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 الرتبية االقتصادية يف اإلسالم وأمهيتها للنشء اجلديد

 كيندة تركاوي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 منهجية الدراسة 

 املقدمة

احلمد هلل خالق األكوان، ومربي اإلنسان، باعث النبّي العدنان، رمحةً مهداةً لألنام، مؤيداً بنور                             
 القرآن، ومعلماً للبشر بالرفق واللني والربهان، مقتصداً بالفعل والقول والبيان، أما بعد: 

تنوعت مقاصد القرآن الكريم وسوره، لتشمل كلً جماالت احلياة البشرية ولتحقق الغايات اليت أنزلت              
من أجلها، ومن الثابت أن اإلنسان خليفة اهلل يف األرض، فيقع على عاتقه إعمار هذه األرض بالنفع                     

 واخلري اللذان يعودان على اإلنسان بكونه النواة األساسية، ومركز الدائرة اليت ترسم حميط اجملتمع.

وليسمو اجملتمع ويرقى البد من أن حييا ضمن دائرة االعتدال املثلى يف الصرف واإلنفاق فكلما                            
انسجمت إرادة اإلنسان مع إرادة اهلل تعاىل الشرعية. كان األمن وكان العطاء، وكلما تناقضت إرادة                      
اإلنسان مع إرادة اهلل تعاىل الشرعية كان االضطراب وكان املنع. فالرتبية الصحيحة باب من أبواب                     
اجلنة، والرتبية مهمة على قدر كبري من األمهية، ألن تربية طفل حتتاج جلهود وطاقات جبارة، فرتبية              

 طفل تعين بناء جمتمع. 

 أمهية الدراسة وأسباب اختيارها: -١

اإلنسان مدار األكوان، هذا اجلرم الصغري الذي يدور يف فلك الكون الكبري، أكرم خملوقات اهلل تعاىل،                 
خلقاً وقدراً وعناية، كرّمه اهلل تعاىل، فسخر الكون وما فيه خلدمته، فخلق له من نفسه أزواجاً،                             
وجعل يف هذه األزواج السكينة والراحة، وجعل له البنني قرة العني، وراحة القلب. فاستمرار احلياة                     
اإلنسانية على األرض مقصد من مقاصد اإلسالم، وال يتم ذلك على الوجه األكمل إال بقيام األسرة                    
امللقاة على عاتقها تربية النشء اجلديد الذي خيلف اجليل السابق، وحيمل أمانة االستخالف ملن                        
بعده، وتزويد احلياة بعناصر اإلعمار والبناء ضرورية ألخذ مهام االستخالف بقوة. وهذا ال يتم إال                    
من خالل تربية إميانية إسالمية صحيحة، ينشأ فيها اجليل اجلديد قوي العزمية، راسخ اإلميان،                      
 سليم البنية، أبّي النفس، عايل اهلمة، وهذه املهمة البالغة، العظيمة الشأن، ال تتم على الوجه املطلوب 



٢ 

إال يف ظل حياة أسرية سعيدة يشعر فيها األبوان باملسؤولية املشرتكة عن األبناء ويؤدي كل مـنـهـمـا     
 دوره على أكمل وجه.

اهتم اإلسالم ببناء األسرة على أسس ثابتة، بدءً من اختيار الزوجة الصاحلة، مروراً حبسن تربـيـة   
األبناء تربية إسالمية إميانية شاملة. فالرتبية ليست محل طفل يبكي، وال إطعام طفـل جـائـع، وال         
غسل مالبس متسخة، أو ترتيب كتب وألعاب مبعثرة، فاألبوة حـلـم مجـيـل، والـرتبـيـة جـهـد كـبـري،                    
وإتقاهنا اجنازعظيم، فرتبية طفل تعين بناء جمـتـمـع، بـكـافـة مـقـومـاتـه اإلميـانـيـة واالجـتـمـاعـيـة                           

(زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ والسياسية واالقتصادية...واإلنسان مفطور على حبَ التملَك بطبعه 
حَـرْثِ ذَلِـكَ     الـْ النِّسَاء وَالْبَنِنيَ وَالْقَنَاطِريِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَـةِ وَاألَنْـعَـامِ وَ       

) [آل عمران:  وقد أقر بذلك علمـاء الـنـفـس إذ أن           ].  ١٤مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
الطفل تتفتح لديه طبيعة حب االمتالك لألشياء، واالستيالء عليها منذ األشهر األوىل مـن والدتـه     
وتنمو هذه الغريزة فيه مع منو جسمه وتأخذ ألواناً شتى يف سلوك اإلنسان وتصرفاتـه ولـذا جنـد        
اآلباء يلهثون ساعات طويلة لتأمني االحتياجات املادية ألبنائهم. وتسارع األمهات حثيثات اخلـطـى      
إلرضاء طفلها الباكي بلعبة باهظة الثمن، أو مبا لذ وطاب من املشرتيات اليت تسيل اللعاب، وتدفع 
إىل طلب املزيد. ويهتم األهل بالرتبية الصحية، والرتبية العلمية، وامللتزمون منهم يهتمون بـالـرتبـيـة        
اإلميانية من خالل تعليـم األبـنـاء الصـالة والصـيـام و...، وهـذه أركـان ثـابـتـة يف أصـول الـديـن                                       
ومعتقداته، ولكن بعض األهل األكارم، يُنشئون أبنائهم على األنانية، وحب التملك، واقـتـنـاء أشـيـاء        
تفيد وأشياء ال تفيد، مهملني بذلك جانب هام من الرتبية اإلسالمية املـكـتـمـلـة، أال وهـي الـرتبـيـة                 

 االقتصادية.
ويف عصر أصبح املال لغته، واإلسراف والتبذير منهاجه، واإلنفاق واالستـهـالك واجـبـه، والضـيـاع           
والديون نتيجته، وخسارة الدنيا واآلخرة مآله. فحري بـكـل مـؤمـن غـيـور عـلـى ديـن اهلل تـعـاىل،                           
وشاكراً وحافظاً لنعمه اليت ال تُعد وال حتصى، أن يساهم بأقل جهد ممكن إلنـقـاذ الـعـامل بـأسـره           

 من ضياع حمتم، ألن اهلل تعاىل يهلك األمم املسرفة.
 مشكلة الدراسة وحدودها: -٢
سخر اهلل عز وجل الكون فالسماء وما فيها واألرض وما عليها خلدمـة اإلنسـان، واملسـلـم يـؤمـن              

بأن حيازته ملستلزمات النشاط االقتصادي يف حد ذاهتا ال متكنه من احلصول عـلـى الـرزق بـدون         
 ما سخر اهلل من أشياء أخرى مثل اهلواء واملاء.. وغري ذلك.. ومن رمحة اهلل لعباده أن جعلها ليس 



 
٣ 

حتت سيطرة أو حبوزة أحد من العباد. وهذا العطاء الرباني من نعم ال تعد وال حتصى أنعـم هبـا اهلل        
تعاىل على اإلنسان، يكون حـني تـنـسـجـم إرادة اإلنسـان مـع إرادة اهلل ويف حـال وقـوع اإلنسـان يف                                 
املخالفات الشرعية تتصادم إرادته مع إرادة اهلل تعاىل يف هذا الكون فيحيق باجملتمع بـأسـره غضـب        

(وَلَـوْ أَنَّ أَهْـلَ الْـقُـرَى آمَـنُـواْ وَاتَّـقَـواْ                    اهلل فيحرم من خريات هذه األرض وبركات السماء. قال تعـاىل:      
) [ا   . ] ٩٦راف:    ألعـ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَاألَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

فتكون عاقبة إسرافهم وترفهم يف احلياة بعد احلرمان من اخلريات اليت لن يقدروا عظمتهـا اهلـالك.     
(وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِـيـهَـا فَـحَـقَّ عَـلَـيْـهَـا الْـقَـوْلُ                   كما قال اهلل جل وعال:  

) [اإلسراء:     . يعاني العامل من أزمات اقتصادية خطرية. يعلمها القاصي والدانـي،    ] ١٦فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِرياً
وأمهها اجملاعات يف جنوب أفريقية، ويف بقاع أخرى. والكل يعلم بأنه ما جاع فقري إال من وراء شـبـع        

فـمـتـخـم الـيـوم هـو            ]،    ١٤٠(وَتِلْكَ األيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ) [آل عمران:       وبطر غين، قال اهلل تعاىل:  
 نفسه جائع الغد، وجائع اليوم رمبا شبع غداً، إذا عدنا إىل إتباع أوامر اهلل، وتنفيذ أحكامه.

 والباحثة ترى جمموعة من النقاط اهلامة ميكن معاجلتها يف البحث أمهها: 

احلاجة املاسة إلنقاذ البشرية من القيم الفاسدة كاإلسراف والتبذير اليت يتشبث هبا البـعـض حبـجـة       
جمارات اآلخر، واملظاهر الزائفة يف اإلنفاق على املطعم واملشرب وامللبس، بأساليـب ال متـت لـلـديـن            
اإلسالمي بصلة. فجاء البحث ليعرض جمموعة من النقاط الواجب معاجلتها، وتبياهنا ألكرب شرحيـة   

 من شرائح اجملتمع، وأهم هذه النقاط: 

التعريف بالرتبية االقتصادية اإلسالمية، وحتقيق التوازن بني القيم اإلميانية العقـائـديـة، والـقـيـم           -١
 التطبيقية االقتصادية.

 غرس القيم اإلجيابية، وتعميق اإلحساس باملسؤولية جتاه األفراد، واجملتمع. -٢

تغذية الطفل املسلم سلوكاً طبيعياً عملياً، قابالً للتنفيذ على أرض الـواقـع مبـلء اإلرادة، ولـيـس                  -٣
 تنفيذاً قصرياً هبدف إرضاء األهل أو املعلم أو اجملتمع.

تسليط الضوء على مناذج بشرية قدوة، يقتدي هبا الطفل الصغري فتكون لـه مـثـالً أعـلـى. حـيـث                  -٤
تكمن الرتبية االقتصادية من خالل تقديم النموذج السلوكي االقتصادي اإلسالمي للمسـلـمـني، ولـغـري         

 املسلمني.

 إن االلتزام بالرتبية االقتصادية اإلسالمية جزء ال يتجزأ من الدين اإلسالمي. -٥



٤ 

إكساب اجليل اجلديد أمناطاً من السلوك، واخلربات االجتماعية واالقتصادية مالئمة لتفـاعلـه     -٦
مع اآلخرين، هبدف جعل الشخصية اإلسالمية شخصية معيارية يرتضيها اجملتـمـع [يُـفـرض يف "            
املعياري " الصحة، ألن املعيار هو ما يُقاس به غريه، فاجلانب املعياري هو وجود معـيـار تُـقـاس يف          
] وهذا هدف الرتبية االقتصادية االسالمية، خـلـق       ضوئه حالة الثقافة قرباً أو بعداً تقدماً أو ختلفاً

 شخصية تكون قدوة للمجتمع بأسره.

وضع التصور النظري موضع التطبيق الواقعي امليداني. فالدين اإلسالمي دين عمل وليس دين  -٧
 شعارات ونظريات.

إعداد مناهج تربوية إسالمية اقتصادية هادفة، من خـالل إدخـال املـفـاهـيـم االقـتـصـاديـة يف                    -٨
 املناهج الرتبوية، والعمل على تطبيقها باملمارسة السلوكية الرتبوية للمربني. 

 تسليط الضوء على وسائل الدعاية واإلعالم، وتوظيفها يف الرتبية االقتصادية اإلسالمية -٩

 املنهج املتبع يف الدراسة:  -٣

تقضي طبيعة البحث إتباع املنهج االستقرائي من خالل مجع املعلومات من أهم املـراجـع واملصـادر        
املتعلقة مبوضوع البحث، ثم دراستها والربط بينها بأسلوب ال خيـل هبـا مـع بـعـض االسـتـدراكـات                  
واإلضافات عليها. وكذلك تقضي طبيعة البحث إتباع املنهج التحليلي، حيث سيتم بعون اهلل تعـاىل   

 حتليل مشكالت البحث واستنباط املقرتحات والنتائج اليت سيصل إليها البحث.

وتقتضي طبيعة البحث االطالع على املناهج الدراسية يف سورية؛ ألن الباحثـة وجـدت مـن خـالل           
عملها يف جمال التعليم، أن املناهج الدراسية ختلو من الرتبية االقتصاديـة، مـع الـعـلـم بـأن هـنـاك                 
مشاريع صحية تُدرس يف مرحلة التعليم األساسي، وتنفذ علـى مـدار شـهـرٍ كـامـل لـكـل مشـروع،                     
وهنالك مدارس تطبق هذه املشاريع بدقة، وتلقى جناحاً واستيعاباً جيـداً مـن الـتـالمـيـذ مـنـفـذي                
املشروع، فلم ال يكون هناك مشاريع اقتصادية تنفذ بطريقة املشاريع الصحية؟ فتكون خطوة لبناء 
جيل يكتسب تربية اقتصادية من خالل املدرسة، بعد أن غرس يف داخله بذرة يف البيت، سـتـنـتـش        

 وتربعم من خالل سلوك تربوي أسري أوالً ومدرسي ثانياً.

 الصعوبات اليت اعرتضت الدراسة:  -٤

كثرية هي الصعوبات اليت تعرض هلا الدراسة، ومن أمهها صعوبة احلصول على املصـادر واملـراجـع      
 اليت تتعلق مبوضوع البحث، نظراً لعدم مقدرتي على التنقل بني املكتبات العامة واخلاصة، بسبب 



 
٥ 

احلصار الذي ترزح حتته مدينيت محص، وصعوبة احلصول عليها مـن املـواقـع االلـكـرتونـيـة، بسـبـب                  
انقطاع النت واالتصاالت عن املدينة، مما اضطرني إىل السفر إىل األردن إلكمال دراسيت، وهذا حبـد  
ذاته صعوبة أخرى، واضراري إىل استبدال بعض املراجع مبراجع أخرى ألنـين فـقـدت كـل مـراجـعـي                

 الثرية يف منزيل.

 الدراسات السابقة: -٥

كثرية هي الكتب اليت تناولت موضع الرتبية اإلسالمية ومن جوانب عديدة، وكثرية الكتب اليت تـنـاولـت     
املعامالت املالية واألنظمة االقتصادية، لكن الكتب اليت تناولت الرتبية االقتصادية قـلـيـلـة جـداً، فـلـم            
. فالكـون كلـه       أجد كتاباً ينفرد امسه بالرتبية االقتصادية، وكأن الرتبية ال عالقة هلا باالقتصاد مطلقاً

 قائم على منظومة االقتصاد، فاهلل عز وجل خلق كل شيء بقدر معلوم، وأنزل الرزق بقدر.

