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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 مقدمة
 

 الة وسالًما على عبده المصطفى.        أما بعد:الحمد هلل وكفى وص
فالالال يفالالدي ًددالالًدا حالالدن يلالالاا أن الحدالالاة فالالن المًدمالالص المالالدين الحالالدد  صالالاا  
ع اإليسالان  أكثا دعلدًدا ودداخاًل من ًمدص اليواحن االقدصاددة واالًدماعدة، حد  ودَّ
 الحدالالالاة المدسالالالاة ودخالالالت فالالالن عالقالالالا  مد الالالابكة، ومالالالن أبالالالا  م الالالا ا  الالال ه المديدالالالة
المعاصاة: الي م والحداة والي اط االقدصادي. فلد ادسم  العلود األخداة من اللالان 
المافن وبدادا    ا اللان بدطواا  ديمودة سادعة ومدعددة  المل  ًوايالا الحدالاة 
المخدلفة وكان لها األثالا البالاا  علالى الحدالاة الدومدالة ل فالااد والمًدمعالا  مالن مثالت: 

   دالالادة الالالدخت ودلالالدم وسالالالت االدصالالات واالعدمالالاد وفالالاة اإليدالالار وسالالاعة الدو دالالص و 
 على فعالدة باامج اإلعالن.

بدالالد أن  الال ه الدطالالواا  أفالالا   بعالالس ايثالالاا السالاللبدة الدالالن مسالال  حدالالاة وسالاللو  
    الطفالالالت والمالالالاأة واألسالالالاة، مالالالن مثالالالت: عالالالادا  االسالالالدهال  المد ادالالالد لالالالد  األفالالالااد 

 عيد الماأة.ودفدد  اللااا االقدصادي داخت الميـ ت و وس الدسوق 
بت إن كثدًاا من السلوكدا  الفااة بد  فن الباو ، فهيالا  الدبالا ن والدفالاخا  

 وحا الدللدد والمحاكاة والمدت للااحة واالسداخاء.
   وفالالالن  الالالت  الالال ا كالالالان ل اًمالالالا علالالالى المهدمالالالدن والبالالالاحثدن والمثلفالالالدن والمدالالالابعدن، 

 واليصدحة.الديبده على دل  ايثاا واألخطاا ودلددم الم واة والاأي 
 

 للدواصت مص المؤلي :                                       
 زيد بن محمد الرماني  /أ . د 

 المستشار االقتصادي                                      
                                   5555055050 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود                           
 zrommany3@gmail.com 
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 األولى : اقتصاديات الزواج الركيزة
 

 المال واالقتصاد وأهميته في الحياة الزوجية
 
ال   أن للمات دوااً خطدااً فن الحداة ال وًدة فهو عصا الحداة والممسال  ب مالام  

أعماق الياس واحدت ميهم مكالان الصالدااة.  الم اادص واألعمات، ل ل  دغلغت حبُّه فن
الاً    الاً ًمم وقد أ اا اللاآن إلى   ا الحا الًالااي بلولاله دعالالى: تتودحبالون المالات حبم

   . وهللا سالالبحايه قالالد ًعالالت حالالا المالالات والاكبالالة فالالن دملكالاله كادالال ة مد صالاللة 02الفًالالا 
الالدأ أن  الال ا الحالالا  الالو سالالبا كثدالالا مالالن الًالالاالم االًدماعدالال د  ة فالالن يفالالس اإليسالالان ، بأ

 واالقدصاددة والمفاسد األخالقدة. 
       ول سالالالي، فلالالالد ايطلالالالق اإليسالالالان ددفالالالين فالالالن وسالالالالت ًمالالالص المالالالات وديمددالالاله ودكثدالالالاه 
ومن ثم صالدايده وحمادداله، كمالا دفالين فالن وسالالت إيفاقاله والدصالاي فداله، األمالا الال ي 
الالـت والثايدالالة: إسالالااي ودبالال دا.   أد  بالاله إلالالى ا دلدالالدن اًدمالالاعدددن: األولالالى:  الالل وبيخ 

 فه ان الطافان م مومان  اعاً وعلالً.
ايدله فن كدابه: تتقبس قاآين علالى المًدمالص  : للالد ديبماله  دلوت الدكدوا محمد أحمد دي
كبالالاا الفالسالالفة والمفكالالادن إلالالى األفالالااا الياًمالالة عالالن اللهالال  وااء المالالادة، فالالدعوا 

 اإليسان إلى دحصدت ملداا حاًاده الفاوادة .
إلالالى خالالااا األسالالاة ووقوعهالالا علالالى خالالط الفلالالا، والواقالالص أن إفالالاعة المالالات دالالؤدي 

 ثم ال دلب  أن دصبل للمة سالغة للداليدن. لالقدااسفدفطا 
ومالالالن المعلالالالوم، أن المالالالات سالالالاله  و حالالالددن، فهالالالو مفدالالالد إ ا أحسالالالن المالالالاء اسالالالدعماله 
ودصاي فده بوعن. أما إ ا أسالاء الدصالاي بالالثاوا  واألمالوات وبالدد ا بالال اودالة، 

  لة.قاده  ل  إلى الفلا والم
والعاقالالالت مالالالن ألالالال م يفسالالاله الدوسالالالط فالالالن األمالالالوا واالعدالالالدات فالالالن أحوالالالاله المعا الالالدة 

 واالًدماعدة. فإن االعددات  و السالمة .
الالن  ي الالد الففالالدلة  دلالالوت ال الالدط مصالالطفى الغالدديالالن فالالن كدابالاله تتع الالة اليا الاللدن  : مأ
           فلدطلبهالالالالالا فالالالالالن االعدالالالالالدات فاالعدالالالالالدات فالالالالالن الم كالالالالالت والم الالالالالاا والملالالالالالبس والبالالالالال ت 

ن أو معيوي،  و الففدلة.  وكت أما حسِّ
          حدالالالالى إن عالالالال  الالالالالددن بالالالالن عبدالسالالالالالم احمالالالاله هللا فالالالالن كدابالالالاله تتقواعالالالالد األحكالالالالام   

 بدمن أن االقدصاد واالعددات مطلوا فن أموا الددن.
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وأحسا أن االقدصاد الميالـ لن  النء فالاواي لمواًهالة أعبالاء الحدالاة يددًالة  دالادة 
    دما  األمالالا الالال ي ددطلالالا االيدفالالاع بالالالموااد المداحالالة أسالالعاا السالاللص المخدلفالالة والخالال

 إلى أقصى حد ممكن وبطادلة سلدمة.
فممالالا ال  الال  فدالاله أن األسالالاة الدالالن دهالالدم بدخطالالدط أسالاللوا حدادهالالا سالالواء فالالن المالالوااد 

 المالدة أو الب ادة سوي دحلق أ دافها ودبلغ ما دصبو إلده من اكبا .
خت المالالالن ل سالالاة ودحددالالد طادلالالة وأ الالم م هالالا للدخطالالدط  الالو وفالالص مد ايدالالة للالالد

  الدصالالاي فالالن  الال ا الالالدخت علالالى أكمالالت وًالاله دون دبالال دا أو إسالالااي وإعطالالاء كالالت بيالالد 
من بيود اإليفاق حله كاماًل مص مااعاة إمكايالا  األسالاة وادبالاع ي الام اإليفالاق الساللدم 
       مالالالن حدالالال  عالالالدم  دالالالادة ملالالالداا الميفالالالق علالالالى الالالالدخت ودو دالالالص الالالالدخت قالالالدا اإلمكالالالان 

 اا اإليفاق المخدلفة.على أبو
إن االقدصاد الميـ لن بمًاالداله المخدلفالة مالن دغ دالة ومالبالس وإدااة ميالـ ت واعادالة 

 للطفولة دهدم باألساة الدن  ن يواة المًدمص، فإن صلح  صلل المًدمص ب كمله.
فمن أ داي االقدصاد الميـ لن دابدة الطفت والماأة واألساة مًدمعة دابدة إسالالمدة 

 ئ واللدم اإلسالمدة السمحة فن أ  ان وعلوت اليا لة.وكاس المباد
         وال  الالالال  أن االقدصالالالالاد الميالالالالـ لن لالالالاله عالقالالالالا  كبدالالالالاة باالقدصالالالالاد الالالالالوطين األم، 
كما أن داادة الفاد باقدصاددا  األسا وموااد ا الب ادة والمالدالة والدخطالدط الساللدم 

 لإليفاق دؤثا بدواه على االقدصاد الوطين.
أ مدالالة اقدصالالاددا  الميالالـ ت وفالالاواة الالالوعن واال دمالالام ب سسالالها  ومالالن  يالالا دبالالا 

 وقواعد ا الكفدلة بإ ن هللا لدحلدق أساة صالحة  ا  دعالم اقدصاددة مددية.
 

 الزواج شراكة بين الزوجين وعقد لتوزيع العمل
 

الالالالن  بالالالالدمن أ مدالالالالة اأس المالالالالات الب الالالالاي أي أ مدالالالالة المعالالالالااي والطاقالالالالا           أن أوت مأ
األسالالاة للفالالاد ودكدسالالبها مالالن خالالالت الدابدالالة والدعلالالدم  الالو االقدصالالادي  الدالالن دعطدهالالا

 الحال  على ًال ة يوبت فن االقدصاد.  -األمادكن ًااي بدكا 
وقد ا دم بدكالا بالاأل وار وخاصالة حالاال  الال وار والطالالق، و لال  مالن خالالت بحثاله 
الاالالالد حالالوت األسالالاة، إ  عالالاس بعالالس األفكالالاا الدالالن أ عًالال  أيصالالاا الحاكالالا  

 دة.اليسال
       خاصالالالة وأيالالاله دعدبالالالا الالالال وار بمثابالالالة  الالالاكة بالالالدن الالالال وًدن وعلالالالد لدو دالالالص العمالالالت، 
      فكالالت مالالن الالال وًدن ددخصالالل فالالن مًالالات مالالا وطبلالالاً للعالالادا  والدلالدالالد االًدماعدالالة
       فالالالالإن الاًالالالالت  الالالالو الالالالال ي دعمالالالالت فالالالالن الخالالالالاار ودبلالالالالى المالالالالاأة فالالالالن الميالالالالـ ت لللدالالالالام 

 باألعمات الميـ لدة وممااسة األمومة.
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وقالالد بالالدمن االقدصالالادي اإليًلدالال ي دافدالالد ادكالالاادو فالالن عصالالاه تاللالالان الداسالالص ع الالا 
   المالالدالدي  ومالالن خالالالت ي ادالالة الم ادالالا المدوا يالالة لمالالا ا دًالالا أن ددخصالالل دولدالالان 

 فن الدبادت الدًااي للحصوت على أقصى الفوالد.
ودطبالالق ًالالااي بدكالالا الي ادالالة يفسالالها فالالن الدبالالادت كدالالا الدًالالااي الالال ي دالالابط الالال ور 

         ال وًالالالالالة حدالالالالال  دؤكالالالالالد أن الدخصالالالالالل فلالالالالالط  الالالالالو الالالالالال ي دالالالالالي م مالالالالالوااد األ وار ب
 ودحلق لهم الافا دة.

للالالالد أد  دخالالالوت المالالالاأة الواسالالالص فالالالن مًالالالات السالالالوق الخااًدالالالة إلالالالى إيلالالالال الالالالابل 
 االقدصادي لل ور من ًهة وسهولة الطالق من ًهة أخا .

     أحالالد ال الالاكاء  دلالالوت فدلدالالا ثالالواو: يسالالدطدص أن يلالالوت بدعبدالالا اقدصالالادي إن خالالاور
        فالالن الالال وار مالالن السالالوق لالالم دعالالد دكلالالي كالدالالاً، وبمالالا أن األ وار ال الالبان ددوقعالالون
       أن ديدهالالالن  واًهالالالم بالالالالطالق، فالالالإيهم ال دحاصالالالون علالالالى اإلسالالالااع فالالالن اإليًالالالاا 

 كما كان دحد  فن المافن.
  لعالدد الكبدالالا ودلالوت ديًالان: دبالدو ًلدالاً أن الالال وار لالم دعالد ابحالاً كبدالالااً، ودؤكالد  لال  ا

من االادباطا  الحاة و دادة عالدد اليسالاء المسالؤوال  عالن األسالاة، وكال ل  اادفالاع 
 عدد الموالدد دون  وار.

أن   ا الدطوا ددواا   ادداً، فداكا ال وًا  فن العمت كحمادة  -ول سي  -دبدو 
 لهن وأوالد ن من مصدبة أي طالق محدمت.
  أقالالت مالالن أًالالوا الاًالالات وابمالالا كالالان  لالال   ومالالن المالحالال  أن أًالالوا اليسالالاء العالالامال 

ألن ال وًا  دكن م غوال  بالمهام الميـ لدة، فال دعطدن الًهد يفساله فالن ي الاطهن 
المهيالن، ولال ل  فهالن دسالدثمان أقالت فالالن الخالاار، ودخدالان أعمالاالً ددطلالا ًهالداً أقالالت 

 ول ل  فإن أًوا ن دكون أقت.
عالدد الموالدالد، إ  ال دلدصالا ل ا فإن عوامت اقدصالاددة واًدماعدالة وصالحدة دالؤثا فالن 

 على عمت الماأة فلط بت د مت الدلدم الدلين.
ومثلما دحد  فن فداة الدغداا  الدليدة السادعة فالإن كثدالااً مالن األسالا دففالت دًددالد 
      أثاثهالالالا أو سالالالدااادها، ممالالالا دالالالؤدي إلالالالى ايخفالالالاس المد ايدالالالة المخصصالالالة ألطفالهالالالا،

 وديدج عن  ل  ايخفاس فن يسبة الموالدد.
ل ا، قام ًااي بدكا واوبا  بااو ببياء يمو ر حسابن دسمل بدحلدت دطوا معالدت و

الخصالالوبة إفالالافة إلالالى الدلالالدم الدليالالن، ف هالالا  عوامالالت عددالالدة مثالالت داًالالة دفالالحدة 
الوالالالددن، واليمالالو، ومعالالدال  الفالالالدة واألعبالالاء االًدماعدالالة باعدباا الالا دالالؤثا فالالن يسالالبة 

 الموالدد.
فن اليهادة فن موقي اخددااي بالدن االسالدهال  و ل  ألن وًود األطفات دفص الماء 

 الفواي واالسدهال  المؤًت لصالل األطفات.
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        وكلمالالالالالا اادفعالالالالال  معالالالالالدال  الفالالالالالالدة الفعلدالالالالالة حاصالالالالال  األسالالالالالاة علالالالالالى االدخالالالالالاا 
 وخفف  االسدهال  مما دؤثا إدًابداً على عدد الموالدد.

  س االدخالالالاا وعلالالالى عكالالالس، فالالالإن  دالالالادة األعبالالالاء االًدماعدالالالة علالالالى المالالالو فدن دخفالالال
 ودؤدي إلى فلدان الاكبة فن إيًاا األطفات.

   ومالالص  لالال ، فالالإن عصالالايا  الال ا د الالهد أكبالالا عالالدد مالالن  دًالالا  الحالالا، ومالالن المفااقالالا  
 أيه د هد أدفاً أكبا عدد من حاال  الطالق.

خداماً أقوت: إن  دًا  المافالن الدالن ي مدهالا األسالا كايال  دللالت مالن فالال الخطال  
 الًدماعن.وحاال  الطالق والدفك  ا

 

 البعد االقتصادي لإلسراف في المهور وحفالت الزواج 
 

 البعد االقتصادي لإلسراف في المهور وتكاليف الزواج:
 دبا  أ م م ا اه فدما دلن:

         الثلدلالالالة، الدالالالن ًعلالالال   المدمثلالالالة فالالالن ال الالالاوط المالدالالالة المهالالالوا : المبالغالالالة فالالالنأواًل 
 والم اددا . ا للدفاخامن العاوس سلعة دًاادة ومددايً 

ا: المبالغالالة فالالن بطاقالالا  الالال وار وكالالاو  األعالالااس خاصالالة إ ا علميالالا أن دكلفالالة ثايًدالال
 الواحدة ميها قد دصت إلى ع اة اداال  فن المدوسط.

 .ةا: المبالغة فن الهدادا،  دادا الخطبة و دادا صباحدة العاس و دادا أم ال وًثالثً 
 س والعال اا، إ   الن حًالا عثالاة إن المبالغة فن المهالوا مصالدبة أكثالا  مالن العالواي

 فن طادق ال وار وًمص الاؤوس فن الحالت.
كما دًا المبالغة فن المهوا األقساط والددون على ال ور وأ لاله، ودوقعاله فالن م دالد 

 من االسدداية ل هوا طودلة.
ا إلعالااس كثدالا مالن الاًالات وال الباا وإ ا كاي  المغالاالة المهالوا قبالت الال وار سالببً 

ا للم الالالاكت وال الالاللاق والخالفالالالا  عالالالد الالالال وار ابمالالالا دكالالالون سالالالببً عالالالن الالالال وار فإيهالالالا ب
ال وًدالالة، وابمالالا ًالالا  إلالالى الطالالالق، وم الالاكت االيفصالالات، واليهادالالة المؤسالالفة د الالاد 

 ودفك  وايهداا اًدماعن وأخالقن..
ومما دؤسي لاله، أن ال ملاايالة بالدن مالا كالان علداله ساللفيا الصالالل مالن ددسالدا للمؤويالة 

والمعيودالة، ومالا يحالن علداله الدالوم مالن إسالااي ودبال دا  وقلة الكلفة والمساعدة المالدالة
 واألقساط والددون.والمصاوفا  ومغاالة ودفين فن اليفلا  

خدالا اليسالاء  أنَّ  بدد أن ما ديبغن الد كدد علداله إا الاد اليبالن صاللى هللا علداله وساللم مالن
 .وال وًا  وأع مهن باكة أدسا ن مؤية وكلفة ومهااً 
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 :الزواجحفالت البعد االقتصادي لإلسراف في 
 وددًلى  ل  فن الم ا ا الدالدة:

           : إقامالالالالة األفالالالالااه فالالالالن الفيالالالالادق والصالالالالاال  الخاصالالالالة اكالالالالم كالالالالالء األسالالالالعاا، أواًل 
بدالالد أن اإلقالالدام علالالى االسالالدلًاا فالالن د ادالالد حدالالى أصالالبح  صالالاال  األفالالااه والفيالالادق 

 ا للساي والبطا والمبا اة.مددايً 
وطاحدهالالا ومالالا دسالالمى بالد الالادعة، حدالال  ديفالالق  ا: المبالغالالة فالالن لبالالاس العالالاوسثايًدالال
 موات الطاللة فن أموا كمالدة دافدة كدا فاوادة.األ
    األطعمالالة فالالن مياسالالبا  ال فالالاي فلالالد دصالالت  الال ا الديودالالص إلالالى أكثالالا  فالالن : الديودالالصثالثالالاً 

     ا مالالن األطعمالالة المالحالالة وخمسالالة مالالن الحلودالالا  وثمايدالالة مالالن خمسالالة وع الالادن يوًعالال
العصداا  الطا ًة إفافة إلالى اللهالوة وال الاي قبالت الطعالام من الفاكهة وخمسة من 

 وبعده والموالد المفدوحة والصداين الدوااة.
 اللمامالالة، فهيالالا  دالالالت مالالن  الال ه اللمامالالة،  ةت كثدالالا مالالن األطعمالالة واأل الالابآا: مالالاابًعالال

 بعد آخا. بعد دوم، وعاساً  د ادد دوماً د
دصالافا  ال مبالاا لهالا  وما  ليا يًالد عيالد أكلالا األسالا حدالى  ا  الالدخت المحالدودة

سو  العادا  والهو  والدللدد والمبا اة، احدفاال  مكلفة، ومالبس لليساء واألطفالات 
ب سالالعاا با  الالة، وبيالالود اسالالدهالكدة دثلالالت كا الالت مد ايدالالة األسالالاة، وخاصالالة الالال وًدن، 

 ت حدادهما األسادة.بو ما فن ملد
والمبا الاة وال هالوا  وما  ل  إال لدلبدة دواعن االسدعااس االًدماعن وحالا الدللدالد

 االًدماعن والمحاكاة.
ومما ديبغن الد كدد علده  يا أن اإلسالم لم د اع فن يفلا  علد ال وار سو  المهالا 

 المعلوت للماأة، والولدمة المياسبة للعاس، وإكاام الفدوي بما دياسا الحات.
 

 البعد االقتصادي للخصوبة 
 

مًالالالات البحالالال  االقدصالالالادي  د الالالكت موفالالالوع السالالالكان أحالالالد أبالالالا  اال دمامالالالا  فالالالن
واالًدماعن لما له من أثا على مخدلي ًوايا الديمدة وقد كالان الالابط بالدن السالكان 

 والديمدة وال د ات محوا باامج العمت الدولدة.
وعلالالى الالالاكم مالالن اال دمالالام الالال ي دح الالى بالاله ميالال  أمالالد طودالالت العالقالالة بالالدن السالالكان 

    ة علالالى االسالالدلااا، ودخالالدلط والديمدالالة، فالالإن العالقالالة السالالببدة بديهمالالا مالالا  الالال  عصالالد
فدها ًوايا أخا  كما دخالدلط ادًالاه العالقالة ودكثالا الكدابالا  حالوت الدبعالا  الياًمالة 
عن اليمو السادص للسكان فن البلدان اليامدة ومع مهالا د الدا إلالى د الاؤم قالد ال دكالون 

 فن محله، بديما داًل أخا  األثا اإلدًابن على الديمدة فن البلدان اليامدة.
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        احالالال  األدبدالالالا  المعاصالالالاة العددالالالد مالالالن األفكالالالاا حالالالوت وًالالالود حًالالالم أمثالالالت وقالالالد ط
               مالالالالالن السالالالالالكان دحلالالالالالق الوصالالالالالوت إلالالالالالى أ الالالالالداي اقدصالالالالالاددة أو ديمودالالالالالة ماًالالالالالوة، 

 من الصعا دحددد الدطوا المثالن لعدد السكان.       بدد أيه 
مدالالالة مالالالا الوا إن علمالالالاء السالالالكان الالالال دن دسالالالعون لدااسالالالة العالقالالالة بالالالدن السالالالكان والدي

دطاحون عدًدا من الي ادا  الدن دحاوت ابط الخصوبة كلفالدة سالكايدة باالقدصالاد 
وبالال ا  الديمدالالة االقدصالاددة، ومالالن أبالا   الال ه الي ادالا  مصالالددة السالكان، والي ادالالة 

 االقدصاددة الً لدة للخصوبة والي ادة الديمودة.
ل معاوًفالا عالن يمالو فعيدما كدا مالدوس كدابه عن مبادئ السكان طاه فداله مالا أصالب

سالية مالاة ويمالو إيدالار  02 - 02السكان بمعدت  يدسن بحد  ددفاعي عالدد م كالت 
 الغ اء بمعدت حسابن و ل  بسبا قايون الغلة المدياقل.

     األمالالا الالال ي سالالدًعت دخالالت الفالالاد أو إيدالالار الغالال اء للفالالاد دمدالالت إلالالى الهبالالوط يددًالالة 
            ة السالالالالالكان، ممالالالالالا سالالالالالدلود لعالالالالالدم مًالالالالالاااة  دالالالالالادة يسالالالالالبة الغالالالالال اء اإلًمالدالالالالالة ل دالالالالالاد
 بالدالن إلى حد الكفاي والعودة إلى حًم السكان األولن.

        ودالالدم  الال ه العالالودة إمالالالا طوًعالالا بالالالد ام أخالقالالن مالالالن األفالالااد بدحددالالد عالالدد أوالد الالالم، 
 أو كاً ا من خالت المًاعا  والحاوا.

حدود اليمو على الالاكم  وعاد    ه الي ادة المد المة إلى االيد اا ثايدة بعد يما ر
 من سلوط عدد من يبوءادها.

دلوت الدكدوا عديان وددص الخبدا بالمعهد العابن للدخطدط بالكود  فن واقة بحثدالة 
   لالاله بعيوان:تقفالالادا السالالكان فالالن الالالوطن العابالالن  طبًلالالا للمالدوسالالدة فالالإن األمالالم الفلدالالاة 

اي مالالا لالالم دمالالااس لالالن دسالالدطدص االادلالالاء بالالالدخت الفالالادي فدهالالا فالالوق مسالالدودا  الكفالال
 خطوا  كبل وقالن ل دادة السكان.

وقالالد ايدلالالد  أفكالالاا مالالالدوس ويمالالو ر مصالالددة السالالكان مالالن وًهدالالن ي الالا كبدالالاددن: 
     أوال مالالا: أثالالالا الدلالالالدم الدليالالن الالالال ي  اد مالالالن إيداًدالالة األاس ومالالالن عالالالاس الغالالال اء، 
، وما د ات، بحد  لم دعالد تالمصالددة  ملفلالة بال الكت الي الاي المطالاوه فالن اليمالو ر

 وبالدالن قد ددمكن البلدان من الخالل من   ه المصددة.
أما االيدلاد الثاين، فهو موًه لالفدااس ب ن  دادة معدال  السكان الوطيدة مادبطالة 
ب كت مبا الا وموًالا مالص الالدخت الفالادي للمالواطن، لكالن دبالدو أياله ال دوًالد اادبالاط 

      الم الثالالالال ، وافالالالل بالالالدن معالالالدال  يمالالالو السالالالكان ومسالالالدودا  الالالالدخت فالالالن بلالالالدان العالالال
حد  أيه يددًة لدلدم الطا وباامج الصحة العمومدالة، فلالد  بطال  معالدال  الوفدالا  

 ب دة أو صبح  مسدللة فن   ه البلدان عن مسدو  الدخت الفادي.
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فميالال  السالالدديا  قالالدم االقدصالالاددون دفسالالداا  للخصالالوبة داكالال   علالالى دوا العوامالالت 
         سالالالالدياًدا إلالالالالى دااسالالالالا  سالالالالابلة االقدصالالالالاددة واالًدماعدالالالالة فالالالالن  بالالالالوط الخصالالالالوبة ا

 حوت الدبعا  االقدصاددة ليمو السكان السادص وإعادة صداكة األفكاا المالدوسدة.
فمي  باو  تاقدصاد األساة  أكد أكثا من اقدصادي على أن الخصوبة محالددة باليفس 
اللالالوايدن االقدصالالاددة الدالالن دحكالالم سالاللو  المسالالدهل . فاألطفالالات دحللالالون ميفعالالة لالال ودهم 

 دعدمد العدد ال ي داكا ايباء بإيًابه ميهم على دففدالدهم ودخولهم.و
        وفالالالن أواخالالالا السالالالبعديا  دالالالم دوسالالالدص دطبدالالالق  الالال ه األفكالالالاا علالالالى الالالالدوت اليامدالالالة، 
   وبيالالاء علالالى  لالال  ادسالالص مفهالالوم دالالدفلا  الثالالاوة بالالدن األًدالالات علالالى الخصالالوبة وبالالال ا  

والد دعيالالن الدفالالام لهالالم وايلطالالاع إ ا كايالال  األم  ا  عمالالت بالال ًا حدالال  إن دابدالالة األ
 األًا كدكلفة الفاصة.

  ولكالالن دلالالاوم  الال ا االدًالالاه فالالن الدفسالالدا مالالن دالالا  أن اإليًالالاا موفالالوع عالالاطفن أكثالالا 
من كويه اقدصادي وأن ايباء ال دًاون دحلدت دكلفة ميفعة عيد إيًابهم، بت ددلبلون 

    وعدالالالة أعلالالالى اادفالالالاع دكلفالالالة اإليًالالالاا ودبعادالالاله المعاصالالالاة مالالالن دعلالالالدم أطالالالوت و ي ي
وأكثا دكلفة. ودلعا مًايدة الدعلدم والميل الحكومدة لإليًالاا دوًاا مهًمالا فالن إبطالاء 

  بوط الخصوبة، ولكيها لم دوقفه بدلدت حالة البلدان المدلدمة حالًدا.
وي ًاا للمصاعا الدن اكديف  الي ادة الكالسدكدة للخصوبة فن اللالداة علالى دفسالدا 

ن فلد ادًه االقدصالاددون إلالى االقدصالاد الً لالن وي ادالة مااحت الدحوت الددموكااف
خدالالاا المسالالدهل  فالالن الطلالالا علالالى السالاللص، وادًهالالوا إلالالى اسالالدعمات مبالالادئ الدحلدالالت 

 االقدصادي.
فلاااا  المسدهل  دعد ا ددة، طالما أن كت آخا وحدة مالن اإليفالاق علالى كالت الساللص 

 والخدما  دعطن يفس الميفعة الحددة اإلفافدة.
دوسدص دحلدت خداا المسدهل تاقدصاد العاللة  من السلص والخدما  لد مت  وحددًثا، دم

 الطلا على األطفات بافدااس أن لسلو  الخصوبة ا اًدا اقدصادًدا.
ودعدبا الي ادة االقدصالاددة الً لدالة للخصالوبة أن الحصالوت علالى األوالد  الو ساللعة 

طفالالات علالالى مسالالدو  اسالالدهالكدة أو اسالالدثماادة مثالالت بلدالالة السالاللص، وأن الطلالالا علالالى األ
األساة دمكن أن دد ثا أدًفا بدففالدالدها، مالن حدال  عالدد معالدن مالن األطفالات البالاقدن 
    علالالالى قدالالالد الحدالالالاة فالالالمن يمالالالط ثلالالالافن معالالالدن، ومالالالن حدالالال  دكلفالالالة دي الالاللة األطفالالالات 

 وبمسدو  دخت األساة.
وعالالادة مالالا دي الالا إلالالى األطفالالات فالالن المًدمعالالا  الفلدالالاة علالالى أيهالالم سالاللص اقدصالالاددة 

ددوقص ميهم عالد مسدلبلن من خالت عملهالم ك طفالات أو ا دمالامهم باعادالة اسدثماادة، 
 آبالهم عيدما دصبل  ؤالء خاار اللداة على العمت.
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وقالالد أ هالالا  ي ادالالة االقدصالالاد الً لالالن للخصالالوبة تخصالالوبة األسالالاة  بالال ن أففالالت 
   طادق لًعالت العالالال  داكالا بعالدد أقالت مالن األطفالات،  الو افالص دكلفالة دابدالة الطفالت

   لالالددم فالالال دعلالالدم أكبالالا لهالالم وألمهالالادهم ودوسالالدص فالالال العمالالت المالال ًوامالالن خالالالت د
 أمام اليسوة ال ابا  ودللدل فال العمت ل طفات بوفص حد أديى لسن العمت.

