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َل"بَاالقتصاديَعندَابنَالحاجَفيَكتابَ"المدخَ سَ الكَ 
َتيسيرَعبدَاهللَالناعس

 , كمية الشريعة, جامعة دمشؽالفقو اإلسالمي وأصولوقسـ 
َالممخص

ؿ" البف الحاج, ب االقتصادي في كتاب "المدخَ س  يدرس البحث موضوع الكَ 
د, ؿ بيف االشتغاؿ بالمكاسب أو االنقطاع لمتعب  ض لخالؼ العمماء في التفضيحيث عرَ 
د ب في الغالب, وأكَّ س  ضوابط لتفضيؿ االستغراؽ في العبادة, وبيَّف حكـ الكَ  ووضعَ 

ي, ومستمزمات ض لتقسيـ العمؿ المينِ ة في العمؿ, وعرَ عمى ضرورة استحضار النيَّ 
و ما ورد مف النيي ب الصنائع المباحة, وتوجيالصنائع مف العمـو الضرورية, ومراتِ 

شوش أسباب غُ عف  كشؼاللة, و رافة والد  مباحة مثؿ الص  زاولة بعض الصنائع العف مُ 
ض لمخالفات شرعية وقع رؼ, كما عرَ في بعض الحِ  الصنائع, وذكر أمثمة عف الغش  

بيا الصنَّاع في زمانو, وبيَّف وجو المخالفة الشرعية وطريؽ تصحيح بعضيا, وقدَّـ 
 صؿ بمكاسبيـ.نيوية لمصنَّاع بما يتَّ ينية والد  لوصايا الد  مجموعة مف ا

 
 عة.ب, تقسيـ العمؿ, عمـ الصن  س  الكَ ابف الحاج, : الكمماتَالمفتاحية
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َـــَمقدمة:1
ينػػا محمػػد سػػيد المرسػػميف, وعمػػى  لػػو الحمػػد ر رب العػػالميف, والصػػالة والسػػالـ عمػػى نب

 وصحبو أجمعيف.
ػػتناولػػت كتػػب التػػراث االقتصػػادي اإلسػػالمي أحكػػاـ الكَ  ة مثػػؿ مسػػتقمَّ  ب بكتػػبَ س 

ػػػكتػػػاب الكَ " وكتػػػاب "الحػػػث عمػػػى  ىػػػػ ,189لإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف الحسػػػف الشػػػيباني ت "بس 
ؿ ت ة مثػؿ تقمَّ وبكتب غير مسىػ , 311التجارة والصناعة والعمؿ" لإلماـ أبي بكر الخالَّ

ة عنايػػة البػػاحثيف وقػػد نالػػت الدراسػػات المسػػتقمَّ  ىػػػ .737تػػاب "المػػدخؿ" البػػف الحػػاج تك
ػا الكتب التػي عرضػت لمكَ تحقيقًا ودراسة, أمَّ  ب مػع موضػوعات الفقػو اىخػرم فمػـ تمػَؽ س 

ػػػ فػػػي  ة. فرغبػػػتُ د العنايػػػة واالىتمػػػاـ الػػػذي حظيػػػت بػػػو المصػػػادر االقتصػػػادية المسػػػتقمَّ بع 
ػػالكَ  دراسػػة موضػػوع ب عنػػد ابػػف الحػػاج كونػػو نموذجػػًا لكتػػب التػػراث االقتصػػادي غيػػر س 

 ة.المستقمَّ 
َـَأهميةَالبحثَوأهدافه:2

ػػتػػيتي أىميػػة البحػػث مػػف حيػػث كونػػو يتنػػاوؿ دراسػػة موضػػوع الكَ  ب فػػي كتػػاب س 
ػو ىحكػاـ الكَ ؽ إليػو أو أضػافَ ؿ" البف الحػاج, وبيػاف مػا سػبَ "المدخَ  ب مػف ترجيحػات أو س 

طػػرة صػػمة بيصػػؿ الفِ ضػػيا, والكشػػؼ عػػف الجوانػػب المتَّ الفقييػػة التػػي عرَ ضػػوابط لكحكػػاـ 
ػػػػاإلنسػػػػانية فػػػػي الكَ  زاولػػػػة ب, وبيػػػػاف مػػػػا يمػػػػـز الصػػػػنَّاع مػػػػف العمػػػػـو الضػػػػرورية فػػػػي مُ س 

ـ صػورة عػف النشػاط االقتصػادي صنائعيـ. كما تيتي أىميػة البحػث مػف حيػث كونػو يقػد  
أو المخالفػػػات  مػػػف أشػػػكاؿ الغػػػش  ؽ بالصػػػنائع ِحػػػض لمػػػا لَ فػػػي زمػػػاف ابػػػف الحػػػاج, ويعػػػرِ 

 و مف ىذه المخالفات.مكف تداركُ ما يُ ـ بدائؿ شرعية لِ قد  الشرعية, ويُ 
َـَمنهجَالبحث:3

 االستقراء والتحميؿ: ييجاعتمد البحث عمى من
ػػػار السػػػتخراج مواضػػػع : وذلػػػؾ باسػػػتقراء كتػػػاب "المػػػدخَ االســـتقرا  ــــ1ــــ3َ ؿ" اسػػػتقراء تام 
ػػالكَ  الشػػرعية, ولوازمػػو الِفطريػػة واالقتصػػادية, ومػػا عػػرض أو طػػرأ  المتعم قػػة بيحكامػػو بس 

 .لمصنَّائع في زماف ابف الحاج
ػالكَ اىفكػار والمعػاني االقتصػادية المتصػمة ب: وذلؾ باستنباط التحميلـ2َـ3َ , وجمػع بس 
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 المتشابو منيا تحت عنواف واحد.
َـَفروضَالبحث:4

 استند البحث إلى الفروض اآلتية:
 ب.س  ينية االنقطاع لمعبادة أفضؿ مف الكَ لد  الِبطالة ا ـ1ـ4َ
 ُيكره االكتساب مف الِحرفة قبؿ تعم ـ أحكاميا الشرعية. ـ2ـ4َ

َلالمدخَ َهالتعريفَبابنَالحاجَوكتابـ5َ
: ىػو محمػد بػف محمػد بػف محمػد, م(1336هــ 737َبـابنَالحـاج تََالتعريـفــ1َـ5َ

 بابف الحاج.ري, الفاسي, المالكي, أبو عبد ار, الشيير دَ العب  
 . 1 ىد والورع والصالح, وجمع بيف العمـ والعمؿاشتير بالز  

 ولو مف المؤلَّفات:
 أو مدخؿ الشرع الشريؼ.  ,ؿػ كتاب المدخَ 

 نى في أسماء ار الحسنى.موغ القصد والمُ ػ بُ 
 تو.وز اىسرار في عمـو الحروؼ وماىيَّ موس اىنوار وكنُ ػ شُ 
 . 2 انيف أو جاوزىاي بالقاىرة وقد بمغ الثمتوف  

ضػو مػف التػيليؼ, رَ مة الكتػاب لغَ ؼ في مقد  ض المؤل  : عرَ التعريفَبكتابَالمدخلـ2َـ5َ
 جو في كتابتو.يَ ومن  
اعي لتيليؼ الكتاب تعمػيـ النػاس مقاصػدىـ : كاف الدَّ هَمنَتأليفَالكتابغرضَ َـ1ـ2َـ5َ

