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د.اأ�شرف حممد دوابه

من مواليد م�سر ، حا�سل على الدكتوراه يف اإدارة الأعمال، يعمل رئي�سا لق�سم 

العلوم الإدارية واملالية بكلية املجتمع بال�سارقة، وخبريا يف جمال التدريب.

املالية  و»الأزم��ة  والتطبيق«،  النظرية  بني  الإ�سالمية  موؤلفاته:»ال�سكوك  من 

العاملية: روؤية اإ�سالمية«، و»درا�سات يف التمويل الإ�سالمي«، و»�سناديق ال�ستثمار 

يف البنوك الإ�سالمية بني النظرية والتطبيق«، وغريها...
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ذلك اإل بعد احل�سول علىموافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت
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الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية
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احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني.

اقت�ساديات  لكتاب»بناء  الإ�سالمية يف ت�سديرها   الثقافة  اإدارة  اأ�سارت 

»روافد«  اإ�سدرات  �سمن  املن�سور  الإ�سالمي«  القت�ساد  قيم  على  الأ�سرة 

توا�سل  اأن  احلالية،  املرحلة  يف   ، الإدارة  اأولويات  من  اأن  اإىل  )رق��م:28( 

اإ�سدار بع�ص الكتب يف مو�سوع كيفية التعامل مع املال والأزمات الناجتة عن 

�سوء تداوله ، وذلك اإميانا منها باأن  خطورة الو�سع يقت�سي جتميع الطاقات، 

من  ذلك  باعتبار   ، الو�سع  حقيقة  عن  الك�سف  اجت��اه  يف  اجلهود  و�سرف 

القيم  وا�ستثمار  بالعالج،  الكفيلة  ال�سبل  على  اليد  وو�سع   ، الوقت  فرو�ص 

الطيبة  نتائجها  وتو�سيح  واجلماعة  الفرد  الإ�سالمية يف حياة  القت�سادية 

الإ�سالمي  القت�ساد  لي�ص  اإذ  مقت�سياتها،  وتطبيق  متثلها  جناح  حال   يف 

اأخالقية  قيم  بعد،  ومن  قبل  من   ، ولكنه  وت�سريعات،  وم�سارف  موؤ�س�سات 

وروؤية حياتية ومنهج يف التعامل مع املوارد الطبيعية واملالية .

ال�ساأن  يف  املخت�سني  من  جمموعة  الغر�ص  لهذا  الإدارة  ا�ستكتبت  وقد 

والقيم  العتبارات  من  جمموعة  اأيديهم  بني  وو�سعت  واملايل،  القت�سادي 

والتحليل، من  وال�سرح  ال�سوء  اإلقاء  من  اأن حتظى مبزيد  اإىل  التي حتتاج 

بينها:

- اإبراز مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية يف احلفاظ على املال.

يف  املال  على  احلفاظ  ملق�سد  والجتماعية  القت�سادية  الأبعاد  �سرح   -

ال�سريعة.

ظاهرة  مثل:  م��ن   ، الظواهر  تر�سيد  يف  املالية  الثقافة  دور  اإب���راز   -

ال�ستهالك، والديون ، والقر�ص الربوي، والظواهر النف�سية والجتماعية 

من  والت�سريح  والطالق،  الكتئاب،  مثل  من  املالية،  لالأزمات  امل�ساحبة 

العمل، والإفال�ص، والنتحار...
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- تاأكيد دور قيم التكافل يف معاجلة الأو�ساع املالية املهددة لتوازن الفرد 

واملجتمع.

وقد متثلت الأهداف الفكرية واحل�سارية خلطة ال�ستكتاب يف: 

- الإ�سهام يف مواجهة الآثار الجتماعية لالأزمة املالية.

العربية  البالد  وعموم  الكويتي،  املجتمع  حت�سني  ب�سرورة  -التح�سي�ص 

والإ�سالمية من تداعيات الأزمة.

- اإحداث التوعية الالزمة ب�سرورة الرتبية املالية لدى الأ�سرة ، مثلما هو 

احلال مع الرتبية ال�سحية والرتبية البيئية والرتبية اجلمالية.

- التاأكيد على اأن من مقا�سد ال�سريعة احلفاظ على املال ، واعتبار الرتبية 

املالية داخل الأ�سرة و�سيلة فعالة لتحقيق ذلك املق�سد.

اأن الرتبية املالية  جزء من التدين  باعتبار نوعية الآثار  التاأكيد على   -

النف�سية والجتماعية املرتتبة على منهجي الرت�سيد اأو الت�سيب يف التعامل 

مع املال.

وقد �سعى د. اأ�سرف حممد دوابه اإىل اأن يفرد مباحث كتابه »نحو تربية 

والغايات  القيمية  العتبارات  تلك  من  العديد  ل�سرح  را�سدة«  اأ�سرية  مالية 

الأفراد  �سلوك  تر�سيد  وراء  من  الإ�سالم  تعاليم  تتوخاها  التي  احل�سارية 

والأ�سر يف تعاملهم مع املال ك�سبا واإنفاقا.

وقد جاء الكتاب وا�سحا يف اأفكاره، �سهال يف عبارته، ا�ستنادا اإىل اأن هذه 

القيم والتوجيهات  حمتاجة اإىل اأن تنت�سر على اأكرب قطاع، واأن تتفاعل معها 

املقا�سد  لأهم  م�ستوعبا  جاء  اأنه  كما  الإ�سالمي،  املجتمع  يف  الأ�سر  جميع 

التنمية القت�سادية  ال�سرعية يف احلفاظ على املال، ويف مقدمتها مق�سد 

ل�ستمرار  �سمانا  امل�سروعة  ال�ستثمار  اأوج��ه  يف  امل��ال   ا�ستثمار  يف  املتمثل 

مقومات احلياة، واإنقاذا للمال من الهالك، ثم مق�سد التنمية الجتماعية  



9

الذي يظهر، جليا، يف حتقيق قيم الكفاف والتكافل الجتماعي ، وتوظيف 

من  التقليل  على  ال�سارع  من  حر�سا   ، والأمني  الجتماعي  العائد  يف  املال 

ظواهر الفقر واحلرمان واجلهل واجلرمية .

ع��دد من  اأك��رب  ي��دي  ب��ني  ، وجعلها  ال���روة  ت���داول  اإىل مق�سد  اإ���س��اف��ة 

امل�ساركني يف العملية التنموية، والق�ساء على ظاهرة ح�سرها بني يدي فئة 

قليلة  تتحكم يف م�سائر العباد ، وذلك كله لتحقيق مق�سد اآخر معترب  هو 

مق�سد العدل.

متناغمة  ن�سقية  يلحظ  املال   باب  الإ�سالمية يف  الت�سريعات  والناظر يف 

بني هذه املقا�سد ، اإذ يف�سي بع�سها اإىل بع�ص، ويكون بع�سها �سببا لتحقيق 

البع�ص، اأوداعما له ، اأو ممهدا اإليه.

تعامال  املايل  ال�ساأن  تتعامل مع  الإ�سالم مل  ت�سريعات  اأن  بالذكر  وجدير 

قانونيا �سرفا، بل اإنها، وهذا يعود اإىل طبيعتها الت�سريعية، مزجت املبادئ 

الداعية اإىل تلك املقا�سد بقيم اإميانية وتربوية ، تتمثل يف اأن املال، حقيقة، 

هو مال اهلل، واأن الإن�سان م�ستخلف فيه، واأن الإميان والعمل ال�سالح ينمي 

املال ويزكيه، واأن املعا�سي ت�سعفه وترديه، واأن الإنفاق بركة ، تربو به اأموال 

لإح�سان  نف�سية  حوا�سن  متثل  التي  القيم  من  وغريها  والأ�سر...  الأف��راد 

التعامل مع املال ك�سبا واإنفاقا.

اإىل جمهور  الكتاب  تقدم هذا  باأن  ل�سعيدة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  واإن 

القراء الكرام، حر�سا منها على اكت�ساف الطاقات التنموية الكامنة خلف 

اأمان يف وجه خمتلف  التي متثل �سمام  ، تلك الطاقات  ال�سريعة  توجيهات 

الأزمات املالية التي تنعك�ص �سلبا على الأفراد والأ�سر.

 ، وال�سالح  الر�سد  اإىل  فتوؤوب   ، حكمتها  الإن�سانية  يلهم  اأن  ن�ساأل  واهلل 

وت�ستظل بظالل اخلري والفالح... اإنه �سميع جميب الدعوات...
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اأزواجه  ب�سم اهلل، واحلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وعلى 

الطاهرات، واأ�سحابه الأخيار، ومن �سار على نهجهم اإىل يوم الدين.. 

اأما بعد:

يعد بناء الأ�سرة امل�سلمة وا�ستقامتها �سر بناء املجتمع وا�ستقامته، فالأ�سرة 

هي �سر وجود الفرد، واللبنة الأوىل للمجتمع امل�سلم، وقد جعلها اهلل تعاىل 

املاأوى الكرمي الذي هياأه للب�سر من ذكر واأنثى، ي�ستقر فيه وي�سكن اإليه، قال 

تعاىل: {

 .
)((

{     

�سبحانه  ي���ق���ل  ومل   ،{ وقد قال اهلل تعاىل يف هذه الآية {   

ال�سعور،  يف  والهدوء  ال�سلوك  يف  ال�ستقرار  ملعنى  تاأكيدا  معها،  لت�سكنوا 

يف  يجد  الزوجني  من  فكّل  معانيها،  باأ�سمى  والطماأنينة  الراحة  وحتقيق 

�ساحبه الهدوء عند القلق، والب�سا�سة عند ال�سيق.

اإن اأ�سا�ص العالقة الزوجية ال�سحبة والقرتان القائمان على الوّد والأن�ص 

تكون  ما  اأ�سبه  اإنها  الآم��اد،  بعيدة  اجلذور  عميقة  العالقة  وهذه  والتاآلف، 

ب�سلة املرء بنف�سه، واإىل هذا اأ�سار القراآن الكرمي يف قوله تعاىل: {

الأولد  تربية  من  العالقة  هذه  ئه  ُتَهيِّ عما  ف�سالاً   .
)2(

{   

وكفالة الن�صء التي ل تكون اإل يف ظلِّ اأمومة حانية واأبوٍُّة كادحة. 

اإن بناء الأ�سرة امل�سلمة يقوم على زوجني يعا�سر كل منهما الآخر باملعروف 

ويبذل كل منهما احلق الواجب له بكل �سماحة و�سهولة وي�سر وحب، حتقيقا 

ال��ع��الق��ة بني  ت��ك��ون  ول��ك��ي   .
)((

لقول اهلل تعاىل: {       }

الزوجني وا�سحة املعامل، دون اأدنى غمو�ص اأو التبا�ص يف حتديد امل�سوؤوليات 

)- الروم: )2.

2- البقرة: 87).

)- الن�ساء: 9).
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والواجبات، ر�سم الإ�سالم حدود هذه العالقة واأقام اأ�سا�سها على مبداأ عام 

.
)((

ورئي�ص هو قوله �سبحانه:{         }

مكافئة.  حقوق  مبقابلها  لها  جعلت  املراأة  على  فر�ست  التي  فالواجبات   

اأما الدرجة التي ذكرتها الآية للرجال فهي درجة امل�سوؤولية عن قيادة البيت 

واإعمار الأ�سرة، وذلك مقابل التكاليف التي جعلت على عواتقهم مالية كانت 

اأو معنوية، قال تعاىل:{

، وقد جعل الإ�سالم هذه الرئا�سة والقيادة 
)2(

{     

قائمة على الت�ساور وامل�ساركة ل القهر واملغالبة، ق����ال تعاىل:{

، وق����ال تع��اىل:{
)((

{         

.
)((

 {       

اأعباء  تقا�سم  على  امل�سلمة،  الأ�سرة  بناء  خالل  من  يحث،  الإ�سالم  اإن 

�سند  والرجل  ال��رج��ال،  �سقائق  فالن�ساء  تكاليفها،  يف  وامل�ساركة  احلياة 

للمراأة، واملراأة �سكن للزوج، والإن�سان مبفرده �سعيف عن حمل هذه الأعباء، 

فاإذا �سعر بوجود من يقوم معه بحملها ويقا�سمه م�سرات احلياة واأحزانها 

دفعه ذلك اإىل مزيد من الت�سحية والبذل وال�سرب على جتاوز ال�سعوبات 

وتذليل العقبات.

ومن هنا تبدو اأهمية الرتبية املالية الرا�سدة لالأ�سرة امل�سلمة مبا يقيها �سر 

اخلالفات، ويحقق لها الأمن الروحي واملادي {

 .
)((

{          

اإن الإ�سالم يريد من خالل الرتبية املالية الأ�سرية توفري احلياة الكرمية 

)- البقرة: 228.

2- الن�ساء: )).

)- الطالق: 6.

)- البقرة: ))2.

)- قري�ص: )-).
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الطيبة لالأ�سرة امل�سلمة {

ت�سمو  ح���ي���اة   ...
)((

{                

مظلة  عليها  وترفرف  والرحمة،  وامل��ودة  احلب  وي�سودها  واجل�سد،  بالروح 

الأمن والعدل والر�سد، وتخلو من �سبح اجلوع واخلوف والكراهية والبغ�ساء 

.
)2(

والأثرة، حياة حتتكم اإىل قوله تعاىل: {      }

وتنميتها  الأ�سرة  بناء  يف  اأ�سا�سيا  ركنا  كونه  من  امل��ال  ي�سكله  ملا  ونظرا 

اأزمات  من  امل�سلمة  الأ�سر  من  العديد  تعانيه  ما  ظل  يف  فاإنه  وا�ستقرارها، 

مالية متالحقة، من �سيق يف العي�ص، وعناء يف الك�سب، وتزايد يف الديون، 

الإ�سالم  اإىل  امل�سلمة  الأ�سرة  عودة  اأهمية  تبدو  البطالة،  معدلت  وتنامي 

 من خالل 
)((

عودا جميال {               }

الرتبية املالية الأ�سرية الإ�سالمية التي تقوم على الر�سد املايل، والتي تعني 

توجيه �سلوك الأ�سرة لاللتزام بال�سوابط ال�سرعية يف ك�سب املال واإنفاقه، 

مبا يحقق لها الإح�سان يف الدنيا والآخرة.

اإ�سالمية  اأ�سرة  بناء  يف  للم�ساهمة  الكتاب  هذا  ياأتي  الإط��ار،  هذا  ويف 

م�ستقرة ومتوازنة من خالل اإدارة مالية را�سدة لالأ�سرة امل�سلمة تقوم على 

تتبعها  ف�سول  وخم�سة  مقدمة،  من  الكتاب  ويتكون  ودينا،  دنيا  الإ�سالم 

خامتة.

يتناول الف�سل الأول: املال يف الإ�سالم، من خالل ثالثة مباحث.. يركز 

املبحث الأول على حتديد مفهوم املال واأق�سامه يف الإ�سالم، ويتعر�ص املبحث 

للمقا�سد  اإب��راز  فهو  الثالث  املبحث  اأم��ا  الإ�سالم،  يف  امل��ال  لأهمية  الثاين 

ال�سرعية يف احلفاظ على املال.

خالل  من  الأ�سري،  للك�سب  الإ�سالمية  الرتبية  الثاين:  الف�سل  ويتناول 

)- النحل: 97.

2- النحل: 90.

)- البقرة: 8)).
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مبحثني؛ يتعر�ص املبحث الأول للجوانب الرتبوية املعنوية للك�سب الأ�سري، 

ويتناول املبحث الثاين اجلوانب الرتبوية املادية للك�سب الأ�سري.

خالل  من  الأ�سري،  لالإنفاق  الإ�سالمية  الرتبية  الثالث:  الف�سل  ويتناول 

مبحثني. يتعر�ص املبحث الأول للجوانب الرتبوية املعنوية لالإنفاق الأ�سري، 

لالإنفاق  املادية  الرتبوية  اجلوانب  يف  القول  فيف�سل  الثاين،  املبحث  اأم��ا 

الأ�سري.

ويتناول الف�سل الرابع: الإدارة املالية الرا�سدة مليزانية الأ�سرة، من خالل 

الرا�سدة لالأ�سرة  املالية  الإدارة  لأ�سا�سيات  الأول  املبحث  يتعر�ص  مبحثني: 

امل�سلمة، يف حني يخت�ص املبحث الثاين باحلديث  عن اإعداد ميزانية الأ�سرة 

امل�سلمة ومتابعتها.

 ويتناول الف�سل اخلام�ص والأخري: مناذج لأ�سر م�سلمة ذات تربية مالية 

را�سدة. 

واهلل تعاىل اأ�ساأل اأن يكون هذا العمل خال�سا لوجهه الكرمي، واأن ينفع به 

ا يل يوم ل ينفع مال ول بنون اإل من اأتى اهلل بقلب  يف الدنيا، واأن يكون زاداً

�سليم، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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 الف�صل الأول

 املال يف الإ�صالم
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متهيد:

املال �سرورة من �سرورات احلياة التي ل غنى للنا�ص عنها، وقد ورد ذكره 

يف القراآن الكرمي يف اأكر من ت�سعني اآية، ويف ال�سنة باأحاديث اأكر من اأن 

حت�سى، وجعله اهلل تعاىل اأحد اأمرين هما زينة احلياة الدنيا، فقال تعاىل: 

 .
)((

{          }

وي�ستهدف هذا الف�سل الوقوف على ق�سية املال يف الإ�سالم، من خالل 

املباحث الثالثة الآتية:

املبحث الأول: مفهوم املال يف الإ�سالم واأق�سامه.

املبحث الثاين: اأهمية املال يف الإ�سالم.

املبحث الثالث: املقا�سد ال�سرعية يف احلفاظ على املال.

تزداد  الذي  املو�سوع احليوي  لتقدمي �سورة متكاملة عن هذا  كله  وذلك 

والأ�سر  بالأفراد  تع�سف  التي  املعا�سرة  املالية  الأزم��ات  �سياق  يف  اأهميته 

واملوؤ�س�سات يف ظل روؤى و�سيا�سات واإجراءات مل تعط للمال اأهميته الإ�سالمية 

ك�سبا واإنفاقا. 

)- الكهف: 6).
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املبحث الأول

مفهوم املال يف الإ�شالم واأق�شامه

اأول- مفهوم املال يف الإ�سالم:

اللغة على كل ما ميلكه الإن�سان ويحوزه بالفعل �سواء كان  يطلق املال يف 

.
)((

ا اأو منفعة عْيناً

الفقهاء يعني: كل ما كان له قيمة مادية بني  واملال يف ا�سطالح جمهور 

ما  كل  فاملال   .
)2(

والختيار ال�سعة  به يف حال  النتفاع  �سرعا  وجاز  النا�ص، 

. وهو يتخذ اإحدى �سورتني: 
)(( ميكن حيازته، والنتفاع به انتفاعااً معتادااً

اأولهما: اأعيان: وهى الأ�سياء املادية املح�سو�سة، كالعقار مثال. 

بالعقار  النتفاع  مثل  العني  عن  الناجتة  الفائدة  وهى  منافع:  وثانيتهما: 

ونحوه. 

ثانيا- اأق�سام املال يف الإ�سالم: 

ينق�سم املال يف الإ�سالم اإىل عدة اأنواع وفقا لالعتبارات التالية:

1- اعتبار حماية ال�سرع: 

)/)- مال متقوم: وهو املال الذي ل�ه قيمة، وي�سمنها متلفه عند اعتدائه 

اإحرازه  اأولهما:  �سرطان:  متقومااً  يكون  حتى  املال  هذا  يف  وي�سرتط  عليه، 

مثل  والختيار  ال�سعة  حالة  �سرعا يف  به  النتفاع  جواز  وثانيهما:  وحيازته، 

النقود والعقارات ونحوهما.

)- ابن منظور: ل�سان العرب، دار �سادر، بريوت، 7)))ه�= 6)9)م، ج)) �ص2)6.

2- د. عبد ال�سالم داود العبادي: امللكية يف ال�سريعة الإ�سالمية طبيعتها الإ�سالمية ووظيفتها وقيودها، 

مكتبة الأق�سى، عمان، )9))ه�، �ص 79).

)- د. حممد م�سطفى �سلبي: املدخل يف التعريف بالفقه الإ�سالمي وقواعد امللكية والعقود فيه: دار 

النه�سة العربية للطباعة والن�سر، بريوت، )0))ه� = )98)م، �ص0)).
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ال�سرطني  اأح��د  فيه  يتوافر  ل  ال��ذي  امل��ال  وه��و  متقوم:  غري  م��ال   - 2/(

ال�سابقني، كال�سمك يف ماء البحار، والطري يف ال�سماء، فهو لي�ص يف حيازة 

اأحد، وكذلك اخلمر واخلنزير يف حق امل�سلم، لعدم جواز النتفاع بهما يف 

حالة ال�سعة والختيار بالن�سبة اإىل امل�سلم.

2- اعتبار حتوله وا�ستقراره: 

2/)- عقار: ويعني ما كان ثابتا ل ميكن نقله وحتويله من مكان اإىل اآخر، 

ف�ساء  اأو  للبناء  اأو  للزراعة  كانت  �سواء  الأرا�سي  اأن��واع  جميع  ي�سمل  وهو 

وغريها. 

2/2- منقول: ويعني ما ميكن نقله وحتويله من مكان اإىل اآخر �سواء بقي 

حافظا ل�سورته وهيئته التي كان عليها قبل النقل، اأم تغريت �سورته وهيئته 

ب�سبب النقل والتحويل، في�سمل جميع اأنواع احليوانات، والنقود، واملكيالت 

كاحلبوب، واملوزونات كالقطن، وعرو�ص التجارة �سواء اأكانت م�سنوعة اأم 

غري م�سنوعة.

3- اعتبار متاثل اأجزائه: 

)/)- مثلي: وهو ما له مثل ونظري يف الأ�سواق من غري تفاوت يعتد به يف 

اأجزائه اأو وحداته، فهو ي�سمل املكيالت واملوزونات واملعدودات التي ل تفاوت 

بني اآحادها كالأ�سياء امل�سنوعة من مادة واحدة ب�سكل وحجم واحد، اأو تكون 

اآحادها ذات تفاوت ي�سري يف احلجم كالبي�ص ونحوه مما يباع بالعدد.

النادرة،  كالتحف  التجارة  اأ�سال يف  نظري  له  لي�ص  ما  وهو  قيمي:   -2/(

اأو له نظري ولكن بينهما تفاوت يعتد به يف التعامل، كاحليوانات والأ�سجار 

ونحوها. 

4- اعتبار النقدية:

) /) - الأثمان: وتعني النقود، وهى اأي �سيء ي�ستخدم من قبل الأفراد، 
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ويلقى قبول عاما كو�سيط لال�ستبدال يف املعامالت القت�سادية، وي�سلح يف 

الوقت ذاته لقيا�ص القيم، وحفظ الروة، وت�سوية الديون واللتزامات.

 فالنقود ل ت�ستخدم لالنتفاع املبا�سر بها، بل هي و�سيلة لتحقيق املنفعة     

اأو لإ�سباع احلاجات. فهى تقتنى لالجتار بها ل فيها. وقد كانت النقود قدميا 

تتمثل يف  اليوم  والفلو�ص، وهى  الف�سي  والدرهم  الذهبي  الدينار  تتمثل يف 

ق�سمني رئي�سيني: 

املعدنية  النقدية والعمالت  الأوراق  تتمثل يف  التي  الرمزية  النقود  الأول: 

ال�سغرية امل�ساعدة لها التي ت�سدر عن خزانة الدولة اأو البنك املركزي.

والثاين: النقود امل�سرفية التي تتمثل يف الودائع التي حتتفظ بها البنوك، 

وميكن الت�سرف فيها عن طريق ا�ستخدام ال�سيكات.

)/2- عرو�ص: هى كل �سيء يباع وي�سرتى ما عدا النقود، مثل اخلامات، 

وال�سلع ن�سف امل�سنوعة، وال�سلع امل�سنوعة ونحوها. 

وتنق�سم العرو�ص اإىل ق�سمني:

)/2/)- عرو�ص قنية: وهى غري املعدة للبيع، فلي�ص مق�سودا بها النماء، 

اأي ال�ستثمار، واإمنا هى لال�ستعمال ال�سخ�سي.

)/2/2- عرو�ص جتارة: وهى املق�سود بها النماء -اأي ال�ستثمار- وتكون 

معدة للبيع بهدف الربح.

5- اعتبار بقائه وذهابه: 

)/)- ا�ستهالكي: وهو ما يذهب كله يف حالة النتفاع به كالطعام وال�سراب 

ونحوه. 

بقاء  مع  به  النتفاع  ميكن  ما  وهو  ا�ستهالكي(:  )غري  ا�ستعمايل   -2/(

عينه كالكتاب وال�سيارة ونحوهما.
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6- اعتبار قابلية التملك وعدمها: 

العام،  للنفع  للتملك مطلقا: وهو كل مال خ�س�ص  6/)- مال غري قابل 

كالطرق العامة واجل�سور ونحوها. 

2/6- مال غري قابل للتملك اإل مب�سوغ �سرعي: كالأعيان املوقوفة، حيث   

ل ي�سح بيعها اإل اإذا تهدمت، اأو اأ�سبحت نفقاتها اأكر من منفعتها مثال. 

6/)- مال قابل للتملك: وهو كل ما عدا النوعني ال�سابقني.
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املبحث الثاين

اأهمية املال يف الإ�شالم

تنبعث اأهمية املال يف الإ�سالم من كونه من ال�سروريات التي تقوم عليها 

عن   [ اهلل  ر�سول  ونهى  امل��ال،  حرمة  الإ���س��الم  ق��رر  وق��د  النا�ص.  حياة 

، واأعطى املال اخلا�ص 
)2(

، وجعل »من قتل دون ماله فهو �سهيد«
)((

اإ�ساعته«

يتعار�ص مع  واح��رتام ملكيته ما دام ل  العام يف حمايته وحفظه  املال  حق 

.
)((

امل�سلحة العامة »كل امل�سلم على امل�سلم حرام: دمه وماله وعر�سه«

الدنيا،  احلياة  اأعرا�ص  من  عر�ص  اأن��ه  على  امل��ال  اإىل  الإ�سالم  وينظر 

وو�سيلة من و�سائل تي�سري احلياة على النا�ص، فهو مل يذم املال ب�سورة ت�سعه 

مرتبة  يف  ي�سعه  الذي  املدح  ميدحه  ومل  املحرمات،  اأو  املنكرات  مرتبة  يف 

املحمودات، فهو جمرد و�سيلة اإن مت ا�ستخدامها يف اخلري فهي خري، واإن مت 

ا�ستخدامها يف ال�س��ر فهي �سر.. يق���ول تع�اىل:{

.
)((

{     

فاملال لي�ص مذموما لذاته، بل يقع الذم ملعنى من ابن اآدم، وذلك املعنى 

اإما �سدة حر�سه، اأو تناول�ه يف غري حله، اأو حب�سه عن حقه، اأو اإخراجه يف 

غري وجهه، اأو املفاخرة به، ولهذا قال اهلل تعايل:

 .
)((

{                  } -

العربي، بريوت، ج)       الرتاث  اإحياء  دار  الباقي،  عبد  فوؤاد  م�سلم، حتقيق حممد  م�سلم: �سحيح   -(

�ص 986).

2- البخاري: �سحيح البخاري: حتقيق د. م�سطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت، الطبعة 

الثالثة 07))ه� = 987)م، ج2 �ص877. 

اإبراهيم  بن  املح�سن  عبد  حممد:  بن  اهلل  عو�ص  بن  طارق  حتقيق  الأو�سط:  املعجم  الطرباين:   -(

احل�سيني: دار احلرمني، القاهرة، ))))ه�، ج8 �ص)9.

)- الليل: )-)).

)- الأنفال: 28.
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.
)((

{         }  -

} -

.
)2(

{        

} -

 .
)((

{                    

وعن عمرو بن عوف الأن�ساري[اأن ر�سول اهلل ] قال: »فو اهلل ما 

الفقر اأخ�سى عليكم ولكني اأخ�سى عليكم اأن تب�سط الدنيا عليكم كما ب�سطت 

 .
)((

على من كان قبلكم فتناف�سوها كما تناف�سوها، وتهلككم كما اأهلكتهم«

وعن كعب بن مالك[عن النبي ] اأنه قال: »ما ذئبان جائعان اأر�سال 

.
)((

يف غنم باأف�سد لها من حر�ص املرء على املال، وال�ّسرف لدينه«

 وعن كعب بن عيا�ص[قال: �سمعت ر�سول اهلل ] يقول: »اإن لكل اأمة 

 .
)6(

فتنة، وفتنة اأمتي املال«

مبغ�ص:   هو  ول  مرغب  هو  ل  ب�سورة  املال  الكرمي  القران  �ساق  وقد 

   }

، كما جعل منه قوام بني اآدم:{
)7(

{     

)- العلق: 7-6.

2- اآل عمران: )).

)- التوبة: )2.

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق، ج) �ص)227.

)- الرتمذي: �سنن الرتمذي، حتقيق اأحمد حممد �ساكر واآخرون، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 

ج) �ص88).

6- املرجع ال�سابق: ج) �ص69).

7- الكهف: 6).
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، و�سماه خريا:{
)((

 {             

          ،
)2(

 {                   

 .
)((

{               }

ال�سالح  املال  »نعم  قال:  اأنه   [ النبي  العا�ص[عن  بن  وعن عمرو 

.
)((

للمرء ال�سالح«

وقال ابن عبا�ص [: »الدراهم والدنانري خوامت اهلل يف الأر�ص، ل توؤكل 

.
)((

ول ت�سرب حيث ق�سدت بها ق�سيت حاجتك«

وقال �سعيد بن امل�سيب: »ل خري فيمن ل يريد جمع املال من حله يكف به 

.
)6(

وجهه عن النا�ص، وي�سل به رحمه، ويعطي من حقه«

وقيل لأبي الزناد: مل حتب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: هي واإن 

اأدنتني منها فقد �سانتني عنها. وقال بع�ص احلكماء: من اأ�سلح ماله فقد 

.
)7(

�سان الأكرمني الدين والعر�ص

، فكيف باملال يف 
)8(

وكان �سفيان الثوري يقول: »املال يف هذا الزمان �سالح«

زماننا؟! ل �سك اأن احلاجة اإليه اأوىل واأ�سد.

اإن املال يف الإ�سالم لي�ص غاية يف حد ذاته، واإمنا هو و�سيلة من و�سائل 

تبادل املنافع وق�ساء احلوائج، فمن ا�ستعمله يف هذا ال�سبيل فاإن املال يف يده 

)- الن�ساء: ).

2- البقرة: )8).

)- العاديات: 8.

)- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد، موؤ�س�سة قرطبة، م�سر، بدون تاريخ ن�سر، ج) �ص97).

)- املاوردي: اأدب الدنيا والدين: دار الفرجاين، القاهرة، )98)م، �ص)9)-96). 

6- ابن قدامة املقد�سي: خمت�سر منهاج القا�سدين، دار الرتاث، 98))ه�، �ص96).

7- املاوردي: اأدب الدنيا والدين، مرجع �سابق، �ص96).

ال�سعب،  دار  الربدوين،  العليم  عبد  اأحمد  حتقيق  الكرمي:  القراآن  لأحكام  اجلامع  القرطبي:   -8

القاهرة، الطبعة الثانية 72))ه�، ج) �ص20).
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خري له وللمجتمع، ومن ا�ستعمله على اأنه غاية ولذة انقلب اإىل �سهوة تورث 

�ساحبه املهالك، وتفتح على النا�ص اأبوابا من الف�ساد. 

يقول الإمام الغزايل: »املال مثل حية فيها �سم وترياق، ففوائده ترياقه، 

�سره،  من  يحرتز  اأن  اأمكنه  وفوائده  غوائله  عرف  فمن  �سمومه،  وغوائله 

.
)((

وي�ستدر من خريه«

ويقول يحيى بن معاذ: »الدرهم عقرب، فاإن مل حت�سن رقيته فال تاأخذه، 

ِحّله، وو�سعه يف حقه. وقال:  اأخذه من  ورقيته  اإن لدغك قتلك �سمه،  فاإنه 

منه  يوؤخذ  مبثلهما،  اخلالئق  ت�سمع  ل  موته  عند  ماله  يف  للعبد  م�سيبتان 

.
)2(

ماله، وي�ساأل عنه كله«

فاملال، على كل حال، متاع من متاع الدنيا ل يحتقره الإ�سالم حتى يخلى 

اأيدي امل�سلمني منه، ول يعتز به حتى يجعله هَمَّ امل�سلمني، ولكن يجعله و�سيلة 

اإىل اخلري اإن اأراد �ساحبه به اخلري، ويريد للم�سلم اأن يكون عامال مكافحا 

اأهله، ويعترب  اأمته وخري  ليكون بيده في�ستغله خلريه وخري  املال  حم�سنا يف 

.
)((

هذا كله من �سميم العبادات

ومن ثم حر�ص الإ�سالم على حفظ املال باعتباره من الكليات اخلم�ص التي 

.
)((

جاءت ال�سريعة لرعايتها

)- اأبو حامد الغزايل: اإحياء علوم الدين، مكتبة الإميان، املن�سورة، بدون تاريخ ن�سر، ج) �ص)22.

2- ابن قدامة املقد�سي: خمت�سر منهاج القا�سدين، مرجع �سابق، �ص96).

)- ح�سن البنا: حديث الثالثاء، مكتبة القراآن، القاهرة، �ص06) )بت�سرف(.

)- الكليات اخلم�ص هي: حفظ الدين والنف�ص والعقل واملال والن�سل.
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املبحث الثالث

املقا�شد ال�شرعية يف احلفاظ على املال

التي  والغايات  والأ�سرار  واحلكم  املعاين  باأنها  ال�سرعية  املقا�سد  تعرف 

اأرادها ال�سارع احلكيم عند كل حكم من الأحكام، لتحقيق م�سالح العباد 

يف الدنيا والآخرة. وتتعدد اأحكام املال يف الإ�سالم، وكذلك معانيها وحكمها 

واأ�سرارها وغايتها، باعتبار قوام حياة النا�ص على املال ك�سبا واإنفاقا. 

ويعد حفظ املال مق�سدا �سرعيا اأ�سيال، »فاأ�سل حفظ املال قوله تعاىل:  

}

ال��وداع: »اإن  ] يف خطبة حجة  . وقول النبي 
)((

{       

دماءكم واأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف �سهركم هذا يف بلدكم 

، وقوله 
)((

. وقوله ]: »ل يحل مال امرئ م�سلم اإل عن طيب نف�ص«
)2(

هذا«

، وهو تنويه ب�ساأن حفظ املال وحافظه، 
)((

]: »من قتل دون ماله فهو �سهيد«
.

)((

وعظم اإثم املعتدي عليه«

 وح�سول حفظ املال يكون ب�سبط اأ�ساليب حفظه، واأ�ساليب اإدارته، قال 

، وق��ال �سبحانه:          
)6(

تعاىل: {                         }

.
)7(

{           }

املال، فقد  الر�سد القت�سادي حلفظ  اأهمية  الكرمية  الآية  وتعك�ص هذه   

)- الن�ساء: 29.

2- ابن ماجه: �سنن ابن ماجه: حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت، ج2 �ص)02).

)- الدار قطني: �سنن الدار قطني: حتقيق ال�سيد عبد اهلل ها�سم مياين املدين، دار املعرفة، بريوت 

86))ه�، ج) �ص26. 

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق، ج2 �ص877.

 – ال�سالم  دار  – تون�ص،  دار �سحنون  الإ�سالمية،  ال�سريعة  بن عا�سور: مقا�سد  الطاهر  )- حممد 

القاهرة، الطبعة الثانية 28))ه�، �ص78).

6- الن�ساء: ).

7- الن�ساء: 6.
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ميتلكون  الذين  الأطفال  حّق  يف  الر�سد  ا�سطالح  الكرمي  القراآن  ا�ستعمل 

اأموال ولكن ل قّيم لهم، فذكر اأّنه ل بّد من جعل قّيم وويّل عليهم حتى يبلغوا 

باأنه:  الر�سد  وال�سافعي  الب�سري  واحل�سن  عبا�ص  ابن  عرف  وقد  الر�سد، 

باأنه:»ال�ستقامة  الكا�ساين  ، وعرفه 
)((

امل��ال« واإ�سالح يف  الدين  »�سالح يف 

.
)2(

والهتداء يف حفظ املال واإ�سالحه«

والتوجيهات                         الت�سريعات  من  الإ���س��الم  �سرع  فقد  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن   

ما ير�سخ مفهوم الر�سد حلفظ املال، �سواء من جهة حت�سيل اأ�سباب وجود 

املال وك�سبه اأو من جهة حت�سيل اأ�سباب �سونه ونفي الف�ساد عنه، اأو مبعنى 

اآخر من جهة بقائه وا�ستمراره. 

ال�سعي  على  احلث  وحت�سيال،  اإيجادا  امل��ال،  على  احلفاظ  و�سائل  فمن 

وال�ستثمار لك�سب الرزق وحت�سيل املعا�ص، واحرتام امللكية الفردية، وتقدير 

قيمة العمل ورفع منزلته، وال�سمو باأقدار العمال. 

يف  الت�سرف  �سبط  وا�ستمرارا،  بقاء  امل��ال،  على  احلفاظ  و�سائل  ومن 

املال بحدود امل�سلحة العامة، ومن ثم حترمي اكت�ساب املال بالو�سائل غري 

وكذلك  ونحوها،  والنج�ص  والحتكار،  والغ�ص،  والقمار،  كالربا،  امل�سروعة، 

وت�سريع  التحايل،  اأو  ال�سطو  اأو  بال�سرقة  الغري  مال  على  العتداء  حترمي 

يف  امل��ال  واإنفاق  والتقتري  الكتناز  الإ�سالم  حرم  كما  ذل��ك.  على  العقوبة 

تبذير،                         اأو  اإ�سراف،  اأو  حمرمة،  وخدمات  �سلع  من  امل�سروعة:  غري  الوجوه 

اأو ترف، ونحو ذلك.

