  فسقاً  يعبدها   - تعاىل-)أو  اليت  واآلهلة  األواثن  من 
املشركون، فإن هذا من الفسق الذي هو اخلروج عن طاعة هللا إىل معصيته، ومع هذا فإن هذه احملرمات من 

ة القصوى إىل أكل شيء منها غري ُمريد هلا وال متجاوز للحد الذي يرفع احلرج؛ اضطر إليها، ومحلته الضرور 
 .( 59)   مسح له بذلك  - تعاىل-فاهلل 

مث         األشياء،  هذه  غري  حمرم  الوقت  ذلك  يف  الشريعة  يف  يكن  ومل  مكية،  اآلية   : هللا  رمحه  القرطيب  قال 
احملرمات؛ كاملنخ يف  وزيد  ابملدينة،  املائدة  سورة  ابلضرب، نزلت  امليتة  وهي  واملوقوذة  خبنق،  امليتة  وهي  نقة 

حّرم  ذلك، كما  وغري  واخلمر  فتموت،  غريها  تنطحها  اليت  وهي  والنطيحة  علو،  من  الساقطة  وهي  واملرتدية 
يف املدينة أكل كل ذي انب من السباع، وأكل كل ذي خملب من الطري،   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  

رسول  حّرمه  حمرم  أهل   وكل  أكثر  هذا  وعلى  إليها،  مضموماً  الكتاب  يف  جاء  أو  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا 
 .(60)العلم من أهل النظر والفقه واألثر

صريح          بعضها  احملرمات،  سائر  على  مشتملة  األنعام  سورة  من  اآلية  هذه  إن  العلماء:  بعض  وقال 
وبعضها يؤخذ ابملعىن لقوله تعاىل: )فإنه رجس(؛ فهذا وصف شامل لكل حمرم، فإن احملرمات رجس، وهي 

ا هذا  ينايف  فال  هلم،  صيانًة  عباده  على  هللا  حرمها  اليت  املستقذرة  اخلبائث  التحرمي من  فيها  املذكور  حلصر 
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 .(61)   املتأخر بعد ذلك 
 

 املطلب السادس: النهي عن اإلسراف
هللا           وجل - هنى  ِعنَد ُكلِّ   -عز  زِينَ َتُكْم  ُخُذوا  آَدَم  َبيِن  }اَي  فقال:  والشرب  األكل  يف  اإلسراف  عن 

بُّ    [. 31]األعراف:  اْلُمْسرِِفنَي{َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفواۚ  ِإناُه اَل ٌيُِ

ٌتسرفوا             ال  أي:  الشيء؛  يف  املتعارف  احلد  جتاوز  هو  اإلسراف:   " هللا:  رمحه  عاشور  ابن  اإلمام  قال 
 .(62) بكثرة أكل اللحوم والدسم؛ ألن ذلك يعود أبضرار على البدن، وتنشأ منه أمراض معضلة"

وال         الكايف  القدر  على  ابلزايدة  يكون  أن  إما  "اإلسراف  هللا:  رمحه  السعدي  املأكوالت وقال  يف  شره 
إىل  احلالل  بتجاوز  وإما  واللباس،  واملشارب  املأكل  يف  الرتفّه  بزايدة  يكون  أن  وإما  ابجلسم،  يضر  الذي 

 .(63)احلرام"

وإذا كان اإلسراف عاماً يف كل شيء فإن عالقته ابألمن الغذائي عالقة وثيقة، فكل إسراف يف الطعام       
طبيعية واألمن الغذائي، ومن اإلسراف أن يبقى من الطعام ما يفوق احلاجة والشراب يؤثر سلباً على املوارد ال

 إليه فال يؤكل، وتنصب املوائد املفتوحة واحلفالت الباذخة اليت هُتدر فيها األطعمة. 

 

 

 املطلب السابع: فضل الكسب واحلث عليه    

النُّ          َوإِلَْيِه  ّرِْزِقِهۖ   ِمن  وَُكُلوا  َمَناِكِبَها  يف  فَاْمُشوا  َذُلواًل  اأْلَْرَض  َلُكُم  َجَعَل  الاِذي  }ُهَو  تعاىل:  ُشوُر{ قال 
 [. 15]امللك:

اع قال اإلمام ابن كثري رمحه هللا: )فامشوا يف مناكبها(؛ أي: سافروا وترددوا يف أرجائها وأقطارها يف أنو         
املكاسب والتجارات وغريها، واعلموا أن سعيكم ال ُيدي عليكم إال أن ييّسره هللا لكم؛ وهلذا قال: )وكلوا 
من رزقه(، فالسعي ال ينايف التوكل، وإمنا املؤمن يروح ويغدو لطلب الرزق مع توكله على هللا املسخر املسري 

وّكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدوا مخاصاً وتعود املسبب، كما جاء يف احلديث: " لو توّكلتم على هللا حق ت
 . (64)  بطاانً " رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح
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          }  [. 50]طه: ويقول تعاىل: }قَاَل َرب َُّنا الاِذي أَْعَطىَٰ ُكلا َشْيٍء َخْلَقُه مُثا َهَدىَٰ

املواد مطلوبة ابإلهلام حىت جعل العقل هادايً إليها،   -تعاىل -:" مل ُيعل هللا  قال اإلمام املاوردي رمحه هللا       
جعل سد حاجتهم وتوصلهم إىل   - جّلت عظمته - والدين قاضياً عليها لتتم السعادة، وتعم املصلحة، مث إنه  

شيئان: نبت   منافعهم من وجهني: مبادة وكسب؛ فأما املادة فهي حادثة عن اقتناء أصول انمية بذواهتا، وهي
أصول  وهي  قنية  هلم  جعل  وأقىن:  ابملال،  أغىن   } َوأَْقىَنَٰ أَْغىَنَٰ  ُهَو  }َوأَناُه  تعاىل:  قال  متناسل،  وحيوان  انٍم، 
األموال. وأما الكسب فيكون ابألفعال املوصلة إىل املادة، والتصرف املؤدي إىل احلاجة، وذلك من وجهني: 

يف صناعة، وهذان الوجهان مها فرع لوجهي املادة، فصارت أسباب أحدمها تقلب يف جتارة، والثاين: تصرف  
وكسب  جتارة،  وربح  حيوان،  ونتاج  زراعة،  مناء  أوجه:  أربعة  من  املعروفة  املكاسب  وجهات  املألوفة  املواد 

 .(65) صناعة"

طلب الرزق قول هللا تعاىل: }َوآَخُروَن َيضْ          يف  على فضل العمل والسعي  رِبُوَن يف ومن اآلايت الدالة 
  }  ۖ ۙ  َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللِا تَ ُغوَن ِمن َفْضِل اَّللِا  [. 20]املزمل: اأْلَْرِض يَ ب ْ

هللا:" كان بعض الصحابة يتأّول من هذه اآلية فضيلة التجارة والسفر، حيث           قال ابن عاشور رمحه 
 ". (66) حلاللسّوى هللا بني اجملاهدين واملكتسبني املال ا

أنه قال: "أميا رجل جلب شيئاً إىل مدينة من مدائن املسلمني  - رضي هللا عنه- وُروي عن ابن مسعود      
حمتسباً فباعه بسعر يومه كان له عند هللا منزلة الشهداء"، وقرأ قول هللا تعاىل: }َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض 

   ۙ تَ ُغوَن ِمن َفْضِل اَّللِا ۖ {. يَ ب ْ  َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللِا

      

 املطلب الثامن: احلث على الرب والتقوى  

والرتاحم          والتقوى  الرب  على  وحثهم  لبعض،  بعضهم  املسلمني  حقوق  تعظيم  على  اإلسالم  حرص 
مثِْ  ۖ  َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ ْقَوىَٰ  َواْلُعْدَواِنۚ  والتكافل بني أفراد اجملتمع اإلسالمي، قال تعاىل: }َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالت ا

 [. 2]املائدة:  اَّللاَ َشِديُد اْلِعَقاِب{  َوات اُقوا اَّللاَۖ  ِإنا 

تعاىل:       قال  اخلري،  وجوه  يف  ابإلنفاق  مقرتانً  القرآن  يف  جاء  بُّوَنۚ    }َلن  والرب  مماا حتُِ تُنِفُقوا   َٰ َحىتا اْلربا  تَ َناُلوا 
 [. 29]آل عمران: َوَما تُنِفُقوا ِمن َشْيٍء فَِإنا اَّللاَ بِِه َعِليٌم{  
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ِم اآْلِخِر لاْيَس اْلربا َأن تُ َولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َولََِٰكنا اْلربا َمْن آَمَن اِبَّللِا َواْليَ وْ  قال تعاىل: }و       
ائِِلنَي  َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالناِبيِّنَي َوآَتى اْلَماَل َعَلىَٰ ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرََبَٰ َواْليَ َتا ِبيِل َوالسا َمىَٰ َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السا

اْلبَ  يف  اِبرِيَن  َوالصا َعاَهُدواۖ   ِإَذا  بَِعْهِدِهْم  َواْلُموُفوَن  الزاَكاَة  َوآَتى  اَلَة  الصا َوأَقَاَم  الّرِقَاِب  َوِحنَي َويف  رااِء  َوالضا ْأَساِء 
ُقوَن{اْلَبْأِسۗ  أُولََِٰئَك الاِذيَن َصَدُقواۖ     [.177]البقرة: َوأُولََِٰئَك ُهُم اْلُمت ا

ويرضاه         هللا  ٌيبه  ما  لكل  جامع  اسم  هو  الرب:  هللا:"  رمحه  السعدي  اإلمام  الظاهرة   قال  األعمال  من 
األعمال  من  ورسوله  هللا  يكرهه  ما  لرتك كل  جامع  اسم  والتقوى:  الناس.  وحقوق  هللا  حقوق  من  والباطنة 

 . (67) الظاهرة والباطنة"

بٍر تقوى، وكل        اللفظ أتكيداً ومبالغة؛ إذ كل  وقيل: التقوى والرب لفظان مبعىن واحد، وذُكر ابختالف 
 .(68) تقوى بر

ندب هللا  وق       إىل التعاون ابلرب وقرنه ابلتقوى؛ ألن التقوى رضا هللا   -عز وجل-ال املاوردي رمحه هللا: 
 تعاىل، ويف الرب رضا الناس، ومن مجع بني رضا هللا ورضا الناس فقد متت سعادته، وعّمت نعمته.