 . 3 ؿ الناس وتضييعيـ لياتغافُ  ظَ في أعماليـ, بعد أف  الحَ 
ات والتنبيو عمى ؿ إلى تنمية اىعماؿ بتحسيف النيَّ المدخَ »واسـ الكتاب كاماًل: ػ

                                 
-154, ص1. الطبعة اىولى, مؤسسة الرسالة ببيروت, جالوفياتػػػ ـ 1982محمد السالمي,  ابنَرافع  1 

. الطبعة اىولى, دار شجرةَالنورَالزكيةَفيَطبقاتَالمالكية ػػػـ 2003محمد محمد, ومخموفَ. 155
 .313, ص1الكتب العممية ببيروت, ج

الة  2  َالمؤلِّفين ػػػـ 1957عمر رضا,  كحَّ . د/ط, دار إحياء التراث العربي ومكتبة المثنى ببيروت, معجم
امسة عشر, دار العمـ لممالييف . الطبعة الخاألعالمػػػ ـ 2002خير الد يف,  والزركمي. 284, ص11ج

 .35, ص7ببيروت, ج
   .6, ص1. د/ط, دار التراث, جالمدخل محمد بف محمد, د/ت ػػػ ابنَالحاجانظر:   3 
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 . 4 «بحيادع والعوائد التي انُتِحمت وبياف شناعتيا وقُ بعض البِ 
ؿ إلى فصػوؿر ليكػوف الكتػاب قسـ ابف الحاج كتاب المدخَ : فيَتأليفهَجههَ منَ َـ2ـ2َـ5َ

ػػ ع عمػػى مسػػيلة بعينيػػا, وبػػدأ الكتػػاب ب يػػة مػػف الف عمػػى ػَمف يريػػد االط ػػوَ أيسػػر لمفيػػـ وأى 
ِمِصػػيَف لػػو الد يَف  البي نػػة:  :وىػػي قولػػو تعػػالى كػػًا,القػػر ف تبر   ُبػػُدوا ار ُمخ  َوَمػػا ُأِمػػُروا إالَّ ِلَيع 

واسػػتدؿ  , 5 [, حيػػث نبَّػػو فييػػا إلػػى اىصػػؿ الػػذي تتفػػرَّع منػػو العبػػادات وىػػو اإلخػػالص5
ات وأحاديػث, وسػاؽ فػي بعػض المواضػع لػبعض في بعض المواضع عمػى مػا يريػده ب يػ
الحاجػة داعيػة إلػى بيانػو, ونبَّػو عمػى بعػض تكوف الحكايات التي تكوف تفسيرًا وبيانًا لما 

لػػى واآلكػػد واىىػػـ, ثػػـ ى فػػي ترتيبػػو مػػا ىػػو اىو  ىا. وراَعػػاآلداب التػػي يقػػوؿ النػػاس بضػػد  
 . 6 اىمثؿ فاىمثؿ بعد ذلؾ

َ:بَمنَأعظمَالعباداتسَ الكَ ػ 6
6َ اية فَ وكِ   7 الضرورية ودفع حاجات ةنيَّ ب المرء بس  يرم ابف الحاج أف كَ  ـ1ـ

ر ىنو جمع بيف ومف أجؿ  اىعماؿ ,راً أعظـ العبادات أج  مف ىو إخوانو المسمميف 
 ؿ:ض ونف  فر  

 تر عورتو وتجم مو الشرعي.نيتو وسَ واـ بُ ضر فيو قِ ا الفر  أمَّ 
 . 8 و مف ذلؾ عف إخوانو المسمميفؿر فيو رفع ما يحتاج إليوأما النف  
 ابف الحاج فيما ذىب إليو باآلتي: واستدؿَّ 

ـــ6َ ـــ1َـ ـــ1ـ ر فػػػي المسػػػجد َفػػػاب رضػػػي ار عنػػػو رأم ثالثػػػة نَ عمػػػر بػػػف الخطَّػػػ وي أفَّ رُ  ـ
منقطعيف لمعبػادة, فسػيؿ أحػدىـ: مػف أيػف تيكػؿ: فقػاؿ: أنػا عبػد ار, وىػو يػيتيني برزقػي 

لػو أخػًا يحتطػب فػي  , فسػيلو مثػؿ ذلػؾ, فػيخبره أفَّ كيؼ شاء, فتركو ومضػى إلػى الثػاني

                                 
 .6, ص1ج المدخل.محمد بف محمد,  ابنَالحاج  4 
 .7, ص1ج المدخل.محمد بف محمد,  ابنَالحاجانظر:   5 
 .6, ص1المرجع السابؽ. ج  6 
بس ما يناسبو عمى بدنو, ثـ كذلؾ محتاج إلى لفيو »الحاج الحاجات الضرورية لإلنساف, فقاؿ:عدد ابف   7 

 .25ص 4ج المدخل.محمد بف محمد,  ابنَالحاج«.في المطعـ, والمسكف, والزوجة, والخادـ غالباً 
 .299, ص4ج. المدخلمحمد بف محمد,  ابنَالحاجانظر:   8 
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د منػؾ, ثػـ أتػى َبػايتػو, فقػاؿ لػو: أخػوؾ أع  فَ الجبؿ فيبيػع مػا يحتطبػو فييكػؿ منػو وييتيػو بكِ 
رَّة, وقػػاؿ لػػو: ايتي, فضػػربو بالػػد  َفػػالنػػاس يرونػػي فيػػيتوني بكِ  الثالػػث, فسػػيلو, فقػػاؿ لػػو: إفَّ 
 . 9 اخرج إلى السوؽ, أو كما قاؿ

ب أفضؿ مف االنقطاع لمعبادة إذا كاف س  التكَ  عمى أفَّ اىثر  دالؿ: دؿَّ وجو االست
تو عف إخوانو المسمميف, فكاف فَ م  ب قد رفع كُ والمتسب   عاَلة عمى إخوانو المسمميف,

 . 10 ب في أفضؿ اىعماؿالمتسب  
ػػالمتكَ  ىفَّ  ـــ2ـــ1َـــ6َ  زه فػػيو مػػف أيػػف يػػدخؿ عميػػور لتحػػر  ب يكػػوف عمػػى يقػػيف مػػف قوِتػػس 
 . 11 ف الحراـ أو المكروهبو مس  كَ 
ـــ6َ ـــ2ـ ػػػؿ ابػػػف الحػػػاج فػػػي مسػػػيلة التفضػػػيؿ بػػػيف االشػػػتغاؿ بالعبػػػادة أو االشػػػتغاؿ  ـ وفصَّ

ػػػػػب, فػػػػػذىب إلػػػػػى أفَّ االنقطػػػػػاع لمعبػػػػػادة أفضػػػػػؿ إذا كانػػػػػت أوقاتػػػػػو مسػػػػػتغرقة فػػػػػي  بالَكس 
 . 12 التعب د

ؿ مف وعمى ىذا ُيحمؿ ما جرم لعمر بف الخطَّاب رضي ار عنو في تركو اى وَّ
 .النفر الثالثة

 وقيَّد ابف الحاج تفضيؿ العبادة عمى الكسب بالضوابط اآلتية:
 ػ الز ىد وترؾ تعم ؽ القمب عمَّا في أيدي الناس.1ػ 2ػ 6
 ػ االعتماد والتوك ؿ عمى ار تعالى.2ػ 2ػ 6