متنوعة  �سرعية  مقا�سد  حتقيق  اإىل  هذا  كل  وراء  من  يهدف  والإ�سالم 

اإىل حتقيقه ممثال يف حفظ  الأ�سيل وتهدف  تنبثق من املق�سد  ومرتابطة 

املال، وتتمثل هذه املقا�سد فيما يلي:

)- املاوردي: النكت والعيون: دار الكتب العلمية: بريوت: لبنان: ج) �ص))).

2- الكا�ساين: بدائع ال�سنائع: دار الكتاب العربي: بريوت: 982)م: ج7 �ص70).
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اأول- مق�شد التنمية القت�شادية:

الت�سريع  يف  امل��ال  على  احلفاظ  مقا�سد  من  القت�سادية  التنمية  تعترب 

وحتقيق  امل��ال  على  للحفاظ  �سرعي  تكليف  الأر����ص  فاإعمار  الإ���س��الم��ي، 

ا�ستمرارية احلياة الب�سرية، وبقدر كفاءة ا�ستخدام املال، ي�سهم يف حتقيق 

ومنع:  امل��ال  ا�ستثمار  على  الإ�سالم  حر�ص  ثم  ومن  القت�سادية.  التنمية 

على  وحث  والتقتري.  والرتف  والتبذير  والإ�سراف  والقمار  والربا  الكتناز 

الإ�سالمية من �سروريات، وحاجيات،  لالأولويات  وفقا  ال�ستثمارات  توجيه 

وزراعة وجتارة  �سناعة  ال�ستثمار من  تنويع جمالت  وكذلك  وحت�سينيات، 

للمجتمع، حتى يكتفي املجتمع، وي�ستغني  ل�سد احلاجات املقررة  وخدمات، 

عن غريه. 

كما ربط الإ�سالم بني امللكية الفردية والعمل على ا�ستثمار املال وتنميته، 

فاأجاز التملك عن طريق العمل، وعن طريق ال�ستثمار امل�سروع الذي يحقق 

الرفاهية للفرد واملجتمع، ويف �سبيل ذلك حث امل�سلم على حتقيق ربح ير�سي 

َثرة اأو طمع – ويلبي طموحه يف ا�ستمرارية ا�ستثماراته 
َ
نف�سه - دون ج�سع اأو اأ

 .
)((

ومنوها، ويحقق معادلة »نعم املال ال�سالح للمرء ال�سالح«

ا�ستثمار  اإيجابه  خالل  من  املال  وتنمية  الربح  اإىل  الإ�سالم  دعوة  وتبدو 

وقاية  »الربح  اأن  املعروفة  الفقهية  املبادئ  فمن  عاطال،  تركه  وعدم  املال 

لراأ�ص املال«، واأن »اخل�سارة م�سروفة اإىل راأ�ص املال«، واأن »النفقة م�سروفة 

اإىل الربح«. 

ثانيا- مق�شد التنمية الجتماعية:

التنمية الجتماعية مق�سد من مقا�سد حفظ املال يف الت�سريع الإ�سالمي، 

حتقيق  اإىل  ي�سعى  الإ�سالمي  املنهج  وفق  لال�ستثمار  توجيهه  حال  فاملال 

املجتمع،  طبقات  بني  الفوارق  وتقريب  وال��روة،  الدخل  توزيع  يف  الكفاءة 

)- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص97).
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ومعاجلة م�سكلة البطالة، وزيادة التوظيف والعمالة، واإعداد فئة من العمال 

املهرة، وزيادة م�سادر املجتمع وموارده ما اأمكن، وحتقيق التوازن التنموي 

النف�سي  الأمن  وحتقيق  املالئمة،  امل�ساكن  وتوفري  املختلفة،  القطاعات  بني 

من  الدولة  حا�سالت  وزي��ادة  والتعليم،  ال�سحة  و�سائل  وتوفري  والغذائي، 

النقد الأجنبي، وتر�سيخ مفهوم العتماد على الذات ل التبعية للغري. 

كما اأن الإ�سالم يحث على ا�ستثمار الأموال يف الأن�سطة القت�سادية التي 

تولد نفعااً لأكرب عدد من الفقراء واملحتاجني لرفع كفايتهم، من خالل اإعطاء 

الأولوية لال�ستثمارات التي تعطي وزنا اأكرب لل�سلع ال�سرورية واحلاجية التي 

ينفق الفقراء غالب دخلهم عليها؛ وهو ما ي�سهم عادة يف تخفي�ص اأ�سعارها، 

للدخل  اأكرب  وزن  اإعطاء  عن  ف�سال  منها،  املتولد  امل�ستهلك  فائ�ص  وزي��ادة 

الذي يولده ال�ستثمار ويذهب للفقراء من خالل الزكاة. 

ال�ستثمار وجمالته  �سيغ  باختيار  الإقليمي  التوازن  الإ�سالم  يراعي  كما 

ف�سال  الأم��وال،  روؤو���ص  لأ�سحاب  الإقليمية  التنمية  على حتقيق  تعمل  التي 

الأجيال  لأن  القادمة،  والأجيال  احلالية  الأجيال  ث��روات  بني  املوازنة  عن 

على  الآباء  يحث  فالإ�سالم  الأجيال احلا�سرة،  ثروات  لها حق يف  القادمة 

اأبي  ] �سعد بن  الر�سول  اأغنياء ل فقراء، ويف هذا يو�سي  اأولدهم  ترك 

عالة  تذرهم  اأن  من  خري  اأغنياء  ورثتك  ت��ذر  اإن  وقا�ص[قائال:»اإنك 

، وروى اأبو هريرة[عن ر�سول اهلل ] اأنه قال: »اإذا 
)((

يتكففون النا�ص«

به،            ينتفع  علم  اأو  جارية،  �سدقة  ثالث:  من  اإل  عمله  انقطع  الإن�سان  مات 

 .
)2(

اأو ولد �سالح يدعو له«

الرتاحم  من  �سورة  يف  الأجيال  بني  الرتابط  اإىل  الكرمي  القراآن  وي�سري 

والتعاطف يف قوله تعاىل: {

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج2 �ص)26.

2- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص))2).
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احلالية  الأج��ي��ال  م�سالح  مب��راع��اة  يهتم  فالإ�سالم   .
)((

{         

وامل�ستقبلية، والأقربون اأوىل باملعروف. 

اإن ما مييز املنهج القت�سادي الإ�سالمي اأن املال فيه ذو م�سوؤولية اجتماعية 

املجتمع من حوله،  منافعه مبنافع  ربط  امل�سلم  تقت�سي من  �سامية  ور�سالة 

وجتنب ما يلحق به واملجتمع من اأ�سرار من ا�ستخدام املال، انطالقا من مبداأ 

. والإ�سالم يرجو 
)2(

]: »ل �سرر ول �سرار« ال�ستخالف، وتطبيقا لقوله 

من وراء كل ذلك حتقيق الرفاه وال�سعادة للفرد واملجتمع يف الدنيا والآخرة، 

من خالل التوازن بني م�سلحة الفرد وم�سلحة املجتمع، ب�سمان حد الكفاية 

لالأفراد، وتوفري ال�سبل لإ�سباع كافة احلاجات الإن�سانية الأ�سا�سية، ومن ثم 

حت�سني م�ستوى احلياة على ال�سعيدين املادي والروحي. 

اإ�سافة اإىل اأن املجتمع، من خالل الروؤية الإ�سالمية، جمتمع ي�سند بع�سه 

بع�سا، وت�سري حركته الإمنائية يف اجتاه التقليل من ظواهر الفقر واحلرمان 

واجلهل واجلرمية، وحتقيق الكفاف الجتماعي والأمني يف ال�سكن واملاأكل 

وامل�سرب و�سرورات احلياة.

ثالثا- مق�شد تداول الرثوة:

فالإ�سالم  الإ�سالمي،  الت�سريع  يف  املال  حفظ  مقا�سد  من  الروة  تداول 

اأفراد املجتمع يف  اأكرب عدد ممكن من  اإ�سراك  اإىل  يهدف من تداول املال 

ال�ستفادة منه، واحليلولة دون ح�سره يف اأيدي فئة قليلة من فئاته، »فتي�سري 

واحدة،                  يد  ق��ارا يف  يكون  اأن  واإخ��راج��ه عن  الأم��ة  اآح��اد  امل��ال على  دوران 

قوله  يف  القراآن  اإليه  اأ�سار  �سرعي،  مق�سد  واحد  اإىل  واحد  من  منتقال  اأو 

 .
)((

تعاىل: {                 }

)- احل�سر: 0).

2- اأحمد: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص))).

)- احل�سر: 7.
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وتداول الروة مق�سد �سرعي عظيم دل عليه الرتغيب يف املعاملة باملال، 

وم�سروعية التوثق يف انتقال الأموال من يد لأخرى. ففي الرتغيب يف املعاملة 

 ...
)((

{ جاء قوله تعاىل: {               

وقول النبي ]: »ما من م�سلم يزرع زرعا اأو يغر�ص غر�سا فياأكل منه طري 

... ويف التوثق وردت اأدلة كثرية يف 
)2(

اأو اإن�سان اأو بهيمة اإل كان له به �سدقة«

م�سروعية الإ�سهاد واحلث عليه، منها ق��وله تع�اىل: {

، ومنها عمل النبي ]... 
)((

{.....                     

وحمافظةاً على تداول املال، �سرعت عقود املعامالت لنقل احلقوق املالية... 

ولأجل مق�سد دوران املال كان الأ�سل يف العقود املالية اللزوم دون التخيري 

اإل ب�سرط... وت�سهيل املعامالت بقدر الإمكان، وترجيح جانب ما فيها من 

امل�سلحة على ما ع�سى اأن يعرت�سها من خفيف املف�سدة، ولذلك مل ي�سرتط 

يف التبايع ح�سور كال العو�سني، فاغتفر ما يف ذلك من احتمال الإفال�ص، 

و�سرعت املعامالت على العمل مثل املغار�سة وامل�ساقاة، واغتفر ما يف ذلك 

من الغرر، و�سرعت البيوعات على الأو�ساف، واغتفر ما يف ذلك من ال�سرر، 

.
)((

وذلك كله لق�سد ت�سهيل املبادلة وتي�سري حاجات الأمة

كما حرم الإ�سالم حب�ص الأموال عن التداول وحارب ظاهرة الكتناز، قال 

تع��اىل: {

، وحرم الإ�سالم الحتكار، وفر�ص الزكاة، حتقيقا ملق�سد 
)((

{                  

توزيع  واإع��ادة  ال�ستثمار،  نحو  الأم��وال  توجيه  لقدرتها على  ال��روة،  تداول 

الدخل والروة يف املجتمع. 

)- املزمل: 20.

2- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج) �ص)0).

�سابق:  مرجع  الإ�سالمية:  ال�سريعة  مقا�سد  عا�سور:  بن  الطاهر  حممد  وانظر:   .282 البقرة:   -(

�ص7)).

)- انظر: املرجع ال�سابق: �ص7))-76) )بت�سرف(.

)- التوبة: )).
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رابعا- مق�شد العدل: 

 العدل هو امليزان الذي اأنزل اهلل تعاىل الكتاب به ليقوم النا�ص بالق�سط، ق��ال 

تع����ال��ى: {

، وقد اأمر اهلل تعاىل بالعدل يف قوله: {
)((

{         

 .
)2(

{       

 ،
)((

الظلم ومنع  العدل  اأ�سل  على  مبنية  ال�سريعة  يف  املعامالت  وجميع 

والإنفاق،  الك�سب  ميزان  و�سبط  امل��ال،  حلفظ  اإ�سالمي  مق�سد  والعدل 

وتدفع  العامة،  امل�سالح  وحتفظ  ويتاآلف،  املجتمع  وياأمن  الدنيا،  تعمر  به 

الأ�سرار. 

وقد حر�ست ال�سريعة الإ�سالمية على حتقيق العدل يف الك�سب والإنفاق، 

الفرد وم�سلحة اجلماعة، فال طغيان لأحدهما على  فوازنت بني م�سلحة 

العالقة  يف  العدل  على  وحافظت  للطرفني،  متحققة  م�سالح  بل  الآخ��ر 

التعاقدية بني العمال واأ�سحاب الأعمال فال ت�سويف ول ا�ستغالل، ور�سخت 

بالغرم،  الغنم  بل  لالآخر،  ومغرم  لأحدهما  ال�سركاء، فال مغنم  للعدل بني 

القت�ساد يف  لال�ستثمارات، وحثت على  الإقليمي  التوازن  بتحقيق  وطالبت 

الإنفاق دون اإ�سراف اأو تبذير اأو تقتري، وجعلت للفقراء حقا يف مال الأغنياء 

من خالل فري�سة الزكاة وغريها من اأوجه الإنفاق الإح�ساين.

كما اأباح الإ�سالم املعامالت العادلة التي ل ظلم فيها ول اعتداء على حقوق 

الآخرين، ومن اأجل ذلك اأقر اأنواعا من العقود كانت موجودة قبل الإ�سالم 

)- احلديد: )2.

2- النحل: 90.

ج28  الثالثة:)99)م:  الطبعة  القاهرة:  العربي-  الغد  دار  الكربى:  الفتاوى  تيمية:  ابن  انظر:   -(

�ص)8)، ج29 �ص)))-))). و ابن القيم: اإعالم املوقعني عن رب العاملني: حتقيق طه عبد الرءوف 

ج)  ن�سر:  تاريخ  بدون  القاهرة:  املنياوي:  اإمبابي  حممد  ح�سني  الأزهرية:  الكليات  مكتبة  �سعد: 

�ص86).
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اأن نقاها مما كانت حتمله من الظلم، وذلك كالبيع والإجارة والرهن  بعد 

وال�سركة وغريها، وفتح املجال اأمام ما تك�سف عنه التجارب الجتماعية من 

اأو الإجحاف بطرف من الأطراف،     عقود �سريطة اأن ل تنطوي على الظلم 

اأو تكون من اأكل اأموال النا�ص بالباطل. 

الر�سا  من  اأ�سا�ص  على  قائم  الإ�سالم  يف  املايل  التعامل  تنظيم  اأن  كما 

اإذا  اإل  املتعاقدين  العقود ل مت�سي على  اأن  الإ�سالم  ثم قرر  والعدل، ومن 

كانت عن ترا�ص وعدل، قال تعاىل: {

.
)((

{                     

البيع  اإباحة  املق�سد  هذا  حتقيق  يف  اجللية  ال�سريعة  و�سائل  اأعظم  ومن 

، ثم نبه �سبحانه 
)2(

وحترمي الربا، فقال تعاىل: {           }

عند ختم اآيات حترمي الربا على املق�سد ال�سرعي من اإباحة البيع وحترمي 

الربا، وهو حتقيق العدل ونفي الظلم فقال �سبحانه: {

.
)((

{            

من  التعادل  واملقابالت  املعاو�سات  ه��ذه  يف  »الأ���س��ل  تيمية:  اب��ن  يقول 

اأو ربا دخلها الظلم فحرمها اهلل  اجلانبني، فاإن ا�ستمل اأحدهما على غرر 

 .
)((

الذي حرم الظلم على نف�سه، وجعله حمرما على عباده«

وهكذا يتبني اأن هذه املقا�سد الأربعة هي اأ�سا�ص املنهج الإ�سالمي يف حفظ 

وحفظه  للمال  الر�سادة  الإ�سالم  حقق  املقا�سد  وبهذه  واإنفاقا،  ك�سبا  املال 

نظام  حفظ  يف  عنها  غنى  ل  كقيمة  دوره  ي��وؤدي  حتى  الف�ساد،  عن  و�سانه 

احلياة، وحتقيق اأهدافها احل�سارية والإن�سانية. 

املالية  امل�سلمة يكون عن طريق الرتبية  الأ�سرة  وحتقيق تلك املقا�سد يف 

)- الن�ساء: 29.

2- البقرة: 276.

)- البقرة: 279.

)- انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكربى: مرجع �سابق: ج28 �ص)8)، ج29 �ص07).
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لالأ�سرة �سواء يف ك�سب املال اأو اإنفاقه، من خالل التزامها باملبادئ وال�سوابط 

وما  املقا�سد  هذه  اأن  باعتبار  وذل��ك  املقا�سد،  بتلك  املرتبطة  الإ�سالمية 

ال�سعادَة  -واقعيااً-  اأن حتقق  التي ميكن  هي  و�سوابط  مبادئ  من  تت�سمنه 

الدنيوية والأخروية لالأ�سرة امل�سلمة.
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الف�صل الثاين

الرتبية الإ�صالمية

للك�صب الأ�رسي
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متهيد:

يعترب الإ�سالم امل�ساواة بني الرجل واملراأة يف الك�سب والتملك من مبادئه 

تع��اىل:{ يق�ول  الع��امة، 

املجهود  الأ�سرة ن�سيبه من  اأف��راد  لكل فرد من  ، وهو مينح 
)((

 {       

الك�سبي الذي يبذله ذكرااً كان اأم اأنثى، �سواء اأكان ذلك املجهود زراعيا اأم 

�سناعيا، اأم جتاريا اأم خدميًّا....

واإذا كانت الوظيفة الأ�سا�سية للمراأة التي هياأها اهلل لها بدنّيااً ونف�سّيااً هي 

ال�ساحلة، فاإن ذلك ل يحول  الأ�سرة  وبناء  الأجيال، وتدبري املنزل،  تربية 

تعمري  الرجل يف  �سريكة  فهي  املختلفة،  القت�سادية  بالأن�سطة  قيامها  دون 

الأر�ص، فلها اأن تبيع وتتاجر وتعقد ال�سفقات، واأن تقوم بالغر�ص والزراعة 

واحل�ساد وغريها من الأعمال مبا ي�سون كرامتها ول ي�سيء اإليها.

و�سرع  والعطاء،  والأخذ  الك�سب  اإن�سان حقه يف  لكل  الإ�سالم  اأعطى  لقد 

لالإن�سان ذكرااً كان اأم اأنثى اأن يك�سب من مال اهلل، ويكون م�سوؤولاً عن هذا 

املال، ولي�ص لأحد من الب�سر اأن ياأخذ هذا احلق املكت�سب بغري حق م�سروع 

مهما كان، وقد ورد يف القراآن الكرمي من الأحكام ما يدل على اإقرار امللكية 

الك�سب  املعامالت، وطرق  واأحكام  الإرث،  كاأحكام  والأنثى،  للذكر  الفردية 

الأخرى املباحة. 

وقد ي�سر اهلل لالإن�سان، ذكرا كان اأو اأنثى، ال�سبيل اأمام ممار�سة الن�ساط 

يف  فاعال  ع�سوا  يكون  حتى  للك�سب  ال��دوؤوب  وال�سعي  والعمل  القت�سادي، 

املجتمع.. فقال تعاىل: {

 .
)2(

 {   

)- الن�ساء: 2).

2- امللك: )).
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ووفق هذا الإطار ميكن لالأ�سرة امل�سلمة اأن تاأخذ بزمام اأمرها نحو الك�سب 

وفق منهج تربوي اإ�سالمي ر�سيد يقوم على ركنني اأ�سا�سيني اأحدهما معنوي 

)اإمياين اأو عقدي(، والآخر مادي.

الأ�سري  للك�سب  الإ�سالمية  الرتبية  الوقوف على  الف�سل  وي�ستهدف هذا 

من خالل املبحثني التاليني:

املبحث الأول: اجلوانب الرتبوية املعنوية للك�سب الأ�سري.

املبحث الثاين: اجلوانب الرتبوية املادية للك�سب الأ�سري.
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املبحث الأول

اجلوانب الرتبوية املعنوية للك�شب الأ�شري

تقوم الرتبية املعنوية للك�سب الأ�سري يف الإ�سالم على تعميق البعد الإمياين 

وحتقيق الربكة القت�سادية يف ك�سب الأ�سرة امل�سلمة.

والربكة القت�سادية هي اأحوج ما حتتاج اإليه الأ�سرة امل�سلمة، فهي لي�ص 

زيادته  امل��ال  النعم.. فهي يف  وك��رة  وال��رب،  اإنها جوامع اخلري  لها ح��دود، 

وكرته، ويف العلم الإحاطة واملعرفة، ويف الدار �سعتها و�سكينتها وهدووؤها، 

ويف  فيه،  احلوائج  وق�ساء  ات�ساعه  الوقت  ويف  وح�سنه،  وفرته  الطعام  ويف 

الأولد  ويف  فيه،  العمل  وح�سن  طوله  العمر  ويف  وكمالها،  متامها  ال�سحة 

برهم وح�سن اأخالقهم، ويف الأ�سرة ان�سجامها وتفاهمها.

اأول  امل�سلمة من  ] على حتقيق تلك الربكة لالأ�سرة  النبي  وقد حر�ص 

يوم تبنى فيه من خالل دعائه للزوج: »بارك اهلل لك، وبارك عليك، وجمع 

 .
)((

بينكما يف خري«

امل�سلمني  وحث  بالربكة،  امل�سلمة  لالأ�سرة  دعا  قد   [ النبي  كان  واإذا 

ذاتها-  حد  يف  الك�سب-  يف  الربكة  فاإن  الكرمية،  ال�سنة  تلك  تر�سيخ  على 

تربوية  مبادئ  نتاج  بل هي  البع�ص،  كما يظن  تاأتي �سدفة  اأن  لها  ل ميكن 

معنوية للك�سب ينبغي تربية النف�ص عليها، والع�ص عليها بالنواجذ، وتطبيقها 

على اأر�ص الواقع حتى تنعم الأ�سرة امل�سلمة بظاللها، وتتحقق لها الرفاهية 

وال�سعادة القت�سادية التي ي�سعى كل لبيب اإىل حتقيقها، وتتمثل هذه املبادئ 

فيما يلي:

اأول- الك�شب ا�شتخالف:

وذلك باأن تعي الأ�سرة امل�سلمة حقيقة الك�سب بكونه اأحد مكونات العبادة 

)- اأحمد: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج2، �ص)8). 
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والتي هي مق�سد احلق �سبحانه من خلق عباده.. قال  ال�سامل،  مبفهومها 

، وماتقت�سيه تلك العبادة 
)((

تعاىل: {               }

من قيام الأ�سرة باخلالفة يف الأر�ص فيما �سخره لها، حمققة اأق�سى ثمراتها 

بعمارتها وتنميتها وترقية احلياة فيها وفقا لإرادة املالك احلقيقي لها، وهو 

اهلل تعاىل مالك امللك وحده.

اإن اإميان الأ�سرة امل�سلمة بق�سية ال�ستخالف ينبغي اأن تربي فيها اأن املال 

و�سيلة ل غاية، واأنه وديعة م�سرتدة كما هي نف�سها وديعة م�سرتدة، واأن اهلل 

قوله  ولت�ست�سعر يف ذلك  فيه؟  فعلت  ماذا  و�سائلها  املال  ا�ستخلفها يف هذا 

وقول�ه   ،
)2(

تعاىل: {                     } 

]: »ل تزول قدم ابن اآدم يوم القيامة من عند ربه حتى ي�ساأل عن خم�ص: 
وفيَم  اكت�سبه  اأين  من  وماله  اأب��اله،  فيم  �سبابه  وعن  اأفناه،  فيم  عن عمره 

، وقول�ه ]: »اإذا مات الإن�سان انقطع عمله 
)((

اأنفقه، وماذا عمل فيما علم«

.
)((

اإل من ثالث: �سدقة جارية، اأو عمل ينتفع به، اأو ولد �سالح يدعو له«

ثانيا- الك�شب بالنيات:

من  له  لي�ص  وامل�سلم  بالنية،  اإل  يقع  ل  فالعمل  وقوامه،  العمل  روح  النية 

                .
)((

عمله اإل ما نواه لقول�ه ]: »اإمنا الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى«

من  وغريها  املعامالت  اإىل  تتعداها  بل  العبادات  على  النية  تقت�سر  ول 

العادات واملباحات حيث تتحول بالنية اإىل عبادات وقربات. 

جتارة                    اأو  �سناعة  اأو  زراع��ة  يف  ال��رزق  ك�سب  بنية  يعمل  ال��ذي  فامل�سلم 

بعمله  ق�سد  اإذا  اهلل  �سبيل  يف  وجهادا  عبادة  عمله  يغدو  اإلخ  حرفة...  اأو 

)- الذاريات: 6).

2- الأعراف: 29).

)- الرتمذي: �سنن الرتمذي: مرجع �سابق: ج) �ص2)6.

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص))2).

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق:ج) �ص). 
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اإعفاف نف�سه عن احلرام، واإغناءها باحلالل، وكفاية اأ�سرته، ففي احلديث: 

.
)((

»املوؤمن يوؤجر يف كل �سيء حتى يف اللقمة يرفعها اإىل يِف امراأته«

وروى كعب بن عجرة[قال: »مرَّ على النبي ] رجل، فراأى اأ�سحاب 

كان هذا يف  لو  اهلل،  ر�سول  يا  فقالوا:  ون�ساطه،  َجَلده  من   [ اهلل  ر�سول 

�سبيل اهلل، فقال ر�سول اهلل ]: اإن كان خرج ي�سعى على ولده �سغارااً فهو 

يف �سبيل اهلل، واإن خرج ي�سعى على اأبوين �سيخني كبريين فهو يف �سبيل اهلل، 

واإن كان خرج ي�سعى على نف�سه يعفها فهو يف �سبيل اهلل، واإن كان خرج ي�سعى 

 .
)2(

رياء ومفاخرة فهو يف �سبيل ال�سيطان«

اإن الإ�سالم يجعل العمل �سربا من العبادة اإذا ا�ستح�سر �ساحبه النية يف 

ن�ساطه القت�سادي، والإ�سالم يريد بذلك اأن يكون اأبناوؤه ذوي وجه واحد يف 

العبادة ويف املعاملة، ولن يتاأتَّى ذلك اإل باإخال�ص العبد لربه، والتحرر من 

العبودية لنف�سه و�سهواته وللمال والزينة وغريها من متاع الدنيا الزائل الذى 

حذر اهلل ور�سوله من الركون اإليه.. ق����ال تعاىل: {

 .
)((

{         

وعبد  الدينار  عبد  »تع�ص  قال:   [ اهلل  ر�سول  هريرة[اأن  اأبي  وعن 

الدرهم وعبد اخلمي�سة، اإن اأعطي ر�سي واإن مل يعَط �سخط، تع�ص وانتك�ص 

 .
)((

واإذا �سيك فال انتق�ص«

 اإن الأ�سرة امل�سلمة اأحوج ما تكون اإىل الجتاه بن�ساطها القت�سادي اإىل 

اهلل تعاىل ابتغاء مر�ساته، قال تعاىل:{

)- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص)7).

2- املنذري: الرتغيب والرتهيب: حتقيق اإبراهيم �سم�ص الدين: دار الكتب العلمية: بريوت: الطبعة 

الأوىل: 7)))ه�، ج2 �ص))).

)- اآل عمران: )).

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج) �ص7)0).
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، وقال تعاىل:    
)((

{
      

، وقال تعاىل: {
)2(

{     }

         

، وعلى قدر اإخال�ص تلك الأ�سرة لربها وا�ستح�سار 
)((

{   

النية يف اأعمالها يكون مدد اهلل تعاىل وعونه وكفايته ووليته لها، فالإمداد 

على قدر ال�ستعداد؛ اإمداد بالتوفيق وال�سداد على ح�سب ما يف القلوب من 

نية واإخال�ص. 

ثالثا- الك�شب اأخذ بالأ�شباب:

بني  ما  ويفرق  الأع��م��ال،  قيم  املكا�سب  اأن  مقدمته  يف  خلدون  ابن  يرى 

فاإذا عادت منفعتها  املكا�سب  اإىل حتقيق  ي�سعى  فالإن�سان  والرزق،  الك�سب 

عليه وح�سلت له ثمرته من اإنفاقه يف م�ساحله وحاجاته �سمي ذلك رزقا، 

واأ�سار يف ذلك اإىل حديث النبي ]: »اإمنا لك من مالك ما اأكلت فاأفنيت، 

�سيء من  به يف  ينتفع  واإن مل   .
)((

فاأم�سيت« ت�سدقت  اأو  فاأبليت،  لب�ست  اأو 

.
)((

م�ساحله ول حاجاته في�سمى ك�سبا

- اأهمية الك�سب:

وقد حث القراآن الكرمي على ال�سعي يف طلب املعي�سة والرتزاق لتح�سيل 

احلاجات فقال تعاىل

 .
)6(

{             } -

.
)7(

{                       } -

)- الأنعام: 62)-)6).

2- البينة: ).

)- الكهف: 0)).

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص)227.

)- عبد الرحمن بن خلدون: مقدمة بن خلدون: دار بن خلدون: الإ�سكندرية: �ص268-267.

6- الكهف: 7.

7- هود: )6.
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}-

.
)((

{       

.
)2(

{           } -

} -

، وغريها... 
)((

{  

املجاهدين  درج��ة  بني  الآي��ة  ه��ذه  يف  تعاىل  اهلل  »�سوى  القرطبي:  يقول 

والإف�سال،  والإح�سان  وعياله،  نف�سه  على  للنفقة  احلالل  املال  واملكت�سبني 

ولهذا كان ابن عمر – ر�سي اهلل عنهما- يقول: ما خلق اهلل موتة اأموتها بعد 

اأبتغي من ف�سل  املوت يف �سبيل اهلل اأحّب اإيلَّ من املوت بني �سعبتي رحلي، 

 .
)((

اهلل �ساربااً يف الأر�ص«

ويقول تعاىل: {

   

، فبني اأن ف�سله ل يرتك بالتمني والنظر ملا يفي�ص به 
)((

{          

اهلل على الآخرين؛ بل بالتك�سب والتعر�ص لف�سل اهلل بالعمل وتنمية املواهب 

اهلل  اإىل  بالدعاء  ذلك  مع  وال�ستعانة  التك�سب،  لإتقان  املوؤهلة  والقدرات 

.
)6(

لتحقيق املطلوب

 كما حث الر�سول ] على قيمة العمل وال�سعي وطلب الرزق يف العديد من 

اأحاديثه، فعن عائ�سة -ر�سى اهلل عنها- اأن ر�سول اهلل ] قال: »التم�سوا 

)- امللك: )).

2- اجلمعة: 0).

)- الزمل: 20.

)- القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن: مرجع �سابق: ج9) �ص6) )بت�سرف(.

)- الن�ساء: 2).

البيان  دار  الإ�سالمي:  القت�ساد  اأ�سول  حممد:  كمال  يو�سف  عفر:  املنعم  عبد  د.حممد  انظر:   -6

العربي: جدة: )98)م، ج) �ص29)-0)).
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.
)((

الرزق يف خبايا الأر�ص«

وعن �سخر بن وداعة الغامدي [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »اللهم بارك 

التنفيذ  مو�سع  احلديث  هذا  �سخر[  و�سع  وقد   .
)2(

بكورها« يف  لأمتي 

وكر  فاأثرى  النهار،  اأول  من  التجارة  هذه  يبعث  فكان  جتارته،  يف  العملي 

.
)((

ماله

وعن اأبي هريرة [ عن ر�سول اهلل ] اأنه قال: »اإن من الذنوب ذنوبا 

يكفرها                 فما  قالوا:  العمرة،  ول  احلج  ول  ال�سيام  ول  ال�سالة  يكفرها  ل 

.
)((

يا ر�سول اهلل؟ قال: الهموم يف طلب املعي�سة«

وعن ابن عمر - ر�سي اهلل عنهما- اأن ر�سول اهلل ] قال: »اإن اهلل يحب 

 .
)((

املوؤمن املحرتف«

وعن عائ�سة - ر�سى اهلل عنها- اأن ر�سول اهلل ] قال: »من اأم�سى كالًّ 

 .
)6(

من عمل يده اأم�سى مغفورا له«

وعن املقدام -[- عن ر�سول اهلل ] اأنه قال: »ما اأكل اأحد طعاما 

قط خريا من اأن ياأكل من عمل يده، واإن نبي اهلل داود -عليه ال�سالم- كان 

.
)7(

ياأكل من عمل يده«

الرجل  وعمل  م��ربور  »بيع  فقال:  الك�سب  اأف�سل  عن   [ النبي  و�سئل 

)- الطرباين: املعجم الأو�سط: مرجع �سابق: ج) �ص)27.

2- املنذري: الرتغيب والرتهيب: مرجع �سابق: ج2 �ص))).

)- املرجع ال�سابق: ج2 �ص))).

)- الطرباين: املعجم الأو�سط:مرجع �سابق: ج) �ص8).

)- الق�ساعي: م�سند ال�سهاب: حتقيق: حمدى عبد املجيد ال�سلفي، موؤ�س�سة الر�سالة: بريوت: 07))ه�: 

ج2 �ص8).

6- املنذري: الرتغيب والرتهيب: مرجع �سابق: ج2 �ص8)..

7- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج2 �ص)7.
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.
)2(

. وجاء يف بع�ص الآثار اأن ت�سعة اأع�سار الرزق يف التجارة
)((

بيده«

وقد نبه القراآن الكرمي على اأهمية الك�سب ب�سرف النظر عن نوع العمل، 

فقال عن نبي اهلل داود -عليه ال�سالم-: {

اخلطاب  موجهااً  تعاىل  وق��ال   ،
)((

{     

لداود -عليه ال�سالم-: {

.
)((

{               

، وعنه 
)((

وعن اأبي هريرة [ عن النبي ] اأنه قال: »كان زكريا جنارااً«

اأي�سا اأن النبي ] قال: »ما بعث اهلل نبيااً اإل رعى الغنم« فقال اأ�سحابه: 

.
)6(

واأنت؟، قال: »نعم.. كنت اأرعاها على قراريط لأهل مكة«

حياتهم  يف  الكت�سابية  الأعمال  الأنبياء  وهم  اخللق  اأف�سل  مار�ص  لقد 

اأيديهم وعرق  يرتزقون من عمل  وال�سالم- عمال  ال�سالة  فكانوا -عليهم 

وكان  جنارا،  نوح  وكان  حراثا،  اآدم  وكان  زرادا،  داود  »كان  فقد  جبينهم، 

ثم  غنم،  راعي   [ حممد  وكان   .
)7(

راع��ي��ا« مو�سى  وكان  خياطا،  اإدري�ص 

تاجرا.

ل ل َتَواكل: - توكُّ

بد  ل  لذا  التح�سيل،  اإىل  والق�سد  القتناء  يف  بال�سعي  يكون  والك�سب 

)- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص66).

2- ال�سيوطي: الدر املنثور: دار الفكر: بريوت: )99)م: ج2 �ص)9).

)- �سورة الأنبياء: 80.

)- �سباأ: 0)-)).

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص87)).

6- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج2 �ص789.

7- الع�سقالين: فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري: حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي: حمب الدين 

اخلطيب: دار املعرفة: بريوت: 79))ه�: ج) �ص06).
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تعاىل:             قال  وجوهه،  من  وابتغائه  تناوله  يف  ولو  وعمل  ك�سب  من  الرزق  يف 

، وال�سعي اإليه اإمنا يكون باإقدار اهلل تعاىل 
)((

{    }

كل  يف  الإن�سانية  الأعمال  من  فالبد  تعاىل  اهلل  عند  من  فالكل  واإلهامه، 

 .
)2(

مك�سوب ومتمول

ولقد اأخرب القراآن الكرمي عن قيمة ومكانة الأخذ بالأ�سباب يف اأمر اهلل 

وهي يف  الأ�سباب  مبا�سرة  ال�سالم-  – عليها  العذراء  ال�سيدة مرمي  تعاىل 

اأ�سد حالت �سعفها، قال تعاىل: {

.
)((

{   

ومن هنا، فاإن الأ�سرة امل�سلمة مطالبة باأن تاأخذ بالأ�سباب جللب الأرزاق 

وتنمية الأموال مع التوكل على اهلل حق توكله، قال تعاىل:{

 ،
)((

، وقال تعاىل: {       }
)((

{               

. وعن عمر بن اخلطاب[اأن 
)6(

وقال تعاىل: {             }

يرزق  كما  لرزقكم  توكله  حق  اهلل  على  تتوكلون  اأنكم  »لو  قال:   [ النبي 

.
)7(

الطري، تغدو خما�سا وتروح بطانا«

] قال: »اأيها النا�ص، اتقوا  وعن جابر بن عبد اهلل[اأن ر�سول اهلل 

اأبطاأ  واإن  ت�ستويف رزقها  نف�سا لن متوت حتى  فاإن  الطلب،  واأجملوا يف  اهلل 

 .
)8(

عنها، فاتقوا اهلل واأجملوا يف الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم«

وهذا احلديث ذكر الإجمال يف الطلب ومل يقل اتركوا الطلب؛ لأن الأخذ 

)- العنكبوت: 7).

2- ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون: مرجع �سابق: �ص268.

)- مرمي: )2.

)- الطالق: ).

)- املائدة: )2.

6- اآل عمران: 9)).

7- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد، مرجع �سابق: ج) �ص0).