مودة لغري عوض مطلوب، والرب نوعان: صلة ومعروف، فأما الصلة فهي التربع ببذل املال يف جهات حم       
نَ ْفِسِه  ُشحا  يُوَق  }َوَمن  تعاىل:  قال  وإابئها،  شحها  من  ومينع  وسخائها،  النفس  مساحة  على  يبعث  وهذا 

 [. 9]احلشر:فَُأولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن{  

طيب          فهو  القول  فأما  وعمل،  قول  قسمني:  إىل  وينقسم  املعروف،  فهو  الرب  من  الثاين  النوع  وأما 
 .(69)   الكالم، وأما العمل فهو بذل اجلاه، واإلسعاد ابلنفس، واملعونة يف النائبة

وقد شرع اإلسالم أنواعاً من اإلنفاق، منها ماهو واجب؛ كالنفقة على الوالدين والزوجة والولد، قال         
ْن َخرْيٍ فَلِ   :تعاىل ِبيِلۗ { }َيْسأَُلوَنَك َماَذا يُنِفُقوَنۖ  ُقْل َما أَنَفْقُتم مِّ ْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ َرِبنَي َواْليَ َتاَمىَٰ َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السا

 [.233]البقرة :وقال تعاىل: }َوَعَلى اْلَمْوُلوِد لَُه رِْزقُ ُهنا وَِكْسَوهُتُنا اِبْلَمْعُروِفۚ {  [، 215]البقرة :

هللا            وجعل  الواجبة،  الزكاة  اإلسالم  شرع  وجل- كما  املتقني   - عز  املؤمنني  أوصاف  من  الزكاة  إيتاء 
َوالاِذيَن احملسنني، ومنعها من صفات املنافقني، فقال تعاىل: }َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن{ وذكر أوصافهم، ومنها }  

 [.4-1]املؤمنون:{  ُهْم لِلزاَكاِة فَاِعُلونَ 

قال    ذلك،  وغري  والظهار  والنذور،  اليمني،  مثل: كفارة  اخلطااي؛  من  لكثري  اإلطعام كفارة  اإلسالم  وجعل 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya4.html
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ُ اِبللاْغِو يف أمَْيَاِنُكْم َولََِٰكن يُ َؤاِخذُُكم مبَا عَ  اَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكنَي تعاىل: } اَل يُ َؤاِخذُُكُم اَّللا دُّتُُّ اأْلَمْيَاَنۖ  َفَكفا قا
ْد َفِصَياُم َثاَلثَِة   ارَُة أمَْيَاِنُكْم ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوهُتُْم أَْو حَتْرِيُر َرقَ َبٍةۖ  َفَمن ملْا ُيَِ ِلَك َكفا ٍمۚ  ذََٰ أايا

ُ َلُكْم آاَيتِِه َلَعلاُكْم َتْشُكُروَن {  ِإَذا َحَلْفُتْم ۚ  ُ اَّللا ِلَك يُ َبنيِّ كما جعل اإلطعام  [.89]املائدة: َواْحَفظُوا أمَْيَاَنُكْمۚ  َكذََٰ
بديالً عن الصوم ملن ال يستطيع الصوم وال يستطيع القضاء ملرض وحنوه، قال تعاىل: }َوَعَلى الاِذيَن يُِطيُقونَُه 

 [.184]البقرة:ِمْسِكنٍي{  ِفْديٌَة َطَعاُم 

 املطلب التاسع: االدخار ملواجهة األزمات الغذائية: 
يضرب لنا القرآن الكرمي مثاالً على األزمات الغذائية وكيف تعامل معها النيب يوسف عليه السالم؛          

نامه، حيث مرت مصر أبزمة جفاف خانقة ملدة سبع سنني، وبدأت القصة حينما رأى ملك مصر رؤاي يف م
فكان هلذه الرؤاي األثر الكبري على نفسه، فجمع سحرته وكهنته لتفسريها، فوصفوها بكوهنا أضغاث أحالم، 
وهنا تذّكر ساقي امللك الذي هو نفسه كان سجيناً مع يوسف عليه السالم، وسبق أن فّسر له يوسف رؤايه 

ليسأل يوسف عن تعبري رؤاي امللك يف السجن، وتذّكر قدرة يوسف على تفسري الرؤى، فطلب الرتخيص له  
دِّيُق  وأسرع اخلطى إىل السجن، وما إن التقى يوسف حىت استفتاه يف رؤاي امللك قائالَ: } يُوُسُف أَي َُّها الصِّ

لِّي أَْرِجُع ِإىَل النااِس أَْفِتَنا يف َسْبِع بَ َقرَاٍت مِسَاٍن ََيُْكُلُهنا َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبِع ُسنُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر اَيِبَساٍت لاعَ 
 [. 46]يوسف: لََعلاُهْم يَ ْعَلُموَن{  

من خالل الرؤاي أن البالد ستمر بسبع سنني من الرخاء، مث تغطيها   -عليه السالم -ولقد أدرك يوسف          
قَاَل تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي }   سبع سنني أخرى يسود فيها اجلفاف واجلوع، فكان جواب يوسف عليه السالم:

أَتُْكُلونَ  اا  ممِّ قَِلياًل  ِإالا  ُسنبُِلِه  يف  َفَذُروُه  َحَصدُّتُّْ  َفَما  َما  (47) َدأاًَب  ََيُْكْلَن  ِشَداٌد  َسْبٌع  ِلَك  ذََٰ بَ ْعِد  ِمن  ََيِْت  مُثا 
اا حُتِْصُنونَ  ْمُتْم هَلُنا ِإالا قَِلياًل ممِّ ِلَك َعاٌم ِفيِه يُ َغاُث النااُس َوِفيِه يَ ْعِصُرونَ  (48) َقدا  {.(49)  مُثا ََيِْت ِمن بَ ْعِد ذََٰ

 :(70)   التالية   ميكن تلخيصها يف النقاط  - عليه السالم-اليت قدمها يوسف   االقتصاديةاخلطة  
 احلفظ املتقن الذي ال ٌيتمل أي إسراف.  -1
 اجلدية يف العمل املنتظم الدؤوب }تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدأاًَب{. -2
 واجب االستعداد ألحداث املستقبل واالدخار يف السنني اخلصبة. -3
 نوعية الطعام وكيفية ادخاره.  -4
 األقاليم اجملاورة يف وقت األزمة. ضمان حصول اجلميع على الطعام وتوزيعه على كل   -5
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 [.59]يوسف:العدالة يف التوزيع }َأاَل تَ َرْوَن َأيّنِ أُويف اْلَكْيَل َوأاََن َخرْيُ اْلُمنزِِلنَي{   -6
 

 املبحث الثاين: أصول األمن الغذائي يف السنة النبوية 
 سعادة اإلنساناملطلب األول: مجعت السنة النبوية بني الغذاء واألمن والصحة لتحقيق  

ِعظم أمهية األمن والغذاء والصحة، وهو قول الرسول عليه الصالة        يف السنة النبوية ما يؤكد على  ورد 
 .(71) " من أصبح معاىف يف جسده آمناً يف سربه عنده قوت يومه فكأمنا حيزت له الدنيا وما فيها"والسالم:

عيشه        وكفاف  توّجه،  حيث  قلبه  وأمن  بدنه،  عافية  بني  له  هللا  مجع  من  هللا:"  رمحه  املناوي  اإلمام  قال 
بقوت يومه، وسالمة أهله، فقد مجع هللا له مجيع النعم اليت من ملك الدنيا مل ٌيصل على غريها، فينبغي أاّل 

 .(72) معصيته، وال يفرت عن ذكره" يستقبل يومه إال بشكرها، أبن يصرفها يف طاعة املنعم ال يف 

هذه النعم املوجبة لشكر هللا تعاىل، وشر ما يٌبتلى به جمتمع        يدل على أمهية  هذا احلديث الشريف  إن 
 أن ُيسلب نعمتا األمن والغذاء، فيصاب ابجلوع واخلوف والعياذ ابهلل. 

قوام النفس وأساس بقائها فإن حفظ النفس وتوفري األمن  أهم الضرورات   وألن الغذاء  الغذائي هلا 
 اليت أوجب الشارع حفظها، وجعل حد الكفاية واجباً على الدولة واجملتمع توفريه جلميع األفراد. 