 . 13 وىذا التفضيؿ إنَّما يكوف مع وجود السالمة في الَكس ب الذي يتسبَّب فيو
رض مع أحواؿ الناس في بيَّف ابف الحاج أفَّ ضوابط تفضيؿ العبادة تتعا ثـ
ر ىف المتسب  وىذا كم  »فقاؿ:زمانو,  بالي مف أيف دخؿ عميو ب ال يُ و بخالؼ أحوالنا اليـو

ب ب فييـ راىِ ما في أيدييـ راغِ تطم ع لِ ر إلى المخموقيف مُ بو, والمنقطع ناظِ س  كَ 

                                 
 .300-299, ص4ج .المرجع السابؽ  9 
 .300, ص4ج .المرجع السابؽ  10 
 .300, ص4ج .المرجع السابؽ  11 
 .300, ص4المرجع السابؽ. ج  12 
 .300, ص4المرجع السابؽ. ج  13 
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 . 14 «منيـ
 ؼ,ذىب إليو مف االنقطاع لمعبادة في زمانو وبيف انقطاع السمَ ثـ فرَّؽ بيف ما 
في ا االنقطاع , أمَّ ار تعالى بًا لممنزلة الرفيعة عنداختياري ا طمَ فانقطاع السَمؼ كاف 

 . 15 في الحراـ فيو مف باب الضرورةر ىنو تركو ىروبًا مف الوقوعزمانو 
ب س  التكَ  مو بعض الناس أفَّ ىذه المسيلة ما زع ابف الحاج وكاف الدافع لعرض

د عمى فيكَّ ,  16 سابياالدنيا واكتِ  مت عمى حب  بِ النفوس جُ  نيويةر ىفَّ ىو مف اىمور الد  
 . 17 ب مف العباداتس  التكَ  أفَّ 
َالصنائعَالمباحةَمزاولةكمَـَحَ 7

اية في الغالب, فَ ض عمى الكِ فر   المباحة مباشرة الصنائع ذىب ابف الحاج إلى أفَّ 
د مف  كد التعب   الغالب عمييا بعضيا  كد مف بعض, فاالشتغاؿ بالصنائع فَّ ولك

واـ الزراعة التي بيا قِ ىا ثـ تيتي بعد ,ت والحفر لو ودفنوغسؿ المي   وىيالصنائع, 
ف, دَ ورة مف البَ ر العَ ازة التي تستُ زَ وس, ثـ صناعة الحياكة القِ وت النفُ الحياة وقُ 

 . 18 وىكذا
بة ف عمى طمَ يتعيَّ »في زمانو: عة الطب  ن  كـ االشتغاؿ بصَ حُ  وقاؿ ابف الحاج عف

ة َمف العمـ وَمف فيو أىمية لمفيـ والمعرفة أف  يشتغؿ بيذا العمـ في ىذا الزمافر لقمَّ 
ف, فإذا اشتغؿ ض عي  اد االشتغاؿ بو أف  يكوف فر  كَ و ليَ يشتغؿ بو مف المسمميف, حتى إنَّ 

خوانو المسمميف, وبقي في قُ  ع نفسو وأىمو ومعارفوفَ طالب بو نَ   . 19 «تعد  ة نفعيا مُ بَ ر  وا 
وجود السالمة في الد يف والِعرض »ؽكوف مع تحق  يما ائي إنَّ فَ ض الكِ وىذا الفر  

تعي ف, وضرب ابف الحاج مثااًل ذلؾ فتركو مُ  ع ضد  ا مع توق  , أمَّ لمصانع  20 «والماؿ
                                 

 .301, ص4ج المدخل.محمد بف محمد,  ابنَالحاج  14 
 .301-300, ص4ج .المرجع السابؽانظر:   15 
 .299, ص4المرجع السابؽ. ج  16 
 .299, ص4ج .المرجع السابؽ  17 
 .4-3, ص4ج .المرجع السابؽ  18 
 .141-140, ص4ج المدخل.محمد بف محمد,  ابنَالحاج  19 
 .7, ص4ج .المرجع السابؽ  20 
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مت عمى ما ىو ي ىذا الزماف قد عظُ  فة الزراعة ف ىفَّ »رفة الزراعة في زمانوربحِ 
و ال باؿ لو نَّ و عند بعضيـ أسير ذليؿ حقير, وكيَ نَّ الزراع كيَ  ى إفَّ معمـو مشيور, حتَّ 

 . 21 «عندىـ وال روح
اع والميانة لمزرَّ  عندما تقترف بالذؿ   رؼ عند ابف الحاج, لكف  فالزراعة ىي أىـ الحِ 

 ؿ إلى غيرىا متعي ف.يا والتحو  يصبح تركُ 
َةَفيَالصناعة:النيَََّاستحضارـ8َ

ات في أعماليـ, ومنيا ض ابف الحاج مف تيليؼ الكتاب تعميـ الناس النيَّ كاف غرَ 
ينبغي أف  تكوف نيَّتو فيو أف  يقـو بو »ة فيما يزاولونو مف الصنائع, فقاؿ:استحضار النيَّ 

ذا كاف ذلؾ ...ايةر ليسقط عنيـفَ ض الكِ ة فر  عف نفسو وعف إخوانو المسمميف بنيَّ  وا 
 ما ىو فيو, إذ أف كؿَّ  فو في كؿ  التو وتصر  ؽ بيف صَ ر  و ال فَ كذلؾ, فيحصؿ منو أنَّ 

بًا في العبادات, وىذا ذلؾ قد رجع إلى ار تعالى خالصًا, فبقي في جميع أحوالو متقم  
 . 22 «تعد  أفضميا بعد اإليماف بار وأداء المفروضاتر ىف ىذا نف ع مُ 

ؾ اب رضي ار عنو لػمَّا قيؿ لو, لو قيؿ لؾ: إنَّ  عف عمر بف الخطَّ ثـ أورد مثاالً 
تموت اآلف, بماذا كنت تحترؼ: فيجاب: أحترؼ ىىمي بالسوؽ, ومعمـو بالضرورة 

ا أف  اختار الموت في ىذه ريد أف  يموت إالَّ عمى أكمؿ الحاالت, فممَّ و ال يُ القطعية أنَّ 
 ُعِمـ عند ذلؾ مقاصدىـ بالسوؽ ما كانت, وىي  الساعة التي يكوف فييا في السوؽ, 
عِرضوف في تمؾ الحاؿ أو حاضروف في العبادة شيء كانوا يخرجوف إلييا, وىؿ ىـ مُ 

 . 23 والخير
َيالمهنَ َالعملتقسيمَـ9َ

الناس لـ  وىو أفَّ  طري  ي عمى مبدأ فِ أقاـ ابف الحاج ظاىرة تقسيـ العمؿ المينِ 
ية والمعنوية بيف الناس وم الحس  عمى ىذا االختالؼ في القُ  , وبناءً  24 ُيخمقوا متساويف

                                 
 .8-7, ص4ج .المرجع السابؽ  21 
 .3-2, ص4المرجع السابؽ. ج  22 
 .14, ص4ج. المدخلمحمد بف محمد,  ابنَالحاجانظر:   23 
  .114, ص4المرجع السابؽ. ج  24 



 حاجي وبرغش الناعسد. 