)         هِ(وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِـقَـدَرٍ مَّـا يَشَـاءُ إِنَّـهُ بِـعِـبَـادِ                    خَـبِـريٌ بَصِـريٌ
وديننا احلنيف قائم على االعتدال واالقتصاد يف كل شيء، ومدار ذلك يقع يف املـيـزان   ].  ٢٧[الشورى: 

 معياراً للسلوك البشري يف الدنيا واآلخرة.  اإلهلي، الذي وضعه اهلل سبحانه وتعاىل

) (وَأَقِـيـمُـوا الْـوَزْنَ بِـالْـقِـسْـطِ وَلَـا تُـخـْ                             ) (أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِـيـزَانِ وا سِـرُ (وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
) [الرمحن:     وبعد اطالعي على جمموعة من املصادر واملراجع اهلامة والكتب احلديثـة،  ].  ٩–  ٧الْمِيزَانَ

لفت نظري القاسم املشرتك فيما بينها، فال خيلو كتاب من التعريف بالرتبية بشكل عام ثـمّ احلـديـث        
عن أنواع الرتبية اإلميانية واألخالقية، والنفسية، واجلسدية، واجلنسية، والثقافية و... ومل يـتـطـرق             
إي كتاب للتعريف بالرتبية االقتصادية باستثناء حماولة خجولة للسيد حممد سعيد مرسي يف كـتـابـه      
(فن تربية األوالد يف اإلسالم) . ولكن اهتديت أخرياً إىل ضاليت، فوجدت بضع كتب تـتـنـاول الـرتبـيـة              

 االقتصادية اإلسالمية، ومن أهم هذه الكتب اليت عاجلت الرتبية االقتصادية اإلسالمية:

الدكتور علي عبد احلليم حممود، وهو كتاب ضمن سلسلـة   الرتبية االقتصادية اإلسالمية:   -١
مفردات الرتبية اإلسالمية. وهو كتاب قيم يف مضمونه، سـهـل يف أسـلـوبـه، عـرّف الـكـاتـب بـبـعـض                            
املصطلحات االقتصادية، ثم تناول مبـادئ االقـتـصـاد اإلسـالمـي وأصـوـلـه، وعـرج عـلـى خصـائـص                             
االقتصاد اإلسالمي ومساته، ثم ذكر أهـداف االقـتـصـاد اإلسـالمـي، وكـذلـك عـالجـه لـلـمـشـكـالت                            
املعاصرة كمشكلة البطالة، ومشكلة ازدياد عدد السكان. وعرف الكاتب الرتبية االقتصاديـة، اإلنسـان       
 االقتصادي، وبني احلاجات االقتصادية، وعرض أهم وظائف الرتبية االقتصادية بالنســــبة للــــــفــــــرد 
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 وللمجتمع.

الدكتور حسني حسني شحـاتـه. حـيـث أفـرد           االقتصاد اإلسالمي بني الواقع والتطبيق:   -٢
الفصل الرابع من الكتاب بعنوان أصول منهج الـرتبـيـة االقـتـصـاديـة يف اإلسـالم، فـعـرف الـرتبـيـة                        
االقتصادية، وربط بينها وبني الرتبية اإلسالمية، وبني خصائصها، وأبعادها، وأكد عـلـى االهـتـمـام        
مبنهج الرتبية االقتصادية من خالل إعداد خرباء خمتصني بالرتبية والثقافة اإلسالمية، وخمتصـني  

 بفقه املعامالت واالقتصاد اإلسالمي، وخمتصني بعلم النفس والدعوة اإلسالمية.

الدكتور زيد بـن حمـمـد        معامل الرتبية االقتصادية يف اإلسالم املشكالت والتدابري:   -٣
الرماني، حيث عرض يف كتابه مشكلة احلصار االقـتـصـادي أو املـقـاطـعـة االقـتـصـاديـة (حصـار                        
الشعب)  اليت غرست صرباً عظيماً يف قلب النيب صلى اهلل عـلـيـه وسـلـم وأصـحـابـه عـلـى ظـلـف                      
العيش وشدته، وتناول الكاتب املعاجلـات االقـتـصـاديـة جملـتـمـع املـديـنـة، وتـنـاول كـذلـك احلـيـاة                                
االقتصادية للرسول الكريم من خالل عمله بالتجارة، والرعي والزراعة واحلسبة و...، وذكـر أهـم              

 معامل الرتبية االقتصادية اإلسالمية ولكن بشكل مقتضب. 

السيد عدنان حسن باحارث، عرض الكـاتـب   أسس الرتبية االقتصادية للفتاة املسلمة:   -٤
ألهم اجلوانب اليت جيب أن تتمتع هبا الفتاة املسلمة، كالقناعة االقـتـصـاديـة، والـزهـد يف مـلـذات                 
الدنيا، وأكد على إعداد الفتاة للعمل الصاحل مبفهومه املادي واملـعـنـوي؛ لـتـكـون عـنـصـراً مـنـتـجـاً                      

 ومدبراً، ضمن أحكام اإلسالم العامة، ومفاهيمه االقتصادية اخلاصة. 

وسيتم يف هذا البحث إن شـاء اهلل الـتـوسـع بـعـرض هـذه املـعـامل بشـكـل أوسـع مـع ذكـر بـعـض                                     
 اإلضافات.

جمموعة من األفكار بـيـنـت الـقـواعـد واألسـس             -إن شاء اهلل -والبحث أضاف إىل الكتب السابقة 
اليت تقوم عليها الرتبية االقتصادية، ومدى أمهيتها يف احلياة املـعـاصـرة، كـمـا سـيـتـنـاول الـبـحـث                   
السلوكيات االقتصادية االجيابية اليت جيب ممارستها كعبادات نبتغي هبـا وجـه اهلل تـعـاىل. كـمـا                  
سلط البحث الضوء على املناهج الدراسية يف سورية واليت تكاد ختلو من الرتبية االقتصادية. ومن  
األمور اليت عاجلها البحث ومل تعاجل يف الكتب السابقـة، مشـولـيـة االقـتـصـاد واالعـتـدال يف أدق                    
تفاصيل حياتنا اخللقية والدينية والدنيوية، كما عاجل البـحـث أيضـا كـيـفـيـة االسـتـفـادة مـن دور                      

 الدعاية واإلعالم، واجلمعيات اخلريية يف الرتبية االقتصادية. 
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 خطة الدراسة:  -٥
تناول البحث التعريف مبفردات البحث لغةً واصطالحاً، ومفهوم الرتبية اإلسـالمـيـة بشـكـل عـام مـن              
خالل عرض جملموعة من التعاريف املتداولة لتعريف الرتبية بشكل عام، والرتبيـة اإلسـالمـيـة بشـكـل           

 خاص.
 الفصل األول: منهج الرتبية االقتصادية يف اإلسالم

 : يبني أمهية الرتبية االقتصادية، الدينية والدنيوية واملادية.ألولااملبحث فجاء 
وتأتي أمهية تربية األبناء تربية اقتصادية إميانية؛ ألهنـا تُـكـسـب رضـا اهلل تـعـاىل، وتـؤدب الـنـفـس                        
وتصفي الروح، وتكسب املرء ثوابي الدنيا واآلخرة. وتأتي أمهية الرتبية االقتصادية اإلميانية الدنيوية  
من خالل إعداد النشء للحياة االجتماعية، وتعميق اإلحسـاس بـاملسـؤولـيـة جتـاه الـفـرد واجملـتـمـع،                      

 واملمارسة االقتصادية الصحيحة تُولد الربكة يف الرزق والصحة.
 أما األمهية املادية فتعاجل احرتام املال، وهذا بدوره يفضي إىل حياة كرمية ورفاهية مستقبلية. 

وكل ذلك ضمن واقعية الرتبية :  وجاء املبحث الثاني: يف بيان خصائص الرتبية االقتصادية 
االقتصادية اإلسالمية القائمة على التوازن والتوافق، القائمة على املرونة والثبات والـدميـومـة؛ ألهنـا         
عاملية املرجع صاحلة للبشر مجيعاً، تواكب تطورات العصر، وتعاجل أصغر تفاصيله ألهنا منبثـقـة مـن      

 الواقع متولدة عن الثمرات الطبيعة للعامل بأسره.
أما املبحث الثالث: تناول قـواعـد الـرتبـيـة االقـتـصـاديـة: اإلميـانـيـة، األخـالقـيـة،                          

 .السلوكية
القاعدة اإلميانية املستمدة من روح القرآن العظيم، وجسد السنة النبوية الشريفة، وتـطـبـيـق السـلـف         
الصاحل. فتحدثت عن سلوك النيب الكريم صلى اهلل عليه وسلم يف سائر تصرفاته اليومـيـة، وأخـذت       
جمموعة من الصحابة األخيار كنماذج راقيةً لـلـعـيـش الـكـريـم املـعـتـدل. وتـنـاول املـبـحـث الـقـاعـدة                                
األخالقية مبا متليه على الفرد املسلم من واجب أخالقي وشعور نفساني حباجته وحاجات اآلخريـن.  
وهذا الشعور جيب أن يرتجم إىل سلوك عملي تُمارس فيه احلرية االقتصادية يف السـلـوك الـيـومـي،            
والعادات املكتسبة من القدوة الصاحلة، اليت يقتدي هبا األبناء يف أدق تفاصـيـل حـيـاهتـم يف املـطـعـم               

 واملشرب، وامللبس. 
 الفصل الثاني: معامل وسلوكيات العملية الرتبوية االقتصادية اإلسالمية 
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: املبحث األول: معامل الرتبية االقتصادية عند النيب صلى اهلل عـلـيـه وسـلـم        فعُرض يف 
عرضت فيه معامل وسلوكيات العملية الرتبوية االقتصادية اإلسالمية فبينت مـعـنـى غـنـى الـنـفـس مـن                
خالل التحلي بالعفاف والقناعة والرضا. وهاتان اخلصلتان حتض النشء على االكتفاء الذاتي، فيسعى  
إىل العمل الصاحل، والتعامل بالطيبات. وتُربيته على العطاء تدفعه لإلنفاق يف سبيل اهلل، مسـامهـاً يف        

 التكافل االجتماعي. 
. املبحث الثاني: السلوكيات االجيابية الواجبة للرتبية االقتصاديـة اإلسـالمـيـة       وتناول 

فعدّدت أهم السلوكيات اإلجيابية الواجبة للرتبية االقتصادية اإلسالمية، ثم بينت أمهية االلتزام بـفـقـه      
األولويات، ومعناه، ووضحت الفرق بني احلاجيات والضروريات والكماليات. بـعـد ذلـك بـيـنـت أمهـيـة                  
التدوين والتوثيق، وتطرقت لتعريف االدخار وأمهيته لألسرة املسلمة، كما بينـت بـعـض طـرق االدخـار            

 األسري.
: املبحث الثالث: السلوكيات املنهي عنـهـا يف الـرتبـيـة االقـتـصـاديـة اإلسـالمـيـة                     وعاجل 

كاإلسراف والتبذير، يف الطعام والشراب واللباس وكذلك إسراف الوقت. وبينت املخاطر املرتتـبـة عـلـى        
ممارسة العادات املخالفة لتعاليم اإلسالم مثل األلعاب الغري مشروعة، أو إدمان شراء املاركات العامليـة.  
وهذه املمارسات اخلاطئة ستؤدي بدورها إىل االقرتاض واالسـتـدانـة مـن اآلخـريـن، فـعـرفـت الـقـرض                    

 وعرضت النظرة الشرعية له ومدى احلاجة إليه عند الضرورة القصوى.
 الفصل الثالث: اجلوانب الرتبوية للظاهرة االقتصادية  

 تطرقت يف هذا الفصل لبيان دور املؤسسات الرتبوية.
ليبني دور األسرة، من خالل القدوة احلسنة يف سلـوك الـوالـديـن       املبحث األول: دور األسرة:   فجاء  

اخللقي واملادي، والرتبوي. وأكدت على جتنب هوى الطفل، يف املصروف اليـومـي، ويف شـراء األلـعـاب،             
وكذلك يف اقتناء الكثري من املالبس واحلاجيات اخلاصة. حبيث تناقـش وتـعـاجل هـذه السـلـوكـيـات يف                  
االجتماعات األسرية الدورية، القائمة على اجلانب اإلداري والتنفيذي لألسرة. ومبا أن األسرة لـيـسـت       

إال أن هناك مؤسسات تربوية أخرى، تساهم يف تـربـيـة         -وإن كانت األهم  -اجلانب األوحد يف الرتبية 
 الطفل كاملدرسة واجملتمع. 

فوضحت دور املـعـلـم الـنـاجـح، ودوره             :  املبحث الثاني دور املدرسة واملناهج التعليميةفبينت يف 
اهلام يف العملية الرتبوية االقتصادية من خالل سلوكه، وطرائـق تـدريسـه املـبـتـكـرة املـتـجـددة املـواكـبـة                      
لطبيعة العصر الراهن، عصر التكنولوجية، والتقنيات اإللكرتونية. وعرجت على دور املدرسـة، واإلدارة     

 احلكيمة يف التعامل مع التالميذ وأولياء األمور، وتنظيم مسابقات دورية 
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ومكافآت تشجيعية للتالميذ. وتطرقت لتعريف املناهج بشكل عام، وبينت أمهيتها من خالل الـقـصـة     
التعليمية اهلادفة، والدرس النموذجي اهلادف، وعرضت بعض املـقـرتحـات لـالـسـتـفـادة مـن املـنـاهـج                   
الدراسية يف الرتبية االقتصادية اإلسالمية، حبيث تُدرس كمادة منفصلة، أو وحدة تـعـلـيـمـيـة ضـمـن             
وحدات املواد التعليمية، (اللغة العربية، الرتبية اإلسالمية، العلوم، الرياضيات) . باإلضافة إىل إدخـال     
جمموعة من القصص التعليمية اهلادفة يف الرتبية االقتصاديـة، وكـذلـك أمهـيـة الـدرس الـنـمـوذجـي                   
اهلادف القائم على املمارسة التعليمية الصحيحة اليت تساهم يف حل سلوكيات وممارسات اقتصاديـة  

 تشكل خطراً كبرياً على األفراد واجملتمعات. 