لقد كان عليه الصالة والسالم يُعد اجلوع من أحلك األمور سواداً وأشدها وقعاً على حياة الناس، 
ع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من اخليانة فإهنا فكان من أدعيته املأثورة: "اللهم إين أعوذ بك من اجلو 

 .(73)بئس البطانة"
يتعوذ من الفقر وذل املسألة، فعن عائشة رضي هللا عنها، قالت   - صلى هللا عليه وسلم  -كما كان  

النيب   وسلم-كان  وعليه  هللا  وعذاب   -صلى  النار  فتنة  بك من  أعوذ  "اللهم إين  الكلمات:  هبؤالء  يدعو 
ومن   الدجال، النار،  املسيح  فتنة  شر  ومن  الفقر،  فتنة  وشر  الغىن  فتنة  شر  ومن  القرب،  وعذاب  القرب  فتنة 

اللهم اغسل خطاايي مباء الثلج والربد، ونِق قليب من اخلطااي كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، وابعد 
و  الكسل  من  بك  أعوذ  إين  اللهم  واملغرب،  املشرق  بني  ابعدت  خطاايي كما  وبني  واملأمث بيين  اهلرم 

 (. 74) واملغرم"
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 املطلب الثاين: السنة النبوية حتذر من اإلفراط يف تناول الغذاء
النيب         وسلم-أرشد  عليه  هللا  قال:   - صلى  يكرب  معد  بن  املقدام  روى  فقد  الطعام،  من  اإلقالل  إىل 

بطنه، حبسب ابن آدم لقيمات يقول:" ما مأل آدمي وعاًء شراً من    - صلى هللا عليه وسلم-مسعت رسول هللا  
 .(75) يقمن صلبه، فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه" 

وقد ُروي هذا احلديث مع ذكر سببه، فروى أبو القاسم البغوي يف " معجمه" من حديث عبدالرمحن       
رقع قال: فتح رسول هللا  

ُ
خيرب وهي خمضرة من الفواكه فواقع الناس الفاكهة،   -صلى هللا عليه وسلم -بن امل

احلمى رائد املوت، وسجن هللا يف فمغثتهم احلمى، فشكوا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال:" إمنا  
بني  عليكم  فصبوها  )األسقية(،  يعين  نان  الشِّ يف  املاء  فربدوا  أخذتكم  فإذا  النار،  من  قطعة  وهي  األرض، 
الصالتني؛ يعين املغرب والعشاء، قال: ففعلوا ذلك، فذهبت عنهم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " 

شراً  ُمليء  إذا  وعاء  هللا  نفسه   مل خيلق  اآلدمي  غلبت  فإن  صلبه،  يقمن  ابن آدم لقيمات  حسب  بطن،  من 
 . (76) فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث نفس" 

أِب          عن  ُروي  وقد  الطب كلها،  ألصول  جامع  أصل  احلديث  هذا  هللا:"  رمحه  رجب  ابن  اإلمام  قال 
مل الناس هذه الكلمات سلموا الطبيب ملا قرأ هذا احلديث يف كتاب أِب خيثمة قال: لو استع(  77) ماسويه

داء  أصل كل  ألن  هذا  قال  وإمنا  الصيادلة،  ودكاكني  املارستاانت  ولتعطلت  واألسقام،  األمراض  من 
 . (78)التَُّخم"

وقال اإلمام الغزايل رمحه هللا:" ذُكر لبعض الفالسفة من أطباء أهل الكتاب قول النيب صلى هللا عليه         
وثلث   لطعامه،  )ثلث  الطعام وسلم:  قلة  يف  مسعت كالماً  ما  وقال:  منه  فتعجب  لنفسه(،  وثلث  لشرابه، 

 .(79)أحكم من هذا، وإنه لكالم حكيم"

 .(80) وقال احلارث بن كلدة طبيب العرب:" احلمية رأس الدواء، والبطنة رأس الداء"        

ل رسول هللا صلى هللا أنه قال: قا   -رضي هللا عنه-وجاء يف الصحيحني من حديث جابر بن عبدهللا      
 .(81) عليه وسلم: "طعام الواحد يكفي االثنني، وطعام االثنني يكفي األربعة، وطعام األربعة يكفي الثمانية"

قوله: )طعام الواحد يكفي االثنني( أتويله: شبع الواحد قوت االثنني، وشبع االثنني قوت األربعة، قال        
عمر عام الرمادة: " لقد مهمت أن أنزل على أهل كل بيت مثل عددهم، عبدهللا بن عروة: تفسري هذا ما قال  
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 .(82) فإن الرجل ال يهلك على نصف بطنه"

وقال النووي: " فيه احلث على املواساة يف الطعام، وأنه وإن كان قليالً حصلت فيه الكفاية املقصودة،       
 . (83)ووقعت فيه بركة تعم احلاضرين"

الصحيحني         يف  النيب  وجاء  وسلم -أن  عليه  هللا  والكافر   - صلى  واحد،  معي  َيكل يف  املؤمن   " قال: 
 .(84) َيكل يف سبع أمعاء"

قال اإلمام ابن رجب رمحه هللا: " املراد أن املؤمن َيكل أبدب الشرع، فيأكل يف معي واحد، والكافر        
 .(85) َيكل مبقتضى الشهوة والشره والنهم فيأكل يف سبع أمعاء"

وقيل: "هو مثل ضربه للمؤمن يف زهده يف الدنيا، والكافر يف حرصه عليها، وليس معناه كثرة األكل       
 . (86) االتساع يف الدنيا"  دون 

صفة          ماهو  املسلم  ليتجنب  األكل،  بكثرة  للكافر  وصف  هو  قيل:  هللا:"  رمحه  العيين  اإلمام  وقال 
اأْلَنْ َعاُم{   أَتُْكُل  َوََيُْكُلوَن َكَما  ُعوَن  يَ َتَمت ا }َوالاِذيَن َكَفُروا  وجل:  عز  قال  يف [.  12]حممد:للكافر، كما  وهذا 

واألكثر،  الكفار   الغالب  يف  ويكون  العارض،  أو  العادة  حبسب  َيكل كثرياً  من  املؤمنني  يف  يكون  فقد  وإال 
 .(87) من يعتاد قلة األكل إما مراعاة الصحة، أو للتقلل كالرهبان"

فقال:"   -صلى هللا عليه وسلم-أنه قال: جتشأ رجل عند النيب    -رضي هللا عنه  -وجاء عن ابن عمر      
 . (88) طولكم جوعاً يوم القيامة أكثركم شبعاً يف دار الدنيا"كف ٌجشاؤك عنا، فإن أ

 والتجشؤ: صوت ريح خيرج من الفم عند الشبع.        

قال:" أيها الناس، إايكم والبطنة من الطعام،   -رضي هللا عنه - كما جاء يف األثر عن عمر بن اخلطاب       
 .(89) فإهنا مكسلة عن الصالة، مفسدة للجسد، مورثة للسقم"

وقال عمر: اي معشر الناس، ال متروا على أصحاب املوائد أن ُيسهيكم التًَّخُم، مرة بلحٍم ومرًة بسمٍن،       
 . (90) رًة بزيٍت، ومرًة مبلٍح"وم

وقاص       أِب  بن  سعد  بن  مصعب  عنه - وعن  هللا  أمري   - رضي  اي  لعمر:  عمر  بنت  حفصة  قالت  قال: 
املؤمنني، لو لبست ثياابً ألني من ثيابك، وأكلت طعاماً ألني من أكلك، فقد فتح هللا عليك األرض، وأكثر 

يلقاه   - عليه وسلمصلى هللا-من اخلري، فقال: إين سأخصمك إىل نفسك، أما تذكرين ما كان رسول هللا  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

63 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 من شدة العيش؟ فما زال يُذاكرها حىت أبكاها، مث قال: إين قد قلت لك: إين وهللا لئن استطعت ألشاركهما 

 . (92)يف مثل عيشهما الشديد، لعلي ألقى معهما عيشهما الرخي" (91)

سي رضي وعن األعمش بن شقيق بن سلمة األسدي قال: دخلت أان وصاحب يل على سلمان الفار       
هناان عن التكلف لتكلفنا   - صلى هللا عليه وسلم- هللا عنه، فقّرب إلينا خبزاً وملحاً، وقال: لوال أن رسول هللا  

 . (93)لكم"

وعن قتادة قال : حدثنا أنس: " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل ُُيمع له غداء وال عشاء من خبز       
 .(94) وحلم إال على ضفف"

اجلماعة، أي إجتماع الناس إذا اجتمعوا وازدمحوا، ومن معاين الضفف: الشدة وضيق العيش،   والضفف:      
 .(95) واألكل دون الشبع، وكثرة األكلة مع قلة ما يؤكل

 وقد أورد العلماء يف اإلقالل من الطعام فوائد عديدة، منها:      

ة الفهم، وانكسار النفس، وضعف اهلوى يقول ابن رجب رمحه هللا:" قلة الغذاء توجب رقة القلب، وقو       
 .(96) والغضب. وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك" 

يف اإلقالل من الطعام فوائد منها:"صفاء النفس، وإيقاد العزمية، وإنفاذ البصرية،   -رمحه هللا -وقال الغزايل       
وصفاؤه، واالنكسار والذل وزوال البطر، فال تنكسر النفس وال تذل بشيء كما تذل ابجلوع،   ورقة القلب 

 .(97) ومن مل يشاهد ذل نفسه وعجزه ال يرى عزة مواله تعاىل وال قهره"

وال ينسى أهل البالء، فإن الشبعان ينسى اجلائع،        ومن الفوائد أيضاً: أنه ال ينسى بالء هللا وعذابه، 
 ولذلك قيل ليوسف عليه السالم: ملَ جتوع ويف يديك خزائن األرض؟ فقال: أخاف أن أشبع فأنسى اجلائع. 