         خداًمالالالالا أقالالالالوت: إن الكثدالالالالا مالالالالن المدغدالالالالاا  الديمودالالالالة اإلدًابدالالالالة  ا  أثالالالالا إدًالالالالابن 
 على دخفدس يمو السكان.

        دفالالالالاع الالالالالدخت وعدالالالالالة دو دعالالالاله ودللالالالالل الفلالالالالاويالالالال كا مالالالالن  الالالال ه المدغدالالالالاا  اا
 وايد اا الدعلدم والصحة.

كما أن مع م المدغداا  السالكايدة الالدسالة دالادبط بمسالدو  الديمدالة الب الادة للبلالدان، 
 أكثا من اادباطها بمسدودا  الدخت أو بمعدال  يموه.

ألي سداسالة  مما دؤكد أن المالدخت الديمالوي للفالادا السالكان قالد د الكت العمالود الفلالاي
 سكايدة فعالة.

 

 نصائح اقتصادية للزوجين 
 

إنَّ أ م ما ديبغن دوًدهه لل وًدن من يصالالل اقدصالاددة ، و مالا فالن ملدبالت حدادهمالا 
 ال وًدة ، ما دلن :

 إن علالالى ال وًالالة الواعدالالة أن دكالالون أوت مالالن دحالالاف   أوالً : االقتصاااد واالقتصاااد :
  المصالالاوفا  واالعدالالدات فالالن اليفلالالا  . علالالى مد ايدالالة األسالالاة ودحالالاوت االقدصالالاد فالالن 

فلد ًاء  ميا ن  اعدة ودح داا  إال دة من اإلسااي والدب دا ، دلالوت سالبحايه : 
فادنأ  } الالالالاا س  مي

الالالالاُّ ال  الالالالهي ال ديحا فيوا إايَّ الالالالاا ال ديس  دااً  }{ ، ودلالالالالوت دعالالالالالى :وأ الالالال ا ب  ا  دأ الالالال ِّ ال ديبأ           ،وأ
انأ ا وأ اييوا إاخ  دنأ كأ اا

بأ ِّ دنا إانَّ ال مي اطا دأ افالاً وعلالالً وواقعالاً ل َّ { . ومالن المعالاوي  الاعاً وعي
      أن الوقادالالالة خدالالالا مالالالن العالالالالر . ثالالالم إن مبالالالدأ الا الالالادة االقدصالالالاددة دسالالالدل م االعدالالالدات 

 فن األكت واللباس والسكن واليلت واألثا  ودكالدي ال وار والمهوا .
     فالالن المهالالوا المدمثلالالة  لالال  ألن المبالغالالة  ثانياااً : تيسااير المهااور وتكاااليف الاازواج :

 فن ال اوط الثلدلة ، ًعل  من العاوس سلعة دًاادة ومدداياً للدفاخا والم اددا  .
  كما ديبغالن الحال ا مالن المبالغالة فالن بطاقالا  الال وار وكالاو  األعالااس. إن المبالغالة 
فالالن المهالالوا مصالالدبة أكثالالا  مالالن العالالوايس والعالال اا فهالالن عالالالق فالالن طادالالق الالال وار 

لحالالت . كمالا دًالام المبالغالة فالن المهالوا األقسالاط والالددون علالى وًمص الاؤوس فالن ا
ل هوا طودلالة . اكالم أن الهالدي اليبالوي  االسددايةال ور وأ له ودوقعه فن م دد من 

 أكدم أن خدا اليساء وال وًا  وأع مهن باكة أدسا ن مؤيه ودكلفة ومهااً .
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من الاًات وال الباا  وإ ا كاي  المغاالة فن المهوا قبت ال وار سبباً إلعااس كثدا
عالالن الالال وار ، فإيهالالا بعالالد الالال وار ابمالالا دكالالون سالالبباً للم الالاكت وال الاللاق والخالفالالا  

 ال وًدة وابما ًام  إلى الطالق وم اكت االيفصات .
بإقامالة األفالااه فالن البدالو  أو صالاال   ثالثاً : تجنب اإلسراف في حفالت الزفااف :

 لصالاال  كالدالة الالثمن ، فلالد أصالبح  األفااه المياسبة ، دون اللًوء إلالى الفيالادق وا
 صاال  األفااه والفيادق مدداياً للساي والمبا اة . –ل سي  –

كما ديبغن الح ا من المبالغة فن لباس العاوس ، فال ددفق األموات الطاللة فن أموا 
   كمالدالالة دافدالالة كدالالا فالالاوادة . كالال ا ديبغالالن الحالال ا مالالن المبالغالالة فالالن ديودالالص األطعمالالة 

 فاي ،  ل  ألن مآت كثدا ميها اللمامة ل سي ، فهيا  دالت من   ه فن مياسبا  ال
اللمامالالالة دد ادالالالد دومالالالاً بعالالالد دالالالوم وعاسالالالاً بعالالالد آخالالالا . ومالالالا  لالالال  إال لدلبدالالالة دواعالالالن 

 االسدعااس االًدماعن وحا الدللدد والمحاكاة وال هوا االًدماعن .
مبمالاا لهالا وما ليا يًد عيالد بعالس األسالا ، حدالى  ا  الالدخت المحالدود دصالافا  ال 

سالالالو  العالالالادا  والهالالالو  والدللدالالالد احدفالالالاال  مكلفمالالالة ومالبالالالس كالدالالالة األثمالالالان وبيالالالود 
اسدهالكدة دثلت كا ت ال وًدن واألساة المسدلبلدة . ويسديا أو دياسديا أن اإلسالم لالم 
د الالاع فالالن يفلالالا  الالال وار سالالو  المهالالا المعلالالوت للمالالاأة والولدمالالة المياسالالبة للعالالاس 

 الحات . فال حاًة إلى موالد مفدوحة وصواين دواماة .وإكاام الفدوي بما دياسا 
ااى الشاارا: والتسااو  :         إن أخطالالا مالالا دمالالام علالالى الالال وًدن  رابعاااً : الحاانر ماان حمر

الالالى ال الالالااء والدسالالالوق واالسالالالدًابة لالسالالالدهال  الم هالالالاي والمبالغالالالة  مم      مالالالا ديعالالالاي بحي
الخادعة ، دون دحكدم فن األ داء والموفا  وااليسداق وااء الدعادا  واإلعاليا  

الالالا ال الالالااء العالالالاطفن ،       دقدالالق للعلالالالت ودلالالالددا للعواقالالا واليدالالالالج . لـالالالـ ا ، ديبغالالن دًيم
 من خالت وفص خطة ل  داء المطلوبة قبت اللدام بعملدة الدسوق .

      فكثدالالااً مالالا دكالالون لالالد  أحالالد الالال وًدن العددالالد مالالن األعمالالات الدالالن دحدالالار إلالالى إيًالالا  
 ار إلى اللدام بعمت لم دسبق له اللدام به فدما مفى.فن وق  محدد ، أو دحد

د الخطالالوا  الواًالالا  فالالن  الال ه الحالالاال  وكدا الالا دكالالون الدخطالالدط  الالو الحالالت إ  دحالالدم
د الوقال  المطلالوا إلادباعها للوصوت إلى  يًالا   ال ه الخطالوا  ،  الدي معالدن ودحالدم

ا العلبا  الدن قد دصالادي الال وًدن والهالدي الال ي دادالدان  وعن طادله دمكن دصوم
 الوصوت إلده .

 إن ال وًالة الا الددة  الن الدالن دلعالا دوااً فادالداً  خامساً : ميزانية رشيدة لألسارة :
فن إسعاد  وًها و ل  بإداادها الحكدمة ل ؤون المي ت ودالدبدا مصالاوفاده وصالحة 

 أفااده . فالمي ت  و المكان ال ي دسعد فده ًمدص أفااد األساة .
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السالعادة فالن األسالاة الياحدالة الماددالة ، مالن حدال  ومن العوامت المساعدة علالى دالوفدا 
فا ًمدالالالص حاًالالالا  ومدطلبالالالا  األسالالالاة  دلالالالددا األسالالالاة ودي الالالدم مد ايددهالالالا بحدالالال  دالالالوم

لدال  لالو ا الدم  دالا للمحاف ة على صحة األفااد ودال مدن الملالبس والمسالكن المالادل . و
ال وًالالالان بدخصالالالدل مبالالالالغ مالدالالالة للدالالالوفدا واالدخالالالاا لوقالالال  الحاًالالالة والطالالالواائ 

ة. إ  أن ال وًة الواعدة  ن دلال  الدالن دالو ع مد ايدالة األسالاة علالى األبالواا المفاًل
الال مة لإليفاق . إن   ا دسددعن فاواة وفالص مد ايدالة محكمالة ا الددة ل سالاة ، 
د اإلداادا  وأوًه الصاي مص المااقبة الدقدلة له ه المد ايدة .  دفبط اليفلا  ودحدم

إن داادالالالة الالالال وًدن باقدصالالالاددا   : سادسااااً : الاااوعي باهمياااة اقتصااااديات األسااارة
         األسالالاة وموااد الالا الب الالادة والمالدالالة والدخطالالدط السالاللدم لإليفالالاق دالالؤثا إدًابدالالاً بالالدواه 
على االقدصاد الوطين .  ل  ألن االقدصاد المي لن فاواي لمواًهة أعباء الحدالاة  

     فالالالالاعيددًالالالة  دالالالادة أسالالالعاا السالالاللص المخدلفالالالة والخالالالدما  األمالالالا الالالال ي ددطلالالالا االيد
 بالموااد المداحة .

ومما ال    فده أن األساة الدن دهدم بدخطدط أسلوا حدادها ، سوي دحقم أ الدافها . 
ل ا ، ديبغن مااعاة إمكايا  األساة وادباع ي ام اإليفاق السلدم من حدال  عالدم  دالادة 

علالى أبالواا اإليفالالاق .  –قالدا اإلمكالان  –ملالداا الميفالق علالى الالدخت ودو دالص الالدخت 
اماً  ت دعالى : }دلو لا أ قأوأ نأ  أ د  انأ بأ كأ وا وأ دياي ل  لأم  دأ فيوا وأ اا يفأليوا لأم  ديس 

ا أأ دنأ إا أ الَّ ا  { ايدة .وأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





12 

 

 الثانية : اقتصاديات األسرة الركيزة
 

 األسرة رئة االقتصاد 
 

ميالال   مالالن لالالدس ببعدالالد، كايالال  األسالالاة دلعالالا دوا  الالاكة الدالال مدن، وكالالان األطفالالات 
عدباون يوعالاً مالن االسالدثماا، ولكاليهم الدالوم، أي األطفالات، بمثابالة أمالوات اسالدهالكدة د

 ول ل  فإن اخددااا  األ وار له ا اليوع من اإليدار أصبح  ملددة باالقدصاد.
             للالالالالد دحفالالالال  االقدصالالالالاددون حالالالالوالن قالالالالايدن مالالالالن الالالالال من عالالالالن الكالالالالالم عالالالالن األسالالالالاة 

 علماء االًدماع والمحللدن اليفسددن.أو فن  ؤويها، وداكوا دل  المهمة ل
   والًددا بالال كا أن البحال  الوحدالد الملالدم فالن دلال  الفدالاة مالن قبالت أحالد االقدصالادددن

 فن مًات السكان لم ددعم بالحلالق.
م دحال  عيالوان 8971فلد أطلق اوبدا مالدوس صالاخة إيال اا فالن بحثاله الملالدم عالام 

السالالادعة فالالن السالالكان دمثالالت عاللالالاً  تأصالالت الم الالكلة السالالكايدة  حديمالالا قالالات إن ال دالالادة
 فخماً فن طادق الدلدم.

 فكلما  اد الدخت د ور ال باا فن سن صغداة وأيًبوا أطفاالً.
       واخدالالالدم مالالالالدوس الالالال ي أصالالالبل فدمالالالا بعالالالد مداسالالالاً لالقدصالالالاد السداسالالالن بحثالالاله قالالالالالً: 

كالن لعت اإليدار ال ااعالن لالن دسالدطدص وحالده مواًهالة  ال ا اليمالو السالادص للسالكان، ول
 الحت دكمن فن دحددد اليست بافص سن ال وار، لكن يدًيا دف ن المًاعة والفلا.

وفالالن الواقالالص، لالالم ددحلالالق دوقعالالا  مالالالدوس الد الالاؤمدة، فلالالد أدالالاه الدلالالدم الدليالالن  دالالادة 
مد  ة فالن اإليدالار ال ااعالن، ولالم دسالهم اادفالاع مسالدو  المعد الة فالن دفالص األ وار 

    لالالى العكالالس، ايخفالالس معالالدت الموالدالالالد إلالالى إيًالالاا عالالدد أكبالالا مالالن األطفالالالات، بالالت ع
 ب كت ملحو ، حدى أيه با  دهدد اللداة على الدعودس السكاين.

      وفالالالن محاولالالالة لدفسالالالدا  الالال ا الدطالالالوا المالالال  ت قالالالدم ًالالالااي بدكالالالا عالالالدة أفكالالالاا  امالالالة 
السدما فدما ددعلالق بلدمالة الوقال  وأ مدالة اأس المالات الب الاي إ  اقدالاه اؤدالة ًددالدة 

مالالن خالالالت بحثالاله المسالالمى تاسالالالة حالالوت األسالالاة  ممالالا ًعلالاله دماًمالالا ل سالالاة، و لالال  
 دسدحق فال أن ًال ة يوبت فن االقدصاد.

      فلالالالد أوفالالالل بدكالالالا أن مالالالالدوس أخطالالال  فالالالن دوقعادالالاله، أليالالاله وفالالالص فالالالن اعدبالالالااه فلالالالط 
عالالدد األطفالالات ولالالدس يوعدالالة األطفالالات، فلالالد أ مالالت الاعادالالة الدالالن دلالالدم إلالالى كالالت طفالالت، 

 ن لدابدده وصلله وددادبه لكن دصبل ً اًبا و كًدا.والدكالدي الدن ديفلها الوالدا
 دافده . -دعلدم  -بدد أن   ه الدكالدي دكون دالًما مدغداة تصحة 
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وبياًء علده، فإن األ وار لن دفكاوا فن إيًاا عدد أكبا من األطفات حدى لو اادفالص 
ا إلى دابدده ب ففت الوسالت، وأفاي بدكا أياله بالدن عصال سدلًؤوندخلهم، ولكيهم 

مالدوس وعصايا   ا حد  دغدا دالام فالن وفالص األطفالات داخالت األسالاة، وفالن  الدى 
    أيحالالاء الحدالالاة المعد الالدة. فدمالالا مفالالى، وفالالن المًدمعالالا  الدللدددالالة الادفدالالة خاصالالة، 
     كالالان األطفالالات دسالالدطدعون المسالالاعدة فالالن األعمالالات الدسالالداة فالالن الحلالالت أو المصالاليص،

       ن كالالالت أفااد الالالا مالالالن كالالالدا الحدالالالاة، فلالالالد كايالالال  األسالالالاة عالالالاماًل مهًمالالالا، أليهالالالا دحمالالال
 وكاي  بمثابة  اكة د مدن  ا  فاعلدة.

      ولكالالن الدالالوم لالالم دعالالد الالالاوابط الدالالن دفالالم األًدالالات وثدلالالة كمالالا كايالال  فالالن المافالالن، 
 ولم دعد األطفات دمثلون حصة فن األددي العاملة، ولدسوا بمثابة حمادة للمسدلبت.

مهالا ألن آلدالا  السالوق والدولالة عيالدما دحملال  للد فلد  األسالاة ًال ًءا مهًمالا مالن مها
 مسؤولدة الدعلدم والبطالة والماس وال دخوخة قد حل  ب ل  محت األساة.

وبعالالالد أن كالالالان األطفالالالات فدمالالالا مفالالالى يوًعالالالا مالالالن االسالالالدثماا أصالالالبحوا الدالالالوم مالالالوااد 
 اسدهالكدة.

دالة خداًما أقوت: إن أخطا قفدة دًابه األساة فن مًدمعاديا المعاصالاة  الن أن الفاد
 حل  محت األسادة.

 
 وقفات مع استهالك األسرة

 
إن دا الالالدد االسالالالدهال  دعالالالد مالالالن أ الالالم أ الالالداي  الوقفاااة األولاااى: ترشااايد االساااتهالك:

   المًدمعالالا  عامالالة، فالالالدوت دعمالالت ًا الالدة علالالى دا الالدد اسالالدهال  مواطيدهالالا وحالالثهم 
 على دي دم االسدهال  الفادي واألساي.

ه ب  الداي الدولالة وسداسالدها االقدصالاددة، وددوقي يمط اسدهال  الفاد على مد  وعد
كما ددوقي علالى يوعدالة المعلومالا  والعالادا  واالدًا الا  الدالن د صالل  لالد  الفالاد 

 مي  الصغا بالممااسة الدومدة.
فال   أن الدطبدص االًدمالاعن للفالاد لاله أثالاه فالن دحددالد أيمالاط ساللوكه االسالدهالكن، 

الدوًدالاله السالاللدم أمالالًاا فالالاواًدا،  ولهالال ا كالالان اال دمالالام بمااقبالالة الفالالاد ودوًدالاله سالاللوكه
 حدى دمكيه أن د اا  بيصدا فن الًهد والعمت فن دي دم االسدهال .

    كمالالا دسالالعى المًدمالالص لدحلدالالق أ دافالاله الوطيدالالة عالالن طادالالق ديمدالالة الصالالفا  المطلوبالالة 
 فن المواطن ووسدلده فن   ا: الدي لة االًدماعدة.
ة بدا الالدد االسالالدهال  والمسالالدهل  حدالال  إن كثدالالًاا مالالن المعلومالالا  والبدايالالا  المدعللالال

       بالداًالالالالة األولالالالالى ودكالالالالودن االدًا الالالالا  السالالالاللدمة لالالالالد  المسالالالالدهل  لدسالالالال  فطادالالالالة، 
 وإيما  ن مكدسبة.
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ومن ثم فالبد من دااسدها وممااسدها وابطها ابًطا صحدًحا بًوايا الحداة الدومدالة 
 ومدطلبادها.

لمًدمعالا  عاداداله ودلالدالده إن لكالت مًدمالص مالن ا الوقفة الثانية: عاادات االساتهالك:
 المدوااثة الدن دعد  بها أليها دحدد معالم  خصدده المدمد ة عن باقن المًدمعا .

ومن العادا  الغ الدة الدن ددصي بها المًدمص العابن خاصة، والدن ديبغن دخلدل 
 األفااد ميها، عادة المبالغة فن ال ااء وكمدة أعداد الطعام.

اة خمسالالة والطعالالام الالال ي دعالالد لهالالم دكفالالن لسالالبعة أو ثمايدالالة فلالالد دكالالون عالالدد أفالالااد األسالال
 أ خال، فإلى أدن سد  ا   ا الطعام ال الد؟ البد أيه سوي ددخلل ميه.

إلالالى ًايالالا  لالال ،  يالالا  عالالادا  خاطلالالة مدبعالالة فالالن الحفالالال  والمياسالالبا  والالال وار 
 والواللم، المبالغ الميفلة فدها كيوع من الدفاخا االًدماعن دعد ب ًخا.

الهالالالدي اليبالالالوي دوصالالالن بالالال ن المالالاليهج األسالالاللم فالالالن الحدالالالاة االعدالالالدات والبسالالالاطة بديمالالالا 
واالقدصالالاد فالالن اليفلالالا ، واد عالالن اسالالوت هللا صالاللى هللا علدالاله وسالاللم قولالاله:تتطعام 

 الواحد دكفن االثيدن، وطعام االثيدن دكفن الثالثة   وواد عيه علده السالم قوله:
 تتخدا اليساء أدسا ن مؤية وأقلهن صداًقا  

 مالالن الم الالا ا الماددالالة لالسالالدهال  كدالالا الا الالدد  فااة الثالثااة: أ اارار االسااتهالك:الوق
ومن الصوا ال ا اة لإلسااي والدالاي علالى ًسالد اإليسالان مالا دعالاي بالـتالبطية ، 
  و الالن إعالالالن صالالااق عالالن وقالالوع الفالالاد فالالن دالالالاة اإلسالالااي والدالالاي الميهالالن عيالاله،

      الن، حدالال  اسالالدهل وعالالدم وقوفالاله عيالالد حالالد االعدالالدات المالال موا بالاله، فالالن سالاللوكه الغالال
 ماال دحدار إلده فن أداء و الفه.

   وايعكالالس  لالال  علالالى ًسالالمه فالالن  الالكت تالبطيالالة  و الالن ع الالم الالالبطن وادسالالاع األمعالالاء 
 من ًااء ح و ا بالطعام فوق الحاًة.

       وددادالالالا علالالالى البطيالالالة عًالالال  اإليسالالالان عالالالن أداء و الفالالاله الحدودالالالة بطادلالالالة ًدالالالدة، 
  دى األمااس.كما ددادا علدها دعاس الًسم ل

ا فن اسدهال  الطعام، فلد كان طبدعدالولما كاي  البطية م هًاا من م ا ا اإلسااي 
أن دلي اإلسالم ميها موقالي اإليكالاا والديفدالا والدحال دا، للحفالا  علالى سالالمة البالدن 

 وحمادة له من  اوا تالبطية .
 دلوت علده السالم:تتما م  ابن آدم وعاء  ًاا من بطيه...  .

ى هللا علده وسلم لاًت سمدن البطن وقد أوم  إلى بطيه ب صبعه: تتلو كالان وقات صل
 -افن هللا عيه  -  ا فن كدا   ا لكان خدًاا ل    وقد واد عن عما بن الخطاا 

 قوله: تتإداكم والبطية فهن ثلت فن الحداة، ويدن فن المما   
داون طعاًما أو مالبالس إن كثدًاا من الياس د  الوقفة الرابعة: إعالنات االستهالك: 

 عن طادق الدعادا  واألكا دا الدًاادة لميدًا  ك الدة مدعددة األيواع.
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والحلدلة فإن األسواق الدًاادة داور بفالعها بالدعادا  وإ الاعا  وإعاليالا  مبالالغ 
 فدها بكت وسالت اإلكااء.

م، فمالثاًل إعاليالا  عالن إيلالال الالو ن باسالدعمات علالاا مالا دفلالد المالاء المخال ن بالًسال
واسدغالت مصايص األك دالة إقبالات اليالاس وإخالاار العددالد مالن المسدحفالاا  الغ الدالة 
ل سالالالواق ودو دالالالص عديالالالا  مًايدالالالة مالالالن الغالالال اء الًددالالالد مالالالص كددبالالالا  د الالالاه فوالالالالده 

 وعياصاه الغ الدة وطادلة دلددمه.
إن اإليسالالان بحاًالالة إلالالى الغالال اء لدلالالودم يفسالاله، مالالص العيادالالة عيالالد دياولهالالا أن دكالالون  لالال  

 ت، فاإلكثاا مفا واإلقالت مياسا.باعددا
ل ا، ديبغن االبدعالاد عالن الالدعادا  الدًاادالة واإلعاليالا  المفالللة، وكال ا ديبغالن دعلالم 
    أسالالس الغالال اء والدغ دالالة السالاللدمة وعالالدم االيسالالداق وااء أقالالوات وأمثالالات ال أسالالاس لهالالا 

 من الصحة.
مالالالاط دار االقدصالالالاددون علالالالى دصالالاليدي أي الوقفاااة الخامساااة: أنماااا: االساااتهالك:

 االسدهال  وفًلا للبيود الالدسدة، على أن دلسم كت بيد إلى أقسام فاعدة.
الخبالالال  واألا  وفاسالالالدهال  الطعالالالام مالالالثالً دفالالالم قالمالالالة بالالال  م بيالالالود الطعالالالام، كالالالاللحوم 

 والم اوبا  ب يواعها المدعددة.
و يا  من اإلحصاءا  الاسمدة ما ددبص   ا الدصيدي يفسه. وقالد دمخفال  فالن  ال ا 

 صيدي دولن دفم ع اة بيود لالسدهال   ن:المًات عن د
 األك دة.

 الم اوبا .
 المواد الخام.

 الوقود المعدين.
 ال دو .

 المواد الكدمدالدة.
 البفالص المصيوعة.
 ايال  ومعدا  اليلت.
 مصيوعا  ميوعة.

 معامال  كدا مصيعة.
 دة وددفالالق البالالاحثون فالالن مًالالات االسالالدهال  علالالى مبالالدأ أن األسالالاة أو الوحالالدة المعد الال

د الالكت خلدالالة اسالالدهالكدة واحالالدة لهالالا مصالالدا خالالال، قالالد دسالالهم فدالاله فالالاد واحالالد أو عالالدة 
 أفااد، وأن ًمدص المسدهلكدن فدها  م أعفاء فن وحدة اسدهالكدة واحدة.
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ي ًاا لكثاة اال دمام بالدغ دة واكبة فن إدًاد  الوقفة السادسة: ب:اقات االستهالك:
ا  عيهالالا األبحالالا  الدالالن أًادالال  فالالن  الال ا وسالالدلة ليلالالت المعلومالالا  الغ الدالالة الدالالن أسالالف

المًالالالات للمسالالالدهل  لًالالال  كثدالالالا مالالالن الحكومالالالا  إلالالالى اسالالالدخدام مالالالا دعالالالاي بالالالـتالبطاقة 
 اإلا اددة .

    والبطاقالالة اإلا الالاددة  الالن بدالالان أو إدفالالاه أو عالمالالة وصالالفدة سالالواء أكايالال  مصالالواة
 أو مكدوبة أو ملصلة أو محفواة بعبوة المادة الغ الدة.

   الالالاددة علالالى معلومالالالا  مكدوبالالالة د الالمت اسالالالم المالالالادة الغ الدالالالة، ودحدالالوي البطاقالالالة اإلا
وقالمالالة المكويالالا  ومحدودالالا  العلبالالة واسالالم عيالالوان صالالايص أو معبالالة المالالادة الغ الدالالة 

 وداادط اإليدار والصالحدة وبلد الدصيدص أو المصدا األصلن للسلعة.
ص والهالالدي مالالن ي الالام البطاقالالا  اإلا الالاددة  الالو دثلدالالي المسالالدهلكدن كالال الًدا، ود الالًد

ووفالص اقابالة   اكا  الصالياعا  الغ الدالة علالى افالص المسالدو  الغال الن لميدًالادهم،
 على الميدًا  الغ الدة لحمادة المسدهل  من الغش الدًااي.

 إن البطاقة اإلا اددة قياة دوعودة وإا اددة اقدصاددة ك الدة ًددة.
ماله قالدم موقالي اإلسالالم مالن االسالدهال  دحك الوقفة السابعة: مواقف من االساتهالك:

أساسالالدة وقواعالالد ثابدالالة، مفالالمويها العالالام إباحالالة االسالالدهال ، وإباحالالة دحلدالالق أففالالت 
يؤكد  ل  ابدداًء حدالى ال ددصالوا أحالد أن اإلسالالم دال م االسالدهال   مسدوداده الممكية.

 ل  أن معيالى االسالدهال  لحالق باله فالن  أو دلي فن وًه  دادده أو دحسدن مسدوداده.
صالالحدحة مفاد الالا أن االسالالدهال  عملدالالة سالاللبدة حالالس كثدالالا مالالن األفالالااد مفالالا دم كدالالا 

 وسلو  ما وت دا ق اقدصاددا  الدوت.
      وقالالد داسالالا ول سالالي  الال ا اإلحسالالاس بسالالبا مالالا دسالالكبه وسالالالت اإلعالالالم وأًه دالاله 
     فالالن آ ان اليالالاس مالالن دعادالالة ًوفالالاء دحبالالا فالالن اإليدالالار ودالالدعو إلالالى  داددالاله ودحالال ا 

 من االسدهال  وديادي بدللدصه.
 اإليدالالار دعطالالن ودفالالدي ودفدالالد، وأن االسالالدهال  دبددالالد، ودحطالالدم، علالالى أسالالاس أن 

 وكدا مفدد.
وإ ا كايالال  األوصالالاي الدالالن ألصالالل  باإليدالالار صالالحدحة، فالالإن مالالا ألصالالق باالسالالدهال  

 خاطة كدا صحدل.
فاالسدهال  لدس  ًاا محًفا ولدس دبددًدا أو دحطدًما للسلص والخدما  وإيما  و خدا 

 ا ال قدام لهم بغداه، واإليدار ال وًود له بغداه.وبياء ل ًسام والعلوت، فالب 
إن موقي اإلسالم من االسدهال  الا الدد  الو إباحداله والالدعوة إلداله وًعلاله مالن اللدالام 
    بالواًبالالا  والدكالالالدي فادفالالة ال مالالة، وًعلالاله فدمالالا  الالو فالالن حالالدود مالالا دمكالالن الفالالاد 

فداله ومااعالاة اللالدم من أداء المسؤولدا  أمالًاا مباًحالا، وابمالا واًًبالا ب الاط االعدالدات 
 الم اوعة.
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 األسرة والتنشئة االستهالكية

 
إن العملدة المسدماة والدن ددعلم من خاللها الطفت المعااي والمهااا  واالدًا الا  
الدن ددياسا مص السلو  االسدهالكن المدعلق بالحصوت علالى الميدًالا  أو الخالدما  

 واسدهالكها، دعاي بالدي لة االسدهالكدة.
 ة في التنشئة االستهالكية:دور األسر

إن األطفات ددعلمون السلو  من خالت سلسلة مالن المواقالي، ومعاملالة ايخالادن لهالم، 
  واألمالالاكن الدالالن دحالالد  فدهالالا السالاللو  االسالالدهالكن،  الال ه األمالالوا دلالالدم الفاصالالة للطفالالت 

 كن ددعلم من خاللها السلو  االسدهالكن السلدم واللدم االسدهالكدة الا ددة.
 ة على الدي لة االسدهالكدة ألفااد ا من خالت عدة طاق، ميها:ودؤثا األسا

دالالؤثا األسالالاة علالالى اللالالداا  المعافدالالة العامالالة دلالال  الدالالن دالالؤثا علالالى يمالالو مهالالااا  
 األطفات االسدهالكدة.