 أما املبحث الثالث: دور اجملتمع واإلعالم: 

تطرقت فيه لدور اجملتمع واإلعالم يف الرتبية االقتصاديـة، فـاجملـتـمـع جمـمـوعـة أسـر، وكـلـمـا كـان                        
اجملتمع صحيحاً معافى من األمراض، تنبت النفوس القوية، والعقول الذكية، والقلوب الفتية، لذا كان 
على اجملتمع إقامة الندوات التثقيفية التعريفية باملشكالت االقتصادية وبيان كيفيـة مـعـاجلـتـهـا عـن            
طريق احلمالت اجلماعية التطوعية. واللقاءات مع شرائح اجملتمع يف املراكز الثـقـافـيـة، واملـنـتـديـات            
العلمية. وتناولت يف هذا املبحث العامل األكثر تأثري يف اجملتمعات إفراداً ومجاعات أال وهـو اإلعـالم          
فبينت دوره السليب واالجيابي يف حياة األبناء من خالل برامج األطفال، والدعاية اليت بـاتـت خـبـزنـا          
اليومي وأساس حياة الكثريين فال نأكل إال ما يُعرض على شـاشـة الـتـلـفـاز، وال نشـرب إال الـعـصـري                     
املعتاد، وال نلبس أو نستعطر إال بعطور تلفزيونية، وعرجت يف احلديث عن اإلعالنات الطرقية ومدى 

 تأثريها النفسي على أبنائنا وعلى حياتنا اليومية.

بينت أمهية ودور املؤسسات االجتماعية يف حل بعض املشـكـالت االقـتـصـاديـة         املبحث الثالث: ويف 
اليت يعاني منها اجملتمع أفراداً ومجاعات، وأخذت مجعية اإلنشـاءات اخلـرييـة يف محـص (سـلـسـلـة                    
مشاريع حفظ النعمة) ، كنموذج جيب االقتداء به، فعرفت باجلمعية وشرحت أهدافها، وبينّت دورهـا   
البارز يف حفظ النعمة، وآلية عملها املتواصل لإلسهام يف حل جزء من املشـكـالت االقـتـصـاديـة الـيت            
يعاني منها اجملتمع نتيجة غياب الرتبية االقتصادية اإلسالمية. فعرضـت ألهـداف اجلـمـعـيـة، وأهـم              

 مشاريعها ودورها البارز يف مدينة محص. 

جاءت مبا خلص إليه البحث من مقرتحات وتوصـيـات، عـلـهـا جتـد طـريـقـاً لـلـدراسـة أو                       اخلامتة:  
 التنفيذ على املدى القريب. 
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دراسة جديدة تضاف لكتب الرتبية اإلسالمية، وهي ال ترقى إىل جهود العلماء والكتاب األفـاضـل؛     
أن ينفعنا مبا علمنا، وأن ننفع بعلمنا من نعلم  لكن جهد ضئيل أقدمه، سائلة املوىل سبحانه وتعاىل

بإذن اهلل تعاىل، وأن يعيننا املوىل على تربية أنفسنا تربية حقة، تقودنا لرتبية أبنائنا تربية إميـانـيـة    
 إسالمية شاملة.   

 وبعون اهلل أبتدي ومبا يسره يل من مراجع أهتدي، واهلدف املنشود للبحث أرجتي. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 شرح مفردات عنوان الدراسة: 

العناية بتحديد مسميات األلفاظ واملفاهيم املستخدمة. لذلك         ،تقتضي املعاجلة العلمية ألي موضوع     
 كان علينا لزاماً أن نبدأ بتعريف مفردات البحث لغةً واصطالحاً.

: الرتبية  :أوالً

 الرتبية اسم مشتق من الربّ.: الرتبية لغةً

   ": يطلق يف اللغة على املالك والسيد واملُدِّبر واملُربيِّ والقيِّم واملُنعم. وال يطلق غري مضاف إال                   الربّ
 على اهلل تعاىل، وإذا أُطلق على غريه فيقال: رَبُّ كذا.

قال: رَبَّه يُربِّه: أي كان له رَبّاً. وفيه { ألك نعمةٌ تُربيها } إي: حتفظها، وتُراعيها وتُربيِّها كما يُربي                   ويُ
 الرجل ولده. يُقال: رَبَّ فُالن ولده يَرُبُّه رَبَّاً ورَبَّتَه ورَبَّاه كله مبعنى واحد.

 منسوب إىل الربّ بزيادة األلف والنون للمبالغة، وقيل هو من الرب مبعنى الرتبية. هو:والرباني 

 وقيل للعلماء: ربانيون؛ ألهنم يربُّون املتعلمني بصغار العلوم قبل كبارها. 

 .١”العَاملُ الراسخُ يف العلمِ والدِّين. أو الذي يطلبُ بعلمه وجه اهلل :الرَّبَّانيُّو

اليت هلل شاملة لكافة اجملاالت اليت يكون هبا املؤمن مؤمناً يرتقى يف اإلميان، ليكون من                     والربوبية  
 تربوية،املخلصني الصدِّيقني اجملاهدين يف سبيل إعالء دينه وكلمته، وغاية الربوبية تعليمية،                               

اجتماعية، سياسية، اقتصادية، فكرية، عقلية، نفسية، روحية، تتوخى إصالح البدن، والقلب،                             
والنفس والروح، والبيت، والشارع، واملصنع، واحلقل، واجملتمع، والدولة، والعامل بأسره، ويتهيأ هبا                     
اإلنسان ليكون جديراً خبالفة اهلل يف األرض. واسم الربِّ فيه تربية اخلُلُق، فهو مُربِّي نفوسِ                                   
العابدين بالتأييد، ومربّي قلوب الطالبني بالتسديد، ومربِّي األبدانِ بوجود النعم، ومربِّي األرواح                         

 .٢بشهودِ الكَرم"

 
، تحقيق طاھر أحمد الزاوي النھاية في غريب األثر، )م ١١٨٩ھـ/  ٦٠٦ابن األثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت  :) ١(

 .٤٥٠، باب الراء مع الباء، ٢]، ٥-١م،[١٩٧٩ھـ /١٣٩٩ومحمود محمد الطناحي، بيروت، المكتبة العلمية، 
 .٤٩م، ١٩٩٦ھـ/ ١٤١٧الحنفي، عبد المنعم، تجلِّيات في أسماء هللا الُحسنى، القاھرة، مكتبة مدبولي، ) : ٢(



١٢ 

وتستعمل كلمة الرتبية مبعنى التهذيب وعلو املنزلة، وقد ذكر ذلك الزخمشريُّ، فقال: "ومن اجملاز:                        
 .١فالن يف رَبَاوة قومه: يف أشرفهم"

 الرتبية اصطالحاً: -ب

خيتلف تعريف الرتبية اصطالحاً باختالف املنطلقات الفلسفية، اليت تسلكها اجلماعات اإلنسانية يف             "
تدريب أجياهلا، وإرساء قِيمِها ومعتقداهتا، وباختالف اآلراء حول مفهوم العملية الرتبوية وطرقها                          

 .٢ووسائلها"

 فقد ورد يف تعريف الرتبية تعاريف متعددة منها:

 .٣إنشاء الشيء حاالً فحاالً إىل حد التمام * الرتبية:

تغذية اجلسم وتربيته مبا حيتاج إليه من مأكل ومشرب ليشّب قوياً معافى قادراً                ":  تعين* الرتبية   
على مواجهة تكاليف احلياة ومشقاهتا. فتغذية اإلنسان والوصول به إىل حد الكمال هو معنى الرتبية،                

 .٤ويقصد هبذا املفهوم كلّ ما يُغذي يف اإلنسان جسماً وعقالً وروحاً وإحساساً ووجداناً وعاطفة "

تعين الرعاية والعناية يف مراحل العمر األدنى، سواء كانت هذه العناية موجهة إىل                               : الرتبية"و
اجلانب اجلسمي أم موجهة إىل اجلانب اخلُلقي الذي يتمثل يف إكساب الطفل أساسيات قواعد                               

 .٥السلوك ومعايري اجلماعة اليت ينتمي إليها"

الزيادة والنماء. وذلك حني يتزوَّد الطفل بأنواع املعرفة، وألوان الثقافة، فيتغذَّى عقله،                والرتبية:*"
وتكرب مدركاته، فيزكو ويسمو. عالوةً على مناء جسمه، بسبب تغذيته ورعايته صحيّاً، وتأمني ما                           
حيتاج إليه من مأكل ومشرب؛ ليرتعرع بعافية جيدة، ويشّب عن الطوق بقوة، فيتحمَّل تكاليف احلياة،                

 وتبعاهتا، وقد تربىَّ جسمه، ومنا عقله، وصفت نفسه، وزكت روحُه.

 اإلصالح والتهذيب، حيث تُبذل جهودٌ كبرية ومستمرة لرعاية الطفل، : معاني الرتبية ومن

 
 
 
ب، ط أساس البالغة،، )م ١١٣٤ھـ/ ٥٨٣) : الزمخشري، محمود بن عمر جار هللا (ت ١( ت ك / ١٣٤١، ١القاھرة، دار ال اب ، ١]، ٢ -١،[ م١٩٢٢ھـ ت ك

 .١٥٨الراء، مادة: ربو، 
 .١٦م، ٢٠٠٢ھـ/ ١٤٢٣، حمص، مطبعة اليمامة، المنھج التربوي اإلسالمي للطفل) : الزھوري، بھاء الدين، ٢(
كر التوقيف على مھمات التعاريف، م) ١٦١٢ه/١٠٣١) : المناوي، محمد عبد الرؤوف (ت ٣(  ف ، تحقيق محمد رضوان الداية، بيروت، دار ال

 .١٦٩فصل الراء، ، م، باب التاء١٩٩٠/ ھـ  ١٤١٠المعاصر، 
 .١٥م، ١٩٧٨ھـ/ ١٣٩٨، دمشق، دار ابن كثير، أصول الفكر التربوي في اإلسالم،) : محجوب، عباس، ٤(
رسالة لنيل درجة الدكتوراه في التربية، كلية التربية، جامعة طنطا، قسم أول  األھداف التربوية للعبادات في اإلسالم،) :أحمد، محمد حسين، ٥( 

 .١٤التربية، غير منشورة، 



 
١٣ 

 وإصالح أحواله، وعدم إمهاله، بدءاً من األسرة، مروراً باملدرسة، ودور العلم، ووعظ العلماء، وقراءة                       
الكتب، ومساع الربامج اهلادفة... وهذا وغريه يساعد يف إصالح الطفل، وإثراء نفسه بالعلم املفيد،                           
والنهج السديد، إذ يرتبط طلب العلم مبناهج الرتبية، مما يعطي األطفال مع مرور الوقت خربات                                

وتوجيهات، تساعدهم على حتقيق أهدافهم يف احلياة، فللرتبية دورها الرائد، وأثرها العميق                  ومهارات
يف توجيه ميول الطفل، وربطه باألخالق احلميدة، والعالقات اإلنسانية الراقية، وكبح مجاح الشهوات،                

 .١ورفع القوى حنو اخلري والصواب"
"فتعين رفع درجة وعي الفرد من خمتلف األعمار بشـتـى الـظـروف          أما املقصود بالرتبية األسرية: 

واملالبسات والنواحي املختلفة املرتبطة حبياة األسرة من اجلوانب االجتماعية والثقافـيـة واالقـتـصـاديـة         
 .٢والسياسية والنفسية، بغية حتقيق السعادة واالستقرار لألسرة واجملتمع"

"البد من أن ترتبط الرتبية مبفهوم التدريج، وذلك أن التثقيف خيضع ملراحل عديدة، وكميات مـتـبـايـنـة         
من املعلومات، وكل مرحلة ميرُّ هبا الطفل حتتاج إىل رعايةٍ خاصـة، ومـعـرفـة بـقـدرات الـطـفـل، ومـدى                   
استيعابه للعلم والرتبية، فهذا يتطلب دقة يف التنظيم، والضوابط، واملهارات يف تلقني الطفل مـا حيـتـاج        
إليه، وجعله عنصراً فاعالً ال منفعالً، وذلك بإثارة تفكريه، والعناية بروحه، وحتقيق حـاجـاتـه الـعـلـمـيـة             

 . ٣والنفسية وغريها"

: االقتصاد:  ثانياً

 االقتصاد لغةً: -أ

: إتيان الشيء، والقَصد: يف الشيء خالف اإلفراط، وهو ما بني                  : الوسط بني الطرفني، والقَصدُ القَصدَ
 اإلسراف والتقتري، والقصد يف املعيشة أن ال يسرف وال يُقتّر.

(وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ          ومنها قول اهلل تعاىل:       .  ٤" يُقال: فُالن مقتصدٌ يف النفقة"       
) [لقمان:   ].١٩أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِريِ

"     ويف احلديث النبوي الشريف قال رسول اهلل          أي: ما افتقر من ال يُسرف يف        .  ٥: "مَا عَالَ مُقتَصدٌ قَطٌّ
 .٦اإلنفاق وال يُقتّر. "والقصد: استقامة الطريق ومنه االقتصاد وهو فيما له طرفان إفراط وتفريط"

 
/ ١٤٢٣، ٢]، ط٢-١تربية األطفال في ضوء القرآن والسنة، دمشق، دار المكتبي،[ ، ) : بديوي يوسف وقاروط، محمد محمد١(  ، ١م، ٢٠٠٣ھـ

١٤.  
ة، دور   د.  الخمشي،  ) : ٢(  ودي ة السع ي رب ع ة ال ك ل م م سارة صالح عيادة، أستاذ مساعد في قسم التخطيط االجتماعي، كلية الخدمة االجتماعية، ال

islam.com- h.  ٧التربية األسرية في حماية األبناء من اإلرھاب،  p://www.al موقع اإلسالم 
 .١٦، ١) : بديوي، يوسف وقاروط، محمد محمد، تربية األطفال في ضوء القرآن والسنة، ٣(
، باب الدال، فصل ٣]، ١٥  -١[،، بيروت، دار صادرلسان العرب، )م ١٢٩١ھـ/ ٧١) : ابن منظور، محمد بن مكرم اإلفريقي المصري، (ت ٤(

 .٣٥٣القاف، 
م) ، المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي،الموصل، ٩٥١ھـ / ٣٦٠:الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم، (ت  )٥(

 .  ١٢٣) ، ١٢٦٥٦، حديث (١٢]، ٢٠ -١م،[١٩٨٣ھـ / ١٤٠٤، ٢والحكم، طالعلوم مكتبة 

 .٥٨٣التوقيف على مھمات التعاريف، باب القاف، فصل الصاد،  ) : المناوي،٦(



١٤ 

:  االقتصاد اصطالحاً
 .١* " دراسة سلوك اإلنسان يف إدارة املوارد النادرة وتنميتها إلشباع حاجاته"

املورد: هو مصدر معروف لثروة اكتشف اإلنسان أمهيتها وتثقف ذهنه عن تطوير أساليب فـنـيـة      "ف
متكنه من استغالهلا لنفعه. وتواجه كافة اجملتمعات مشكلة اقتصادية تتمثل يف ندرة املتـاح لـديـهـا        

يف الوقت الذي تـتـعـدد حـاجـات سـكـاهنـا وتـتـزايـد                     -الطبيعية، والبشرية، واملصنعة  -من املوارد،
وتبدو خطورة هذه املشكلة عندما نعرف أن هذه املوارد، حتى يف حالة زيادهتا تنمو بصفة مستمرة 

مبعدل يقل كثرياً عن معدل زيادة السكان وحاجاهتم. وهذه احلقيقة معروفة مـنـذ الـقـرن الـثـامـن               
عشر حيث قدر ما معناه أنه يف الوقت الذي تتخذ فيه الزيادة يف السكان شكل املتوالية اهلندسية، 

وعـلـى ذلـك فـان مل تـقـم هـذه اجملـتـمـعـات                          فإن الزيادة يف املوارد تتخذ شكل املتوالية الـعـدديـة.      
بالتصدي ملشكلة ندرة مواردها وقصورها عن تلبية حاجاهتا فقد يأتي وقت تتدهور فـيـه الـقـدرة         
اإلنتاجية لبعض هذه املوارد. بل وقد يكف بعضها عن العطاء، ولذلك ال مفر أمام هذه الـدول مـن      
بذل قصارى جهدها يف حماولة البحث عن موارد جديدة تستطيع أن تسهم يف االرتفاع مبستويـات  

 .٢إشباعها أو على األقل حتافظ عليها"

* االقتصاد كلمة مشتقة من لفظ إغريقي معناه تدبري أمور البيت حبيث يشرتك أفراده الـقـادرون      
 يف إنتاج الطيبات االقتصادية، والقيام باخلدمات، ويشرتك مجيع أفراده بالتمتع مبا حيوزونه.