8 

ـ في السؤاؿ عف أفضؿ ى ار عميو وسمَّ د أجوبة النبي صمَّ فسَّر ابف الحاج تعد  
بو يعرؼ المجاىد  أفضؿ اىعماؿ طمب العمـر ىفَّ  ـ أفَّ وقد تقدَّ »اىعماؿ, فقاؿ:

د, وبماذا يفسد, وكذلؾ غيره مف لو الجيا فضيمة الجياد, وكيؼ يجاىد, وبماذا يصح  
ما جاء في تفضيمو في الحديث الصحيح, أمور الد يف, فكاف أفضؿ اىعماؿر لِ 

ذلؾ راجع إلى أحواؿ الناس فُربَّ شخص ليس فيو  والحديث ليس عمى عمومور ىفَّ 
ة والشجاعة واإلقداـ, ما فيو مف فضؿ القوَّ ر عمى الجيادر لِ أىمية لطمب العمـ, وىو قادِ 

فظ وتحصيؿ لممسائؿ, ـ وحِ ي  ىذا يتيكَّد أمره, و خر يكوف فيو ذكاء وفَ  فالجياد في حؽ  
ف, فطمب العمـ لمثؿ ىذا ب والطع  ة عمى الضر  وىو ضعيؼ في نفسو ليس لو قوَّ 

 . 25 «يتعيَّف
رضي  ث بيا أحد الُعبَّاد لإلماـ مالؾ بف أنسونقؿ ابف الحاج مضموف رسالة بعَ 

ـ ار قسَ  وة, فيجابو اإلماـ مالؾ رضي ار عنو بيفَّ م  و عمى الخَ ث  ىػ يح179ار عنو ت
فُربَّ رجؿ فتح لو في الصالة ولـ يفتح لو في  ـ اىرزاؽ,بيف عباده اىعماؿ كما قسَ 

الصياـ, وُربَّ رجؿ فتح لو في الصياـ ولـ يفتح لو في الصالة, وُربَّ رجؿ فتح لو في 
 . 26 كذا ولـ يفتح لو في كذا

َ:عةالصنَ عممََـ11
, وىيؼ بنظر ابف الحاج تعم  يمـز الصانع أو المحترِ   : 27 ـ أربعة عمـو

 . 28 ياعممعة التي يعمـ الصن   ـ1ـ11َ
 عتو.قيية لصن  باىحكاـ الفِ  العمـ ـ2ـ11َ
و فػي نفسػو مػف صػالة وصػـو وغيرىمػا, ومػا ىػو مػيمور بػو فػي العمـ بما يخص   ـ3ـ11َ

 فسدىا.ائؿ, وما ُيصمح العبادة وما يُ ف والفضذلؾ مف الفرائض والسنَ 

                                 
 .2, ص3ج المدخل.محمد بف محمد,  حاجابنَال  25 
  .65-64, ص4ج. المدخلمحمد بف محمد,  ابنَالحاجانظر:   26 
  .88-87, ص4المرجع السابؽ. ج  27 
محمد  ابنَالحاج«.أصؿ الط ب إنما ىو بالتجربة...فَمف كثرت تجاربو كثرت معرفتو فيو»قاؿ ابف الحاج:  28 

 .114ص 4ج المدخل.بف محمد, 
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ظ عمػػى نفسػػو وعمػػى ؼ فػي مخالطتػػو لغيػػره مػػف الػتحف  يحتػػاج إليػػو المكمَّػػ مػاعمػػـ  ـــ4ـــ11َ
ََمف خالطو مف الوقوع فيما ال ينبغي, وذلؾ كثير.

عم ميا لػَمف يطمبيا منو إف  ا أف  يتعمَّميا أو يُ لو منيا, فإمَّ  دَّ فيذه أربعة عمـو ال بُ 
 لؾ. وقع لو ذ

فَمف »ـ, فقاؿ:ـ ىذه العمـو لمصنَّاع الذيف فييـ أىمية التعم  وطالب ابف الحاج تعم  
فيو  ـ, وَمف لـ يكف  ف عميو التعم  رفتو فيتعيَّ فيو أىمية لتعم ـ العمـ المحتاج إليو في حِ 

قو ما يحتاج إليو في زراعتو أو غيرىا مف أىمية لذلؾ فميسيؿ العمماء عف فِ 
 . 29 «رؼالحِ 

 . 30 سف محاولة في الصناعةقو, وحُ تحتاج إلى معرفة بالفِ  الزراعة وذكر أفَّ 
ذا كانت الزراعة بيذه المثابة, فينبغي »وبعد ذكره لمكانة الزراعة وفضميا, قاؿ: وا 

ما القوت الذي ىو صالح ف المعرفة بمساف العمـ في محاولتيا لتيك دىا, سيَّ بؿ تتعيَّ 
 . 31 «شوعطف ويكثر الخُ القمب والقالب, وبو يصفو البا

مف الفالحة غالبًا,  ا الغراسةر فيي أخؼ  أمَّ »وقاؿ ابف الحاج عف مينة الغراسة:
حيف, وىي أنجح ا يجري عمى الفالَّ واإلىانة ممَّ  أعني في سالمة َمف يتعاطاىا مف الذؿ  

 حسنيا.َمف يُ  في حؽ  
 يا تحتاج إلى عمـ بيا وعمـ فييا:لكنَّ 

 فسدىا.صمحيا وما يُ : فيو العمـ بصناعة الغراسة, وما يُ ا العمـ بياػ فيمَّ 
كره وما ـ وما يُ ـ لساف العمـ, وما يجوز منيا وما يحرُ ا العمـ فييا: فيو تعم  ػ وأمَّ 

دة إالَّ بيا, وقد كثرت المفاسَ  ليا أركانًا وشروطًا ال تصح   باح, سيَّما في المساقاة إذ إفَّ يُ 
 . 32 «اس فييافييار ىجؿ ما اعتاده بعض الن

ؿ, فقاؿ: ب في يتعيَّف عميو أف  يجتنِ  لكف  »وعدَّد ابف الحاج واجبات صانع الغز 

                                 
 .3, ص4ج. المدخلمحمد بف محمد,  اجابنَالحَ 29 
 .3, ص4ج. المدخلمحمد بف محمد,  ابنَالحاجانظر:   30 
 .5, ص4ج. المدخلمحمد بف محمد,  ابنَالحاجَ 31 
 .9, ص4المرجع السابؽ. ج  32 



 حاجي وبرغش الناعسد. 