8- ابن ماجه: �سنن ابن ماجه: مرجع �سابق: ج2 �ص)72.
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بالأ�سباب اأمر �سروري جللب الرزق، ويف هذا يقول عمر بن اخلطاب [: 

»ل يقعد اأحدكم عن طلب الرزق يقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم اأن ال�سماء 

.
)((

ل متطر ذهبا ول ف�سة«

يغر�ص يف  وه��و  م�سلمة  ب��ن  زي��د  على   ] اخل��ط��اب  ب��ن  م��ر عمر  وق��د 

لك  واأكرم  لدينك  اأ�سون  يكن  النا�ص  ا�ستغن عن  »اأ�سبت،  له:  فقال  اأر�سه 

.
)2(

عليهم«

وروى اأن عي�سى -عليه ال�سالم- راأى رجال فقال: ما ت�سنع؟ قال: اأتعبد. 

 .
)((

قال: من يعولك؟. قال اأخي. قال: اأخوك اأعبد منك

وقيل لالإمام اأحمد: ما تقول فيمن جل�ص يف بيته اأو م�سجده وقال ل اأعمل 

�سيئا حتى ياأتيني رزقي؟ فقال اأحمد: هذا رجل جهل العلم، اأما �سمع قول 

 .
)((

النبي ]: »اإن اهلل جعل رزقي حتت ظل رحمي«

فاأتيت ر�سول اهلل  الهاليل قال: حتملت حمالة  وروى قبي�سة بن خمارق 

] فقال: اأقم حتى تاأتينا ال�سدقة فناأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبي�سة، 
اإن امل�ساألة ل حتل اإل لأحد ثالثة: رجل حتمل حمالة فحلت له امل�ساألة حتى 

امل�ساألة  له  اأ�سابته جائحة اجتاحت ماله فحلت  ي�سيبها ثم مي�سك، ورجل 

حتى ي�سيب قوامااً من عي�ص -اأو قال �سدادااً من عي�ص-، ورجل اأ�سابته فاقة 

حتى يقوم ثالثة من ذوي احلجا من قومه لقد اأ�سابت فاقة فحلت له امل�ساألة 

يف  �سواهن  فما  عي�ص-  من  �سدادااً  قال  -اأو  عي�ص  م�ن  قوامااً  ي�سيب  حتى 

.
)((

» امل�ساألة يا قبي�سة �سحتااً ياأكلها �ساحبها �سحتااً

)- الغزايل: اإحياء علوم الدين: مرجع �سابق: ج2 �ص6).

2- املرجع ال�سابق: ج2 �ص8).

)- املرجع ال�سابق: ج2 �ص7).

ج)  �سابق:  مرجع  البخاري:  �سحيح  البخاري:  رواه  واحلديث  �ص7):  ج2  ال�سابق:  املرجع   -(

�ص067).

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص09)-0)).
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ال�سائل ب�سهادة من  التاأكد من �سدق  باأ�سبابها وبعد  اإل  فامل�ساألة ل حتل 

يعرفونه من ذوي ال�سدق ورجاحة العقل، ويف احلديث احلث على الك�سب 

 .
)((

والأمر به اأي�سا

وعن ثوبان[اأن ر�سول اهلل ] قال: »من يتكفل يل اأن ل ي�ساأل النا�ص 

.
)2(

واأتكفل له باجلنة، فقال ثوبان: اأنا، فكان ثوبان ل ي�ساأل اأحدا �سيئا«

وعن اأبي هريرة[اأن ر�سول اهلل ] قال: »لأن يحتطب اأحدكم حزمة 

.
)((

على ظهره خري من اأن ي�ساأل اأحدا فيعطيه اأو مينعه«

يزال  »ما  ق��ال:   [ اهلل  ر�سول  اأن  عنهما-  اهلل  ابن عمر -ر�سي  وعن   

 .
)((

الرجل ي�ساأل النا�ص حتى ياأتي يوم القيامة لي�ص يف وجهه مزعة حلم«

عن  نف�سه  الإن�سان  يكف  فبه  والعزة؛  العفة  ل�ساحبه  يحقق  الك�سب  اإن 

النا�ص، ويدفع عنها ال�سرر والباأ�ص. وهو يف الأ�سا�ص عبادة يتقرب بها امل�سلم 

اإىل اهلل تعاىل لتحقيق املثوبة منه �سبحانه. والعبادة ل تعني اأبدا النقطاع 

لأداء �سعائر وعبادات دون عمل لعمارة الدنيا وحتقيق م�ساحلها وم�سالح 

الآخرة للفرد وملن يعول وعامة املجتمع. وامل�سلم مطالب بالتوكل ل بالتواكل، 

من خالل الأخذ بالأ�سباب جللب الأرزاق وتنمية الأموال.

فلتاأخذ الأ�سرة امل�سلمة بالأ�سباب الظاهرة للرزق ول تدعها حتول بينها 

وبني التطلع اإىل م�سدر هذه الأ�سباب وهو اهلل تعاىل، ولتطمئن وت�ستيقن اأن 

هذه الأ�سباب و�سيلة اإىل ح�سول الرزق ومظنة بركته ومنائه.

)0))ه�:  القاهرة:  الأزهرية:  الكليات  الأموال: حتقيق: حممد خليل هرا�ص: مكتبات  اأبو عبيد:   -(

�ص6)7-6)6.

2- الطرباين: املعجم الكبري: حتقيق: حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي: مكتبة العلوم واحلكم: املو�سل: 

)0))ه�: ج2 �ص98.

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج2 �ص)7.

)- املرجع ال�سابق: ج2 �ص6)).
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- التقوى وال�ستغفار و�سلة الأرحام: 

والأ�سرة امل�سلمة مدعوة اإىل وعي قيمة التقوى وال�ستغفار و�سلة الأرحام 

يف تو�سيع الأرزاق، فقد قرن اهلل تعاىل يف العديد من اآيات القراآن الكرمي 

بني تقوى اهلل وا�ستغفاره وجلب الأرزاق، ملا يف ذلك من رباط روحي يربط 

العبد مب�ساعره وكينونته بخالقه ب�سورة مبا�سرة.

والإكثار من  مال،  لديها من  اأودعه  فيما  تقوى اهلل  اإىل  اأنها مدعوة  كما 

وفتحا  موؤونة،  كل  من  لها  كفاية  ذلك  يف  لأن  مع�سيته،  وجتنب  ا�ستغفاره 

الكرمي يف  القراآن  اأ�سار  واإىل هذا  والرفاه،  للربكة  لأبواب رزقها، وحتقيقا 

قوله تعاىل:

}

، ويف غريه من 
)((

{                              

الآيات.

وعن عبد اهلل بن عبا�ص -ر�سى اهلل عنهما- اأن ر�سول اهلل ] قال: »من 

لزم ال�ستغفار جعل اهلل له من كل همٍّ فرجا، ومن كل �سيق خمرجا، ورزقه 

 .
)2(

من حيث ل يحت�سب«

كما اأ�سار النبي ] اإىل اأهمية �سلة الأرحام يف ب�سط الأرزاق، فقال ]: 

 .
)((

ه اأن يب�سط له يف رزقه اأو ين�ساأ له يف اأجله فلي�سل رحمه« »من �سرَّ

كما حذر النبي ] من �سوؤم املع�سية، فعن ثوبان [ اأن ر�سول اهلل ] 

 .
)((

قال: »اإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب ي�سيبه«

)- الطالق: 2-).

2- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج2 �ص728.

)- ابن حبان: �سحيح ابن حبان: حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط: موؤ�س�سة الر�سالة: بريوت: الطبعة الثانية: 

))))ه�: ج) �ص))).

)- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص277.
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وقد كان عمر بن اخلطاب [ يقول ل�سعد بن وهيب � خال النبي ] : 

»يا �سعد، لي�ص بينكم وبني اهلل ن�سب، اأنتم عباده وهو ربكم، تنالون ما عنده 

بطاعته«. 

فما عند اهلل من خري وبركة و�سعة رزق واأمن واأمان لن يتحقق لالأ�سرة 

امل�سلمة اإل بال�ستقامة على �سرع اهلل، وكان عمر بن عبد العزيز يقول: »اإمنا 

و�سقوة  بباٍق،  وفانيااً  بكثري،  قليالاً  وباع  واتقى،  خاف  ملن  غدااً  الأمان  يكون 

.
)((

ب�سعادة، األ ترون اأنكم يف اأ�سالب الهالكني و�سيخلف بعدكم الباقون«

اإن اخلوف على م�ستقبل الذرية يدفع الأ�سرة امل�سلمة دفعااً اإىل تقوى اهلل، 

قال تعاىل: {

، مما يعني اأنه ل �سبيل لتحقيق الأمن 
)2(

{           

الدنيا  وعمارة  عليه،  والتوكل  اهلل  بطاعة  بالعمل  اإل  وهناك  هنا  والأم��ان 

با�ستقامة              امل�ستقبل  وتاأمني  النبوة،  منهاج  على  الأ�سرة  واإقامة  بطاعته، 

ل عوج فيها.

رابعا- الك�سب ر�سا بالق�ساء:

الر�سا مبا ق�سمه اهلل من ق�ساء وقدر، بخريه و�سره حلوه ومره، ركن من 

اأركان الإميان ل يكتمل اإميان العبد اإل به، والأ�سرة امل�سلمة ينبغي اأن توؤمن 

اإميانا عميقا باأن ما اأ�سابها من ك�سب مل يكن ليخطئها وما اأخطاأها مل يكن 

لي�سيبها، واأن نفعها و�سررها باأمر ربها.

اهلل  ر�سول  خلف  ركب  اأنه  عنهما-  اهلل  -ر�سى  عبا�ص  بن  اهلل  عبد  عن 

] يوما فقال له ]: »يا غالم، اإين معلمك كلمات: احفظ اهلل يحفظك، 
ا�ستعنت فا�ستعن  واإذا  �ساألت فلت�ساأل اهلل،  واإذا  احفظ اهلل جتده جتاهك، 

باهلل، واعلم اأن الأمة لو اجتمعوا على اأن ينفعوك مل ينفعوك اإل ب�سيء قد 

)- الغزايل: اإحياء علوم الدين: مرجع �سابق: ج) �ص))).

2- الن�ساء: 9.
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كتبه اهلل لك، ولو اجتمعوا على اأن ي�سروك مل ي�سروك اإل ب�سيء قد كتبه اهلل 

.
)((

عليك، رفعت الأقالم وجفت ال�سحف«

اأمنا وطماأنينة يدفعانه اإىل التعامل مع املال  وهذا ال�سعور مينح �ساحبه 

مما  غنب،  ول  حر�ص  ول  طمع  ول  ول�سجر،  فيه  �سيق  ل  متوازنا  تعامال 

خمتلف  ويف  الأ�سكال  ب�ستى  املعا�سرة  احلياة  يف  ومظاهره  ظواهره  تتبدى 

امل�ستويات.

- الأ�سرة بني ال�سكر وال�سرب:

اإن اأكرمها اهلل تعاىل مبزيد من الأموال فلت�سكر اهلل   فالأ�سرة امل�سلمة 

على ما اآتاها، ول تفرح فرح البطرين ق���ال تعاىل:{ 

، واإن اأ�سابها غري ذلك كانت �سابرة را�سية مر�سية موقنة اأن 
)2(

{  

اهلل ل يفعل اإل ما فيه �سالحها، ومن نعم اهلل عليها ولطفه بها اأنه مل يجعل 

هذا الأمر يف دينها، فاهلل يعطي املال من يحب ومن ل يحب وي�سيق على من 

يحب ومن ل يحب، ولرتباأ اأن تكون ممن قال اهلل تعاىل فيهم: {

      

ِ،اأو ممن قال فيهم احلق �سبحانه:{
)((

{      

.
)((

{     

وعن �سهيب[ اأن ر�سول اهلل ] قال: »عجبا لأمر املوؤمن اإن اأمره كله 

خري ولي�ص ذاك لأحد اإل للموؤمن؛ اإن اأ�سابته �سراء �سكر فكان خريا له، واإن 

.
)((

اأ�سابته �سراء �سرب فكان خريا له«

)- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص)29.

2- الق�س�ص: 76.

)- الفجر: ))-6).

)- احلج: )).

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص)229.
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وكان عمر بن اخلطاب[ يقول: »ما ابتليت ببالء اإل كان هلل تعاىل علي 

اأحرم  واإذ مل  اأعظم منه،  يكن  واإذ مل  ديني،  يكن يف  اإذ مل  نعم:  اأرب��ع  فيه 

.
)((

الر�سا به، واإذ اأرجو الثواب عليه«

اإن الأ�سرة امل�سلمة لن تبلغ درجة ال�ساكرين اإلَّ اإذا قنعت مبا اآتاها ربها، 

ا تكن  ووعيت ن�سيحة النبي ] لأبي هريرة [: »يا اأبا هريرة، كن ورعاً

لنف�سك  ما حتب  للنا�ص  واأحب  النا�ص،  اأ�سكر  تكن  ا  قنعاً وكن  النا�ص،  اأعبد 

ا، وقنعه  . وتدبرت قول�ه ]: »قد اأفلح من اأ�سلم وُرزق كفافاً
)2(

ا« تكن موؤمناً

الغنى غنى  اإمنا  العر�ص،  الغنى عن كرة  »لي�ص   : وقوله   ،
)((

اأت��اه« اهلل مبا 

، وطبقت 
)((

النا�ص« اأغنى  ، وقوله: »ار�َص مبا ق�سم اهلل لك تكن 
)((

النف�ص«

وب��ارك يل فيه،  »اللهم قنعني مبا رزقتني،   :[ الواقع دع��اءه  اأر���ص  على 

.
)6(

واخلف على كل غائبة يل بخري«

اإن الأ�سرة امل�سلمة اإذا قنعت مبا رزقها ربها هدئت اأنف�سها، وقرت اأعينها، 

وارتاح بالها، فهي لن تتطلع اإىل ما عند الآخرين، ولن ت�ستهي ما لي�ص حتت 

يديها، فت�ستحق بذلك حمبة اهلل وحمبة النا�ص، وي�سدق فيها قول الر�سول 

النا�ص  اأي��دي  الدنيا يحبك اهلل عز وج��ل، وازه��د فيما يف  ]: »ازه��د يف 
. وقد كان عمر بن اخلطاب[يقول يف خطبته: »تعلمن 

)7(

يحبك النا�ص«

�سيء  يئ�ص من  اإذا  املرء  واأن  الياأ�ص غنى،  واأن  الطمع فقر،  اأن  النا�ص  اأيها 

)- الغزايل: اإحياء علوم الدين: مرجع �سابق: ج) �ص)2).

2- ابن ماجه: �سنن ابن ماجه: مرجع �سابق: ج2 �ص0))).

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج2 �ص0)).

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج) �ص68)2.

)- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص0)).

العلمية:  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  م�سطفى  حتقيق:  ال�سحيحني،  على  امل�ستدرك  احلاكم:   -6

بريوت: الطبعة الأوىل: 990)م: ج) �ص 690. 

7- املرجع ال�سابق: ج)، �ص: 8)).



55

.
)((

ا�ستغنى عنه«. فجعل [الياأ�ص باإزاء الطمع

- التفاوت يف الأرزاق �سنة كونية:

وينبغي على الأ�سرة امل�سلمة اأن تعي اأن التفاوت يف الأرزاق �سنة من �سنن 

مواهب  من  اهلل  ملا خ�سهم  وفقا  متفاوتون  فالنا�ص  عباده،  بني  تعاىل  اهلل 

فطرية اأو منافع تقوم على هذه املواهب. قال تعاىل:{

  .
)2(

{     

فالأ�سرة امل�سلمة توؤمن بتلك احلقيقة اإميانا عميقا فال متدن عينيها اإىل 

من هو اأكر منها رزقا ولتنظر اإىل حال من هو اأقل رزقا منها، ففي احلديث: 

اأجدر                                                                          فهو  فوقكم،  هو  من  اإىل  تنظروا  ول  منكم  اأ�سفل  من  اإىل  »انظروا 

 .
)((

األ تزدروا نعمة اهلل«

ابتالء  الرزق  ب�سطة  تكون  تعاىل على ما هي عليه، فقد  وهي حتمد اهلل 

لها من اهلل ليظهر منها ال�سكر على النعمة اأو البطر، كما قد يكون الت�سييق 

منه حلكمة يقت�سيها اهلل ويحققها بالبتالء ليظهر منها ال�سرب على املحنة        

اأو ال�سجر. يقول تعاىل: {

.
)((

{           

والتفا�سل يف الرزق ل يعني اأن الغني اأف�سل من الفقري، بل الأف�سلية عند 

اهلل بالتقوى والعمل ال�سالح، فالفقراء لهم منزلة عظيمة عند ربهم متى 

حتلَّْوا بال�سرب والر�سا مبا ق�سمه اهلل لهم، وهذا ل يعني متني الفقر، فعن 

)- ابن القيم: زاد املعاد: حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط وعبد القادر الأرنوؤوط: موؤ�س�سة الر�سالة: بريوت: 

مكتبة املنار الإ�سالمية: الكويت: الطبعة الرابعة ع�سر: 07))ه�: ج) �ص)66.

2- الزخرف: 2).

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص)227.

)- النحل: )7.
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امل��ال هو  اأت��رى كرة  اأب��ا ذر،  »يا   :[ ق��ال: قال ر�سول اهلل   ] اأب��ي ذر 

الغنى؟« قلت: ن�عم يا ر�سول اهلل، قال: »فرتى قلة املال هو الفقر؟« قلت: نعم 

، وكان من 
)((

يا ر�سول اهلل. قال: »اإمنا الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب«

، فامل�سلم مطالب 
)2(

والفقر« الكفر  اأعوذ بك من  اإين  اللهم   «  :[ دعائه  

دائرة  اإىل  وينتقل  الفقر  دائ��رة  من  يخرج  حتى  والك�سب  وال�سعي  بالعمل 

الغنى، غنى النف�ص، وغنى اليد عن ال�سوؤال.

ويقول اهلل ت�ع����اىل: {

 .
)((

{         

الرجل  يتمنى  »ول  الآي��ة:  ابن عبا�ص -ر�سى اهلل عنهما- يف هذه  يقول   

فيقول: ليت لو اأن يل مال فالن واأهله، فنهى اهلل عن ذلك، ولكن ي�ساأل اهلل 

 .
)((

من ف�سله«

اإن الإ�سالم يريد بذلك اأن ت�سفو نفو�ص الأ�سرة امل�سلمة وينخلع من قلبها 

الغل واحلقد واحل�سد التي هي اأمرا�ص القلوب وحالقة الدين، فتعي�ص �سليمة 

القلب مرباأة من و�ساو�ص ال�سغينة وتوارث الأحقاد، فاإذا راأت نعمة تن�ساق لها 

اأو لغريها ر�سيت بها واأح�ست ف�سل اهلل فيها وذكرت قول ر�سول اهلل ]: 

»اللهم ما اأ�سبح بي من نعمة اأو باأحد من خلقك فمنك وحدك ل �سريك لك 

، واإذا راأت اأذى يلحق اأحدا من خلق اهلل رثت له، 
)((

فلك احلمد ولك ال�سكر«

ومتنت من اهلل اأن يفرج كربه، وقدمت اإليه يد امل�ساعدة.

عن عبد اهلل بن عمرو قال: »قيل لر�سول اهلل ]: اأي النا�ص اأف�سل؟ قال: 

)- املنذري: الرتغيب والرتهيب: مرجع �سابق: ج) �ص))).

2- ابن حبان: �سحيح ابن حبان: مرجع �سابق: ج) �ص02).

)- الن�ساء: 2).

)- انظر: ابن كثري: تف�سري القراآن العظيم: دار الفكر: بريوت: )0))ه�: ج) �ص88).

)- ابن حبان: �سحيح ابن حبان: مرجع �سابق: ج) �ص))).
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كل خمموم القلب �سدوق الل�سان، قالوا: �سدوق الل�سان نعرفه، فما خمموم 

 .
)((

القلب؟ قال: هو التقي النقي ل اإثم فيه ول بغي ول غل ول ح�سد«

خام�شا- الك�شب ينمو بالطاعات:

ملا كانت الدنيا مزرعة لالآخرة، وكان الإن�سان م�سوؤول عن ماله من اأين 

والآخرة يف  الدنيا  بني  الربط  اأهمية  يربز  فاإن ذلك  اأنفقه،  وفيم  اكت�سبه 

ت�ع���اىل: { �سلوك الأ�سرة امل�سلمة، ق���ال 

. فالأ�سرة امل�سلمة يجب 
)َ2(

{                      

اأن حت�سن لربها كما اأح�سن �سبحانه اإليها، فال ت�سغلها احلياة والكد فيها عن 

 .
)َ((

واجباتها جتاه ربها، قال تعاىل:{       }

وقد مدح القراآن الكرمي عباده الذين يجمعون بني طلب الرزق بالبيع وبني 

اأداء ما اأوجبه اهلل عليهم، فق��ال تع����اىل: {

 .
)((

{
                   

فهوؤلء الرجال يبيعون وي�سرتون ولكن اإذا اأقبل وقت ال�سالة اأقبلوا على 

حق ربهم موؤدين، وهم للزكاة فاعلون، ولالآخرة ناظرون فتطيب اأنف�سهم، 

وتطهر اأموالهم، ويبارك اهلل لهم. يقول تعاىل:{

 .
)((

{                   

] باأنهم: »كانوا يتبايعون ويتجرون،  وي�سف قتادة �سحابة ر�سول اهلل 

)- ابن ماجه: �سنن ابن ماجه: مرجع �سابق: ج2 �ص09)).

2- الق�س�ص: 77.

)- الن�سقاق: 6.

)- النور: 6)-8).

)- اجلمعة: 0).
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ولكنهم اإذا نابهم حق من حقوق اهلل مل تلههم جتارة ول بيع عن ذكر اهلل 

 .
)((

حتى يوؤدوه اإىل اهلل«

ان�سرف  اجلمعة  �سلى  اإذا   ] مالك  بن  ع��راك  ال�سحابي  كان  وقد 

فوقف على باب امل�سجد وقال: »اللهم اإين اأجبت دعوتك و�سليت فري�ستك 

 .
)2(

وانت�سرت كما اأمرتني، فارزقني من ف�سلك واأنت خري الرازقني«

وهذا يقت�سي من الأ�سرة امل�سلمة اأن حتول من حالها فال تلهيها اأعمالها عن 

فعل اخلريات واإقامة �سعائر الإ�سالم، وما اأحوج هذه الأ�سرة اإىل الرتباط 

الوثيق بالذكر القت�سادي يف حركاتها و�سكناتها، فيكون ذلك الذكر و�سيلة 

ا ل�سيئاتها، وعونا لها على عملها،  لذكر اهلل لها، وم�ساعفة حل�سناتها وحمواً

وتو�سيعا لأرزاقها، وحتقيقا للربكة القت�سادية يف معي�ستها. ق����ال ت�ع����اىل: 

، ويف احلديث القد�سى: »اأنا 
)((

 {          }

نف�سه ذكرته يف  فاإن ذكرين يف  اإذا ذكرين،  واأنا معه  بي،  عند ظن عبدي 

نف�سي، واإن ذكرين يف مالأ ذكرته يف مالأ خري منهم، واإن تقرب اإيل �سربا 

تقربت اإليه ذراعا، واإن تقرب اإيل ذراعا تقربت اإليه باعا، واإن اأتاين مي�سي 

 .
)((

اأتيته هرولة«

فاإذا  امل�سلمة،  لالأ�سرة  القت�سادي  الذكر  دميومة  اأهمية  تبدو  هنا  ومن 

ا�ستيقظت من نومها وتو�ساأت ابتهلت بالدعاء: »اللهم اغفر يل ذنبي، وو�سع 

اإىل  بالذهاب  يومها  ا�ستقبلت  واإذا   ،
)((

رزق��ي« وب��ارك يل يف  داري،  يل يف 

�سالة ال�سبح رددت: » اللهم اجعل يف قلبي نورا، ويف ل�ساين نورا، واجعل 

يف �سمعي نورا، واجعل يف ب�سري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن اأمامي 

)- انظر: البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج2 �ص726.

2- انظر: ابن كثري: تف�سري القراآن العظيم: مرجع �سابق: ج) �ص68).

)- البقرة: 2)).

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج6 �ص)269.

)- الن�سائي: ال�سنن الكربى: حتقيق: د. عبد الغفار �سليمان البنداري: �سيد ك�سروي ح�سن: دار الكتب 

العلمية: بريوت: الطبعة الأوىل: ))))ه�: ج6 �ص)2.
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، فيبارك 
)((

نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن حتتي نورا، اللهم اأعطني نورا«

اهلل لها يف بنائها اجل�سدي والروحي. فاإذا ما انتهت من �سالتها فهي يف 

. وما اأكرم اأن 
)2(

ذمة اهلل، ففي احلديث »من �سلى ال�سبح فهو يف ذمة اهلل«

يكون العبد منذ بدء يومه يف ذمة ملك كرمي ميلك امللك والأرزاق!. ثم ما 

تلبث الأ�سرة اأن تتوكل على ربها، وتطمع يف معافاة جوارحها، واإ�سالح �ساأنها 

وفقا ملا اأراد خالقها، فتتوجه اإىل ربها باأذكار ال�سباح رافعة اأكف ال�سراعة 

اإليه �سبحانه: »اللهم عافني يف َبَدين، اللهم عافني يف �سمعي، اللهم عافني 

، »اللهم اإين اأعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم 
)((

يف ب�سري، ل اإله اإل اأنت«

، »يا حي يا قيوم برحمتك 
)((

اإين اأعوذ بك من عذاب القرب ل اإله اإل اأنت«

 .
)((

اأ�ستغيث، اأ�سلح يل �ساأين ُكله ول َتِكْلني اإىل نف�سي طرفة عني«

خالل  من  فيه  الربكة  حتقيق  اإىل  �سعت  طعامها  ذلك  بعد  تناولت  ف��اإذا 

، والجتاه اإىل اهلل بالدعاء: »اللهم بارك لنا فيه واأطعمنا 
)6(

البدء »ب�سم اهلل«

. فاإذا فرغت من طعامها كان قولها »احلمد هلل الذي اأطعمني 
)7(

خريااً منه«

، فاإذا ما اجتهت لرتداء 
)8(

هذا الطعام ورزقنيه من غري حول مني ول قوة«

ثيابها ابتهلت اإىل اهلل بالدعاء: »احَلْمُد هلل الِذي َك�ساين هذا الثوب وَرَزَقِنيه 

، فريزقها خريه، وي�سرف عنها �سره، ويبقى 
)9(

ِمْن َغرْيِ َحْوٍل ِمّني ول ُقوٍة«

هذا الثوب اإىل عمر مديد. 

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص0)).

2- املرجع ال�سابق: ج) �ص))).

)- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص2).

ج)  بريوت:  الفكر:  دار  احلميد:  عبد  الدين  حميى  حممد  حتقيق:  داود:  اأبي  �سنن  داود:  اأبو   -(

�ص)2).

)- الن�سائي: ال�سنن الكربى: مرجع �سابق: ج6 �ص7)).

6- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص79).

7- املرجع ال�سابق: ج) �ص)22.

8- اأبو داود: �سنن اأبي داود: مرجع �سابق: ج) �ص2).

9- املرجع ال�سابق: ج) �ص2).
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�سلَّ 
َ
فاإذا خرجت من بيتها انطلق ل�سانها وقلبها »اللُهَم اإين اأُعوُذ ِبَك اأن اأ

، »ب�سم 
)((

» ْجَهَل اأْو ُيْجَهَل َعَليَّ
َ
ْظَلم، اأْو اأ

ُ
، اأْو اأظِلم اأْو اأ زلَّ

ُ
ْو اأزلَّ اأو اأ

َ
، اأ لَّ �سَ

ُ
اأْو اأ

، فيكفيها اهلل مبا تريد، 
)2(

اإل باهلل« ُقوَة  َحْوَل ول  ْلُت على اهلل، ل  اهلل، توكَّ

ويقيها ما ل تريد، وينحي عنها ال�سيطان فال يعرف لها طريقا. 

واإذا دخلت اإىل مواطن اأعمالها كان قولها:»ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك 

له، له امللك ول�ه احلمد يحيي ومييت وهو حي ل ميوت، بيده اخلري وهو على 

و�سعة  وم��وت،  حياة  من  ربها  باأمر  �سيء  كل  اأن  فتوقن   ،
)((

قدير« �سيء  كل 

اإل ما قدره  ياأتيها  اأرزاقها وحياتها، واأنه لن  و�سيق، فتطمئن نفو�سها على 

اهلل لها.

ففي احلديث:  لها،  اهلل  فيبارك  ربها  بيتها ذكرت  اإىل  ما عادت  اإذا  ثم 

قال  طعامه،  وعند  دخوله  عند  تعاىل  اهلل  فذكر  بيته،  الرجل  دخ��ل  »اإذا 

ال�سيطان: ل مبيت لكم ول ع�ساء، واإذا دخل فلم يذكر اهلل عند دخوله، قال 

ال�سيطان: اأدركتم املبيت، واإذا مل يذكر اهلل عند طعامه قال: اأدركتم املبيت 

.
)((

والع�ساء«

ثم اإذا ما اأخلدت الأ�سرة للراحة والنوم حمدت ربها واأ�سلمت اإليه اأمرها 

مبتهلة بالدعاء »با�سمك ربي و�سعت جنبي وبك اأرفعه، فاإن اأم�سكت نف�سي 

 ،
)((

ال�ساحلني« عبادك  به  حتفظ  مبا  فاحفظها  اأر�سلتها  واإن  فارحمها، 

له                     ك��ايف  ل  مم��ن  فكم  واآوان����ا،  وكفانا  و�سقانا  اأطعمنا  ال��ذي  هلل  »احل��م��د 

.
)6(

ول موؤوي«

)- املرجع ال�سابق: ج) �ص)2).

2- املرجع ال�سابق: ج) �ص)2).

)- ابن ماجه: �سنن ابن ماجه: مرجع �سابق: ج2 �ص2)7.

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص 98)).

)- الرتمذي: �سنن الرتمذي: مرجع �سابق: ج) �ص72).

6- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص )208.
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وتنتقل  وغدها،  ويومها  اأم�سها  يف  بربها  روحيا  الأ�سرة  ترتبط  وهكذا 

باحلياة من حولها اإىل حول ربها وقوته، حتى اإذا خرجت اإىل �سفر وا�ستوت 

ت ثالثا، ثم قالت: �سبحان الذي �سخر لنا هذا، وما كنا له  على مركبها »كربَّ

مقرنني، واإنا اإىل ربنا ملنقلبون، اللهم اإنا ن�ساألك يف �سفرنا هذا الرب والتقوى، 

ومن العمل ما تر�سى، اللهم هون علينا �سفرنا هذا واطِو عنا بعده، اللهم 

اأنت ال�ساحب يف ال�سفر، واخلليفة يف الأهل، اللهم اإين اأعوذ بك من وعثاء 

زادت:  رجعت  واإذا  والأه��ل«،  املال  املنقلب يف  و�سوء  املنظر،  وكاآبة  ال�سفر، 

.
)((

»اآيبون تائبون عابدون لربنا حامدون«

واإذا ما عر�ص عليها مال كان قولها ملن ي�سنع فيها ذاك املعروف: »بارك 

. واإذ �سغلها دين ترجو رفعه وق�ساءه كان قولها: 
)2(

اهلل لك يف اأهلك ومالك«

، »اللهم 
)((

»اللهم اكفني بحاللك عن حرامك، واأغنني بف�سلك عمن �سواك«

و�سلع  واجل��نب  والبخل  والك�سل  والعجز  واحل��زن،  الهم  من  بك  اأع��وذ  اإين 

قولها ملن  دينها كان  ب�سداد  اأكرمها اهلل  ما  واإذا   ،
)((

الرجال« الدين وغلبة 

�سنع فيها هذا املعروف: »بارك اهلل لك يف اأهلك ومالك، اإمنا جزاء ال�سلف 

 .
)((

الوفاء واحلمد«

 ،
)6(

اأغثنا« اللهم  اأغثنا،  »اللهم  قولها:  كان  رزقها  يف  �سنة  اأ�سابها  واإذا   

، »ب�سم اهلل على 
)7(

»اللهم ا�سقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا رائبا«

جتعل  واأن��ت  �سهال،  جعلته  ما  اإل  �سهل  ل  »اللهم   ،
)8(

وم���ايل« واأهلي  نف�سي 

)- املرجع ال�سابق: ج2 �ص978.

2- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج2 �ص722.

)- الرتمذي: �سنن الرتمذي: مرجع �سابق: ج) �ص60).

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج) �ص9)0).

)- ابن ماجه: �سنن ابن ماجه: مرجع �سابق: ج2 �ص809.

6- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج) �ص))).

7- ابن ماجه: �سنن ابن ماجه: مرجع �سابق: ج) �ص)0).

8- ابن القيم: زاد املعاد: مرجع �سابق: ج2 �ص)7).



62

. فيي�سر اهلل اأمرها، ويو�سع لها يف اأرزاقها.
)((

ْزن �سهال اإذا �سئت« احْلَ

وبذلك تعي الأ�سرة امل�سلمة ق���وله تعاىل:{

  

تقرب  »ما  القد�سي:  تعاىل يف احلديث  وقوله   .
)2(

{        

اإيّل عبدي ب�سيء اأحب اإيّل مما افرت�ست عليه، وما يزال عبدي يتقرب اإيّل 

بالنوافل حتى اأحبه، فاإذا اأحببته كنت �سمعه الذي ي�سمع به، وب�سره الذي 

يب�سر به، ويده التي يبط�ص بها، ورجله التي مي�سي بها، واإن �ساألني لأعطينه، 

 .
)((

ولئن ا�ستعاذين لأعيذنه«

الأر�ص من عمل  امل�سلمة بني مقت�سيات احلياة يف  الأ�سرة  توازن  وبذلك 

قلبها،  فيحيا  وج��ل  عز  هلل  العبادة  مقت�سيات  وب��ني  وك�سب،  ون�ساط  وك��د 

وتتحقق لها املقدرة على الت�سال والتلقي والنهو�ص بتكاليف الأمانة الكربى 

التي اخت�ص اهلل عب���اده به���ا {

 .
)((

{       

والتوا�سي  عليها،  واحلر�ص  والعبادة،  والطاعة  الذكر  يف  الجتهاد  اإن 

والآخرة،               الدنيا  يف  امل�سلمة  لالأ�سرة  النجاة  طوق  ميثل  الزوجني،  بني  بها 

وما اأجمل الت�سوير الرائع من النبي ] يف قوله: »رحم اهلل رجال قام من 

الليل ي�سلي واأيقظ امراأته، فاإن اأبت ن�سح يف وجهها املاء، ورحم اهلل امراأة 

 .
)((

قامت من الليل واأيقظت زوجها، فاإن اأبى ن�سحت يف وجهه املاء«

)- ابن حبان: �سحيح ابن حبان: مرجع �سابق: ج) �ص))2.

2- طه: )2)-26).

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج) �ص)8)2.

)- الطالق: )-2.

)- اأبو داود: �سنن اأبي داود: مرجع �سابق:ج2 �ص70
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اإن العالقة بني الزوجني لي�ست عالقة دنيوية مادية، ول �سهوانية بهيمية، 

ُدق  اإمنا هي عالقة ربانية روحية كرمية، وحينما َت�سحُّ هذه العالقة، وَت�سْ

هذه ال�سفة، فاإنها متتد اإىل احلياة الآخرة بعد املمات: {

 

.
)((

{           

�شاد�شا- الك�شب حتر للحالل:

ولعنة  وبركته،  احل��الل  الك�سب  قيمة  ت��درك  اأن  ينبغي  امل�سلمة  الأ�سرة   

الك�سب  وجتنب  احل��الل  للك�سب  حتريها  فيكون  وحمقه،  احل��رام  الك�سب 

التي  الطيبات  بالتعامل يف  فتلتزم  القت�سادي،  ن�ساطها  احلرام هو حمور 

اأحلها اهلل تعاىل {

، وجتنب اخلبائث التي حرمها 
)2(

{         

 .
)( (

{ اهلل تعاىل{      

ا، ق�ال تعاىل:{ فاهلل تعاىل طيب ل يقب�ل اإل طي��باً

 .
)((

 {           

وروى ابن م�سعود[اأن ر�سول اهلل ] قال :   »طلب احلالل فري�سة بعد 

 .  
)((

الفري�سة«

ويقول الإمام الغزايل: »فري�سة احلالل من بني �سائر الفرائ�ص  اأع�ساها 

.  
)6(

» على العقول فهمااً واأثقلها على اجلوارح فعالاً

»اإن  وجهه-  :   اهلل  –كرم  طالب  اأبي  بن  علي  عن  امل�سهورة  الأخبار  ويف 

)- الرعد: )2-)2.

2- الأعراف: 2).

)- املائدة: 00).

)- البقرة: 267.

)- الطرباين: املعجم الكبري: مرجع �سابق: ج0) �ص)7.

6- الغزايل: اإحياء علوم الدين: مرجع �سابق: ج2 �ص82.