دمكالالن أن دسالالاعد األسالالاة علالالى عملدالالة دالالدادا قالالداا  الطفالالت المعافدالالة فالالن المواقالالي 
 االسدهالكدة.

مبا الالااً علالالى سالاللو  أفااد الالا االسالالدهالكن أو دعلالالدمهم  دمكالالن أن دالالؤثا األسالالاة دالال ثدااً 
 مهااا  اسدهالكدة معدية.

دمكالالالن أن دالالالؤثا األسالالالاة دالالال ثدااً كدالالالا مبا الالالا مالالالن خالالالالت دعلالالالدم أفااد الالالا المهالالالااا  
االسدهالكدة مثت د ًدص األطفات على اخدداا  دادا األعداد، ومياق ة مد ايدة األساة 

 أمامهم، واصطحابهم إلى السوق.
 األطفات السلو  االسدهالكن من خالت عدة وسالت، ميها: وددعلم

 سلو  األم االسدهالكن.
 دعلدم األم للطفت.

 دفاعت األمها  مص األبياء أثياء ادخا  اللاااا  االسدهالكدة.
 قدام األطفات بالسلو  االسدهالكن.

وقالالد أ هالالا  بعالالس الدااسالالا  وًالالود عالقالالة قودالالة بالالدن المهالالااا  السالاللوكدة للطفالالت 
ل المميوحالالالة لالالاله، لممااسالالالة عملدالالالة ال الالالااء، وأن الطفالالالت ال دالالالدعلم السالالاللو  والفالالالا

االسالالدهالكن إ ا قالالام بالسالاللو  االسالالدهالكن بمفالالاده، كمالالا أن سالاللو  األم االسالالدهالكن 
   والمعلومالالا  الخاصالالة بهالال ا السالاللو  والدالالن دسالالعى األم لدعلدمهالالا للطفالالت، لهالالا دالال ثدا 

 على الطفت فن دلددمه للسلعة.
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 هالكية والتنشئة االستهالكية:الثقافة االست

إن ايد اا الثلافة االسدهالكدة فن كثدا من الدوت، والداكد  علالى االسالدهال  كهالدي 
        فالالالالن حالالالالد  ادالالالاله وابطالالالاله ب سالالالاللوا الحدالالالالاة، دالالالالؤدي بالالالالاألفااد إلالالالالى دللدالالالالد ايخالالالالادن، 

 والد ثا بمدغداا  السوق واالدًاه إلى المدص الحسدة، واالعدياء بالًسد والم ها.
 ه اليالالـ عة االسالالدهالكدة دعالالد عالالامالً معوقالالاً للدي الاللة االسالالدهالكدة ومالالن ثالالم عملدالالة و الال

 الديمدة االًدماعدة.
إ  ديد ا الثلافة االسدهالكدة فن المًدمعالا  الفاددالة ودبالا  الكسالا المالادي المبا الا 
كعامت أساس فن دلددا األ خال، ودلاان دالماً بدن اإلمكايا  الماددة والطموحا  

ة، ودؤدي  ل  كله فن اليهادة إلى ا د ا ا  عمدلة فن ال خصالدة السالودة االسدهالكد
 ألفااد المًدمص.

 اإلعالنات التجارية والتنشئة االستهالكية:
ال دؤثا اإلعاليا  الدًاادة فلط علالى دففالدت أطعمالة معديالة، ولكالن دمكالن أن د الكت 

 األفكاا والمعااي الغ الدة وادًا ا  األطفات يحو ا.
س الدااسا  أن اإلعاليالا  ال دلالدم معلومالا  ك الدالة عالن األطعمالة وقد أ ها  بع

 المعاوفة، ولكن كالباً ما د دا أل مدة الوًبة على أيها ً ء من وًبة مدوا ية.
وأ اا  كثدا من الدااسا  واألبحا  إلى دوا اإلعاليالا  الدلدف دويدالة فالن دففالدت 

   ا   ا  دالال ثدا فالاللدت لعبالالة أو ميالالدج كالال الن معالالدن، وأ الالاا  كالال ل  إلالالى أن اإلعاليالال
 فن معافة الطفت لمعيى كلمة العالمة الدًاادة أو المااكة.

ودالحالال  أن دففالالدت الطفالالت لإلعالالالن يالالادج عالالن ًا بدالالة اإلعالالالن يفسالاله، فالالإ ا اعدالالاده 
   كمالالا دوصالالل  إلدالاله كثدالالا  -الطفالالت دلالالت ايدبا الاله لالاله، علالالى الالالاكم مالالن كالالون الدلدف دالالون 

عد الوسدلة األولى فن اإلعالن عن الم كوال  د -من الدااسا  واألبحا  فن يدالًها
 الاخدصة والمحببة للطفت.

 وفن دحلدق أًاي حوت اإلعاليا  الدًاادة واإلسااي كان من أ م يدالًه:
 اإلعاليا  ددفص الماأة ل ااء الم دد ميه.

 د داي الماأة السلعة عادة على سبدت الدًادا.
 .دغاي المسابلا  العدددة األطفات على ال ااء

  اإلعاليالالالا  الدًاادالالالة مسالالالؤولة إلالالالى حالالالد كبدالالالا عالالالن ايالالالدفاع اليالالالاس إلالالالى اإلسالالالااي، 
 وخاصة الماأة.

  وفالالن دااسالالة ًامعدالالة بعيالالوان تدالال ثدا اإلعاليالالا  الدًاادالالة فالالن الدلف دالالون السالالعودي 
على األطفات  إعالداد عبالد هللا سالعود المعدلالت، كايال  اليدالالج المهمالة فالن  ال ا المًالات 

 على اليحو الدالن:
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اإلعالن عالن ساللص دًاادالة إلالى ا ددالاد معافالة األطفالات بهال ه الساللص ومكويادهالا  دؤدي
 وفوالد ا الغ الدة.

دلوم األطفات بدللدد أطفات الدعادة، ك ن دلديوا الفا اة والمعًون من الصيي المعلن 
 عيه، ودللدد الحاكا  والاقصا .

      قيالالالاع أد  اإلعالالالالن إلالالالى إقبالالالات األطفالالالات علالالالى سالالاللص دون أخالالالا ، حسالالالا داًالالالة اإل
 فن الدعادة  ادها.

 أخ  األطفات داددون العبااا  الواادة فن اإلعاليا  الدًاادة.
أخالالدم بالالاللوت: ديبغالالن أن يلالالدم ألفالالااد أسالالايا ولمًدمعيالالا وألمديالالا الدابدالالة االقدصالالاددة 
السالاللدمة واللالالدوة االسالالدهالكدة الا الالددة، وأن يدالالدل ألطفاليالالا فاصالالة الدسالالوق وال الالااء 

 اولدي الاللودالالة لالسالالدهال  دحال  بصالالايا، لدكالالون لهالم  خصالالدة مسالالدللة والممااسالة ال اد
 ي  ة اسدهالكدة صحدحة.

 

 النم: االستهالكي لألسرة
 

المعاوي عن الفاد المسدهل  أيه ال ددصاي بدخله كفاد اقدصادي، بت كفاد مللالد، 
 وإلى الحد ال ي دًعله مادبطا ب كت من أ كات االسدهال  و و اليمط االسدهالكن.

ايا   ا دغدا  الكثدا من المفا دم ودغدا  معها أطبالاع اليالاس ودصالافادهم فن عص
 ودبص  ل  دغدا فن اليمط االسدهالكن ل ساة، فن يوعه وساعده ومداه ومؤ ااده.
   موًالالالة عامالالالة وكالالالاماة دكدسالالالل حدالالالاة األسالالالاة مالالالن ألالالالوان االسالالالدهال  المسالالالدحدثة، 

 دده.دحاصا الفاد فن طعامه و اابه وأثا  بدده وطابص مدي
     البدالال  دخلالال  عيالاله دلالدالالده الدالالن كايالال  دابطالاله ببدلدالاله وطبدعدهالالا فالالن البيالالاء واألثالالا ، 
بالالت والعالالادا ، وفالالن األثالالا  كالالان االدًالالاه إلالالى اإليدالالار الكمالالن واليمطالالن واسالالددااد 
الماكديالالا  ومعهالالا الدصالالمدما  األًيبدالالة حدالالى الخامالالا  الدالالن دسالالدخدم فالالن صالالياعة 

 األثا .
   دغدالالا يمالالط اسالالدهالكه، دلالالوت يعمالال  أحمالالد فالالؤاد  -سالالاة ألصالالق الطعالالام باأل -والخبالال  

فن كدابها تأ مة ال باا و مالوم مصالادة :  الاع أكالت العالدش تالفديالو  مالص أن خب يالا 
 البلدي صحن مفدد، وخب يا الادفن تالبداو  أصل ميهما.

وايسحا دغددا اليمط االسدهالكن على الملبس بعد أن كما  أسالواق الالدوت اليامدالة 
من الخدوط الصياعدة ومالبس مخدلفة األ كات واأليواع والاسوما   بكمدا  ا دبة

واأللوان ال ا دة لالسدهواء وأصبح  األساة دلبس األلدالاي الصالياعدة بعالد عال وي 
 أواوبا عيها، إ  أثبد  الدااسا  أخطاا ا على ًلد اإليسان.
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 دلوت الدكدوا سمدا طوباا فن كدابه تالدفخم فن مصا :
فالالن مد ايدالالة األسالالاة دي الال  عيهمالالا ايخفالالاس فالالن مسالالدو  معد الالدها  تاإلسالالااي والفاقالالد

ودفاؤت مالدخاادها، وددالا   لال  ايعكاسالا  علالى  دالادة الطلالا فالن السالوق ويلالل 
مصادا الدمودت، وديدهن بلصوا ًها  اإليدار المحلن عن الوفالاء بمدطلبالا   الؤالء 

 األفااد واسددااد العددد من السلص.. 
   يعكاسالاله الوافالالل علالالى سالاللو  األفالالااد و الالدة دطلعهالالم إن االيالالدفاع االسالالدهالكن لالاله ا

   إلالالى اقديالالاء وسالالالت الحدالالاة الماددالالة الحددثالالة فالالن الملالالبس والمسالالكن والدافدالاله والحدالالاة 
حدالالى أيهالالم فالالن إيفالالاقهم دلالالدمون الكثدالالا مالالن  الال ه المدطلبالالا  الثايودالالة علالالى فالالاواا  

 الحداة مثت الغ اء أو الصحة.
حثالاله المعيالالون بالالـتالدفخم اليلالالدي واادفالالاع دلالالوت الالالدكدوا صالالاله الالالددن يالالامق فالالن ب

األسعاا : تإن المااًص االقدصاددة فالن كالت مالن ايًلدالاا وأمادكالا  كالا  أن الاكبالة 
  اللودة من ًايا المسالدهل  فالن طلالا الساللص والخالدما  والدالن ددفالمن كال ل  اكبداله 
فن االقدااس لإليفاق كاي  دالًمالا عالاماًل مالؤثًاا علالى االقدصالاد الالوطين فالن دفالخم 

 ألسعاا مي  يهادة الحاا العالمدة الثايدة حدى الدوم.ا
وقد أًا  إحد  الًامعا  األمادكدة مؤخًاا بحًثا عالن االسالدهال  علالى عديالة دمثالت 

 مخدلي  االل المًدمص األمادكن وكان من يدالج   ا البح :
% مالن اليفلالا  الدالن ديفلهالا كثدالا 02 -02أواًل: أيه باإلمكان اخدصالاا مالا دلالاا مالن

 سا.من األ
    ثايًدالالا: أدلالالى أفالالااد عديالالة البحالال  بالالاأي قالالالوا فدالاله أيهالالم ال دلالالااون ال الالااء فالالن كثدالالا 
   مالالن األحدالالان بيالالاء علالالى حاًالالة حلدلدالالة وإيمالالا بيالالاء علالالى اكبالالة مطللالالة فالالن ال الالااء

 و وس اسدهالكن كدا مباا.
 ثالًثا: ادفل أن يسبة كبداة من األسا دلً  إلى االسدداية واالقدالااس بفوالالد مادفعالة

 لدلبدة حاًادها مما دًعلها ددفص الم دد من دخولها كفوالد.
اابًعا: و و أ م مالا دوصالل  إلداله الدااسالة  الو أن األسالا الدالن دح الى بإيفالاق مادفالص 
         دالالالال داد فدهالالالالالا بالملابالالالالالت يسالالالالالا الطالالالالالالق والدصالالالالالدع األسالالالالالاي وخالفالالالالالا  األبالالالالالودن 

 وك ل  االيدحاا.
غدا وساعده ومالداه ومؤ الااده  الو يددًالة إن دغدا اليمط االسدهالكن ويوعدة   ا الد

     لدغدالالاا  حفالالاادة، ومالالن ثالالم فالاليحن بحاًالالة إلالالى اسالالددااد وسالالالت اإليدالالار ال يادًالاله 
 من المواد االسدهالكدة، وبحاًة إلى إيدار ما يسدهلكه.
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 وقفات مع ادخار األسرة
 

 هل االدخار ظاهر تقدمية أم أنها من خصائص الدول النامية؟
 اس ثاوة اإليسان بما دكسا ولكن بما ددخاه.فلد قدت: ال دل

       واالدخالالالاا قالالالد دكالالالون آيًدالالالا بلصالالالد  الالالااء حاًالالالة دل ميالالالا، وقالالالد دكالالالون لفدالالالاة قصالالالداة 
             كدالالالالال مدن سالالالالالكن أو م الالالالالاوع سالالالالالفا أو  الالالالالااء ميالالالالالـ ت أو االسالالالالالدلااا والالالالالال وار،

 وقد دكون لفداة طودلة لفمان المسدلبت.
 فلو قيل: هل االدخار غاية؟

 طبًعا، ال.يلوت: 
 ألن االدخاا  و وسدلة لاليطالق لماحلة ًدددة.

 ولو قيل: هل االدخار هدف؟
 يلوت: طبًعا، ال.

ألن االدخاا واسطة، الغادة مياله قالد دكالون لفالمان ال الدخوخة والمسالدلبت، أو ل دالادة 
الالالدخت أو افالالص المسالالدو ، وقالالد دكالالون االدخالالاا ل الالااء حاًالالا  فالالاوادة أو لدالال مدن 

     و مًالالالاد دمفالالالدة إًالالالا ة ممدعالالالة، لكالالالن االدخالالالاا دبلالالالى فالالالاواة مسالالالدلبت األوالد، أ
 ألن األموا قد ددطوا، ولدس من دفمن دوام الحات.

فمن لم دحسا   اا يفلده لم دحسا دخله. ومن لم دحسالا دخلاله فلالد أفالاع أصالله، 
ومن لم دعاي للغيى قالداه فلالد أ ن بالالفلا وطالاا يفًسالا بالال ت. إ  مسالدلبت أي إيسالان 

 ده وي م  ؤويه المالدة لدحلدق بايامج حداده.ما ون بما أع
 فلو قيل: من يست:يع أن يدخر؟

يلوت: لدس من الفاواي أن دكون لدديا ثالاوة ليبالدأ االدخالاا، فلكالت إيسالان إمكاياداله 
      وطاقادالالاله وحالالالدوده، وعيالالالدما دكالالالون ثادالالالا فالالالال دعالالالود بحاًالالالة لالدخالالالاا، كالالالت إيسالالالان

الواقالص قالد دسالدفدد مالن أخطالاء أبوداله،  وحدى الطفت الصغدا دمكيه أن ددخا، و و فن
 فهما عيدما د الدادان لاله حصالالة دحالاوالن الدعالودس عالن إ مالهمالا أليهمالا لالم دالدخاا 

 فن حدادهما، فد عمان أيهما سوي دوًهان أوالد ما يحو االدخاا. 
 فلو قيل: متى يبدأ االدخار؟

   اين، وإن كيالالا يلالالوت: الدالالوم، يعالالم، فليلالالاا الدالالوم أن يالالدخا إن كيالالا لالالم يلالالم بالال ل  حدالالى 
 قد أخطايا فن المافن، فلدكن قااايا حكدًما وصااًما وليلاا اين أن يبدأ.

 فلو قيل: لمن ندخر؟
يلوت: لمسدلبليا ابما؟ ولكن المهالم أن يالدخا أليفساليا وأوالديالا، لدسالدماوا فالن العالدش 

 بمسدوا م تتللن د ا واثد  أكيداء خدا من أن د ا م عالة  .
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 الدخار، إنن؟!هو ا فلو قيل: ما
           يلالالالالوت: إن مفهالالالالوم االدخالالالالاا، كالالالالان بالمافالالالالن دعيالالالالن ال ااعالالالالة، بصالالالالواة عامالالالالة 
كما د دا إلى  ل  ًعفا الً اا فن كدابه تاالدخاا واالسدثماا  وابمالا كالان السالبا 
الالالا مفالالالاعًفا وأمثالالالااًل مدعالالالددة  ًً        والكالالالالم للًالالال اا  الالالو فالالالن أن ال ااعالالالة دعطالالالن إيدا

  ايسالالحا مفهالالوم االدخالالاا علالالى كالالت  الالنء دمكالالن ادخالالااه،  خالالالت فدالالاة قصالالداة، ثالالم
 معيوًدا كان أم مادًدا وإن كان كالا إطالقه على الًايا المادي.

فالحدوان ددخا طعالام أوالده فالن ع اله أو حًالاه أو فالن ًوفاله، دالدخا ليفساله لدعالدش 
خالت فصت الًفاي، واليبا  ددخا خالت فصت الصدي لدبلى ودعدش خالالت ال الداء 

 داده فن الابدص. ولدسداد ح
   وإ ا أاديالالالا أن يدعمالالالق أكثالالالا فبإمكاييالالالا أن يلالالالوت إن ًسالالالم اإليسالالالان وًسالالالم الحدالالالوان 

 ددخا الغ اء أو المواد الفاوادة لبلاله والدن دمدصها من ك اله.
         والًمالالالالت دالالالالدخا المالالالالاء والطعالالالالام و الالالالو مثالالالالات االالالالالص ألسالالالاللوا حدالالالالادن مدفالالالالوق، 

 بالالدون مالالاء ودحالال  أ الالعة ال الالمس الحااقالالة  فبإمكايالاله أن دعالالدش فالالن الصالالحااء اللاحلالالة
عالالدة أدالالام مسالالدعدًيا بالالالمواد الدالالن ادخا الالا وخ يهالالا فالالن سالاليامه إفالالافة إلالالى مالالا خ يالاله 

 وادخاه فن بواطن معدده.
         إ ن: االدخالالالالاا  الالالالو ًمالالالالص ًالالالال ء مالالالالن المالالالالوااد وحف هالالالالا إليفاقهالالالالا فالالالالن المسالالالالدلبت 

 عيدما ديخفس أو ديفا الموااد.
ا اقدطالالاع يلالالدي مالالن الالالدخت بعالالد الًالال ء الميفالالق مالالن  الال ا وبلغالالة االقدصالالادددن: االدخالالا

         الالالالدخت علالالالى العملدالالالة االسالالالدهالكدة، و الالال ا االقدطالالالاع اليلالالالدي قالالالد دوًالالاله لالسالالالدثماا 
 أو الدو دي أو االكديا .

 فلو قيل: ما هو االدخار اإلجباري؟
    يلالالوت: أ الالم مالالا دمكالالن اعدمالالاده مالالن أسالالالدا االدخالالاا اإلًبالالااي  الالو اسالالدباق اللالالااا، 
 مالالن حدالال  الديفدالال  قبالالت االسالالدعداد الكامالالت فالالإن بعالالس الدصالالافا  وإن دبالالدو مدياقفالالة، 
فإن المًدمص االسدهالكن ال ي يعالدش فالن  اللاله، قالد سالهلها بحدال  أصالبل الكثدالاون 
داون فدها حلواًل سهلة وملبولة، ومففلة، وال ااء بالدلسدط دال دن بالداًالة األولالى. 

خدم المصاوفا ، وعلالى اللالداة علالى الوفالاء وخطا الدلسدط ددمثت فن المبالغة ودف
 أو الحفا  على مسدو  الافاه اليادج عن دسهدال  الدلسدط.

 فلو قيل: ما هو االدخار المثالي؟
يلالالوت: إن اسالالدباق اللالالااا والدلسالالدط مًالالاد أمثلالالة عيالالد االدخالالاا، بالالدءاً مالالن الفااطالالة 

    علالالى الحدالالاة  والفدالالا  واالدخالالاا اإلًبالالااي فلالالد دًالالد بعالالس اليالالاس أن مًالالاد الدالال مدن
أو الد مدن المافن ب قسالاط مادحالة  الو ادخالاا مثالالن وملبالوت، وال  ال  أن الدال مدن 

 الصحن دعد فعاًل من االدخاا.
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 فلو قيل: لمانا ندخر؟
يلوت: إيه ووفالق إحالد  اإلحصالالدا  العملدالة يًالد أن االدخالاا دكالون كالبالاً ل سالباا 

      فاًالالالالآ ، لدالالالال مدن سالالالالكن، الدالدالالالالة: لفالالالالمان المسالالالالدلبت وال الالالالدخوخة، للمالالالالاس والم
ل ااء حاًدا  فاوادة، للال وار، ل الااء سالدااة، أو ميالـ ت، لسالداد بعالس الالددون 
        والمسالالالدحلا ، لدمفالالالدة إًالالالا ة ممدعالالالة، ل دالالالادة الالالالدخت، لدحمالالالت دكالالالالدي الدااسالالالة 

 أو إعادة الد  دت، لاعادة مسدلبت األوالد.
ا سالحاً ال دسدطدص أحد أن د خ ه فهت لدديا ادخااا  كامية ل ل ، و ت فميا ألوالدي

الالالا أليفسالالاليا وألوالديالالالا دخالالالالً معلالالالوالً مياسالالالباً،       مالالاليهم تالعلالالالم والدخصالالالل ؟ و الالالت أميم
 دكفن للمحاف ة على مسدو  حداة كادمة، إ ا ما دوقفيا عن العمت ال ي يمااسه؟

   و الالت فكايالالا فالالن عاللديالالا وأوالديالالا، مالالن بعالالديا، ومالالا ا دكالالون وفالالعهم بعالالد كدابيالالا، 
 كدي ددم الديسدق بما داكيا لهم وما سيداكه؟و

     وإن كايالال  ليالالا بعالالس المالالدخاا ، فهالالت  الالن فالالن موفالالعها الصالالحدل؟ فلالالدس المهالالم 
 أن دكون لدديا مات يلدي بلدا ما دكون ليا بايامج ادخااي واسدثمااي.

والحلدلة، فإن كان االدخاا د دن فن الداًالة الثايدالة باليسالبة لسالكان الالدوت الصالياعدة 
دوت الغيدالالة والالالدوت الدالالن لالالددها صالالياددق مسالالاعدة وًمعدالالا  لفالالمان ال الالدخوخة والالال

و اكا  لد مدن الدخت المسدلبت، فإن االدخاا  و أساسالن فالن الالدوت الدالن لالم دصالت 
 ل ل  المسدو  والدن ددالا  الفلدالا دمالو  وال دلالوم الساللطة وال الًمعدالا  بال ي ًهالد 

 أو أي بايامج دفمن مسدلبت العً ة.
       كن اللالالالوت بعالالالد  لالالال  كلالالاله، االدخالالالاا  الالالو الحالالالال المالالالادي، والدبالالال دا ومالالالن ثالالالم، فالالالدم

 و الالمباالة، فالالحال مالن فالاواا  الحدالاة، والدالاوي واالعدالدات  الو الدصالاي 
السلدم فن كالت  النء. وكالت دطالاي، وكالت مغالاالة دًعليالا يسديالـ ي طاقاديالا فدفالعي 

فاالدخاا باليسالبة للمالادة إمكاياديا وديخفس مسدوداديا ودلصا أعماايا، ودبدأ يهادديا، 
 كالوقادة باليسبة للًسم.

خداماً أقوت: علديا أن يمد  بدن االعددات واالقدصالاد واإلسالااي واالدخالاا مالن ًهالة، 
 وبدن الكام واإلسااي والدب دا من ًهة أخا .

فإن كاي  أوفاعيا دسمل ليا أن يدصاي بكام وأن يًود بما أيعم هللا به علديا، فالإن 
فالالن البخالالت وال الالل أو اإلسالااي والدبالال دا مافالالوس  الالاعاً وعلالالالً، أي دطالاي سالالواء 

﴾]اإلسااء:  دنا اطا دأ انأ ال َّ وأ اييوا إاخ  دنأ كأ اا
بأ ِّ  [.09وصدق هللا اللالت: ﴿إانَّ ال مي
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 األسرة وفخوخ التقسي: والديون
 

الياس فن   ا العالم دبحثون عن الًددالد دمال  األسالواق، لكالن الم الكلة  الن ألييالا بعالد 
  ا الدطوا الحدد  فن األدوا  يًد أيفسيا م الدوددن لكالت مالا دالاد إلالى السالوق، كت 

 ويحاوت  ااءه مهما كلفيا األما.
      ومالالن  يالالا بالالا  دوا الدلسالالدط ب الالاكاده ومًاالدالاله المدعالالددة سالالواء فالالن مًالالات العلالالاا

 أو السدااا  أو األثا  أو األدوا  الكهابالدة وحدى ال وار والسفا.
        ن دفالالالاه ب الالالااء الًددالالالد بالدلسالالالدط وديسالالالى أيالالاله سالالالددفص ثمالالالن إن بعالالالس المسالالالدهلكد

  ا الفاحة با ً ا إ ا لم دسدطص الدسالددد، ولالن د الفص لاله إكالااءا  اإلعالالن ود الودق 
 الدعادة.

للد دحوت الدلسدط من حت لم كلة الحصوت على ميـ ت أو سدااة أو عالر أو  وار 
الدفالاخا، فكايال  اليددًالة مطالبالا  أو د كاة سفا إلى د الد  الداي وحالا الدبالا ن و

 قفالدة وإفالس وددون مدااكمة.
فما ا دفعت المواطن إن  الو احدالار لمبلالغ مالن المالات ل الااء سالدااة أو أثالا  أو أاس 
فن الوق  ال ي ال دمل  فده  ل  المبلغ، سو  أن د  ا إلى إحد   الاكا  الدلسالدط 

 ر طلبالالا  اللالالاوس للحصالالوت علالالى قالالاس دفالالن بحاًدالاله، وطبًعالالا دعالالود محمالالاًل بيمالالا
 وقوالم ال اوط والفمايا .

وفن البد  دبدأ المسدهل  حساباده الدن د اطاه م كله وم الابه، معدمالًدا علالى  الا ا 
  اإلفالالادة الدالالن أخالال  ا مالالن  الالاكا  الدلسالالدط، ودبالالدأ فالالن ملاايالالة العالالاوس والخدالالااا  

 الدن أمامه دسدفدد من أي خفس فن يسبة العمولة.
دس ت المسدهل  أحد العاملدن فالن مًالات الدلسالدط عالن اليسالبة أما يسبة العمولة، فحدن 

% فلط  ومن ثم فالال دملال  إال الالدعاء 82د دن الًواا بكت حيان وصدق تيحن ي خ 
ل اكا  الدلسدط الدن دسا  للمحداًدن   ه المبالغ الدالن ال ًالوا فدهالا وال إًحالاي 

 كدا الحلدلدة. ودبلى ال ا ا كدا الباطن، واللوت كدا الفعت، واليسبة المعلية
وحدن دادد مسدهل  معدن قاًفا قداه دسعون ألالي ادالاال مالثاًل، مالن إحالد   الاكا  

     % فالالالن السالالالية، والدسالالالددد دكالالالون 82الدلسالالالدط دلالالالات لالالاله إن اليسالالالبة تيسالالالبة العمولالالالة  
 على ثال  سيوا ، فدوافق على  ل  لدبدأ عملدة الحساا الدن ال داحم.

دسعة آالي لاير فن السية ثم دفاا الدسعة  % باليسبة لللاس دساوي82اليسبة الـ
 فن ثال  سيوا  لدكون المًموع سبعة وع ادن ألي لاير.
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     و يالالا مكمالالالن الخطالال  والوقدعالالالة ومالالن ثالالالم الفالالط ألن السالالالية األولالالى دفدالالالاس عمولدهالالالا 
            فعالالالالالاًل دسالالالالالعة آالي، أمالالالالالا السالالالالالية الثايدالالالالالة فالعمولالالالالالة دًالالالالالا أن دكالالالالالون سالالالالالدة آالي 

لثة ثالثة آالي سية، ومن ثالم دصالبل العمولالة حالوالن ثمايدالة ع الا ألًفالا وفن السية الثا
 ولدس سبعة وع ادن.

للد قام  إحد  الصحي بًولة فالن مدديالة الادالاس للدعالاي علالى  الاكا  الدلسالدط 
     ومحاولالالالالة ًمالالالالص معلومالالالالا  دلادبدالالالالة داصالالالالد  الالالال ه ال الالالالا اة ت الالالالا اة الدلسالالالالدط  

 وحصل  على مًموعة من اليدالج المهمة، ميها:
 % من السكان دون سن الثالثدن من الملبلدن ب كت مكثي على الدلسدط.02

           % سالالالاليوًدا ممالالالا دعيالالالن د ادالالالالد  الالال ه ال الالالالا اة 1يسالالالبة اليمالالالو السالالالالكاين دصالالالت إلالالالى 
 فن األعوام اللادمة.

طلالالا  الالهاًدا لالالد   الالاكا   8222دبلالالغ حًالالم الطلبالالا  علالالى الدلسالالدط مالالا مًموعالاله 
 الدلسدط فن الاداس فلط.