11 

ذلؾ راجع إلى مقتضى عمـ  ص ليا, وكؿ  و مفسد لنيَّتو أو منقِ ما يعمـ أنَّ  صناعتو كؿَّ 
 . 33 «أو مكروه فييا فيجتنبو وال يقربو و غش  عة أنَّ شيء يرم أىؿ الصن   عة, فكؿ  الصن  

الذكاة أمانة فال »ى ذبائح المسمميف, فقاؿ:بات الجزَّار الذي يتولَّ د متطمَّ عدَّ  كما
يا مف الفرائض والسنَ  ينو, إذ إفَّ تَّيـ في دِ ى أمرىا إالَّ أميف ال يُ يتولَّ  ف ليا أحكامًا تخصَّ

ة وشروط الفساد, وما يجوز أكمو مف الذبيحة وما ال يجوز, والفضائؿ, وشروط الصحَّ 
 ؼ فيو.مِ , وما اختُ كرهوما يُ 

ذا كاف كذلؾ, فيتعيَّ  قة, أمينًار ِخيفة ف أف  يكوف َمف يذبحيا: عالػمًا بيحكاميا, ثِ وا 
س ال قيمة لو النجِ  و مف أمواليـر ىفَّ أف  يطعـ المسمميف الحراـ وييخذ ما ال يستحق  

ذا كاف ذلؾ كذلؾ, فينبغي أف  ُيعي ف لممسمميف َمف يرضاه أىؿ الد  ..شرًعا. يف والعمـ وا 
 . 34 «والخير والصالح لمباشرة ذبائح المسمميف بنفسو

أف  يكوف عالػمًا بيحكاـ الشرع الشريؼ في صنعتور لئالَّ »واشترط في الصائغ:
 . 35 «ف يشتري منو فيوع غيره ممَّ وقِ يقع في الربا ويُ 

أف  يكوف عالػمًا بيحكاـ الصرؼ, ومف أيف يدخؿ »واشترط في الصيرفي أيضًا:
باب الصرؼ باب  سامح نفسو في شيء منور ىفَّ و فيو الربا, ويتيقَّظ لذلؾ, وال يُ عمي

 . 36 «ضي ؽ ليس كغيره
َـَمراتبَالصنائعَشرعًا:11َ

زازة الم باس  مف االشتغاؿ بصناعة القِ  ىناؾ َمف يرم أفَّ  ذكر ابف الحاج أفَّ 
اعة مف أفضؿ الصنائع عة بعد الزر ىذه الصن   بيفَّ  الرذائؿ, ثـ ردَّ عمى ىذه النظرة

بيا تقع السترة غالبًا, والسترة واجبة في الشرع, سيَّما في الصالة التي  وأعظميار ىفَّ 
 ماد الد يف.ىي عِ 

أىميا, وما زاؿ الفضالء وأىؿ  راعي حؽَّ وما كاف بيذه المثابة فيتعيَّف أف  يُ 

                                 
 .13, ص4المرجع السابؽ, ج  33 
  .184-183, ص4جالمرجع السابؽ.   34 
  .198, ص4المرجع السابؽ. ج  35 
 .201ص, 4السابؽ. ج المرجع  36 
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 الصالح والخير يحترفوف بيا.
خالفو ما يُ  ؽ بضد  جاسر بالنط  رؼ العمـ, ويُ ما يقولو بعض َمف ال يع وىذا بضد  

يـ ار قـو نوح عميو السالـ أنَّ فَّ و تعالى حكى في كتابو عف كُ الكتاب العزيزر ىنَّ  نص  
َذُلوَف  الشعراء: َر  ِمُف َلَؾ َواتََّبَعَؾ اى  ازوف, [, قاؿ بعضيـ: ىـ القزَّ 111 قالوا لو: َقاُلوا َأُنؤ 

ح ليـ وثناء , وىذا مد  وجؿَّ  عزَّ  عند الرب   ر وىـ الخواص  افَّ فيـ اىرذلوف عند الكُ 
يـ واجتباىـ دوف غيرىـ ممَّ  وجؿَّ  ار عزَّ  عمييـر ىفَّ  ف خالؼ نوحًا عميو قد خصَّ

 . 37 السالـ
ب فييار إلعراض الناس ىناؾ صنائع كره العمماء التسب   ثـ ذكر ابف الحاج أفَّ 

أكثر الناس ال  ب بالصرافةر ىفَّ فكرىوا التسب  , في صنائعيـ الشرعي عف لواـز العمـ
, والصيرفي إف  َعِري عف العمـ في سببو ما يمـز متعاطييا مف أحكاـ ِفقييةيتعمَّموف 

 . 38 وقع في الربا وأوقع غيره فيو
ـ ى ار عميو وسمَّ نيى رسوؿ ار صمَّ »و قاؿ:وي عف مكحوؿ رضي ار عنو أنَّ ورُ 

 . 39 «ؼالصر  عف التجارة في القمح, و 
ليف.ه قتادة أج  ه ابف سيريف الد اللة, وكرِ وىجؿ ىذا المعنى كرِ   رة الدالَّ

فقاؿ لو: يا أخي ال ُتسم ـ وَلَدؾ في  ,و أوصى رجالً وي عف بعض التابعيف أنَّ ورُ 
ا الصنعتاف وأمَّ  ,اففَ ا البيعتاف فيو بيع الطعاـ وبيع اىك  أمَّ  :بيعتيف وال في صنعتيف

زخرؼ الدنيا و يُ ا الصوَّاغ فإنَّ و قاسي القمب, وأمَّ ارة والصياغة, أما الجزَّار فإنَّ زَ فيما الجِ 
 . 40 ضةبالذىب والفِ 

 فالكراىة أو النيي عف ىذه الِحرؼ جاءت مف ترؾ العمـ بيحكاميا الشرعية. 
و ال يقبؿ ر ىنَّ في زمانو ف ما يتَّجر بو المرءالزيت أحسَ  وذىب ابف الحاج إلى أفَّ 

                                 
   .14-13, ص4ج. المدخلمحمد بف محمد,  ابنَالحاجانظر:   37 
  .201, ص4المرجع السابؽ. ج  38 
    .202, ص4ج. المدخلمحمد بف محمد,  ابنَالحاجَ 39 
 .202, ص4ج. المدخلمحمد بف محمد,  ابنَالحاجانظر:   40 
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 . 41 ليسالتد
َشوشَالصنائع:ـَغَ 12

شوش الصناعات في زمانو, وأرجع أسبابيا إلى ما ييتي: استقصى ابف الحاج غُ 
 ومف ذلؾ: , 42 , أو لمعوائد الرديئةد الغش  , أو لمجرَّ ةطعصن  الجيؿ بال

ــ1َـــ12َ ـــ يػػو مِ غ  عة أف  ييخػػذ الحريػػر ويَ والخديعػػة فػػي ىػػذه الصػػن   : مػػف وجػػوه الغػػش  زازةالق 
 . 43 ـ يخرجو وىو بعد عمى حالو مف عدـ كماؿ التبييضنصؼ غمي, ث

ُبث بداًل عف النيمةر ىفَّ ومنيا: صناعة الغز   ث أرخص مف النيمة, بُ ر  الحُ  ؿ بالػُحر 
 . 44 غيفر عمييـ تفاوت ما بيف ثمف الصب  أف  يتوفَّ  فيستعممونو لعؿَّ 

ف ؿ عفِ ظ منو, أو بغز  بد لو بيغمع لنفسو ويُ ي  ؿ الرفِ الغز   جانسَّ ومنيا: أف  ييخذ ال
 . 45 ودةجَ ة مثمو في الضعيؼ القوَّ 

 يف  يخيط بالخيط مف غيػر أف  يفتمػور ىفَّ في الخياطة ب ويكوف الغش  : الخياطةـ2َـ12َ
, أو  46 تيفزَ قػيـ الخياطػة معيػا, أو التوسػيع بػيف الغػر  ة تُ لػو قػوَّ  الخيط إذا لـ ُيفتؿ لـ تكػف  