*" ثم توسع الناس يف مدلول البيت حتى أطلق على اجلماعة اليت حتكمها دولة واحدة، وعليه فلم   
يعد املقصود من كلمة اقتصاد املعنى اللغوي وهو التوفري، وال معنى املـال فـحـسـب، وإن املـقـصـود                

 . ٣املعنى االصطالحي ملسمى معني وهو تدبري شؤون املال، إما بتكثريه وتأمني إجياده وإما بتوزيعه"
االقتصاد رتبة بني رتبتني ومنزلة بني منزلـتـني، واملـنـازل ثـالث الـتـقـصـري يف جـلـب املصـاحل،                          *" 

 .٤واإلسراف يف جلبها، واالقتصاد بينهما"
نظراً ملا لكلمة اقتصاد من ارتباط وثيق يف احلياة العامة بكلمة "مادة" أو "مادي"، فقد ذهب كثري     و" 

 .٥من االقتصاديني إىل إضفاء الصفة االقتصادية على كل ما ميت إىل الوقائع املادية"
 

 
 .١٢م،١٩٩٣ه/١٤١٣) : المصري، رفيق يونس، أصول االقتصاد اإلسالمي، دمشق، دار القلم، بيروت، الدار الشامية، ١(
)٢ : (http://annabaa.org  
 ١٥م،  ١٩٧٦ھـ/ ١٣٩٥، ٢بابللي، محمود، االقتصاد اإلسالمي في ضوء الشريعة اإلسالمية، الرياض، مطبعة المدينة المنورة،ط ) :٣(
ن، ١٢٤٢ھـ / ٦٦٠) : العز بن عبد السالم أبو محمد عز الدين عبد العزيز (ت ٤(  رحم د ال ب م ) ،  ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن ع

 .٣٣٩، ٢]، ٢-١م،[١٩٩٩ه/١٤٢٠، ١بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 .١٢م، ١٩٩٥ھـ /١٤١٦) : الحامض، خالد، االقتصاد السياسي أسس و مبادئ، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق، ٥(
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: النشء:  ثالثاً

 يُقال: نَشَأ وأَنشأ إذا خرج وابتدأ، وأنشَأ اهلل اخلَلق أي ابتدأ خلقهم. ومنه نشَـأ الصـيبُّ يَـنَـشـأ             نَشَأَ" 

 .١نَشأً فهو ناشئ إذا كَبِرَ وشَبَّ ومل يتكامل. والنشء مجع ناشئ كخادم وخدَم، ونواشي"

 أول ما ينشأ من السحاب والصغار من احليوان واإلنسان ما داموا يف طور التعليم.: والنشء"

 االستيقاظ من النوم والقيام للصالة.: وناشئة الليل

) [املزّمِّل:   ].٦(إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وطئا وَأَقْوَمُ قِيالً

 .٢"اه، ويُقال: نَشء يف النعيماإلجياد والرتبية، نَشأ الصيب: ربّ: والنشأة

) [الواقعة:   ].٦٢(وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ

 النَّسلُ. يُقال: هو نَشْءُ كَريَمٍ ومن نَشءِ كَرَمٍ، أي: من نَسلِ كِرامٍ.: "والنَّشُء

 الشَابُ جاوز حَدً الصغرِ وشبَّ (ج) نَشءٌ، ونشأٌ. الناشئ:

 .٣الفتاة جاوزت حَدَّ الصغر. (ج)  نواشئُ. نَشَّأَه: رَبّاه. يُقال: نَشَّأ ابنه يف اخلري والصالح" الناشئة:

أي ساعاته وأوقاته، ألهنا تنشأ أوالً فأوالً، يُقال نَشَأَ الشيء ينشأ: إذا ابتدأ وأقبل    إن ناشئة الليل: " 
شيء بعد شيء فهو ناشئ. وقيل إن ناشئة الليل هي النفس اليت تنشـأ مـن مضـجـعـهـا لـلـعـبـادة: أي                     

 .٥: إحداث الشيء وتربيته النشأة. و٤تنهض"

وتعين بكيفية تعليم الفرد إدارة إمكاناته وموارده االقتصادية، والتعامل مـع  :  التنشئة االقتصادية" 
 .٦"اجلوانب االقتصادية يف حياته بكفاءة

 والعنصر األهم يف الرتبية هو املربيَّ ولذلك عليه التمتع بثقافة تربوية عالية، فما هي الثقافة الرتبية؟

 

  .١٢٣، باب النون مع الشين، ٥) :ابن األثير، النھاية في غريب األثر، ١(
  ، باب النون، فصل الشين.٧٦١، ٢]، ٢-١تحقيق مجمع اللغة العربية، د.م، د.ت،،[ المعجم الوسيط، ) : مصطفى، إبراھيم وآخرون، ٢(
) : أبو حرب، محمد خير، المعجم المدرسي، تدقيق ندوة النوري، وزارة التربية، سورية، مؤسسة المطبوعات والكتب المدرسية، ٣(

 .١٠٤٤م، باب النون، فصل الشين، ١٩٨٥ھـ/ ١٤٠٦
م) ، فتح القدير، مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، ١٨٣٤ھـ /  ١٢٥٠) : الشوكاني، محمد بن محمد بن علي (ت ٤(
 .٣١٦، ٥]، ٥-١م،[ ١٩٦٤ھـ /١٣٨٣، ٢ط
 .٦٩٩) : المناوي، التوقيف على مھمات التعريف، باب النون، فصل الشين، ٥(
في  ئية) : فرج، طريف شرقي، األبعاد النفسية للتنشئة االقتصادية بين الواقع المجتمعي والمتوقع اإلسالمي، ندوة التربية االقتصادية واإلنما٦(

 .١م، ٢٠٠٢ه/١٤٢٢اإلسالم، 
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 الثقافة الرتبوية:

 تعريف الثقافة:

ثَقَف: غالم لَقِنٌ ثَقِف، أي ذو فِطْنة وذكاء. ورجُل ثَقِفٌ وثَقُفٌ وثَقْف. واملراد أنه ثابت املعْرفـة      : لغة
 .١مبا يُحْتَاج إليه 

اجملـتـمـع.       الثقافة هي جمموع العقائد والقيم والقواعد اليت يقبلها وميتثل هلـا أفـراد      :  اصطالحاً
ذلك أن الثقافة هي قوة وسلطة موجهة لسلوك اجملتمع، حتدد ألفـراده تصـوراهتـم عـن أنـفـسـهـم                 
والعامل من حوهلم وحتدد هلم ما حيبون ويكرهون ويرغبون فيه ويرغبون عنه كنوع الـطـعـام الـذي         
يأكلون، ونوع املالبس اليت يرتدون، والطريقة اليت يتكلمون هبا، واأللعاب الرياضية اليت ميارسوهنـا  
واألبطال التارخييني الذين خلدوا يف ضمائرهم، والرموز اليت يتخذوهنا لإلفصـاح عـن مـكـنـونـات           

 .٢أنفسهم وحنو ذلك

  الثقافة الرتبوية:

"جمموعة املعلومات واخلربات اليت حنتاج إليها يف تكوين البيئة الرتبوية، ويف طريقة هتذيب األبناء                
وتعين الثقافة الرتبوية   وتنشئتهم النشأة الصاحلة، ويف التعامل مع مشكالهتم وأخطائهم.              

: فهم جوهر الرتبية وأهنا قائمة على التفاعل وبناء الروح اجلماعية، وما يتطلبه       ذلك                           كذلك
نشعر  من مبادئ وقيم وتضحيات وأفكار ومفاهيم وهذه املكونات لن تكتمل أبداً؛ حيث سنظل                      

بأننا نواجه مواقف تربوية، ال نعرف كيف نتصرف فيها على النحو املناسب، وما ذلك إالّ ألن                             
الرتبية عملية معقدة جداً، وتتطلب قدراً جيداً من املعرفة واحلكمة، وقدراً جيداً من االتزان                              
االنفعايل لدى املربيّ، إىل جانب قدر من اخلربة واملمارسة العلمية وإنّ كل ذلك ال يعين كثرياً إذا مل                    
يصحبه شيء من توفيق اهلل تعاىل وهدايته وتسديده وهذا ما ال يصح أنّ نغفل عن طلبه والدعاء                    

 .٣به"

 مدخل إىل مفهوم الرتبية اإلسالمية

ال مُشاحَةَ يف أن األوالد قرة عني اإلنسان، ومصدر سعادته، وهبجة حياته هبم حتلو احلياة، "
 ويطيب العيش، ويُستجلب الرزق، وتعقد اآلمال، وتطمئن النفوس. وإذا كان األب يرى يف أوالده 

 
 ٦٢٥، ١، باب الثاء، فصل القاق، النھاية في غريب األثر) :األثير، ١(
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العون والفرد والتكاثر واالمتداد وقوة اجلانب، فإن األم ترى فيهم أمل احلياة، وسلوى النفس، وفرحـة  
القلب وهبجة العيش، وأمان املستقبل. وهذا كلـه مـنـوط حبسـن تـربـيـة األوالد، وسـالمـة تـكـويـنـهـم                            
وإعدادهم للحياة، حبيث يكونون عناصر بنّاءة فعّالة، يعود خريهم على والديهـم، وعـلـى جمـتـمـعـهـم،             

(الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَـاقِـيَـاتُ     وعلى الناس أمجعني وبذلك يكونون كما قال اهلل تعاىل:  
) [الكهف:     أما إن أُمهـلـت تـربـيـتـهـم، وأُسـيـئ تـكـويـن                       ]  ٤٦الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَالً

 .١شخصياهتم، كانوا وباالً على الوالدين، وشراً مستطرياً على اجملتمع"

دأب العلماء والفالسفة واملفكرين قدمياً وحديثاً باالهتمام مبفهوم الرتبية ووضع تعريـف شـامـل هلـا،         
 وظهرت نظريات كثرية ملفهوم الرتبية احلديثة وأساليب تطبيقها.

"وقد أثبتت النظريات الرتبوية اجملـرّدة: أهنـا حتـرّك الـوجـدان وحـدهـا. إذ أنّ الـعـلـم والـنـظـريـات،                                  
والتحاليل النفسيّة، وغريها ال توصل إىل حتريك مباشر للوجدان والضمري، أو إضافـة قـيـم ومـبـادئ          
خُلقية سليمة بقدر ما يكون الدّين هو األسلوب املباشر الناجح يف حتريك املشاعـر؛ لـتـنـعـكـس عـلـى             

 .٢الواقع يف شكل سلوكٍ معيّن، وخُلُقٍ قويم "

ويف خضم هذه النظريات واألسس التطبيقية اليت تتصارع للتنافس حول النظرية، األفضل للتطـبـيـق    
غـري  كـانـت      على جيل العوملة والتكنولوجية. جند بأن العرب قبل اإلسالم كانوا يهتمـون بـالـرتبـيـة وإن          

مقولبة يف تعريف حريف، أو نظريات واضحة، ورغم ذلك جند بأهنم اهتموا بالرتبية البدنية ألبنائهـم؛  
للدفاع عن القبيلة، كما اهتموا بالرتبية األخالقية فتمتعوا خبصال كرمية كالكرم والشجاعة واإليثـار،  
ونصرة املظلوم، والوفاء بالعهد... وغريها من اخلصال اليت أثنى عليها اإلسالم، وحض عليـهـا الـنـيب          

 .٣: " إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق "وأمتها بقوله 

 ومع بزوغ اإلسالم بدأ املسلمون يسبغون على الرتبية الطابـع الـديـين اإلسـالمـي، ألن اإلسـالم جـاء                  
" وتركزت الرتبية اإلسالمية يف الفرتة األوىل بعد اإلسـالم عـلـى الـنـاحـيـة الـديـنـيـة                     باملنهاج املتكامل. 