 .(98)   غفلة عن أمل اجلائع فاجلوع يدعو إىل الرمحة والشفقة واإلطعام؛ بينما الشبعان يف      

وقال اإلمام ابن القيم رمحه هللا:" وأما فضول الطعام فهو داٍع إىل أنواع كثرية من الشر، فإنه ٌُيرك اجلوارح       
إىل املعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك هبذين شراً، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم 

حال دوهنا، فمن ُوقي شر بطنه فقد ُوقي شراً عظيماً، والشيطان أعظم منا يتحكم من اإلنسان   من طاعة 
 . (99) إذا مأل بطنه من الطعام، وهلذا جاء يف بعض اآلاثر:" ضّيقوا جماري الشيطان ابلصوم"

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

64 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 املطلب الثالث: احلث على إطعام الطعام
النبوية فضائل اإلطعام، وجعلها رسول من أفضل األعمال وأكرمها إطعام الطعام، فقد ورد يف السنة        

خري األعمال وأجّلها عند هللا، وجعلها سبباً يف دخول اجلنة، فقد سأله رجل:   - صلى هللا عليه وسلم-هللا  
 .(100) أي اإلسالم خري؟ قال: "ُتطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف" 

حث عليه أول ما  -صلى هللا عليه وسلم-ومما يدل على فضل إطعام الطعام ومساس احلاجة إليه أنه         
عبدهللا بن سالم قال: ملا قدم النيب   املدينة   - صلى هللا عليه وسلم -دخل املدينة املنورة، كما جاء يف رواية 

وسلم، قد قدم رسول هللا، قد قدم رسول ، وقيل: قد قدم رسول هللا صلى هللا عليه  (101)   اجنفل الناس قبله
هللا ثالاثً، فجئت ألنظر فلما تبّينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كّذاب، فكان أول شيء مسعته تكلم 
به أن قال: اي أيها الناس، أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وِصلوا األرحام، وَصّلوا ابلليل والناس نيام، تدخلوا 

 .(102) اجلنة بسالم"

ومكارم          والسخاء  اجلود  أمارة  هو  الذي  الطعام  إطعام  على  حث  فيه  هللا:"  رمحه  العيين  اإلمام  قال 
 .(103) األخالق، وفيه نفع للمحتاجني، وسد اجلوع الذي استعاذ منه صلى هللا عليه وسلم"

بدان، مث جعل أفضلها إطعام الطعام الذي هو قوام األ   -صلى هللا عليه وسلم - وقال اخلطاِب: " جعل        
خري األقوال يف الرب واإلكرام إفشاء السالم الذي يعم وال خيص من عرف ومن ال يعرف، حىت يكون خالصاً 

 .(104) هلل تعاىل، بريئاً من حظ النفس والتصنع؛ ألنه شعار اإلسالم فحق كل مسلم فيه شائع"

قال:" أحب الطعام إىل هللا   - وسلم   صلى هللا عليه -أن النيب    - رضي هللا عنه-وعن جابر بن عبدهللا       
 . (105) ما كثرت عليه األيدي"

وعن جابر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" إذا طبخت قدراً فأكثر ماءها، أو قال: املرق،       
 .(106) وتعاهد جريانك"

 . (107) ويف رواية " إذا عملت مرقة فأكثر ماءها، واغرتف جلريانك منها"       

قال:" ليس املؤمن الذي يبيت   -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا    -رضي هللا عنها- ن عائشة  وع      
 . (108) شبعاانً وجاره جائع"

هذه األحاديث النبوية الشريفة وغريها حتث على غرس مبدأ التكافل والرتاحم يف اإلطعام بني املؤمنني،       
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 يف تراحم املؤمنني بعضهم لبعض فقال:" املؤمن للمؤمن مثالً   - صلى هللا عليه وسلم-وقد ضرب لنا رسول هللا  
 .(109) كالبنيان يشد بعضه بعضاً"

وقال عليه الصالة والسالم: "مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه       
 .(110) عضٌو تداعى له سائر اجلسد ابحلمى والسهر"

قال النووي:" هذه األحاديث صرٌية يف تعظيم حقوق املسلمني بعضهم لبعض، وحثهم على الرتاحم        
 .(111) غري إمث وال مكروه" واملالطفة والتعاضد من  

عمر         ابن  فعن  الفطر،  زكاة  النبوية  السنة  عليها  نصت  اليت  اإلسالم  يف  الواجبة  اإلطعام  صور  - ومن 
قال: فرض رسول هللا زكاة الفطر صاعاً من متر أو صاعاً من شعري على العبد واحلر، والذكر   -رضي هللا عنه

 .(112) لناس إىل الصالة" واألنثى، والصغري والكبري من املسلمني، وأمر أن تٌ َؤدى قبل خروج ا

يقول: " كنا َُّنرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً  -رضي هللا عنه -ويف رواية أِب سعيد اخلدري       
 . (113) من شعري، أو صاعاً من متر، أو صاعاً من إقط، أو صاعاً من زبيب"

أن يتصدق   -تعاىل-ن من تقوى هللا  وقد أخرب الرسول الكرمي أن اإلطعام ينجي من النار يوم القيامة، وأ      
النار   - صلى هللا عليه وسلم -املرء مبا يستطيع ولو بشق مترة، فقد روى عدي بن حاُّت قال: ذكر رسول هللا  

فأشاح بوجهه وتعّوذ منها، ذكر شعبة: أنه فعله ثالث مرات، مث قال: "اتقوا النار ولو بشق مترة، فإن مل جتدوا 
 .(114) فبكلمة طيبة"

وعن شعبة قال: ذكر عوف بن أِب جحيفة قال: مسعت املنذر بن جرير ٌَيدِّث عن أبيه قال: كنا عند       
هللا   وسلم-رسول  عليه  هللا  من   -صلى  تهم  عاما السيوف  متقلدي  حفاة  عراة  قوم  فجاء  النهار،  صدر  يف 

لفاقة، فدخل مث خرج ملّا رأى هبم ا -صلى هللا عليه وسلم -مضر؛ بل كلهم من مضر، فتغري وجه رسول هللا 
ن ن اْفٍس  فأمر بالالً فأذن فأقام الصالة فصلى، مث خطب فقال: } اَي أَي َُّها النااُس ات اُقوا َرباُكُم الاِذي َخَلَقُكم مِّ

ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًءۚ  َوات اُقوا اَّللاَ الاِذي تَ  َها َزْوَجَها َوَبثا ِمن ْ َساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحاَمۚ  ِإنا اَّللاَ َكاَن َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
َمْت لَِغٍدۖ  َوات اُقوا اَّللاَۚ  ِإنا اَّللاَ   [89]املائدة:َعَلْيُكْم َرِقيًبا {   ا َقدا  } اَي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا ات اُقوا اَّللاَ َوْلَتنظُْر نَ ْفٌس ما

دق رجل من ديناره، من درمهه، من ثوبه، من صاع بُره، من صاع َثره، تص   [ 18]احلشر:َخِبرٌي مبَا تَ ْعَمُلوَن{  
تتابع  مث  عجزت،  قد  بل  عنها  تعجز  بُصرّة كادت كفه  األنصار  من  رجل  فجاء  مترة،  بشق  ولو  قال:  حىت 

كأنه مذهبة،   -صلى هللا عليه وسلم-الناس حىت رأيت كومني من طعام وثياب، حىت رأيت وجه رسول هللا 
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هللا  صلى  أن فقال  غري  من  هبا  عمل  من  وأجر  أجرها  فله  حسنة  سنة  اإلسالم  يف  سن  من   " وسلم:  عليه   
ينقص من أجورهم شيٌء، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا من غري أن ينقص 

 . (115) من أوزارهم شيٌء"

ومن القرابت املستحبة اليت نصت عليها السنة النبوية "الوقف" وهو حبس األصل والتصدق ابملنفعة،        
أصاب أرضاً خبيرب   -رضي هللا عنهما -مثل أن ٌيبس أرضاً ويتصدق بثمرها، فقد جاء عن ابن عمر أن عمر 

ها، فما أتمرين اي رسول فقال: اي رسول هللا، إين أصبت أرضاً وهللا ما أصبت مااًل قط هو أنفس عندي من
صدقة ال تباع وال توهب   -رضي هللا عنه -هللا، قال: "إن شئت تصدقت هبا وحبست أصلها" فجعلها عمر

 . (116) وال تورث، فتصدق هبا على الفقراء، وذوي القرَب، ويف سبيل هللا، ويف الرقاب

 

 املطلب الرابع: فضل العمل والكسب وخاصة يف فالحة األرض 
سنة النبوية على الزراعة والغرس وإحياء األرض املوات، فعن جابر قال: قال رسول هللا صلى حثت ال        

 .  (117) هللا عليه وسلم: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وما أكلت العافية فهو له صدقة"

 والعافية: مفرد العوايف، وهي كل طالب رزق من إنسان أو هبيمة أو طائر.       