64

  .  
)((

الدنيا حاللها ح�ساب وحرامها عذاب .  وزاد اآخرون :  و�سبهتها عتاب«

لذا حر�ص ال�سحابة وال�سلف ال�سالح على الك�سب احلالل وجتنب الك�سب 

احلرام، فقد ورد اأن ال�سديق[�سرب لبنااً من ك�سب عبده، ثم �ساأل عبده 

حتى  يقيء  وجعل  فيه  يف  اأ�سابعه  فاأدخل  فاأعطوين،  لقوم  تكهنت  فقال :  

العروق  اإليك مما حملت  اأعتذر  اإين  اللهم  قال :   ثم  اأن يخرج  نف�سه  اأو�سك 

فاأدخل  غلطااً،  ال�سدقة  اإبل  لنب  عمر[من  �سرب  كما  الأمعاء .   وخالط 

  .  
)2(

اإ�سبعه وتقياأ«

كان  اهلل  اأنفق من احلرام يف طاعة  من  الثوري[يقول :   �سفيان  وكان 

كمن طهر الثوب النج�ص بالبول، والثوب النج�ص ل يطهره اإل املاء، والذنب 

  .  
)((

ل يكفره اإل احلالل«

اأبي هريرة[اأن  فعن  الدعاء،  ا�ستجابة  اأ�سباب  اأحد  والك�سب احلالل 

النبي ] قال: »يا اأيها النا�ص اإن اهلل طيب ول يقبل اإل طيبا، واإن اهلل اأمر 

املوؤمنني ب�م��ا اأم�ر به املر�سلني فق���ال:{

، وقال:{
)((

 {              

، وذكر الرجل يطيل ال�سفر اأ�سعث اأغرب ميد يده اإىل ال�سماء 
)((

 {  

يا رب يا رب ومطعمه حرام، وم�سربه حرام، وملب�سه حرام، وغذي باحلرام، 

.
)6(

فاأنى ي�ستجاب لذلك«

نبت من  يربو حلم  ل  »اإن��ه  قال:   [ النبي  بن عجرة[اأن  كعب  وعن 

)- املرجع ال�سابق: ج2 �ص82.

2- املرجع ال�سابق: ج2 �ص82.

)- املرجع ال�سابق: ج2 �ص82.

)- املوؤمنون: )).

)- البقرة: 72).

6- الرتمذي: �سنن الرتمذي: مرجع �سابق: ج) �ص220.
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.
)((

�سحت اإل كانت النار اأوىل به«

 وعن عبد اهلل بن م�سعود[اأن النبي ] قال: »ل يك�سب عبد مال من 

حرام فينفق منه فيبارك له فيه ول يت�سدق به فيقبل منه، ول يرتك خلف 

ظهره اإل كان زاده اإىل النار. اإن اهلل عز وجل ل ميحو ال�سيئ بال�سيئ ولكن 

.
)2(

ميحو ال�سيئ باحل�سن، اإن اخلبيث ل ميحو اخلبيث«

 [ اهلل  ر�سول  عند  »تليت  قال:  عنهما-  اهلل  –ر�سي  عبا�ص  ابن  وعن   

�سعد  فقام   ،
)((

{ هذه الآية: {     

بن اأبي وقا�ص فقال: يا ر�سول اهلل، ادع اهلل اأن يجعلني م�ستجاب الدعوة، 

فقال النبي ]: »يا �سعد، اأطب مطعمك تكن م�ستجاب الدعوة، والذي نف�ص 

حممد بيده اإن العبد ليقذف اللقمة احلرام يف جوفه ما يتقبل اهلل منه عمال 

.
)((

اأربعني يوما، واأميا عبد نبت حلمه من �سحت فالنار اأوىل به«

ا�ستبطاء  يحملنكم  »ل  ق��ال:   [ اهلل  ر�سول  اأن   ] اأمامة  اأب��ي  وعن 

�سيء من الرزق على اأن تطلبوه مبع�سية اهلل، فاإن اهلل ل ينال ما عنده اإل 

.
)((

بطاعته«

وهذا احلديث جامع يف بابه، يكفي ملن تدبر معانيه اأن يهتدي اإىل الإح�سا�ص 

النف�سي العميق باأن طاعة اهلل باب من اأبواب �سعة الرزق.

دائرة  يف  فتتعامل  ح��الل،  من  تك�سب  ب��اأن  مطالبة  امل�سلمة  الأ���س��رة  اإن   

الطيبات واحلر�ص على كل ما ينفع النا�ص وُي�سلح اأحوالهم، والبعد عن كل 

ما ُيف�سد على النا�ص دينهم وحياتهم، فاملال اإمنا يحرم اإما: ملعنى يف عينه، 

اأو خللل يف جهة اكت�سابه.

)- املرجع ال�سابق: ج2 �ص2)).

2- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص87).

)- البقرة: 68).

)- املنذري: الرتغيب والرتهيب: مرجع �سابق: ج2 �ص)6).

)- الطرباين: املعجم الكبري: مرجع �سابق:ج8 �ص66).
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1- احلرام ملعنى يف عينه:

كاخلمور  املحرمة  بالأعيان  عينه  يف  �سفة  اأو  ملعنى  احلرام  املال  يرتبط 

واملخدرات- على �سبيل املثال – ملا يف ذلك من ذهاب للعقل، واإتالف للمال، 

وتبديد للروة، وتوريث للعداوة والبغ�ساء. 

عن جابر بن عبد اهلل -ر�سي اهلل عنهما- اأنه �سمع ر�سول اهلل ] يقول: 

»اإن اهلل ور�سوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير والأ�سنام، فقيل: يا ر�سول 

اهلل، اأراأيت �سحوم امليتة فاإنه يطلى بها ال�سفن ويدهن بها اجللود وي�ست�سبح 

بها النا�ص، فقال: ل، هو حرام، ثم قال ر�سول اهلل ] عند ذلك: قاتل اهلل 

فاأكلوا  باعوه  ثم  اأجملوه  �سحومها  عليهم  ملا حرم  وجل  اإن اهلل عز  اليهود، 

.
)((

ثمنه«

يقول ابن القيم: ا�ستملت هذه الكلمات اجلوامع على حترمي ثالثة اأجنا�ص: 

م�سارب تف�سد العقول، ومطاعم تف�سد الطباع وتغذي غذاء خبيثا، واأعيان 

تف�سد الأديان وتدعو اإىل الفتنة وال�سرك. ف�سان حترمي النوع الأول العقول 

عما يزيلها ويف�سدها، وبالثاين: القلوب عما يف�سدها من و�سول اأثر الغذاء 

اخلبيث اإليها والغاذي �سبيه باملغتذي، وبالثالث الأديان عما و�سع لإف�سادها. 

 .
)2(

فت�سمن هذا التحرمي �سيانة العقول والقلوب والأديان

اأكل  اإذا حرم  »اإن اهلل عز وجل  ] قال:  النبي  اأبي هريرة[اأن  وعن 

 .
)((

�سيء حرم ثمنه«

] عن ثمن الكلب،  النبي  اأبي م�سعود الأن�ساري[قال: »نهى   وعن 

.
)((

ومهر البغي، وحلوان الكاهن«

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص207).

2- ابن القيم: زاد املعاد: مرجع �سابق: ج) �ص82).

)- م�سند اأحمد: مرجع �سابق:ج) �ص)29.

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج2 �ص779.
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2- املال احلرام خللل يف جهة اكت�سابه: 

من  الإن�سان  به  يقوم  مبا  اكت�سابه  جهة  يف  خللل  احل��رام  امل��ال  يرتبط 

ت�سرفات توؤدي اإىل اأكل املال بالباطل. يقول تعاىل: {

والغ�ص،  واملقامرة،  الربا،  مثل:  كثرية  ممار�سات  ذلك  ومن   ،
)((

{      

والنج�ص، وال�سرقة، والغلول، والر�سوة، والغ�سب، والنهب، وغريها. 

بالربا،  تتعامل  اأن  امل��ث��ال-  �سبيل  -ع��ل��ى  امل�سلمة  ل��الأ���س��رة  ي��ج��وز  ف��ال 

– من  امل�سلمة  الأ���س��ر  م��ن  العديد  ا�ستحالل  ال��زم��ان  ه��ذا  عجائب  وم��ن 

وال�سرورة  ت��ارة  احلاجة  �سغط  حتت  للربا  ذل��ك-  بعد  ومن  تبنى  اأن  قبل 

وفق  ام��رئ  كل  يف�سرها  ف�سفا�سا  ثوبا  ذل��ك  من  متخذين  اأخ���رى،  ت��ارة 

واأن  الإن�سان،  عن  الهالك  تدفع  ما  ال�سرورة  اأن  متنا�سني  اأو  نا�سني  هواه 

اإليها  ويلقي  لها،  ي�ست�سلم  اأن  ينبغي  ل  ال�سرورة  لدواعي  واإن خ�سع  امل�سلم 

اأ�سل احلالل باحثا عنه حتى                                                                     اإىل  اأن يظل م�سدودا  بزمام نف�سه، بل يجب 

تلك  ق��در  واإذا  ال�سرورة،  تلك  بدعوى  ي�ست�سهله  اأو  احل��رام  ي�ستمرئ  ل 

ال�سرورة فليقدرها بقدرها مقيدا نف�سه اإذا حتققت تلك ال�سرورة باأن يكون 

تعاىل: قوله  م�ست�سعرا  ال�سرورة،  متعد حلد  ول  املحرم،  لرتكاب  باغ   غري 

 .
)2(

{        }

لقد هانت كبرية الربا- لالأ�سف ال�سديد – على القلوب حتى األفتها فلم 

تعد تنكرها، وقد اأخرب النبي ] عن زمان ي�ستحل فيه النا�ص الربا با�سم 

 [ الر�سول  فيه  قال  الذي  الزمان  نف�سه  هو  الزمان  هذا  ولعل   ،
)((

البيع

، فهو 
)((

»ياأتي على النا�ص زمان ياأكلون الربا فمن مل ياأكله اأ�سابه من غباره«

)- البقرة: 88).

2- البقرة: )7).

الأوىل:  الطبعة  بريوت:  املعرفة:  دار  ال�سيطان:  م�سائد  من  اللهفان  اإغاثة  القيم:  ابن  انظر:   -(

)9))ه�، �ص)8.

)- الن�سائي: ال�سنن الكربى: مرجع �سابق: ج) �ص).
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زمان عوملة الربا.

اإن املرء ليعجب اأ�سد العجب من اأقوام بني اأيديهم قراآن يتلى يحذر من 

مهالك الربا ثم يت�سابقون اإىل اأكله، ويت�ساءلون بعد ذلك عن �سنك املعي�سة، 

و�سياع الربكة، وتراكم الديون، والعجز عن �سدادها، وال�سري يف دائرة مغلقة 

من همٍّ بالليل ومذلة بالنهار.

لقد جعل الإ�سالم الربا كبرية من الكبائر التي تنزل ب�ساحبها حرب من 

اهلل ور�سوله، وتوجب عليه اللعنة، وي�سري اأمره اإىل قلة، قال تعاىل: {

    

 .
)((

{           

وقال �سبح��انه: {

.
)2(

{       

املوبقات.  ال�سبع  »اجتنبوا  قال:   [ اهلل  ر�سول  اأبي هريرة[اأن  وعن 

النف�ص  وال�سحر، وقتل  ال�سرك باهلل،  يا ر�سول اهلل، وما هن؟. قال:  قالوا: 

التي حرم اهلل اإل باحلق، واأكل الربا، واأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، 

 .
)((

وقذف املح�سنات الغافالت املوؤمنات«

وعن عبد اهلل بن م�سعود[اأن ر�سول اهلل ] قال: »الربا واإن كر فاإن 

.
)((

عاقبته ت�سري اإىل قل«

)- البقرة: )27.

2- البقرة: 279-278.

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج) �ص7)0).

)- املرجع ال�سابق: ج) �ص)9).
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من  خم�سا  ال��رب��ا  لآك���ل  ت��ع��اىل  اهلل  »ذك���ر  ال�سرخ�سي:  الإم����ام  ي��ق��ول 

)((

العقوبات:

اإحداها: التخبط.. قال اهلل تع����اىل: {

.
)2(

{             

ال���ه���الك  امل��������راد   .
)((

{ الثانية: املحق.. قال تعاىل: {  

ولده  ول  به  ينتفع  ل  حتى  وال�ستمتاع  الربكة  ذه��اب  وقيل:  وال�ستئ�سال، 

بعده.

.
)((

الثالثة: احلرب.. قال اهلل تعاىل:{                 }

 .
)((

الرابعة: الكفر.. قال اهلل تعاىل:{                      }

كفار  اأي:   .
)6(

{ وقال �سبحانه بعد ذكر الربا: {         

با�ستحالل الربا، اأثيم فاجر باأكل الربا.

اخلام�سة: اخللود يف النار.. قال تعاىل: {

.
)7(

{            

اإن كيا�سة الأ�سرة امل�سلمة تتطلب اأن ت�ستربئ تلك الأ�سرة لدينها وعر�سها، 

وحتول بينها وبني اأكل الربا ب�سياج من التقوى، وخا�سة اأن اآخر اآية نزلت من 

القراآن ختمت اآيات حترمي الربا بقول�ه تعاىل: {

.
)8(

{      

)- انظر: املو�سوعة الفقهية: وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية: الكويت: 09))ه�: ج22 �ص99).

2- البقرة: )27.

)- البقرة: 276.

)- البقرة: 279.

)- البقرة: 278.

6- البقرة: 276.

7- البقرة: )27.

8- البقرة: )28.
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هذا، مع التذكري باأن اهلل ما اأغلق باب املعاملة بالربا اإل وفتح اأبوابا للخري 

يف معامالت اأخرى ا�ستطاع الفقه الإ�سالمي اأن يوؤ�سل لها، ويربز منافعها 

على الفرد والأ�سرة واملجتمع.
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املبحث الثاين

اجلوانب الرتبوية املادية للك�شب الأ�شري

ك�سب  يف  العقدية(  اأو  )الإميانية  املعنوية  الرتبوية  اجلوانب  كانت  اإذا 

فاإن  القت�سادية،  الربكة  حتقيق  خالل  من  اأهميتها  لها  امل�سلمة  الأ�سرة 

اجلوانب الرتبوية املادية لها دورها اأي�سا باعتبارها املجال املح�سو�ص الذي 

تعانيه  ما  ظل  يف  خا�سة  و  فيه،  الربكة  حتقيق  اإىل  امل�سلمة  الأ�سرة  ت�سعى 

الأ�سرة امل�سلمة من تنامي البطالة وانت�سار الفقر، وا�ستداد حاجة النا�ص اإىل 

ما يعينهم على اإيجاد و�سيلة �سريفة لكت�ساب اأرزاقهم..

وقد يت�ساءل رب وربة الأ�سرة كيف ال�سبيل اإىل تنمية دخل الأ�سرة ؟! اإن 

الإجابة على هذا الت�ساوؤل ترتبط باأطراف ثالثة: الأ�سرة امل�سلمة، واملوؤ�س�سات 

اخلا�سة، والدولة. وهذا ل يعني اأن تعتمد الأ�سرة امل�سلمة اعتمادا كليا على 

 ،
)((

غريه�����ا، ف��زم��ام اأمره���ا بيده���ا {                            }

من  لديها  ما  ا�ستغالل  يحقق  مبا  وتاأهيلها  نف�سها  برتبية  املبادرة  فيمكنها 

طاقات، وتنمية الإبداع والبتكار، وال�ستفادة قدر الإمكان من فر�ص اإن�ساء 

م�سروعات �سغرية ومتناهية ال�سغر ل حتتاج اإىل راأ�ص مال كبري.

اأول- دور الأ�سرة امل�سلمة:

اأعمال  من  عمل  وممار�سة  بابتكار  دخله  ينمي  اأن  الأ���س��رة  ل��رب  ميكن 

خالل  من  الأ�سرة  ربة  وكذلك  ال�سغر،  واملتناهية  ال�سغرية  امل�سروعات 

العودة اإىل الأعمال اليدوية واملنزلية، فاإن مل يكن املرء يح�سن ذلك فليوؤهل 

نف�سه، ويدرب ذاته حتى يتقن هذا العمل ويجيده.

تلك  نحو  امل�سلمة  الأ�سرة  خطت  فهل  بخطوة،  تبداأ  ميل  الأل��ف  رحلة  اإن 

اخلطوة اأم اأنها ما زالت م�ست�سلمة لواقعها، هاربة من م�ساكلها، ول تبحث 

عن حلول لها؟!!. 

)- الأنفال: 9).
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اإن الأ�سرة امل�سلمة حتتاج اإىل تربية نف�سها على النجاح يف اإدارة ذاتها، ويف 

تعاملها مع نف�سها، فاإن اهلل ل يغري ما بقوم حتى يغريوا ما باأنف�سهم، ولرتكز 

على احللول ل على امل�ساكل، ولتحدد نقاط القوة لديها وحتاول ال�ستفادة 

اأن  ولتعلم  منها،  تتخل�ص  اأن  وحت��اول  لديها  ال�سعف  نقاط  ولتحدد  منها، 

العقل خلق ليعمل، واأن يف كل تغيري فر�سة �سانحة، ولتكن لديها القدرة على 

ال�ستثمار وانتهاز الفر�ص املواتية واملوازنة بينها عن طريق اختيار الأفكار 

اجلديدة، واأن تعي اأن قوة الأفكار ل جتدي ما مل تقرتن بالعمل، ولت�ساأل كل 

باأفكار  عليها  ي�سريون  فقد  تواجههم،  التي  اليومية  امل�ساكل  من حولها عن 

جديدة، ولتحاول توفري ما كانت حتتاجه ول جتده، ولتبداأ من حيث انتهى 

الآخرون، ومهما كان الن�ساط الذي تختاره، فلتتاأكد من اأنها حتب القيام به 

وتهواه، واأنه يفيدها ويفيد املجتمع من حولها، واأن الآخرين على ا�ستعداد 

لدفع ثمن له، مع تركيزها يف الت�سويق على الأ�سواق البكر وال�سغرية. 

وكذلك مراعاة تنمية مهارات الأبناء الإدارية، مبعنى تعليمهم ح�سن اإدارة 

مواردهم املادية من م�سروفهم ال�سخ�سي واأدواتهم ال�سخ�سية، وال�ستفادة 

من مهارات الأبناء يف عمل اأ�سياء ب�سيطة باملنزل ميكن ت�سويقها وال�ستفادة 

عمل  الأطفال  تعليم  مثل  املدار�ص،  م�ستلزمات  �سراء  يف  ثمنها  من  املادية 

باقات الورد ال�سناعي، ور�سم اأ�سكال على الزجاج باألوان ب�سيطة وت�سويقها 

ونحو ذلك. 

اإرادة  اإن جناح الأ�سرة امل�سلمة يف ابتكار م�سادر جديدة للك�سب يتطلب 

وتاألقا يف  للتميز، وازدهارا  ا  ا ذاتيًّ للعمل، ودافعاً للنجاح وطاقة كبرية  قوية 

مواجهة التحديات، واكت�سافا للعامل من حولها، وتعلما من اأخطائها واأخطاء 

اليوم حقائق  واأح��الم  اليوم  الأم�ص حقائق  اأحالم  باأن  والإمي��ان  الآخرين، 

الغد، فت�ستغل ف�سولها ل�سحذ خيالها، ثم تندفع للتنفيذ موظفة يف ذلك فنها 

خلدمة عملها، غري م�ستكرة من ربحها، ول يغرنها ما حتققه من جناح بعد 

ذلك، واإذا ف�سلت فلتعلم اأن الف�سل لي�ص نهاية املطاف، واأن الف�سل يبقى يف 
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املا�سي وهي يف احلا�سر.

امل�سروعات  من  العديد  اإن�ساء  امل�سلمة  لالأ�سرة  ميكن  الإط��ار  هذا  ويف 

ال�سغرية واملتناهية ال�سغر، ويف مقدمتها:

)- امل�سروعات احلرفية: مثل النق�ص على اخل�سب، و النق�ص على النحا�ص، 

و�سناعة الفخار التقليدي، والن�سيج التقليدي، وغريها.

الهاتف  وخ��دم��ات  ال��درا���س��ات،  مكاتب  مثل  اخلدمية:  امل�سروعات   -2

والكمبيوتر والإنرتنت، وخدمات ال�سيانة، واملغا�سل الآلية، وخدمات احلالقة 

احل�سانة،  ودور  الكرمي،  القراآن  حتفيظ  وخدمات  واخلياطة،  والتطريز 

وف�سول التقوية، وغريها.

)-امل�سروعات الإنتاجية: مثل �سناعة املالب�ص، و�سناعة الأغذية، و�سناعة 

الأثاث، و�سناعة مواد البناء الب�سيطة، وغريها.

وتربية  الدواجن،  وتربية  النحل،  تربية  مثل  الزراعية:  امل�سروعات   -(

املا�سية، وامل�ساتل، وغريها.

ثانيا- دور املوؤ�س�سات اخلا�سة:

اخلا�سة،  املوؤ�س�سات  عاتق  على  الإ�سالمية  الجتماعية  امل�سوؤولية  تفر�ص 

من �سركات اقت�سادية )ربحية(، اأو موؤ�س�سات املجتمع املدين )غري ربحية( 

وغريها،  �سيا�سية  واأح��زاب  وعمالية،  مهنية  ونقابات  اأهلية،  جمعيات  من 

من  لتمكينهم  وتدريبهم  الأف��راد  وتاأهيل  العمل،  فر�ص  توفري  يف  امل�ساهمة 

اإعالة اأنف�سهم باأنف�سهم. 

وهنا يربز دور الوقف اخلريي باعتباره و�سيلة مالئمة للموؤ�س�سات اخلا�سة 

لتمويل امل�سروعات ال�سغرية ومتناهية ال�سغر، لكونه �سدقة جارية يحب�ص 
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خالل  من  املوؤ�س�سات  لتلك  فيمكن  اخل��ريات،  يف  منفعتها  وتنفق  اأ�سلها 

واإعداد  املحتاجني،  لتاأهيل  وتدريب  درا�سات  مراكز  اإن�ساء  الوقف اخلريي 

درا�سات اجلدوى اخلا�سة مب�سروعاتهم، مع ت�سجيع امل�سروعات التي ت�سهم 

ال�سرورية  للم�سروعات  الأولوية  واإعطاء  للموارد،  الأمثل  ال�ستخدام  يف 

فاحلاجية، وكذلك توفري التمويل الالزم لتلك امل�سروعات من منفعة الوقف 

خالل  من  اأو  مقابل،  بدون  لها  الالزمة  الإنتاج  وم�ستلزمات  اأدوات  بتوفري 

ا�سرتداد القيمة على فرتات معينة، مع تفعيل دور الرقابة على ا�ستخدامات 

فيما  وا�ستثمارها  ا�ستخدامها  ح�سن  من  للتاأكد  لالأموال  امل�سروعات  تلك 

خ�س�ست له. 

كما ميكن للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية توفري التمويل الالزم لتلك 

التمويل  اأ�ساليب  خالل  من   - اأي�سا  الرقابي  الدور  تفعيل  -مع  امل�سروعات 

الإ�سالمية التي متلك من اخل�سائ�ص وال�سمات ما ل يوجد يف غريها من 

وتتعدد،  الإ�سالمية  التمويل  اأ�ساليب  تتنوع  حيث  التقليدي،  التمويل  اأنظمة 

كالقر�ص  والإح�سان  والرب  التربعات  على  قائمة  للتمويل  اأ�ساليب  فهناك 

قائمة  للتمويل  واأ�ساليب  والوقف،  والزكاة  التطوعية  وال�سدقات  احل�سن 

على امل�ساركات كامل�ساركة املنتهية بالتمليك وامل�ساربة وامل�ساقاة واملزارعة 

كالبيع  التجاري،  الئتمان  على  قائمة  اأخ��رى  متويل  واأ�ساليب  واملغار�سة، 

التمويلي،  والتاأجري  الت�سغيلي  والتاأجري  ال�ست�سناع  وبيع  ال�سلم  وبيع  الآجل 

وكل هذا يتيح فر�سا وجمالت اأكر لتمويل امل�سروعات ال�سغرية ومتناهية 

 .
)((

ال�سغر

اجلدوى  درا�سات  اأ�سا�ص  على  تقوم  الإ�سالمية  التمويل  اأ�ساليب  اأن  كما 

الناحية  من  احلالل  اأ�سا�ص  وعلى  والجتماعية،  القت�سادية  الناحية  من 

لالأولويات  تخ�سع  درا�ستها  عند  امل�سروعات  اأن  يعني  وه��ذا  ال�سرعية، 

والن�سر  للطباعة  ال�سالم  دار  الإ�سالم:  يف  ال�ستثمار  كتاب:  للموؤلف  انظر  التفا�سيل  من  ملزيد   -(

والتوزيع والرتجمة: القاهرة: 0)))ه�= 2009م.
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الإ�سالمية من �سروريات وحاجيات وحت�سينيات، وبذلك يتحقق التخ�سي�ص 

وتغنيهم  امل�سلمة،  الأ�سر  امل�سروعات حاجة  تلك  وت�ستوعب  للموارد،  الأمثل 

امل�ستقبل  اآفاق  وتفتح  للعي�ص،  الكرمية  ال�سبل  لهم  وتوفر  احلاجة،  �سراوة 

اأمامهم لتنمية دخولهم.

ثالثا- دور الدولة: 

يقع على عاتق الدول توفري احلياة الكرمية لأبنائها، وتوفري فر�ص العمل 

الالزمة لهم، وقد �سرب ر�سول اهلل ] املثل الأعلى يف الهتمام بالرعية، 

توفري  بعد  ومتابعتهم  ونف�سيا،  وتاأهليهم ماديا  واإعانتهم  وق�ساء حوائجهم 

من  رج��ال  اأن   :] مالك  بن  اأن�ص  روى  فقد  لهم،  الكرمية  العي�ص  �سبل 

حل�ص  بلى  قال:  �سيء؟  بيتك  يف  اأما  فقال:  ي�ساأله   [ النبي  اأتى  الأن�سار 

نلب�ص بع�سه ونب�سط بع�سه وقعب ن�سرب فيه من املاء. قال: ائتني بهما. فاأتاه 

بهما، فاأخذهما ر�سول اهلل ] بيده وقال من ي�سرتي هذين؟ قال رجل: اأنا 

اأنا  اأو ثالثا، قال رجل:  اآخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم مرتني 

اإياه واأخذ الدرهمني واأعطاهما الأن�ساري،  اآخذهما بدرهمني، فاأعطاهما 

وقال: ا�سرت باأحدهما طعاما فانبذه اإىل اأهلك، وا�سرت بالآخر قدوما فاأتني 

به فاأتاه به، ف�سد فيه ر�سول اهلل ] عودا بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب 

ويبيع، فجاء وقد  الرجل يحتطب  يوما، فذهب  اأرينك خم�سة ع�سر  وبع ول 

ر�سول  فقال  طعاما.  وببع�سها  ثوبا  ببع�سها  فا�سرتى  دراهم  ع�سرة  اأ�ساب 

اهلل ]: هذا خري لك من اأن جتيء امل�ساألة نكتة يف وجهك يوم القيامة، اإن 

امل�ساألة ل ت�سلح اإل لثالثة: لذي فقر مدقع، اأو لذي غرم مفظع، اأو لذي دم 

 .
)((

موجع«

ثم  ومن  عمل  فر�ص  بتوفري  كفيل  معاٍن،  من  يحمله  مبا  احلديث،  وهذا 

رعيته،  عن  وم�سوؤول  راع  الأمر  فويل  للمحتاجني،  الالزمة  الدخل  م�سادر 

)- اأبو داود: �سنن اأبي داود: مرجع �سابق: ج2 �ص20).
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وتوفري حرفتهم،  عورتهم،  و�سرت  �سد جوعتهم،  امل�سوؤولية  ومن �سمن هذه 

ففي احلديث: »كلكم راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته، الإمام راع وم�سوؤول عن 

 .
)((

رعيته«

»ماذا  اأحد ولته:   ] �ساأل عمر بن اخلطاب  املفهوم،  لذلك  وجت�سيدا 

تفعل لو جاءك �سارق، فقال الوايل: اأقطع يده. قال عمر: واإذن فاإن جاءين 

منهم جائع اأو متعطل، ف�سوف اأقطع يدك. اإن اهلل �سبحانه وتعاىل ا�ستخلفنا 

فاإذا  حرفتهم،  لهم  ونوفر  عورتهم،  ون�سرت  جوعتهم،  لن�سد  عباده  على 

الأيدي  خلق  اهلل  اإن  هذا،  يا  �سكرها.  تقا�سيناهم  النعم  هذه  اأعطيناهم 

لتعمل، فاإن مل جتد يف الطاعة عمال التم�ست يف املع�سية اأعمال، فاأ�سغلها 

بالطاعة قبل اأن ت�سغلك باملع�سية«.

الرجل ومل يحرتف دعته  »اإذا جل�ص  يقول:  اأحمد بن حنبل  الإمام  وكان 

.
)2(

نف�سه اإىل اأن ياأخذ ما يف اأيدي النا�ص«

وم�سوؤولية الدولة ل تنفي م�سوؤولية الفرد ببذل كافة اجلهد يف البحث عن 

عمل وا�ستغالل موؤهالته وقدراته، وما لديه من موارد. فالنبي ] مل يعالج 

فقط،          امل�ساألة  من  والرتهيب  الوعظ  خالل  من  رعيته  اأف��راد  اأح��د  م�سكلة 

اأو من خالل احللول املوؤقتة امل�سكنة، بل جعل من ال�سحابي �سريكا له ] 

يف عالج امل�سكلة، فبداأ باحلل من بيت هذا ال�سحابي، وما به من موارد حتى 

ولو كانت ب�سيطة يف حجمها اأو نوعها، ووجه اإىل ا�ستخدامها بطريقة ر�سيدة، 

من خالل حتويلها اإىل موارد منتجة، ببيع تلك الأ�سول الب�سيطة غري املنتجة 

اجتاهني  يف  ثمنها  من  وال�ستفادة  والإنتاج،  بالعمل  تعوي�سها  ميكن  والتي 

اأهل ذلك ال�سحابي لفرتة موؤقتة حتى  اأحدهما ا�ستهالكي: لق�ساء حوائج 

الأمر  اأعدها ويل  التي  الإنتاج  اأداة  ب�سراء  اإنتاجي:  والآخر  الك�سب،  يحقق 

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج) �ص)0).

2- حممد بن مفلح بن حممد املقد�سي: الآداب ال�سرعية واملنح املرعية: دار الكتب العلمية: بريوت: 

996)م:�ص269.
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بيده الكرمية ال�سريفة ليعمل ال�سحابي ويكفي نف�سه واأهله م�ستقبال.

] املهنة املالئمة ل�سخ�سية ال�سحابي وقدرته ومهارته  النبي   واختار 

وظروفه والبيئة التي يعي�ص فيها، مهيئا له بذلك الظروف املنا�سبة للعمل. 

ال�سحابي يف عمله حر�سا على اجلدية وحتقيق  متابعة  ] على  وحر�ص 

وجتاوز  امل��ب��ادرة  روح  النف�ص  يف  ين�سئ  ما  وه��و  العمل،  يف  ملمو�سة  نتائج 

ال�سعاب. وبذلك حتول الرجل من �سخ�ص عالة على املجتمع اإىل �سخ�ص 

منتج ي�ستفيد هو باإنتاجه وكذلك املجتمع من حوله.

اإذ  ه��ذا،  زماننا  يف  بالتطبيق  اأوىل  هو  الكرمي  النبوي  التوجيه  وه��ذا 

اأم  ربحية  اأكانت  �سواء  اخلا�سة،  واملوؤ�س�سات  ال��دول  تكاتف  اأهمية  يوؤكد 

اإغناء  من  متكنهم  ب�سورة  للمحتاجني،  عمل  فر�ص  توفري  يف  ربحية،  غري 

اأنف�سهم باأنف�سهم، من خالل اإك�سابهم مهارات للعمل بتاأهيلهم وتدريبهم، 

وتوفري امل�ساعدة الالزمة لهم لإقامة م�سروعات �سغرية ومتناهية ال�سغر، 

لهم،  امل�ستمرة  املتابعة  مع  الإنتاج،  وم�ستلزمات  ومعدات  باآلت  واإمدادهم 

وتقومي الأداء، وتنمية الإيجابيات وعالج ال�سلبيات.

ا�ستثمارية  كوظيفة  الزكاة  من  ال�ستفادة  للدولة  الإطار، ميكن  هذا  ويف 

التدريب  مراكز  توفري  خالل  من  ال�ستهالكي،  دوره��ا  جانب  اإىل  وتنموية 

اأ�سول  �سورة  يف  للمحتاجني  الزكاة  وتقدمي  والتدريب،  للتعليم  الالزمة 

اإنتاجية مع متليكهم هذه الأ�سول، ك�سراء اآلة عمل ل�ساحب احلرفة اأو املهنة 

كالنجار واخلياط، حتى ي�ستطيع مزاولة عمله وحت�سني و�سعه املايل، وكذلك 

اإقامة م�سروعات جماعية كم�سانع اأو متاجر اأو موؤ�س�سات تعمل على اإيحاد 

فر�ص عمل للمحتاجني ومتليكها لهم، وتوفري منافذ الت�سويق الالزمة لت�سويق 

منتجاتهم، حتى ميكنهم اإعالة اأنف�سهم باأنف�سهم، وبالتايل تولد الدخول من 

العمليات الإنتاجية على م�ستوى القت�ساد الأ�سري والقت�ساد الكلي.

اأبواب  اإن الإ�سالم يعمل على توفري �سبل الطاعة لالأ�سرة امل�سلمة، وغلق 
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الكرمية  احلياة  متطلبات  توفري  على  حر�سه  خالل  من  اأمامها،  املع�سية 

وهو                        غريها،  عن  غنى  ويف  العي�ص  من  �سعة  يف  يجعلها  ال��ذي  بالقدر  لها 

ما يعرف بحد الكفاية ل حد الكفاف، فحد الكفاف يتمثل يف توفري �سرورات 

املعي�سة للفرد اأو اأ�سرته بالقدر الذي ي�سمح لهم بالبقاء على قيد احلياة، وهو 

ما ي�سكل م�ستوى متوا�سعااً للرفاهية القت�سادية. اأما الإ�سالم فيوجه جهود 

التنمية اإىل رفع م�ستوى معي�سة الب�سر، وحت�سينه بانتظام؛ مبا يكفل توفري 

ا على  حد الكفاية جلميع الأفراد، وذلك يعني اإغناء كل فرد بحيث يكون قادراً

الإنفاق على نف�سه وعلى من يعول؛ حتى يلحق بالنا�ص يف جمتمعهم، وت�سبح 

معي�سته غري خا�سعة لل�سيق والرهق، �سالكة �سبيل امل�ستوى املتعارف عليه.
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متهيد:

ح�سن  امل�سلمة  لالأ�سرة  تتيح  التي  الو�سائل  اأه��م  الأ�سري  الإنفاق  ميثل 

 
ٍ
ا�ستخدام ما بني يديها من موارد، ومعاجلة ما تعانيه من عجز مايل متنام

اإنفاقية  تربية  امل�سلمة  الأ���س��رة  تربية  يتطلب  ب��دوره  وه��ذا  ميزانيتها.  يف 

اإ�سالمية.

وي�ستهدف هذا الف�سل الوقوف على الرتبية الإ�سالمية لالإنفاق الأ�سري، 

مبا يحقق الر�سادة يف اإنفاق الأ�سرة امل�سلمة، من خالل املبحثني التاليني:

املبحث الأول: اجلوانب الرتبوية املعنوية لالإنفاق الأ�سري.

املبحث الثاين: اجلوانب الرتبوية املادية لالإنفاق الأ�سري.

واأ�سل العتناء بهذا املو�سوع اأن كثريا من الأ�سر متيقظة مل�ساألة الك�سب، 

حري�سة على اأن يكون ك�سبها من حالل، لكن الإ�سكال يقع يف فل�سفة الإنفاق 

وميادينه، اإذ ت�سعر الأ�سر باأن الإنفاق يدخل �سمن املباح الوا�سع، مما قد 

وهذا  والفتور.  ال�سعف  من  بنوع  املال  مب�سارف  ال�ست�سعار  حا�سة  ي�سيب 

ي�ستدعي تاأكيد قاعدة جوهرية، وهي اأن حر�ص الإ�سالم على �سالمة اإنفاق 

الأ�سرة ملالها لي�ص باأقل من حر�سه على �سالمة ك�سبها املايل...
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املبحث الأول

اجلوانب الرتبوية املعنوية لالإنفاق الأ�شري

املعنوية  الرتبوية  الإ�سالمية  املبادئ  الأ�سري جمموعة من  الإنفاق  يحكم 

التي ل تختلف كثريا عنها يف الك�سب اإل من حيث املحل، ممثال يف الإنفاق، 

وتتمثل تلك املبادئ فيما يلي:

اأول- الإنفاق ا�ستخالف: 

الأ�سرة  اإنفاق  فاإن  فيه،  م�ستخلفا  الإن�سان  وكان  اهلل،  مال  املال  كان  اإذا 

من  يعنيه  وما  ال�ستخالف،  مبفهوم  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  للمال  امل�سلمة 

كون ملكية الأ�سرة للمال هي ملكية حق النتفاع به اأو مبعنى اآخر هي ملكية 

حيازية تنتهي مبوتها، وهو ما يتطلب اإنفاقها ملالها يف دائرة احلالل، ووفقا 

لأولوياتها من �سروريات فحاجيات فتح�سينيات.

قال تعاىل:{

 .
)((

{         

وعن عبد اهلل بن عمر –ر�سي اهلل عنهما- اأن ر�سول اهلل ] قال: »من 

ا�سرتى ثوبا بع�سرة دراهم وفيه درهم حرام مل يقبل اهلل له �سالة ما دام 

.
)2(

عليه«

وعن املغرية بن �سعبة[اأن ر�سول اهلل ] قال: »اإن اهلل حرم عليكم 

وقال،  قيل  ثالثا:  لكم  وك��ره  وه��ات،  ومنعا  البنات،  وواأد  الأم��ه��ات،  عقوق 

اأي �سرفه يف غري وجوهه  املال  واإ�ساعة   .
)((

املال« واإ�ساعة  ال�سوؤال،  وكرة 

امل�سروعة.

)- احلديد: 7.

2- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج2 �ص98.