واألخالقية. فقد ظل الرسول يف الفرتة املكية قبل اهلجرة النبوية يُربي أتباعه عـلـى الـقـيـم اجلـديـدة             
اليت أتى هبا اإلسالم. وظل اجلانب العقدي واألخالق هو األهم حتى بعد أن اعتنى فيما بعـد جبـانـب       

 . فالرتبية اإلسالمية تعمل على إجياد اإلنسان املتكامل، القوي، املهذَّب، املتصف ٤املعارف واملهارات"
 

 .٤٦م، ٢٠٠٥ھـ /١٤٢٥شخصية المرأة المسلمة، الرياض، وزارة الشؤون اإلسالمية، ، ) : الھاشمي، محمد علي١(
 .٧٠٦، ٢) : بديوي، يوسف وقاروط، محمد محمد، تربية األطفال في ضوء القرآن والسنة، ٢(
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باخلُلق احلميد، كما تعمل على إجياد اجملتمع السعيد، املستقر، الرائد يف كل اجملاالت. حيث تعمل                  
على األصعدة كافة: العقائدية، والفكرية، واالجتماعية، واالقتصادية، و...؛ وألن هذه الرتبية منبعها             
اإلسالم الذي "رسم منهجاً متكامالً يتناول اإلنسان من مجيع جوانبه، حبيث لو طُبّق تطبيقاً سليماً                 
خلرج للمجتمع اإلسالمي املسلم املتكامل السوي الذي يستطيع أن حيقق هدف اإلسالم من الرتبية،                

هو الذي خلق اإلنسان فهو أعلم باحتياجات اإلنسان اجلسمية والنفسية                              ذلك ألن اهلل         
 واالقتصادية.  ١واالجتماعية "

 تعريف الرتبية اإلسالمية:

"ويف الرتبية اإلسالمية نتجه يف تعريفها حنو تلك الرتبية اليت جتسد القرآن والسنة النبوية نصاً                         
وروحاً، أهدافاً ومنهاجاً، أسلوباً وطريقة، قدوة ومثاالً، وكانت هذه تربية عهد النبوة والصحابة                          
والتابعني، أما بعد ذلك تنوعت الثقافات وتعددت املشارب، ففتحت األبواب ألفكار وأساليب،                              
ومناهج وطرق قد تكون دخيلة على اإلسالم، فتنسب إىل املسلمني ال إىل اإلسالم، علماً بأن نعمة                       

 .٢اإلسالم مل تنطفئ "

 هنالك تعاريف كثرية ملفهوم الرتبية اإلسالمية ومنها:

"تعبري يُقصد به تنشئة الفرد املسلم واجملتمع اإلسالمي تنشئة متكاملة يُراعى فيها اجلانب الروحي               
واملادي يف ضوء النظرة اإلسالمية الشاملة، وهي تُعنى بالفرد وإعداده حلل مشاكله، ومدى جناحه                 

 .٣يف حتقيق رغباته املشروعة اليت تضمن له حياة هانئة يف الدنيا واآلخرة"

 * وهي: الرتبية اليت جتمع بني" تأديب النفس وتصفية الروح، وتثقيف العقل، وتقوية اجلسم، فهي 

 .٤تعين بالرتبية الدينية واخللقية والعلمية واجلسمية، دون تضحية بأي نوع على حساب اآلخر" 

"جمموعة املفاهيم اليت يرتبط بعضها ببعض يف إطار فكري واحد يستند إىل املبادئ والقيم اليت أتى 
هبا اإلسالم واليت ترسم عدداً من اإلجراءات والطرائق العلمية يؤدي تنفيذها على أن يسلك سالكهـا  

 . فالرتبية ليست نظرياتٌ تُوضع، وال شعاراتٌ تُرفع، وال ٥سلوكاً يتفق وعقيدة اإلسالم"

  
 .٧م، ٢٠٠٣ھـ/ ١٤٢٤، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاھرة، منھج الطفل المسلممصطفى، ، ) : فھيم١(
 .  ١٠م، ١٩٩٥ھـ/ ١٤١٥، ٢روت، دار المحروسة، ط بي، دراسات في تاريخ التربية عند المسلمين) : سعد الدين، محمد منير، ٢(
 . العربية العلميةالموسوعة ) : ٣(
 .٩م، ١٩٨٠ھـ/ ١٤٠٠، القاھرة، دار المعارف، التربية في اإلسالم) : األھواني، أحمد فؤاد، ٤(
 .١٦٩، ١م،  ١٩٧٣ھـ/ ١٤٣٦، القاھرة، عالم الكتب، مصادر التربية اإلسالمية) : سعيد، إسماعيل علي، ٥(
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مناهج تُدرس؛ بل هي عملية تلقني تثُري قوة التفكري، وتُحرك الدوافع النـفـسـيـة، وتسـتـخـرج الـفـطـرة               
اجلبلية لتبين اإلنسان السوي بسلوكه وممارستها اليومية املستمدة من وحي القرآن الـكـريـم والسـنـة          
النبوية. والرتبية وإن بدت للبعض عملية سهلة، أو جمموعة من القواعد والقـوانـني تُـحـفـظ وتُـطـبـق،              
على العكس متاماً، فالرتبية عملية غاية يف التعقيد ألهنا تستلزم جهود جبارة لرتبية األبناء، فـاملـربـي      
يتعامل مع كائن مليء باملشاعر واألحاسيس، كائن متقلب باألمزجة واألهواء، يتأثر مبن حوـلـه سـلـبـاً        
. "إن والدة طفل هي أكثر بكثري من حدث بيولوجي، وتتطلب إجيـاد نـظـام اجـتـمـاعـي جـديـد                   وإجياباً
مينح الطفل فرصة للحياة والتطور الذهين واجلسدي والعاطفي والنفسي فالطفل كـالشـجـرة ميـكـن          
التحكم يف طريقة منوها بيسر، وهي غرسة صغرية غضة يف حني يصعب ذلك فيما بعد عندما تـكـرب   

. "فالطفل أمانة بأيدينا وال حِفاظ على هذه األمانة إال بالرتبية احلسنة، فاالستـثـمـار      ١ويقسو عودها" 
يف تربية األطفال هو أجنح وأسرع استثمار ألي جمتمع يُخطط ملستقبل حضـاري وإذا كـانـت حتـيـى              

قـيـد مـن      بالتجديد، فإن هذا التجديد ال يقوم إال على حسن تربية النشء اجلديد فإذا كانت الرتبـيـة     
جانب، فهي فسحةٌ من جانب آخر... والرتبية هي عمل واعٍ دؤوب هدفه تنمية الفطرة لبنـاء اإلنسـان        
املتعادل فكريّاً وروحيّاً وخلقياً وجسدياً، اإلنسان الصاحل يف ذاته، املُصلح ألمته. فهـي إذن فـنٌ وعـلـمٌ            
ووعيٌ وجهاد. وإن الوالد الصاحل هو الذي يُحسن تربية ولده، حتّى يكون أفضل منه، وحتتاج الـرتبـيـة       
إىل تكامل وتواصل كلّ اجلهود، إذ يشرتك املهد يف البيت، واملقعد يف املدرسة، واملنرب يف املسـجـد، يف       

  صياغة اإلنسان اهلادي املهتديّ.

كما تنطلق العملية الرتبوية ابتداءً من اللحظة األوىل من عمر اإلنسان، بتبليغ الوليد مبادئ اإلسالم                    
بسُنّة األذان يف أُذُنه، فيما تتشرّب روحه هذه الكلمات اخلالدات، اليت تُنجده عندما تعصف به                               
احلياة ويف هذا األذان إشعارٌ بأنّ الطفل قد اكتملت إنسانيته، فهو أهلٌ لتلقّي أعظم املبادئ يف                                 

وفيه أيضاً إيذانٌ للمربي بأنّ مهمته الرتبوية قد ابتدأت من هذه اللحظة، وكثرياً ما تكون                         ، الوجود
 .٢اخلطوة األوىل هي أهم عمل يف مسري طويل..."

فالعملية الرتبوية تبدأ منذ اللحظة األوىل لوالدة الـطـفـل، وعـلـى الـوالـديـن تشـمـري السـاعـديـن، مـع                         
االستعانة باهلل والتضرع إليه للعون على القيام هبذه املهمة العذبة الشاقة، وإن كانت الرتبـيـة ختـتـلـف        

 يف طريقة تطبيقها وفقاً للمراحل العمرية اليت مير هبا الطفل. 

 
  .١٥م، ٢٠٠٧ھـ/١٤٢٨، حلب، شعاع للنشر، ، كيف نفھم الطفل والمراھق؟) : إبراھيم، عبد الرحمن١(
 .١٢م،  ٢٠٠٢ھـ /  ١٤٢٣، ٣، دمشق، مؤسسة الرسالة، ط ِعطُر السماء حداء للبنين والبنات) :الداالتي، عبد المعطي، ٢(
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حيث ميرّ اإلنسان بأربعة مراحل يف حياتـه وهـي: مـرحـلـة الـفـطـرة وتـبـدأ مـن الـوالدة إىل سـن                               
السابعة، ثم مرحلة التمييز وتبدأ من السابعة إىل العاشرة، ثم مرحلة املراهقة وتبدأ مـن الـعـاشـرة       
حتى البلوغ، ثم مرحلة البلوغ وتبدأ من البلوغ حتى املوت. وختتلف العملية الرتبوية من مرحـلـة إىل      
أخرى، ولكل مرحلة معطياهتا وحاجاهتا ومشكالهتـا. واملـرحـلـة األهـم يف تـربـيـة األطـفـال تـبـدأ                          
مبرحلة الطفولة املبكرّة من عام الفطام إىل هناية العام السادس أو السابع من عمر الـطـفـل، وهـي       
من أهم املراحل الرتبوية يف منو الطفل اللغوي والعقلي واالجتماعي وهي مـرحـلـة تشـكـيـل الـبـنـاء                
النفسي الذي تقوم عليه أعمدة الصحة النفسية واخللقية، وتتطلب هذه املرحلة من األبـويـن إبـداء      
عناية خاصة يف تربية األطفال وإعدادهم ليكونوا عناصر فعّالة يف احمليط االجتمـاعـي، والـرتبـيـة        
والتعليم يف هذه املرحلة يفضّل أن تكون بالتدريج ضمن منهج متسلسل متناسباً مع العمر الـعـقـلـي     
للطفل، ودرجات نضوجه اللغوي والعقلي. " فالطفولة هي املرحلة اليت تفصل الوالدة عن هـيـجـان        

 البلوغ. وتنقسم إىل عدة مراحل:
 * الطفولة األوىل: متتد حتى هناية السنة الثانية. 

 
الطفولة األوىل تتطبع مع الوعي، يعي الطفل أكثر فأكثر، إنه مستقلّ عن أهله رغم الشعور الواضح 
بأنه حباجة إىل مساعدهتم يف كل شيء. هذه االزدواجية ستطغي على حياته النفسية االنفعـالـيـة،     
وما سنو حياته األوىل سوى حماوالت الكتساب إمكانيات جديدة. ويف هذه املرحلـة تـبـدأ مـهـارات           

 الطفل العقلية والنفسية بالنمو.
 * الطفولة الثانية: متتد من السنة الثالثة حتى السادسة.

 
يف هذا العمر يتعلّم بسرعة، وتتم نقاط عصبية مشرتكة بإيقـاع سـريـع جـداً يف دمـاغـه الـطـري.                   
فيزداد حس االكتشاف لديه. إنه عمر سلسلة األسئلة الـيت ال تـنـتـهـي، وحـس املـالحـظـة يـزداد،                        
وكذلك حس التقليد. فيبدأ بتقليد الكبار. فلهذه السنـني األوىل أمهـيـة كـربى مـن حـيـث الـتـعـلّـم                          

 وتكوين طبعه. 
وميكن القول أنّ حوايل السن الرابعة، يُنهي الولد تعلّمه، ممّا يعين أنه ابتدأ من هذه املرحلة ميـلـك     
يف ذاته كل القدرات اليت بنمّوها تكوّن طبعه. ويبدأ بأن يكون له آراؤه اخلاصة ويشعر حبرية بـادئ     

 األمر ثم بوضوح أكثر، ضرورة تكيّفه مع الشرائح االجتماعية يف احمليط الذي يعيش فيه.
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 * الطفولة الكربى أو املرحلة املدرسية: متتد حتى سن البلوغ.

 

بعد السن السادسة وحتى احلادية أو الثانية عشر يبطؤ النمو اجلسدي الذي كان سريعاً يف الـبـدايـة      
وكأنه يف راحة. يصبح الطفل تدرجيياً أقل ارتباطاً بأهله ويتطور بـاملـراقـبـة الـذاتـيـة. عـنـدئـذ يـبـدأ                     
التملص خارج دائرة أهله احملدّدة، حنو اجملتمع، ثم تبدأ املرحـلـة املـدرسـيـة، لـيـحـقـق اخنـراط هـذا                     
الشاب يف اجملتمع. تبدأ املدرسة بالتعليم، ويالحظ األهل أن املعلمني بدؤوا حيلون حملهـم تـدرجيـيـاً،        
استقالل الولد يعبّر عنه عندئذ بعادات سيئة وأحياناً بالتمرد ضد سلطة األهل. حيث ينقل الـبـعـض       
التصرف من سائر األوالد الذين يعاشرهم. فهكذا تنظم اجملموعات واألندية بقـدر مـا ميـيـل األوالد            

 حنو احلياة اجلماعية. يف هذه املرحلة ينمو اإلدراك والذكاء، ويصبح التعلّم مع الفهم. 

 * املراهقة:

 

هي مرحلة احلياة اليت تلي الطفولة ومتتد حتى سن الرشد. تبدأ املـراهـقـة مـع سـن الـبـلـوغ حـوايل                     
احلادية أو الثانية عشر عند البنات، وحوايل الثالثة أو الرابعة عشرة عند الصبـيـان. نـظـريـاً تـنـتـهـي               
حوايل الثامنة عشرة عند الفتاة ويف العشرين عند الشباب، وهذه املرحلة ال تتعلـق فـقـط بـاجلـنـس،           
إمنا أيضا تتعلق باملناخ، بالوراثة، بالغذاء وباحمليط النفسي واالجتماعي، فليس من دون سبب تسمـى  
املراهقة: السن الناكر اجلميل وهي بالفعل تـطـابـق اضـطـرابـاً عـمـيـقـاً لـوظـائـف اجلسـم وخبـاصـة                            
الوظائف اجلنسية اليت ترتافق مع تغري مواز للطبع. ميكن أن تظهر اضطرابات نفسية وجسدية خالل 
هذه املرحلة ولكنه بالعموم غري خطرة إذا وجد املراهق حوله أهله، مـعـلـمـيـه لـيـسـاعـدوه يف مـا هـو                    

 . ١حباجة إىل معرفته"

وملا كان البحث بعنوان الرتبية االقتصادية يف اإلسالم، فالبد من توضيح مفهوم الرتبيـة االقـتـصـاديـة        
 أوالً ثم ربطه مبفهوم الرتبية اإلسالمية.