بن         أنس  يزرع وروى  أو  غرساً  يغرس  مسلم  من  ما  والسالم:"  الصالة  عليه  قال  عنه  هللا  رضي  مالك 
 . (118)زرعاً، فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة"

 ويستفاد من هذا احلديث فضل الغرس والزرع، وقد استدل به بعضهم على أن الزراعة أفضل املكاسب       

(119) . 

رضي هللا -كما ورد يف السنة النبوية فضل رعاية الغنم وتربيتها واالستفادة منها، فقد ورد عن أم هاىنء         
 .(120) قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" اختذوا الغنم، فإن فيها بركة"  -عنها

م هانئ، فإهنا تروح خبري وتغدو ويف رواية أخرى قال هلا النيب صلى هللا عليه وسلم:" اختذي غنماً اي أ       
 .(121) خبري" 

وحنن جنين َثر   -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه قال: مر بنا رسول هللا  -وعن عبدالرمحن بن عوف      
األراك فقال: "عليكم ابألسود فإين كنت أجنيه وأان أرعى الغنم" فقالوا: رعيت الغنم اي رسول هللا؟ قال: نعم، 
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 .(122) وقد رعاها"وما من نيب إال  

صلى هللا -وحثت السنة النبوية على العمل والكسب، فعن املقدام بن معدي كِرَب أنه مسع رسول هللا        
 .(123) من عمل يديه"   - عز وجل-يقول:"ما أكل أحد منكم طعاماً أحب إىل هللا    - عليه وسلم

كسب الرجل أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه   ويف رواية قال:"ما      
 . (124)فهو صدقة"

ذلك          يف  ألن  املشروع؛  الوجه  على  حتصيله  يف  واجلد  الرزق،  حتصيل  يف  السعي  ابلكسب:  واملقصود 
ٌي " أَلَْن  والسالم:  الصالة  عليه  قال  السؤال،  ذلك  عن  والتعفف  البطالة،  من  حزمة السالمة  تطب أحدكم 

 . )125(على ظهره خري من أن يسأل أحداً فيعطيه أو مينعه"

كما جاءت األحاديث يف فضل العمل واإلنفاق مما يتحصل عليه من كده وكسبه، فقال عليه الصالة        
مبن  وابدأ  السفلى،  اليد  من  خري  العليا  واليد  غىن،  ظهر  عن  الصدقة(  خري  )أو  الصدقة  أفضل   " والسالم: 

          .(126) تعول"

قال: الساعي على األرملة واملسكني   - عليه وسلم صلى هللا-رضي هللا عنه أن النيب    - وعن أِب هريرة       
 .(127) كاجملاهد يف سبيل هللا، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار"

صلى -رجل فرأى أصحاب النيب    -صلى هللا عليه وسلم-وروى كعب بن ُعجرة، قال: مر على النيب       
هللا، لو كان هذا يف سبيل هللا، فقال رسول   من َجَلِده ونشاطه )ما أعجبهم( فقالو: اي رسول  -هللا عليه وسلم 

صغاراً فهو يف سبيل هللا، وإن كان خرج يسعى  ولده  وسلم:" إن كان خرج يسعى على  هللا صلى هللا عليه 
على أبوين شيخني كبريين فهو يف سبيل هللا، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو يف سبيل هللا، وإن كان 

 . (128) سبيل الشيطان"خرج رايًء وتفاخراً فهو يف  

فهذه األحاديث النبوية الشريفة تدل على فضل العمل وأمهيته، وهي تقارب املعىن يف قول هللا تعاىل:        
} ۙ  َوآَخُروَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِل اَّللِا تَ ُغوَن ِمن َفْضِل اَّللِا  .]20:  املزمل [}َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض يَ ب ْ

حيث         والسفر،  التجارة  فضيلة  اآلية  هذه  من  يتأّول  الصحابة  بعض  هللا:" كان  رمحه  عاشور  ابن  قال 
 . (129) ”سّوى هللا بني اجملاهدين واملكتسبني املال احلالل

عنه-وجاء يف األثر عن ابن عمر       سبيل هللا أحب   -رضي هللا  خلق هللا موتة بعد املوت يف  قال: "ما 
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 .(130) وت بني ُشْعَبيَت َرْحلي أبتغي من فضل هللا ضارابً يف األرض"إيّل من أن أم

اخلطاب         بن  عمر  عنه  - وعن  هللا  موطن   - رضي  من  إيلا  أحب  فيه  املوت  َيتيين  موضع  من  قال:"ما 
 . (131)أتسوق فيه ألهلي أبيع وأشرتي"

قال: " ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق، يقول: اللهم ارزقين، فقد علمتم أن السماء   - أيضاً - وعن عمر        
 . (132) ال متطر ذهباً وال فضة"

وعلى عنقه حزمة حطب، فقال له: اي أاب   -رمحه هللا-بن أدهم    إبراهيموُروي أن األمام األوزاعي لقي        
قال: دعين عن هذا اي أاب عمرو، فإنه بلغين أنه من وقف موقف   إسحاق، إىل مىت هذا؟ إخوانك يكفونك، 

 .(133)   مذلة يف طلب احلالل وجبت له اجلنة

 

 املطلب اخلامس: التعفف عن املسألة 
الرسول           والسالم -هنى  الصالة  املسألة،   -عليه  فيها  حتل  اليت  احلاالت  وبنّي  حاجة،  لغري  السؤال  عن 

عمر بن  عبدهللا  حديث  عنه - ففي  هللا  الرجل   - رضي  يزال  ما  وسلم:"  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  قال  قال: 
 .(134) يسأل حىت َيت يوم القيامة ليس يف وجهه ُمزعة حلم" 

ا     سعيد  أِب  سألوه وعن  مث  فأعطاهم،  هللا  رسول  سألوا  األنصار  من  أانساً  أن  عنه:  هللا  رضي  خلدري 
فأعطاهم حىت إذا نفد ما عنده قال:" ما يكون عندي من خري فلن أّدخره عنكم، ومن يستعفف يعّفه هللا، 

 . (135) ومن يصرب يصرّبه هللا، وما أُعطي أحد عطاًء هو خري وأوسع من الصرب"

من الكرم والسخاء والسماحة واإليثار   -صلى هللا عليه وسلم-هذا احلديث ما كان عليه    ويستفاد من        
 على نفسه.      

كما يستفاد من هذا احلديث أبنه صلى هللا عليه وسلم حث على االستغناء والعفة والصرب على ضيق        
و  فسحة،  التأخري  على  نفسه  يف  ُيد  دام  ما  الدنيا  مكاره  من  وغريه  املاوردي العيش  قال  متسع،  الوقت  يف 

يف  لنفسه  ُيد  فال  إبطائه،  عن  الوقت  ويقصر  أرجائه،  عن  الزمان  يضيق  أن  السؤال  شروط  من  هللا:"  رمحه 
يف  إذا كان  فأما  املضطرين،  عداد  يف  وداخالً  املعذورين،  من  فيصري  مهلة،  التمادي  يف  وال  فسحة،  التأخري 

 . (136)ؤال لؤم وقنوط"الوقت متسٌع، والزمان ممتداً فتعجيل الس
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من حتل له املسألة، ففي حديث قبيصة بن خُمارق قال: مسعت   -صلى هللا عليه وسلم -وقد بنّي الرسول        
هللا   وسلم-رسول  عليه  هللا  فيسأل   -صلى  ماله جائحة  أصابت  رجل  املسألة إال لثالثة:  تصلح  ال  يقول:" 

ة فيسأل حىت يؤدي إليهم محالتهم مث ميسك عن حىت يصيب سداداً من عيش مث ميسك، ورجل حتّمل محال
املسألة، ورجل ٌيلف ثالثة نفر من قومه من ذوي احِلَجا ابهلل لقد حلت املسألة لفالن، فيسأل حىت يصيب 

 .(137) ِقَواماً من معيشة مث ميسك عن املسألة، فما سوى ذلك ُسحت"

كالرايح املدمرة اليت تدمر الزروع وهتلك الدواب، أو واجلائحة: املصيبة والنازلة العظيمة اليت جتتاح ماله؛        
 احلريق وغري ذلك.  

 ومعىن حتّمل محالًة؛ أي: إنه أصلح بني طائفتني، وأطفأ انر الفتنة، وحتّمل الدايت وحنو ذلك.       

 ومعىن يصيب قواماً: ما يقيم حاله ويرفع عنه احلرج.       