 . 47 ؽ الممبوسةرَ اع مف الخِ بَ عمؿ الطواقي واىق  
دة والرديئػة وبيعيػا عمػى طػور الجي ػط بػيف أنػواع العُ الخم  بػ يكػوف الغػش  : و العطَّـارـ3َـ12َ
 . 48 يادة كم  يا جي  أنَّ 

ـــ12َ ـــ4َـ , فيبيعونيػػػا لممشػػػتري : يطَّمعػػػوف عمػػػى مػػػا فػػػي السػػػمعة مػػػف الغػػػش  السماســـرةـ
بػػة خالصػػة أو تكػػوف السػػمعة طي   ,بي نػػوف لػػو مػػا فييػػا مػػف الغػػش  و, وال يُ ِنػػزي نونيػػا فػػي عي  ويُ 

رغ بػوه بػذلؾ يا بػبعض الػرديء منيػار ليُ طَ زي نوف لصاحبيا خم  , فيُ س والغش  سالمة مف الدنَ 
                                 

 .93, ص4المرجع السابؽ. ج  41 
 .98ص ,4جالمرجع السابؽ.   42 
 .11, ص4المرجع السابؽ. ج  43 
 .12, ص4المرجع السابؽ. ج  44 
 .15, ص4المرجع السابؽ. ج  45 
 .19, ص4المرجع السابؽ. ج  46 
 .24, ص4المرجع السابؽ. ج  47 
 .77-76, ص4المرجع السابؽ. ج  48 
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 . 49 في زيادة الثمف
د بػالورؽ الجي ػ الذي ال يحتمؿ النسػخ ؼط الورؽ الخفيخم  ب ويكوف الغش  : الورَّاقـ5َـ12َ

 . 50 الذي يصمح لمنسخ
يخػرؽ الػورؽ, أو ُيمحػى مػف الػورؽ  ر الذيب  النسخ بالحِ ب وف الغش  ويك: الناسخـ6َـ12َ

 . 51 سريعاً 
كبػوؿ الفػيرة لمقػاذورات,  ويكػوف بتعػريض اىب ػَزار:  بائع التوابؿ ونحوىا اريزَ األبَ ـ7َـ12َ
 . 52 الناس تكره ما أصابتو النجاسة س, فميحافظ عمييا بالتغطيةر ىفَّ ر  وابف عِ  ر  واليِ 
بطػػاء فػػي العمػػؿر وذلػػؾ عيػػب سػػراع أو اإلاإلفػػي البنػػاء ب ويكػػوف الغػػش  :  البنَّــاـــ8َـــ12َ

 . 53 عةونقص في الصن  
ػػ الخالصػػة بالػػدراىـ المغشوشػػة, وأخػػذضػػة فِ البيػػع ب ويكػػوف الغػػش  : الصــائ ـــ9َـــ12َ رة أج 

 . 54 , وذلؾ عيف الرباليا مضافة إلى ثمنيا ةصياغ
َوىَبها:مَ تَالبَ ـَمخالفاتَشرعيةَعم13ََّ

 لحاج عددًا مف المخالفات الشرعية التي شاعت في زمانو, كاآلتي:ذكر ابف ا
ة وف فيػػو إلػػى قػػوؿ قائػػؿ أو زلَّػػ: تسػػاىؿ النػػاس بػػيمر القػػوت, والرُكػػالزراعــةفــيَـــ1َـــ13َ

 . 55 ة في أخذ الحطاـأو الكراىة, ويجعمونو حجَّ  عالـ قاؿ بالحؿ  
ــ2َـــ13َ واز إلػػى عقػػد المسػػاقاة, نيف واالسػػتناد فػػي الجػػ: بيػػع الثمػػرة إلػػى ِسػػفــيَالاراســةـ

فظ الظػاىر لػيس والمساقاة فػي الشػرع ليػا شػروط وأركػاف, وال شػيء منيػا موجػود إالَّ بػالمَّ 
, وال حقيقة لذلؾ في الباطف  . 56 إالَّ

                                 
 .79-78, ص4المرجع السابؽ. ج  49 
 .82-81, ص4المرجع السابؽ. ج  50 
 .84, ص4. جالمرجع السابؽ  51 
 .92, ص4المرجع السابؽ. ج  52 
 .196, ص4المرجع السابؽ. ج  53 
 .200, ص4المرجع السابؽ. ج  54 
 .7-6, ص4المرجع السابؽ. ج  55 
 .9, ص4المرجع السابؽ. ج  56 
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ــ3َـــ13َ ــَفــيـ , حتػػى تبقػػى عػػوراتيـ باديػػة, وَمػػف ي مػػف السػػترة وقػػت الحػػر  : التعػػر  زازةالق 
 . 57 لبيائـو شبيو باتعرَّم مف السترة فال شؾ أنَّ 

ر تبيػيض الثيػاب سػريعاً خداـ روث البقر أو الجير في : مف ذلؾ استصارةفيَالقَ ـ4َـ13َ
عوضًا عف القصارة المعتادة التي تكوف بالماء والشػمس. ومػف  الشديدة, مابسبب حرارتي

 . 58 ضعفياقة ويُ ر  ة الخِ رر وذلؾ يذىب بقوَّ ؽ عمى الحجارة حيف القص  رَ ضرب الخِ  ذلؾ
ــ13َ ــ5َـ بسػػور كػػالحرير لمرجػػاؿ, أو كخياطػػة الثػػوب لػػػَمف ال يجػػوز لػػو لِ ياطــة:َالخَ َفــيـ

ؿ ثوبًا يُ   . 59 مموو مف باب اإلعانة لو عمى ظُ خيطور ىنَّ ظالـ أو يَ لفص 
قػة قاسػيا قياسػًا ر  ص في القياسر فػإذا اشػترم الخِ : الزيادة أو النق  زَِّوفيَتاجرَالبَ ـ6َـ13َ

ء القيػػاس حتػػى تػػنقص عمػػى بائعيػػا بسػػبب ذلػػؾ, ويفعػػؿ قػػة أثنػػار  واسػػعًا وافيػػًا فيرخػػي الخِ 
 . 60 فيزيد قياسيا لو بسبب ذلؾ ,عكسو إذا باعيا لممشتري

 . 61 واستخداـ الكذب والتدليس في التسويؽ لسمعتو
: وىػػو أف  يعطػي الكتػػاب إلػى الصػػانع دَالمصــاحفَوالكتـبالـييَيجمِّــَالصــانعـــ7َــ13َ

و جمػع فيػو بػيف بيػع الجمػد منػعر ىنَّػلػؾ يُ مػة, وذم  عمى شػيء معمػـو عوضػًا عػف أشػياء جُ 
 و مجيوؿ.رتو في عمؿ ذلؾ, وىذا كم  والبطانة والحرير, وبيف أج  

ره والوجو في ذلؾ: أف  ييتي إلى الصانع بالجمد والبطانة والحرير مف عنده, ويؤاجِ 
 عمى عمؿ ذلؾ.