 

س، ٢) : عازار، سمير، الموسوعة الصحية الّشاملة، أعضاء وأجھزة (١(  ل وب رام غزال، دار ن ) ، تعريب قسم الدراسات بإشراف األستاذ اف
 وما بعدھا، بتصرف. ٩٨، ٣]، ٨ -١م،[٢٠٠٥ھـ/١٤٢٥، ١ط
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 تعريف الرتبية االقتصادية يف اإلسالم: 
"تشكيل السلوك االقتصادي للمسلم املنبثق من تكوينه الشـخـصـي: إميـانـيـا،ً وخـلـقـيـا،ً ونـفـسـيـاً،                       
وثقافياً، وفنياً ومن خالل تزويده بالثقافة الفكرية وباخلربات العلمية االقتصادية ومبـا يـتـفـق مـع            

 .١"قاصد الشريعة، لتحقيق احلياة الرغدة الكرمية لتُعينه على عمارة األرض وعبادة اهلل عز وجل 

وبالنظر إىل تعريف الرتبية االقتصادية ومقارنتها مع تعريف الرتبية اإلسالمية، جنـد بـأن الـرتبـيـة          
االقتصادية يف اإلسالم ما هي إال غصنٌ نضرٌ يف جذع شجرة وارفة، والـرتبـيـة اإلسـالمـيـة أصـل،            
والرتبية االقتصادية فرع، والرتبية اإلسالمية كلّ، والرتبية االقتصـاديـة جـزء، وال ميـكـن احلصـول               
على الكلّ إالّ من خالل احتاد األجزاء، وهذه هي صفة الرتبية اإلسالمية كليّةٌ شاملة، ومكـونـة مـن      
أجزاء ال تنفصل وحدهتا، متماسكة األطراف، متّثقة العُـرى، غـنـيـة املضـمـون، سـهـلـة الـتـطـبـيـق،                       
واضحة املعامل. حيث يندرج حتت تـعـريـف الـرتبـيـة اإلسـالمـيـة: الـرتبـيـة اإلميـانـيـة، واخلـلـقـيـة،                                  
واجلسمية، والعقلية، والنـفـسـيـة، واالجـتـمـاعـيـة، واجلـنـسـيـة، واالقـتـصـاديـة. وال تـقـل الـرتبـيـة                                    
االقتصادية اإلسالمية للمسلم عن جوانب الرتبية األخرى حتى تكون سلوكاً يف املعـامـالت مـتـفـقـة         
مع اإلسالم كدين شامل ومنهج حياة ولكن هل ميكن فصل إي نوع من أنواع الرتبية عـن األخـرى ؟       

، وأرسـل    جلّ وعالبالطبع ال ؛ ألهنا مجيعها قبسات نور من مشكاة واحدة، أضاءها نور األنوار اهلل 
ليُربي الناس على اخلـري واحلـق والـفـضـيـلـة، ويُـزكّـي                  صلّى اهلل عليه وسلم هادي األخيار حممداً 

(وَمَـا   قدوة للـنـاس أمجـعـني يف تـربـيـتـه، وسـلـوكـه، وخـلـقـه.                            صلّى اهلل عليه وسلم نفوسهم، وهو 
) [سبأ:   ]. ٢٨أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِرياً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"تعترب الرتبية االقتصادية جزءاً من منظومة الرتبية اإلسالميـة، ال يـنـفـصـم عـنـهـا طـبـقـاً لـلـفـهـم                           
الصحيح لإلسالم الذي يشمل كل نواحي احلياة (مشولية اإلسالم) ، وهذا عكس الفهم العـلـمـانـي       
الذي يفصل الدين عن االقتصاد. فالرتبية الشاملة للمسلم تبدأ من تكوين شخصـيـتـه اإلسـالمـيـة          
عقيدة وشريعة، ومشاعر وشرائع، ووجدان، وموضوعية، ويـتـخـذ مـن الـديـن سـنـداً لـه يف كـافـة                        
معامالته ومنها االقتصادية، وينجم عن هذا السلوك االقتصادي السليم املنضبط بأحكام ومبـادئ  

 الشريعة اإلسالمية. 
 
 
 
 .  ٤٧م،٢٠٠٨ھـ/ ١٤٢٩، ١) : شحاته، حسين حسين، االقتصاد اإلسالمي بين الفكر والتطبيق، القاھرة، دار النشر للجامعات، ط١(
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فإذا استقر اإلميان يف القلب فإنه يقود اإلنسان إىل االلتزام باحلالل الطيب وتفاعلت الـنـفـس مـعـه،          
وكان من مثرة ذلك انقياد اجلوارح لتسلك السلوك السليم لتحقيق ما اطمأن إليه الـقـلـب، فـالـرتبـيـة            
موجهه أوال إىل القلوب والنفوس ثم إىل اجلـوارح، ومـن حصـادهـا السـلـوك االقـتـصـادي اإلسـالمـي                      
وتأسيساً على ما سبق ال ميكن الفـصـل بـني الـرتبـيـة اإلسـالمـيـة والـرتبـيـة االقـتـصـاديـة والسـلـوك                               

 .١االقتصادي الرشيد"

للشخصية املعيارية اليت جيب أن يكون عليها  Prototype"ويسعى كل جمتمع إىل تبنى منوذج مثايل  
غالبية أو كل أفراده، إن استطاع إىل ذلك سبيال، حبيث تصبح هذه الشخصية، بلغة علمـاء اإلحصـاء     

 هي الشخصية املتوالية أي األكثر شيوعا فيه، وهو ما يُعَد، حينئذ، مؤشرا على جناحه. 

ومن املفرتض أن تنجز هذه املهمة من خالل عملية يطلق عليها علماء النفس االجـتـمـاعـي الـتـنـشـئـة              

ومن املتوقع يف حالـتـنـا كـأمـة إسـالمـيـة أن يشـكـل اإلسـالم املـالمـح                            Socializationاالجتماعية 
الرئيسية هلذا النموذج املثايل، ومع اعرتافنا بأنه مثة بعض الـفـروق الـثـقـافـيـة غـري اجلـوهـريـة عـرب                        
جمتمعاهتا يف هذا النموذج، والناجتة عن جوانب التفرد يف كل ثقافة فرعية فيها إال أهنا فروق تسعها 
املرونة املعروفة للحضارة اإلسالمية، واليت جسدها، فيما سبق، مدى تفهمها، وتقبلها بل، لالختالف 

 .  ٢بني اجملتهدين) 

 بأهنا:الرتبية االقتصادية اإلسالمية والباحثة تُعرف 

السلوك املادي، اليومي لإلنسان املسلم يف إدارة إمكاناته ومـوارده املـاديـة، والـتـعـامـل مـع اجلـوانـب                      
االقتصادية يف حياته بكفاءة. من خالل مفاهيمه وقيمه اإلميانية واخللـقـيـة والـنـفـسـيـة، والـعـمـلـيـة                   
املُكتسبة، مبا يتفق مع مقاصد وأهداف التشريع اإلسالمي، وينضبط مبنهج السلوك الرباني الـنـبـوي    

 املعتدل شكالً ومضموناً مبا يعود بالنفع على اجملتمع والفرد. 

 إذاً حنن اآلن أمام إنسان اقتصادي، فمن هو اإلنسان االقتصادي؟ 

 
 

 

 .٤٨) :شحاته، حسين حسين، االقتصاد بين الواقع والتطبيق،. ١(

 . ١) : فرج، طريف شرقي، األبعاد النفسية للتنشئة االقتصادية يبن الواقع المجتمعي والمتوقع اإلسالمي، ٢(
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"يرى بعض االقتصـاديـني أمـثـال، آدم مسـيـث، وديـفـيـد هـوم، و ديـفـيـد ريـكـاردو.. إن اإلنسـان                                        
االقتصادي هو: اإلنسان الذي حتركه العوامل االقتصادية وحدهـا، ومتـلـي عـلـيـه سـلـوكـه. وهـذا                     
اإلنسان االقتصادي يف نظر هؤالء االقتصاديني ال ينظر إىل االعتبارات اخللقية أو األدبـيـة، إذ ال         
وجود هلذه االعتبارات يف تفكريه أو يف سلوكه أو قراراته االقتصادية وهو هبذه األوصاف يفتقد من 
الصفات االجتماعية ما من شأنه أن يعود عليه وعلى جمتمعه بالنفع لو أنه راعى هذه االعتـبـارات   

 .١اخللقية أو األدبية"
"ويرى بعض احملدثني من االقتصاديني أمثال: جيـمـس بـيـو كـانـن، وفـريـدريـك إي. هـايـك... إن                              
اإلنسان االقتصادي هو صاحب السلوك االقتصادي الذي يـرمـز إىل أُمنـوذج جتـريـدي لـلـسـلـوك                  
البشري، وهذا األمنوذج التجريدي ال يُستخدم إال يف األغراض التحليلية وحدها، ورمبـا ال يـكـون          

 . ٢له وجود يف واقع احلياة االجتماعية"
ومما سبق جند بأن اإلنسان االقتصادي هو إنسان مادي حبت بنظـر عـلـمـاء الـغـرب، وهـذا مـاال                 
يتفق مع تعاليم الدين اإلسالمي الذي وازن ما بني مطالب الروح واجلسد، وما بني مطالب الـدنـيـا    
واآلخرة. والتصور اإلسالمي للحياة بشقيـهـا املـادي والـروحـي يـنـسـحـب عـلـى بـرنـامـج الـرتبـيـة                               
اإلسالمية، إذ يهتم بالكيان الروحي للفرد جبانب الـكـيـان املـادي، وإعـداده حلـل مشـاكلـه املـاديـة                     
والروحية، للوفاء مبتطلبات حياته يف الدنيا واآلخرة. أما النظرة اإلسالمية فرتى أن اإلنسان ليـس   
سلطة عليا يف احلياة، وإمنا هو عبد اهلل، وأن له كياناً روحياً ومستقبالً خالـداً، وأن مـهـمـتـه هـي             
عمارة األرض مادياً وأخالقياً، وأن األخالق والتوجيهات الكلية يف تنظيم احلياة إمنا هي من عـنـد     
اهلل وال يصنعها اإلنسان، وإن اإلنسان خملوق مكـرّم لـه قـدر مـن احلـريـات األسـاسـيـة يف إطـار                         
العبودية هلل تعاىل. ولكن تبني من الواقع املعاصر أن هنـاك ظـاهـرة عـامـة هـي وجـود خمـالـفـات                      

 واحنرافات يف سلوكيات بعض املسلمني من املنظور االقتصادي، ويرجع ذلك إىل أسباب عدة:
 .اخنفاض احلس والوعي والفهم االقتصادي عند بعض املسلمني 
                   االهتمام برتبية األبناء الصحية والتعليمية، وإمهال جـوانـب أخـرى مـن الـرتبـيـة اإلسـالمـيـة

 املتكاملة. 
 
 ،) : محمود، علي عبد الحليم، التربية االقتصادية اإلسالمية، سلسلة مفردات التربية اإلسالمية، القاھرة، دار التوزيع والنشر اإلسالمي١(
 .٥٢]، الحلقة السابعة، ١٠ -١د. ت،[ 
 .٥٣) : المرجع نفسه، ٢(
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                      تأمني األهل لكل مستلزمات أبنائهم الضـروريـة والـكـمـالـيـة بـدافـع الـدالل تـارة، أو
جماراة أقراهنم تارةً أخرى، وسط عامل من املاديات واملغريـات، واملسـتـحـدثـات عـلـى            
مدار الساعة وسط حرب إعالنية خطرية للسلع واملنتجات، تسرق األلباب، وتستهوي 

 النفوس الضعيفة اليت مل تُربَّى تربية إميانية اقتصادية صحيحة.
                    ابتعاد األهل وهم القدوة ألبنائهم عن ممارسة السـلـوكـيـات االقـتـصـاديـة يف حـلـبـة

احلياة اليومية، أو تلقينها ألبنائهم، مبتعدين بذلك عما أمرهم بـه اهلل تـعـاىل، وهـو             
املقسط العدل يف الدنيا واآلخرة." فالرتبية االقتصـاديـة اإلسـالمـيـة تـؤدي وظـائـف                 

 هامة للمجتمع كله، نذكر منها:
. إحياء فقه االقتصاد اإلسالمي يف نفوس املسلمني، وعقوهلم وسلوكهم، ونقصد بالفـقـه    ١

االقتصادي هنا: جمموعة مـن األسـس والضـوابـط (املـعـايـري)  املسـتـنـبـطـة مـن مصـادر                               
الشريعة اإلسالمية، واليت تضبط سلوك اإلنسان املسلم، بـعـد أن انـدثـر فـقـه االقـتـصـاد                  
اإلسالمي أو كاد وخباصة من خالل نظمه وقيمه، حققوا الربح احلـالل وقـاومـوا كـل مـا              

 حرمه اهلل من تعامالت مالية، واندحر الربا واندثر ومل يستغل األغنياء الفقراء.
. وبالرتبية االقتصادية؛ يتحرر الناس مـن خمـاطـر كـنـز املـال وحـبـسـه عـن مصـارفـه،                            ٢

ويتحررون من اخلوف على أمواهلم من اإلسراف والتبذير،. .. ويتعلمـون أن إمسـاك املـال             
إمنا يكون جلزء منه يسد االحتياج، وأما الباقي فـيـتـجـه بـه صـاحـبـه إىل اسـتـثـمـاره يف                         

 الزراعة أو الصناعة أو التجارة. وبذلك حيققون ألمواهلم وجمتمعاهتم األمن واألمان. 
. والرتبية االقتصادية؛ حترر الناس يف اجملتمع كله من استغالل بعض األغـنـيـاء لـبـعـض          ٣

 . ١الفقراء، أي حتررهم مما حرم اهلل تعاىل عليهم، وتوجههم إىل قرض احملتاج"
 
 
 
 .٢٧٧) : محمود، علي عبد الحليم، التربية االقتصادية اإلسالمية، ١(
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 الفصل األول: منهج الرتبية االقتصادية يف اإلسالم
 

 : أمهية الرتبية االقتصادية اإلسالماملبحث األول 
 

 األمهية الدينية. .١
 األمهية الدنيوية. .٢
 األمهية املادية. .٣
 

 خصائص الرتبية االقتصاديةاملبحث الثاني:  
 

 الشمولية. .١
 الواقعية. .٢
 العاملية. .٣
 

 : قواعد الرتبية االقتصاديةاملبحث الثالث 
 

 القاعدة اإلميانية. .١
 القاعدة األخالقية.  .٢
 القاعدة السلوكية.  .٣
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 أمهية الرتبية االقتصادية اإلسالمية:املبحث األول: 
 

 األمهية الدينية: -أ
 كسب رضا اهلل تعاىل. .١
 تأديب النفس وتصفية الروح. .٢
 ثواب اآلخرة. .٣

        
 األمهية الدنيوية: -ب 

 إعداد الفرد للحياة االجتماعية. .١
 تعميق اإلحساس باملسؤولية جتاه الفرد و اجملتمع. .٢
 الربكة يف الرزق والصحة. .٣

 
 األمهية املادية: -ت

 احرتام املال. .١
 احلياة الكرمية. .٢
 الرفاهية املستقبلية.  .٣
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 املبحث األول: أمهية الرتبية االقتصادية اإلسالمية
 األمهية الدينية: -أ 
 كسب رضا اهلل تعاىل: -١