     دمالالة اللالالاس الملالالدم إلالالى المسالالدهل  الواحالالد فالالن عملدالالا  د ثدالال  الميالالـ ت ددالالااوه ق
      ألالالالالي لاير ودصالالالالت فالالالالن بعالالالالس الحالالالالاال  اليالالالالاداة إلالالالالى ملدالالالالون  92-02مالالالالثال بالالالالدن

 ويصي ملدون لاير.
      % مالالالن المدلالالالدمدن بطلبالالالا  دلسالالالدط  الالالم مالالالن مالالالو فن الدولالالالة، حدالالال  ال دلبالالالت 70

 عملون فن  اكا  أو مؤسسا  أ لدة.بعس ال اكا  الطلبا  الملدمة من أفااد د
الحاًة ال دددة إلى  ااء سدااة أو ميـ ت أو علاا أو أثا  وما  ابه  ل  دع  إلالى 

ا كبدًاا وإقبااًل مد ادًدا من الياس. ًً  باو   اكا  الدلسدط وايد اا ا، فالق  اوا
إن  الالاوط  الالاكا  الدلسالالدط دخدلالالي مالالن  الالاكة ألخالالا ، إال أن مع مهالالا د الالداط 

واة من  ودة الكفدت الم داي ودوقدص سيد ألما ال الاكة بلدمالة البفالاعة إحفاا ص
      مصالالدًقا مالالن ًهالالة العمالالالت أو البيالال  الالال ي ددعامالالت معالالاله الم الالداي والكفدالالت، إفالالالافة 

 إلى دوقدص الكمبداال  من طاي الم داي.
وبعس ال اكا  د داط  هادة دعادي من مكان عمت الم داي، وأن ال دلالت اادباله 

 لاير سعودي. عن خمسة آالي
  وبالالالاكم مالالن الحالالال ال الالددد الالال ي ددبعالاله  الالاكا  الدلسالالدط للحصالالوت علالالى حلوقهالالا 
    مالالن الم الالدادن عالالن طادالالق الدلسالالدط، بدالالد أن عالالدد الالال دن ددهابالالون عالالن أو ددالال خاون

 فن دفص األقساط دد ادد كت دوم.
للال  وبالدالن د دد اإلًااءا  الي امدة واللايويدة الدن ددخ  ا  ال ه ال الاكا  فالد أو

% دبحال  عاليهم 02العمالالء، والم الكلة أن يسالبدهم وصالل  فالن إحالد  ال الاكا  إلالى
 وعن عياوديهم حالًدا عن طادق الحلوق المديدة ومكادا ال اطة.
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   ودعالالد طالالاق الدحصالالدت العامالالت الم الالدا  الالال ي دالالابط بالالدن ًمدالالص  الالاكا  الدلسالالدط، 
مالا  الال  فلد افطا  إحد  ال اكا  إلى افص دعاو  فالد عماللهالا فالن السالوق و

 دالحلهم فن المحاكم وأقسام ال اطة.
إن الملفالال  ل ي الالاا دعالالدد أ الالكات سالاللص الدلسالالدط فهيالالا  األًهالال ة الميالالـ لدة والسالالفا 
  والالالال وار والعلالالالاا واألثالالالا  والعلالالالاا واألاافالالالن وأًهالالال ة الحواسالالالدا والسالالالدااا ، 
دالة حد  دعد مثاًل سوق دلسدط األًهال ة الميالـ لدة فالن السالعوددة أكبالا األسالواق العاب

المماثلالالالة، ودحالالالال  الالالاكا  الدلسالالالدط فالالالن السالالالعوددة علالالالى ادبالالالاع أففالالالت الاسالالالالت 
 وأفميها لدوفدا أكبا عدد من العمالء.

ل ا، ددخت ًمدالص األًهال ة الميالـ لدة فالن إطالاا البدالص بالدلسالدط وأ مهالا: الدلدف دويالا  
 والمكدفا  واألفاان والغساال  والثالًا  والمطابط واألدوا  الميالـ لدة وكالامداا 

 الفدددو وما  ابه  ل .
ومص دغدا أيماط الحداة دغدا  سلوكدا  الياس ودعلد  دبًعا ل ل  خططهم وأفكاا م 
وألن ال وار من ايمات الدن ددطلص إلدهالا ال الباا، فالإن الاكبالة فداله دًعلهالم دفكالاون 

 فن دكالدفه الكبداة.
ل الباا الساللي وألن  ا اة المهوا الغالدة د كت أ م األسباا الدن ددفص إلالى طلالا ا
لال ا كالان اإلقبالات  واألقساط لددبدا المبالغ المطلوبالة للال وار ود ثدال  ميالـ ت ال وًدالة،

علالالى ال الالاكا  والًمعدالالا  المهدمالالة بالالال وار كبدالالاة، وبادالال  م الالاوعا  الالال وار 
فاصالالة لالالبعس ال الالاكا  لدسالالدثما أموالهالالا مالالن خاللهالالا فالالن صالالواة دلالالددم قالالاوس 

 لل باا لدًهد  وإعداد عش ال وًدة .
الالالددون  الالا اة فالالالددون اادالالة اادفعالال  علالالى اؤوس عالالدد مالالن اليالالاس، ة وأن خاصالال

بالالت أدالالدي ، داء أخالالاي قلالالوا ايميالالدن و الالنايد الالا  فالالن عالالدد مالالن البدالالو ،  وعالالالق كم
 السخددن .

إلى لًية  أو فلد دكاثا  الددون على الياس حدى ايدهى ببعفهم األما إلى السًون 
 وقهم.دبدص الممدلكا  لدعدد للداليدن أموالهم وحل

  إنم أقت مالا دمكالن فعلاله فالن  ال ا ال ال ن  الو دوعدالة اليالاس ودال كدا م بخطالواة الالددون 
 من خالت مًموعة وصادا مهمة .

 علدالاله أوالً: أخالالن المسالاللم دالال كا الديفدالالا مالالن االسالالدداية واسد الالعا أحاددالال  اسالالوت هللا
       –احمالالاله هللا  –الصالالالالة والسالالالالم فالالالن عاقبالالالة الالالالددون، كمالالالا فالالالن صالالالحدل الدامالالال ي 

الالى عيالاله" وكالال ا مالالا اواه مسالاللم "ي   –احمالاله هللا  –فالالس المالالؤمن معللالالة بدديالاله حدالالى ديل فأ
دن" .  "ديغفا لل هدد كت  يا إال الدَّ
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    ثايدالالاً: أخالالن المسالاللم ال دلًالال  إلالالى االقدالالااس إال إ ا كيالال  مفالالطااً، وأن دكالالون  لالال  
  –افالالن هللا عيهالالا  –عالالن عال الالة  –احمالاله هللا  –فالالن حالالدود فالالدلة فلالالد او  البخالالااي 

"أن اليبن علده الصالة والسالم ا دا  طعاماً من دهودي إلى أًت وا يه داعاً من 
 حددد"، ألن من فوالد الام ن أن دبادا المسدددن إلى أن دكون ًاداً فن سداد ددويه .
ييال  علالى افالص  د  دن ومعاله وبعالده ، بحدال  ديصالا دأ ثالثاً: أخن المساللم ادالق هللا قبالت الالدَّ

أ لالال ، واصالالدق العالال م فالالن اد المبالالالغ المسالالدداية عيالالد  فالالدق أو حاًالالة عالالن يفسالال  أو
الااً ددسا  ل ، ألن  ها ديس  الاا م 

الن  أأ ت  لأالهي ما عأ  ً أ دأ دَّقا هللاَّ ن  دأ مأ  . وألن اسالوت 0تالطالالق.  وأ
"ما من مساللم  –احمه هللا  –كما فن صحدل ابن ماًة  –هللا علده الصالة والسالم قات 
ياً دعلم هللا ميه أيه دي  د   ادد أداءه إال أداه هللا عيه فن الديدا" .ددان دأ

دن  الالالم باللدالالالت وم لالالالة باليهالالالاا، دلالالالوت اللاطبالالالن             اابعالالالاً: أخالالالن المسالالاللم اعلالالالم أن الالالالدَّ
دن  دياً وم لة لما فده من  يغت الللالا والبالات  –احمه هللا  – فن دفسداه "وإيما كان الدَّ

دالالاله بالدالالالال خدا  والهالالالم الالالالال م فالالالالن قفالالالاله والدالالالال لت للغالالالادم عيالالالالد للالالالاله، يَّ             ودحمالالالالت ما
 " …إلى حد  أوايه

الالن  دسالالدعملها    خامسالالاً: أخالالن المسالاللم ديبالاله لمسالالاوئ البطاقالالا  االلدمايدالالة، فلالالد دبالالدن أن مأ
 دلص فن مح وادن: 

 أحد ما: اإلسااي فن المصاادي واالسدغااق فن الددون.
با، إن لم دسدطص السداد فن  المدة المدفق علدها. وثايدهما: الوقوع فن دالاة الاِّ

سادساً: أخن المسلم ابدعد قدا اإلمكان عن الدلسدط، إ  أصبل الياس فن ايدفاع كبدالا 
      فالالال ل للي الالالا، و الالال ه  الالالا اة اليحالالالو  الالالاكا  ومكادالالالا ومؤسسالالالا  الدلسالالالدط ب الالالكت 

كدا صحدة فن مًدمص مسلم، وما  ل  إال ألن الدلسالدط  الو بدادالة الم لالة وااليال الق 
 .فن أدون الددون

سالالابعاً: أخالالن المسالاللم لالالدكن لسالالاي  اطبالالاً بالال كا هللا دعالالالى، ثالالم بدعالالاله وااللدًالالاء إلدالاله 
دن" اقدالداًء بالاسالوت اللالدوة األسالوة د "اللهم إين أعو  ب  مالن فاللص الالدَّ  سبحايه، وادِّ

 الصالة والسالم ال ي علميا أن يلوت:  علده
ن الب  ًي دن  "اللهم إين أعو  ب  من الهم والح ن والعً  والكست وال الت وفاللص الالدَّ والبيخ 

 . –احمه هللا  –وكلبة الاًات" كما فن صحدل البخااي 
فلد كان اسوت هللا علده الصالة والسالم ديكثا من الدعاء ودطلا السالالمة مالن فاللص 

دن تو و ال ي ال دًد داليه ما دؤدده من حق أو مات     .الدَّ
    والسالالالم كالالان دالالدعو  الصالالالة علدالاله أن اسالالوت هللا –افالالن هللا عيهالالا  –فعالالن عال الالة 

دن  . فلات اًالت :  فن صالده قالالً: "اللهم إين أعو  ب  من الم ثم والمغام" تأي الدَّ
فلات اسوت هللا علده الصالة والسالالم:  دا اسوت هللا ما أكثا ما دسدعد  من المغام!!.
   "إن الاًت إ ا كام ك ا، ووعد ف خلي".
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دن        واالسالالالدداية أمالالالا مطلالالالوا، أليالالاله  ادعالالالة  ودؤخالالال  مالالالن  الالال ا أن االسالالالدعا ة مالالالن الالالالدمً
دن مالن الم لالة والمهايالة،  لي فن الوعد مص ما لصاحا الدَّ إلى الك ا فن الحدد ، الخي

 وما علده من الملات .
ال بالد مالن الوقالوي  االسدداية واللالاوس كدالا الفالاوادةوخالصة اللوت إنم  ا اة 

 م فاا ا فال دبلن أحداً.فن وًهها ب دة وصاامة قبت أن دسدفحت خطا ا وددعا 
 

 األسرة وهوس التسو  والشرا: والماركات والتقنيات
 

     هللا  ابيالالاله عبالالالد -افالالالن هللا عيالالاله  - ا  دالالالوم أوقالالالي الفالالالااوق عمالالالا بالالالن الخطالالالاا 
       وسالالال له: إلالالالى أدالالالن أيالالال   ا الالالا؟  -افالالالن هللا عالالاليهم  -هللا   توقدالالالت ًالالالابا بالالالن عبالالالد

ا، وبالالاا  لالال  لمالالا ا؟ ف ًالالاا أل الالداي لحًمالال هللا: للسالالوق. فلالالات الفالالااوق لالاله: فلالالات عبالالد
     ا ميالاله، فلالالات لالاله الفالالااوقا فخالالار للسالالوق لد الالداي بعًفالالال الالااء ب يالاله ا الالدهى لحًمالال

 ا ا دادده؟أكلما ا دهد   دلً 
إيها حكمة اقدصاددة خالدة، وقاعدة اسدهالكدة ا ددة، خاصة ويحن ي الهد فالن أداميالا 

ًددالالدة، وأسالالالدا إعاليدالالة مثدالالاة،  ا دداافالالق معالاله أسالالالدا دسالالودلدة الال ه سالالباقا محموًمالال
 ووسالت إعالمدة ً ابة، ودعادا  كثدفة من أًت ال ااء والم دد ميه.

وقد دبدن من خالت دحلدلا  عدددة أن  ادحة واسعة من الياس د داي ماال دحدالار، 
 ودسدهل  من الميدًا  والسلص أكثا من الال م.

 ةلعالااا الفالة دكفالن لكسالاء ًمدالص ييفلاله علالى أكالااس ال ديالة ال ما دلوت ولدام بن: إن
 بالعالم.

وطالاا ودغال ي األاواه ب  الداء  و ك ا أصبح  حداديالا المدافالة دمال  البطالون بمالا لال َّ 
 ا بال كاء والمعافة.فااكة وفاسدة، فكم  و سخي اإليسان ال ي دد ا ا دومً 

 دلوت سمادت: إن الحداة السهلة المدافة ال دداا الاًات على بال ت الًهالد أو مواًهالة
 الصعاا وال دوق  فدهم دل  الملداة الال مة للًهد الفعات فن الحداة.

   بعالالس الاًالالات دعدبالالا ا دمالالام اليسالالاء ال الالالد بالموفالالا  وبفالالاواة الدًالالاوا معهالالا
 ب يه ايعكاس لعدم دحلدهن بلدا كاي من المعلولدة فن الدفكدا.

 واء فالن ملبسالها ا مالن الاًالت، سالدلوت على كلوم: ال الص بدييا أن المالاأة أكثالا إسالاافً 
ا فالالن أمالالوالهم وسالاللوكهم أو إيفاقهالالا، ولكالالن  يالالا  مالالن الاًالالات مالالن  الالم أكثالالا إسالالاافً 

        ا  دالالالوملديدالالالادهم، فالالالاألما يسالالالبن ودالالالادبط بحًالالالم مالالالا ددالالالوافا لالالالد  الفالالالاد مالالالن مغا
 يحو اإلسااي.
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 لوت صباه المالكن فن معاس حددثها عن اإلسااي:دو
عس األ داء الدن دا  أيها فن حاًة إلدها من أسباا اإلسااي حاًة الماأة لدمل  ب

لدًمدالالت ميالالـ لها أو إلفالالفاء البهًالالة علالالى األسالالاة واألبيالالاء بوًالاله خالالال مالالن ألعالالاا 
 ومالبس واحدداًا .

ودؤدي األيايدة واليفعدة ال خصالدة فالن كثدالا مالن األسالا والمًدمعالا  إلالى اإلسالااي 
 فن اسدغالت مصادا الدخت.

        ادالالالالا وإدمالالالالان  الالالالاالن كبدالالالالا، كومالالالالن ثالالالالم،  هالالالالا علالالالالى السالالالالاحة  الالالالوس دسالالالالوقن 
  وحمالالالى اسالالالدهالكدة عًدبالالالة، دالالالؤًج  لالالال  كلالالاله إعاليالالالا  مثدالالالاة ودعادالالالا  ً ابالالالة 

 ومسابلا  مغادة وحواف  م ًعة.
ا  ن دل  الدن دمكن إعاددها بصالدغ مدعالددة، وفالن أمالاكن دمكالن كثا اإلعاليا  أثاً أو

حببالالة للم الالا ددن اؤددهالالا مالالن قبالالت أعالالداد كبدالالاة مالالن اليالالاس كبالالاامج الدلف دالالون الم
 والصحي واألسواق الماك دة.

      فالالالن معالالالاس م الالالااكدها فالالالن دحلدالالالق حالالالوت ت الالالوس الدسالالالوق  -دلالالالوت فو دالالالة خلدالالالت 
ا، ودمثالالت عيالالد المالالاأة طادلالالة عيالالد المالالاأة : إن  الالوس الدسالالوق عالالادة مالالا دكالالون ايفعالًدالال

دعودس عن معاياة عاطفدة، أو يددًة حامان أو قلق أو دعاسة  وًدة أو قلة حيالان، 
 ا.عيد اليساء أكثا  دوعً  نقد دكون   ا الهوس الدسوقو

ا وفالن الدحلدالالق يفساله دلالالوت بدادالة المطدالالاي:  يالالا  مالن اليسالالاء مالن د الالدادن أكااًفالال
الاًات إلالى دفالص الكثدالا مالن أًالت بلدس  فاوادة وال فن حدود إمكايدادهن وددفعن 

 إافاء اكبادهن الًيويدة.
لدًاادالة واإلسالااي: اإلعاليالا  دالدفص ومن أ م يدالج دحلدق أًاي حوت اإلعاليا  ا

الماأة لل ااء والم دد ميه، كما أن الماأة د داي السلعة عادة علالى سالبدت الدًادالا 
 يددًة اإلعالن عيها.  

والمسابلا  العدددة دغاي األطفات بال ااء بكثافة، ووصت الدحلدق إلى يددًة مهمة: 
س إلالالى اإلسالالااي وخاصالالة اإلعايالالا  الدًاادالالة مسالالؤولة إلالالى حالالد كبدالالا فالالن دفالالص اليالالا

 دد.لا لالسدطالع أو اكبة فن الدلا وااء الدفاخا والمبا اة أو حبً الماأة، ًادً 
د بدن الياس ال دلدصا على قطا مالن األقطالاا أو ًاليس مالن األًيالاس، دإن عادة الدلل

 بت إيها عادة عالمدة دصعا دغددا ا.
فهالن مدطلعالة لكالت يالوع، ال د بص، وفن الوق  يفسه ال دليالص،  يفس إن اليفس الب ادة

 مد وقة لكت  كت، ففولدة لكت لون.
               يعالالالالالو  بالالالالالاهلل مالالالالالن عالالالالالدن ال دالالالالالدمص، ومالالالالالن قلالالالالالا ال دخ الالالالالص، مالالالالالن يفالالالالالس ال دليالالالالالص، 

 دًاا له.سال د ءومن بطن ال د بص، ومن دعا
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اي، الدبالال دا، الدالالاي، الدبددالالد، االسديالالـ اي، دالالالت اليفادالالا  سالالوالدخمالالة، السالالمية، ال
الدا ت، الالمباالة، وكفا اليعمة.. مالا  ال ه إال بعالس  ،يالدا  االًدماعدةواللمامة، الث

آثاا ال   أيها ددولد من السلو  ال االن كدا الميفبط، ومن اإلدمالان االسالدهالكن 
 لب خن كدا الا دد.اكدا المد ن ومن اإليفاق 

       ة ا مالالالن اليفادالالالا  الميالالالـ لدا مالالالن ال بالالالالة وألواًيالالالإن صالالالياددق اللمامالالالة د الالالهد أكداًسالالال
     أ الالبه بالالالدالت يددًالالة االسالالدهال  الميالالـ لن ال الالاه، وصالالدق مالالن قالالات إن االسالالدهال 

  و طوفان الدلو  اللادم.
 الالدوع أخالقدالالا  األيالالا والحسالالد والً الالص والمبا الالاة والدللدالالد  سالالبق فالالإ ا أفالالفيا إلالالى مالالا

وكسالالالالا قلالالالالوا الفلالالالالااء والمسالالالالاكدن والمحدالالالالاًدن واخالالالالدالت المد ايدالالالالا  األسالالالالادة 
ية، فالالإن  الال ا كلالاله دسالالدل م أن يلالالي فالالن وًالاله الالالوحش االسالالدهالكن والغالالوت واالسالالددا

لدسوقن من أًت أن يغلق وب كت يهالالن الملالي ايفاقن والهوس ال االن واإلدمان اإل
 األسود لالسدهال  فن كت بد ، وعيد كت أساة وداخت كت مًدمص، وفن أي دولة.

  ق موحالالد، ثالالم أيفالالق  الال ا ديفالالق علالالى األمالالوا الدافهالالة فالالن صالاليدو مالالا إييالالا لالالو ًمعيالالا كالالت
 على إ الة أسباا الم ساة من حداة الكثدادن، لصلح  األاس وطاا العدش فدها.

وإ ا دمثل  أعماليالا بالدالدبدا وحسالن الدصالاي فإييالا يسالدطدص الالدخلل مالن اليلدفالدن 
      و مالالا اإلفالالااط فالالن اإليفالالالاق واالسالالدهال  وحالالاال  العالالالو  والفلالالا. إ  دمكالالن لالالال وت

 معلوت. معدت بحد  دلداا اليلدفان إلى سد حاًا  الثاين،
 إييا ياحا بالمعلوما  الًددة الدن دًاي دفسدا ا بدعلت ولكييا ال يادالد مالن أطباليالا

 االقدصادددن إخفاء الحلالق عن المادس.
ا، ففالن السالعادة قياعالة ال دوفا الا الثالااء، ا ال ثاًدالسص ألن دكون سالعددً اأدها المسدهل  

         مامالالالال  إلالالالالى قفالالالالاء حاًادالالالال  األساسالالالالدة وال دكدالالالالا وإن أاد  السالالالالعادة وًالالالاله ا د
  و  الد عيها، ولدكن حاًاد  قلدلة، واقفها بيفس . بما

فن الخدام أقوت:  ت ما ليا مصادن على أن ي داي كت ما ي دهن إ ا كاي  اإلًابالة 
       ، سالالالدلةً  ا ويهادالالالةً  خطدالالالاً ا وكالالالواًل  مخدًفالالاليعالالالم، فمالالالن ثالالالم علديالالالا أن يواًالالاله مسالالالدلباًل ـ بالالال

  م اسالالالدهالكيا ال، فمالالالن ثالالالم علديالالالا أن يصالالالحل أوفالالالاعيا ويلالالالوِّ  ـوإن كايالالال  اإلًابالالالة بالالال
ا، وليحالاف  علالى  ودالة ا مدماسالكً ا صالحدن وليبين مًدمًعالد إيفاقيا، ليكون أفاادً ويا ِّ 

 أمديا اإلسالمدة.
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 األسرة وترشيد االستهالك
 

 ترشيد استهالك المياه:
     دعالالالى أن دكالالون أصالالت الحدالالاة ومي الال  ا،إن المالالاء عيصالالا أساسالالن للحدالالاة،  الالاء هللا

الالالا يأ ل  عأ ًأ الالالنأ  قالالالات دعالالالالى: ﴿وأ الالالاءا  ما الالالتَّ  ال مأ ءل  كي الالالن  الالالن    أ الالالالأ  حأ ﴾ ]األيبدالالالاء: أأفأ ييالالالونأ ما          [ 02ديؤ 
دييـ تي  م   وقات ع  وًت: ﴿وأ كي لأد  نأ  عأ اءا  ما مأ اءً  السَّ م   مأ كي هِّاأ  [.88باها﴾ ]األيفات: لاديطأ

     علالالالالى  الالالال ه اليعمالالالالة وعالالالالدم إ الالالالداا ا بالالالالدون فالالالالالدة،  ومالالالالن ثالالالالم فديبغالالالالن المحاف الالالالة
 وللمحاف ة على الماء ديبغن مااعاة:

 قفت الصيابدا ًدًدا بعد االيدهاء من اسدعمالها.
 إصاله أي دلي أو عطت مبا ا حدى ال ددسبا فن فلد كمدا  كبداة من الماء.
       مالالالتء عالالالدم الدبالالال دا فالالالن اسالالالدخدام المالالالاء عيالالالد كسالالالت الخفالالالاا والفواكالالاله، ومحاولالالالة 

 إياء الخفاا وكسلها به.
 االقدصاد قدا اإلمكان عيد عملدا  الدي دي الدومن أو األسبوعن.

 دح دا األطفات من اللعا فن الماء.
إن اقدصاددا  الميالـ ت بمًاالدهالا المخدلفالة مالن مدالاه ودغ دالة ومالبالس وإدااة ميالـ ت 

صاللح  صاللل المًدمالص واعادة للطفولة دهدم باألساة الدالن  الن يالواة المًدمالص، فالإن 
 ب كمله.

 خاصة أن الحداة فن المًدمص المدين الحدد  صاا  أكثا دعلدًدا ودداخاًل.
 

 ترشيد استهالك الكهربا::
إن الدلدم العلمن أدي إلى  دادة األًه ة واألدوا  الحددثة المسالدخدمة فالن الميالا ت، 

إيهالا سالدؤدي و  ه األًه ة واألدوا  الحددثة إ ا اسالدخدم  بطادلالة كدالا صالحدحة ف
 إلى أفااا وأخطاا دهدد سالمة األساة.

ولالالال ا، ديبغالالالن أن دهالالالدم ًمدالالالص أفالالالااد األسالالالاة بادبالالالاع اللواعالالالد الصالالالحدحة للسالالالالمة 
 والدعلدما  الموًودة على األًه ة، لدوفدا األمان فن الميـ ت.

ولحمادة األسالاة مالن  دالادة المصالاادي اليادًالة مالن اسالدهال  الكهابالاء ديبغالن ادبالاع 
 الدالدة:الخطوا  

 الحال على عدم دا  اإلفاءة لداًل، والدللدت ميها.
 عدم اسدخدام اإلفاءة فن اليهاا.

 دعودد األبياء على الدًمص فن كافة المعد ة مًدمعدن.
عالالالدم د الالالغدت األًهالالال ة الكهابالدالالالة لمالالالدة طودلالالالة والحالالالال علالالالى اخدصالالالاا الوقالالال  

 واليفلا .
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  ة الكهابالدة.الحال على قااءة كددا الدعلدما  المافق باألًه
 االسدعاية بلااءة الدوصدا  الصاداة من  دلة المواصفا  والملاددس.

إن االادفالالاع فالالن سالالعا الكهابالالاء، اللصالالد ميالاله دا الالدد المسالالدهل  لالاله، ودفعالاله إلالالى عالالدم 
           اإلسالالالالااي فالالالالن اسالالالالدخدام اإلفالالالالاءة واألًهالالالال ة الكهابالدالالالالة المدعالالالالددة والميد الالالالاة 

 فن الميا ت.
           ت أن دكالالالالالون أوت مالالالالالن دحالالالالالاف  علالالالالالى مد ايدالالالالالة األسالالالالالاة إن علالالالالالى ابالالالالالة الميالالالالالـ 

 ودحاوت االقدصاد فن اليفلا .
 

 ترشيد استهالك الغنا::
ا دم اإليسان مي  اللدم بحف  األك دة وكان الدًفدي  و أوت ما اسدخدم لحف  الغال اء 
ادة من الفساد، وددت على  ل  ايثاا اللددمة الدن اكد الف ، فلالد عمالد اإليسالان لالسالدف

من طاقة ال مس وحاكة الهواء الطبدعدة فن دًفدالي األك دالة، حدال  ددالوفا الخفالا 
والفواكالاله بكمدالالا  كبدالالاة أثيالالاء موسالالم إيداًهالالا، ممالالا دسالالدوًا الحفالالا  علدهالالا بطالالاق 

 عدددة، السدخدامها فن وق  يدادها.
 وللمحاف ة على األك دة ودا دد االسدهال  ديبغن مااعاة:

 دار إلده من طعام وك اء بيفسه.قدام المسدهل  ب ااء ما دح
 الدخطدط لما دحدار إلده المسدهل  فعاًل من األك دة وعدم ال ااء ع والًدا.
 ملااية األسعاا بدن أكثا من محت أك دة لالسدفادة من فاوقا  السعا.

         عالالالدم الدسالالالاع فالالالن اخددالالالاا األك دالالالة، بالالالت إن الدمهالالالت فالالالن الفحالالالل والملاايالالالة عالالالادة
 ما دوفا المات.

 ااء األك دة الطا ًة فن موسمها. 
 الد كد من داادط ايدهاء الصالحدة لدالفن  ااء أطعمة فاسدة.

إن عملدة ال ااء لدس  عملدالة سالهلة كمالا د الن بعالس اليالاس، بالت دحدالار إلالى دفكدالا 
 وداادة عيد ادخا  قااا ال ااء.

 ة وأوت مالالا ديبغالالن مااعادالاله أثيالالاء عملدالالة ال الالااء  الالو عالالدم ال الالااء أكثالالا مالالن الحاًالال
 و ااء كمدا  الغ اء الال مة لدًيا الدلي والفساد.

 
 ترشيد استهالك المالبس:

مهما كان ما ديفله األساة سواء كان ً ًءا صغدًاا أو كبدًاا من دخلهالا علالى الملالبس 
فهالو ددطلالالا دخطدًطالالا ومعافالة بالالالمالبس وممااسالالا  ال الااء إلي الالاء دوالا مالبالالس 

  ايدة محددة.مياسا لًمدص أعفاء األساة من خالت مد
 ولالحدفا  بدوالا مالبس مياسا ديبغن مااعاة:
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 دحددد احددار كت عفو من األساة من المالبس طدلة العام.
 دحددد االحدداًا  الال مة من المالبس الًدددة.

 دلددا دكلفة كت يوع من المالبس الًدددة لكن ددياسا الدكالدي مص دخت األساة.
 البس الًدددة بمد ايدة المالبس المسموه بها.ملااية الدكالدي الدلددادة للم

 االسدفادة من مواسم الدخفدفا ، دون االيسداق وااء أي دخفدفا .
 اال دمام بخداطة مالبس األساة  ادًدا لدوفدا مبالغ يلددة لدخت األساة.

 حف  المالبس بطادلة سلدمة، وكسلها عيد الفاواة.
     لملالالبس بالمسالالدهلكدن أيفسالالهم فديبغالالن وديبغالالن أن دبالالدأ حمادالالة المسالالدهل  فالالن  الالااء ا

       أن ددطالالالالوا ادًا الالالالادهم وديمالالالالو يحالالالالو معافالالالالة الم الالالالدادا  والاكبالالالالة فالالالالن الحصالالالالوت 
علالالى أحسالالن يوعدالالة مالالص أقالالت كمدالالة بيلالالود م. مالالص أخالال  الحالال ا مالالن العالمالالا  الدًاادالالة 

 المللدة واإلعاليا  المفللة.
 