عي ف ثمنو, ثـ يُ تو, و دَ منيا عمى حِ  واحدٍ  بي ف لو كؿَّ الصانع يُ  ووجو ثاٍف: وىو أفَّ 
 عتو.ره عمى صن  بعد ذلؾ يؤاجِ 

ووجو ثالث: وىو أف  يوك مو في شراء ما يحتاج إليو مف ذلؾ, إف  لـ يكف عنده, 
 ره بعد ذلؾ عمى عممو.ثـ يؤاجِ 

                                 
 .14, ص4المرجع السابؽ. ج  57 
 .17-16, ص4المرجع السابؽ. ج  58 
 .20, ص4المرجع السابؽ. ج  59 
 .31, ص4ؽ. جالمرجع الساب  60 
 .60, ص4المرجع السابؽ. ج  61 
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 . 62 جو جائزة, وىي يسيرة سيمة المدرؾفيذه ثالثة أو  
شػيوع االخػتالط فػي نظػرًا لأوجػب ابػف الحػاج أف  تكػوف لمنسػاء صػانعة مسػممةر  ــ8ـ13َ

 . 63 اىسواؽ
ــ9َـــ13َ ـــ ػػ: وىػػو أنَّػػا األطبَّ ف لػػو ِجػػدَّة فػػي و إذا وجػػد العميػػؿ العافيػػة, وكػػاف المػػريض ممَّ

 . 64 ـ عمى الرجاؿعة حرير, وذلؾ محرَّ م  يـ يخمعوف عمى الطبيب خِ الدنيا وثروة, فإنَّ 
والطػالء بالػػذىب,  ومػػف ذلػؾ التوس ػع بالبنػػاء لغيػر حاجػة, أو الزخرفػػة: البنَّـا ـــ11َــ13َ

وىػذا مخػػالؼ لبنػػاء السػػَمؼ الػػذي كػػاف غالبػػو مػػف الخشػػب وجريػػد النخػػؿ, والبيػػوت ضػػي قة 
 . 65 صغيرة
وفاعػؿ  :مَحـينَالنـدا َعمـىَسـمعتهىَاهللَعميـهَوسـمَّالصالةَعمىَالنبيَصـمَّـ11َـ13َ

مػػا نَّ ـ إى ار عميػػو وسػػمَّ ىف الصػػالة عمػػى النبػػي صػػمَّ »زَجػػرر ذلػػؾ ُينيػػى عنػػو ويػػؤدَّب ويُ 
ر عمػػػػى السػػػػمع حػػػػيف بيعيػػػػػا ذكَ يػػػػا تُػػػػِرعت عميػػػػو مػػػػف التعب ػػػػد, ال أنَّ تكػػػػوف عمػػػػى مػػػػا ُشػػػػ

 . 66 «وشرائيا
َـَوصاياَلمصنَّاع:14

 ع, وىي:انيوية لمصنَّ ينية والد  قدَّـ ابف الحاج مجموعة مف الوصايا الد  
ـــ14َ ـــ1َـ ػػػَره واالستشػػػراؼ فػػػي الطمػػػب, وُيِعػػػيف عمػػػى ىػػػذا ـ لػػػرزؽ ا اإليمػػػاف بػػػيفَّ تػػػرؾ الشَّ

, وأفَّ   . 67 وا يطمبُ و أكثر ممَّ الرزؽ يطمب صاحبَ  مقسـو
وتجريدىا ر سبحانو  ةنيَّ العمى تصحيح المرء يف عِ وىذه المعرفة في أمر الرزؽ تُ 

ذا كاف اىمر كذلؾ, فال فَ و  وتعالى, ؽ إذف بيف صالتو وصومو المتطو ع بيما, وبيف ر  ا 
, ويزيد بسببيا وجؿَّ  و عزَّ ب بيا إلى رب  يا أعماؿ يتقرَّ يا كمَّ بيعو وشرائو, إذ إنَّ 

                                 
 .89, ص4المرجع السابؽ. ج  62 
 .106, ص4المرجع السابؽ. ج  63 
 .141, ص4المرجع السابؽ. ج  64 
 .195, ص4المرجع السابؽ. ج  65 
 .101-100, ص4ج المدخل.محمد بف محمد,  ابنَالحاجَ 66 
 .2, ص4ج المدخل.محمد بف محمد,  ابنَالحاجانظر:   67 
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 . 68 فضيمة
 اف أف  يتػرؾ كػؿَّ فينبغػي لػو إذا سػمع اىذَ َالمحافظػة عمػى أداء الصػالة جماعػة,َــ2ـ14َ

إلػى المسػجد, وال يحػـر نفسػو  ضػي  ما ىو فيو, ويشتغؿ بيسباب الصالة مف الطيارة والمُ 
 . 69 عتومف فضيمة ذلؾ بسبب صن  

ـ   وجؿَّ  وقد أثنى ار عزَّ  في كتابو العزيز عمى فاعؿ ذلؾ بقولو: ِرَجاٌؿ اَل ُتم ِييِي
اَلِة  النور:  َقاـِ الصَّ ِر المَِّو َواِ   أفَّ ىػ 541 ت[, ذكر ابف عطية37ِتَجاَرٌة َواَل َبي ٌع َعف  ِذك 

كثيرًا مف الصحابة قالوا: نزلت ىذه اآلية في أىؿ اىسواؽ الذيف إذا سمعوا النداء 
 غؿ وبادروا إلييا.شُ  تركوا كؿَّ بالصالة 

أىؿ السوؽ وىـ مقبموف إلى الصالة, ىػ 106 تورأم سالـ بف عبد ار بف عمر
َقاـِ  ِر المَِّو َواِ  ـ  ِتَجاَرٌة َواَل َبي ٌع َعف  ِذك  فقاؿ: ىؤالء الذيف أرادىـ ار تعالى بقولو: اَل ُتم ِييِي

اَلِة  النور:   . 70  [37الصَّ
إلى وجود أنواع مف الصنائع يؤث ر الترؾ أثناء العمؿ في  ابف الحاج نبَّوو 

جودتيا, فعمى الصانع أالَّ يتركيا ويشتغؿ بيسباب الصالة, ما لـ يخَش فوات 
 . 71 الجماعة

الوقت  ناسب سعي الصنَّاع ىداء الصالة جماعة, وىو أفَّ وأشار ىنا إلى حكـ يُ 
وَمف امتنع مف ذلؾ أد ب اىدب  جارة,يدخؿ في اإل الصالة وتوابعيا ال وفي دَّمالذي تو 
 . 72 الشرعي

ػ 73 أف  يمتـز بالنصػيحة إلخوانػو المسػمميفـ3َـ14َ يمػاف بػار ر مػف كثػرة حمػؼ اىذَ , ويح 

                                 
 .72, ص4المرجع السابؽ. ج  68 
 .21, ص4المرجع السابؽ. ج  69 
المحررَالوجيزَفيَتفسيرَـ ػػػ 2001عبد الحؽ بف غالب,  وابنَعطية. 22, ص4المرجع السابؽ. ج  70 

 .186, ص4. الطبعة اىولى, دار الكتب العممية ببيروت, جالكتابَالعزيز
 .86-85ص, 4ج المدخل.محمد بف محمد,  ابنَالحاجانظر:   71 
 .198, ص4المرجع السابؽ. ج  72 
 .11-10, ص4المرجع السابؽ. ج  73 
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 . 75 ب المماطمة بالشغؿ, ويتجنَّ  74 تعالى في بيعو وشرائو
د فميفعػؿ, الميػـ إف  لػـ  يبع إالَّ بالنق  ر أالَّ ب المعاممة بالدَّيف ما أمكف, فإف  قدِ تجن  ـ4َـ14َ