" الرضا باب اهلل األعظم، وجنة الدنيا، ومسرتاح العارفني، وحياة احملبني، ونعيم الـعـابـديـن، وقـرة         
 .١عيون املشتاقني"

وكسب رضا اهلل تعاىل يأتي من خالل عبادته بالطاعة واخلضوع والتذلل، والقيام بكل عمل صاحل 
ابتغاء وجه اهلل وطلباً ملرضاته وطاعته، فعالمة حمبة اهلل إيثار طاعته، ومتابعة رسوله، فـالـعـبـادة     

 كلها موافقة ألمر اهلل، وملا حيبُّه ويرضاه، وهذا هو العمل الذي ال يقبل اهلل من عامل سواه. 
 ].٢(الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَالً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ) [امللك: 

" إن من احلقائق اليت يُقرها اإلسالم أن ما يقوم به اإلنسان من طـاعـة اهلل تـعـاىل واخلضـوع لـه                  
واالجنذاب إىل منهجه ونظامه هو املالئم لفطرة اإلنسان السوّية، وهو الوقاية مـن االحنـراف عـن          

(فَـأَقِـمْ وَجْـهَـكَ لِـلـدِّيـنِ             . كما يُفهم ذلك من قول اهلل عز وجل:     ٢املنهج وعن االجنراف إىل الباطل " 
أَكْثَرَ الـنَّـاسِ لَـا       حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ

) [الروم:     فاهلل تعاىل خَلق اإلنسان وجعله مفطورًا على معرفة ربه وعبادتـه، وإن هـذه       ].  ٣٠يَعْلَمُونَ
الفطرة توصل اإلنسان إىل املعرفة اإلمجالية خبالقه وتشعره بصلته به وأنه إهله وخالقه، واإلنسـان  
بطبعه قد فُطر على أمور وغرائز تُعد من دعائم حياته املادية واملعنوية مـثـل حـب احلـيـاة، وحـب               
املال، والولد، وحب امللذات، وحب النساء، وحب االختالط مـع بـين جـنـسـه، وغـري ذلـك. غـري أن                        
اإلسالم وضع ضوابط هلذه الغرائز حيث ال يتجاوز املرء مداه يف األخذ منها فينغمـس فـيـهـا، مـن          
خالل اإلميان باهلل تعاىل، فاإلميان جيعل اإلنسان صاحب مبدأ يسعى لتحقيـقـه، فـتـكـون حـيـاتـه             
حتمل معنىً سامياً نبيالً، يدفعه إىل العمل واجلهاد يف سبيله وبذلك يـبـتـعـد عـن حـيـاة األنـانـيـة                   
الضيقة، وتكون حياته لصاحل جمتمعه وأمته اليت يعيش فيها، فـاإلنسـان عـنـدمـا يـعـيـش لـنـفـسـه                   
تصبح أيامه معدودة وغاياته حمدودة، أما عندما يعيش للفكرة اليت حيملها فإن احلياة تبدو طويلة 
مجيلة تبدأ من حيث بدأت اإلنسانية ومتتد بعد مفارقتها لوجه األرض، وبذلك يتضاعـف شـعـوره      

 بأيامه وساعاته وحلظاته؛ ألن من طبيعة العبادة وأهدافها، إخضاع حياتنا اليومية إلرادة اهلل 
 
 
ي ١٣٥٠ھـ/ ٧١٥) : ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، (ت ١(  د عل ي محم ن م) ، مدارج السالكين، ضبطه وصححه عبد الغ
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وتشـريـعـه، فـاهلل        جلّ وعالوحبّه ومناجاته، وإخضاع أموالنا وكسبنا وحياتنا االقتصادية لتنظيم اهلل 
تعاىل أمرنا يف حمكم تنزيله العظيم باالقتصاد يف كل شيء عبادةً وقوالً وعمالً؛ ألن الدين اإلسالمـي  
دين الوسطية واالعتدال. وقد متيزت األمة اإلسالمية خبـاصـيـة مـنـفـردة مل تـكـن ألمـة مـن األمـم                           
السابقة وهي ميزة الوسطية اليت جعلها اهلل سبحانه وتعاىل خصيصة ألمة حممد صـلـى اهلل عـلـيـه            

) [البقرة:      وسلم "وفيه [خَيْر األمور أوْسَاطُها] كُلُّ خَصلَـة مَـحْـمُـودَة          ].  ١٤٣(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً
فَلَها طَرَفَان مَذْمُومان فإنَّ السَّخاءَ وَسَطٌ بَيْن البُخْل والتَّبْذير والشَّجاعَة وَسَطٌ بَـيْـن اجلُـنب والـتَّـهَـوُّر           

 داًواإلنسانُ مأمورٌ أنْ يَتَجَنَّبَ كُلَّ وَصفٍ مَذْموم وَتَجَنُّبُه بالتَّعَرِّي منه والبُعدِ عَنْه فكُلَّما ازْدَادَ مِـنـه بُـعْـ        
 .١ازْدادَ مِنْهُ تَعَرِّياً"

وهكذا نرى أن االحتفاظ بألـفـاظ الـعـبـادة ومـعـانـيـهـا يف الـذهـن والـقـلـب دون تـنـفـيـذ ألوامـرهـا                                       
ومقتضياهتا، ودون إخضاع احلياة والسلوك هلا، ال يعطي اإلنسان إمياناً حقيقياً يـنـجـيـه مـن عـذاب             
اهلل عز وجل، بل ال يدل فعالً على صحة االعتقاد باهلل واليوم اآلخر. فالعبادة نظام تربوي للمـسـلـم،     
ومدرسة تُنظم حياتنا تنظيماً حيمل املسلم على حتقيق أفكاره ومثله العليا يف احلـيـاة، يصـل املسـلـم          
دائماً بآداب الشريعة، ويعلق قلبه بدستورها ومبـرضـاة ربـه عـز وجـل، وجيـعـل حـيـاتـه ذات هـدفٍ                            
ومغزى، عظيمة الفائدة، كبرية املردود. ذلك أن اإلنسان مـكـون مـن مـادة وروح، فـإذا كـان الـعـنـصـر                        
اجلسدي فيه جيد حاجته يف العناصر املادية يف الكون من مأكل ومشرب وملبس وتناسل وغري ذلـك،  
فإن العنصر الروحي ال جيد إشباعاً حلاجته إال بالقرب من اهلل تعاىل إميانـاً بـه وإتـبـاعـاً لـه، حـتـى                 
يشعر مبعيته وذلك ال يتحقق إال بالعبادة سواء يف الضراء أو يف السـراء، فـاملسـلـم يـتـبـع أوامـر اهلل                     
تعاىل، ويتجنب ما هناه عنه، طاعةً لعظمته، وكسباً لرضاه. وحـتـى يـنـشـئ املسـلـم نشـأة اقـتـصـاديـة                      
إسالمية سليمة، تقود إىل سلوك اقتصادي رشيد، عليه االستشعار اإلمياني بزينة االلتزام بشرع اهلل   

وهذا من مسائل اإلميانيات اليت فيها حتقيق رضا اهلل عز وجل فعقيدته تدفعه إىل الـعـمـل       عز وجل
اجلاد؛ ألنه يعلم أنه مأمور بذلك دينًا وأنه مثاب على عمل جَّل ذلك العمل أم صـغـر. وإنَّ إِفـراد اهلل             
تعاىل بالتوجه إليه يف مجيع األمور يُحقق لإلنسان احلرية احلقيقية اليت يسعى إليهـا فـال يـكـون إال           
عبدًا هلل تعاىل. فتصغر بذلك يف عينه مجيـع املـعـبـودات مـن دون اهلل، وتصـغـر الـعـبـوديـة لـلـمـادة                              

 واالنقياد للشهوات؛ ألن الدين اإلسالمي أسقط عصر املادة، كما أسقط عصر الروحانية البحتة، 
 
 .٣٩٩، حرف الواو مع السين، ٥) : ابن األثير، النھابة قي غريب األثر، ١(
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 ووازن ما بني املادة والروح بوضعهما يف امليزان اإلهلي.
 تأديب النفس وتصفية الروح: -٢

القرآن الكريم والسنة املطهرة مها مصدرا الرتبية اإلسالمية يف إطارها الـفـلـسـفـي والـتـطـبـيـقـي،              
والتصور اإلسالمي للحياة بشقيها املادي والروحي، ينسحب على برنامج الرتبية اإلسالمية؛ "فـقـد    
اهتم اإلسالم بالرتبية الروحية اليت تُعترب طريق التّعرف على اهلل سبحانه وتعاىل، والـطـريـق الـذي       
رمسه اإلسالم كله عبادة، عبادة ال تكون مظهراً من مظاهر احلياة، بل ال بد أن تكون عميـقـة ذات     
أثر واضح يف حياة اإلنسان ويف سلوكه، فتكون قائمة على أساس إجياد الصلة الـقـويـة بـني الـروح          
وبني اهلل سبحانه وتعاىل. كما تكون قائمة على أساس خطة سلوك وعـمـل وفـكـر وشـعـور حبـيـث                

 . ١تدفع البشر إىل الرجوع إىل اهلل يف كل حلظة"
لذلك جند بأن الرتبية القرآنية تدعو إىل تزكية النفس باجملاهدة كيال تقع يف االحنراف أو اجلنوح 
عن القيم الفاضلة، وإتباع الشهوات وأهواء النفس، لذلك جاءت الدعوة إىل التقشف، والرتبية علـى  

 حياة اخلشونة يف أكثر من حديث. 
 .٢خشَوشِنوا فَإِنَّ النِعَمَ ال تَدُومْ " ا" صلّى اهلل عليه وسلم:  لقا

قدوة وأسوة يف تقـلـبـه يف حـيـاة اخلشـونـة والـتـقـشـف يف                      صلّى اهلل عليه وسلم " ويكفي الرسول  
املطعم. . يف امللبس. . يف املسكن. . لتتأسى األجيال املسلمة به، ومتشي على هديـه وسـنـنـه ومـن             
املالحظ أن أمة اإلسالم حينما تتقلب يف النعيم، وتسرتسل يف املالذ والطيبات، وتنام على احلرير، 
وتغريها احلضارة املادية بربيقها ومظاهرها فسرعـان مـا تـنـهـار، وتسـتـسـلـم لضـربـات األعـداء،                       

 . ٣وسرعان ما ختمد يف نفوس شباهبا روح املصابرة واملرابطة واجلهاد يف سبيل اهلل "
" خُلق اإلنسان وله ضرورات ال يستغين عنها ملتابعة حياته، كالطعام والشراب واللباس، إضافة إىل  
الشهوات املتأصلة يف نفسه، والنزعات مبختلف ألواهنا، وال تتحقق إنسانيـة اإلنسـان جملـرد كـونـه            
ينتمي إىل فصيلة اإلنس، ويأكل الطعام، ويرتوي بالشراب، وميشي يف األسواق، وإمنا تتحقق تـلـك     
اإلنسانية بارتقائه يف النواحي الروحية واألخالقية، ومبقدار امتثالـه لـتـبـعـات الـتـكـلـيـف، وأمـانـة                   
االستخالف، مع ما يتداخل يف ذلك من تعرُّض اإلنسان لالبتالء والفتنة،... ولكي تتحقق مسؤولية  

 اإلنسان على أفضل وجه، كان خَلْقُ هذا الكائن جيمع بني الروح واجلسد، ويهتمُّ بعقيدة الروح،
  
 .١١) : مصطفى، فھيم، منھاج الطفل المسلم، ١(
ى ١٧٢٨ھـ/ ١١٦٢) : العجلوني، إسماعيل بن محمد الجراحي (ت ٢( اديث عل ھر من األح ا اشت م) ، كشف الخفاء ومزيل اإللباس عم

 .٦٨) ، ١٥٧، حديث (١]، ٢ -١م) ،[١٩٨٨ھـ/ ١٤٠٨، (٣ألسنة الناس، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
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لكنه يف الوقت نفسه ال يُعطِّل عقول املؤمنني، وال يبخس الروح حقوقها، وال يهـتـم مبـطـالـب اجلسـد           
ليويف الروح مقتضياهتا، فال إفراط وال تفريط، وال جـنـوح وال شـطـط، وذلـك مـن خـالل وسـطـيـة                         
معتدلة، وهي الفطرة اليت فُطر اإلنسان عليها وفيها تتحقق العادة للفرد واجملتمع فـال تـنـاقـض بـني          
الروح واجلسد، وال تنازع بني الدنيا واآلخرة، فاإلنسان مُطالب بتجسيد متطلبات املعيشة، والتمـكـني   

. وهنا يأتي دور الـرتبـيـة االقـتـصـاديـة يف تـأديـب الـنـفـس                      ١يف احلياة الدنيا مع العمل لعمارة اآلخرة" 
وحرمان بعضها عـنـه ابـتـالء مـن           عز وجلوتصفية الروح، فيشعر اإلنسان بأن امتالك النعم من اهلل 

اهلل أيضا، فيشعر املسلم بأن امللك كله هلل، فيسعى لكسب الـطـيـبـات مـن الـرزق، ويـنـفـق مـنـه دون                        
 إسراف وال تقتري.