 ه الذين يعرفون حاله.واحِلَجا: ذوو العقول الراجحة من قوم      

هذا احلديث الشريف يرِّب املؤمن على الرفعة ومكارم األخالق واالستغناء عن سؤال الناس، وأال يبقى       
عالة على أحٍد من الناس ولو كانوا أقرابءه، إال أن يكون السؤال له موجب شرعي، كما أن يف هذا احلديث 

على الغري كما قال  االعتماد االكتساب من عمل يده، وعدم حتريضاً على السعي بنفسه يف حتصيل الرزق و 
 .)138(عليه الصالة والسالم " أَلَْن ٌيتطب أحدكم حزمة على ظهره خري من أن يسأل أحداً فيعطيه أو مينعه"

قال: سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعطاين، مث سألته   - رضي هللا عنه- وروى حكيم بن حزام      
فأعطاين، مث سألته فأعطاين مث قال: اي حكيم؛ إن هذا املال َخِضرَة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له 

ع، اليد العليا خري من اليد السفلى، فيه، ومن أخذه إبشراف نفس مل يبارك له فيه، وكان كالذي َيكل وال يشب
قال حكيم: فقلت اي رسول هللا، والذي بعثك ابحلق ال أرزأ أحداً بعدك شيئاً حىت أفارق الدنيا، فكان أبو 

دعاه ليعطيه   -رضي هللا عنه-يدعو حكيماً إىل العطاء فيأَب أن يقبله منه، مث إن عمر    - رضي هللا عنه-بكر  
فقال عمر: إين أشهدكم اي معشر املسلمني على حكيم أين أعرض عليه حقه من فأَب أن يقبل منه شيئاً،  

حىت  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  بعد  الناس  من  أحداً  حكيم  يرزأ  فلم  َيخذه،  أن  فيأَب  الفيء  هذا 
 .(139) تويف"

شهور هي املنفقة، وقوله: قوله: )اليد العليا خري من اليد السفلى(: املراد ابليد العليا املتعففة، وإن كان امل      
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)َخِضرَة حلوة(؛ أي: كالفاكهة اخلضرة احللوة، فشّبه املال يف الرغبة فيه هبا؛ ألن األخضر مرغوب من حيث 
بسخاوة  أخذه  )فمن  إليه.  وامليل  فيه  الرغبة  يف  زادا  اجتمعا  فإذا  الذوق،  حيث  من  مرغوب  واحللو  النظر، 

طمع، وال  إحلاح  وال  شره  بغري  أي:  الشيء   نفس(؛  على  االطالع  اإلشراف:  نفس(  إبشراف  أخذه  )ومن 
والتعرض له، وقيل: شدة حرص السائل إشرافه على املسألة. وقوله: )ال أرزأ(؛ أي: ال أنقص ماله ابلطلب، 
وقد أَب أن يقبل من أِب بكر وعمر ألنه خشي أن يعتاد على األخذ فيتجاوز به نفسه إىل ماال يريده، وترك 

 . (140)  ما ال يريبه، وألنه خشي أن يفعل خالف ما قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلمما يريبه إىل 

قال اإلمام العيين رمحه هللا:" اعلم أن مدار هذه األحاديث على أربعة أوجه: حرام، ومكروه، ومباح،        
ذلك، واملباح ملن سأل وواجب، فاحلرام ملن سأل وهو غين عن الزكاة، واملكروه ملن سأل وعنده ما مينعه عن  

 .(141) ابملعروف قريباً أو صديقاً، وأما السؤال عند الضرورة فواجب إلحياء النفس"

 

 املطلب السادس: النهي عن املعامالت والبيوع الفاسدة 
عامة ما هنى اإلسالم عنه يف املعامالت يعود إىل حتقيق العدل والنهي عن الظلم، وقد حذر اإلسالم       

من مجيع التعامالت اليت تؤثر على أمن اجملتمع ووحدته وآتلفه، ومن أهم ذلك حترمي أنواع الغش واالحتكار 
ما خيص موضوع األمن الغذائي، فقد أمرت   يف األقوات وبيوع الغرر وغريها، وسنتناول يف السطور التالية أهم

من الغش والتغرير، ونظراً ألمهية احلسبة  وحذرت  السنة النبوية بضرورة احلفاظ على سالمة الغذاء وجودته، 
وأئمة الصدر األول يباشروهنا أبنفسهم، فيتفقدون   - عليه الصالة والسالم -والرقابة على األسواق كان الرسول  

واملو  املكاييل  وامليزان، أحوال  املكيال  وتطفيف  والغش  اخليانة  عن  وينهون  واألمانة،  ابلصدق  وَيمرون  ازين، 
مّر على ُصرة طعام فأدخل يده فيها،  -صلى هللا عليه سلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه - فعن أِب هريرة 

هللا رسول  ! قال: " أفال فنالت أصابعه بلالً، فقال: "ما هذا اي صاحب الطعام؟" فقال: أصابته السماء اي 
 .(142) جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس مين" 

عباس       ابن  عنه- وعن  هللا  النيب    - رضي  قدم  ملا  وسلم -قال:  عليه  هللا  أخبث   -صلى  من  املدينة كانوا 
ِفنَي{    .(143) حسنوا الكيل بعد ذلك"فأالناس كيالً فأنزل هللا: }َوْيٌل لِّْلُمطَفِّ

صلى هللا عليه وسلم: " اي معشر التجار، إنكم قد ولّيتم أمراً هلكت  ن عباس قال: قال رسول هللاوعن اب      
 .(144) فيه األمم السالفة: املكيال وامليزان"
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ومن البيوع اليت هنى عنها صلى هللا عليه وسلم بيوع الغرر؛ كالنهي عن بيع الثمار حىت تنضج ويبدو       
هنى   - صلى هللا عليه وسلم-صالحها، فقد ورد يف الصحيحني عن ابن عمر رضي هللا عنه: أن رسول هللا  

 .(145) عن بيع الثمار حىت يبدو صالحها؛ هنى البائع واملبتاع"

وعدم   -صلى هللا عليه وسلم-وهنى          عن تلقي السلع قبل جميئها إىل السوق؛ ملا يف ذلك من التغرير 
 معرفة سعر السوق. 

قال: قال رسول  -رضي هللا عنه -ومن البيوع املنهي عنها " االحتكار يف الطعام"، فقد روى أبو هريرة       
 .(146) ا على املسلمني فهو خاطئ"هللا صلى هللا عليه وسلم:" من احتكر ُحكرة يُريد أن يغلي هب

 .(147)   أن ٌُيتكر الطعام   -صلى هللا عليه وسلم-وعن أِب أمامة قال: هنى رسول هللا       

واالحتكار: هو احتباس األقوات النتظار الغالء به، أبن يشرتي الطعام يف وقت الغالء ليغلوا، وأما إن        
 .(148) اّدخره وابعه يف وقت الغالء؛ فليس ابحتكار  جاء به من قرية، أو اشرتاه يف وقت الرخص، أو

عن احملتكر: )فهو خاطئ(: فاخلاطئ يف اللغة هو العاصي   - عليه الصالة والسالم-وأما قول الرسول          
اآلمث، وهذا احلديث صريح يف حترمي االحتكار وخاصة يف األقوات، أما غري األقوات فقد قال العلماء ال ٌيرم 

واحلكمة من حترمي األقوات خاصة هو دفع الضرر عن عامة الناس، كما أمجع العلماء على فيه بكل حال،  
 .(149)   أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ومل ُيدوا غريه أُجربَ على بيعه دفعاً للضرر عن الناس

لناس من الطعام فيحبسه عنهم  قال ابن القيم رمحه هللا: " احملتكر الذي يعمد إىل شراء ما ٌيتاج إليه ا       
يريد إغالءه عليهم هو ظامل لعموم الناس، وهلذا كان لويل األمر أن يُكره احملتكرين على بيع ما عندهم بقيمة 

 .(150) املثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام ال ٌيتاج إليه والناس يف خممصة"

و          واضح  عموماً  االحتكار  يف  اإلسالم  احتكار وموقف  ذلك  ويشمل  املختلفة،  السلبية  آلاثره  بنّي 
األراضي الزراعية أو استقطاعها وتعطيلها دون إحيائها وزراعتها، فقد جاء يف األثر عن أِب عبدهللا بن أِب 

زين إىل رسول هللا    -رضي هللا عنهما -بكر  
ُ

فاستقطعه   -صلى هللا عليه وسلم-قال: جاء بالل بن احلارث امل
أرضاً   -صلى هللا عليه وسلم-عريضة، فما ويُلَ عمر قال له: اي بالل، إنك استقطعت رسول هللا  أرضاً طويلة  

مل يكن ليمنع شيئاً يسأله، وإنك ال تطيق   -صلى هللا عليه وسلم-طويلة عريضة فقطعها لك، وإن رسول هللا  
ليه فادفعه إلينا نقسمه ما يف يديك، فقال: أجل، قال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما مل تطق ع
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بني املسلمني، فقال: ال أفعل وهللا شيئاً أقطعنيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال عمر: وهللا لتفعلن، 
 .(151) فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بني املسلمني 

ن احلارث عن ويف رواية أخرى تُبنّي سبب أخذ عمر ما عجز عنه بالل، فقد روى احلارث بن بالل ب       
رضي هللا -أقطع بالل بن احلارث العقيق أمجع، فلما كان عمر    -صلى هللا عليه وسلم-أبيه أن رسول هللا  

مل يقطعك لتحجره على املسلمني، مل يقطعك إال   -صلى هللا عليه وسلم-قال لبالل: إن رسول هللا    -عنه
 .(152) لتعمل، قال: فأقطع عمر بن اخلطاب للناس العقيق"

 املطلب السابع: احلث على ادخار الطعام لوقت احلاجة
ادخار          على  النبوية  السنة  حثت  وقد  الطارئة،  األزمات  ملواجهة  املهمة  األمور  أحد  األطعمة  ادخار 

 األقوات يف البيوت للتزود منها يف املستقبل ويف األسفار. 