 . 76 يكف فيو عونًا وتفريجًا عف أخيو المسمـ
السػػماحة فػػي البيػػع والشػػراء لػػػَمف ىػػو مػػف أىػػؿ الػػد يف والخيػػر, فيتػػرؾ لػػو بعػػض َـــ5ـــ14َ

وينبغي لو أف  يكوف ىي نػًا لي نػًا فػي ». قاؿ ابف الحاج: 77 بحالو و, ما لـ يضرَّ الربح أو كم  
تحف ظ عمى نفسو مف اإلجحاؼ بيا فيما يخؿ بحاليا, فإذا بػاع بيعو وشرائو. مع وجود ال

بحالػػو. وكػػذلؾ إذا اشػػترم يسػػامح البػػائع بالشػػيء الػػذي ال  سػػامح بالشػػيء الػػذي ال يضػػر  
 . 78 «بو يضر  
فػي اإلخبػار  و إف  فعؿ ذلؾ فالغالب عميو الخروج عف الحد  ترؾ مدح سمعور ىنَّ َـ6ـ14َ

 . 79 ب مف جية الشرع الشريؼالعتَ  بخالؼ ما ىي عميو, فيقع عميو
اف عميو مػف اآلداب مػا عمػى الجػالس فػي الطريػؽ, الجالس في الدكَّ  أف  يعمـ أفَّ َـ7ـ14َ

 طة الناس.زاح ومباسَ السمع, وترؾ المُ  البصر وكؼ   مف غض  
 . 80 رؼقات وأماكف الحِ الضرورة ىي التي دعتو لمجموس في الطرُ  إذ إفَّ 

جمػو اليمػيف وتػيخير اف أو الػذىاب, كتقػديـ رِ عند المجيء إلػى الػدكَّ ة امتثاؿ السنَّ َـ8ـ14َ
الشػػماؿ فػػي الػػدخوؿ والخػػروج, واالبتػػداء بالتسػػمية والػػدعاء بالمػػيثور, وأف  يبػػدأ بػػركعتيف 

الَّ عوَّ   . 81 ضو بذكر ار تعالىقبؿ أف  يجمس لبيعو وشرائو إف  أمكف, وا 
 . 82 ةتشارة, وىو كماؿ االمتثاؿ لمسنَّ أف  يحافظ التاجر عمى االستخارة واالسَـ9ـ14َ

                                 
 .60, ص4المرجع السابؽ. ج  74 
 .85, ص4المرجع السابؽ. ج  75 
 .69, 4المرجع السابؽ. ج  76 
 .35, ص4المرجع السابؽ. ج  77 
 .73-72, ص4ج المدخل.محمد بف محمد,  ابنَالحاج  78 
 .99, ص4ج المدخل.حمد, محمد بف م ابنَالحاجانظر:   79 
 .32, ص4المرجع السابؽ. ج  80 
 .40-39, ص4  المرجع السابؽ. ج81 
 .40-39, ص4المرجع السابؽ. ج  82 
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 . 83 اف عمى نظافة سمعو, وميزانومحافظة صاحب الدكَّ َـ11ـ14َ
َـَالخاتمة:15

 ف االستنتاجات اآلتية:وتتضمَّ 
مػػف أفضػػؿ العبػػادات عنػػد  الحسػػنة اتمزاولػػة الصػػنائع واىعمػػاؿ المقرونػػة بالنيَّػػ ـــ1ـــ15َ

والصػػػياـ  ديػػػة كالصػػػالةعمػػػاؿ التعب  ابػػػف الحػػػاج, وتتسػػػاوم فػػػي الفضػػػيمة واىجػػػر مػػػع اى
 .النافمة
ػـ ابػف الحػاج الكَ قَسػ ـ2ـ15َ ف, وقػد يكػوف دَ ايػة الَبػفَ ب إلػى مراتػب: فقػد يكػوف فرضػًا لكِ س 

 اية إخوانو مف المسمميف.فَ وف عمى كِ نفاًل لمعَ 
لمزَّاىػد المتوك ػؿ عمػى ار قػد تفضػيؿ االنقطػاع لمعبػادة ذىػب ابػف الحػاج إلػى أفَّ  ـ3ـ15َ
 وف اختياري ا وقد يكوف اضطراري ا, بحسب توافر شرط السالمة في المكاسب وعدمو.يك

ايػة فػػي الغالػب, مػػع فَ ض عمػػى الكِ حكػـ االكتسػػاب فػر   ذىػب ابػػف الحػاج إلػػى أفَّ  ـــ4ــ15َ
َتوافر ضابط السالمة في الد يف والِعرض والماؿ.

النػػاس لػػـ  اج إلػػى أفَّ د الصػػنائع عنػػد ابػػف الحػػتسػػتند ظػػاىرة تقسػػيـ العمػػؿ وتعػػد   ـــ5ـــ15َ
أفضػػؿ اىعمػػاؿ يكػػوف بحسػػب  االخػػتالؼ أسػػاس االئػػتالؼ, وأفَّ  ُيخمقػػوا متسػػاويف, وأفَّ 

 واه العقمية والجسدية.عة التي اختارىا مع قُ ب الصن  ة, ومدم تناسُ دَ شخص عمى حِ  كؿ  
عتو ومػا يمػـز إلتقانيػا, ـ أصػوؿ صػن  يجب عمى الصانع عند ابػف الحػاج أف  يػتعمَّ  ـ6ـ15َ

 عة التي يشتغؿ بيا.ـ اىحكاـ الشرعية لمصن  كما يجب عميو تعم  
ــ15َ ــ7ـ الصػػنائع المباحػػة تتسػػاوم فػػي الشػػرؼ مػػف الناحيػػة  ذىػػب ابػػف الحػػاج إلػػى أفَّ  ـ

الػػوارد عمػػى كراىػػة التَكس ػػب بػػبعض اىعمػػاؿ محمػػوؿ عمػػى مػػا إذا أراد  الشػػرعية, والنيػػي
يترتب عمى ذلؾ مف الوقوع فػي الحػراـ, دوف معرفة أحكاميا الشرعيةر ِلما  االشتغاؿ بيا

 كَمف أراد االحتراؼ بتجارة الطعاـ وىو ال يعرؼ قواعد معاوضات الربويات.
بزمانػو, وأرجػع أسػبابيا إلػى الجيػؿ  لصػنائعا ابػف الحػاج ظػاىرة غػش   استقصػىــ8َـ15َ

 , أو اىعراؼ والعادات.عة, أو الغش  بالصن  
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اشػتيرت بػيف النػاس فػي المعػامالت, مثػؿ  عػرض ابػف الحػاج لمخالفػات شػرعية ـ9ـ15َ
االعتمػػاد عمػػى الفتػػاوم الضػػعيفة, أو محاولػػة لػػي أعنػػاؽ العقػػود الشػػرعية لتكييػػؼ بعػػض 

 مة عمى أساسيا, أو عدـ مراعاة اىحكاـ الشرعية في اىعماؿ.فات المحرَّ التصر  
اع عػف ارتبػاط نَّ ميا ابػف الحػاج لمصػينيػة التػي قػدَّ نيويػة والد  تكشػؼ الوصػايا الد   ـ11ـ15َ

االقتصػػػاد بػػػالقيـ اإلسػػػالمية, ودور ومكانػػػة التعػػػاليـ اإلسػػػالمية فػػػي النشػػػاط االقتصػػػادي 
 لكفراد.
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