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج2 �ص8)8.
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وعن اأبي برزة الأ�سلمي[اأن ر�سول اهلل ] قال: »ل ينعقد قدما عبد 

يوم القيامة حتى ي�ساأل عن عمره فيما اأفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله 

، ومن اأين اكت�سبه؟ اأي 
)((

من اأين اكت�سبه وفيم اأنفقه، وعن ج�سمه فيم اأباله«

من حالٍل اأم من حرام. وفيم اأنفقه: اأي يف طاعٍة اأم مع�سية ؟.

ومن هنا فاإن الأ�سرة امل�سلمة مطالبة با�ستعمال مال اهلل يف طاعة اهلل، 

تعاىل  و�سبله، مبتغية ر�سا اهلل  اآتاها اهلل منه يف وجوهه  ما  باإنفاق  وذلك 

والدار الآخرة، غري نا�سية ن�سيبها من الدنيا، م�ست�سعرة اإح�سان اهلل عليها 

بتو�سيع رزقه عليها. فاملال هبة واإح�سان من اهلل تعاىل يجب اأن تقابله الأ�سرة 

امل�سلمة بالإح�سان فيه، وذلك باإح�سان ال�ستثمار، واإح�سان التقبل، واإح�سان 

واإح�سان  بالنعمة،  ال�سعور  واإح�سان  املراقبة هلل تعاىل،  واإح�سان  الت�سرف، 

ال�سكران، والإح�سان اإىل اخللق.

ثانيا- الإنفاق بالنيات:

لكل  واإمن��ا  بالنيات،  الأعمال  »اإمن��ا  احلديث:  ففي  الأعمال،  مدار  النية 

، وقد ورد يف الأثر: »تعلموا النية فاإنها اأبلغ من العمل، واإنه 
)2(

امرئ ما نوى«

ل عمل ملن ل نية له، ول اأجر ملن ل ح�سبة له«. وكان عمر بن اخلطاب [

يقول: »احت�سب على عملك تاأخذ اأجر عملك واأجر ح�سبتك«. وكان معاذ بن 

جبل[يقول: »اإين لأحت�سب نومتي كما اأحت�سب قومتي«. كما كان ال�سلف 

ال�سالح -ر�سوان اهلل عليهم- اإذا همَّ اأحدهم اأن يعمل عمال احت�سبه عند 

اهلل باأكر من نية ليت�ساعف له الأجر.

والأ�سرة امل�سلمة ينبغي اأن ل تغفل عن احت�ساب نياتها يف كافة اأعمالها مبا 

يف ذلك اإنفاقها، فتحول العادات اإىل عبادات، متمثلة يف ذلك قوله تعاىل: 

»فالعب��ادة   .
)((

 {             }

)- الرتمذي: �سنن الرتمذي: مرجع �سابق: ج) �ص2)).

2- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق:ج) �ص). 

)- الأنعام: 62).
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الباطنة  والأعمال  الأق��وال  من  وير�ساه  اهلل  يحبه  ما  لكل  جامع  ا�سم  هي 

.
)((

والظاهرة«

وقد روى عمر بن �سعد عن اأبيه[ اأن ر�سول اهلل ] قال: »املوؤمن يوؤجر 

 .
)2(

يف كل �سيء حتى يف اللقمة يرفعها اإىل يف امراأته«

وعن ثوبان [ اأن ر�سول اهلل ] قال: اأف�سل دينار ينفقه الرجل: دينار 

ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته يف �سبيل اهلل، ودينار ينفقه 

 .
)((

على اأ�سحابه يف �سبيل اهلل«

وعن اأبي هريرة [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »دينار اأنفقته يف �سبيل اهلل، 

ودينار اأنفقته يف رقبة، ودينار ت�سدقت به على م�سكني، ودينار اأنفقته على 

.
)((

اأهلك: اأعظمها اأجرااً الذي اأنفقته على اأهلك«

ثالثا- الإنفاق اأخذ بالأ�سباب:

والتم�سك  الأ�سباب،  دار  فالدنيا  التوكل،  حقيقة  هو  بالأ�سباب  الأخ��ذ 

بالأ�سباب ل ينايف حقيقة التوكل، واهلل �سبحانه وتعاىل اأجرى �سنته يف خلقه، 

حت�سيل  وجعل  موانعها،  وانتفاء  اأ�سبابها  باجتماع  الأ�سياء  ح�سول  وجعل 

الأ�سباب ومبا�سرتها اأمرااً فطريااً �سروريااً ل ينفك اأحد عنه، وال�سنن الكونية 

وعمال،  تطبيقا  حياته  يف   [ النبي  نهج  يعترب  ذلك  اأن  كما  ذل��ك،  تربز 

وجوهر توجيهاته ل�سحابته الكرام من اأجل مراعاة هذه ال�سنة الربانية يف 

اأمورهم الدنيوية والأخروية على ال�سواء. 

عن جعفر بن عمرو بن اأمية عن اأبيه [ اأن رجال قال للنبي ]: اأر�سل 

.
)((

ناقتي واأتوكل، فقال له ]: »بل اعقلها وتوكل«

)- ابن تيمية: العبودية: وزارة الأوقاف ال�سعودية: �ص).

2- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: ج) �ص)7).

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج2 �ص)69.

)- املرجع ال�سابق: ج2: �ص 692.

)- ابن حبان: �سحيح ابن حبان: مرجع �سابق: ج2 �ص0)).
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اإن الأ�سرة امل�سلمة مطالبة بفهم وتطبيق الأخذ بالأ�سباب يف اإنفاقها من 

خالل التخطيط املايل لالأ�سرة الذي يقوم على حتديد الهدف من الإنفاق 

والتنبوؤ املايل، ومن ثم الإنفاق ب�سورة متوازنة وفيما خ�س�ص من اأجله.

 فالإنفاق يف الإ�سالم ل يقوم على الرجتال وترك ميزانية الأ�سرة بدون 

تخطيط اأو �سوابط ليحركها �سلوك غري ر�سيد اأو غري من�سبط با�سم التوكل 

على اهلل، فهذا مناف حلقيقة التوكل، الذي هو يف حقيقته الأخذ بالأ�سباب 

مع العتماد على م�سبب الأ�سباب وهو اهلل تعاىل.

رابعا- الإنفاق ر�سا بالق�ساء:

الإنفاق و�سيلة للرتبية على الر�سا مبا ق�سم اهلل، ق�ال تع�اىل: {

 .
)((

 {        

فالأ�سرة امل�سلمة ينبغي اأن تر�سى مبا ق�سم اهلل لها من اإنفاق يف معا�سها، 

ولتنظر اإىل من دونها حتى ل تزدري نعمة ربها، وحتمد اهلل تعاىل على ما 

ي�سره لها من اأمرها. 

وجدير بالأ�سرة امل�سلمة اأن تتخلق بخلق القناعة، وتربي نف�سها على ذلك، 

وليكن تطبيقها العملي قوله تعاىل:{

. فهو منهج رباين للر�سول 
)2(

{                 

النظر  تكرر  ول  معجبا،  عينيك  »ل متد  لر�سوله:  يقول  تعاىل  فاهلل  واأمته، 

اللذيذة،  وامل�سارب  املاآكل  من  بها  واملمتعني  الدنيا  اأح��وال  اإىل  م�ستح�سنا 

واملالب�ص الفاخرة، والبيوت املزخرفة، والن�ساء املجملة، فاإن ذلك كله زهرة 

احلياة الدنيا، تبتهج بها نفو�ص املغرتين، وتاأخذ اإعجابا باأب�سار املعر�سني، 

�سريعا،  تذهب  ثم  الظاملون،  القوم  الآخرة-  النظر عن  بها -بقطع  ويتمتع 

)- الطالق: 7.

2- احلجر: 88.
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الندامة،  تنفع  ل  فيندمون حيث  وع�ساقها،  وتقتل حمبيها  ومت�سي جميعا، 

ويعلمون ما هم عليه اإذا قدموا يف القيامة، واإمنا جعلها اهلل فتنة واختبارا، 

.
)((

ليعلم من يقف عندها، ويغرت بها، ومن هو اأح�سن عمال«

والعني ل متتد، اإمنا ميتد الب�سر -اأي يتوجه- ولكن التعبري الت�سويري 

حني  طريفة  �سورة  وه��ي  امل��ت��اع،  اإىل  مم��دودة  ذاتها  العني  �سورة  ير�سم 

الذي  باملتاع   [ الر�سول  يحفل  األ  ذلك  وراء  واملعنى  املتخيل،  يت�سورها 

اآتاه اهلل لبع�ص النا�ص رجال ون�ساء -امتحانا وابتالء- ول يلقي اإليه نظرة 

 .
)2(

اهتمام، اأو نظرة ا�ستجمال، اأو نظرة متن، فهو �سيء زائل

خام�سا- الإنفاق يجلب الربكات:

خالل  من  الأم���وال  وتنمية  اخل��ريات،  فعل  على  للرتبية  و�سيلة  الإن��ف��اق 

، فال�سدقة 
)((

ال�سدقات. قال تعاىل: {       }

يف ظاهرها نق�سان للمال ويف باطنها مناوؤه، عك�ص الربا الذي هو يف ظاهره 

مناء للمال ويف باطنه حمق للربكة.

وال�سدقات، مبا فيها الزكاة، لها من جلب الربكات ما ل يعد وليح�سى. 

واأن  نق�سان،  دومنا  زيادة  يف  مالها  اأن  تعي  تنفق  حينما  امل�سلمة  فالأ�سرة 

اهلل  حق  باإيتاء  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  ومعا�سها  حياتها  يف  الربكة  حتقيق 

تعاىل فيما اأودعه بني يديها من مال، ف�سال عما حتققه ال�سدقة من اإطفاء 

للخطيئة، والوقاية من ال�سوء، وال�سفاء من العلل والأ�سقام. يقول تعاىل:

} -

.
)((

{               

)- عبد الرحمن بن نا�سر ال�سعدي: تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان: موؤ�س�سة الر�سالة: 

بريوت: ج) �ص)))-6)).

2- �سيد قطب: يف ظالل القراآن: دار ال�سروق: القاهرة: ج) �ص)))2.

)- البقرة: 267.

)- البقرة: )27.
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} -

.
)((

 {   

} -

.
)2(

 {                        

 .
)((

 {                 } -

وعن اأبي هريرة [ اأن ر�سول اهلل  ]  قال: »ما ت�سدق اأحد ب�سدقة 

من طيب، ول يقبل اهلل اإل الطيب، اإل اأخذها الرحمن بيمينه واإن كانت مترة 

اأحدكم فلوه                                                                                            اأعظم من اجلبل كما يربي  فرتبو يف كف الرحمن حتى تكون 

.
)((

اأو ف�سيله«

وعن عبد الرحمن بن عوف [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »ل ينق�ص مال 

.
)((

من �سدقة«

تطفئ  »ال�سدقة  ق��ال:   [ اهلل  ر�سول  اأن   ] عجرة  بن  كعب  وع��ن 

.
)6(

اخلطيئة كما يطفئ املاء النار«

وعن اأبي اأمامة [ اأن ر�سول اهلل ] قال:«�سنائع املعروف تقي م�سارع 

.
)7(

ال�سوء، و�سدقة ال�سر تطفئ غ�سب الرب، و�سلة الرحم تزيد يف العمر«

 وعن رافع بن خديج[ اأن ر�سول اهلل ] قال:«ال�سدقة ت�سد �سبعني 

.
)8(

بابااً من ال�سوء«

)- احلديد: 8).

2- البقرة: )26.

)- �سباأ: 9).

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج2 �ص702.

)- املرجع ال�سابق: ج) �ص)9).

6- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص99).

7- الطرباين: املعجم الكبري: ج8 �ص)26.

8- املرجع ال�سابق: ج) �ص)27.
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وعن عبد اهلل بن م�سعود[ اأن ر�سول اهلل ] قال: »ح�سنوا اأموالكم 

.
)((

بالزكاة، وداووا مر�ساكم بال�سدقة، واأعدوا للبالء الدعاء »

توعد  وق��د  ال��وي��الت،  يجلب  فال�سح  ال��ربك��ات،  يجلب  الإن��ف��اق  ك��ان  واإذا 

�سبحانه وتعاىل املكتنزين للمال املمتنعني عن اأداء حق اهلل فيه، فقال تعاىل:         

}

    

 .
)2(

{        

» ما من �ساحب ذهب           ق��ال:  اأن��ه   [ النبي  عن   ] اأب��ي هريرة  وعن 

ول ف�سة ل يوؤدي منها حقها اإل اإذا كان يوم القيامة �سفحت له �سفائح من 

نار فاأحمي عليها يف نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت 

العباد،  بني  يق�سى  حتى  �سنة  األف  خم�سني  مقداره  كان  يوم  يف  له  اأعيدت 

 .
)((

فريى �سبيله اإما اإىل اجلنة واإما اإىل النار«

اإن الأ�سرة امل�سلمة ينبغي اأن تدرك اأن ما اأتاها اهلل -عز وجل- من مال، 

دها �سبحانه، وجعل ميدان  ا لأ�سناف عدَّ ا مقدراً ا مفرو�ساً اإمنا جعل فيه حقًّ

املناف�سة ملزيد من ا�ستباق اخلريات وجلب الربكات يف بذل ال�سدقات بعد 

اإخراج املفرو�ص من الزكوات.

�ساد�سا- الإنفاق حتّر للحالل: 

تتحرى احلالل  فاإنها  الك�سب احلالل،  امل�سلمة كما حتر�ص على  الأ�سرة 

م�ستورا،                               حجابا  احل���رام  وب��ني  بينها  وجتعل  ب�����س��واء،  ���س��واء  اإنفاقها  يف 

)- املرجع ال�سابق: ج0) �ص28).

2- التوبة: ))-)).

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج2 �ص680-)68.
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بالنفع واخلري عليها  يعود  اأباح اهلل تعاىل، وميا  اإل فيما  اأموالها  تنفق  فال 

لديها  �سبيل  ول  ح��رام،  يف  املال  لإنفاق  عندها  مكان  فال  جمتمعها،  وعلى 

لالإ�سراف اأو التبذير اأو الرتف لوعيها مب�سوؤوليتها عن كل درهم تنفقه اأمام 

اهلل. يقول تعاىل: 

} -

 .
)((

{          

 .
)2(

{           }-

اإن الأ�سرة امل�سلمة قبل اأن تهم باإنفاق درهم اأو دينار ل بد اأن ت�ساأل نف�سها 

�سوؤال: هل هذا الإنفاق يف طاعة اهلل اأم ل؟ فاإذا كان يف طاعة اهلل فلت�سرع 

قوله  ذلك  واأ�سا�ص  عنه،  فلتمتنع  اهلل،  كان يف غري طاعة  واإن  اإنفاقه،  اإىل 

واإن كان غيا  فاأم�سه  اإن كان ر�سدا  باأمر فتدبر عاقبته،  »اإذا هممت   :[
.

)((

فانته عنه« 

وقد ذكر �سبحانه وتعاىل عن اإبلي�ص:{

اإبلي�ص  وم�ساركة   ،
)((

{           

. فكل  لهوؤلء يف اأموالهم هو ما ياأمرهم به من اإنفاقها يف معا�سي اهلل عزَّ وجلَّ

ماٍل ُع�سي اهلل فيه باإنفاٍق يف حرام اأو اكت�ساٍب يف حرام فهو من م�ساركات 

اإبلي�ص لعنه اهلل. واهلل تعاىل ل يحب الف�ساد، ولأجل ذلك قال تعاىل: {

»اإن اهلل   :[ النبي  لئاّل ي�سّيعوها. وقال  يعني   
)((

{     

)- البقرة: ))2.

2- الفرقان: 67.

)- انظر: هناد بن ال�سري الكويف: الزهد: حتقيق: عبد الرحمن عبد اجلبار الفربوائي: دار اخللفاء 

للكتاب الإ�سالمي: الكويت: الطبعة الأوىل: 06))ه�: ج) �ص02).

)- الإ�سراء: )6.

)- الن�ساء: ).
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به  ت�سركوا  ول  تعبدوه  اأن  لكم  لكم ثالثا: فري�سى  ويكره  ثالثااً  لكم  ير�سى 

�سيئا، واأن تعت�سموا بحبل اهلل جميعا ول تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكرة 

.
)((

ال�سوؤال، واإ�ساعة املال«

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص0))).
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املبحث الثاين

اجلوانب الرتبوية املادية لالإنفاق الأ�شري

يحكم الإنفاق الأ�سري يف الإ�سالم جمموعة من اجلوانب الرتبوية املادية، 

املال،  على  واحلفاظ  امل�سلمة،  الأ�سرة  لإنفاق  ال�سرعية  املقا�سد  يحقق  مبا 

وتتمثل تلك اجلوانب فيما يلي:

اأول- الإنفاق م�سوؤولية الرجل:

الإنفاق يعترب �سببااً من اأ�سباب قوامة الرجل على املراأة، وحقا من حقوق 

وال�سراب  الطعام  من  نفقتها  بواجب  يقوم  اأن  فعليه  زوجها،  على  الزوجة 

وامللب�ص وامل�سكن وتوابع ذلك، مبا يفي مبعي�ستها بح�سب ما هو متعارف بني 

النا�ص من غري اإفراط ول تفريط. 

وقد ثبت وجوب النفقة بالكتاب وال�سنة.. قال تعاىل: {

    

.
)((

{            

وقال تع��اىل: {

.
)2(

{       

 وعن حكيم بن معاوية الق�سريي عن اأبيه –ر�سي اهلل عنهما- قال: قلت: 

يا ر�سول، ما حق زوجة اأحدنا عليه؟ قال: »اأن تطعمها اإذا طعمت، وتك�سوها 

 .
)((

اإذا اكت�سيت، ول ت�سرب الوجه، ول تقبح، ول تهجر اإل يف البيت«

وروى جابر بن عبد اهلل [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »ولهن عليكم رزقهن 

)- البقرة: ))2.

2- الطالق: 6.

)- البيهقي: �سنن البيهقي الكربى: حتقيق: حممد عبد القادر عطا: مكتبة دار الباز: مكة املكرمة: 

))))ه�: ج7 �ص)0). 
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.
)((

وك�سوتهن باملعروف«

نف�ص  على  اأنفق  »م��ن  ق��ال:   [ اهلل  ر�سول  اأن   ] اأم��ام��ة  اأب��ي  وع��ن   

نفقةاً ي�ستعف بها فهي �سدقة، ومن اأنفق على امراأته وولده واأهل بيته فهي 

.
)2(

�سدقة«

وعن ثوبان [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »اأف�سل دينار، دينار ينفقه الرجل 

.
)((

على عياله«

بها،  ال�ستمتاع  زوجها من  لتمكينها  النفقة  الزوجة هذه  ا�ستحقت  واإمنا 

وطاعتها له، والقرار يف بيته وتدبري منزله، وح�سانة اأطفاله وتربية اأولده. 

فالنفقة واجبة للزوجة ما دامت توؤدي واجبها جتاه زوجها، وبيتها، واأولدها، 

لأنها مكلفة وراعية لزوجها وبيته واأولده.

واإذا كانت النفقة واجبة على الرجال، فهذا ل يحول بني املراأة وحقها يف 

�سهري عند خروجها  اأو  يومي  باأجر  اأو  براتب  العمل  الأم��وال مثل  اكت�ساب 

بذمتها  احتفاظها  مع  الإ�سالم،  يف  املراأة  لعمل  امل�سروعة  بال�سروط  للعمل 

اإذا  اإن عمل املراأة يف ذاته جائز، وقد يكون مطلوبااً  »اإذ 
))(؛ 

املالية امل�ستقلة

، ول مورد  احتاجت اإليه، كاأن تكون اأرملة اأو مطلَّقة، اأو مل توفق للزواج اأ�سالاً

ة. وقد  لها ول عائل، وهي قادرة على نوع من الك�سب يكفيها ذل ال�سوؤال اأو املنَّ

ي اأولدها،  �سرة هي التي حتتاج اإىل عملها كاأن تعاون زوجها، اأو ُتربِّ
ُ
تكون الأ

اأو اإخوتها ال�سغار، اأو ت�ساعد اأباها يف �سيخوخته، كما يف ق�سة ابنتي ال�سيخ 

الكبري التي ذكرها القراآن الكرمي يف �سورة الَق�س�ص، وكانتا تقومان على 

غنم اأبيهما، قال تعاىل: {

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق:ج2 �ص890. 

2- الطرباين: املعجم الأو�سط: مرجع �سابق: ج) �ص)7).

)- اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص)28.

)- ملزيد من التفا�سيل: انظر للموؤلف: نحو �سيدة اأعمال م�سلمة: دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع 

والرتجمة: القاهرة: 28))ه�: 2007م.
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 .
)((

{        

وقد يكون املجتمع نف�سه يف حاجة اإىل عمل املراأة، كما يف تطبيب الن�ساء 

واإذا  باملراأة...  يخت�ص  ما  كل  من  ذلك  ونحو  البنات،  وتعليم  ومتري�سهن، 

اأجزنا عمل املراأة، فالواجب اأن يكون مقيَّدااً بعدة �سروط: باأن يكون العمل 

يف ذاته م�سروعااً، مبعنى اأن ل يكون عملها حرامااً يف نف�سه، اأو ُمف�سيااً اإىل 

ارتكاب حرام، واأن تلتزم اأدب املراأة امل�سلمة اإذا خرجت من بيتها؛ يف الزي 

 ،
)2(

وامل�سي والك����الم واحل���ركة: {                    }

} ،
)((

 {        }

، واأل يكون عملها على ح�ساب 
)((

{          

وهو  واأولده��ا،  زوجها  نحو  كواجبها  اإهمالها،  لها  يجوز  ل  خ��رى 
ُ
اأ واجبات 

 .
)((

واجبها الأول وعملها الأ�سا�سي«

اإذا كانت  اأعباء احلياة الزوجية وتكاليفها  اأن ت�سارك زوجها يف  فللمراأة 

فمروءتها  ب��اإذن��ه،  خرجت  واإن  للعمل،  باخلروج  لها  �سمح  اإذا  اأو  ق��ادرة، 

وحكمتها حاثان لها على اأن تقدم ما ت�ستطيعه من املال لزوجها كاأن ت�ساعده 

دفع  يف  اأو  املنزل  اإيجار  يف  اأو  لأولده��ا  اأو  لها  الك�سوة  اأو  املعي�سة  نفقة  يف 

اأجرة املوا�سالت التي تقوم بتو�سيلها لعملها، وهكذا ميكن لها اأن ت�ساعده 

وت�ساركه يف تاأثيث منزل الزوجية وبناء ال�سكن وما �سابه ذلك، وذلك مروءة 

منها ومعروفا وف�سال، لأنه �سمح لها بالعمل على ح�ساب وقته وراحته وبيته 

وذريته، فاحلياة تعاون وتفاعل، واهلل اأمر بالتعاون على الرب والتقوى، وهذا 

)- الق�س�ص: )2.

2- النور: )).

)- النور: )).

)- الأحزاب: 2).

)- انظر: د. يو�سف القر�ساوي: اأن�سار املغالة يف عمل املراأة و�سبهاتهم:

 http://www.balagh.com/mosoa/marah/nn0rpzts.htm 
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من اأعمال الرب بني الزوجني فاحلقوق بينهما عظيمة، والعمل على الوفاء بها 

اأمر فيه خري لالأ�سرة واملجتمع.

تي�سر  وما  املهني  بالعمل  تقوم  النبوة  عهد  يف  امل�سلمة  امل��راأة  كانت  وقد 

لها من ال�سناعات ال�سغرية، بق�سد معاونة زوجها الفقري والتخفيف من 

�سغوطات ميزانية الأ�سرة، اأو لك�سب مال تب�ذله يف وجوه اخلري، اأو للقيام 

مبهامها الجتماعية، دون اأن يوؤثر ذلك على م�سوؤوليتها الأ�سا�سية يف رعاية 

بيتها؛ فكانت تغر�ص الزرع، وترعى الغنم، وتقوم بال�سناعات اليدوية، فهذه 

اأم مب�سر الأن�سارية تعمل يف الزراعة ويدخل عليها الر�سول ] يف نخل لها 

فيقول لها: »من غر�ص هذا النخل اأم�سلم اأم كافر؟ فقالت: بل م�سلم. فقال: 

اإن�سان ول دابة ول �سيء      »ل يغر�ص م�سلم غر�سا ول يزرع زرعا فياأكل منه 

.
)((

اإل كانت له �سدقة«

وقد  باملدينة،  �سلع  بجبل  غنم  ترعى  كانت  مالك  بن  كعب  جارية  وهذه 

فقال:   :[ النبي  ف�سئل  بحجر،  فذبحتها  فاأدركتها  منها  �ساة  اأ�سيبت 

.
)2(

»كلوها«

وهذه اأول طبيبة يف الإ�سالم رفيدة الأ�سلمية كانت تداوي اجلرحى، حتى 

اإن النبي ] جعل خيمتها العالجية يف امل�سجد، لعالج �سعد بن معاذ بعد 

 .
)((

اإ�سابته يوم اخلندق، ليعوده من قريب

وهذه امراأة تاأتي النبي ] بربدة وتقول: يا ر�سول اهلل، اإين ن�سجت هذه 

بيدي اأك�سوكها، فاأخذها النبي ] حمتاجا اإليها، وخرج اإىل �سحابته واإنها 

 .
)((

لإزاره

وهذه امراأة عبد اهلل بن م�سعود كانت امراأة �سانعة ت�سنع بيديها ومل يكن 

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق:ج) �ص88)).

2- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج): �ص 2096.

)- انظر: ابن حجر الع�سقالين: فتح الباري ب�سرج �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج8 �ص9)).

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج2 �ص0).
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لزوجها مال وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمرة �سنعتها، فقالت: يا ر�سول 

اهلل، اإين امراأة ويل �سنعة، فاأبيع منها، ولي�ص يل ول لزوجي ول لولدي �سيء، 

و�سغلوين، فال اأت�سدق، فهل يل يف النفقة عليهم من اأجر؟ فقال: » لك يف 

 .
)((

ذلك اأجر ما اأنفقت عليهم، فاأنفقي عليهم«

اأن  يجب  ك�سبها  اأن  اإل  بالتك�سب،  للمراأة  �سمح  الإ�سالم  كان  واإذا  هذا.. 

ل ي�سل بها اإىل اأن تكون متعالية على زوجها، اآخذة بيد القوامة يف بيتها، 

ناظرة اإىل نف�سها نظرة امل�ستغني عن زوجها، حتى ل يكون ذلك ِمْعول لهدم 

ال�سرقية،  املجتمعات  يف  وبخا�سة  الطالق  اأ�سباب  اأظهر  من  ولعل  بيتها، 

اأن  م�سرية  درا�سة  ك�سفت  حيث  امل�سرتجلة،  امل��راأة  مبظهر  الزوجة  ظهور 

))% من حالت الطالق ترجع اإىل حماولة املراأة متثيل �سخ�سية  اأكر من 

الرجل لتتحكم يف �سوؤون البيت وت�ستويل على �سالحيات الرجل التقليدية يف 

.
)2(

اإدارته

كان  الطرفني  لأح��د  امل��ادي  ال�ستقالل  ب��اأن  حديثة  درا�سة  ك�سفت  كما   

م�سجعا لطلب الطالق واإنهاء احلياة الزوجية، فقد اأفاد ).0)% من اأفراد 

عينة الدرا�سة من اأ�سحاب حالت الطالق اأن ال�ستقالل املادي كان م�سجعا 

ب�سكل قوي لطلب الطالق، كما اأن 6.)% اأي�سا اعتربوا اأنه كان م�سجعا اإىل 

حد ما، اأي اأن 6)% من اأ�سحاب احلالت يعتربون اأن ال�ستقالل املادي يوؤدي 

.
)((

اإىل طلب الطالق

ثانيا- املوازنة بني الك�سب والإنفاق:

وذلك بالعتدال والو�سطية يف الإنفاق وتدبري �سوؤون الأ�سرة ح�سب العادة 

والعرف والبيئة، يقول تعاىل:{

)- ابن حبان: �سحيح ابن حبان: مرجع �سابق: ج0) �ص7).

http://www.amanjordan.org/arabic_ الأخبار-اأمان:)2/)/)200م  مركز  انظر:   -2

news/wmprint.php?ArtID=12101
 http://www.moj.gov.kw/Divorce/three777.htm    انظر: وزارة العدل الكويتية -(
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. وعن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص [ اأن ر�سول اهلل ] قال: 
)((

{         

. وبذلك يكون الإنفاق 
)2(

»قد اأفلح من اأ�سلم ورزق كفافا، وقنعه اهلل مبا اآتاه«

يف حدود الطاقات املادية، دون اإ�سراف اأو تبذير اأو ترف اأو تقتري.

1- ل اإ�سراف ول تبذير:

ويق�سد بالإ�سراف جتاوز الق�سد والعتدال يف الإنفاق فيما اأباحه اهلل، 

بينما التبذير يعني اإنفاق املال فيما ل فائدة منه -اأي يف غري حق- وكالهما 

والأ�سرة واجلماعة  الفرد  واع ملوارد  تبديد غري  ملا ينطوي عليه من  حمرم 

التي ينبغي احلفاظ عليها، والقت�ساد يف اإنفاقها. يقول تعاىل:

.
)((

{             } -

} -

.
)((

{                  

}-

.
)((

{         

 »فنهى اهلل تعاىل يف هذه الآية عن ب�سط اليد �سرفا كما نهى عن قب�سها 

كل  واخلري   ،
)6(

لوما« اتفاقهما  وعلى  ذما  الأمرين  ا�ستواء  على  فدل  بخال، 

، وكان ] »ينهى عن 
)7(

اخلري يف و�سية الر�سول ] »ما عال من اقت�سد«

)- الطالق: 7.

2- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج2 �ص0)).

)- الأعراف: )).

)- الإ�سراء: 27-26.

)- الإ�سراء: 29.

6- املاوردي: اأدب الدنيا والدين: مرجع �سابق: �ص68).

7- الطرباين: املعجم الكبري: مرجع �سابق: ج0) �ص08).
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.
)((

قيل وقال، وكرة ال�سوؤال، واإ�ساعة املال«

اإ�سراف          غري  يف  وت�سدقوا  والب�سوا  وا�سربوا  » كلوا  الر�سول  ]:   ويقول 

 .
)2(

ول خميلة«

�سئت،          ما  واْلَب�ْص  �سئت،  ما  »ُكْل  عنهما-:  اهلل  عبا�ص-ر�سى  ابن  ويقول 

 .
)((

ِيَلة« ما اأخطاأتك اثنتان �َسَرٌف اأو خَمْ

اأيام  الذين ينفقون رزق  البيت  اأهل  اأبغ�ص  اإين  يقول:  اأبو بكر[  وكان 

يف يوم واحد. كما كان معاوية بن اأبي �سفيان -ر�سي اهلل عنهما- يقول: كل 

�سرف فباإزائه حق م�سيع.

اإن الإ�سراف يف كل �سيء ممقوت حتى مع ال�سعة، فقد جاء التوجيه النبوي 

 ،
)((

اأراد الو�سوء بعدم الإ�سراف يف املاء ولو كان على نهر جار الكرمي ملن 

فكيف الإ�سراف فيما ل نفع فيه؟!.. 

اإنها حكمة اقت�سادية خالدة وقاعدة ا�ستهالكية ر�سيدة خ�سو�سااً ونحن 

ت�سويقية جديدة  اأ�ساليب  �سباقااً حممومااً يرتافق معه  اأيامنا هذه  ن�سهد يف 

واأ�ساليب اإعالنية مثرية وو�سائل اإعالمية جذابة.

 2- ل للرتف: 

�سلوكا  واعتربه  الإ�سالم  كرهه  وقد  التنعم،  يف  املبالغة  بالرتف  ويق�سد 

�ساذا، و�سببا يف نزول العذاب وهالك الأمم وتدمريها.. 

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج6 �ص9)26.

2- املرجع ال�سابق: ج) �ص)8)2.

)- املرجع ال�سابق: ج) �ص)8)2.

)- عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص –ر�سى اهلل عنهما- اأن النبي –�سلى اهلل عليه و�سلم- مر ب�سعد 

وهو يتو�ساأ فقال: ما هذا ال�سرف يا �سعد؟ قال: اأيف الو�سوء �سرف؟! قال: نعم واإن كنت على نهر جار. 

)اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج2 �ص)22(. 
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- مظاهر لالإ�سراف والتبذير والرتف: 

الإ�سراف  الأي��ام:  هذه  يف  والرتف  والتبذير  الإ�سراف  مظاهر  اأهم  ومن 

ملب�ص          اأو  م�سرب  اأو  ماأكل  من  امل�سلمة  الأ�سر  بع�ص  ت�سرتيه  فيما  والتبذير 

اأجل  من  ال�سراء  مبر�ص  الأ�سر  تلك  اأ�سيبت  حتى  غريها،  اأو  م�سكن  اأو 

الدرا�سات  اأ�سبحت  وحتى  ال�ستهالك،  حمى  عليها  و�سيطرت  ال�سراء، 

النف�سية تتحدث  عن اإدمان ال�سراء واإدمان الت�سوق... 

ن�ساء  لإنفاق  املذهل  احلجم  عن  التقارير  اأحد  ك�سف  املثال  �سبيل  فعلى 

اخلليج العربي - وبخا�سة الالئي تقل اأعمارهن عن )2 عاما- على منتجات 

وك�سف   .
)((

�سنويا دولر  بليون   (.7 بنحو  يقدر  وال��ذي  وال�سحة  التجميل 

تقرير اآخر عن اأن حجم الإنفاق على التجميل ي�سكل 0)% من دخل الأ�سرة 

.
)2(

اخلليجية، و20% من دخل الأ�سرة امل�سرية

الأ�سر  تعدها  التي  الولئم  يف  وا�سحا  يبدو  والتبذير  الإ�سراف  اأن  كما 

امل�سلمة لالأقارب والأ�سحاب، والتناف�ص يف ذلك لدرجة ال�ستدانة، فمن اأجل 

مظاهر فارهة، وكرم م�سطنع تتنوع وتتعدد املاآكل وامل�سارب، حتى يو�سع يف 

املاأكولت وامل�سروبات ما يكفي لأيام كثرية، وكان من  الواحدة من  الوليمة 

نتيجة ذلك اأن ن�سبة كبرية مما يو�سع على املوائد يلقى يف �سالل املهمالت 

يف الوقت الذي جند فيه الكثري من امل�سلمني ل يجدون لقيمات يقيمون بها 

اأ�سالبهم. 

فقد اأ�سارت بع�ص الدرا�سات اإىل اأن ))% من الوجبات التي يتم اإعدادها 

درا�سة  ك�سفت  كما  العربية،  ال��دول  بع�ص  يف  القمامة  �سناديق  اإىل  تذهب 

ميدانية عن الإ�سراف والتبذير يف املاأكولت امللقاة يف �سناديق القمامة يف 

مدينة واحدة يف اإحدى الدول العربية، فكانت النتيجة اأن الإ�سراف بلغ نحو 

http://www.khosoba.com/articles/050512x01-women-makeup-gulf. )- انظر: 

.)2005/5/htm)15
2- �سحيفة الأهرام القاهرية: 0/2)/ )200م.
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 .
)((

)6) مليون لرية �سنويا

2006م  العام  يف  الإماراتية  القت�ساد  وزارة  عن  �سادر  تقرير  وك�سف 

ن�سبته  بلغت  )200م حيث  العام  العائلي يف  ال�ستهالكي  الإنفاق  عن حجم 

 22( وبقيمة   %(2.6 منو  مبعدل  النهائي  ال�ستهالكي  الإنفاق  من   %80.6

مليار درهم، بن�سبة 6)%من الناجت املحلي الإجمايل البالغ )8) مليار درهم. 

وقد بلغ متو�سط اإنفاق الأ�سرة الإماراتية خالل الفرتة ))200 – )200( ما 

ن�سبته )).))% على الطعام وال�سراب والتبغ، ون�سبة 7).6% على املالب�ص 

وملبو�سات القدم، ون�سبة )).6)% على الإيجارات وملحقات ال�سكن، ون�سبة 

0).7% على الأثاث والتاأثيث، ون�سبة )8.)% على العناية الطبية واخلدمات 

على   %(0.29 ون�سبة  والت�سالت،  النقل  على   %((.9( ون�سبة  ال�سحية، 

واخلدمات  ال�سلع  على   %8.22 ون�سبة  والثقافة،  والتعليم  الرتفيه  خدمات 

.
)2(

الأخرى

العامة  للتعبئة  امل��رك��زي  اجلهاز  اأج���راه  م�سري  ميداين  بحث  وك�سف 

والإح�ساء عام )200م عن اأن الأ�سرة امل�سرية تنفق ن�سف دخلها اأو حوايل 

املالب�ص،  ثم  ال�سكن،  على  الإنفاق  يليه  وال�سراب،  الطعام  على  منه   %((

ا من  فالنتقالت، فالتعليم، ثم الريا�سة والرتفيه والثقافة، واأن جزءااً كبرياً

الأ�سرة  اإنفاق  من   %( يعادل  مبا  التدخني،  اإىل  يذهب  الأ�سر  بع�ص  اإنفاق 

ا. تقريباً

واأكدت نتائج البحث الذي مت اإجراوؤه على 0) األف اأ�سرة م�سرية من جميع 

حمافظات م�سر، اأن هناك خلالاً كبريااً يف اأوجه اإنفاق الأ�سرة امل�سرية، اإذ 

يبلغ اإجمايل اإنفاق الأ�سر امل�سرية ).27) مليار جنيه �سنويًّا، ينفق امل�سريون 

)- انظر: جملة العامل الإ�سالمي ال�سورية: العدد 6)8): الإثنني 22 �سفر )2))ه�

http://www.muslimworldleague.org/paper/1836/articles/page10.htm 
2- انظر: التقرير القت�سادي والجتماعي ال�سنوي )200: وزارة القت�ساد: دولة الإمارات العربية 

املتحدة: اأكتوبر 2006م �ص 26:9.
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ا على ال�سكن،  منها ).6) مليار جنيه على الطعام وال�سراب، و8.7) ملياراً

والت�سالت،        النتقالت  على  مليارات  و7.2  املالب�ص،  على  ا  ملياراً و2.8) 

والثقافة والرتفيه،  الريا�سة  التعليم، و6.) مليارات على  و6 مليارات على 

جنيه  مليارات  و).)  ال�سحية،  والرعاية  اخلدمات  على  مليارات  و).) 