ُسفرة حني سافر النيب صلى   - صلى هللا عليه وسلم-قالت عائشة وأمساء رضي هللا عنهما: "صنعنا للنيب        
يه وسلم وأبو بكر معه إىل املدينة مهاجرين، قالت عائشة: فجهزانمها أحسن اجلهاز ووضعنا هلم سفرة هللا عل

 .(153) يف جراب ..."

قال اإلمام العيين رمحه هللا:" يف هذا رد على الصوفية ومن يذهب مذهبهم يف قوهلم: إنه ال ُيوز ادخار       
ق اسم الوالية حىت يتصدق مبا يفضل عن شبعه، وال يرتك الطعام لغد، وإن املؤمن الكامل اإلميان ال يستح

 .(154) طعاماً لغد، ومن خالف ذلك فقد أساء الظن بربه، ومل يتوكل عليه حق توكله" 

صلى هللا - أن النيب    - رضي هللا عنها-ومن األحاديث اليت حتث على ادخار الطعام حديث عائشة  
 .(155)  ع أهله"، قاهلا مرتني أو ثالاثً قال:" اي عائشة، بيت ال متر فيه جيا   - عليه وسلم

 .(156) قال النووي رمحه هللا:" فيه فضل التمر وجواز االدخار للعيال، واحلث عليه"

ومن األحاديث يف مشروعية ادخار الطعام والرتغيب فيه ما رواه عبدالرمحن بن عابس عن أبيه قال 
ن يؤكل من حلوم األضاحي فوق ثالث؟ قالت: أ  -صلى هللا عليه وسلم -لعائشة رضي هللا عنها: أهنى النيب  

ما فعله إال يف عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغين الفقري، وإان كنا لنرفع الُكرَاَع فنأكله بعد مخس عشرة 
"... (157) 

 والُكرَاَع يف الغنم: مستدق الساق.
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النيب   عن  أبيه  عن  بريدة  أِب  وسلم-وعن  عليه  هللا  هنيت  - صلى  " كنت  حلوم قال:  أتكلوا  أن  كم 
لكم  بدا  ما  فكلوا  له،  سعة  ال  من  على  السعة  أهل  ليتسع  بذلك  أردت  وإمنا  أايم،  ثالثة  فوق  األضاحي 

 .(158)وادخروا"

وإمنا كان  أايم،  ثالثة  من  ألكثر  األضاحي  حلوم  ادخار  هو  األصل  أن  احلديث  هذا  من  ويستفاد 
أن   - عليه الصالة والسالم-النهي ملا نزل أهل البادية إىل املدينة وكانوا جوعى حضرة األضحى، فأراد النيب 

 ٌيث الناس على إطعامهم من حلوم األضاحي. 

 

 ية على الغذاء اجليد والتغذية اجليدة املطلب الثامن: أتكيد السنة النبو 
هللا           نعم  من  يستقبل   -تعاىل -إن  أاّل  ينبغي  اليت  بدنه  يف  والقوة  ابلعافية  اإلنسان  يتمتع  أن  العظيمة 

 يومه إال بشكرها وصرفها يف طاعة املنعم، ويف أداء واجباته الشرعية.

ت السنة النبوية على التغذية مبا ينفع اإلنسان يف وإن الصحة اجليدة تبدأ من التغذية اجليدة، وقد حث       
الرسول   أن  ذلك  ومن  والسالم-بدنه،  الصالة  هللا   - عليه  رضي  ألصحابه  قال  حيث  الغزو  يف  ابلفطر  أمر 

 . (159) عنهم: " إنكم مصّبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم فأفطروا"

أنس         عنه-وعن  هللا  النيب    -رضي  مع  الصالة- قال: كنا  ومنا   -والسالم   عليه  الصائم  فمنا  السفر  يف 
قال:  بيده،  الشمس  يتقي  من  ومنا  الكساء،  صاحب  ظالً  أكثران  حار،  يوٍم  يف  منزاًل  فنزلنا  قال:  املفطر، 
فسقط الصوام، وقام املفطرون فضربوا األبنية وسقوا الركاب. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ذهب 

 .(160) املفطرون اليوم ابألجر"

كما راعت السنة النبوية أنواع األغذية وصفاهتا، فقد كان عليه الصالة والسالم ٌيرص على تنوّع أغذيته        
 .(161)  ومزج بعضها ببعض مراعاة لبعض صفاهتا

 .(162) َيكل القثّاء ابلرطب"   -صلى هللا عليه وسلم-روى عبدهللا بن جعفر قال: رأيت رسول هللا        

هللا: "وقد جاء يف غري مسلم زايدة:" قال يكسر حر هذا برد هذا" وفيه جواز أكل   قال النووي رمحه        
الطعامني معاً والتوسع يف األطعمة. واالختالف بني العلماء يف هذا وما نُقل عن بعض السلف من خالف 

 .(163)هذا فمحمول على كراهة اعتياد التوسع والرتف واإلكثار لغري مصلحة دينية"
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قال:" إن هللا  -صلى هللا عليه وسلم -كما جاء يف السنة فضل التمر، فعن عبدهللا بن عمرو أن النيب         
 .(164) ٌيب من ٌيب التمر"

 .(165) وقوله عليه السالم لعائشة رضي هللا عنها: "اي عائشة، بيت ال متر فيه جياع أهله"       

ت        لقوله  األقوات  من  غريه  على  فضل  له  ُرطًَبا والتمر  َعَلْيِك  ُتَساِقْط  الناْخَلِة  ذِْع  جِبِ إِلَْيِك  }َوُهّزِي  عاىل: 
 وحلديث عائشة وغريه.  ]25مرمي:[َجِنيًّا{  

خلق هللا          طيب ما  هللا: " الرطب والتمر من  وأابحه للعباد، وهو   - عز وجل-قال اإلمام العيين رمحه 
دعا   وقد  أقواهتم،  وعمدة  احلجاز  السالم-  إبراهيمطعام أهل  هللا    - عليه  رسول  ودعا  ابلربكة،  مكة  -لتمر 

الم، فال تزال الربكة يف مترهم وَثارهم إىل عليه الس إبراهيملتمر املدينة مبثل ما دعا به    -صلى هللا عليه وسلم 
 .(166) الساعة"

قال:" كلوا الزيت،   - صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا    - رضي هللا عنه-ويف فصل "الزيت" روى عمر        
 . (167) وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة"، ويف رواية:" ائتدموا ابلزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة"

َبارََكٍة َزيْ ُتونٍَة{[ و        قوله: " من شجرة مباركة" يدل عليه التنزيل احلكيم يف قوله تعاىل: }يُوَقُد ِمن َشَجرٍَة مُّ
 .]35:النور

النيب          أن  السنة  يف  جاء  وسلم-كما  عليه  هللا  أو   -صلى  اليقطني  هو:  والدابء  الدابء"،   " ٌيب  كان 
أتى موىل   -صلى هللا عليه وسلم-س رضي هللا عنه " أن رسول هللا  القرع، وكالمها ملسّمى واحد؛ فقد روى أن

 .(168) َيكله"   -صلى هللا عليه وسلم -له خياطاً، فُأت بُدابٍء فجعل َيكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول هللا  

هللا         رسول  فذهبت مع   " قال:  مسلم  صحيح  رواية يف  وسلم-ويف  عليه  هللا  الطعام،   -صلى  ذلك  إىل 
خبزاً من شعري ومرقاً فيه دابء وقديد، قال أنس: فرأيت رسول   -صلى هللا عليه وسلم -ب إىل رسول هللا فقرّ 

 . (169)يتتبع الدابء من حوايل الصحفة، قال: فلم أزل أحبه منذ يومئذ"   - صلى هللا عليه وسلم-هللا  

كان ٌيب احللواء   -صلى هللا عليه وسلم-ويف "العسل واحللوى" روت عائشة رضي هللا عنها " أن النيب         
 . (170)والعسل"

قال العلماء: املراد ابحللواء كل شيء حلو، وذُكَر العسل بعدها من ابب اخلاص بعد العام، تنبيهاً على        
}ِفيهِ  احلكيم:  للتنزيل  موافقاً  وشفائه،  لِّلنااِس{  بركته  ِشَفاٌء  من ،  ]69النور:[  األطعمة  لذيذ  أكل  جواز  وفيه 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 6, NO 1, 2020 

 

75 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 . (171) الطيبات، وأن ذلك ال ينايف الزهد 

قال: "نعم   -صلى هللا عليه وسلم-ويف فضل " اخلل" والتأدم به قالت عائشة رضي هللا عنها: إن النيب        
 .(172) اإلدام اخلل"

 إدارة األزمات املطلب التاسع: املنهج النبوي يف  
الرسول          وسلم-سرية  عليه  هللا  عالية يف   - صلى  قدرات  الكرمي  الرسول  فيها  أبزمات كثرية أظهر  مرت 

التعامل معها، ومن ذلك أزمة مقاطعة قريش لبين هاشم وبين عبداملطلب، فحني مل ُيد املشركون بداً من منع 
لتهديد والتعذيب، جلؤوا إىل مقاطعتهم من تبيلغ دعوته، ومن وقف انتشارها اب  - صلى هللا عليه وسلم -الرسول  