 ترشيد استهالك األثاث:
مالالوا المهمالالة الدالالن دواًالاله األسالالاة ي الالًاا للمبالالالغ إن عملدالالة د ثدالال  الميالالـ ت مالالن األ

الفخمة الدن دحداًها، ولكن ببعس الدااسالة والحكمالة دمكالن لابالة البدال  أن دًعالت 
ا ل ياقة دون إا اق لمد ايدة األساة. ًً  من بددها يمو 

 وعيد اخدداا أثا  الميـ ت ديبغن مااعاة:
ال الااء، إال بعالد الد كالد  ال ااء من محال  موثوق بها، وعدم االسالدعًات فالن عملدالة

 من ًودة األثا  المخداا.
 عدم االيً اا لفخامة المحال   ا  الددكوا الفخم واألثمان المادفعة.

االقدصالالاد فالالن  الالااء األثالالا  واخددالالاا مالالا دحدالالار إلدالاله األسالالاة، وال داعالالن ألن دكالالون 
 الميـ ت معاًفا للمفاو ا .

 البساطة مص ال وق فن د ثد  الميـ ت واخدداا األثا .
 اخدداا األثا  المياسا لحًم الغافة المااد د ثدثها. 

إن الميـ ت  و المكان ال ي دال وي إلداله األفالااد بعالد مًهالود دالوم كامالت، فالاألا   الا 
 للعمت، واألبياء للمدااس واألم للعمت.

      لمياسالالالا والمكالالالان الماللالالالم ومالالالن ثالالالم فًمدالالالص أفالالالااد األسالالالاة فالالالن حاًالالالة إلالالالى الًالالالو ا
        والالالالال ي دمكالالالالن دالالالالوفداه مالالالالن خالالالالالت كافالالالالة الًلالالالالوس أو المعد الالالالة ب الالالالاط دالالالالوفدا 
    الملاعالالد المادحالالة واإلفالالاءة الكافدالالة والميالالا ا البددعالالة وبعالالس الوسالالالت الدافدهدالالة 

 من أًت سعادة األساة.
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





34 

 

 الثالثة : اقتصاديات البيت الركيزة
 
 

 سلوكيات اقتصادية خا:ئة
 

إن  يا  سلوكدا  اقدصاددة بدأ  فن ال هوا وااليد اا فالن المًدمعالا  المعاصالاة 
دمثت عبًلا اقدصادًدا لها آثاا فااة على االقدصاد األساي وك ل  االقدصالاد الالوطين 

 ففاًل عن اقدصاد المًدمعا .
فمالالا  ليالالا يًالالد عيالالد أكلالالا األسالالا حدالالى  ا  الالالدخت المحالالدود دصالالافا  ال مبالالاا لهالالا 

      والهالالالو  والدللدالالد والمبا الالالاة، خالالدًما ومابدالالالا  وسالالاللدن مسالالالدواددن سالالو  العالالادا
  مالالن الخالالاار، واحدفالالاال  مكلفالالة ومالبالالس لليسالالاء واألطفالالات ب سالالعاا مادفعالالة ًالالًدا،
وبيالالوًدا اسالالدهالكدة أخالالا  دثلالالت كا الالت مد ايدالالة األسالالاة، ومالالا  ا  إال لدلبدالالة دواعالالن 

 االسدعااس االًدماعن وحا ال هوا.
  وعالادة الصالاي واإليفالاق كدالا الموًاله مالن العالادا  السالدلة كما أن دخمة االسدهال

 الدن أد  إلدها  اوي الحداة الًدددة.
وقالالد سالالالاعد علالالى ايد الالالاا دلالال  السالالاللوكدا  والعالالادا ، وبالالالاو  العللدالالة االسالالالدهالكدة 
المالالدماة وايد الالاا الثلافالالة االسالالدهالكدة الخاطلالالة عوامالالت عددالالدة ميهالالا: إكالالااق السالالوق 

عيها بطادلة مثداة، وك ا ايخفاس الوعن االسدهالكن  بصيوي الكمالدا  واإلعالن
 لد  أفااد المًدمص، وعدم دوًده أفااد المًدمص ب كت مبا ا.

ومالالن المعلالالوم، أن أوًالاله الصالالاي البالالا ق ديبغالالن علالالى األفالالااد واألسالالا والمًدمعالالا  
      إعالالالالادة الي الالالالا فدهالالالالا والالالالالدخلل مالالالالن األيمالالالالاط الب خدالالالالة واالسالالالالدهالكدة المفاطالالالالة 

 والدعالن المدمثلة فن مياسبا  األعااس والواللم والمآدم.وم ا ا المبا اة 
فمن فن المعاوي اقدصادًدا فن كت دوت العالالم بال ن أيسالا وسالدلة لدلادالا اللالاااا  
    االسالالدهالكدة ل فالالالااد  الالو الا الالالد االقدصالالالادي المدمثالالت فالالالن األسالالعاا، بحدالالال  دكالالالون 

 ألكااس الدفاخا.له ه األسعاا فعالدة فن الدخلل من االسدهال  الدب داي أو 
إن فالالوابط السالاللو  االسالالدهالكن السالاللدم دالالؤدي بصالالواة مبا الالاة للحالالد مالالن آثالالاا دلالال  
   السالالاللوكدا  والعالالالادا  االقدصالالالاددة الخاطلالالالة، ودحلالالالق للمًدمالالالص م دالالالًدا مالالالن اليمالالالو 

 والافاه واالسدلااا.
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دسالالود عالالالم الدالالوم بكافالالة دولالالة، مدلدمالالة كايالال  أو يامدالالة،  الالوا ا سالاللوكدة اسالالدهالكدة 
ة، ًعل  مالن اإليسالان المعاصالا مًالاد آلالة أو أداة اسالدهالكدة، ال  المَّ لاله إال أن عددد

دلدت يفسه ًهًدا لد دد دخله ودحصت على ما د داي به من أدوا  اسالدهالكدة ماددالة 
           كدالالالالالا فالالالالالاوادة، فافالالالالالدها علالالالالالى دفكدالالالالالاه وسالالالالالالت اإلعالالالالالالم وفيالالالالالون اإلعالالالالالالن،

 دا للهياء الفادي، ومن  ل :ب عم أيها ملاددس المكاية االًدماعدة ومصا
    أواًل:  الالالا اة المًدمالالالص االسالالالدهالكن: والمًدمالالالص االسالالالدهالكن مًدمالالالص دسالالالوده المالالالات 
من حد  دله  فده الماء وااء الكسا لددمكن مالن اسالدهال  أوفالا وافا دالة أففالت، 
       ومالالالالن حدالالالال  إن حاكالالالالة االسالالالالدهال   الالالال ه موًهالالالالة بالفعالالالالت ومخطالالالالط لهالالالالا ب الالالالكت

 مداوس ومبامج.
م اإلسالمن قد دحوت إلى مًدمص اسدهالكن دسوده دطلعا  عاامالة ول سي فإن العال

 للثااء الفاحش على حساا كثدا من اللدم الدديدة واالًدماعدة واإليسايدة.
        للالالالد فهالالالم العالالالالم المدلالالالدم الصالالالياعن أوفالالالاعيا الدديدالالالة واالقدصالالالاددة واالًدماعدالالالة 

 قبت ك وه ليا بفكاة المًدمص االسدهالكن.
        أن العالالالالالم الغابالالالالن ومالالالالن خالالالالالت دبيدالالالاله لمبالالالالدأ حادالالالالة المسالالالالدهل ، فمالالالالن المالحالالالال  

حادده فن اخدداا ما د اء من السلص والخالدما ، وحادداله فالن دو دالص دخلاله بالدن دلال  
السالاللص والخالالدما ، قالالد أكسالالا مًدمعالاله عالالادا  اسالالدهالكدة سالالدلة يللهالالا إلالالى مًدمعيالالا 

 اإلسالمن المعاصا بوسالت عدددة ومن خالت وسالط ممد ة.
ايًدالا:  الا اة ال الالااء اليالـ وي: وال الااء اليالالـ وي  الو  الالااء ساللص لالم دكالالن فالن   الالن ث

 الم داي قبت دخوت المدًا أو السوق.
وقد أصبل   ا اليالوع مالن ال الااء عالادة اسالدهالكدة و الا اة ساللوكدة يددًالة لحالدوثها 
باسالالدمااا خاصالالة بعالالد ايد الالاا المدالالاًا الدالالن دعالالاس السالاللص ب الالكت ًدالالد وًالال اا، 

 الخدمة ال اددة.ودسدخدم أسلوا 
 % من قااااديا قاااا  يـ ودة.02إن  يا  العددد من الدااسا  الدن أثبد  أن

  ثالًثالالا:  الالا اة حمالالى ال الالااء: إن اإلدمالالان علالالى ال الالااء ال دلالالت خطالالًاا ودمالالاًاا يفسالالًدا 
 عن خطا اإلدمان على الكحوت والمخداا .
 ًاء فن بعس الدحلدلا  الصحفدة ما دلن:

ت إلى السوق ولدس لالدي يدالة لل الااء، فخطالا  علالى بالالن أ الداء دلوت إحدا ن: أيـ 
     فا الالالداددها، ودلالالالوت أخالالالا : إييالالالا يسدسالالاللم لإلكالالالااء، في الالالداي مالالالاال يحدالالالار إلدالالاله، 
        ودلالالوت ثالثالالة دالًمالالا مالالا أ الالداي أ الالداء  الالالدة عالالن حالالاًدن، ودلالالوت إحالالد  اليسالالاء: 

       ط فالالالن إيفالالالاق المالالالات إن السالالالبا الالالالالدس الالالال ي دكالالالون وااء دفالالالص اليسالالالاء إلالالالى اإلفالالالاا
  و السعن الدالم ميها من أًت الحصوت على إحساسها بالافا.
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للالالد بادالال  حمالالى ال الالااء والدسالالوق دسد الالاي كثدالالًاا، ألن فالالغوط ال الالااء الدعالدالالة 
 والدسابق من أًالت افالص مسالدو  المعد الة ودسالهدال  البدالص وأساللوا العالاس دالدحكم 

     ا الهوس.فن اإليسان، وقد أوقع  ب سا كثداة فن  با
اابًعا:  ا اة االسدهال  الدب داي: حد  ديد ا   ه ال ا اة فالن بعالس المًدمعالا  

 على  كت إسااي فن اإليفاق على سلص دافده وكمالدة.
 وعادة ما دكون   ا اليوع من اإليفاق والدب دا ملداًيا بمسدودا  عالدة من الدخوت.

            دة وفالالالالالن مياسالالالالالبا  إن االسالالالالالدهال  الدبالالالالال داي إيفالالالالالاق علالالالالالى سالالالالاللص كدالالالالالا فالالالالالاوا
     كدالالالالا فالالالالاوادة، د الالالالوبه اإلسالالالالااي والدالالالالاي بلصالالالالد حالالالالا الدبالالالالا ن وال هالالالالوا 

 ودعودس يلل اًدماعن معدن.
       كمالالالالا أن االسالالالالدهال  الدبالالالال داي دعالالالالد اسديالالالالـ اًفا للمالالالالوااد والالالالالدخوت، إ   الالالالو إيفالالالالاق 

 بدون عالد.
 ا الثاوة.ودعد من ًهة أخا  اسدهالًكا كدا فاواي ددخت فن إطاا إ دا

        وخطالالالواة  الالال ه ال الالالا اة أيهالالالا بالالالدأ  فالالالن االيدلالالالات إلالالالى  وي الالالالدخوت المحالالالدودة 
 كدا المداكدن لحًم مخاطا   ا االسدهال .

 
 عادات شرائية خا:ئة

    مالالن أ الالم م الالا ا الفالالداع فالالن المالالوااد االسالالدهالكدة الخسالالااة االقدصالالاددة الياًمالالة 
 عن الًهت والخاافة فن  ااء الفاوادا .

  عالالالادا  ال الالالاالدة دمدالالالت ألن دكالالالون ثابدالالالة مهمالالالا كايالالال  خاطلالالالة، وكالًبالالالا مالالالا دلالالالوم فال
  اسالالدهال  الفالالاد علالالى أسالالاس ع الالوالن مادًالالت ال علالالى أسالالاس ا الالدد، إ   الالو دسالالديد 
على عادا   االدة كالًبا ما دكون خاطلة ودسدما الفاد فن أدالها أليه وًالد ا  كال ا 

 أو بدافص الدللدد لآلخادن.
ة للعالالادا  ال الالاالدة الخاطلالالة: أن اليالالاس د الالداون الدفالالاه بلويالاله ومالالن أوفالالل األمثلالال

    األحمالالا ولالالدس للدمدالاله الغ الدالالة كمالالا دففالاللون الخبالال  األبالالدس علالالى الخبالال  األسالالما 
 و و األففت من الوًهة الغ الدة.

       إييالالالا إ ا اسالالالدطعيا دعلالالالدم المسالالالدهل  األصالالالياي الدالالالن دعطالالالن قدمالالالة ك الدالالالة أففالالالت 
 ا الكثدا من العمت اإليداًن.وب قت يفلة، فإييا يوف

إن اإلعالالالن دعالالد مسالالؤوالً إلالالى حالالد كبدالالا عالالن دكالالودن مثالالت  الال ه العالالادا  ال الالاالدة 
 الخاطلة.

   فلالالد دعمالالد المعليالالون إلالالى د الالكد  اليالالاس فالالن سالاللص قددمالالة لديصالالافوا عيهالالا إلالالى  الالااء 
 سلص ًدددة، و  ا دمثت فداًعا فن الموااد االسدهالكدة.
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       عددالالالدة دبالالالدن أن اإلعاليالالالا  الدًاادالالالة دمالالالااسومالالالن خالالالالت دااسالالالا  ودحلدلالالالا  
     دوًاا كبدالالًاا فالالن خالالداع المسالالدهل  وفالالن دفعالاله إلالالى الم دالالد مالالن ال الالااء أل الالداء كثدالالاة 

 ال حاًة به إلدها فعاًل، و  ا  و اإلسااي بعديه.
   بالالالت ودمالالالااس اإلعاليالالالا  دوًاا كبدالالالًاا فالالالن دغلدالالالا البواعالالال  الوًدايدالالالة مثالالالت الدللدالالالد 

 وال  و والطموه والد  ة على البواع  العلاليدة.وحا الدمد  
    % 02-02ففالالن دااسالالة علمدالالة أًادالال  علالالى سالاللو  المسالالدهل  السالالعودي دبالالدن أن 

% علالى الكسالاء، ومثلهالا علالى الدافداله 02-80من دخت األساة ديفق علالى الغال اء، و
 % علالالى الد ثدالال  ومثلهالالا علالالى األًهالال ة الكهابالدالالة،  82 -0والعالالالر والسالالداحة، و

 % على الدعلدم ومثلها على السكن، ومثلها كمدخاا .80-0و
إييالالالا فالالالن حاًالالالة عاًلالالالة لدصالالالحدل عاداديالالالا ال الالالاالدة الخاطلالالالة، ودا الالالدد أيماطيالالالا 

 االسدهالكدة ودلودم أوفاعيا االقدصاددة، لدكون أكثا علاليدة وواقعدة.
أحاددالال  ال ديلصالالها الصالالااحة  ل سالالدا  محمالالد ا الالدد  -ًالالاء فالالن كدالالاا تإلالالى مؤميالالة 

  عودالالد: دي الال  الم الالكال  ال وًدالالة بسالالبا اكبالالة قودالالة فالالن يفالالس ال وًالالة بال الالااء، ال
  الالااء مالالا دحداًالاله ومالالا ال دحداًالاله، فالال مدص وقالال  لالالددها  الالو الالال ي دمفالالده فالالن السالالوق 

 ديدلت من محت إلى آخا.
 إيه إدمان ال ااء  هوة عاامة لل ااء والم دد ميه.

 :وقد أ اا  باداد دا اوبادس لخطا   ه ال هوة بلولها
إن اإلدمان على ال ااء ال دلت خطًاا ودماًاا يفسًدا عن خطا اإلدمان علالى الكحالوت 

 أو المخداا .
ودمكن أن دكون اإلدمان على ال ااء ادة فعت للكآبة والدودا اليفسن وحاال  الللق، 
           فدًالالالالد المالالالالاء المدالالالاليفس الوحدالالالالد لالالالاله فالالالالن اإلكالالالالااق بال الالالالااء، فلالالالالد د الالالالداي سالالالاللًعا 

 لها.لدس فن حاًة 
     ثالالم إن المالالدمن علالالى ال الالااء دعالالاين يوًعالالا مالالن اليالالدم أو د يدالالا الفالالمدا، أليالاله ديالالدم 

 بعد ال ااء كما أن المدمن على ال ااء كثدااً ما دعا د يفسه أال دفعت  ل .
        وممالالالا دالحالالال  أن اإلدمالالالان علالالالى ال الالالااء ديد الالالا كثدالالالًاا بالالالدن اليالالالاس كدالالالا السالالالعداء 

ن فده عملدة  اوا من وفص كدا مادل. ول سالي، فن حدادهم ال وًدة. و م دًدو
فإيه يددًة لإلدمان على ال الااء فالإن المالدمن علالى  لال  دصالاا بيالوع مالن االسالدهداا 

 بااللد اما ، وابما دكون عافة لم اكت الددون واألقساط.
 ومن اليصالل الموًهة فن   ا المًات:

   اًالالا  األساسالالدة، فالالاواة دالال كا مالدالالدن المسالاللمدن والمسالاللما  الالال دن دفدلالالدون الح
 كما دفدلدون السكن المادل والطعام الوفدا والثوا الدافة.
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         فالالالاواة دلالالالددا ال وًالالالة لمالالالا دب لالالاله  وًهالالالا مالالالن ًهالالالود وعمالالالت للالالالاء الحصالالالوت 
         علالالالالى األمالالالالوات الال مالالالالة والدالالالالن ديفالالالالق أًالالالال اء ميهالالالالا علالالالالى  الالالالااء االحدداًالالالالا  

 والسلص الفاوادة ل ساة.
      د الالالة الهايلالالالة والسالالالعددة وسالالالعة العالالالدش قالالالد ال دالالالدوم  لالالال  كلالالاله أ مدالالالة معافالالالة أن المع

 وقد دم باألساة أدام صعبة دحداًون معها إلى كت ما أيفق دون حساا.
       فالالالالاواة دالالالالوفدا مبالالالالالغ كافدالالالالة لدي الالالاللة األطفالالالالات ودحلدالالالالق الحدالالالالاة الكادمالالالالة لهالالالالم، 

    اء خدالالا مصالالداًقا لحالالدد  اسالالوت هللا صالاللى هللا علدالاله وسالاللم تتألن دالال ا واثدالال  أكيدالال
اللالالت  -افالن هللا عياله  -واحالم هللا الفالااوق  من أن د ا م عالة ددكففون اليالاس  .
 -تما   ا؟  قات: لحم ا دهدده فا دادده، فالاد عمالا لاًت من أصحابه ا دا  لحًما: 

 تأكلما ا دهد  ا داد ؟ . قالاًل: -افن هللا عيه 
لى الففالوت ودالدعو إلالى المغالاماة أحداًيالا، اإلعالن الدلدف دوين دثدا ال هدة ودح  ع

ودفدل أبواًبا ًدددة فن ال ااء واالسدهال  والدسوق، ول ا دعمالد الميدًالون إلالى إدهالام 
ة له ه السلعة أو دل . لاحَّ  الم ا ددن بالحاًة المي

إن مهمة اإلعالن الدلدف دوين األساسدة دكمن فن ًعالت اليالاس دسالدماون فالن ال الااء 
 عمت الدالم للحصوت على المات الال م لل ااء.الدالم من خالت ال

          ملدالالالالاا دوالا 10وال عًالالالالا، فإيالالالاله حسالالالالا بعالالالالس اإلحصالالالالاءا  دالالالالم إيفالالالالاق يحالالالالو 
 فن الدعادة واإلعالن عن السلص والخدما  فن عام واحد فلط!!

وقد قدت: إن اقدياء الدلدف دون والفدددو أو أحد ما ديعدُّ إ ااة وافحة لدخطن األسالاة 
  قدصالالاد فالالن المعد الالة إلالالى االيغمالالاس فالالن حمالال ة االسالالدهال ، وحمالالى ال الالااء حالالدود اال

 الدن دعمت ميدًو السلص على دعمدمها وإ اعدها!!
إن ال ااء الي وي أو الدللالن كما اصطلل علده، دعين  الااء ساللص لالم دكالن فالن   الن 

 الم داي قبت دخوله المدًا أو السوق.
كدة و الا اة ساللوكدة يددًالة لحالدوثها وقد أصبل   ا اليالوع مالن ال الااء عالادة اسالدهال

األسالالواق  –باسالالدمااا ا، خاصالالة بعالالد ايد الالاا المدالالاًا ومالالا دعالالاي بالسالالوبا مااكالال  
 الدن دعاس السلص ب كت ًدد وً اا ودسدخدم أسلوا الخدمة ال اددة. –الماك دة 

        % مالالالالالن قااااديالالالالالا 02وحسالالالالالا بعالالالالالس الدااسالالالالالا  واإلحصالالالالالاءا  فالالالالالإن  يالالالالالا  
 قاااا  ي ودة!!.

ً ًءا من عملدا  ال ااء فده مساداة لما دحد  فن المًدمص سواء بدن األصدقاء  إنَّ 
أو الالالال مالء أو األسالالالا أو الًدالالالاان مالالالن أًالالالت  هالالالوا ال الالالخل بالصالالالواة الملبولالالالة 
اًدماعًدالالا. ومالالا دحالالد  فالالن حفالالال  األعالالااس والمياسالالبا  العامالالة دلدالالت علالالى  لالال   

مسالاداة لفالغوط المًدمالص، فبعس الياس ديفق فن  ال ه الحفالال  الكثدالا مالن األمالوا 
 وحدى د ها أمام ايخادن أحسن الياس.
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    ومالالن اليمالالا ر الدالالن دؤكالالد وًالالود مالالا دعالالاي بالمحاكالالاة والدللدالالد السالالدهال  ايخالالادن 
         الالالالو مالالالالا ي الالالالا ده مالالالالن أن فسالالالالاددن األفالالالالااه ال دلالالالالبس ألكثالالالالا مالالالالن مالالالالاة أو مالالالالاددن 

               دالالالالالدبدا، وكالالالالال ل  المًالالالالالو اا ، بالالالالالت وفالالالالالن مياسالالالالالبا  الالالالالالواللم ال دوًالالالالالد حسالالالالالن 
 بت عيصا الدفاخا والدب دا.

أصالبح  فالن الساليوا   –وعلالى كافالة المسالدودا   –ول سي، فإن ثلافالة االسالدهال  
 األخداة  ن الثلافة المهدمية على كثدا من الياس.

وما  ل  إال لعدم دً ا الثلافة الدديدالة فالن اليفالوس  ففالن حالدن أخال  الكثدالاون دلهثالون 
 علالالالد م ودخلالالوا عالالن قالالدمهم  –أو دياسالالوا  –دهالكها يسالالن أوللالال  وااء المالالادة واسالال

 ألًت المادة والمات!!.
 
 

 البعد االقتصادي للسفر والسياحة
 

   إن كالالالت سالالالعن لإليسالالالان محسالالالوٌا علدالالاله ومًالالال ٌي بالالاله فمالالالن اكدالالالد  فالالالن مافالالالاة هللا 
الن  كالد      وسعى علالى يفساله وأ لاله فالن مالا أباحاله هللا، فلالد سالعى فالن إعدالاق يفساله، ومأ

 ااه فن سخط هللا أو فن طادق دؤدي إلى سخط هللا فلد خسا يفسه وأ لكها. أو
  لالالال ا، دلالالالوت اسالالالوت هللا صالالاللى هللا علدالالاله وسالالاللم: ت... كالالالت اليالالالاس دغالالالدو فبالالالالص يفسالالاله، 

 فمعدلها أو موبلها...  اواه البخااي.
 و ك ا دوً  اسوت الهد  مفهوم الغدوة والاواه ب دى أ كالها وأيواعها.

سالالفا ديالالدار دحالال   الال دن اللسالالمدن المالال كوادن فالالن الحالالدد  ال الالادي، وال ادالالا أن ال
   ومالالن المؤكالالد أن السالالفا كمالالا واد عالالن اسالالوليا الكالالادم علدالاله الصالالالة والسالالالم قطعالالة 

 من الع اا.
        الالالاليفس لإلقبالالالات الي الالالط  دهدالالالةوإن كالالالان فدالالاله  الالالنء مالالالن المدعالالالة واالسالالالدًمام ممالالالا 

 ما أل مها به اإليسان من ًدم وعمت.على 
فا كله فااق أحبة ويدامة ولهان، بت قد دكون فده سلو  ودًددد ملام وبياء فلدس الس

أمة، كما كان فن أع م سفا قام باله اليبالن المصالطفى صاللى هللا علداله وساللم بالالهًاة 
 إلى المددية الميواة.

وقد دكون فن السفا ميافص ع د ة وفوالد ًمة كما حصت لعلماليا ومحدثديا فن طلا 
 العلم والاحلة فده.

إلى ًايا ما سبق  يا   دااة األقالااا وصاللة األاحالام والدفكالا فالن مخلوقالا  هللا، 
 بما ديعاي عيد الفلهاء ب سفاا الطاعة.
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 وللد بدمن اإلمام ال افعن احمه هللا بعس فوالد السفا، فلات:

ا عن األوطان فن طلا العلى  دغام
 وسافا ففن األسفاا خمس فوالد    

  ـةدفـادجي  م  واكدسـااي معد
حبةي ما ًـد      وعـلٌم وآداٌا وصي

دأ أن  يا  أسفاااً ال دخلو من ميكاا  ومعاصن، دهدي أصحابها للي  ة والخلالوة  د  بأ
 وقفاء األوقا  فن المعاصن، مص ما دكديي السفا من محا دا وأخطاء.

لالال ل ، اأدالال  أ مدالالة الديبدالاله واإل الالااة والدلمالالدل والدالال كدا والدصالالادل لعالالت إخالالواين 
ن  الالاوا السالالفا ودبدعالالدوا عالالن مخالالاطاه وددًيبالالوا آثامالاله وددحلالالوا بآدابالاله دحالال اوا مالال
 ومسدحباده.

الالت بعالالس اليالالاس  فاااوالً: فالالإن مالالن ميكالالاا  السالالفا: سالالفا اإليسالالان لالالدالً وحالالده، إ  دففِّ
السفا وحده وال دًد فن  ل  أي كفافة ولكن حديمالا دحدالار إلالى عالون أو دصالاا 

    ا اسالالوليا مالالن الوحالالدة سالالفااً، بالال   ، سالالاعان مالالا دسد الالعا أ مدالالة الافدالالق وقالالد حالال م 
فلات علده الصالة والسالم: تلو دعلالم اليالاس مالا فالن الوحالدة، مالا أعلالم مالا سالاا ااكالا 

 … .بلدت وحده  وقد واد: تالااكا  دطان
        فالالالإن مالالالن األخطالالالاء والمحالالالا دا الصالالالحبة الفاسالالالدة فالالالن السالالالفا، فمالالالن الطبعالالالن  :ثانيااااً 

علداله لالـه فالن سالفاه وقالد حال م اسالوليا  أن دصطحا اإليسان فن سفاه صددلاً مؤيسالاً 
الالالدأ أن الالالالال ي دفعلالالاله كثدالالالالا مالالالن المسالالالالافادن الدالالالالوم  الصالالالالة والسالالالالالم د             علالالالى  لالالالال ، بأ

 الالو عالالدم ايدلالالاء افدالالق السالالفا. وكمالالا قدالالت: فالالإن الصالالاحا سالالاحا  وإن مالالن البالدالالا 
 الحال على خفة الدم والاوه الماحة فن الافدق أكثا من الدددمن واألخالق!!

السالالداحة سالالفااً مالالن المخالالاطا الع دمالالة ، خاصالالة بعالالدما اادالالبط  الال ا المصالالطلل  اً:ثالثاا
تالسداحة  باألسفاا الدوم اادباطاً وثدلاً، حدى أصبل المسممى ال الص ألسالفاا اإليسالان 

 إلى الخاار.
فحديما دلداا الصدي ودبدأ موسالم السالفا، دبالدأ الطدالوا الفالااة مالن بالد الا إلالى مالدنل 

 !معدية وأل داي اخدصة!
    إ  ال يعدلالالد بالال ن اإليسالالان الالال ي دلدطالالص مالالن وقدالاله للي  الالة البادلالالة والفسالالحة العاللدالالة 

 الدن دخلو من المخالفا  ال اعدة، ال يعدلد أن فن  ل  دثادباً ولوماً.
الالدأ أن حالال م الحلالالالا وبعثالالاة األمالالوات وإيهالالا  األًسالالام ودفالالددص األوقالالا  فالالن كدالالا  د  بأ

دن واألخالق، فن العاًت وايًت.مافاة هللا دعالى من المصالا والدوا   ن فن الدِّ
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        الالالالال  اا لالالالالدوا األ دالالالالاء والموفالالالالا  الحددثالالالالة، إ  مالالالالن ميكالالالالاا  السالالالالفا،  رابعاااااً:
            قصالالالالالالد بعالالالالالالالس اليسالالالالالالاء المسالالالالالالالافاا  إلالالالالالالالى دوا األ دالالالالالالاء الفافالالالالالالالحة البا خالالالالالالالة 
       ومالحلالالالة المالالالوددال  والصالالالاعا  الغابدالالالة، وحمالالالت مالالالا خالالاليم و يالالاله وكالالالال ثميالالاله 

                  لالالالالالالى بالالالالالالالد المسالالالالالاللمدن، وي الالالالالالا  الالالالالال ه المالبالالالالالالس الفافالالالالالالحة، الكاسالالالالالالدة العاادالالالالالالةإ
 ه الاًات.ل  فددن بها كثدا من اليساء بأ ابدن أفااد المًدمص المسلم، و  ه بلو  

    ول سالالالي فالالالإن بعالالالس المسالالالافادن ال د الالالداي مالبالالالس أبيالالالاله إال مالالالن دلالالال  الالالالبالد، 
الص والموفا  من كادسددان ددالوا وبدالو  وبعس الفددا  ال دافى إال بدل  البف

 األ داء الغابدة، و  ا  و حات المدافدن ممن اكيوا للخمالت والفساددن واألثواا.
 والحق فإن من اخداع   ه األ داء  م حفية من الدًاا أكثا م دهود!!