 2.( على  اخل�سو�سية  الدرو�ص  وت�ستحوذ  املنزلية،  والأدوات  الأث��اث  على 

مليار جنيه من دخل الأ�سر امل�سرية، وك�سف البحث عن نتائج اأخرى تتعلق 

بالإنفاق على اأمور غري �سرورية؛ اإذ تبني اأن اإنفاق امل�سريني على ال�سجائر 

والتدخني يبلغ ) مليارات جنيه �سنويًّا، ي�ساف اإليها مبلغ 2.6 مليار جنيه 

يجري اإنفاقها على املقاهي والفنادق، ل �سيما يف ظل حالة البطالة العالية 

 .
)((

التي تدفع ال�سباب اإىل اجللو�ص يف املقاهي لق�ساء الوقت

لدى  وال�سراب-  الطعام  يف  وبخا�سة   - والتبذير  الإ�سراف  اأ�سبح  لقد 

العديد من البيوت امل�سلمة غاية، حتى تخمت اأبدانهم، وثقلت عن اأداء حق 

قول  بذلك  نا�سني  للتقوى على طاعة خالقهم،  و�سيلة  كونه  بدل من  ربهم، 

ا من بطنه. بح�سب ابن اآدم لقيمات  النبي ]: »ما مالأ ابن اآدم وعاءاً �سراً

وثلث  ل�سرابه،  وثلث  لطعامه،  فثلث  فاعالاً  كان ل حمالة  فاإن  �سلبه،  يقمن 

 .
)2(

لنَف�سه«

 لقد اأيدت كل د�ساتري الطب من لدن طبيب العرب )احلارث بن كلدة( 

وحتى يومنا هذا تلك الو�سية اجلامعة من النبي ]. 

)((

و�سدق الإمام ال�سافعي اإذ يقول: 

       ثالث هن مهل�ك���ة الأنام   وداعية ال�سليم اإىل ال�سق������ام

      دوام م�دام�ة ودوام وطء   واإدخ��ال الطعام على الطع�ام

Article16./21/07-http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001 )- انظر:  

)2001/7/shtml)21
2- الرتمذي: �سنن الرتمذي: مرجع �سابق: ج) �ص90).

)- حممد بن اإدري�ص ال�سافعي: ديوان الإمام ال�سافعي: حتقيق: حممد عبد الرحمن عو�ص: دار الكتب 

العلمية: بريوت: �ص)2: و )مدامة( اأي اخلمر.
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ويقول لقمان احلكيم يعظ ولده: »يا بني، اإذا امتالأت املعدة نامت الفكرة، 

.
)((

وخر�ست احلكمة، وقعدت الأع�ساء عن العبادة«

من  كثرية  اأن��واع  اإىل  داع  فهو  الطعام:  ف�سول  »واأم��ا  القيم:  ابن  ويقول 

الطاعات، وح�سبك  ويثقُلها عن  املعا�سي،  اإىل  فاإنه يحرك اجلوارَح  ال�سر؛ 

بهذين �سرااً، فكم من مع�سية جلبها ال�سبُع، وف�سوُل الطعام، وكم من طاعة 

اأعظم                 وال�سيطان  �سرااً عظيمااً،  �سرَّ بطنه؛ فقد وقي  حال دونها؛ فمن وقي 

 .
)2(

م من الإن�سان اإذا مالأ بطنه من الطعام« ما يتحكَّ

خزائن  يديك  ويف  جتوع  مِلَ  ال�سالم-:  -عليه  يو�سف  اهلل  لنبي  قيل  وقد 

.
)((

الأر�ص، فقال: اأخاف اأن اأ�سبع فاأن�سى اجلائع

التمتع  اأن يحال بني الأ�سرة امل�سلمة وبني  باأي حال  وهذا الكالم ل يعني 

باحلياة، واأكل الطيبات، وتقدمي الولئم املباحة لالأ�سدقاء والأحباب ففي 

، ولكن ما نريده 
)((

احلديث:»ل ت�ساحب اإل موؤمنا، ول ياأكل طعامك اإل تقي«

تنتابها  التي  ال�سرهة  ال�ستهالك  حلالة  تت�سدى  اأن  امل�سلمة  الأ�سرة  من 

فتقوم برت�سيد ا�ستهالكها، وحتقيق الرتبية ال�ستهالكية من خالل القاعدة 

بحق  هي  التي   
)((

ت�سرفوا« ول  وا�سربوا  »كلوا  املعروفة:  الإر�سادية  القراآنية 

ميدان الرت�سيد على امل�ستوى الفردي وامل�ستوى الأ�سري وامل�ستوى العام.

وذات يوم دخل عمر بن اخلطاب على ابنه عبد اهلل –ر�سي اهلل عنهما- 

اإذا عندهم حلم، فقال: ما هذا اللحم؟ قال ا�ستهيته. قال: وكلما ا�ستهيت 

 .
)6(

�سيئا اأكلته، كفى باملرء اإ�سرافا اأن ياأكل كلما ا�ستهى

)- الغزايل: اإحياء علوم الدين: مرجع �سابق: ج) �ص)8.

2- ابن القيم: بدائع الفوائد: دار عامل الفوائد: مكة املكرمة: الطبعة الأوىل: )200م: ج2 �ص)27.

)- الغزايل: اإحياء علوم الدين: مرجع �سابق: ج) �ص)8.

)- الرتمذي: �سنن الرتمذي: مرجع �سابق: ج) �ص600.

)- الأعراف: )).

6- ال�سيوطي: الدر املنثور: دار الفكر: بريوت: )99)م: ج) �ص))).
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فما اأحوج الأ�سرة امل�سلمة اإىل حماولة �سياغة منط ا�ستهالكي ر�سيد وعملية 

تدريب مكّثف، تعي من خاللها اأن باإمكانها اأن تعي�ص باإلغاء ا�ستهالك بع�ص 

املفردات من حياتها اليومية، واأن كل ما ت�ستهيه لي�ص بال�سرورة مدعاة اإىل 

اأن ت�سرتيه.

3- ل للتقتري:

يف مقابل الإ�سراف والتبذير، فاإن الإ�سالم يحرم التقتري ملا فيه من حب�ص 

وجتميد للمال مما ي�سبب خلالاً يف النظام القت�سادي، يقول تعاىل يف و�سف 

عباده املوؤمنني:{

.
)((

 {     

ويق�ول ت�ع���اىل: {

 .
)2(

 {   

وقد ربط اهلل تعاىل بني العطاء والي�سر والبخل والع�سر، وحذر من مغبة 

البخل والتقتري، فقال �سبحانه: {

.
)((

{               

وكان من دعاء النبي ]: »اللهم اإين اأعوذ بك من اجلنب، واأعوذ بك من 

.
)((

البخل«

مناد كل �سباح:  »ينادي  قال:   [ ر�سول اهلل  اأن   ] اأبي هريرة  وعن 

.
)((

اللهم اأعط منفقا خلفا، واأعط مم�سكا تلفا«

)- الفرقان: 67.

2- الإ�سراء: 29.

)- الليل: )-)).

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج) �ص8)0).

)- الطرباين: املعجم الأو�سط: مرجع �سابق: ج) �ص)20.
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عبد  قلب  يف  والإمي��ان  ال�سح  يجتمع  »ل  ق��ال:   [ النبي  اأن  اأي�سا  وعنه 

.
)((

اأبدا«

وعن اأبي �سعيد اخلدري [ اأن ر�سول اهلل ] قال:»خ�سلتان ل جتتمعان 

.
)2(

يف موؤمن: البخل و�سوء اخللق«

 وعن اأن�ص بن مالك [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »ثالث منجيات وثالث 

يف  باحلق  والقول  والعالنية،  ال�سر  يف  اهلل  فتقوى  املنجيات  فاأما  مهلكات: 

متبع،  فَهوى  املهلكات:  واأما  والفقر،  الغنى  يف  والق�سد  وال�سخط،  الر�سى 

.
)((

و�سح مطاع، واإعجاب املرء بنف�سه، وهو اأ�سدهن«

 وقد ك�سفت درا�سة اأن من امل�ساكل التي قد تن�ساأ وتوؤثر على العالقة الزوجية 

اأو البخل، وهذه ال�سفات قد توؤثر  اأن يكون اأحد الطرفني يت�سف بالتبذير 

على احلياة املعي�سية للزوجني وقد توؤدي اإىل طلب الطالق. واأو�سحت نتائج 

اأفراد عينة الدرا�سة يت�سفون بالتبذير من وجهة  ).6)% من  اأن  الدرا�سة 

نظر الطرف الآخر للزواج، كما اأن ).0)% يت�سفون بالبخل اإىل حد ما، اأما 

 %(7.6 مقابل  7.)% يف  ن�سبتهم  ال�سديد فجاءت  بالبخل  يت�سفون  الذين 

.
)((

كانوا معتدلني ح�سب وجهة نظر الطرف الآخر

بعد  ال��رزق  ال�سعة يف  اأن ل جترفها  يجب  امل�سلمة  فالأ�سرة  وعلى ذلك،   

ال�سيق، اأو التقليد الأعمى للعادات ال�سيئة اإىل حياة الإ�سراف والرتف، كما 

يِّق على اأ�سرته اإىل املدى الذي يبدل نعمة اهلل  اأن رب الأ�سرة يجب اأن ل ُي�سَ

ا. �سنكاً

)- ابن حبان: �سحيح ابن حبان: مرجع �سابق: ج) �ص)).

2- الرتمذي: �سنن الرتمذي: مرجع �سابق: ج) �ص))).

والتوزيع:  للن�سر  املعارف  مكتبة  ال�سحيحة:  الأحاديث  �سل�سلة  الألباين:  الدين  نا�سر  حممد   -(

الريا�ص: ))))ه�: املجلد الرابع: �ص2)).

 htm.http://www.moj.gov.kw/Divorce/three777 انظر: وزارة العدل الكويتية -(
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كان  اإذا  واأولده���ا  زوجها  على  �سدقتها  اإنفاق  امل�سلمة  للزوجة  ويحمد 

ف�سيلة  ف�سيلتني:  بذلك  حتقق  وهي  الك�سب،  عن  عاجزا  اأو  فقريا،  زوجها 

�سلة القربى، وف�سيلة البذل يف �سبيل اهلل.

اب��ن م�سعود، فقالت:              ام��راأة  ق��ال: ج��اءت   ] اأب��ي �سعيد اخل��دري  عن 

يا نبي اهلل، اإنك اأمرت اليوم بال�سدقة وكان عندي حلي فاأردت اأن اأت�سدق 

النبي  به عليهم. فقال  اأحق من ت�سدقت  وولده  اأنه  ابن م�سعود  به، فزعم 

 .
)((

]: »�سدق ابن م�سعود، زوجك وولدك اأحق من ت�سدقت به عليهم«
ثالثا- مراعاة الأولويات الإ�سالمية يف الإنفاق:

ينبغي على الأ�سرة امل�سلمة اأن تراعي الأولويات يف اإنفاقها، ول تنفق مالها 

اإل يف الطيبات من خالل �سراء ال�سلع واخلدمات الطيبة والتي تعود عليها 

كما  اخلبائث،  يف  الإنفاق  عن  متتنع  واأن  بالنفع،  الإ�سالمي  املجتمع  وعلى 

يف  دخلها  من  بالهني  لي�ص  جزءا  تنفق  التي  امل�سلمة  الأ�سر  بع�ص  من  نرى 

�سراء ال�سلع اخلبيثة مثل: الدخان واملخدرات واخلمور ويف �سرائط الفيديو 

واأقرا�ص احلا�سوب املنافية للقيم والآداب، ويف �سراء تذاكر ال�سينما وامل�سارح 

مل�ساهدة ما يغ�سب اهلل �سبحانه، ونحو ذلك مما ل ير�ساه اهلل ور�سوله. 

اإن الأ�سرة امل�سلمة مطالبة قبل اأن َتُهمَّ بالإنفاق بالتاأكد اأن هذا الإنفاق يف 

حالل، واأن هذا الإنفاق يتم وفقا لالأولويات الإ�سالمية يف الإنفاق، وهي: 

)1( ال�شروريات: 

ويق�سد بها بنود النفقات ال�سرورية الالزمة لقوام حياة النا�ص وا�ستقامتها، 

الدين  وهي: )حفظ  بالكليات اخلم�ص  املعروفة  ال�سرعية  املقا�سد  وحتقيق 

وامللب�ص  وامل�سرب  املاأكل  ذلك  يف  ويدخل  والن�سل(،  واملال  والعقل  والنف�ص 

وامل�سكن وال�سحة. وقد اأ�سار النبي ] اإىل هذه ال�سروريات يف قوله: »من 

)- املرجع ال�سابق: ج2 �ص))).
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اأ�سبح منكم اآمنا يف �سربه، معافى يف ج�سده، عنده قوت يومه فكاأمنا حيزت 

 .
)((

له الدنيا«

)2( احلاجيات: 

ويق�سد بها بنود النفقات التي جتعل احلياة اأكر ي�سرا واأقل عناء، فيحتاج 

اإليها لرفع ال�سيق واحلرج وامل�سقة الزائدة {

، فيمكن حتمل احلياة بدونها ولكن مب�سقة زائدة.
)2(

{     

 ول ينبغي الإنفاق على احلاجيات اإل بعد ا�ستيفاء ال�سروريات، وعلى ذلك 

فاإن اأي زيادة عن ال�سروريات ال�سابقة تعد من باب احلاجيات، كالأناقة يف 

امللب�ص وامل�سكن، وكذلك الزيادة يف نفقات الزواج والتعليم ونحوها.

)3( التح�شينيات: 

ويق�سد بها بنود النفقات التي جتعل احلياة اأكر رغدا ومتعة دون اإ�سراف 

املاأكل وامل�سرب  اأمثلتها  بالكماليات، ومن  اأو ترف، وت�سمى كذلك  اأو تبذير 

الطيب، وامللب�ص الناعم، واملركب الهنئ وغري ذلك من الأ�سياء التي جتعل 

احلياة على اأح�سن حال، وهي تتفق واملقا�سد ال�سرعية يف قوله ]: »من 

 .
)((

�سعادة املرء: اجلار ال�سالح، واملركب الهنئ، وامل�سكن الوا�سع«

ال�سروريات  ا�ستيفاء  بعد  اإل  التح�سينيات  على  الإن��ف��اق  ينبغي  ول 

واحلاجيات. ومن َثمَّ فاإن الأ�سرة امل�سلمة مطالبة باللتزام بهذه الأولويات 

عند الإنفاق لتحقيق املقا�سد ال�سرعية. 

ومما يوؤ�سف له يف هذه الأيام اأن العديد من الأ�سر امل�سلمة تنفق الأموال 

على الكماليات والرتفيات، يف الوقت الذين تعاين من نق�ص يف ال�سروريات 

َفه. بل جند �سفها اأكر من هذا حيث  واحلاجيات، وهذا ما يطلق عليه ال�سَّ

)- الرتمذي: �سنن الرتمذي: مرجع �سابق: ج) �ص)7).

2- احلج: 78.

)- اأحمد: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص07).
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اأن العديد من الأ�سر مل يعد �سعارها فقط )اأنفق ما يف اجليب ياأتيك ما يف 

الغيب(، بل اأ�سبح واقعها )اأنفق ما يف الغيب اأي�سا( فكرت ديونها، وتنامت 

م�سكالتها املادية والنف�سية من طالق واكتئاب وانتحار، وانتزعت الربكة من 

حياتها انتزاعا مبا ك�سبت اأيديهامن ممار�سات وت�سرفات ومواقف حتتاج 

اإىل �سل�سلة طويلة من الرت�سيد. 

اأن اللجوء اإىل القرتا�ص من اأهم  ويف هذا الإطار ك�سفت درا�سة كويتية 

اأ�سباب الطالق يف الأ�سر الكويتية، فقد اأو�سحت النتائج اإىل اأن ).8)% من 

وذلك  العينة  ن�سف  نحو  اأي  القرتا�ص،  اإىل  يلجئون  الدرا�سة  عينة  اأفراد 

لتغطية نفقات املعي�سة اأو لتح�سني اأو�ساعهم املعي�سية، كما ات�سح اأي�سا اأن 

معظم هوؤلء من العاملني بالقطاع احلكومي حيث بلغت الن�سبة ).)6% من 

اأفراد عينة الدرا�سة بالإ�سافة اإىل ).))% من الذين ل يعملون، اأما الذين 

يقرت�سون ويعملون بالقطاع الأهلي فلم تتعد الن�سبة عن 2.)% فقط، وهذا 

يدل على اأن انخفا�ص دخل موظفي القطاع احلكومي ومن لي�ص لديهم عمل 

يلجئهم لالقرتا�ص، ويتحتم عليهم �سداد هذه القرو�ص والوفاء بالتزاماتهم 

املادية والتي قد يعجزون عن �سدادها فتزداد امل�سكالت الأ�سرية، وقد توؤدي 

 .
)((

اإىل الطالق

رابعا- جتنب النخداع باملو�سة:

�سننهم  يف  امل�سلمني  غري  وتقليد  باملو�سة  الن��خ��داع  من  الإ���س��الم  ح��ذر 

وعاداتهم وتقاليدهم التي تخالف اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ومبادئها، فعن 

اأبي �سعيد اخلدري [ اأن النبي ] قال: »لتتبعن �سنن من قبلكم �سربا 

ب�سرب وذراعا بذراع حتى لو �سلكوا جحر �سب ل�سلكتموه. قلت: يا ر�سول اهلل، 

 .
)2(

اليهود والن�سارى؟ قال: فمن«

htm.http://www.moj.gov.kw/Divorce/three777 انظر: وزارة العدل الكويتية -(

2- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق:ج): �ص)27).
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 واإذا نظرنا اإىل �سلوكيات العديد من الأ�سر امل�سلمة يف هذه الأيام جند 

عاداتهم  يف  الغرب  اأهل  تقليد  اأجل  من  الأم��وال  اإنفاق  يف  يت�سابقون  اأنهم 

با�سم  بعيد  من  اأو  قريب  من  الإ�سالم  يقرها  ل  التي  وبدعهم  وتقاليدهم 

اتباع املو�سة، ومن اأمثلة ذلك: ما ينفق على �سراء املالب�ص املثرية لل�سهوات، 

للغي  �سبيال  التى متثل  وال�سهرات  امليالد، واحلفالت  اأعياد  ينفق على  وما 

وارتكاب املحرمات، وما ينفق على امل�سايف والرحالت دون التزام ب�سوابط 

الإ�سالم واأخالقياته.

كما اأنه يف الوقت الذي تعاين فيه الأ�سرة امل�سلمة من عجز يف ميزانيتها، 

واملك�سرات وغريها من  وال�سكر  والدقيق  ال�سمن  ل�سراء  تقرت�ص  اأنها  جند 

املاأكولت وامل�سروبات، واإقامة الولئم لتقليد غريها من جريانها اأو اأقربائها 

اأو اأ�سدقائها!!.

تعي  واأن  دينها،  وتفقه  نف�سها،  تقف مع  باأن  امل�سلمة مطالبة  الأ�سرة  اإن   

اأنها حما�سبة وم�سوؤولة عما تفعله اأمام ربها، ولت�ست�سعر قول ر�سول اهلل ]: 

»كلكم راع وم�سوؤول عن رعيته؛ فالإمام راع وم�سوؤول عن رعيته، والرجل يف 

اأهله راع وهو م�سوؤول عن رعيته، واملراأة يف بيت زوجها راعية وهي م�سوؤولة 

 .
)((

عن رعيتها«

ا  طبقاً يطيق  ما  اإل  زوج��ك  تكلفي  ل  ابنتها:  �ساحلة  �سيدة  اأو�ست  وق��د 

لالأحوال، وارفعيه بيدك عن مواطن ال�سعف وال�سيق، فحمل ال�سخور اأخف 

من حمل الديون.

 اإّن املراأة يف عهد النبوة كانت يف م�ستوى زوجها، زوٌج يريد اأن يخرج اإىل 

عمله، ت�ستوقفُه زوجته وتقول: »يا اأبا فالن، اتق اهلل فينا، ول تطعمنا اإل من 

حالل، فاإنا ن�سرب على اجلوع يف الدنيا ول ن�سرب على النار يوم القيامة، 

حال  ل�سان  اأما  اعوججنا«.  اعوججت  واإن  ا�ستقمنا،  ا�ستقمت  اإن  بك  نحن 

)- املرجع ال�سابق: ج2 �ص902.
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بع�ص الن�ساء اليوم، فهو ال�سغط على الزوج: ا�سرِت لنا كذا وكذا، وغرّي يف 

غط اليومي اأن يتجّراأ الزوج وميّد  البيت كذا وكذا. ويكون من نتيجة هذا ال�سّ

يده اإىل املال احلرام، حتى ي�سدق فيها قوله تعاىل: {

 .
)((

 {      

ويرى بع�ص العلماء اأن العداوة يف هذه الآية هي عداوة ماآل، ولي�ست عداوة 

اأّن  القيامة يرى  النار يوم  حال، فهو يحّبها وحتّبه، ولكن حينما يرتدى يف 

�سبب هالكه وترّديه يف النار هي زوجته، حيث �سغَطْت عليه حتى حملْتُه على 

اأكل احلرام ومع�سَية ربه، وقد يكون ال�سغط من جهة الزوج، اتباعا للهوى، 

اأو تقليدا لالآخرين.

خام�سا- تنمية ال�سلوك الإدخاري:

الدخار اإحدى الدعائم القت�سادية الهامة التي نبه اإليها ديننا احلنيف 

يف تنظيم احلياة القت�سادية لالأفراد واملجتمع مبا فيه �سالحه و�سعادته، 

ا،  ا، واأنفق ق�سداً ويف هذا يقول احل�سن الب�سري: »رحم اهلل رجال ك�سب طيباً

.
)2(

وقدم ف�سال ليوم فقره وفاقته«

والدخار هو الحتفاظ بجزء من الك�سب لوقت احلاجة اإليه يف امل�ستقبل. 

اأمر يحث عليه ال�سرع القومي والعقل ال�سديد، فهو  والدخار لوقت احلاجة 

اأخذ بالأ�سباب، وحق لالأبناء على الآباء.

قال �سعد بن اأبي وقا�ص [: جاءين ر�سول اهلل ] يعودين عام حجة 

الوجع  بلغ بي من  اإين قد  يا ر�سول اهلل،  ا�ستد بي، فقلت:  ال��وداع من وجع 

ما ترى، واأنا ذو مال ول يرثني اإل ابنة يل، اأفاأت�سدق بثلثي مايل؟ قال: ل، 

فقلت: بال�سطر؟ فقال: ل، ثم قال: الثلث والثلث كبري اأو كثري، اإنك اإن تذر 

)- التغابن: )).

2- املزي: تهذيب الكمال: حتقيق: د. ب�سار عواد معروف: موؤ�س�سة الر�سالة: بريوت: الطبعة الأوىل: 

00))ه�: ج6 �ص6)).
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 .
)((

ورثتك اأغنياء خري من اأن تذرهم عالة يتكففون النا�ص

لأهله  يدخر  كان   [ النبي  اأن  ال�سريفة  ال�سنة  يف  املعلوم  من  اأن��ه  كما 

قوت �سنة، كما جاء يف حديث عمر[ »اأن النبي ] كان يبيع نخل بني 

.
)2(

الن�سري، ويحب�ص لأهله قوت �سنتهم«

ولي�ص املق�سود بالدخار كنز املال وال�سح الذي هو نقي�ص الإ�سراف، ولكن 

املق�سود اأن تدخر الأ�سرة امل�سلمة من قوتها ما فا�ص عنها وعن حاجياتها 

تقع يف  ل  ال�ساحلة حتى  للذرية  يرتك  اأن  اأو  امل��ال،  هذا  فيه  لوقت حتتاج 

�سراك العوز والفاقة؛ اإذا كانت هناك مظنة العجز عن الك�سب. يقول عبد 

اهلل بن عمر –ر�سي اهلل عنهما-: » كل مال توؤدى زكاته فلي�ص بكنز، واإن 

 .
)((

كان مدفونا، وكل مال ل توؤدى زكاته فهو كنز واإن مل يكن مدفونا«

�سليمة،  ادخارية  تربية  امل�سلمة  الأ�سرة  تربية  على  يحفز  الإ�سالم  اإن 

فالدخار ميثل و�سيلة هامة لرفع م�ستوى دخل الأ�سرة املادي حال توجيهه 

ام اأمان لالأ�سرة امل�سلمة، والعا�سم لها بعد اهلل عز وجل  لال�ستثمار، وهو �سمَّ

يف كثري من الأزمات، فيمكنها ادخار ما متلكه من فائ�ص ملقابلة احتياجاتها 

تتلم�ص          فهي  وال�سيق،  ال�سدة  حالت  عليه  ط��راأت  اإذا  وخا�سة  امل�ستقبلية، 

بدلاً من  امل��ال،  اإىل مثل هذا  فيه  ليوم حتتاج  فتدخره  زاد عن حاجتها  ما 

اأن تقع يف ذّل امل�ساألة واحلاجة مع طماأنينة القلب برزق اهلل وح�سن التوكل 

عليه. ولقد ظهر ذلك وا�سحا جليا يف تف�سري نبي اهلل يو�سف-عليه ال�سالم- 

ل�روؤي�ا امللك: {

، وملا 
)((

 {                     

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج) �ص))).

2- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج) �ص8)20.

)- الإمام ال�سافعي: الأم: دار املعرفة: بريوت: الطبعة الثانية: )9))ه�: ج2 �ص).

)- يو�سف: 7)-9).
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ا على خزائن الأر�ص و�سع خطة عملية  اأ�سبح نبي اهلل يو�سف - بعد ذلك- اأميناً

لال�ستهالك تقوم على القت�ساد والتق�سف حتى اأخرج الأمة من اأزمتها. وقد 

 .
)((

فطن عمر بن اخلطاب [ اإىل ذلك حينما قال: »اْخ�َسْو�ِسُنوا«

اإن التق�سف ل يعني اأن ترتك الأ�سرة امل�سلمة كل �سيء وتزهد فيه، ولكن 

ا للنعمة، بل تكون يف يدها ل مهيمنة على  األ تكون تلك الأ�سرة عبداً معناه 

قلبها، وبذلك تتحرر الأ�سرة من �سيطرتها، لأن النعمة يف حقيقتها ل تدوم. 

)- انظر: الطربي: تف�سري الطربي: دار الفكر: بريوت: )0))ه�: ج2 �ص78).
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متهيد:

متثل الأ�سرة امل�سلمة، رغم �سغرها، اأهم املوؤ�س�سات يف املجتمع، غري اأنها 

يفر�ص  امل�سلمة  لالأ�سرة  املوؤ�س�سي  الكيان  وهذا  والرحمة،  املودة  على  تقوم 

وجود كيان اإداري لها، ذي اأهداف وخطط لإدارة ذلك ال�سرح ال�سغري.

ومن اأهم الإدارات الداخلية يف تلك املوؤ�س�سة الإدارة املالية، اإذ اإن املال هو 

ع�سب احلياة، وبه تكون النفقة وا�ستمرارية احلياة.

الأن�سطة  جمموعة  اأنها  على  امل�سلمة  لالأ�سرة  املالية  الإدارة  اإىل  وينظر 

من  والتاأكد  وتوفريها،  الالزمة  الأم��وال  عن  بالبحث  تتعلق  التي  الإداري��ة 

ا لأوجه الإنفاق املحددة. ح�سن ا�ستخدامها وفقاً

مل�سادر  التخطيط  عليها  يرتتب  امل�سلمة  لالأ�سرة  املالية  الإدارة  فوظيفة 

الإيرادات املتوقعة خالل فرتة زمنية قادمة، كما اأنها تتناول من ناحية اأخرى 

ا ملا هو حمدد لها، فهي ل تقوم فقط  حتديد اأوجه الإنفاق لهذه الإيرادات وفقاً

بدور البحث عن املال واإنفاقه، واإمنا تعمل اأي�سا على حتديد الأوجه الالزمة 

لالإنفاق من حيث اأهميتها والأولوية التي يجب اأن حتتلها بني م�سادر الإنفاق 

الأخرى.

امل�سلمة من كون الدخل          الأ�سر  التي متر بها غالبية  اإىل الظروف  ا  ونظراً

اأهدافه وطموحاته، فاإن الأمر يتطلب  ل يفي بتمويل ذلك ال�سرح لتحقيق 

و�سع ت�سور لإدارة املال يف الأ�سرة امل�سلمة من خالل العتماد على التخطيط 

اأزمة  من  بكثري  اأهون  اجلهد  وكذلك  التخطيط  املبذول يف  فالوقت  املايل، 

الكاآبة واحلزن على جميع  وتخيم جوااً من  بالأ�سرة،  تع�سف  مالية طاحنة 

اأفرادها، كان ميكن تالفيه ببذل بع�ص الوقت يف التخطيط.

يف  امل�سلمة  الأ�سرة  ميزانية  الزوجية  امل�ساكل  خرباء  ي�سع  هذا  اأجل  من 

ت�سري  ف�سوف  �سليمة  امليزانية  كانت  اإذا  لأنه  الزوجية،  املو�سوعات  مقدمة 



114

حياتهما  فاإن  امليزانية  ا�سطربت  اإذا  اأما  �سليم،  م�سار  يف  الزوجني  حياة 

�سوف ت�سطرب، ومن املهم اأن يتفاهما على كل البنود، واأن ي�سجع كل منهما 

الآخر على ح�سن ت�سرفه، وح�سن تدبريه، فهذا التفاهم هو يف �سالح الأ�سرة 

وا�ستمراريتها يف اآخر املطاف، فعادة ما تبداأ امل�ساكل يف احلياة الزوجية من 

نقطة امليزانية، وبعدها ميكن اأن تنفجر بقية امل�ساكل، ورمبا فقدان احلب 

والود �سيئا ف�سيئا، حتى ميكن القول اإن م�ساكل امليزانية اإذا دخلت من الباب 

هرب احلب من ال�سباك.

بالطالق يف  امليزانية  الإط��ار، ك�سفت درا�سة كويتية عن عالقة  ويف هذا 

اأنهم  الدرا�سة  عينة  اأف��راد  من   %((.( ن�سبة  اأفاد  حيث  الكويتي،  املجتمع 

اأجابوا   %6(.6 مقابل  يف  الأ�سرة  على  لالإنفاق  ميزانية  يخ�س�سون  كانوا 

بالنفي؛ وهو ما يعني اأن الغالبية مل تخ�س�ص ميزانية ثابتة لالإنفاق؛ وهو ما 

اأثرت على احلياة الزوجية،  اأ�سهم يف اإحداث بع�ص اخلالفات املادية التي 

.
)((

ودفعت باأ�سحابها اإىل طلب الطالق

تهتم  ل  امل�سلمة  الأ�سر  معظم  اأن  يك�سف  ال�سديد-  –لالأ�سف  الواقع  اإن 

عك�ص  �سنوي،  حتى  اأو  �سهري  اأو  يومي  ب�سكل  �سواء  مليزانيتها،  بالتخطيط 

الأ�سبوعية  لنفقاتها  ميزانية  و�سع  على  حتر�ص  التي  الأوروب��ي��ة  الأ���س��ر 

وال�سهرية ل تتجاوزها مهما كانت الظروف، هذا يف الوقت الذي يحث ديننا 

الواقع ففي احلديث: »اعقلها  اأر�ص  على التخطيط، وياأمرنا بتطبيقه على 

.
)2(

وتوكل«

تواجه  التي  الختبارات  اأهم  من  بحق  تعترب  امل�سلمة  الأ�سرة  ميزانية  اإن 

ليتم  كبرية  جمهودات  اإىل  حتتاج  حيث  �سهر،  كل  اأول  مع  والزوجة  ال��زوج 

�سبطها مبا يغطي كافة احتياجات الأ�سرة �سواء اأكانت دائمة اأم موؤقتة، ومبا 

ي�سمن توفري فائ�ص �سهري ي�ساعد الأ�سرة على تاأمني حياتها.

 htm.http://www.moj.gov.kw/Divorce/three777 انظر: وزارة العدل الكويتية -(

2- ابن حبان: �سحيح ابن حبان: مرجع �سابق: ج2 �ص0)).
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ومع ارتفاع اأ�سقف ال�ستهالك، وكذلك ا�ستعال الأ�سعار، اأ�سبحت العديد 

الزوجة عبء  وتتحمل  امليزانية.  تعاين عجزا مزمنا يف  امل�سلمة  الأ�سر  من 

هذا العجز باعتبارها “وزير اقت�ساد الأ�سرة”، كما اأنها حتدد بال�سرتاك 

ال�سهري،  الدخل  من  املمكنة  الدخ��ار  ون�سبة  الإنفاق  اأول��وي��ات  ال��زوج  مع 

الرغبات  على  للتغلب  قدرة  ولديها  ومدبرة  مقت�سدة  الزوجة  كانت  وكلما 

ال�ستهالكية، وب�سفة خا�سة الرغبات غري ال�سرورية، و�سلت باأ�سرتها اإىل 

بر الأمان. 

مليزانية  الرا�سدة  املالية  الإدارة  على  الوقوف  الف�سل  هذا  وي�ستهدف 

الأ�سرة امل�سلمة من خالل املبحثني التاليني:

املبحث الأول: اأ�سا�سيات الإدارة املالية الرا�سدة لالأ�سرة امل�سلمة.

املبحث الثاين: اإعداد ميزانية الأ�سرة امل�سلمة ومتابعتها.



116

املبحث الأول

اأ�شا�شيات الإدارة املالية الرا�شدة لالأ�شرة امل�شلمة

تتطلب الإدارة املالية الرا�سدة لالأ�سرة امل�سلمة اإعداد ميزانية تعمل على 

توزيع موارد الأ�سرة املحدودة على حاجاتها املتعددة، ومبا ميكن من ح�سن 

من  لعدد  امل�سلمة  الأ�سرة  مراعاة  ب��دوره  يتطلب  وهذا  مواردها.  ا�ستغالل 

القواعد الأ�سا�سية يف اأثناء اإعدادها للميزانية، تتمثل فيما يلي:

اأول- املدة الزمنية: 

يقوم التخطيط املايل على و�سع ميزانية تقديرية لالأ�سرة حمددة مبدة قد 

تكون اأ�سبوعية اأو �سهرية اأو ربع �سنوية اأو ن�سف �سنوية اأو �سنوية ح�سب روؤية 

باإيراداتها  التنبوؤ  على  وقدرتها  ظروفها  تقت�سيه  ملا  ووفقا  امل�سلمة  الأ�سرة 

وم�سروفاتها امل�ستقبلية، ومبا يحقق اأهدافها املر�سومة.

فالتخطيط املايل ميكن الأ�سرة امل�سلمة من و�سع جمموعة من الفرتا�سات 

املطلوب  الأه���داف  تبني  خطة  و�سع  ثم  امل�ستقبل،  يف  امل��ايل  و�سعها  ح��ول 

لتحقيق  توافرها  الواجب  والإمكانات  حم��ددة،  فرتة  خالل  اإليها  الو�سول 

تلك الأهداف، وكيفية ا�ستخدام هذه الإمكانات بالكفاءة الالزمة والفاعلية 

املطلوبة.

ثانيا- ال�سورى: 

تت�سمن عملية التخطيط املايل لالأ�سرة امل�سلمة حتديد طريقة �سري الأمور 

املالية داخل الأ�سرة لالإجابة عن العديد من الأ�سئلة يف مقدمتها:

حاجاتها  على  امل��ح��دودة  م��وارده��ا  لتوزيع  الأ���س��رة  تفعل  اأن  يجب  م��اذا 

التخطيط  خالل  ومن  وكيف؟  ومتى؟  واأي��ن؟  بذلك؟  يقوم  ومن  املتعددة؟ 

لتحقيق     اأفرادها  بني  الأدوار  توزيع  كبري،  حد  اإىل  امل�سلمة،  لالأ�سرة  ميكن 

ما ت�سبو اإليه من اأهداف.
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الأ�سرة              اأف��راد  جميع  م�ساركة  يتطلب  امل�سلمة  الأ�سرة  ميزانية  اإع��داد  اإن 

يف  ال�سورى  مبداأ  وتر�سيخ  امل�ساركة  لأن  وذل��ك  الأق���ل؛  على  معظمهم  اأو 

ا معنويا وعزمية لكل اأفراد الأ�سرة لإجناح امليزانية،  التخطيط يعطي حافزاً

وي�سع اجلميع يف مو�سع امل�سوؤولية، ويوفر كذلك امل�سوغات ملعظم الت�سرفات، 

ويف حالة الأزمات يكون هناك نوع من الر�سا والتفاهم فيما ميكن ال�ستغناء 

عنه ملواجهة الأزمة، ويتحمل اجلميع عبء �سبط امليزانية. 

اإذ  والأولد،  والزوجة  للزوج  تربوية  ل�سياغة  مناخا جيدا  ال�سورى  تعترب 

فيها نوع من امل�ساركة الإيجابية، والق�ساء على ال�سلبية، وكذلك دعم ملكة 

التخطيط وموهبته لديهم وتدريبهم على ذلك.