من  السابع  العام  أواخر  طالب  أِب  شعب  يف  املسلمني  وحصار  ابلصحيفة  ُعِرَف  فيما  واجتماعياً  اقتصادايً 
البعثة، حيث كتبوا كتاابً يتعاقدون فيه على بين هاشم وبين عبداملطلب على أال ينكحوا إليهم وال ينكحوهم، 

اعوا منهم، وكتبوا ذلك يف صحيفة مث تعاهدوا على ذلك وعلقوا الصحيفة يف جوف وال يبيعوهم شيئاً وال يبت
 .(173) الكعبة أتكيداً على أنفسهم

ولقد أتثر املسلمون بنقص الغذاء يف شعب أِب طالب بعد أن أحكمت قريش احلصار عليه، وكانوا ال       
ال   حىت  َثنه  أبضعاف  بشرائه  ابدروا  إال  مكة  يدخل  طعاماً  عصيبة يرتكون  فرتة  فعاشوا  هاشم،  بنو  يشرتيه 

َحاصرين يزداد سوءاً، وعم اجلوع أرجاء الشعب. 
ُ

 ومضت األايم واألشهر ووضع املسلمني امل

الكرمي           الرسول  تعامل  والسالم-ولقد  الصالة  واإلجراءات   - عليه  املبادئ  من  بعدد  األزمة  هذه   مع 

 ، وهي كاآلت: (174)

من -1 وهدفهم  قريش  نوااي  وكان    إدراك  الدين،  هذا  والسالم -ضرب  الصالة  هللا    -عليه  أبن   - تعاىل-متيقناً 
 خاذهلم وُمعز دينه ولو كره املشركون. 

وحتّملوا  -2 الشديد،  واجلهد  اجلوع  على  فصربوا  الباطل،  أمام  واحدة  يداً  والتعاون  مواقفه،  على  والصرب  الثبات 
 املشاق يف سبيل ذلك. 

وأصحابه يبذلون أمواهلم يف سبيل توفري الغذاء للمعدمني   -  عليه وسلمصلى هللا - بذل املال، فقد كان الرسول   -3
 من املسلمني حىت نفدت أمواهلم، وضربوا مثااًل يف التضحية وبذل األسباب. 

استغالل فرتة األشهر احلرم يف اخلروج لشراء الغذاء واحلوائج من العري اليت كانت ترد مكة من خارجها، وكان  -4
ليهم يف الثمن حىت ال يستطيعوا الشراء، ويبدو أهنم كانوا يشرتون قدر استطاعتهم من مشركو مكة يزيدون ع
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 متر وشعري وحنوه الستهالكه وختزينه لفرتة ما بعد األشهر احلرم. 
الرسول   -5 عشرية  من  الكفار  بعض  وقف  حيث  قريش،  مشركي  بعض  من  املساعدة  عليه -قبول  هللا  صلى 

قاطعة، ودخل بعضهم مع أصحابه يف الشعب محية هلم، وتقديراً ملا متيز به موقفاً حسناً أثناء فرتة امل -وسلم
أمثلة ذلك  حسن اخللق واملعاملة هلم، وزّود آخرون املسلمني ببعض املؤن الغذائية، ومن  الرسول الكرمي من 

ام، ابلطع  -رضي هللا عنها- ما قام به حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد من تزويد عمته خدُية بنت خويلد  
 وما قام به العاص بن الربيع وهشام بن عمرو يف إمداد الِشعب ابلطعام. 

نقض الصحيفة: تشري كتب السرية إىل أن هشام بن عمرو ومعه نفر من قريش اجتمعوا وأمجعوا أمرهم على    -6
وبنوهاشم  النساء  وينكحوا  الثياب  ويلبسوا  الطعام  َيكلوا  أن  يرضوا  مل  ألهنم  الصحيفة؛  بنقض  القيام 

إىل و  قاموا  وملا  يهلكوا،  أن  يرضوا  ومل  إليهم،  يُنكح  وال  ينكحون  وال  منهم،  يباع  وال  يباعون  ال  عبداملطلب 
أن  العلم:  أهل  بعض  وذكر   " هشام:  ابن  قال  اللهم"،   "ابمسك  إال  األرضة  أكلتها  قد  وجدوها  الصحيفة 

ّلط األرضة على صحيفة قريش،  قال ألِب طالب: اي عم، إن رِب هللا س  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  
فلم تدع فيها امساً هو هللا إال أثبتته فيها، ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان، فقال: أربك أخربك هبذا؟ قال 
نعم، قال: فوهللا ما يدخل عليك أحد، مث خرج إىل قريش، فقال: اي معشر قريش، إن ابن اخي أخربين بكذا 

فإن   صحيفتكم،  إىل  فهلّم  يكن كاذابً وكذا،  وإن  فيها،  عما  وأنزلوا  قطيعتنا،  فأهنوا  أخي  ابن  قال  كان كما 
دفعت لكم ابن أخي، فقال القوم: رضينا، فتعاقدوا على ذلك، مث نظروا فإذا هي كما قال رسول هللا صلى 

صنعوا ما  الصحيفة  نقض  يف  قريش  من  الرهط  صنع  ذلك  فعند  شراً،  ذلك  فزادهم  وسلم،  عليه  ، (175) هللا 
 . (176)  وكان ذلك يف العام العاشر للبعثة

زمن           يف  الرمادة  عام  أزمة  وسلم  عليه  هللا  صلى  الرسول  عهد  بعد  حدثت  اليت  األزمات  اخلليفة ومن 
ه، حيث احنبس املطر عن جزيرة العرب، وزاد من حدة األزمة 18سنة     -رضي هللا عنه-عمر بن اخلطاب  

ه  ؛ 18ه  ، واستمر إىل سنة 17ا طاعون عمواس يف منتصف عام سبب آخر، وهو أن بالد الشام اجتاحه
أهم  ومن  الغذائية،  اإلمدادات  بتقدمي  هلا  يسمح  ال  مبا  الوابء  هذا  وطأة  حتت  الشام كانت  بالد  إن  أي: 
اإلجراءات اليت اختذها عمر أن كتب إىل عماله يف األمصار يستغيثهم ألهل املدينة فجاءت اإلمدادت أوالً 

 ، وخباصة سواد الكوفة اليت أسسها املسلمون يف بداية خالفة عمر. من العراق

وكانت اإلمدادات الغذائية اليت وصلت إىل املدينة دفعت ابلقبائل اليت كانت حتت وطأة اجلوع حنو    
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معظم  فإن  ولذا  حوهلا،  وتستقر  املدينة  على  تفد  اليت  الكبرية  األعداد  مشكلة  يواجه  عمر  فأصبح  املدينة، 
ه مل يُرسل إىل املدينة حتديداً؛ وإمنا كان اخلليفة عمر يبعث 18الذي أتى من الشام ومصر بعد سنة  الطعام  

من يتلقاه أبفواه الشام وأفواه العراق فيميلون به مييناً ومشااًل يقسمونه على املسلمني يف البادية؛ وذلك ألن 
فاف إىل ابديتهم بعد نزول األمطار، عمر كان قد أرجع الذين جتمعوا حول املدينة من األعراب بسبب اجل

كانت قد جاءت   -وبصفة خاصة اليت جاءت من الشام ومصر -وهذا يشري إىل أن هذه اإلمدادات الغذائية  
ه   وانتهاء عام الرمادة، غري أن هذا ال يعين أهنا قد جاءت متأخرة، فقد جاءت إجراًء احتياطياً 18بعد سنة  

 .(177)اف ستظل آاثره ابقية لسنواتألن اجلدب الذي أحدثته سنة اجلف

 

 اخلامتة
من خالل ما تناولناه يف هذا البحث يتضح أن الثقافة اإلسالمية وضعت منهجاً شامالً وعميقاً ملعاجلة       

 مجيع أبعاد مشكالت األمن الغذائي، ميكن تلخيصه يف أربعة حماور رئيسة:

ساسية؛ فحث حيث إن الزراعة ضرورية لتوفري الغذاء، وعّدها اإلسالم ركيزة أ  أوالً: تنمية اإلنتاج الغذائي: 
واملوارد،  األغذية  وهدر  والتبذير  اإلسراف  من  وحذر  واستصالحها،  األراضي  وإحياء  والغرس،  الزراعة  على 

 وحث على ادخار األقوات لوقت احلاجة. 

إىل الغذاء وحتّمل اثنياً: فضل العمل والكسب والتكافل االجتماعي:   على الوصول  وذلك لتعزيز القدرة 
م لإلنسان حقه يف الغذاء، وجعل للفقري حقاً معلوماً يف مال الغين، وجعل اإلطعام تكاليفه، وقد كفل اإلسال 

 أفضل األعمال وأقرهبا إىل هللا تعاىل. 

كالصدق، واألمانة، والعدالة وغريها، والتحذير من السلوكيات السيئة؛   تعظيم دور القيم األخالقية:  اثلثاً:
 الت الضارة؛ كاحتكار األقوات، وبيوع الغرر.كالغش، والكذب، والظلم وغريها، ومنع املعام

األغذية:   اجليدة وتنوع  التغذية  النبوي رابعاً:  واملنهج  الكرمي،  القرآن  يف  ورد  ما  خالل  من  هذا  ويتضح 
 الشريف يف احلث على تناول الطيبات من األطعمة واملفيدة لصحة اإلنسان. 
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