    إن المًالالالات ال ددسالالالص لحصالالالا دلالالال  الميكالالالاا  المادبطالالالة بسالالالفا المعصالالالدة والسالالالداحة 
الالدأ أييالالا مطالالالبون ببدالالان بعالالس األخطالالاا لدحالال دا إخواييالالا ودالال كدا م، كدالالا الهادفالال د  ة، بأ

 وال كا  ديفص المؤميدن.
 فالالإلى ًايالالا مالالا سالالبق،  يالالا  مخالالاطا سالالفا المالالاأة بالالدون محالالام، ويالال ع الحًالالاا 
      واكالالالالوا المالالالالاأة مالالالالص السالالالالالق والالالالال وار مالالالالن أًيبدالالالالة، وبدالالالالو  الالالالالدعااة والفسالالالالاد 

 ، ودخوت المسااه وم ا دة المسالاحدا  و اا الخما والمخداا ودخوت البااا 
 ولعا اللماا و دااة السدا  وأماكن اللهو؟!!

إن من ميكاا  السفا إلى بالد الم اكدن السفا بال وًة فن دل  البالد للفاء بدعة 
   الالها العسالالت فالالن بالالالد الكفالالا، فد خالال  الالال ور الغبالالن  وًدالاله البلهالالاء ودطدالالاان كالالالبوم 

 إلى بالد الخااا والدماا؟!
اللصل المؤسفة فن   ا المًات ما اواه أحد الم الادط عالن أحالد  البابيا المساللم  ومن

ا اسالده ودااساده العلدا فالن العلالوم ال الاعدة عالن  خصالدة الخلدفالة  ال ي كان دحفم
ال ا د عما بن عبد الع د  احمه هللا، ولم ددمكن  ل  الطالا اليًدا من الحصالوت 

ى  لال  الخلدفالة ال ا الد مالا ال دحمالد على  هادده حدى خفص لاأي أسالاد ده ويسالا إلال
 من اللوت وال دافى به مسلم؟!

إن فالن احالاا الحالامدن … خداماً أقوت: دا اواد بايكو  وكا اباليكا وليدن وباادس
فالالن مكالالة والمدديالالة أقالالدس بلعدالالدن مالالن اليفحالالا  والباكالالا  الابايدالالة والالال كا  العطالالاة 

 واألًواء الاوحايدة، ما ديغين.
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 ال:فل والنقود
 
ن األخطاء الدن دلص فدها بعس ايباء واألمها  فن دابدة أوالد الم فالن  ال ا ال مالان إ

 كثداة، وميها دي لدهم على حا اليلالود والدعلالق بهالا واكدسالابها بطالاق  ديالة دون كالد 
أو عياء حدى إ ا كباوا لم دعافوا قدمة اليلود وأ مدة المحاف ة علدهالا وكدفدالة إيفاقهالا 

اا بعفالالها، ومالالن ثالالم دلعالالوا فادسالالة سالالهلة لإلسالالااي وسالالبت اسالالدخدامها وفالالالدة ادخالال
      والدبالال دا، مدالالى  الالح  يلالالود م ودسالالهت علالالدهم عيدلالال  السالالعن الكدسالالابها مالالن حالالالت 
     أو حالالاام، دلالالوت خالالالد ال الاليدو  فالالن كدالالاا تدوا البدالال  فالالن دابدالالة الطفالالت المسالاللم  

 دلفة ميها:وقد اعداد كثدا من ايباء واألمها  إعطاء أوالد م يلوًدا على أ كات مخ
    المصالالالاوي الدالالالومن: فللولالالالد مصالالالاوي دالالالومن يلالالالدي، دطالالالالا بالالاله إ ا دالالال خا عيالالاله، 

 وك يه حق طبدعن له.
 الدافدة: فكلما كفا الولد قدم له أبوه أو أمه ادااًل أو أكثا دافدة له لدسك .

     الهددالالالالة: فكلمالالالالا  اا األوالد أقالالالالاابهم وخاصالالالالة فالالالالن األعدالالالالاد والمياسالالالالبا  أ الالالالدو م 
 ا اليلددة. بعس الهداد

     ول سالالي، فالالإن مع الالم  الال ه اليلالالود الدالالن دالالدفص للولالالد د الالداي بهالالا الماطبالالا  المثلًالالة 
 أو الحلالالو  أو األطعمالالة المسالالدحدثة لالالد  الباعالالة المدًالالولدن أو المطالالاعم المك الالوفة، 
وكالالت  الال ا دسالالبا للولالالد ايالم واألمالالااس المدكالالااة الم الالا دة  الال ه األدالالام، وال دلالالي 

         ولكالالالن الفالالالاا اليفسالالالن والخللالالالن أخطالالالا مالالالن  لالالال  الفالالالاا عيالالالد حالالالدود الًسالالالم 
 وأ د د ثدًاا، دلوت خالد ال يدو  فن كدابه السابق: ومن   ه األفااا الوخدمة:

أ  اعدداد الولد اكدساا المات بسهولة وبدون كد أو عياء، ومن سما  اليفس الب ادة 
 أن ددخلى بساعة عن كت ما كسبده بسهولة والعكس صحدل.

 الولالد ميال  يعومالة أ فالااه إلالى المالات كوسالدلة محدامالة دًعالت الولالد دحدالام ا  ي اة 
 من ددفص له يلوًدا، والعكس صحدل.

          ر  اعددالالالاد الولالالالد اإلسالالالااي و الالالدا المالالالالات، واعددالالالاده أال دالالالدخا المالالالات بالالالت ديفالالالالق 
     مالالا دكدسالالبه أواًل بالال وت،  الال ا األمالالا دًعالالت الولالالد دالالالم االحددالالار للمالالات لمواًهالالة كالالت 
 اق المسدما.اإليف

د الولد على   ا اإلسااي ثم دلصا عيه لسبا ما، قد دلً  إلى السالاقة  د  عيدما دعوَّ
 من والدده أو  مالله، لدسدما فن ال ااء واإليفاق.
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 وبعالالد، فلالالد ادفالالح  م الالكلة اليلالالود فالالن حدالالاة أوالديالالا، ومالالن ثالالم فالبالالد ليالالا مالالن إسالالداء 
 بعس اليصالل المهمة فن الموفوع، ميها:

   ال ديبغالالن أن يالالدفص مالالااًل للولالالد دون سالالبا وعلدالاله: فديبغالالن أن يبحالال  عالالن سالالبا  :أواًل 
  مالالا كلمالالا أاديالالا أن يالالدفص لالاله، مالالثاًل يالالدفص للولالالد بعالالس اليلالالود مكافالال ة لالاله علالالى موا بدالاله 
  علالالى الصالالالة، أو مكافالال ة لالاله علالالى طاعالالة والددالاله، أو مكافالال ة لالاله علالالى الًالالد واالًدهالالاد 

 دعاون ومساعدة إخوايه، وصلة أاحامه، و ك ا.فن الدااسة، أو مكاف ة له على ال
د أوالديا مي  الصغا على عالادة االدخالاا المالي م ولالدس االكديالا   ثانًيا: ت أن يعوِّ دففم

الم موم، بحد  يالوفا لهالم حاف الة أو حصالالة يلالود دفالعوا فدهالا بعالس مالا دسالدلمويه 
 ويااقبهم فن  ل  حدى ال دصافوا كت أموالهم، مهما كان قلدال.

حب ا دعودد أوالديا مي  صغا م على اإليفالاق الخدالاي الدطالوعن فالن سالبدت هللا  :ثالًثا
     ود الالالالًدعهم علالالالالى البالالالال ت ودعودالالالالد م علالالالالى دفالالالالص الصالالالالدقا  للفلالالالالااء مالالالالن مالالالالالهم، 

 واإلحسان إلى الفعفاء والمحداًدن.
اللدوة الحسية من أحسن الوسالت وأففلها، فليكن أدها ايبالاء وأددهالا األمهالا   رابًعا:
حسية ألوالديا فن حسن الدصاي فالن المالات، واالعدالدات فالن اإليفالاق واكدسالابه قدوة 

ليالالوٌم تمالالن حالالالت، وب لالاله للمحدالالاًدن، قالالات دعالالالى: ﴿ ع  الالقو مأ م  حأ الاها الالوأ دنأ فاالالن أأم  الَّالال ا   00وأ
وما ت اي ح  مأ

ال  الاتا وأ  [.00، 00﴾ ]المعاار:  00لالسَّ
م اللدامالة حدالى دسال ت عالن أابالص: وقات علده الصالة والسالم: تتال د وت قدما عبد دالو

 عماه و بابه، وعلمه، وماله: من أدن اكدسبه وفدم أيفله  .
خالصالة اللالوت فالالإن دالدادا األوالد علالالى السداسالة الا الالددة ألمواليالا مالالن حدال  حسالالن 
   الكسالالا واإليفالالاق، بحدالال  ال إسالالااي وال دبالال دا وال دلددالالا وال بخالالت،  الال ا الدالالدادا 

 إلسالمدة، عسى أن يابن ًداًل مسلًما واعًدا صالًحا.من األموا المهمة فن الدابدة ا

 
 اقتصاديات الحلي والمجوهرات

 
الد دن والدًمت  و أساس اقدياء الحلن والمصوكا ، كمالا أياله مدالت إيسالاين دفافاله 
    عوامالالالت عددالالالدة، ميهالالالا الحاًالالالة إلالالالى دالالال مدن االسالالالدلااا اليفسالالالن وفالالالمان المسالالالدلبت، 

 بما دحا ه من مصام.حد  د عا الماأة ب كت خال باألمان 
 إ  صاوي الد ا مدللبة وكوالت ال من كدااة، وك ل  أم ًة الاًات.

 دلالالوت د. سالالعد محمالالود الًالالادا: الاًالالت عيالالد المالالاأة مخلالالوق ال أمالالان لالاله، أمالالا األوالد 
فالالإيهم ددفاقالالون كالالت فالالن فلكالاله، ود الالت المالالاأة فالالن خالالوي مالالن الدامالالت فالالن حالالالة مالالو  

 بلى وحددة مص أطفالها. وًها أو  ًا ا أو اقداايه ب خا ، ود
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إن المعادن اليفدسة واألحًاا الثمدية دعد كطاء مادًدالا ًدالًدا، كمالا أن الال  ا والففالة 
 ملداس مهم للثاوة وقاعدة مددية للحداة االقدصاددة.

   فاإلقبالالات علالالى حدالالا ة الالال  ا والففالالة سالالبدكة وحلدالالة عالالادة ياًمالالة عالالن الثلالالة العالدالالة 
 ددالال ثا بالعوامالالت الطبدعدالالة وال فالالادبة علدهالالا.  بهالال ه المعالالادن عبالالا العصالالوا، حدالال  ال

          كمالالالا أيالالاله أففالالالت مالالالا دالالالوا  ل بيالالالاء واألحفالالالاد، ودمكالالالن دحودلالالاله إلالالالى يلالالالود سالالالاللة 
 فن أي وق  من األوقا .

    وقالالالد كالالالان الدخالالالاا المصالالالام دوا مهالالالم فالالالن حفالالال  يما ًالالاله عبالالالا الدالالالاادط اإلسالالالالمن 
  كت حلن ومواد  دية. سواء كمسكوكا  دعثا على كيو  ا المطمواة أو على

واين حدالال  ددعالالا م  الالعوا اليالالاس بالبحالال  عالالن عياصالالا الثلالالة واألمالالان مالالن حالالواد  
 الساقة والسطو دلً  كثدا ميهم إلى دخ دن مصاكهم فن صياددق البيو .

         ويددًالالالالة لفالالالالعي أو ايعالالالالدام أي مالالالالة الفالالالالمان االًدمالالالالاعن فالالالالن العالالالالالم اإلسالالالالالمن 
 فمان.دحت المعادن اليفدسة مكان   ا ال

       ففالالن البلالالالدان الدالالالن دمثالالالت الطبلالالالة الوسالالالطى فلالالالة مهمالالالة فالالالن المًدمالالالص ددطلالالالص سالالالكايها 
إلى اقدياء السدااا  واألدوا  الكهابالدة واألثا  والدمدص بحداة ًددة، فالإيهم دبدعالون 

 ملديدادهم من ال  ا والففة ل ااء احدداًادهم.
    المعالالالادن اليفدسالالالة  أمالالالا فالالالن بلالالالدان أخالالالا  فالالالإن أففالالالت مالالالا دفعلالالاله اليالالالاس  الالالو  الالالااء

 وإخفالها ادخاًاا للمسدلبت واحدداًطا للطواائ.
ول ا، دمثت المصام فن المًدمعا  الادفدة بي  العاللة وثاودهالا وصاليدوق دوفدا الا، 
     مفداحالالاله عيالالالد الاًالالالت الالالال ي دعالالالاي ملالالالداا المالالالدخاا ، كمالالالا أيالالاله ددالالالابل فاصالالالة 

س الحلالالن ليسالالاء دااه،  بالالوط األسالالعاا ودغديمهالالا فالالن سالالبدت الدًالالااة أو  الالااء بعالال
 فالاًت  و ال ي دبدص ود داي ودبادت ودغدا الموفة.

ومالالن ثالالم فالالإن قدمالالة الحلالالن ددحالالوت فالالن حالالاال  اللحالالط والًفالالاي إلالالى مالالوااد ك الدالالة 
 واسدهالكدة دعدن العاللة على الثبا  والعدش والعمت بايد اا موسم أففت.

د الالة وداًالالة دحفالالا ودعدمالالد اوار المصالالام فالالن المعالالادن اليفدسالالة علالالى مسالالدو  المع
ال عوا وقدمدها ودلالدد ا، فكلما ا د ا اقدصاد الدولة وكثا أكيداؤ ا  اع اسدعمات 

 الموااد الياداة والسلص اليفدسة وميها الحلن ال  بدة.
   ومالالا إن ددالالد وا األحالالوات االقدصالالاددة الدالالن دصالالحبها دغدالالاا  مهمالالة فالالن المًدمالالص 

 ة.حدى ددبعها اسدخدام موااد أاخل وميها الفف
ودالح  ب كت عام أن مدوسطن الدخت فن البلدان اإلسالمدة  م أكثا فلالا  المًدمالص 

 ال دن دد ديون بالحلن من ال  ا أواًل والففة ثايًدا.
ودمثت الحلن باليسبة لليساء مًااًل مهما للدبا ن، فدد دن بعدة قطص ميها فن آن واحالد 

 دحمليها فن حلهن وداحالهن.
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       الالكت واسالالص، فالفدالالاة دحمالالت حلدالالة أمهالالا الدالالن أ الالددها لهالالا. ودسالالدخدم الحلالالن كهالالدادا ب
  ا إفافة للهدادا الدن دلدم فن المياسالبا ، سالواء فالن إطالاا العاللالة مالن األا واألم، 

 أو من ال ور إلى ال وًة، دلداًل على اعد ا  م بها وحبهم لها.
 ا واألصالدقاء وال نء يفسه باليسالبة إلالى الهالدادا المدعالااي علالى دلالددمها بالدن األقالاا

    فالالن األفالالااه كالالالوالدة والخدالالان والمياسالالبا  األخالالا ، إ  دحصالالت الفدالالاة علالالى سالالواا 
فحالالدن دولالالد الفدالالاة دبالالدأ أ لهالالا بدكالالودن اصالالدد لهالالا ديفعهالالا للالال وار  أو قالالاط أو خالالادم.

وال بكة  ن  ددة العما، وام  وقدمالة العالاوس فالن ي الا أ لهالا ودلالددا  والمسدلبت.
 الخطدا لخطدبده.

ل وار دًا المالاأة  وًهالا طوًعالا أو قسالًاا إلالى أسالواق الال  ا دخدالاا ودلديالن وبعد ا
 و و ددفص.

 فالالالماأة ال دكالالت فالالن دكالالااا طلبهالالا للحلالالن خاصالالة بعالالد  دااادهالالا ل  الالت واألصالالدقاء، 
    حدالالال  د الالالا د مالالالا ا الالالداده اليسالالالاء ودد الالالبه بهالالالن مهمالالالا كالالالان وفالالالعها االقدصالالالادي، 

 والمالن فعدًفا.
    الحالدد  عالن الال  ا وددبالا ى بمالا لالددها مالن حلالن. فالمهم لها، أن د اا  األخادالا

 إ  دحا كالبدة اليساء ال هوا بم ها األياقة والغيى فن آن واحد.
       ودالالالاليعكس اكبالالالالة المالالالالاأة فالالالالن الفخالالالالا والدبالالالالا ن بثالالالالاوة  وًهالالالالا أمالالالالام المًدمالالالالص، 

 وخاصة اليسالن عن طادق لبس ال  ا واأللماس واألحًاا الثمدية فن المددية.
 أن يًالالالد بعالالالس اليسالالالاء دسدعافالالالن أحدايالالالاً حلالالالن صالالالددلادهن وأقالالالاابهن  وال كاابالالالة

 إل هاا الثااء والغيى فن المياسبا  االًدماعدة واالحدفاال .
       وددالالال دن اليسالالالاء بكالالالت حلالالالدهن فالالالن مياسالالالبا  محالالالدودة مثالالالت ال فالالالاي وعدالالالد الفطالالالا 

 وعدد األفحى والوالدة والخدان.
 مثت اللاط واللالدة وبعس األساوا. ودد دن أكلا اليساء ببعس الحلن ب كت دالم

 بديمالالا ال ددالال دن المالالاأة المسالاللمة فالالن مع الالم البلالالدان اإلسالالالمدة بالال ل  فالالن حالالالة الحالالداد 
 على فلدد أو فن  ها امفان.

ول سي فإن بعس اليساء د عان بالخًت فن بعس المياسالبا  إ ا لالم دحالو لباسالهن 
 على حلن ًدددة.

  مالالاأة بحلدهالالا واالحدفالالا  بالاله ودوااثالالهوثمالالة  الالا اة أخالالا   الالن  الالا اة اعدالال ا  ال
 والد دن به فن االحدفاال  والمياسبا  والحداة الدومدة.

       الالالال ه ال الالالالا اة ددمثالالالالت فالالالالن ا الالالالن الحلالالالالن ال خصالالالالدة لالالالالد  الصالالالالاكة أو األثادالالالالاء 
 والدًاا يددًة العو  والحاًة ودفادي األ ما  المالدة.

، أو  الالااء الدالالاًا للحلالالن وديدهالالن العملدالالة بإاًالالاع اليلالالود إلالالى الدالالاًا وفالال  الالالا ن
 الما وية وإكمات دفص ثميها لصاحبها، فلد كان الحلن دا ن مي  كابا األ مان.
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و ا اة أخا  ًدداة بالمالح ة  ن وقي الحلن، فلد أسبغ اإلسالم على مًدمعاده 
عالقا  إيسايدة يًم عيها عادا  ودلالدد حمددة، حدال  دسالهم الموسالاون فالن الديمدالة 

     ًدماعدالالالة عالالالن طادالالالق اسالالالدغالت الموقوفالالالا  مالالالن أمالالالوات ميلولالالالة االقدصالالالاددة واال
 وكدا ميلولة فن  ؤون الخدا.

ومن خالالت ي الام الوقالي الدطالوعن دالم د الددد العددالد مالن المي الآ  الدديدالة والدعلدمدالة 
والثلافدة والصحدة فن ًمدص احاا اإلسالم إفافة إلالى الخالدما  المدعالددة الًوايالا 

لموقوفة مثالت مسالاعدة المساللمدن المعالو دن وإدالواء الفلالااء الميف ة باسدخدام األموات ا
 والمساكدن وإطعامهم.

  كمالالا كايالال  فالالن المالالدن واللالالا  اإلسالالالمدة اللددمالالة عالالادة إعالالااة العوالالالت الغيدالالة حلالالدهم 
     إلالالى العالالاالس الفلدالالاا  لدلالالة ال فالالاي، وبففالالت هللا دعالالالى فلالالد اسالالدما  الال ا الدللدالالالد 

 سالمدة.حدى اين فن بعس المًدمعا  اإل
حد  ددعاون مًموعة من اليساء على دوفدا ما دلدفده حفالال  الال وار مالن دًهدال  

 العاوس الفلداة باللباس والحلن.
للالالد كالالان اإليسالالان اللالالددم ددحلالالى بسالالن الالال لا للداللالالة علالالى قدلالاله، وبيالالاا الفدالالت امالال اً 
     لسالالالدطاده وكلبدالالاله علالالالى الحدوايالالالا  اللودالالالة، ف ديالالالة اإليسالالالان قالالالددماً ادخالالال   أ الالالكات 

 اللوة والب س.
 ثالم دطالالوا المصالالام فصالالاا مياله طالسالالم وأحًبالالة ودمالالالم سالحادة للالالدفاع عالالن اإليسالالان 

 فد المخاطا وال اوا، أو طلباً للحا والخصوبة والوالدة.
وبدطوا المًدمعا  حفااداً صاا للحلن قالدم ًمالدالة ددغدالا دبعالاً لل الاوي والال من 

واأل الكات والعالمالا  الممدال ة، والموفا ، مما يًم عيه ايفًالاا  الالت فالن اليمالا ر 
 والو الي االًدماعدة واالقدصاددة.

حدالالى أفالالحى مالالن المدعالال ا دحددالالد أصالالولها، ففالالاع  يددًالالة لالال ل  المعالالاين الحلدلدالالة 
 لامو  كثداة أصدلة فن الحلن.

ومالالن ثالالم، فهالالت آن األوان إلعالالادة الامالالو  األصالالدلة والمعالالاين الحلدلدالالة والو الالالي 
 ما  الممد ة للمصام والحلن.؟!االًدماعدة واالقدصاددة والعال
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 عمل المرأة في الميزان
 

 نشاة مفهوم عمل المرأة:
   بالالدأ  حاكالالة خالالاور المالالاأة للعمالالت خالالاار البدالال  بصالالواة كبدالالاة فالالن العالالالم الغابالالن 
بعد الثواة الصياعدة والدالن أد  لهًالاة الاًالات للمالدن، فحلال  المالاأة محالت الاًالت 

 فن األاداي.
  ا  العمالدالالة، قالالام أصالالحاا األعمالالات باسالالدخدام المالالاأة لمواًهالالة ثالالم لمالالا  هالالا  اليلابالال

  ه اليلابا . وكان   ا األما كما دؤكد الباحثون والمؤاخون بدخطالدط مالن عياصالا 
 دهوددة، لدحطدم المًدمعا  من خالت دحطدم األساة ومن ثم السدطاة علدها.
       ال الالالباا،  وممالالالا  اد مالالالن د الالالغدت المالالالاأة الحالالالاوا الكبدالالالاة الدالالالن أد  إلالالالى دًيدالالالد

الا عالالن عهالالود  ًً وكال ا وسالالالت اإلعالالالم الدالن اوًالال  لعمالالت المالاأة وعددالاله حادالالة وخاو
الًمالالود الفكالالاي والدخلالالي االًدمالالاعن الدالالن  لالال  فدهالالا المالالاأة خادًمالالا مطواًعالالا دالالددا 
 الالؤون الميالالـ ت وال  الال ن لهالالا، كالال ل  كالالان خالالاور المالالاأة للمدالالاًاة بهالالا ودسالالخدا ا 

 اد.لل هوا  الديدلة والدعااة والفس
     دلالالوت د. صالالالل العسالالاي فالالن كدابالاله تالمالالاأة الخلدًدالالة فالالن مًالالات الدابدالالة والدعلالالدم  
    إن دخالالوت المالالاأة لمدالالدان العمالالت ًالالاء يددًالالة لخطالالط مداوسالالة مالالن قبالالت الاأسالالمالدة 
   الدالالالن ولالالالد  علالالالى دالالالد الدهالالالود و لالالال  إلي الالالاء مًدمالالالص عالالالالمن بالالالال ددالالالن وال أخالالالالق، 

 اددهم الخبدثة: الماأة.وكاي  وسدلدهم الكبا  للوصوت إلى ك
    وقالالد قدالالت: إن مفهالالوم عمالالت المالالاأة واال دمالالام بالاله داًالالص إلالالى بدادالالة الثالالواة الصالالياعدة 
فالالن أواوبالالا و لالال  عيالالدما بالالدأ عمالالات المصالالايص دفالالابون عالالن العمالالت يددًالالة إلا الالاقهم 

 بساعا  عمت طودلة و ا  أًا محدود.
املالة فالن المصالايص، فبسبا  ل  دخل  المالاأة مدالدان العمالت لدغطالن يلالل األدالدي الع

 خوًفا من دوقي العمت والخسااة المالدة المدادبة على  ل .
 

 المرأة والعمل في الغرب:
إن المالالاأة فالالن الغالالاا لالالم ديالالـ ت إلالالى مدالالدان العمالالت إال بعالالد أن يكالالت الاًالالت عالالن سالالد 

 حاًادها، فصاا  ماكمة على العمت.
يا أين حالدن إقالامدن : ولعت من الخدا أن أ كا  -احمه هللا  -دلوت د. دوسي موسى 

بفايسا كاي  دخدم األساة الدالن يالـ ل  فالن بددهالا فدالاة مالن الال من فدالاة د هالا علدهالا 
مخادالت وعاللالم كالام األصالت، فسال ل  ابالة األسالاة لمالا ا دخالدم  ال ه الفدالاة؟ ألالدس لهالا 
قادا دًيبها   ا العمت؟ فكان ًوابها: إيها من أساة طدبة فالن البلالدة ولهالا عالم كيالن 
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كيه ال دعيى بها وال دهدم فس ل : لما ا ال دافص األما لللفاء للحكم موفوا الغيى، ول
 لها علده باليفلة؟ فد    السددة من   ا اللوت وعافدين أن  ل  ال دًو  لها قايوياً.
    وحديلالال  أفهمدهالالا حكالالم اإلسالالالم فالالن  الال ه الياحدالالة، فلالالال : مالالن ليالالا بمثالالت  الال ا الد الالادص، 

       وًالالد  فدالالاة أو سالالددة دخالالار مالالن بددهالالا للعمالالت  لالالو أن  الال ا ًالالال  قايويالالاً عيالالديا لمالالا
 فن  اكة أو مصيص.

إن األا فن الدوت الغابدة ال دكلفه الدوت وال األعااي اإليفاق علالى ابيداله إ ا بلغال  
   الثامية ع ا من عما الا، لال ا فهالو دًبا الا علالى أن دًالد عمالالً إ ا بلغال   ال ا السالن،

 أو أن ددفص له أًاة الغافة الدن دسكيها.
 وللد يدج عن عمت الماأة فن الغاا أن دفكك  األسا.

و الالال ا مالالالا دعالالالا علمالالالاء الغالالالاا ومفكالالالاوه لافالالالص أصالالالوادهم عالدالالالاً ميالالال ادن محالالال ادن 
 مًدمعادهم من الهاودة يددًة عمت الماأة خاار بددها.

  دلالالوت أيالالا اود: إلن د الالدغت بياديالالا فالالن البدالالو  خالالوادم أو كالالالخوادم خدالالا وأخالالي بالالالء 
  معامالالت حدالال  دصالالبل البيالال  ملوثالالة بالال داان دالال  ا باويالالق حدادهالالا مالالن ا الالدغالهن فالالن ال

إلى األبد، أال لد  بالديا كالبالد المساللمدن، إياله عالاا علالى بالالد اإليًلدال  ًعالت بيادهالا 
 مثالً للا الت، فما ليا ال يسعى وااء ًعت البي  دعمت بما دوافق فطادها الطبدعدة.

كلطة ًسدمة باسدبداله ددادا ودلوت الكسدس كاادت: للد اادكا المًدمص العصاي 
 األساة بالمداسة اسدبداالً داماً.

      ود. ودالالن ددالاليس دلالالوت: إن  كالالالاء الطفالالت ديمالالو وقدادالاله علالالالى الكالالالم دلالالو  إ ا ي الالال  
 بدن أبوده ولم ددا  للمابدا  وال غاال  والمداسا .

    وباداايداسالالالت دؤكالالالد: أن األسالالالاة ايحلالالال  باسالالالدخدام المالالالاأة فالالالن األعمالالالات العامالالالة، 
وبالالدمن أن االخدبالالاا الالالواقعن أ هالالا أن المالالاأة ددمالالاد علالالى دلالدالالد األخالالالق الم لوفالالة، 

 ود بى أن د ت وفدة ل وًها إ ا دحاا  اقدصادداً.
 

 سلبيات عمل المرأة:
للد صاحا خاور الماأة للعمالت دغدالاا  اًدماعدالة فالن ي الم العاللالة وعالقالة األبيالاء 

 بالوالددن.
دعااس عمت الماأة مص طبدعة حدادها ك م و وًالة وقد أثبد  بعس البحو  العلمدة 

 يددًة لد ثا حالدها االيفعالدة والًسمدة واسدعايدها بايخادن لدابدة أبيالها.
ودوًد داللت علمدة على أن طوت فداة الافاعة الطبدعدة دالؤدي إلالى  دالادة المدالوت 

افالاع لدكدسالا االًدماعدة، ل ا فالطفت دحدالار إلالى األم الهادلالة المدفاكالة لعملدالة اإل
 الااحة اليفسدة واليمو الطبدعن.
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إفالالافة إلالالى مالالا سالالبق فهيالالا  سالاللبدا  أخالالا  ًالالااء خالالاور المالالاأة مالالن بددهالالا للعمالالت، 
 وميها:

أن كداا األم فداا  العمت الطودلة دللت من فداة الافاعة، ودللت من إدااا اللبن، 
       ددالالدلوقالالد دفالالطا بعالالس اليسالالاء إلالالى فطالالام الطفالالت فالالن سالالن مبكالالاة، ألن عملهالالا ال 

 لها فاصة دغ دة يفسها الدغ دة الماللمة لفداة الافاعة.
         أن المالالالالاأة العاملالالالالة قالالالالد دحًالالالالم عالالالالن اإليًالالالالاا إلالالالالى سالالالالن مدالالالال خاة، وقالالالالد دديالالالالاقل 

 ماا  اإليًاا.
   أن خالالاور المالالاأة للعمالالت دفالالعي الالالاوابط واأللفالالة بالالدن أفالالااد األسالالاة وابمالالا دالالؤدي 

    اد يسالالا الطالالالق فالالن المًدمعالالا  الدالالن دكثالالا إلالالى دفككهالالا وايهداا الالا وقالالد ثبالال  ا ددالال
 فدها خاور الماأة للعمت.