كما اأن اإ�سراك الأبناء يف و�سع ميزانية الأ�سرة و�سيلة لرتبيتهم على اأنهم 

هناك  واأن  الأ�سرة،  دخل  من  عليهم  الإنفاق  يجب  الذين  مبفردهم  لي�سوا 

ا اأخرى لالإنفاق فيتعودون على حتمل امل�سوؤولية وال�ستغناء عن الأ�سياء  بنوداً

غري ال�سرورية والإنفاق يف �سوء املبلغ املخ�س�ص لهم.

وبذلك يتعلم اأفراد الأ�سرة كيفية �سنع القرارات ال�سليمة واحلكيمة، التي 

موارد  من  لديهم  يتوفر  ما  ل�ستعمال  الطرق  اأف�سل  اتباع  على  ت�ساعدهم 

واإمكانيات، وحتقيق ما يرجونه من اأهداف، وما يتطلعون اإليه من اآمال.

ثالثا- التوازن:

ونفقاتها،             امل�سلمة  الأ�سرة  اإي���رادات  بني  ت��وازن  هناك  يكون  ب��اأن  وذل��ك 

فال �سك اأن الظروف القت�سادية تتطلب من الأ�سرة امل�سلمة معرفة م�ستوى 

دخلها، وربط ذلك باحتياجاتها وفق �سلم لالأولويات، وهنا ياأتي دور املراأة 

التي يقع عليها العبء الأكرب اأو الدور الرئي�ص، حيث تعترب يف معظم احلالت، 

اإن مل يكن جميعها، امل�سوؤول الأول عن املوازنة بني دخل اأ�سرتها واحتياجاتها 

واختيار الأولويات وحذف البنود غري ال�سرورية اأو الكمالية؛ وهو ما يجنب 

الأ�سرة الوقوع يف الأزمات املالية املتالحقة. 
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مرتبته،  �سيء يف  كل  امل�سلمة  الأ�سرة  ت�سع  اأن  يعني  الأولويات  ترتيب  اإن 

فال ُتوؤَخر ما حقه التقدمي، اأو ُتَقدم ما حقه التاأخري، ومبعنى اآخر اأن تقوم 

بالأهم فاملهم فالأقل اأهمية، مع مراعاة اأن تلك الأولويات تختلف من وقت 

اإىل اآخر، ومن مكان اإىل اآخر، ومن اأ�سرة لأخرى؛ لذا يجب حتديد الأولويات 

يف �سوء الزمان واملكان وظروف كل اأ�سرة.

وعندما ت�سعر الأ�سرة بكرة امل�سروفات املن�زلية وعدم ان�سباطها، فال بد 

لها من مراقبة البنود التي يزداد فيها امل�سروف، فتبداأ برتقيم تلك البنود 

ح�سب اأولوياتها، ودرا�ستها، والوقوف على اأ�سبابها.

رابعا- الواقعية: 

�سوء  يف  فتكون  امليزانية،  و�سع  يف  الأ�سا�ص  هو  الواقع  يكون  باأن  وذلك 

و�سطية  ب�سورة  بها  املحيطة  الظروف  وتراعي  الأ�سرة  وق��درات  اإمكانيات 

دون اإ�سراف اأو تقتري، اأو تقليد لغريها من الأ�سر، وكذلك دون تفاوؤل مفرط،          

اأو ت�ساوؤم مدقع.

ويف هذا الإطار، فاإن الأمر يتطلب تقدير قيمة الوقت، واجلهد املبذول من 

كل فرد من اأفراد الأ�سرة، ومراعاة م�ستويات الأفراد، وحتديد حجم املوارد 

الأ�سرية �سواء اأكانت موارد ب�سرية: كاملهارات والقدرات وامليول والطاقات 

وت�سهيالت  واملمتلكات  واملال  كالوقت  ب�سرية:  غري  موارد  اأم  والجتاهات، 

املجتمع، مع مراعاة العوامل التي توؤثر يف تلك املوارد، مثل: م�ستوى معي�سة 

تعي�ص  التي  واملرحلة  ال�سكن،  ومكان  وامل�ستقبلي،  الأ�سرة، وحجمها احلايل 

فيها، وغري ذلك.

خام�سا- املرونة: 

تبدو املرونة من خالل عدم و�سع ميزانية منطية جلميع الأ�سر امل�سلمة،      

منها:  عديدة  لعتبارات  وفقا  لأخ��رى  اأ�سرة  من  امليزانية  بنود  تختلف  بل 
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الأ�سرة،  �سكن  ومكان  الزوجة،  وعمل  الأ�سرة،  اأفراد  وعدد  الدخل،  مقدار 

وما يتمتع به اأفراد الأ�سرة من مواهب، وما لهم من قدرات... اإلخ.

كما تبدو املرونة من خالل اإمكانية تعديل بنود امليزانية بعد و�سعها وفقا 

ملا يطراأ من ظروف وتغريات، فلي�ست تلك البنود جامدة ل تقبل التغيري.

كما اأن املرونة تعني اأي�سا القدرة على معاجلة الأخطاء والنحرافات اإذا 

حدث اختالف يف امليزانية بني الواقع واملخطط، فيتم تعديل بنود امليزانية 

ا. مبا يفي بذلك، ومن ثم الو�سول اإىل ميزانية اأكر واقعية واأكر جناحاً
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املبحث الثاين

اإعداد ميزانية الأ�شرة امل�شلمة ومتابعتها

ملناق�سة  يتطلب منها الجتماع  امل�سلمة  لالأ�سرة  اإعداد ميزانية عملية  اإن 

امليزانية،  اإعداد  بخطوات  والقيام  املقبلة  الفرتة  خالل  الأ�سرة  احتياجات 

واأي�سا متابعة امليزانية التي مت اإعدادها من خالل مقارنة امليزانية التقديرية 

لالأ�سرة امل�سلمة بامليزانية الفعلية.

اأول: اخلطوات العملية لإعداد ميزانية الأ�سرة امل�سلمة:

مير اإعداد ميزانية الأ�سرة بعدد من اخلطوات العملية، تتمثل فيما يلي: 

1- حتديد اإيرادات الأ�سرة امل�سلمة: 

وذلك بتحديد وت�سجيل جميع الإيرادات املتوقع احل�سول عليها يف الفرتة 

املحددة للميزانية -ولتكن �سنوية– �سواء اأكانت اإيرادات اأ�سا�سية: كاملرتب 

ال�سهري، واإيجارات الأمالك )اأرا�ص – مبان...(، واحلوافز الدورية، واأجر 

م�ساعدة             اإي��رادات  كانت  اأم  لال�ستثمار،  ال��دوري  والعائد  الإ�سايف،  العمل 

ل تت�سف ب�سفة الثبات والدميومة مثل: احلوافز غري الدورية، واملكافاآت، 

والإعانات، وما تقدمه الزوجة لزوجها من اأموالها اخلا�سة.

حماميا،                     اأو  طبيبا،  ح��رة:  مهنة  ذا  الأ���س��رة  رب  ك��ان  اإذا  اأن��ه  ويالحظ 

الراتب  اأما يف حالة  تقريبيا،  الإي��رادات  تقدير  يكون  تاجرا،  اأو  اأو حرفيا، 

الثابت املنتظم، كاملوظف، فيكون اأقرب اإىل الواقع، ويح�سب املجموع الكلي 

لهذه الدخول مع مراعاة عدم املبالغة يف تقدير اأي منها.

2- حتديد نفقات الأ�سرة امل�سلمة:

اأثناء  اإنفاقها  املتوقع  امل�سروفات  جميع  وت�سجيل  وحتديد  بر�سد  وذلك 

مدة امليزانية ويف مقدمتها النفقات الأ�سا�سية مثل: الطعام وال�سراب واإيجار 
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امل�سكن، واملالب�ص والتعليم وفواتري التليفون والكهرباء واملياه والغاز وغريها، 

واأق�ساط امل�سرتيات، والنتقالت والنظافة، وكذلك الطوارئ التي تنتج من 

امل�ساريف  من  الطوارئ  م�ساريف  وتعترب  ونحوه،  كمر�ص  طارئة  ظروف 

 %(0-( اأن ترتاوح بني  الدخل، ويف�سل  ا�ستقطاعها من  يتعني  التي  الهامة 

من الدخل ويف حالة عدم اإنفاقها توجه لالدخار.

واإىل جانب تلك النفقات يتم حتديد النفقات الكمالية التي ميكن لالأ�سرة 

ال�ستغناء عنها مثل: الولئم، واملجامالت، وا�سرتاكات النوادي، وغريها من 

ال�سلع واخلدمات الرتفيهية.

3- حتديد الفائ�ض اأو العجز:

وذلك من خالل مقابلة الإيرادات املتوقعة بالنفقات املتوقعة، فاإذا زادت 

الإيرادات املتوقعة عن النفقات املتوقعة، فيعني ذلك وجود فائ�ص، وحينئذ 

ميكن لالأ�سرة امل�سلمة توجيه ذلك الفائ�ص لال�ستثمار فيما اأحل اهلل.

اأما اإذا زادت النفقات املتوقعة عن الإيرادات املتوقعة فيعني ذلك وجود 

لالأ�سرة  ميكن  وحينئذ  امل�سلمة،  الأ�سر  غالبية  منه  تعاين  ما  وه��و  عجز، 

معاجلة هذا العجز من خالل بديل اأو اأكر، من مثل:

)- حماولة زيادة بع�ص بنود الإيرادات اإن اأمكن.

2- �سحب مبالغ من املدخرات اإن وجدت. 

)- تعجيل احل�سول على بع�ص الإيرادات اإن اأمكن.

)- احل�سول على قر�ص ح�سن من الغري.

)- اإلغاء اأو تاأجيل بع�ص النفقات.

ويعترب البند الأخري من اأهم البنود، حيث ميكن لالأ�سرة امل�سلمة ال�ستغناء 

النفقات  تر�سيد  اإىل  اجتهت  العجز  بعالج  ت��ِف  مل  ف��اإن  الكماليات،  عن 

الأ�سا�سية.
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4- تر�سيد ال�ستهالك:

الزوجة،              خا�سة  وب�سفة  امل�سلمة،  الأ�سرة  على  ينبغي  الإط��ار  هذا  ويف 

لل�سراء،  اأولوياتها  اأن تكون ذات �سلوك �سرائي عقالين ل عاطفي، فتحدد 

وتدون ذلك قبل خروجها لل�سراء، حتى ت�سرتي ما حتتاجه، ول ت�سرتي �سلعا 

الأ�سبوع  يف  وقتا  حتديدها  مع  لل�سراء،  خرجت  اأن  يوم  ذهنها  يف  تكن  مل 

حاجة  يف  لي�ست  وم�سرتيات  جزئيات  يف  امل�سروف  ي�سيع  ل  حتى  لل�سراء 

اأن  اإليها، وا�ستغاللها لفر�ص العر�ص للح�سول على ما حتتاج، مع مراعاة 

تاأخذ من م�سروف البيت بقدر احتياجاتها لل�سراء. 

جتنب  خالل  من  الأغذية  يف  ا�ستهالكها  تر�سيد  امل�سلمة  لالأ�سرة  وميكن 

الإنفاق على الأطعمة ال�سريعة، وكذلك جتنب تناول الوجبات خارج البيت، 

و�سراء ال�سلع الغذائية ب�سورة اأكرب من الالزم؛  وهو ما يوؤدي اإىل ف�سادها 

من حيث  الغذائية  لل�سلع  الأ�سرة  معرفة  اأهمية  مع  منها،  ال�ستفادة  وعدم 

جودتها و�سعرها، ومعرفة بدائل ال�سلع الأ�سا�سية، حتى ميكن ال�ستعانة بها 

عند اختفاء �سلعة اأو ارتفاع ثمنها، واختيار الب�ساعة املنا�سبة لدخل الأ�سرة، 

واملوجودة يف اأ�سواق اجلملة القريبة من امل�سكن، ومراعاة التوقيت املنا�سب 

وبخا�سة  ال�سلع  اأ�سعار  فيها  تقل  التي  املوا�سم  بع�ص  فهناك  ال�سلع،  ل�سراء 

ال�سلع القابلة للتخزين، فيمكن �سراء كمية كبرية منها وتخزينها.

ماأكولت  من  بيتها  يحتاجه  ما  �سنع  يف  يديها  على  البيت  ربة  ولتعتمد 

تزيد  الطعام  من  كبرية  كميات  طبخ  عدم  وكذلك  وم�سروبات،  وحلويات 

الواحدة،  الوجبة  يف  املطهية  الأ�سناف  من  الإكثار  وجتنب  احلاجة،  عن 

الطعام  و�سع  مع  منها،  التخل�ص  بدل من  الأطعمة،  بواقي  وال�ستفادة من 

قدر احلاجة عند اإعداد املائدة، فالنبي ] يوجهنا اأن: »طعام الواحد يكفي 

.. ، مع 
)((

الثنني، وطعام الثنني يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية«

مراعاة ا�ستعمال الأدوات املنزلية غري القابلة للك�سر اأثناء العمل يف املطبخ، 

)- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص0)6).
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واقت�سار ا�ستعمال الأدوات ذات القيمة على  وقت املنا�سبات.

من  املالب�ص،  جانب  يف  ا�ستهالكها  تر�سيد  امل�سلمة  لالأ�سرة  ميكن  كما 

وعودة  وبكرة،  ا�ستفزازية  بطريقة  اجلاهزة  املالب�ص  �سراء  جتنب  خالل 

ربة البيت اإىل التدبري املنزيل واحلياكة ملالب�سها ومالب�ص زوجها واأولدها، 

يف  منها  وال�ستفادة  رخي�سة،  باأ�سعار  الأقم�سة  بواقي  �سراء  على  والعمل 

اأو قطع  اإعداد مالب�ص لأفراد الأ�سرة وبخا�سة الأطفال، وعند حدوث تلف 

يف اأجزاء املالب�ص يتم اإ�سالحه ب�سرعة حتى ل يوؤدى ذلك اإىل تلفها كلية، 

وتثبيت الأزرار عند اختاللها، حتى ميكن توفري ثمن اإعادة �سرائها، وكذلك 

مراعاة الطرق ال�سحيحة يف الغ�سل والتجفيف والكي، حيث يحافظ ذلك 

على املالب�ص لأطول فرتة ممكنة.

الكهرباء،  ا�ستهالك  يف  الرت�سيد  خالل  من  ال�ستهالك  تر�سيد  وكذلك 

با�ستخدام الإ�ساءة الطبيعية نهارا، وا�ستخدامها بقدر احلاجة ليال، وب�سفة 

التليفون  خا�سة من خالل م�سابيح النيون، وكذلك الرت�سيد يف ا�ستهالك 

واملياه والغاز وغريها، من خالل جتنب كرة الكالم يف التليفون، وعدم ترك 

�سنابري املياه و»ال�سيفونات« مفتوحة دون داع، وعدم ت�سغيل �سخانات الغاز 

الكهربائية  الأجهزة  على  املحافظة  اأهمية  مع  اإليها،  احلاجة  وقت  غري  يف 

و�سيانتها ومعرفة كيفية التعامل معها، من خالل قراءة التعليمات املرفقة 

من  اأكر  حتميلها  وعدم  ا�ستعمالها،  وح�سن  بنظافتها،  والعناية  باجلهاز، 

طاقتها، اأو ت�سغيلها يف غري وقت احلاجة اإليها.

وكذلك تر�سيد ال�ستهالك الرتفيهي من اأدوات جتميل وم�سايف ورحالت 

لهم  العنان  اإطالق  خالل  من  لالأطفال  الزائد  الإ�سراف  وجتنب  وغريها، 

تر�سيد  وكذلك  �سرورية،  غري  األعاب  و�سراء  لزم��ة  غري  حلويات  ل�سراء 

الإنفاق املظهري على التليفونات املحمولة لأفراد الأ�سرة، وا�ستخدامها بقدر 

احلاجة الفعلية لها، حيث اأ�سبح ذلك ميثل عبئا كبريا على ميزانية كل بيت، 
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ومظهرا �سيئا ل�ستخدام التكنولوجيا، فيجب اأن نعّلم اأبناءنا قيمة ال�ستفادة 

من كل �سيء ن�سرتيه من خالل املفهوم القت�سادي )العائد والتكلفة( القائم 

على ال�سوؤال الآتي: هل ما ن�سعى اإىل �سرائه �سيكون له عائد اأم ل؟ وذلك كله 

كي ل يتحول اإىل عبء مادي على الأ�سرة امل�سلمة.

وبني هذا وذاك، يجب على الأ�سرة امل�سلمة األ ترتك لهواها العنان للخ�سوع 

ويهدف  الأحيان،  غالب  يف  �سلبيا  يكون  دورها  اإن  حيث  الإعالنات،  لتاأثري 

اإىل التاأثري عليها ل�سراء ما لي�ست بحاجة اإليه، واأن تدرك اأن احليلولة دون 

ا�ستنفاد دخل الأ�سرة يف امل�سرتيات عدمية النفع �سوف يوفر لها، يف نهاية 

املطاف، ال�سيولة الكافية التى ميكن توجيهها لال�ستثمار يف م�سرتيات ر�سيدة 

ت�سيف حلياتها قيمة. 

ثانيا- مقارنة امليزانية التقديرية لالأ�سرة امل�سلمة بامليزانية الفعلية:

يقع على عاتق الأ�سرة امل�سلمة، وبخا�سة ربة البيت، متابعة امليزانية التي 

فمتابعة  فقط،  امليزانية  اإع��داد  ق�سية  هي  الق�سية  فلي�ست  اإع��داده��ا،  مت 

تنفيذ تلك امليزانية ل تقل اأهمية عن اإعدادها اإن مل تكن اأكر اأهمية، ومن 

نهاية  الفعلية يف  ببنودها  التقديرية  امليزانية  بنود  اأهمية مقارنة  تبدو  هنا 

اأ�سباب ذلك،  والبحث عن  اأو عجز،  فائ�ص  الفروق من  �سهر، وحتديد  كل 

العجز  ذات  البنود  �سغط  وحماولة  الكبرية،  الفروق  ذات  البنود  وبخا�سة 

حتى ل يتنامى ذلك العجز بعد ذلك.. ويظهر اجلدول التايل منوذجا عمليا 

مليزانية الأ�سرة امل�سلمة: 
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منوذج مليزانية الأ�سرة امل�سلمة

�سهور

بي�ان

فرباير...يناير

فعليتقديري

الفروق 

فائ�ص 

اأو 

)عجز(

اأ�سباب 

الفروق

فعليتقديري

الفروق 

فائ�ص اأو 

)عجز(

اأ�سباب 

الفروق

الإيرادات

اإيرادات   -(  

اأ�سا�سية

مرتب

اإيجار

حوافز دورية

عمل اإ�سايف

ع�����������ائ�����������د 

ا�ستثماري 

اإي���رادات   -2

م�ساعدة

غري  ح���واف���ز 

دورية

مكافاآت 

اإعانات

مقدمة  مبالغ 

من الزوجة

اإج��������م��������ايل 

الإيرادات
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•النفقات
نفقات   -(

اأ�سا�سية

طعام 

�سراب

اإيجار �سكن

مالب�ص 

تعليم 

ف���������ات���������ورة 

تليفون

كهرباء 

مياه 

غاز

اأق�������������س������اط 

م�سرتيات

انتقالت

نظافة 

طوارئ

نفقات   -2

كمالية

ولئم 

جمامالت

ا����س���رتاك���ات 

نوادي

�سلع وخدمات 

ك�����م�����ال�����ي�����ة 

وترفيهية

اأخرى

اإج��������م��������ايل 

النفقات

اأو  ال��ف��ائ�����ص 

)العجز(
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الف�صل اخلام�س

 اأ�رس م�صلمة

ذات تربية مالية را�صدة
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متهيد:

ال�سعيدة  احلياة  فيها  رْت  توفَّ ناجحة  م�سلمة  لأ�سر  خالدة  مناذج  ظهرت 

الهادئة، واملعي�سة الرا�سية املر�سية. اإنها اأ�سر بنيت على تقوى اهلل وطاعته، 

واأ�س�ست على مبادئ مالية اإ�سالمية را�سدة، فعرف كل فرد ما عليه فاأداه، 

وما له فاأخذه اأو ت�سامح فيه.

وي�ستهدف هذا الف�سل الوقوف على عدد من هذه الأ�سر املوؤمنة الطيبة 

التي بنيت وتربت على املنهج املايل الإ�سالمي، فعرفت طريق الر�سد املايل، 

اخلم�سة  املباحث  خ��الل  من  وذل��ك  والآخ���رة،  الدنيا  خ��ريي  بني  وجمعت 

التالية:

املبحث الأول: الأ�سرة النبوية ال�سريفة.

املبحث الثاين: اأ�سرة علي بن اأبي طالب.

املبحث الثالث: اأ�سرة الزبري بن العوام.

املبحث الرابع: اأ�سرة �سعيد بن عامر.

املبحث اخلام�ص: اأ�سرة عمر بن عبد العزيز.
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املبحث الأول

الأ�شرة النبوية ال�شريفة

عرف النبي ] �سبيله للزواج لأول مرة، وذلك قبل بعثته ] من خالل 

زواجه بال�سيدة خديجة -ر�سي اهلل عنها-، فقد علمت ب�سدقه واأمانته وكرم 

بعدها  ومن  مالها،  للمتاجرة يف  به  ت�ستعني  اأن  اإىل  بها  اأخالقه، مما حدا 

ن�سبا  قومها  ن�ساء  اأف�سل  يومئذ  وكانت   ،[ منه  ال��زواج  رغبتها يف  اأب��دت 

وثروة وعقال، وف�سلته على العديد من �سادة قري�ص وروؤ�سائها الذين كانوا 

يتمنون زواجها، وخطبها النبي ] وهو ابن خم�سة وع�سرين عاما، و�سنها 

اإذ ذاك اأربعون �سنة، وعا�ص النبي معها ربع قرن حياة �سعيدة هنية فرزق 

منها بالبنني والبنات، ومل ت�سع حاجزا بني مالها وماله فكانت نعم املعني 

له يف دعوته مبالها وثروتها ونف�سها، والزوجة املخل�سة التي يلجاأ اإليها كلما 

ا�ستدت به نوائب الدهر، والأم احلنون العطوف التي ت�سعد زوجها واأبناءها، 

]: »اآمنت بي حني كفر بي النا�ص، و�سدقتني حني  حتى قال عنها النبي 

كذبني النا�ص، واأ�سركتني يف مالها حني حرمني النا�ص، ورزقني اهلل ولدها 

 .
)2(

، »اإين رزقت حبها«
)((

وحرم ولد غريها«

لها،  املطلق  وال��وف��اء  عنها-،  اهلل  -ر���س��ي  خلديجة  الغزير  احل��ب  اإن��ه 

والعرتاف الوا�سح بف�سلها يف موؤازرته يف اأحرج اأوقاته، واإعانته على تبليغ 

ر�سالته، والتخفيف من همومه، حتى اإنه مل يتزوج عليها غريها حتى ماتت 

-ر�سي اهلل عنها-، وكان يكرم كل من كانت ذات �سلة بها اإكراما لها.

كما تعك�ص حياته ] مع ال�سيدة عائ�سة -ر�سي اهلل عنها- �سورة عملية 

بيتها  �سعادة  عن  عائ�سة  ال�سيدة  وتك�سف  العظيم.  احلب  �سور  من  اأخرى 

اأ�سور  اأن  قبل   [ اهلل  لر�سول  �سورت   « فتقول:  لها  الر�سول  ودللت حب 

)- انظر: الذهبي: �سري اأعالم النبالء: حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط: حممد نعيم العرق�سو�سي: موؤ�س�سة 

الر�سالة: بريوت: الطبعة التا�سعة: ))))ه�: ج2 �ص7)).

2- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج) �ص888).
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يف رحم اأمي، وتزوجنى بكرا ومل يتزوج بكرا غريي، وكان ينزل عليه الوحي 

وهو بني �سحري ونحري، ونزلت براءتي من ال�سماء، وكنت اأحب النا�ص اإليه 

]، وكان ي�سلى واأنا معرت�سة بني يديه ومل يكن يفعل ذلك باأحد من ن�سائه 
اأنا وهو من  اأغت�سل  اأبوْيَها مهاجرين غريي، وكنت  غريي، ومل ينكح امراأة 

اإناء واحد، ومل يكن ي�سنع ذلك باأحد من ن�سائه، وقب�ص اهلل نف�سه وهو بني 

 .
)((

نحري و�سحري، ومات الليلة التي كان يدور علي فيها، ودفن يف بيتي«

ا كبريا، وخري �ساهد على  اأما بقية ن�سائه، فكان اأي�سا يحبهم ويحبونه حبًّ

ذلك اأنهن جميعا اخرتنه ملا نزلت اآية التخيري وفعلن مثل ما فعلت عائ�سة. 

الدهر،  نوائب  معه  يتحملن  طائعات،  عابدات  معه  زوجاته  عا�ست  فقد 

وتبعات الدعوة، وعا�سوا عي�سة الكفاف التي ت�سدُّ احلاجة، ومتنع الهالك، 

ا اإىل فقرهن، وهن زوجات النبي ] قائد الأمة و�سيدها،  وقد نظرن يوماً

 [ النبي  علم  فلما  وزينتها،  الدنيا  نعيم  من  �سيء  اإىل  نفو�سهن  فمالت 

ا.. ق��ال تع��اىل: { ا؛ حتى اأنزل اهلل فيهن قراآناً باأمرهن قاطعهنَّ �سهراً

    

بني   [ النبي  .. فخريهن 
)2(

{         

اأن يبقني على حالتهن وجزاوؤهن اجلنة، اأو اأن يَطلُِّقهن، وبداأ بعائ�سة وقال 

الفور:  على  جوابها  فكان  اأبويك،  ت�ستاأمري  حتى  تختاري  اأن  اأحب  ما  لها: 

اأفيك اأ�ستاأمر اأبوي؟ بل اأختار اهلل ور�سوله والدار الآخرة، وكذلك فعل بكل 

واحدة من ن�سائه على انفراد فكان جوابها كجواب عائ�سة، وهي ل تعلم مبا 

وقبلن  الآخ��رة،  وال��دار  ور�سوله  اهلل  جميعا  اخرتن  وبذلك  غريها.  اأجابت 

�سظف العي�ص والرتمل الدائم من بعده طلبا ملر�ساته يف الدنيا و�سحبته يف 

الآخرة.

)- انظر: حممد بن �سعد: الطبقات الكربي: دار بريوت: 98))ه�: ج8 �ص)6-)6.

2- الأحزاب: 29-28.
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اأزواج��ه رجال  يعي�ص بني  اأهله، فكان  ال��زوج يف  نعم   [ النبي  لقد كان 

ذا قلب مرهف وعاطفة ووجدان، فكان ح�سن الع�سرة مع زوجاته، يقابلهن 

ا ل يتكلم يف  ا بالُودِّ واحلب والألفة والرحمة، كثري امل�سامرة لهن، وقوراً جميعاً

ا          راً ُمَب�سِّ واملعي�سة،  النفقة  اأخرى يف  على  زوجة  يف�سل  ل  غري حاجته، عدل 

وكان  اإثما،  يكن  مل  ما  اأي�سرهما  اختار  اإل  اأمرين  بني  ُخري  وما  ا،  منفراً ل 

متحمال لأخالقهن وخا�سة غريتهن، وكان يقول »خريكم خريكم لأهله، واأنا 

 .
)((

خريكم لأهلي«

له  وك��ان  األبانها،  من  واأهله  هو  يتقوت  وغنم  لقاح   [ للنبي  كان  وقد 

عبيد واإماء ل يرتفع عليهم يف ماأكل ول ملب�ص، وكان يخ�سف النعل ويرقع 

الثوب ويخدم يف مهنة اأهله ويقطع اللحم معهن، ويحلب ال�ساة، ويقمُّ البيت 

)يجمع قمامته(، ويحمل ب�ساعته من ال�سوق، وكان فرا�سه اأدما ح�سوه ليف،              

على  ا�سطجع  له  يفر�ص  مل  واإن  ا�سطجع  له  فر�سوا  اإن  م�سجعا  عاب  وما 

الأر�ص، وكان يركب ما اأمكنه؛ مرة فر�سا، ومرة بعريا، ومرة بغلة �سهباء، 

ومرة حمارا، ومرة مي�سي راجال حافيا بال رداء ول عمامة ول قلن�سوة. وكان                            

ل يهوله �سيء من اأمور الدنيا، ويلب�ص ما وجد؛ فمرة �سملة، ومرة بردا حربة 

ميانيا، ومرة جبة �سوف. وكان يع�سب احلجر على بطنه مرة من اجلوع، 

ومرة ياأكل ما ح�سر ول يرد ما وجد ول يتورع عن مطعم حالل، واإن وجد 

ا اأو ع�سال  مترا دون خبز اأكله، واإن وجد ُخبَز ُبّر اأو �سعري اأكله واإن وجد حلواً

اأكله، واإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به، واإن وجد بطيخا اأو رطبا اأكله، واإن مل 

ا، قال: اإين �سائم. وما �سبع ر�سول اهلل ] ثالثة اأيام تباعا خبز  يجد طعاماً

بّر حتى لقي اهلل تعاىل اإيثارا على نف�سه ل فقرا ول بخال، وكان من دعائه: 

..
)2(

»اللهم اجعل رزق اآل بيتي قوتا«

وكان ل يبيت عنده دينار ول درهم، واإن ف�سل �سيء ومل يجد من يعطيه 

)- الرتمذي: �سنن الرتمذي: مرجع �سابق: ج) �ص709.

2- اأحمد: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج2 �ص2)2: و)قوتا( اأي ما ي�سد الرمق.
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اآتاه اهلل  اإىل منزله حتى يترباأ منه، وكان ل ياأخذ مما  ياأِو  الليل مل  وفجاأه 

اإل قوت عامه فقط من اأي�سر ما يجد من التمر وال�سعري وي�سع �سائر ذلك 

يف �سبيل اهلل، وقبل يوم من وفاته اأعتق غلمانه، وت�سدق ب�سبع دنانري كانت 

امل�سباح  ا�ستعارت عائ�سة زيت  الليل  اأ�سلحته، ويف  للم�سلمني  عنده، ووهب 

ال�سعري  من  �ساعا  بثالثني  يهودي  عند  مرهونة  درعه  وكانت  جارتها،  من 

اأخذه لأهله، وُقب�ص ] يف ك�ساء واإزار غليظني. 

طبت حيا وميتا يا ر�سول اهلل، فقد ع�ست عي�سة ال�سعداء، وحققت لأهلك 

واأمتك يف حياتك ومن بعدك حياة تظللها الطيبات والربكات. 
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املبحث الثاين

اأ�شرة علي بن اأبي طالب

تقدم علي بن اأبي طالب –كرم اهلل وجهه- اإىل النبي ] خلطبة ال�سيدة 

غنيًّا  كان  ولكنه  ماله،  يف  ا  فقرياً علي  وكان  قلبه،  اإىل  بناته  اأحب  فاطمة، 

باإميانه وتقواه، وجهاده يف �سبيل اهلل. فاأخرب النبي ] ابنته فاطمة برغبة 

علي يف الزواج بها، ف�سكتت عالمة على قبولها ور�ساها، فزوجها النبي ] 

عليا، وكان �سداقها دْرع علي [ الذي مل يكن ميتلك �سيئاًا غريه، والذي 

كان الر�سول ] قد اأهداه له من قبل.

يقول علي  [ : ملا اأردت اأن اأبتني بفاطمة -عليها ال�سالم- بنت ر�سول 

اهلل ] واعدت رجال �سواغا من بني قينقاع اأن يرحتل معي فناأتي باإذخر 

 .
)((

اأردت اأن اأبيعه من ال�سواغني واأ�ستعني به يف وليمة عر�سي«

لقد �سعى علي [ اإىل العمل بكل جهد واإخال�ص حتى يحقق ما يرجوه 

مباركا  زفافا  وفاطمة  علي  وزف  اجلنة.  اأهل  ن�ساء  �سيدة  زواج  ويتمناه يف 

هادئا، لي�ص مبهرجا بالرتف والإ�سراف، ومل يعرف ما تعرفه بع�ص الأ�سر 

امل�سلمة يف زماننا من تبذير واإ�سراف ووقوع يف املحظورات.

لقد كان زفاف علي وفاطمة حتوطه املالئكة بذكرهما ومن حولهما هلل، 

وقد ارتبط قلباهما بحب رباين بجمع بينهما يف الدنيا والآخرة، وانتقال اإىل 

اأثاثا ذا حتف نادرة وريا�ص فاخرة واأ�سداف  بيت الزوجية الذي مل يعرف 

كبريين..  قلبني  يحمل  ولكنه  الظاهر  يف  ب�سيطا  اأثاثا  عرف  واإمن��ا  غالية، 

باب مدينة العلم و�سيدة ن�ساء العاملني.. قلبني ل تخدعهم املظاهر الفانية                         

ول ال�سكليات الزائلة، فكان جهازهما الذي بعثه لهما ر�سول اهلل ] »خميلة، 

الرائحة  طيب  ح�سي�ص  هو:  و)الإذخر(  �ص6)7:  ح2  �سابق:  مرجع  البخاري:  �سحيح  البخاري:   -(

يكون يف الربية ت�سقف به البيوت فوق اخل�سب: ويحمي به ال�سائغ واحلداد النار يف �سنعتهما.
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 .
)((

وو�سادة من اآدم ح�سوها ليف، ورحيني، و�سقاء، وجرتني«

وكانت ال�سيدة فاطمة –ر�سي اهلل عنها- تقوم على خدمة زوجها ورعاية 

�سوؤون البيت، وكان علي [ يق�سم عمل البيت بني اأمه فاطمة بنت اأ�سد، 

وزوجته فاطمة ر�سوان اهلل عليهما فيقول لأمه: اْكفي فاطمة بنت ر�سول اهلل 

�سقاية املاء والذهاب يف احلاجة، وتكفيك الداخل: الطحني والعجني.

تدبري  يف  اأهله  فيعاون   [ اهلل  ر�سول  ب�سنة  يقتدي   ] علي  كان  كما 

�سوؤون البيت، وقد قال علي [ لفاطمة ذات يوم: »واهلل لقد �سنوت حتى 

لقد ا�ستكيت �سدري، قال: وقد جاء اهلل اأباك ب�سبي، فاذهبي فا�ستخدميه، 

فقال:             [ النبي  فاأتت  ي��داي،  جملت  حتى  طحنت  قد  واهلل  واأن��ا  فقالت: 

ما جاء بك اأي بنية؟ قالت: جئت لأ�سلم عليك، وا�ستحيت اأن ت�ساأله ورجعت، 

جميعااً،  فاأتيناه  اأ�ساأله،  اأن  ا�ستحييت  قالت:  فعلت؟  ما   :  ] علي   فقال 

�سدري،  ا�ستكيت  �سنوت حتى  لقد  واهلل  اهلل،  ر�سول  يا   :  ] علي   فقال 

وقد جاءك  يداي،  قد طحنت حتى جملت  عنها:  اهلل  ر�سي  فاطمة  وقالت 

اهلل ب�سبي و�سعة فاأخدمنا، فقال ر�سول اهلل ]: واهلل ل اأعطيكما واأدع اأهل 

اأبيعهم واأنفق عليهم  اأنفق عليهم ولكني  اأجد ما  ال�سفة ُتطوى بطونهم، ل 

غطت  اإذا  قطيفتهما،  يف  دخال  وقد   [ النبي  فاأتاهما  فرجعا  اأثمانهم، 

فهبا  روؤو�سهما،  تك�سفت  اأقدامهما  غطيا  واإذا  اأقدامهما،  تك�سفت  روؤ�سهما 

قال:  ؟  �ساألتماين  اأخربكما بخري مما  األ  قال:  ثم  للقائه، فقال: مكانكما، 

بلى، فقال: كلمات علمنيهن جربيل عليه ال�سالم، فقال: ت�سبحان يف دبر كل 

فرا�سكما  اإىل  اأويتما  واإذا  ع�سرااً،  وتكربان  ع�سرااً،  ع�سرا، وحتمدان  �سالة 

ف�سبحا ثالثااً وثالثني، واحمدا ثالثااً وثالثني وكربا اأربعااً وثالثني. قال: فواهلل                                            

.
)2(

ما تركتهن منذ علمنيهن ر�سول اهلل ]«

)- اأحمد: م�سند اأحمد: مرجع �سابق: ج) �ص)0).

البئر: فكنت مكان  ا�ستقيت من  اأي  �سابق: ج) �ص06). و)�سنوت(  اأحمد: مرجع  اأحمد: م�سند   -2

ال�سانية: وهى الناقة التي ي�ستقي عليها املاء من الدواليب: و)جملت( اأي تقرحت من العمل.
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يااهلل!!.. اأي حياء هذا من جانب البنت واأي عدل هذا من جانب الأب الذي 

مل ي�سمح لنف�سه اأن ي�ستبيح املال العام، ورف�ص اأن يعطي فلذة كبده فاطمة 

وابن عمه زوجها علي –ر�سي اهلل عنهما- خادما رغم ما يراه اأمام عينه 

من فقرهما حتى عجز اللحاف اأن يغطي ج�سدهما.. ومع ذلك فاإنه بحنان 

وير�سدهما  وي�ساركهما  دارهما  عقر  يف  اإليهما  ي�سعى  ورحمته  ودفئه  الأب 

اإىل خري زاد.. اإىل املداومة على ذكر اهلل.. ذلك الذكر القت�سادي.. فما 

اأرادا،  ما  اهلل  فكفاهما   ،[ اهلل  ر�سول  تعلماه من  منذ  الذكر  ذلك  تركا 

وتغلبا على امل�ساعب، وهزما املتاعب، وعا�سا عي�سة �سعيدة هنيئة رزقا فيها 

بالبنني والبنات، ورفرفت على بيتهما ال�سكينة والوئام... ويا ليت اأ�سرنا تعود 

اإىل هذا الإر�ساد النبوي الكرمي ليكون من �سمن ال�سبل اإىل حل م�ساكلها، 

واخلروج بها من اأزماتها القت�سادية املتالحقة.
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املبحث الثالث

اأ�شرة الزبـري بن العوام

تزوج الزبري بن العوام باأ�سماء بنت اأبي بكر ذات النطاقني، وكان رجال 

فقريا ولكنه كان ذا اإميان عميق، وغرية ل تنف�سم عنه، وكانت اأ�سماء مثال 

هذا  ويف  بيتها،  عمران  وامل�ساهمة يف  لزوجها،  امل��راأة  �سحبة  رائعا حل�سن 

تتحدث اأ�سماء عن بيتها فتقول: »تزوجني الزبري وما له يف الأر�ص من مال 

ول مملوك ول �سيء غري نا�سح وغري فر�سه، فكنت اأعلف فر�سه، واأ�ستقي 

املاء، واأخرز غربه واأعجن، ومل اأكن اأح�سن اأخبز، وكان يخبز جارات يل من 

اأر�ص الزبري التي اأقطعه  اأنقل النوى من  الأن�سار وكن ن�سوة �سدق، وكنت 

ر�سول اهلل ] على راأ�سي وهي مني على ثلثي فر�سخ، فجئت يوما والنوى 

على راأ�سي، فلقيت ر�سول اهلل ] ومعه نفر من الأن�سار فدعاين ثم قال: 

الزبري  وذك��رت  الرجال،  مع  اأ�سري  اأن  فا�ستحييت  خلفه،  ليحملني  اأخ  اأخ 

وغريته وكان اأغري النا�ص فعرف ر�سول اهلل ] اأين قد ا�ستحييت فم�سى 

فجئت الزبري، فقلت: لقيني ر�سول اهلل ] وعلى راأ�سي النوى ومعه نفر من 

اأ�سحابه فاأناخ لأركب فا�ستحييت منه، وعرفت غريتك فقال: واهلل حلملك 

النوى كان اأ�سد علي من ركوبك معه، قالت: حتى اأر�سل اإيل اأبو بكر بعد ذلك 

.
)((

بخادم يكفيني �سيا�سة الفر�ص، فكاأمنا اأعتقني«

فانتهت  يغ�سبه  ما  وعرفت  ففعلته،  زوجها  ير�سي  ما  اأ�سماء  لقد عرفت 

بيتها،  املقت�سدة يف  املراأة  نعم  فكانت  فقره،  تعلم  وهي  به  وارتبطت  عنه، 

]، فقالت:     �ساألت ر�سول اهلل  اأنها  ومالها، حتى  لزوجها بجهدها  املعينة 

يا ر�سول اهلل، لي�ص يف بيتي �سيء اإل ما اأدخل علي الزبري، فهل علي جناح اأن 

)- البخاري: �سحيح البخاري: مرجع �سابق: ج) �ص2002. و)نا�سح( هو اجلمل الذي ي�سقى عليه 

املاء: و)اأخرز غربه( اأي اأخيط دلوه امل�سنوع من اجللد: و)الفر�سخ( هو مقيا�ص قدمي من مقايي�ص 

الطول يقدر بثالثة اأميال.
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اأر�سخ مما اأدخل علي؟ فقال ]: »ار�سخي ما ا�ستطعت، ول توعي فيوعي 

.
)((

اهلل عليك«

رحم اهلل املوؤمن الغيور الزبري بن العوام، ورحمك اهلل يا اأ�سماء فقد كنت 

مثال يحتذى للمراأة العاملة يف بيتها، واملعينة باإخال�ص لزوجها. 

: و)ل توعي فيوعي  )- م�سلم: �سحيح م�سلم: مرجع �سابق: ج2 �ص))6. و)اأر�سخ( اأي اأعطي قليالاً

اهلل عليك( اأي ل جتمعي يف الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي مبثل ذلك.
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املبحث الرابع

اأ�شرة �شعيد بن عامر

املجتهدين  املخبتني،  املتوا�سلني  املتوا�سعني  من  عامر  بن  �سعيد  ك��ان 

الر�سول  مع  �سهد  �سبيله..  يف  املجاهدين  كثريااً،  اهلل  الذاكرين  بالأ�سحار، 

الكرمي جميع امل�ساهد والغزوات، ويف عهد اخلليفة الرا�سد عمر بن اخلطاب 

رغب يف تعيينه واليا حلم�ص يف بالد ال�سام، ففكر مليًّا ثم قال: اإيلَّ ب�سعيد 

وقال:           �سعيد،  اعتذر  حم�ص،  ولي��ة  عليه  وعر�ص  جاء  وعندما  عامر،  بن 

يا اأمري املوؤمنني، ن�سدتك اهلل األ تفتنني، فغ�سب عمر وقال: ويحكم و�سعتم 

هذا الأمر يف عنقي ثم تخليتم عني!!. واهلل ل اأدعك. ثم وله على حم�ص 

ا؟ قال: وما اأفعل به يا اأمري املوؤمنني؟! فاإن عطائي  وقال: األ نفر�ص لك رزقاً

من بيت املال يزيد عن حاجتي.

 وانطلق �سعيد بن عامر اإىل حم�ص ومعه زوجته العرو�ص الفائقة اجلمال، 

والتي مل يحل جمالها اأن تعي�ص مع زوجها يف بيٍت الزهُد �سيمته، والإميان 

املوؤمنني  اأمري  وفد على  ور�سوله. حتى  فيما عند اهلل  يغطي جوانبه، طمعا 

اأ�سماء فقرائكم  اكتبوا يل  اأهل حم�ص، فقال لهم:  يثق بهم من  بع�ص من 

و�سعيد بن عامر.  فيه فالن وفالن  فاإذا  ا  كتاباً اأ�سد حاجتهم، فرفعوا  حتى 

قالوا:  فقري؟!  اأمريكم  قال:  اأمرينا.  فقالوا:  عامر؟!  بن  �سعيد  ومن  فقال: 

اإنه لتمر عليه الأيام الطوال ول يوقد يف بيته نارا. فبكى عمر  نعم، وواهلل 

وقال:  �سرة  يف  فجعلها  دينار  األف  اإىل  عمد  ثم  حليته،  دموعه  بللت  حتى 

املال  بهذا  املوؤمنني  اأمري  اإليك  بعث  له:  وقولوا  مني،  ال�سالم  عليه  اأق��روؤوا 

لت�ستعني به على ق�ساء حاجاتك.

وملا جاء الوفد ل�سعيد بال�سرة فنظر اإليها فاإذا هي دنانري، فجعل يبعدها 

عنه وهو يقول: اإنا هلل واإنا اإليه راجعون –كاأمنا نزلت به م�سيبة اأو نازلة– 

اأمات  يا �سعيد؟!  �ساأنك  املوؤمنة ال�سابرة مذعورة وقالت: ما  فهبت زوجته 
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اأمري املوؤمنني؟! قال: بل اأعظم من ذلك، قالت: اأاأ�سيب امل�سلمون يف وقعة؟! 

قال: بل اأعظم من ذلك. قالت: وما اأعظم من ذلك؟! قال: دخلت علّي الدنيا 

لتف�سد اآخرتي، وحلت الفتنة يف بيتي. قالت: تخل�ص منها – وهي ل تدري 

فاأخذ  نعم.  قالت:  ذلك؟  على  اأوتعينينني  – قال:  ا  �سيئاً الدنانري  اأمر  من 

الدنانري فجعلها يف �سرر ثم وزعها على فقراء امل�سلمني.

ديار   ] اخلطاب  بن  عمر  اأت��ى  حتى  طويل  وقت  ذلك  على  مي�ص  ومل 

ال�سام يتفقد اأحوالها فلما نزل بحم�ص لقيه اأهلها لل�سالم عليه، فقال: كيف 

الآخر. قال  اأعظم من  اأم��ورا، كل واحد منها  اإليه  اأمريكم؟ ف�سكوا  وجدمت 

عمر: فجمعت بينه وبينهم، ودعوت اهلل األ يخيب ظني فيه؛ فقد كنت عظيم 

الثقة به. فلما اأ�سبحوا عندي هم واأمريهم، قلت: ما ت�سكون من اأمريكم؟ 

فكان مما قالوا: ل يخرج اإلينا حتى يتعاىل النهار. فقلت: وما تقول يف ذلك 

يا �سعيد؟ ف�سكت قليال، ثم قال: واهلل اإين كنت اأكره اأن اأقول ذلك، اأما واإنه 

ل بد منه، فاإنه لي�ص لأهلي خادم، فاأقوم يف كل �سباح فاأعجن لهم عجينهم، 

ثم اأتريث قليال حتى يختمر، ثم اأخبزه لهم، ثم اأتو�ساأ واأخرج للنا�ص. قال 

ا؟ قالوا: اإنه ل يجيب اأحدا بليل. قلت:  عمر: فقلت لهم: وما ت�سكون منه اأي�ساً

ا.  وما تقول يف ذلك يا �سعيد؟ قال: اإين واهلل كنت اأكره اأن اأعلن هذا اأي�ساً

ا؟  فاأنا قد جعلت النهار لهم والليل هلل عز وجل. قلت: وما ت�سكون منه اأي�ساً

قالوا: اإنه ل يخرج اإلينا يوما يف ال�سهر. قلت: وما هذا يا �سعيد؟ قال: لي�ص 

يل خادم يا اأمري املوؤمنني، ولي�ص عندي ثياب غري التي علي، فاأنا اأغ�سلها يف 

ال�سهر مرة واأنتظرها حتى جتف، ثم اأخرج اإليهم يف اآخر النهار. فقال عمر: 

احلمد اهلل الذي مل يخيب ظني به.

واليًّا حلم�ص  اأبيَت رغم كونك  فقد  �سعيد ورحم زوجك،  يا  رحمك اهلل 

اأن يكون لك خادم، ودفعك حبك لزوجك اأن تكون يف خدمة اأهلك، وزهدت 

والزهد  لالقت�ساد  ا  منوذجاً بحق  فكنت  ثياب،  من  اأك��ر  لك  يكون  اأن  يف 

والإيثار. 
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املبحث اخلام�س

اأ�شرة عمر بن عبد العزيز

ا للنعيم والرتف، وقد عرف  ، حمبًّ كان عمر بن عبد العزيز رجال جميالاً

يف �سبابه باملدينة املنورة بكرة التطيب، حتى كانت رائحته تع�سف يف طرق 

املدينة، وي�سمها القا�سي والداين، وكان النا�ص ينتظرون ثيابه بباب الغ�سال 

ثيابه من كرة ما حملت         اأثر  ثيابهم يف  يغ�سل  ويعطونه دراهم كثرية حتى 

وما ترتكه يف املاء من عنرب وطيب.

وكان يرتدى اأغلى الثياب، وي�سري الثوب عنده باليا اإذا لب�سه ووقعت عليه 

اأنظار النا�ص، ولي�ص اإذا بلي فعال اأو مّر عليه زمن طويل، وقد غاىل يف ذلك 

ومتادى حتى كاد اأن يجعل ماله كله يف زينة الأث��واب، حتى قال ذات مرة: 

»لقد خفت اأن يعجز ما ق�سم اهلل يل عن ك�سوتي، وما لب�ست ثوبا قط فراآه 

 .
)((

النا�ص علّي اإل خيل اأنه قد بلي«

فاطمة  زوجته  على  ذلك  وانعك�ص  ال��رتف،  مظاهر  عمر  على  بدت  وقد 

وترف،  تعي�ص يف رغد  اأبيها  بيت  كانت يف  التى  م��روان  بن  امللك  بنت عبد 

وانتقلت اإىل بيت الزوجية على نف�ص ما كانت، فقد كان عمر يغدق على اأهله 

ويكرمهم.

الوجه طري  بهي  كان  اأن  فبعد  تبدل حاله،  توىل عمر اخلالفة  اأن  وبعد 

وخبا  وجهه،  وا�سفر  جلده،  واخ�سو�سن  ج�سمه  نحل  العي�ص،  رغد  الب�سرة 

وم�ص عينيه، زهدا يف الدنيا وطمعا فيما عند ربه.

فما اإن توىل اخلالفة حتى اأقبل عليه ابنه عبد امللك ذي ال�سبعة ع�سر ربيعا 

طالبا منه رد املظامل التي اأخذها بع�ص اأمراء بنى اأمية من قبله اإىل اأهلها، 

واطماأنت  عمر  اأ�سارير  فانب�سطت  ظلما،  اأخذوها  للذين  �سريكا  �سار  واإل 

)- انظر: ابن اجلوزي: �سرية عمر بن عبد العزيز: مكتبة املنار: القاهرة: ))))ه�: �ص6)).
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اأخ��رج من �سلبي  الذي  وق��ال: احلمد هلل  اإليه  و�سمه  ابنه  ودنا من  نف�سه، 

له مظلمة  كانت  األ من  النا�ص:  ينادي يف  اأن  واأمر  ديني،  على  يعينني  من 

فلريفعها، ورد املظامل اإىل اأهلها. 

كما ا�ستوقف عمر زوجته فاطمة بنت عبد امللك التي عا�ست عي�سة الراء 

بني  وخرّيها  جانب،  كل  من  العز  بها  ويحيط  اأبيها،  بيت  يف  مدللة  وكانت 

اأن تكون  اإل  اأو الطالق، فبكت واأبت  البقاء معه مع حتمل تبعات اخلالفة، 

معه على اأي حال. 

واأودع ما متلكه من ذهب بيت املال، وكان يدخل عليها، في�ساألها اأن تقر�سه 

ا لها، فلم يجد عندها  ا لي�سرتي عنباً من مالها، وذات مرة ا�ستقر�سها درهماً

ا؟  ا، فقالت له: اأنت اأمري املوؤمنني، ولي�ص يف خزانتك ما ت�سرتي به عنباً �سيئاً

ا يف نار جهنم. فقال: هذا اأي�سر من معاجلة الأغالل والأنكال غداً

ا يده على  ا، وهو جال�ص يف م�ساله، وا�سعاً ودخلت عليه زوجته فاطمة يوماً

وجهه، ودموعه ت�سيل على خديه، فقالت له: ما لَك؟ قال: ويحك يا فاطمة! 

قد وليُت من اأمر هذه الأمة ما وليت، ففكرُت يف الفقري اجلائع، واملري�ص 

والغريب،  املقهور،  واملظلوم  الوحيدة،  والأرملة  املك�سور،  واليتيم  ال�سائع، 

والأ�سري، وال�سيخ الكبري، وذي العيال الكثرية، واملال القليل، واأ�سباههم يف 

اأقطار الأر�ص، واأطراف البالد، فعلمُت اأن ربي -عز وجل- �سي�ساألني عنهم 

يوم القيامة، واأن خ�سمي دونهم حممد ]، فخ�سيُت األ يثبت يل حجة عند 

خ�سومته، فرحمُت نف�سي فبكيت.

وملا ح�سرت الوفاة عمر دخل عليه م�سلمة بن عبد امللك بن مروان –اأحد 

كبار اأمراء بن اأمية وعقالئهم وقادة جي�سهم- وقال: اإنك يا اأمري املوؤمنني قد 

فطمت اأولدك عن هذا املال. فحبذا لو اأو�سيت بهم اإيلَّ اأو اإىل من تف�سلهم 

من اأهل بيتك...فلما انتهى من كالمه قال عمر: اأجل�سوين.. فاأجل�سوه، فقال: 

قد �سمعت مقالتك يا م�سلمة، اأما قولك: اإين قد فطمت اأولدي عن هذا املال... 
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فاإين واهلل ما منعتهم حقا هو لهم، ومل اأكن لأعطيهم �سيئا لي�ص لهم.

واأما قولك: لو اأو�سيت بهم اإيلَّ اأو اإىل من تف�سلهم من اأهل بيتك... فاإمنا 

و�سيي ووليي فيهم اهلل الذي نزل الكتاب باحلق، وهو يتوىل ال�ساحلني.

ف�سيغنيه  متق،  �سالح  رجل  اإما  رجلني:  اأحد  اأبنائي  اأن  م�سلمة  يا  واعلم 

واإما رجل طالح مكب على  اأمره خمرجا...  له من  ويجعل  اهلل من ف�سله، 

املعا�سي، فلن اأكون اأول من يعينه باملال على مع�سية اهلل تعاىل... ثم قال: 

ادعوا يل بني.. فدعوهم، وهم ب�سعة ع�سر ولدا، فلما راآهم ترقرت عيناه 

وقال: بنف�سي فتية تركتهم عالة ل �سيء لهم.. وبكى بكاء �سامتا.. ثم التفت 

اإليهم وقال: اأي بني.. اإين قد تركت لكم خريا كثريا.. فاإنكم ل مترون باأحد 

من امل�سلمني اأو اأهل ذمتهم اإل راأوا اأن لكم عليهم حقا.. يا بني، اإن اأمامكم 

اأبوكم النار، واإما اأن تفتقروا،  خيارا بني اأمرين: فاإما اأن ت�ستغنوا، ويدخل 

ويدخل اجلنة.. ول اأح�سب اإل اأنكم توؤثرون اإنقاذ اأبيكم من النار على الغنى.. 

ثم نظر اإليهم يف رفق وقال: قوموا ع�سمكم اهلل.. قوموا رزقكم اهلل. 

فالتفت اإليه م�سلمة وقال: عندي ما هو خري من ذلك يا اأمري املوؤمنني.. 

ففرقها  لك  اأهبها  واإين  دينار،  األف  ثالثمائة  لدي  هو؟..قال:  وما  فقال: 

فيهم، اأو ت�سدق بها اإن �سئت.

فقال له عمر: اأو خري من ذلك يا م�سلمة؟ فقال: وما هو يا اأمري املوؤمنني؟ 

عينا  فرتقرقت  بحق...  لك  لي�ست  فاإنها  منه،  اأخذت  من  اإىل  تردها  قال: 

م�سلمة وقال: رحمك اهلل يا اأمري املوؤمنني حيًّا وميتاًا.. فقد األنَت منا قلوبا 

 .
)((

ا قا�سية، وذكرتها وقد كانت نا�سية، واأبقيت لنا يف ال�ساحلني ذكراً

وقد تتبع النا�ص اأخبار اأبناء عمر من بعده فما عرف اأبناوؤه للحاجة �سبيال، 

وما عرف لهم الفقر طريقا، و�سدق اهلل العظيم اإذ يقول: {

)- انظر: ابن عبد احلكم: �سرية عمر بن عبد العزيز: مرجع �سابق: �ص97-98: ابن اجلوزي: �سرية 

عمر بن عبد العزيز: مرجع �سابق: �ص280-279.
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.
)((

{         

عنه  ور�سي  الرا�سدين  اخللفاء  خام�ص  العزيز  عبد  بن  عمر  اهلل  رحم 

واأر�ساه فقد كان اأمة وحده، ورحم اهلل فاطمة زوجته فقد كانت مثال يحتذى 

يف اإيثار ما عند اهلل على متاع الدنيا الزائل. 

مالية  لأ�سر  ناجحا  مثال  امل�سلمة  الأ�سر  من  النماذج  تلك  مثلت  وهكذا 

را�سدة، طبقت املنهج الرتبوي الإ�سالمي بحق و�سدق، واحتكمت اإليه يف كل 

فيما بني  واقت�سدت  بخالقها،  فارتبطت  مل�ساكلها،  فيه حال  وراأت  اأمورها، 

يديها، وجمعت بني عز الدنيا وكرامة الآخرة، فكانوا بحق قدوة ح�سنة للذين 

جاءوا من بعدهم اإىل قيام ال�ساعة.

ومهما بدا يف حياة هذه الأ�سر من ركون نحو حياة العفاف والتق�سف، فاإن 

ذلك ل يعني اأنها كانت حترم نف�سها من نعم اهلل، اأو ل تلتفت اإىل مباهج 

احلياة. واإمنا كانت تاأخذ الأمر يف توازن ور�سد واعتدال.

)- الن�ساء: 9.
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خامتة:

تناول الكتاب اجلوانب املعنوية واملادية لرتبية الأ�سرة امل�سلمة تربية مالية 

واأق�سامه،  مفهومه،  مبينا  الإ�سالم،  يف  للمال  التعر�ص  خالل  من  را�سدة، 

التنمية  مق�سد  يف  ممثال  عليه،  احلفاظ  يف  ال�سرعية  واملقا�سد  واأهميته، 

القت�سادية، ومق�سد التنمية الجتماعية، ومق�سد تداول الروة، ومق�سد 

العدل.

 كما تناول الكتاب الرتبية الإ�سالمية للك�سب الأ�سري، من خالل التعر�ص 

الأ�سري، ممثال  للك�سب  العقدية(  اأو  )الإميانية  املعنوية  الرتبوية  للجوانب 

الك�سب،  يف  النية  وا�ستح�سار  ال�ستخالف،  بق�سية  العميق  الإمي���ان  يف 

الرحمن،  طاعة  على  واحلر�ص  اهلل،  ق�سم  مبا  والر�سا  بالأ�سباب،  والأخذ 

وحتري الك�سب احلالل. وكذلك التعر�ص للجوانب الرتبوية املادية للك�سب 

ربحية  اأكانت  �سواء  اخلا�سة  واملوؤ�س�سات  الدولة  تكاتف  خالل  من  الأ�سري 

اأم غري ربحية، ف�سال عن الأ�سرة، يف توفري وتنمية م�سادر الك�سب لالأ�سرة 

امل�سلمة. 

وتعر�ص الكتاب للرتبية الإ�سالمية لالإنفاق الأ�سري، من خالل التعر�ص 

ممثال  الأ�سري  لالإنفاق  العقدية(  اأو  )الإميانية  املعنوية  الرتبوية  للجوانب 

الأخذ  مع  الإن��ف��اق،  يف  النية  وا�ستح�سار  ال�ستخالف،  مفهوم  تر�سيخ  يف 

بالأ�سباب، والر�سا بالق�ساء، واإيتاء حق اهلل يف املال بالزكاة، وتو�سيع دائرة 

الإنفاق  من  والفرار  الإنفاق،  يف  احلالل  حتري  اإىل  بالإ�سافة  ال�سدقات، 

فيما حرم اهلل. وكذلك التعر�ص للجوانب الرتبوية املادية لالإنفاق الأ�سري 

من خالل مراعاة املوازنة بني الك�سب والإنفاق، وما يتطلبه ذلك من جتنب 

يف  الإ�سالمية  الأول��وي��ات  ومراعاة  والتقتري،  وال��رتف  والتبذير  الإ���س��راف 

الإنفاق من �سروريات فحاجيات فتح�سينيات، بالإ�سافة اإىل جتنب النخداع 

باملو�سة، وتنمية ال�سلوك الدخاري.
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وتناول الكتاب الإدارة املالية الرا�سدة مليزانية الأ�سرة، من خالل التعر�ص 

زمنية  مدة  بتحديد  امل�سلمة،  لالأ�سرة  الرا�سدة  املالية  الإدارة  لأ�سا�سيات 

معينة مليزانية الأ�سرة التقديرية قد تكون اأ�سبوعية اأو �سهرية اأو ربع �سنوية   

تقت�سيه  ملا  ووفقا  امل�سلمة  الأ�سرة  روؤي��ة  ح�سب  �سنوية  اأو  �سنوية  ن�سف  اأو 

ظروفها وقدرتها على التنبوؤ باإيراداتها وم�سروفاتها امل�ستقبلية، ومبا يحقق 

واملرونة  والواقعية  والتوازن  ال�سورى  مبادئ  تر�سيخ  مع  املر�سومة،  اأهدافها 

عند اإعداد امليزانية.

وكذلك تعر�ص لإعداد ميزانية الأ�سرة امل�سلمة ومتابعتها من خالل بيان 

اأولهما:  خطوتني:  خالل  من  الأ�سرة  ميزانية  لإع��داد  العملية  اخلطوات 

حتديد اإيرادات ونفقات الأ�سرة امل�سلمة ومن ثم حتديد الفائ�ص اأو العجز، 

الفعلية،  بامليزانية  امل�سلمة  لالأ�سرة  التقديرية  امليزانية  مقارنة  وثانيهما: 

للوقوف على الفروق واأ�سبابها ومن ثم معاجلتها.

واأخريا تناول الكتاب مناذج لأ�سر م�سلمة ذات تربية مالية را�سدة، جمعت 

واأ�سرة  ال�سريفة،  النبوية  الأ�سرة  الآخرة، ممثلة يف  وكرامة  الدنيا  بني عز 

علي بن اأبي طالب، واأ�سرة الزبري بن العوام، واأ�سرة �سعيد بن عامر، واأ�سرة 

عمر بن عبد العزيز. 

واهلل من وراء الق�سد.
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امل�صادر و املراجع
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اأول-  امل�شادر واملراجع: 

) – القراآن الكرمي.

»الفتاوى  احلليم،  عبد  بن  اأحمد  الدين  تقي  العبا�ص  اأبو  تيمية:  ابن   -2

الكربى«، دار الغد العربي، القاهرة، الطبعة الثالثة، )99)م.

)- ابن تيمية: اأبو العبا�ص تقي الدين اأحمد بن عبد احلليم، »العبودية«، 

وزارة الأوقاف، اململكة العربية ال�سعودية، بدون تاريخ ن�سر.

خلدون،  ابن  دار  خلدون«،  ابن  »مقدمة  الرحمن،  عبد  خلدون:  ابن   -(

الإ�سكندرية، بدون تاريخ ن�سر.

)- ابن اجلوزي: عبد الرحمن، »�سرية عمر بن عبد العزيز«، مكتبة املنار، 

القاهرة، ))))ه�.

حبان«،  ابن  »�سحيح  الب�ستي،  التميمي  حامت  اأبو  حممد  حبان:  ابن   -6

الثانية،  الطبعة  ب���ريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  الأرن�����وؤوط،  �سعيب  حتقيق 

))))ه�،)99)م.

اأحمد«،  »م�سند  ال�سيباين،  اهلل  عبد  اأبو  حنبل  بن  اأحمد  حنبل:  ابن   -7

موؤ�س�سة قرطبة، م�سر، بدون تاريخ ن�سر.

8- ابن �سعد: حممد، »الطبقات الكربى«، دار بريوت، لبنان، 98))ه�.

9- ابن �سالم: اأبو عبيد القا�سم، »الأموال«، حتقيق، حممد خليل هرا�ص، 

مكتبات الكليات الأزهرية، القاهرة، )0))ه�.

اإعالم   « اأبى بكر،  اأبو عبد اهلل حممد بن  0)- ابن القيم: �سم�ص الدين 

الكليات  مكتبة  �سعد،  ال��رءوف  عبد  طه  حتقيق  العاملني«،  رب  عن  املوقعني 

الأزهرية، ح�سنى حممد اإمبابي املنياوي، القاهرة، بدون تاريخ ن�سر.

))- ابن القيم: » بدائع الفوائد«، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، الطبعة 
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الأوىل، )200م.

 2)- ابن القيم: »زاد املعاد يف هدي خري العباد«، حتقيق، �سعيب الأرنوؤوط، 

موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، مكتبة املنار الإ�سالمية، الكويت، الطبعة اخلام�سة 

ع�سرة، 07))ه�-987)م. 

املعرفة،  دار  ال�سيطان«،  م�سائد  من  اللهفان  »اإغاثة  القيم،  ابن   -((

بريوت، الطبعة الأوىل، )9))ه�.

اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر، » تف�سري القراآن العظيم«،  ))- ابن كثري: 

دار الفكر، بريوت، )0))ه�.

دار  الإ�سالمية«،  ال�سريعة  »مقا�سد  الطاهر،  حممد  عا�سور:  ابن   -((

�سحنون، تون�ص، دار ال�سالم، القاهرة، الطبعة الثانية، 28))ه�.

6)- ابن عبد احلكم: عبد اهلل، »�سرية عمر بن عبد العزيز«، مكتبة وهبة، 

القاهرة، )7))ه�.

7)- ابن ماجه: اأبو عبد اهلل حممد بن يزيد، » �سن�ن ابن ماجه«، حتقيق، 

حممد فوؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت، بدون تاريخ ن�سر.

 8)- ابن منظور: جمال الدين        اأبي الف�سل  حممد   بن مكرم، »ل�سان العرب«، دار 

�سادر، بريوت، )7))م.

9)- اأبو داود: �سليمان بن الأ�سعث، »�سنن اأبي داود«، حتقيق، حممد حميي 

الدين عبد احلميد، دار الفكر،، بريوت، بدون تاريخ ن�سر.

20- الألباين: حممد نا�سر الدين، »�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة«، مكتبة 

املعارف للن�سر والتوزيع، الريا�ص، ))))ه�.

»�سحيح  البخاري،  اهلل  عبد  اأب��و  اإ�سماعيل  بن  حممد  البخاري:   -2(

البخاري«، حتقيق د. م�سطفى ديب البغا، دار ابن كثري، اليمامة، بريوت، 



151

الطبعة الثالثة، 07))ه�،987)م.

22- البنا: ح�سن: »حديث الثالثاء«، مكتبة القراآن، القاهرة، بدون تاريخ 

ن�سر.

)2- البيهقي: اأبو بكر اأحمد بن احل�سني بن علي، »�سنن البيهقي الكربى«، 

حتقيق، حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، ))))ه�.

)2- البهوتي: من�سور بن يون�ص بن اإدري�ص، »ك�سف القناع«، حتقيق، هالل 

م�سيلحي م�سطفى هالل، دار الفكر، بريوت، 02))ه�.

)2- »التقرير القت�سادي والجتماعي ال�سنوي )200م«، وزارة القت�ساد، 

دولة الإمارات العربية املتحدة، اأكتوبر 2006م.

26- الرتمذي: حممد بن عي�سى اأبو عي�سى، »�سنن الرتمذي«، حتقيق اأحمد 

حممد �ساكر واآخرون، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، بدون تاريخ ن�سر.

اأب���و ع��ب��د اهلل،»امل�����س��ت��درك على  ب��ن ع��ب��د اهلل  27- احل��اك��م: حم��م��د 

ال�سحيحني«، حتقيق م�سطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 

الطبعة الأوىل، 990)م.

بريوت،  املعرفة،  دار  واحلكم«،  العلوم  »جامع  ابن رجب،  احلنبلي:   -28

الطبعة الأوىل، 08))ه�.

ال�سيد عبد  29- الدارقطني: على بن عمر، » �سنن الدارقطني«، حتقيق 

اهلل ها�سم مياين املدين، دار املعرفة، بريوت، 86))ه�.

0)- الذهبي: حممد بن اأحمد بن عثمان، »�سري اأعالم النبالء«، حتقيق، 

بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  العرق�سو�سي،  نعيم  حممد  الأرن���اوؤوط،  �سعيب 

الطبعة التا�سعة، ))))ه�.

))- ال�سعدي: عبد الرحمن بن نا�سر، »تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري 
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كالم املنان«، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، بدون تاريخ ن�سر.

2)- ال�سيوطي: جالل الدين، »الدر املنثور«، دار الفكر، بريوت، )99)م، 

بدون تاريخ ن�سر. 

الطبعة  بريوت،  املعرفة،  دار  »الأم«،  اإدري�ص،  بن  حممد  ال�سافعي:   -((

الثانية، )9))ه�.

الرحمن  عبد  حممد  حتقيق،  ال�سافعي«،  الإم��ام  »دي��وان  ال�سافعي،   -((

عو�ص، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ ن�سر. 

))- الطرباين: �سليمان بن اأحمد بن اأيوب اأبو القا�سم، »املعجم الأو�سط«، 

حتقيق طارق بن عو�ص اهلل بن حممد، عبد املح�سن بن اإبراهيم احل�سيني، 

دار احلرمني، القاهرة، ))))ه�.

6)- الطرباين: »املعجم الكبري«، حتقيق حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي، 

مكتبة العلوم واحلكم، املو�سل، )0))ه�.

بريوت،  الفكر،  دار  الطربي«،  »تف�سري  جرير،  بن  حممد  الطربي:   -(7

)0))ه�.

الإ�سالمية:  ال�سريعة  يف  »امللكية  داود،  ال�سالم  د.عبد  العبادي:   -(8

طبيعتها الإ�سالمية ووظيفتها وقيودها«، مكتبة الأق�سى، عمان، )9))ه�. 

�سحيح  ب�سرح  الباري  »فتح  حجر،  بن  علي  بن  اأحمد  الع�سقالين:   -(9

دار  اخلطيب،  الدين  حمب  الباقي،  عبد  ف��وؤاد  حممد  حتقيق،  البخاري«، 

املعرفة، بريوت، 79))ه�.

0)- الغزايل: اأبو حامد، »اإحياء علوم الدين«، مكتبة الإميان، املن�سورة، 

بدون تاريخ ن�سر. 

))- القرطبي: اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرج، »اجلامع 
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ال�سعب،  دار  الربدوين،  العليم  عبد  اأحمد  الكرمي«، حتقيق  القراآن  لأحكام 

القاهرة، الطبعة الثانية، 72))ه�.

2)- الق�ساعي: حممد بن �سالمة بن جعفر اأبو عبد اهلل، »م�سند ال�سهاب«، 

حتقيق حمدي عبد املجيد ال�سلفي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الثانية، 

07))ه�.

))- الكا�ساين: عالء الدين اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد، » بدائع ال�سنائع 

يف ترتيب ال�سرائع«، دار الكتاب العربي، بريوت، 982)م.

عبد  الرحمن  عبد  حتقيق،  »ال��زه��د«،  ال�سري،  بن  هناد  ال��ك��ويف:   -((

اجلبار الفربوائي، دار اخللفاء للكتاب الإ�سالمي، الكويت، الطبعة الأوىل، 

06))ه�.

 ))- املاوردي: اأبو احل�سن على حممد بن حبيب، »النكت والعيون«، دار 

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، بدون تاريخ ن�سر.

6)- املاوردي ، » اأدب الدنيا والدين«، دار الفرجاين، القاهرة، )98)م. 

7)- املزي: يو�سف بن الزكي عبد الرحمن اأبو احلجاج، »تهذيب الكمال«، 

الأوىل،  الطبعة  بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  معروف،  عواد  ب�سار  د.  حتقيق 

00))ه�، 980)م.

منهاج  »خمت�سر  ق��دام��ة،  بن  الرحمن  عبد  بن  اأحمد  املقد�سي:   -(8

القا�سدين«، دار الرتاث، 98))ه�.

واملنح  ال�سرعية  »الآداب  حممد،  بن  مفلح  بن  حممد  املقد�سي:   -(9

املرعية«، دار الكتب العلمية، بريوت، 996)م.

 0)- املنذري: اأبو حممد عبد العظيم بن عبد القوي، »الرتغيب والرتهيب«، 

الأوىل  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  �سم�ص  اإبراهيم  حتقيق 

7)))ه�.
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الكويت،  الإ�سالمية،  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  الفقهية«،  »املو�سوعة   -((

الطبعة الثانية 09))ه�-989)م. 

2)- الن�سائي: اأحمد بن �سعيب اأبو عبد الرحمن، »ال�سنن الكربى«، حتقيق 

العلمية،  الكتب  دار  ح�سن،  ك�سروي  �سيد  البنداري،  �سليم  الغفار  عبد  د. 

بريوت، الطبعة الأوىل، ))))ه�. 

ال�سالم  دار  الإ���س��الم«،  يف  »ال�ستثمار  حممد،  اأ�سرف  د.  دواب��ه:   -((

للطباعة والن�سر والتوزيع والرتجمة، القاهرة، 0)))ه�، 2009م.

ال�سالم  دار  م�سلمة«،  اأعمال  �سيدة  »نحو  حممد:  اأ�سرف  د.  دوابه:   -((

للطباعة والن�سر والتوزيع والرتجمة، القاهرة، 28))ه�، 2007م. 

))- �سلبي: د. حممد م�سطفى، » املدخل يف التعريف بالفقه الإ�سالمي 

وقواعد امللكية والعقود فيه«، دار النه�سة العربية للطباعة والن�سر، بريوت، 

)0))ه�-)98)م.

6)- »�سحيفة الأهرام«، موؤ�س�سة الأهرام، القاهرة، 2 اأكتوبر )200م.

7)- عفر، حممد: د. حممد عبد املنعم، يو�سف كمال، »اأ�سول القت�ساد 

الإ�سالمي«، دار البيان العربي، جدة، )98)م.

»�سحيح  الني�سابوري،  الق�سريي  احل�سني  اأبو  احلجاج  ابن  م�سلم:   -(8

م�سلم«، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 

بدون تاريخ ن�سر. 
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ثانيا: مواقع انرتنت:

)- اإ�سالم اأون لين: 

http://www.islamonline.net/Arabic/news/200121/07-/

Article16.shtml

2- بالغ دوت كوم

http://www.balagh.com/mosoa/marah/nn0rpzts.htm

)- خ�سوبة دوت كوم

http://www.khosoba.com/articles/050512x01-women-

makeup-gulf.htm

)- جملة العامل الإ�سالمي، العدد 6)8)، الإثنني 22 �سفر )2))ه� 

http://www.muslimworldleague.org/paper/1836/

articles/page10.htm

)-مركز الأخبار )اأمان(:

http://www.amanjordan.org/arabic_news/wmprint.

php?ArtID=12101

6-وزارة العدل الكويتية 

http://www.moj.gov.kw/Divorce/three777.htm





1- ال�صهود احل�صاري لالأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظالل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صالم والإعالم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�س.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صالمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- مالمح تطبيقية يف منهج الإ�صالم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صالم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�س      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صالمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صالمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- مالمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صالمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صالمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صالمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�س ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صالمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صالمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صالمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      