 
 :عمل المرأة في اإلسالم

اإلسالالالم ددالالن دكالالام المالالاأة ودحمدهالالا ودادالالد ا مصالالوية عفدفالالة، ألن فالالن  لالال  حمادالالة 
للمًدمالالالص ب سالالالاه، فالالالالماأة مسالالالدلا اإليسالالالان ومسالالالدودع سالالالاه وحافالالاليده ومافالالالعده 

 مسدلبت ًدالً صالحاً.ومابدده، فإ ا كاي  صالحة قدم  لل
 والبد   و مملكالة المالاأة وميطللهالا الحدالوي واللالاآن والسالية دال ماان المالاأة بالاللااا 

لكت من ال وًدن حلوقاً، وأل مه بواًبا  لدكدمت  -فن بددها، فلد ًعت هللا ع  وًت 
      بيالالالالاء األسالالالالاة والمًدمالالالالص، فالاًالالالالت دلالالالالوم بالكالالالالده والعمالالالالت واالكدسالالالالاا واليفلالالالالة، 

  دلالالالوم بالافالالالاعة والحفالالالاية ودابدالالالة األوالد، وداكهالالالا واًبالالالا  الميالالالـ ت والمالالالاأة 
 فداع للبد  بمن فده، ودفك  ل ساة حسداً ومعيوداً.

وفن عصالا الاسالالة والخالفالة الاا الدة ا الداك  اليسالاء مالص الاًالات فالن أمالوا عالدة 
كاقدبالالاس العلالالم، فكالالان مالالن اليسالالاء ااودالالا  ل حاددالال  وايثالالاا، وأددبالالا  و الالاعاا  

 فا  فن العلوم والفيون.ومصي
 -افالالوان هللا علالالدهم -وكايالال  يسالالاء اليبالالن صالاللى هللا علدالاله وسالاللم ويسالالاء أصالالحابه 

دخاًن فن الغ وا  مص الاًات، دسلدن الماء، ودًه ن الطعام، ودفمدن الًااه، 
 ودحافن على اللدات، مص السدا والعفاي.

لدعلدم فلالو ميعيالا المالاأة إن  يا  أعماالً فاوادة وملحة البد أن دلوم بها الماأة، كالا
 من دعلدم بيا  ًيسها فمن سدعلمهن؟

  ت يداكهن ًا ال  أم  ت يًعت الاًات دعلمويهن، وفن   ا خطا.
وكالال ل  الدطبدالالا والدمالالادس، فدالالدادس المالالاأة لبيالالا  ًيسالالها أقالالت خطالالااً مالالن دالالا  

 الاًات دعلمويهن.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





51 

 

غالن أن دلالوم بهالا المالاأة وأدفاً دلددم الخدما  االًدماعدة والخدادة لليساء أعمات ديب
 لدحلدق االكدفاء  ادًدا ودصبل لدديا قوة يسالدة كبداة مدخصصة.

     إن مفهالالوم عمالالت المالالاأة فالالن اإلسالالالم أ الالمت وأعمالالق ممالالا ديالالادي بالاله دعالالاة دحادا الالا 
     مالالالن قصالالالاه علالالالى العمالالالت المالالال ًوا فلالالالط فاألمومالالالة عمالالالت، ودابدالالالة األوالد عمالالالت 

 دم المًدمص عمت.وأعمات البد  عمت، والمحاف ة على ق
 

 عمل المرأة في البالد اإلسالمية:
        إن خالالالاور المالالالاأة فالالالن الالالالبالد اإلسالالالالمدة كالالالان دبعدالالالة ودللدالالالداً وإعًابالالالاً بمالالالا صالالالواه

 لها الميخدعون بحادة الماأة الغابدة الم عومة واسدغاللها االقدصادي ال الي.
بالدالالالن السالالفوا  فدالال ثا يسالالاء المسالاللمدن بيسالالاء الغالالاا و اد الخالالاور للعمالالت، و اد

 واالخدالط المؤددان للفساد وال ا بالمًدمص.
إن اإلسالم دادد للماأة أن دكون حلدي  وًهالا دؤدالده ودي الطه وداكباله فالن واًباداله 
وأعماله، وأن دكون ابة بد  ومابدة أًدالات وأيالس  ور، وأن دكالون مدعلمالة مثلفالة، 

 وأن دكون قودة فن دديها صادقة فن حدادها، صاباة اافدة.
   للالالد كالالان مالالن يسالالاء المسالاللمدن فالالن األًدالالات الفافالاللة عالمالالا  ومعلمالالا  وعالالامال ، 

 لهن ففلهن وقدا ن.
ما اأد  أحًدا أعلالم بفلاله وال بطالا وال ب العا  -افن هللا عيه -قات عاوة بن ال بدا

 .-افن هللا عيها  -من عال ة 
     وكالالالالالان الصالالالالالحابة دعافالالالالالون ألمهالالالالالا  المالالالالالؤميدن حلهالالالالالن ودعملالالالالالون بيصالالالالالحهن، 

 س لويهن عما ًهلوه من أموا دديهم.ود
وكان من اليساء عامال  حدى فن عصا الاسوت صلى هللا علده وساللم فلالد فالااا 

  وثبالال  أن امالالاأة مالالن األيصالالاا ًالالاء   -افالالن هللا عيهالالا  -اسالالوت هللا بمالالات خددًالالة 
إلى اسوت هللا و و ًالس عيد الماوة فلال  دا اسوت هللا: إين امالاأة أبدالص وأ الداي 

    د  أن أبدالالص سالاللعة فدسالالام بالال كثا، فلالالات صالاللى هللا علدالاله وسالاللم: تتال دفعلالالن،فابمالالا أا
       إ ا أاد  أن د الالالداي السالالاللعة فاسالالالدامن بهالالالا الالالال ي دادالالالددن أن د خالالال ي بالالاله أعطدالالال  

 أو ميع   .
 إن الماأة فن اإلسالم ااعدة فن مات  وًها، ومسؤولة عن اعددها.

      ن ب عمالالالات  الالالاقة فالالالن البدالالالو ، دلمالالال -افالالالن هللا عالالاليهم  -وقالالالد كالالالان يسالالالاء الصالالالحابة 
         -افالالالن هللا عيهالالالا  -وعالالالن أسالالالماء  -افالالالن هللا عيهالالالا  -كمالالالا ثبالالال  عالالالن فاطمالالالة 

 فكن دطبخن ودغسلن ودعًن ودطحن ودخب ن ودعلفن الخدوت.
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 أسباب العمل وتنمية المجاالت البيتية:
  ة المالالاأة  الالن  الالن فالالن المافالالن والحافالالا وفالالن كالالت  مالالان ومكالالان، فلالالد دوًالالد الاكبالال

  عيالالد بعفالالهن بالكسالالا المالالادي مالالن أًالالت ال الالعوا باسالالدلالت ال خصالالدة أو ال الالعوا 
 بمدعة العمت ول ده.

          وقالالالد دمدالالالت المالالالاأة إلالالالى العمالالالت دحسالالالًبا لدللبالالالا  الالالالد ا ويوالبالالاله، كحالالالاال  الدامالالالت 
 أو الطالق، أو قد دا  ال وًان الفاواة فن افص مسدو  األساة المادي.

 الاكبا  م بعة بمهن دمااسها الماأة فن بددها.ففن المافن، كاي    ه 
الالالا بعالالالس األمالالالوا، وأصالالالبح  بعالالالس المهالالالن الو دفدالالالة   بدالالالد أن الدطالالالوا الحالالالدد  كدم

 دمااس خاار البد .
 ل ا، فمن األففت أن دسعى المًدمالص إلالى ديمدالة المًالاال  الدالن دسالدطدص فدهالا المالاأة 

 أن دمااس العمت الدكسبن أو خدمة مًدمعها و ن فن بددها.
 مدى وكدي دعمت الماأة؟:

  دًدالالا د. صالالالل العسالالاي فالالن كدابالاله: تالمالالاأة الخلدًدالالة  علالالى  الال ا السالالؤات بلولالاله: 
   دعمالالت المالالاأة عيالالدما دكالالون  يالالا  حاًالالة اًدماعدالالة ملحالالة ددطلالالا أن دعمالالت المالالاأة 

 عماًل م ًوًاا ددفق مص دكوديها وأيوثدها وال ددصادم مص قدم اإلسالم.
 أما كدي؟

 اأة وفًلا لل اوط والفمايا  الدالدة:فدلوت: دعمت الم
 أال ديافن عملها الم ًوا دكوديها األيثوي.

 أال دؤدي عملها الم ًوا إلى اخدالطها بالاًات.
 أال دعدلها عملها الم ًوا عن دوا ا األساي.

 أال دكن عملها الم ًوا مدعاة لدباًها.
حاًة اًدماعدة ملحة ومن ثم، فإ ا أخ     ه الفمايا  فن االعدباا، وكاي   يا  

دمكالالن للمالالاأة أن دعمالالت عمالالاًل مالال ًوًاا فالالن عالالدد مالالن المًالالاال ، و لالال  مثالالت: الطالالا، 
الدمالالالادس، الدالالالدادس، الخدمالالالة االًدماعدالالالة، األعمالالالات الدًاادالالالة الخاصالالالة باليسالالالاء 

 كالحداكة واليسدج والخداطة.
 مد  فعالدة عمت الماأة فن ديمدة االقدصاد الوطين:

فالن  ال ا الًايالا مالن الي الا إلالى المالاأة باعدباا الا مالواًدا ديطلق مفهوم عمت المالاأة 
 ب اًدا مهًما ديبغن االسدفادة ميه، فن  دادة اللداة اإليداًدة للدولة.

      و لالال  عيالالدما دحالالت المالالاأة الوطيدالالة محالالت األدالالدي العاملالالة األًيبدالالة، فدصالالبل ميدًالالة 
ن أما ماكالوا فداله ال مسدهلكة فلط، واالسدفادة من الماأة فن ديمدة االقدصاد الوطي

 ومدفق علده.
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 ولكن:  ت عمت الماأة الم ًوا  و ما دًا قداسه؟
بالطبص ال، فديبغن قداس عمت الماأة الم ًوا، وكدالا المال ًوا المدمثالت فالن األمومالة 

 ودابدة األوالد وأعمات البد .
 

 سبل تحقي  زيادة مشاركة المرأة في التنمية االقتصادية واالجتماعية:
ا  األساسالالالدة للمالالالاأة ولدحلدالالالق  دالالالادة م الالالااكة المالالالاأة فالالالن الديمدالالالة لدحلدالالالق المهمالالال

 االقدصاددة واالًدماعدة ديبغن أن ددم  ل  عن طادق:
 العمت على اسددعاا كافة الفددا  فن الدعلدم سواء فن الادي أو الحفا.

 إفافة ملااا  دااسدة خاصة بالفددا  لدعلدمهن بعس الصياعا  الميـ لدة.
ي دالالابدن أطفالالالهن ودعلمالاليهم الكالالالم والم الالن والي افالالة والعيادالالة دعلالالدم الفددالالا  كدالال

 الصحدة.
 واء والالدعادا ، وأال ددالبعن دعلدم الفددا  أن دحالدف ن بكالاامدهن وأال دخالدعهن بالاأل

 عا  واأل داء األًيبدة، حدى ال ددبدد الدخت الوطين فدما ال طالت ميه.الصا
ات وعيصالا مهالم مالن عياصالا دلالدم الداكد  على دوا الماأة كابة أساة ومابدة أًدال

 الوطن وديمدده إ ا أحسي  الماأة اللدام بمسؤولددها وواًبادها بكت ًد والد ام.
 وبهالال ا د الالاا  المالالاأة م الالااكة فعالالالة فالالن دحلدالالق الديمدالالة االقدصالالاددة واالًدماعدالالة

 لسعادة يفسها وأسادها ومًدمعها.
 

 أفكار اقتصادية حول عمل المرأة:
الماأة طبًخا وال كسالاًل علالى سالبدت الوًالوا، و ال ا دؤكالد ًعالت فن اإلسالم ال دكلي 

         عمالالالت المالالالاأة فالالالن البدالالال  إيداًالالالاً اقدصالالالادداً، وفالالالن  الالال ا دمدالالال  علالالالى موقالالالي الغالالالاا 
 من عمت الماأة فن البد .

فلد لوح  فن عدة دوت ا دداد فال العمت المداحة لليساء علالى مخدلالي المسالدودا  
مع م الدوت الصياعدة والبلدان اليامدة أخ  ايدمار من حد  الكفاءة والمسؤولدة ففن 

% مالن اليسالاء 02اليساء فن العمت ددلدم ودال داد حدالى أصالبل دوًالد فالن العالالم يحالو 
    دعملالالالن فالالالن الي الالالاط االقدصالالالادي، وحالالالوالن ثلالالال  عالالالدد العمالالالات ددالالال لي مالالالن اليسالالالاء، 

 خاصة فن الدوت الصياعدة.
ان المدلدمالة دعمالت بالالاكم مالن اادفالاع ول ا ياد  بعفهم ب يه مادام  الماأة فن البلد

   دخالالت  وًهالالا، فإيهالالا فالالن الالالدوت اليامدالالة أحالالور إلالالى العلالالم اليخفالالاس دخالالت الالال ور 
وكثاة األطفات، وعملها دساعد على اإلسااع بمعالدت اليمالو االقدصالادي واالًدمالاعن 

 للمًدمص.
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كمالالا دلولالالون إن المالالاأة يصالالي المًدمالالص، ويصالالي قالالوة العمالالت فدالاله، فدعطدلهالالا إ الالداا 
 لموااد، وكاامة الماأة فن عملها.ل

والحلدلالالة، أن عمالالت المالالاأة فالالن الالالدوت الغابدالالة لالاله أسالالبابه الداادخدالالة وأسالالبابه المدعللالالة 
 بالداكدبة االًدماعدة والمبادئ األخالقدة والمثت اللدمدة الدن دحكمه.

ثم إن كبا حًم األساة و دادة عدد األطفات دفالاس أن دالؤدي  لال  إلالى بلالاء المالاأة 
 ها ل دادة األعباء المللاة على كا لها.فن بدد

   كمالالا أن عالالدم إدخالالات عمالالت المالالاأة فالالن بددهالالا فالالمن بيالالود اليالالادج الالالوطين دعالالد دفالاللداًل 
      فالالالن معالالالاددا قدالالالاس الي الالالاط االقدصالالالادي، ألن عمالالالت المالالالاأة فالالالن بددهالالالا  الالالو إيدالالالار 

 فديبغن احدسابه فن اليادج الوطين بدلددا أًا المثت.
المادي المدمثت فالن دخالت المالاأة ديبغالن أن ي خال  فالن الحسالبان  وعيد الي ا إلى العالد

     دكلفالالالالالة الفاصالالالالالة البددلالالالالالة والمفالالالالالاعة والمدمثلالالالالالة فالالالالالن أًالالالالالوا الخالالالالالدم والسالالالالالاللدن 
          ومصالالالالالاادي المابدالالالالالا  ودوا الحفالالالالالاية، والطعالالالالالام المًهالالالالال  خالالالالالاار الميالالالالالـ ت، 

 مما دعين أن الصافن اليادج ال دلابت سلبدا  خاور الماأة للعمت.
     داًالالص بعفالالهم ال دالالادة فالالن د الالغدت اليسالالاء إلالالى اادفالالاع دكالالالدي الحدالالاة، والاكبالالة و

فن افص مسدو  المعد ة و هوا ايال  الميالـ لدة الحددثالة الدالن سالهل  عمالت البدال  
إفالالافة إلالالى اادفالالاع مسالالدودا  الدعلالالدم و هالالوا الخالالدما  الدالالن دسالالاعد علالالى خالالاور 

أيالاله إلالالى الدالالوم عًالال   المي مالالا   المالالاأة كالالدوا الحفالالاية والمطالالاعم واليلالالت. الواقالالص
     حدالالالى الدولدالالالة عالالالن دحلدالالالق المسالالالاواة العملدالالالة فالالالن األًالالالوا بالالالدن الاًالالالت والمالالالاأة، 

 فاًات األعمات والمؤسسا  داون دل  المساواة بميطق اإليدار االقدصادي.
فالماأة أقت عمالً وإيدار من الاًات وأقت ابدكاااً وطموحاً، كما أن لهالا أعبالاء العالادة 

ة والحمت والدفكدا فن األوالد، وفن األيوثة ومطالبها مالا د الغلها عالن مالوا اة ال هاد
   الاًالالت فالالن عملالاله، ودعوقهالالا عالالن الدلالالدم فالالن العمالالت،  الال ا ًعالالت أًالالا المالالاأة دعالالادت 

 يصي أًا الاًت فن مع م البلدان.
      ثالالم إن المالالاأة مطبوعالالة علالالى حالالا ال ديالالة والحلالالن فالالإ ا خاًالال  مالالن بددهالالا لدعمالالت

كثدالالااً مالالن المالالات الالال ي د خالال ه علالالى ثدابهالالا و ديدهالالا ودصالالفدي  الالعا ا، فإيهالالا سالالديفق 
    خصوصالالالاً أن دوالً كثدالالالاة د الالالكوا مالالالن المالدالالالدن الدالالالن  دالالال  ا فالالالن دفا الالالا  ال ديالالالة، 

 و ن أموا ال داقى بمًدمص وال ددلدم باقدصاد.
 وقد أثبد  بعس الدااسا  أن اإليدار ديخفس بوًود الماأة فن المكدا.

أعماالً ميـ لدة  ا  ًدو  عالدة ودياسا طبدعالة المالاأة كالالغ ت  ومص  ل  فإن  يا 
والخداطالالة واليسالالدج واالقدصالالاد الميالالـ لن، فلالالد عافالال   الال ه األعمالالات ميالال  اللالالدم دلالالوت 

     :تالمغالالال ت فالالالن دالالالد المالالالاأة كالسالالالدي فالالالن دالالالد المًا الالالد  -افالالالن هللا عيهالالالا -عال الالالة 
 أكفد  بمغ لن. وكاي  أم سفدان الثواي دلوت له: دا بين اطلا العلم وأيا
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إن   ه الخباا  دمكن دوااثها بمالا دكسالا األًدالات خبالاة مديامدالة ودحلالق لهالم م دالة 
  إيداًدالالة كمالالا يالحالال  فالالن بعالالس المًدمعالالا  كصالالياعة السالالًاد فالالن إدالالاان وك الالمدا 

 والدن ددم ددوداً وفن الميا ت.
 وكالباً ما دكون   ه الصياعا  مدلية ومادفعة الثمن والطلا علدها كبدا.

   باليسالالبة ليسالالا الموالدالالد فإيالاله عالالادة مالالا دكالالون فالالن األسالالاة الدالالن دعمالالت فدهالالا المالالاأة  أمالالا
أقت من دلال  الدالن ال دعمالت فدهالا المالاأة، و ال ا كدالا مياسالا دابودالاً، وكمالا أن بعالس 
المًدمعا  دحدار إلى  دادة سالكايدة، بالت إن بعالس الالدوت د الًص علالى  دالادة اليسالت 

 من خالت إعايا  عن كت طفت فن األساة.
ومن ثم فمن المفاوس أن دغدا  دكت الدعلدم اليسالن مالن حدال  عالدد الساليوا  ومالن 
حد  الدخصصا  وك ا دعددت الهدكت الالو دفن اليسالوي بإدًالاد أعمالات  ا  سالاعا  
 عمت أقت، وك ا إدًاد فاصة للدخوت والخاور، فن  كت دو دي ً لن أو وقدن.

وا الا األمالومن فالن اعادالة األطفالات فالإن المالاأة الدابايدالة دالؤدي د -مالثالً  -فن الدابان 
 بصواة دفوق كثدااً الماأة األمادكدة.

ل ا فإن الدابايدة ال ديدار فن السلم الو دفن الال ي دالؤدي إلالى الحصالوت علالى و دفالة 
 مد  الحداة بت ددا  عملها بعد ال وار.

  خدامالالاً أقالالوت: إن للمالالاأة فالالن بددهالالا مالالا د الالغلها ودمالال  علدهالالا فااكهالالا، ودلدهالالا السالال م، 
 ولدس   ا قاصااً على العمت خاار الميـ ت.

 
 مهارات تنمية استثمار األموال

المالالات  ديالالة الحدالالاة الالالديدا، وللالالد أيعالالم هللا سالالبحايه علالالى الكثدالالادن فالالن عالميالالا العابالالن  
ب موات وفداة د دد عن حاًدهم . و م كالبالاً مالا داكبالون أن دعافالوا كدالي دحالاف ون 

 مددها . علدها، ودحااون فن اخدداا السبت لدي
خاصالالة وأن اال دمالالام باسالالدثماا األمالالوات قالالد  اد كثدالالااً فالالن أداميالالا  الال ه و الالغت  

 الكبدا والصغدا فال دكاد ديعلد مًلس إال وددطاق الحدد  فده إلى االسدثمااا  . 
فيالالالا  بعالالالس اليالالالاس دمالالالدحون العلالالالاا ودحفالالالون علدالالاله، وآخالالالاون داكبالالالون  

 وال دًد أكثا فماياً ميها . باألسهم ود ديون  ااء ا وفلة ثالثة دطاي الدحي 
فإ ا كان   ا  و عصا عدم االسالدلااا والثالواا ، فهالو أدفالاً عصالا الدطالوا  

والمات واألعمالات و ال ه أمالوا كثدالاة دوًالا المحاف الة علالى المالات ومعافالة الطادالق 
 اللودم لديمدده واسدثمااه . 

 إن اخدداا الماء السدثماا معدن ديبغن أن ديطلق من أمادن :  
  .ألوت :المعافة الوافدة لمخدلي أيواع االسدثماا ومد ا  كت ميهاا     
 الثاين : الاؤدة الوافحة أل داي الماء من االسدثماا .      
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  :إن مع م الياس دففلون االسدثماا ال ي دفمن لهم أموااً ثالثة 
 األوت : المحاف ة على اأس مالهم . 

 الثاين : دلددم أكبا يسبة ممكية من الابل .
 الثال  : إبلاء مالهم فن مدياوت أدددهم لدسدعملوه مدى  اءوا . 

ووافالل أنم االسالالدثماا الال ي دًدمالالص فداله  الال ه المدال ا  الالالثال ،  الو االسالالدثماا  
دأ أيه من اليادا أن دًدمص سالمة اأس المات مص الدخت المادفص واللن . المثا د  سالدولة بأ

 لفة دمل    ه الم ادا بيسا مدفاودة. فاالسدثمااا  المخدالدامة فن اسدثماا واحد . 
االسدثماا العلااي الوسدلة االسدثماادة األولالى،  لال  ألن العلالاا ب يواعاله كالان  

  .ففت مًاال  االسدثماا الموًودةولم د ت أحد الملوما  األساسدة للثاوة . و و أ
 ا : والممد ا  الدن دًعت من العلااا  اسدثماااً محموداً وماكوباً كثداة، ميه 

 كون العلاا ثابداً ًامداً، و  ا دففن علده صفة الدوام .  -8
 إن العلاا بدوامه أففت م و  أمام موًا  الدفخم المالن.  -0
إن العلااا  خاصة عيدما دسدثما ودؤًـا ددا مدخوالً سيوداً إلى ًايا اادفالاع  -0

 قدمدها. 
ن األسالهم وسالدلة اسالدثماادة إن امدال  العلاا دولد فن اليفس بهًة. واالسدثماا ف -0

 . ثايدة
   :وحسيا  االسدثماا فن األسهم كثداة وميها  
 اال دداد الدللالن فن قدمة األسهم.   -أ   
 إيها دلدم عالداً يلدداً يددًة دو دص أاباه ال اكة على المسا مدن. -ا 
دحودلهالا كون األسهم اسدثماااً سالالً، أي باإلمكان بدالص األسالهم فالن أدالة لح الة و -ًـ 

 إلى سدولة يلددة. 
 إن اإليسان دمكيه الدخوت فن مًالها باأس مات صغدا يسبداً . 

والوسدلة االسدثماادة الثالثالة  الن االسالدثماا فالن الساليدا . حدال  ديعالدُّ الساليدا   
امال اً لالسالالدثماا األمالالدن المدالالدن الالال ي دلًال  إلدالاله اؤوس أمالالوات المسالاليدن المدلاعالالددن، 

الالالالدأ أن  الالالال ه الوسالالالالدلة  فدحالالالالاف  علدهالالالالا ودلالالالالدم لهالالالالم د                دخالالالالالً ميد مالالالالاً دعد الالالالون ميالالالاله بأ
 من إ كاال   اعدة ددصت بالمس لة الابودة.     ال دخلو 
          كمالالالالا دلالالالالوت  ا الالالالا صالالالالاله الالالالالددن الميًالالالالد فالالالالن كدابالالالاله الاالالالالالص –فالسالالالاليدا   

       "كدالالالالي دسالالالالدثما أموالالالالال " : دالقالالالالن اواًالالالالاً كبدالالالالااً بالالالالدن المسالالالالدثمادن المحالالالالاف دن، 
   :أليها دلدم لهم م اداً فاددة ال دًدويها فن كدا ا ومن  ل 

 الدخت الًااي المفمون و يا دكمن الم كلة الابودة فن   ه الوسدلة.  -8
 فمان سالمة اأس المات المسدثما .  -0
 اخدداا السيدا  ال ددطلا من المسدثما البح  والدمحدل ال ي ددطلبه األسهم .  -0
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  ا والففة وسدلة اسدثماادة اابعة . و ل  ألن خصالل ال  ا واالسدثماا فن ال
 عدددة وميها : 

 أنم ال  ا مددن ددوم ودصعا إدالفه .  
 أنم ال  ا قابت للدً يء والدلسدم بسهولة .  
 أن ال  ا خفدي دسهت يلله .  
أن الالال  ا أففالالت صالالددق وأيًالالص وسالالدلة لدالال مدن الحاًالالا  فالالن فدالالاا  االفالالطااا  

 هداا االقدصادي .األمين واالي
 واسدثماا الدحي الفيدة اللددمة يوع خامس من أيواع االسدثماا . 

     وقالالد اعدبالالا اقديالالاء الدحالالي الفيدالالة علالالى اخالالدالي أيواعهالالا علالالى مالالا العصالالوا  
 من عالما  الدمدن والحفااة وال وق الافدص واإلحساس الما ي . 

 وم ادا االسدثماا فن الدحي كثداة، وميها : 
 به  واة ًمعها من ل ة االمدال  ألعمات فيدة فاددة . ما د عا 

     مالالا دسالالدفدده المسالالدثماون مالالن اادفالالاع أثمايهالالا، ي الالااً لإلقبالالات علدهالالا والطلالالا لهالالا،  
 مص قلة عدد ا وصعوبة الحصوت علدها .

وقد أفاي بعالس البالاحثدن وسالالت اسالدثماادة أخالا  مثالت: االسالدثماا فالن الًالوا ا 
دخالالاا والودالالالص وصالالياددق االسالالدثماا فالالن األسالالواق المالدالالة، واألحًالالاا الكادمالالة، واال

  .والمفاابة فن أسواق السلص
ومهما دعدد  أيواع االسدثماا ووسالله فإن الملصد األوت ميها كلها  و  دادة  

الماسالالومة لهالالا  اأس المالالات والمحاف الالة علدالاله . واالسالالدثمااا  دحلالالق  الال ه األ الالداي
سالاللة كاألسالهم دحالوت إلالى عملالة يلددالة بكالت فبعس االسالدثمااا  بداًا  مدفاودة . 

سهولة، ولكن كدا ا كالعلاا ًامد دصعا بدعه . فدطالوت دحودلاله إلالى اليلالد . وميهالا 
االسالالالدثمااا  الدالالالن ددآكالالالت قدمدهالالالا ودفالالالعي قودهالالالا ال الالالاالدة دحالالال  وطالالال ة الدفالالالخم 

  .س د داد قدمدها فن فداا  الدفخمكالسيدا  فن حدن أن ال  ا والدحي على العك
اوق بدن   ه األيواع من االسدثماا مهمة أليها  ن الدالن دالؤثا فالن ادخالا  قالـااا والف

 االسدثماا واخدداا الوسدلة المياسبة، ول ل  فإن معافدها فاوادة لكت مسدثما . 
  .كثا فماية وسالمة لديمدة الماتإ  الياس مدفلون على أن االسدثماا  و الطادق األ

دأ أن االسالدثماا قالد دصالبل مافال د  اً م ميالاً كاإلدمالان، عيالد بعالس المسالدثمادن الال دن بأ
 أيعم هللا علدهم باألموات . 

فدصبل حدادهم عيدل  ملدصاة على عدِّ يلالود م ودفلالد علالااادهم، ومالحلالة أسالهمهم، 
إن السالعادة  .واعادة ساليدادهم، والدفكدالا فالن  دالادة أمالوالهم . فددحولالون عبدالداً للمالات

فدة والبعد عن الطمص ولدس فن الليالاطدا المليطالاة  ن فن اللياعة وااحة البات والعا
 من ال  ا والففة . وقددماً قدت : اللياعة كي  ال دفيى .
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 الرابعة : فن إدارة ميزانية البيت الركيزة
 

 ترتيب أولويات اإلنفا  األسري 
 

: إن الدالوا ن بالدن إدالاادا  األسالاة ومصالاوفادها، مالن أسالس إداادهالا  ميزانية البيت
وددطلا   ا األمالا إعالداد موا يالة أو مد ايدالة، ددفالمن دلالددا اإلدالاادا  واقدصاد ا 

      واليفلالالالا  ملالالالدًما لمعافالالالالة الفالالالالس المدوقالالالص وكدفدالالالالة اسالالالدثمااه، والعًالالال  المدوقالالالالص 
 وسبت ددادبه أو معالًده بطادلة ا ددة.

   وددطلالالالالا إعالالالالادة  الالالال ه المد ايدالالالالة دحددالالالالد ثالالالالم دلالالالالددا عياصالالالالا اإلدالالالالاادا  واليفلالالالالا  
 السدثماا ومصادا ددبدا العً .ومًاال  ا

وعلده، فالدمكن دحددالد الملصالود بمد ايدالة األسالاة ب يهالا تملابلالة بالدن إدالاادا  األسالاة 
ويفلادهالالا خالالالت فدالالاة معديالالة لمعافالالة الفالالالس أو العًالال ، ودااسالالة البالالدالت المداحالالة 

 السدثماا الفالس ودغطدة العً  .
 ودحلق مد ايدة األساة العددد من الفوالد، ميها:

      اعد المد ايدالالالة فالالالن دلالالالددا إدالالالاادا  األسالالالاة ملالالالدماً، وكالالال ل  اليفلالالالا  المدوقعالالالة دسالالال
 خالت فداة معدية، وب ل  دعاي ملدماً ملداا الفالس أو العً  المدوقص.

دساعد المد ايدة فن دااسة سبت اسدثماا الفالس المدوقص اليادج عن  دادة اإلداادا  
 ة السدثمااه.على اليفلا  والبح  عن الطادلة المياسب

 دساعد المد ايدة فن دااسة سبت ددبدا العً  المدوقص فن مد ايدة األساة.
 دساعد المد ايدة فن محاسبة أفااد األساة عن اليفلا  واإلداادا .

       دسالالالاعد المد ايدالالالة فالالالن دالالالدادا األوالد علالالالى كدفدالالالة إدااة البدالالال  مالدالالالاً واقدصالالالادداً 
 الوالددن.قبت  واًهم و ل  دح  إ ااي ودوًده 

دلالالوت الالالدكدوا حسالالدن  الالحادة فالالن كدابالاله تاقدصالالاد البدالال  المسالاللم فالالن فالالوء ال الالادعة 
اإلسالالالمدة : بعالالد أن  كالالا  الال ه الفوالالالد: إن  الال ه الم ادالالا وكدا الالا دًعالالت مالالن فكالالاة 
المد ايدالالة مالالن الواًبالالا  حدالالى ال دحالالد  م الالاكت ياًمالالة عالالن سالالوء أو عالالدم الدلالالددا 

       ن ليالالالا يمالالالا ر كثدالالالاة كالالالان فدهالالالا الخلالالالت واالحددالالالاط للمسالالالدلبت، والواقالالالص العملالالالن دعطالالال
 بدن اإلداادا  واليفلا  من بدن أسباا الخالفا  ال وًدة... .

وعلده فعيد اللدام بإعداد المد ايدة ديبغن أن ي خ  فن االعدبالاا مًموعالة مالن اللواعالد 
 الدن دًعت   ه المد ايدة فعالة وا ددة، وميها:

             ايدالالالالة األسالالالالاة فدالالالالاة  ميدالالالالة ديعالالالالدُّ عيهالالالالا، قاعالالالالدة المالالالالدة ال ميدالالالالة: بالالالال ن دكالالالالون لمد 
 فلد دكون  هادة أو ابص سيودة أو سيودة.
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         قاعالالالدة الدالالالوا ن: بالالالدن اإلدالالالاادا  واليفلالالالا  بلالالالدا االسالالالدطاعة، لدخطالالالدط اليفلالالالا  
 فن فوء اإلداادا  المدوقعة.

فالوء الواقالص  قاعدة الواقعدة: عيد دلددا إداادا  ويفلا  األساة، ب ن دكون  لال  فالن
 ال ي دعاد ه األساة.

قاعدة الم الاواة: بالدن أفالااد األسالاة عيالد إعالداد مد ايدالة األسالاة، إ  دعطالن ال الوا  
 حاف اً معيوداً لكت أفااد األساة.

دلالالوت الالالدكدوا حسالالدن  الالحادة فالالن كدابالاله السالالابق: تلالالو الدالال م البدالال  المسالاللم باللواعالالد 
 ودًيا الم اكت المالدة... السابلة فن إعداد مد ايدده لصلل حاله واسدلام 

 وددمثت عياصا مد ايدة األساة فن أابعة بيود الدسدة و ن:
 أوالً: بيد اإلداادا : وميها:

 اإلداادا  األساسدة مثت: األًوا والاوادا الدوادة.
 اإلداادا  المساعدة مثت: الحواف  والمكافآ .

 إداادا  أخا  مثت: اإلعايا  والهبا .
 : وميها:ثايداً: بيد اليفلا 

اليفلالالالا  األصالالاللدة مثالالالت: يفلالالالا  حفالالال  الالالاليفس كيفلالالالا  الم كالالالت والم الالالاا والملالالالبس 
 والمسكن والصحة، ويفلا  حف  الددن وحف  العلت وحف  العاس وحف  المات.

 اليفلا  الواًبة مثت: اليفلا  على ال وًة واألوالد وال كاة الواًبة.
 لحسن.اليفلا  الدطوعدة مثت: الصدقا  الدطوعدة واللاس ا

 اليفلا  الكمالدة الدحسديدة مثت: يفلا  الواللم والحفال .
               ثالثالالالالالاً: بيالالالالالد الفالالالالالالس اليلالالالالالدي: اليالالالالالادج عالالالالالن  دالالالالالادة اإلدالالالالالاادا  علالالالالالى اليفلالالالالالا ، 

 ومن سبت اسدثمااه:
 اسدثمااه  ادداً فن م اوعا  فاددة.

 اسدثمااه ماابحة أو مفاابة ًماعدة.
 دة من خالت صدغ االسدثماا ال اعدة.اسدثمااه فن المصااي اإلسالم

 اابعاً: بيد العً  اليلدي:
 اليادج عن  دادة اليفلا  على اإلداادا  ومن سبت دغطدده: 

 دغطدة العً  عن طادق اللاس الحسن.
 دغطدة العً  من المدخاا .

 وديبغن أن دح ا من االقدااس بالابا، أو اإليفاق فن مًاال  فدها معصدة هلل.
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لمد ايدة لدس  ًدددة، ولكيهالا  كالا  فالن اللالاآن الكالادم فالن قصالة دوسالي إن فكاة ا
علده السالم، حد  طبل  موا ية أو مد ايدة الدولة، مالن خالالت موا يالة إيدالار اللمالل 
فن سيوا  السبص الاخاء، واسدهالكه فن سيوا  السبص العًالاي ال الداد، كمالا طبلال  

ما ، وموا ية يفلا  الغال وا  فن بد  مات المسلمدن فن موا ية الموااد واالسدخدا
 وما ددطلبه من إداادا  وسبت ددبدا العً  إن وًد.

أخدم بلولن إن مد ايدة األساة دعد من أ م الوسالت المسالاعدة علالى دلالددا اإلدالاادا  
       واليفلالالالالا  مسالالالالبلاً، ومعافالالالالة العًالالالال  وسالالالالبت دالالالالدبداه ودغطددالالالاله، ومعافالالالالة الفالالالالالس 

 مد ايدة ل ساة مبيدة على أسس ا ددة. وسبت اسدثمااه وديمدده، وصوالً إلى
 

      : مالالن المعلالالوم أن دعالالالدم اإلسالالالم دالالدعو إلالالى الحالالد  االعتاادال فااي اإلنفااا  األسااري
مالالن المبالغالالة فالالن اإليفالالاق، واالكدفالالاء بالفالالاوادا ، كمالالا أن االسالالدغياء عالالن الففالالوت 
   واالكدفالالاء بالفالالاوادا  مطلالالا الالالدس، فللمالالاأة حالالق مالالثاًل فالالن الدالال دن بكالالت  الالنء 

 د دد من ًمالها وأيوثدها، ولكن بال إفااط، ووفق الفوابط ال اعدة الماعدة.
واإلسالالالم دوصالالن باالعدالالدات فالالن اادالالداء المالبالالس ودكالالاه الدبالالا ن والدكلالالي ال الالالد، 
   ودسالالدحا البسالالاطة وديبالال  المبالغالالة فالالن اليفلالالا ، ولهالال ا كالالان الدوسالالط لالالا الففالالدلة، 

 و و خدا األموا.
إليفاق من كدا إسااي وال دلددا، ففن اإلسااي الفلا وال ت، االقدصاد الدوسط فن ا

وفن الدلددالا الحسالاة واللالوم، ومالن سالل  سالبدت االعدالدات فالن كيالاه وفلالاه فلالد اسالدعد 
    ليوالالالا الالالد ا، وصالالاا بمالال من مالالن عالالوادي ال مالالان وطالالواائ الحالالدثان كالالالماس 

الدالن دعال  يدلهالا  وفلد اللداة على الكسا وسهت علده إداا  الكثدا من مطالا الحداة
 بغدا المات، وعاش ع د  اليفس حمدد السداة ًلدت األثا.

ولالقدصاد ميـ لده فن حداة الفاد واألمة، وقد أبان  لال  اليبالن صاللى هللا علداله وساللم 
بلوله: تتاالقدصاد يصي المعد ة   له ا كالان االالد الحكومالا  المي مالة فالن أعمالهالا 

 وسبدت العلالء فن كت  مان ومكان.
األسدا  محمد أحمد ًاد المولى فن كدابه تالخلق الكامت : االقدصالاد مالن أ الها  دلوت

العلالالوم العصالالادة ومالالن أ الالم مالالا دعيالالى بالاله أ الالت االًدمالالاع واإلدااة مالالن بالالدن علالالالوم 
 الحفااة والعماان فن   ه األ مان.

ليالالوا فأ ا أأي  دنأ إا أ الَّالال ا لأالالم   ومالالن ايدالالا  الحافالالة علالالى االعدالالدات فالالن اليفلالالة، قولالاله دعالالالى: ﴿وأ
اًمالالالا﴾ ]الفاقالالالان:  لاالالال أ قأوأ نأ  أ الالالد  الالالانأ بأ كأ وا وأ ديالالالاي ل  لأالالالم  دأ فيوا وأ الالالاا        [، وقولالالاله عالالال  وًالالالت:09ديس 

الالوًاا﴾  سي ح  ليوًمالالا مأ الالدأ مأ عي ل  دأ الالطا فأ س  الالتَّ ال بأ ا كي هأ الالط  سي ب  الأ دأ ييلاالال أ وأ ليولأالالًة إالأالالى عي غ  الالدأ أ مأ الالت  دأ عأ  ً الأ دأ ﴿وأ
 [. 07]اإلسااء: 
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ة ميها قوله علده السالم تتمن اقدصالد أكيالاه هللا ومالن واألحادد  فن   ا المعيى كثدا
ا أفلاه هللا، وقات علده السالم  تتما عات من اقدصد والددبدا يصي المعد ة  .:ب َّ

 قات بعس كداا الغاا: قد عادي  األموا وعايددها ثالم بعالد دفكدالا عمدالق فالن الحدالاة 
ليفس وحسن الدصالاي لم أًد سو  أمادن ابما ًلبا السعادة: االعددات فن مطالا ا

 فن الثاوة.
ومن ًملة ما علميا إداه ال الااع مالن ايداا االقدصالاددة مالا ًالاء فالن قولاله صاللى هللا 

تأقلالالت مالالن الالالددن دعالالش حالالااً   أي اًدهالالد فالالن االقدصالالاد واالسدففالالات ت :علدالاله وسالاللم
والموا ية بدن دخل  وخاً ، فال ددع يفس  دحدار إلى الددن فدعداده فددااكم علد  

 فدطااد  الداليون ودعساو  فدفلد حادد  ودصبل عبداً لهم. الددون،
وفالالن ففالالت االقدصالالاد دلالالوت بعالالس العلمالالاء: اليالالاس فادلالالان: فادالالق اقدصالالد وفادالالق 
أسالالالاي، فًمدالالالص السالالالفن الدًاادالالالة والسالالالك  الحددددالالالة والمعامالالالت الصالالالياعدة وسالالالالا 

الفادالق الم اوعا  االقدصاددة الدن د سس  علدها   ه المديدة،  ن كلها من أعمات 
 ال ي اقدصد.

أما الفادق ال ي أساي ثم افطا أن دسالدددن لسالد حاًاداله، فلالد أصالبل علالى دمالادي 
 األدام اقدلاً للفادق األوت و ن سية هللا فن خلله.

  ولمالالا كالالان االقدصالالاد مالالن أ الالم أسالالباا السالالعادة فالالن الحدالالاة ودوفدا الالا لإليسالالان، وًالالا 
 دهم باالقدصاد ودعودو م   ه الخلة.على ايباء والمابدن أن د خ وا األطفات مي  ي  

كمالالا دًالالا علالالدهم أدفالالاً أن دفهمالالو م أن االقدصالالاد دالال ما بالاله الالالددن وأن دحف الالوا مالالن 
ايدالا  الكادمالالة مالا دحببالاله إلالدهم ودبغفالالهم فالن الدبالال دا والدلددالا و لالال  كلولاله دعالالالى: 

دًاا ت ال ا ب  ا  دأ الأ ديبأ ِّ انأ ال00﴿وأ الوأ الاييوا إاخ  دنأ كأ اا
ال ِّ بأ ﴾ ]اإلسالااء:   إانَّ ال مي دنا اطا الدأ َّ 00 ،09 .]

 وقوله ع  وًت فن الثياء على عباده الملدصددن:
اًمالالا ] لاالال أ قأوأ نأ  أ الالد  الالانأ بأ كأ وا وأ ديالالاي ل  لأالالم  دأ فيوا وأ الالاا ليالالوا لأالالم  ديس  فأ ي 

ا أأ دنأ إا أ الَّالال ا  [﴾ ]الفاقالالان[ 09﴿وأ
 لددبدن لهم الا د من الغن ودعلموا ميـ لة االقدصاد من الددن. 

د على االقدصاد أن دحصن اإليسان يفلاداله الدومدالة ثالم ال الهادة والساليودة ومما دساع
لدسدبدن ملداا ما ديفله فن الدوم وال ها والسية، ودوا ن بديه فن السيوا  المخدلفة، 
  لدعالالاي أيالالا ج  الالو سالالبدت االقدصالالاد أم مبدعالالد عيالاله؟! ودعلالالم أن مالالا دملكالاله مالالا احدكمالال  

 ادق الحدس والدخمدن.فن دصادفه دداه ال ما سدصدا إلده من ط
فكثدالالا مالالن اليالالاس دخطلالالون  الال ا الطادالالق فالالن حسالالاا دخلهالالم، فددوسالالعون فالالن اليفلالالة 

 ودسلكون سبدت الب ق واإلسااي.
وكمالالا دكالالون االقدصالالاد فالالن ادخالالاا المالالات دكالالون أدفالالاً فالالن اسالالدعمات اللالالو  اإليسالالايدة 

 الًسمدة والعللدة باعددات حدى دسلم الماء من العلت واألسلام.
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وت أن االقدصاد أساس الددبدا الميـ لن ومالن أوت الواًبالا  ال خصالدة، ومحصت الل
و الالو الملًالال  األمالالدن الالال ي دالال وي إلدالاله أابالالاا األسالالا، فدًالالدون فدالاله الهالالدوء والااحالالة 

 والساوا وحادة الدمدص باليعم والخداا .
 

       علالالالى ابالالالة الميالالالـ ت الواعدالالالة أن دكالالالون أوت مالالالن دحالالالاف   إن:  ترتياااب األولوياااات
 دة األساة، ودحاوت االقدصاد فن المصاوفا  واالعددات فن اليفلا .على مد اي

 فلد ًاء  ميا ن  اعدة ودح داا  إال دة من اإلسااي والدب دا، فلات سبحايه:
الأ ﴿ فيوا وأ اا فيوا..﴾ وقالات سالبحايه: ﴿فأالالأ  : ﴿لأالم  -ع  وًت  -وقات  ...﴾ديس  الاا ...﴾  ديس  ي  الاا ديس 

الأ  ا   وقات دعالى: ﴿... وأ  ...﴾.ديبأ ِّ
  ل  ألن هللا دعالى ال دحا المسافدن، كما أن المب ادن إخوان ال داطدن.

إن المسالالالدهل  الا الالالدد  الالالو  لالالال  المسالالالدهل  الالالال ي دااعالالالن مبالالالدأ الا الالالد والعلاليدالالالة 
واالعددات فن أكله وم ابه وملبساله وميالـ له وسالدااده وأثاثاله، واسالدخدامه للكهابالاء 

 والمداه، حمادة ليفسه وألساده.
  هل  الا الالدد  الالو الالال ي دااعالالن قالالاااا  ال الالااء واالسالالدهال ، بحدالال  دكالالون إن المسالالد

فالالن الوقالال  المياسالالا وللحاًالالة المطلوبالالة ومالالن المكالالان المياسالالا وبالسالالعا المياسالالا 
 وبالًودة المطلوبة وباللدا الال م والحًم المياسا واليوعدة المطلوبة.

والعلاليدالة الحكدمالة والمسدهل  ال ي دااعن  ل  دمكن أن دحلق الا ادة االقدصاددة 
 من وًهة ي ا االقدصاد المعاصا.

  بحدالال  ال دلالالص فادسالالة للدالعالالا واالسالالدغالت، وال ديسالالاق خلالالي اإلسالالااي والدبالال دا، 
 وال ددعاس سلعه وبفالعه للكساد والدلي والفساد.

ومالالن ثالالم، فالالال بالالد مالالن دالالوفدا اللالالدوا  االسالالدهالكدة، ومااعالالاة االقدصالالاد فالالن اليفلالالا ، 
 مصاوفا ، والدا دد فن االسدخدام، والدللدت من م ا ا اإلدالي .واالعددات فن ال

 

 التخ:ي: المالي
 

    كثدالالاا ًمالالا دكالالون لالالدي الفالالاد العددالالد مالالن األعمالالات الدالالن دحدالالار الخ:ااة والتخ:ااي: : 
             إلالالالى إيًالالالا  فالالالن وقالالال  محالالالدد، أو دحدالالالار إلالالالى اللدالالالام بعمالالالت لالالالم دسالالالبق لالالاله اللدالالالام 

 به فدما مفن.
دخطالالدط  الالو الحالالت، إ  دحالالدد الخطالالوا  الواًالالا فالالن  الال ه الحالالاال  وكدا الالا دكالالون ال

ادباعهالالا للوصالالوت إلالالى  الالدي معالالدن ودحالالدد الوقالال  المطلالالوا إليًالالا   الال ه الخطالالوا  
     وعالالالن طادلالالاله دمكالالالن دصالالالوا العلبالالالا  الدالالالن قالالالد دصالالالادفيا، والهالالالدي الالالال ي يادالالالد 

 الوصوت إلده.
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فالالالدخطدط  الالو الخطالالوة األولالالى فالالن العملدالالة اإلداادالالة والخطالالة  الالن دصالالوا لالالبعس 
 ات المسدلبلدة، و ن ماحلة دسبق أي عمت من األعمات.األعم

 وفالالن األسالالاة ديبغالالن أن د الالدا  ًمدالالص أفااد الالا فالالن إدااة  الالؤويها فماحلالالة الدخطالالدط 
أ الالم المااحالالت الدالالن ديبغالالن إ الالاا  أفالالااد األسالالاة فدهالالا، لمياق الالة الم الالكال  المدوقعالالة 
         والاكبالالالالالا  المطلوبالالالالالة، والمفافالالالالاللة بالالالالالدن األ الالالالالداي المطاوحالالالالالة علالالالالالى فالالالالالوء 

 الموااد المداحة.
   إن فالالالن  لالالال  إلالالالى ًايالالالا الفوالالالالد االقدصالالالاددة العددالالالدة، دلودالالالة للالالالاوابط األسالالالادة، 

 ودكودن  خصدا  فاددة  ا  مسؤولدة عالدة و ا  دخطدط ودفكدا سددد.
 

   لدسالال  عملدالالة ال الالااء سالالهلة، كمالالا د الالن بعالالس اليالالاس، بالالت دحدالالارعمليااة الشاارا: : 
 إلى دفكدا وداادة.

 ثت: كم من اليلود مص األساة معدة لل ااء؟إن قاااا  م
      ومالالالالا يوعدالالالالة األطعمالالالالة الدالالالالن د الالالالدا ؟ ومالالالالن أي األمالالالالاكن د الالالالدا  االحدداًالالالالا ؟ 

 وكدي دخ ن   ه األطعمة؟
         إن  الالالال ه اللالالالالاااا  دالالالالؤثا علالالالالى أفالالالالااد األسالالالالاة، لالالالال ا البالالالالد مالالالالن الدفكدالالالالا العمدالالالالق

 ال ااء صالًبا حكدًما. والخباة والملااية بدن األماكن واأليواع، لدكون قااا
ومالالن ثالالم، فالال وت مالالا ديبغالالن مااعادالاله أثيالالاء عملدالالة ال الالااء  الالو عالالدم ال الالااء أكثالالا مالالن 
الحاًة، أي  ااء كمدا  الغ اء الال مة فلالط، لدًيالا الدلالي لمالا د دالد عالن الحاًالة، 
كما ديبغن ال ااء مالن المحالال  الي دفالة الدالن ددبالص الدعلدمالا  الصالحدة فالن العالاس 

 والدغلدي والبدص.
   فلالالد أد  الدلالالدم الدليالالن واالًدمالالاعن واالقدصالالادي إلالالى  هالالوا األسالالواق الماك دالالة 
الدن سهل  للم داي اخدداا و ااء ما دطلبه من األطعمة باليوعدالا  الدالن دحداًهالا 

 ودياسا اقدصادداده.
 

إن االدخالالاا ـ وفالالن  الال ا العصالالا خاصالالة ـ دد كالالد أل مدالالة التاادريب علااى االدخااار : 
فلالالا  الطاالالالة وال الالاوي المفاًالال ة، وسالالداد المسالالدحلا  المالدالالة االحددالالاط ودغطدالالة الي

لآلخادن، ودوفدا فال الحدالاة الكادمالة لل الباا وأ لالدهم. فالاهلل عال  وًالت فالن كداباله 
الع د  د ما عباده "بالدوا ن"، تتوال دًعت دد  مغلولة إلى عيل ، وال دبسالطها كالت 

حة لدا الالدد اإليفالالاق البسالالط فدلعالالد ملومالالاً محسالالوااً  . وفالالن  الال ه ايدالالة دعالالوة صالالاد
 االسدهالكن، و  ا فن صالل كمدة االدخاا المدبلن من الدخت بعد االسدهال .
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     ودلالالالوت سالالالبحايه مادحالالالاً عبالالالاده المالالالؤميدن "بالالالاللوام" تتوالالالال دن إ ا أيفلالالالوا لالالالم دسالالالافوا 
فالن لالعددات وأ مدداله أكددة ولم دلداوا وكان بدن  ل  قواماً  . وفن   ه ايدة إ ااة 

 هالكدة خاصة، و  ا دعين فاصة لدكبدا االدخاا وحًم المدخاا .اليفلا  االسد
وال دسالافوا   اي والدبال دا" تتوكلالوا وا الابوا ودلوت دعالى يا داً عباده عالن "اإلسالا

   تتوال دبالال ا دبالال دااً  . وفالالن  الال ه ايدالالا  دوًدالاله ابالالاين بعالالدم المبالغالالة فالالن اإليفالالاق، 
 و  ا فن صالل المدخاا .

الالدأ أيالاله دحسالالن اإل الالا د  اة إلالالى حلدلالالة عصالالادة، أال و الالن صالالعوبة االدخالالاا فالالن عصالالا بأ
الالن  داسالالخ  فالالن يفوسالالهم  المًدمالالص االسالالدهالكن وعيالالد أابالالاا العللدالالة االسالالدهالكدة ومأ

 الثلافة االسدهالكدة كدا الا ددة.
إفافة إلى أن  يا  الد اما  وحلوق للياس فن  مم ال باا، سالواء فالن  الكت ددالون 

 من أن دكويوا قادادن على االدخاا.أو أقساط أو مسدحلا ، ال دمكيهم 
        ثالالالالم إن المسالالالالدل ما  األسالالالالادة واألعبالالالالاء االًدماعدالالالالة د الالالالكت فالالالالغطاً كدالالالالا خفالالالالن 
       علالالالى مد ايدالالالة البدالالال ، ممالالالا دًعالالالت اا األسالالالاة فالالالن حالالالار وفالالالدق مالالالن صالالالعوبة 

 الدلدد بمد ايدة محددة.
    مددالالاله، وإ ا أفالالالفيا إلالالالى مالالالا سالالالبق عيصالالالااً مهمالالالاً أال و الالالو حًالالالم الالالالدخت اليلالالالدي وك

كعامت مؤثا فن قالداة ال الخل علالى االدخالاا. فإييالا ال يبالالغ إ ا أكالديا حلدلالة ددسالدا 
 الدخت المادفص يسبداً على صاحبه مهمة االدخاا.

إنم االدخالالاا دمكالالن صالالاحبه مالالن أن دكالالون ا الالدداً مدوا يالالاً معدالالدالً فالالن  الالااله وإيفاقالاله 
 .واسدهالكه وأخ ه ودو دعه ودعامالده االقدصاددة األخا 

ومن خالت ما ددالوافا مالن مالدخاا  يلددالة دمكالن لل الاا أن دغطالن الد اماداله وددوياله 
 ومسدحلا  ايخادن، كما دمكيه أن دوفا بعس المسدل ما  الدافدهدة. 

               كمالالالالالا أن ال الالالالالاا مطالالالالالالا دديالالالالالاً وعافالالالالالاً بالالالالال ن دكالالالالالون مسالالالالالدكيل عالالالالالن ايخالالالالالادن، 
دلوت اسوت الهالد  علداله الصالالة  لدده من الفوالس ما دساعد به إخوايه المحداًدن،

 والسالم تتالدد العلدا خدا من الدد السفلى  .
 

خر؟!.  كيف ندر
إنم األما كادة فن الصعوبة لفعي اللداة االدخاادة لد  قطاع عادس مالن  الباا 
المًدمالالالص. إفالالالافة إلالالالى محدوددالالالة دخالالالت دلالالال  الفلالالالا ، وحًالالالم المسالالالدحلا  والالالالددون 

 واألقساط المدادبة علدهم.
الالدأ أ د  م لهالالم بعالالس اليصالالالل والدوًدهالالا  المهمالالة فالالن  الال ا المًالالات، بأ يالاله دحسالالن أن يلالالدم
 وميها:
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ابدأ باألولودا ، المهم فاأل م، الفاواي فالحاًن، فالكمالن  وإن اسالدطع  د ًدالت 
 بعفها إلى وق  آخا، فحسٌن.

 ال ددهاون فن الفااطة مهما كاي ، فالًبت ددكون من حبا  امت.

الدخالالااي الموصالالت إلالالى ميطلالالة الدلددالالا والبخالالت وال الالل احالال ا اإلفالالااط فالالن المسالالل  ا
 الميهن عيها، أليه ال إفااط وال دفادط.

             كالالالالالن  حكدمالالالالالاً فالالالالالن إيفاقالالالالال  وصالالالالالاف  واسالالالالالدهالك  معدالالالالالدالً فالالالالالن أمالالالالالوا  كلهالالالالالا، 
 فخدا األموا الوسط.

 ابحالال  عالالن مصالالدا آخالالا للالالدخت مهمالالا كالالان عالالالده قلالالدالً، أو كايالال  طبدعدالاله مهيدالالة، 
 فالعمت  اي وعبادة.

لفوالس المداحة فن وق  الدسا والسعة للحاًة إلدها فن وقال  العسالا وال الدة ادخا ا
 وكما قدت احف  قا   األبدس لدوم  األسود.

خطالالط ليفسالال  وأسالالاد  ومصالالاوفادها وفالالق مد ايدالالة معددلالالة، مالالص مااعالالاة الديودالالص 
 الميفبط والدافده العادي والمدطلبا  األساسدة.

م مد ايدد  دواداً،  هاداً أو يصي س  يوي أو سيوداً، واسدفد من يدالج الدلودم. قوم

اسدفد من دًااا ايخادن فن مسالت االدخاا وإ ا كاي  مياسبة ومدياسبة مص دخل  
     ووفالالع  االًدمالالاعن وأسالالاد  ومدطلبادالال ، فالحكمالالة فالالالة المالالؤمن  الالو أحالالق بهالالا

 أيى وًد ا.

  وًالالت لدسالالدد قبالالت  لالال  وأثيالالاءه وبعالالده اسالالدعن بالالاهلل سالالبحايه واطلالالا العالالون ميالاله عالال   
   علالالالى طادالالالق الحالالالق والخدالالالا خطالالالا  وأن دهالالالدد  أليسالالالا األمالالالوا وأا الالالد األحالالالوات

 وأعدت المسال .

خداماً أقوت إن قداة ال اا على االدخاا دعين امدالكه لمواصفا  الا الد والعلاليدالة 
والحكمة وحسن الدصاي واإلداا  الواعن لما ديبغالن ومالا ال ديبغالن. فمالا أحوًيالا ـ 

ت من ال باا واعدن مبدعدن ميدًدن مالدخادن، دحالدو م فالن  لال  كلاله الدوم ـ إلى ًد
     مصلحة المًدمص..
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 فهاس
 

 الصفحة الموفوع
 8 ملدمة

 00 - 4 ات الزواج: اقتصاديولى الركيزة األ

 0 المات واالقدصاد وأ مدده فن الحداة ال وًدة

 0 ال وار  ااكة بدن ال وًدن وعلد لدو دص العمت

 0 لإلسااي فن المهوا وحفال  ال وار البعد االقدصادي

 0 البعد االقدصادي للخصوبة

 7 يصالل اقدصاددة لل وًدن

 33 – 04 ألسرةاقتصاديات ا: الركيزة الثانية 

 80 األساة الة االقدصاد

 80 وقفا  مص اسدهال  األساة

 89 األساة والدي لة االسدهالكدة

 87 اليمط االسدهالكن ل ساة

 08 وقفا  مص ادخاا األساة

 00 األساة وفخوق الدلسدط والددون

 01 األساة و وس الدسوق وال ااء والمااكا  والدليدا 

 08 هال األساة ودا دد االسد

 51 – 32 ات البيتاقتصادي: الركيزة الثالثة 

 00 سلوكدا  اقدصاددة خاطلة

 00 عادا   االدة خاطلة

 07 البعد االقدصادي للسفا والسداحة

 00 الطفت واليلود

 00 اقدصاددا  الحلن والمًو اا 

 09 عمت الماأة فن المد ان

 00 مهااا  ديمدة اسدثماا األموات

 12 – 50 فن إدارة ميزانية البيت: ابعة الركيزة الر

 09 داددا أولودا  اإليفاق األساي

 09 مد ايدة البد 

 07 االعددات فن اإليفاق األساي

 08 داددا األولودا 

 08 الدخطدط المالن

 00 المصادا والمااًص

 09 فهاس
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