) [الفرقان: قال تعاىل:    ]٦٧(وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً
" وبالرتبية االقتصادية؛ يتحرر الناس من خماطر كنز املـال وحـبـسـه عـن مصـارفـه، ويـتـحـرون مـن                         
اخلوف على أمواهلم من اإلسراف والتبذير، ويتعلمون أن إمساك املـال إمنـا يـكـون جلـزء مـنـه يسـد                     

 االحتياج، وبذلك حيققون ألمواهلم وجمتمعاهتم األمن واألمان.
والرتبية االقتصادية حترر الناس يف اجملتمع كله من استغالل بعض األغـنـيـاء لـبـعـض الـفـقـراء؛ أي                   

حتررهم مما حرَّم اهلل تعاىل عليهم، وتوجههم إىل قرض احملتاج قرضاً حسـنـاً فـائـدتـه أكـرب مـن أي                
فائدة حيققها الربا، ألن فائدته عند اهلل تعاىل، وما عند اهلل خريٌ وأبـقـى. وعـنـدئـذ يسـود اجملـتـمـع                 

 . ٢األمن والسالم، بدل الكراهية واحلسد واحلقد اليت متتلئ هبا نفوس الفقراء على األغنياء"
والرتبية االقتصادية ال تقتصر االقتصاد على اجلانب املادي فحسب بل تُربـي الـفـرد عـلـى أن يـكـون                
اقتصادياً يف مجيع عالقاته: مع ربه يف العبادة، ومع نفسه، ومع جمتمعه. قال رسول اهلل صـلـى اهلل           

إِنْ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَألَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. صـمْ وَأَفْـطِـر، وَصـلِّ             :"عليه وسلم"  
" والعناية باجلسم تكون مادية ومعنوية. فاإلنسان يف شطـريـه،      . ٣وَأْتِ أَهْلَكَ، وَأَعْطِ كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ " 

جسمه وروحه، وحدةٌ ال تتجزأ، إهنا تتناول الفكر فتنقيه باإلخالص والعقل وتنوره بـالـعـلـم والـتـأمـل،            
 والضمري وترهفه بالعفة والعدل. ثم تتناول اجلسد فتحيطه مبا يتطلب من نظافة ومطعم ومشرب 

 
 .١٤٦) :علوان، عبد هللا ناصح، تربية األوالد في اإلسالم، ١(
 وما بعدھا. ٢٧٧) : محمود، علي عبد الحليم، التربية االقتصادية اإلسالمية، ٢(
ة ١٠٦٦ھـ / ٤٥٨) : البيھقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت ٣(  ك ادر عطا، م ق د ال ب د ع ق محم ي م) ، سنن البيھقي الكبرى، تحق

 .٢٧٥) ، ٨١٢٨، باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، حديث (٤]، ١٠ -١م،[١٩٩٤ھـ/ ١٤١٤المكرمة، مكتبة دار الباز، 
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وراحة ورياضة وهواء نقي، وتلتزم به االعتدال، فيقوم بني اجلسم والروح توازن يساوي بـني بـاطـنـه         
 .١وظاهره، وهبذا التوازن تتم احلياة الفاضلة"

 ثواب اآلخرة: -٣
" ويدرك الرتبويون أمهية مرحلة الطفولة يف حياة اإلنسان، حيث إن سنـوات الـطـفـولـة األوىل، هـي              
أهم فرتة تتكون فيها شخصية الطفل، وتتشكل اجتاهاته وميوله وقيمه، وهي كذلك الفرتة احلـيـويـة      
اليت يتكون فيها الوازع الديين، ومعرفة األمور احملرمة واألمور املباحة شرعاً، وأيضاً تكوين الضـمـري     
اخللقي واالجتماعي، وذلك بسبب تأثر الطفل مبن حوله وسرعة استجابته، وتسليمه مبسائل الدين 

 .٢والعقيدة دون مناقشة "
" فإذا استقر اإلميان يف القلب، فإنه يقود اإلنسان إىل االلتزام باحلالل الطـيـب وتـفـاعـلـت الـنـفـس               
معه، وكان من مثرة ذلك انقياد اجلوارح لتسلك السلوك السليم الرشيد لتـحـقـيـق مـا اطـمـأن إلـيـه                
القلب، فالرتبية موجهه أوال إىل القلوب والنفوس واألفئدة ثمّ إىل اجلوارح، ومـن حصـادهـا السـلـوك          

 االقتصادي اإلسالمي، وتقوم الرتبية االقتصادية يف اإلسالم على قيم إميانية من أمهها ما يلي:
* اإلميان أن املال الذي نتعامل به ملك هلل، ألنه سبحانه وتعاىل هو الذي رزقنا إياه، لذلك جيب أن    

 تلتزم بشرع صاحب هذا املال، أي تطبيق تعاليمه املتمثلة يف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 
* اإلميان بأن هناك مالئكة تراقب تصرفاتنا ومنها االقتصادية واملالية، ولذلك جيب أن نتجنب أن   

  تسجل املالئكة يف سجالتنا شيء ال يرضاه اهلل عز وجل.

* اإلميان باليوم اآلخر حيث نقف فيه أمام اهلل سبحانه وتعاىل ليحاسبنا عـن هـذا املـال مـن أيـن                 
اكتسب وفيم أنفق ؟ كما بني الرسول الكريم من خالل احلديث النبوي الشريـف الـتـايل: " ال تـَـزولُ               
: عَن عُمرِهِ فيِمَا أَفناه، وعَن شَبابِه فيِمَـا    قَدمَ ابن آدَمَ يَومَ القِيامَة مِن عِند رَبِه حتّى يُسأَلَ عَن مخَسٍ

 . ٣أَبالهُ وَمَالِه مِن أينَ اِكتسبهُ وفِيمَ أَنفَقهُ، ومَاذا عَمِلَ فِيمَ عَلِم"
هذه املفاهيم اإلميانية االقتصادية تُنمى عند املسلم منذ الصغر: الرقابة الذاتية، واخلشية مـن اهلل     

 واخلوف من املساءلة يف اآلخرة، وااللتزام باحلالل والبعد عن احلرام، فإذا شَبَّ الولد على 
 هذه القيم وطبقها يف جوانب حياته كان فرداً مستقيماً منضبطاً بشرع اهلل يف كل معامالته ومنها 

 
 
 
 .٢٣٩م، ٢٠٠٤ھـ/١٤٢٥) : رضوان، شفيق، الطاقة الخفية والحاسة السادسة، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ١(
 . ٧) : مصطفى، فھيم، منھاج الطفل المسلم، ٢(
د، دمشق، ٨٩٢ھـ /٢٧٩) : الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت ٣( حاج أحم م) ، جامع الترمذي، تحقيق وتخريج يوسف ال

 .٦٧٤) ،  ٢٤١٥) ، حديث (١) ، باب في القيامة ( ٣٨م، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (٢٠٠٤ھـ/١٤٢٤مكتبة ابن حجر، 



 
٣٣ 

 . ١االقتصادية ويعتمد عليه فيما بعد إلدارة اقتصاد بيته واقتصاد بلده على أسس إميانية "
سبحانه وتعاىل على اإلنسان بنعم ال تـعـدّ وال حتصـى، وسـخـر األرض ومـا عـلـيـهـا،                           فقد أنعم اهلل 

 والسماء وما فيها خلدمة اإلنسان واالستمتاع مبا رزقه اهلل الرزاق الوهاب. 
) [املـائـدة:       بُّ(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَالَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ الَ يُحِ   الْمُعْتَدِينَ

وهذا أمر من اهلل تعاىل بالتنعم بالدنيا ولذاهتا، ولـكـن مـن دون إسـراف أو تـبـذيـر. كـمـا قـال                          ].  ٨٧
 أحدهم: اإلسرافُ لُجَّةٌ بال قرار.

: إيَّاكَ والتَّبذير، فإن الثُّقب الصغري يُغرق املركبَ الكبري.   وقيل أيضاً
وهذا مبدأ اقتصادي هام يف حياة اإلنسان املسلم الذي تَربى تربية اقتصادية جيدة، يعلم متام الـعـلـم      
بأن عليه التنعم بأنعام اهلل تعاىل مع حفظ هذه النعم بالشكر وعدم اإلسراف، طالـبـاً حسـن املـنـزلـة           
عند اهلل يف اآلخرة؛ ألن من طغى يف الرزق باإلخالل بشكره وتعدي حدوده فيه بالسرف والـبـطـر أو        
االستعانة به على املعاصي ومنع احلقوق الواجبة فيه فينزل عليه غضب اهلل، وجتب عليـه عـقـوبـتـه.        

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ  -فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى  -وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  -(فَأَمَّا مَن طَغَى  قال تعاىل:  
 ].٤١ - ٣٧فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) [النازعات:  -وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى 

: فنظام الرتبية االقتصادية يف اإلسالم جيعل اإلنسان حييا يف سلوك متوازن، فهو ال حييا لـدنـيـاه        إذاً
وحدها وال يدعها مهالً، بل يبين احلياة، وجيعلها مزرعة لآلخرة، وجسراً يعرب عليه وهو مليء باخلري 

 واحلسنات، فالتوازن هو سبب الفوز يف اآلخرة.
(وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِـن كَـمَـا أَحْسَـنَ الـلَّـهُ              قال تعاىل:  

) [القصص:   ].٧٧إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ
وقد ورد يف تفسري هذه اآلية " أي: استعمل ما وهبك اهلل من هذا املال اجلزيل، والنعمة الـطـائـلـة يف         
طاعة ربك، والتقرب إليه بأنواع القربات.... وال تنس نصيبك من الدنيا، أي: مما أباح اهلل لك فـيـهـا         

 .٢من املآكل واملشارب واملالبس واملناكح، فإن لربك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا"
 وعلى املربني تنشئة األبناء على تعظيم نعم اهلل تعاىل، وتعليمهم شكر اهلل تعاىل. وحسن استخدامها 

 
 . ٥١) : شحاته، حسين حسين، االقتصاد اإلسالمي بين الفكر والتطبيق، ١(
د ١٣٥٢ھـ/  ٧٧٤) : ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت ٢(  م) ، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سلمي بن محم

 .٢٥٣، ٦]، ٨ -١م،[١٩٩٩ھـ/١٤٢٠، ٢سالمة، د. م، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
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" قال بعض احلكماء: اِغلب هواك على الفسـاد وكـن مُـقـبـالً عـلـى الـقـصـد يُـقـبـل عـلـيـك املـال،                                  
 .١واالقتصاد يعصم من عظيم الذنب وفيه راحة للبدن ومرضاة للرب وحتصني من الذنوب "

 األمهية الدنيوية: -ب 
 إعداد الفرد للحياة االجتماعية:  -١ 

" إن أبناءنا هم نبات أيدينا وتفاعلنا معهم، إهنم ال يكتسبون سلوكهم من فراغ، بل يكتـسـبـونـه ممـا         
يرونه منا حنن، من أسلوب تفاعلنا معهم أو مع اآلخرين، وإن كان الواقع يقول أهنم يكتـسـبـون اآلن      
كثرياً من مفاهيمهم مما يلقونه يف أوساط كثـرية بـعـضـهـا خـارج املـنـزل بـاملـدرسـة والـنـوادي. ..                            
وبعضها قد يكون داخل املسجد من جرية أو وسائل إعالمية.. إال أن األصل هو مسؤولية الـوالـديـن     
عن تربية األبناء، حتى إذا نفضنا أيديهما من تربية أبنـائـهـمـا كـان هـؤالء األبـنـاء قـوة ال ختضـع                       
لتالعب املغرضني، وال ألهواء السفهاء. إهنم أبناؤنا ونبتة أيدينا فـلـنـعـرف إذن كـيـف نـربـي هـذه                     

 .٢النبتة؟! وكيف نسقيها مباء احلب واملودة ؟ وكيف حنيطها بسياج من الرتبية والقيم واملبادئ ؟!"
" اهتم اإلسالم برتبية الطفل تربية إسالمية، لكي حيدد له معامل الطريق إىل حياة كـرميـة، حـيـث          
يبدأ اإلسالم بإعداد الفرد على اعتبار أنه اخللية اليت تنسج األسرة واجملتمع. والـفـرد مـا هـو إال              
طفل يف بدايته، تُشكله فطرته والقيم واملفاهيم اإلنسانية، وتُـهـذبـه املـبـادئ اإلنسـانـيـة واألخـالق                  

 .٣الفاضلة اليت تتمثل يف مبادئ وقيم الدين اإلسالمي "
" خُلق اإلنسان وله ضرورات ال يستغين عنها ملتابعة حياته، كالطعام والشراب واللباس، إضافة إىل  
الشهوات املتأصلة يف نفسه، والنزعات مبختلف ألواهنا،... وينشأ عن تلك الغرائز رغبات عـديـدة،        
كالتمين، واألمل، والطموح. ويربز إىل جانبهـا بـعـض املـطـامـع كـاملـيـل إىل جتـمـيـع الـثـروة، وحـبّ                               

مـا مل تـنـضـبـط وفـق                -امليول والدوافع والغرائز    -الوجاهة، والتسلط، والشهرة وكل هذه األمور 
معايري اخلُلُق القويم والرتبية اإلسالمية، فإهنا تنـأى عـن الصـواب، وتشـرد عـن املـنـهـج السـديـد،                       
فتظهر السلبيات واضحة لكل ذي عينني. وخصائص اإلنسان املادية والـروحـيـة تُسـمـى الـفـطـرة،                
فلكل إنسان استعداد نفسي لتقبُّل األشياء أو رفضها، واختاذ املوقف املناسـب إزاءهـا، سـواء أكـان           

 ذلك املوقف يتصف بالسلبية أم باإلجيابية.
 
 .١٠١) ،٣٤٢) : يُنظر، ابن أبي الدنيا، إصالح المال، باب القصد في المال، حديث (١(
ال ٢(  ي ة األج ي رب ال في ت ) : آل عوضة، عبد الرحمن بن محمد، الرياض، المرشد الطالبي بمدرسة اإلمام النيسابوري المتوسطة، اإلجم

 /http://www.saaid.netم، ٢٠٠٥ھـ / ١٤٢٥وقفة في تربية األبناء،  ٢٣٠
 .١٤) : مصطفى، فھيم، منھاج الطفل المسلم، ٣ (
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كما أنّ لكل إنسان دوافع داخلية أو خارجية، جتعله يُغيّر سلوكه وفـق الـرغـبـات واحلـاجـات، فـيـقـوم                  
جبملة أعمال ملواجهة تلك املواقف. ومبقدار حيازة املرء ألسس الفطرة السليمة؛ فإنه يتـخـذ مـواقـف        

 .١أكثر إجيابية، مدفوعاً بنزعة اإلميان والقيم الثابتة "
ويكمن دور الرتبية االقتصادية يف" الرتكيز على اإلنسان فهو مناط الرتبية فإذا صلح الـفـرد صـلـحـت           

. ٢األسرة واجملتمع والدولة واألمة، ويصبح قوة فعالة قائدة ورائدة ومقدامة يف كافة جوانب احلـيـاة "       
وتزويد الطفل املسلم بالثقافة اإلميانية االقتصادية اإلسالمية" اليت تنمي عنده منذ الصغـر الـرقـابـة        
الذاتية واخلشية من اهلل واخلوف من املساءلة يف اآلخرة وااللتزام باحلالل والبعد عن احلـرام، فـإذا       
شَبَّ الولد على هذه القيم وطبقها يف جوانب حياته كان فرداً مستقيماً منضبـطـاً بشـرع اهلل يف كـل             
معامالته ومنها االقتصادية، ويُعتمد عليه فيما بعد إلدارة اقتصاد بيته واقـتـصـاد بـلـده عـلـى أسـس               

(وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْـتُـرُوا    يف قوله:   سبحانه وتعاىل. فيمتثل الفرد املسلم أمر  ٣إميانية" 
) [الفرقان:     إذاً عملية تشكيل السلوك االقـتـصـادي لـلـفـرد تـتـم مـن خـالل                   ].  ٦٧وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً

استدخال ثقافة الرتبية اإلسالمية الشاملة يف بناء الشخصية، وهذه العملية تتم بتعويد الناشئة عـلـى   
تطبيق السلوك االقتصادي اإلسالمي املتوازن وفقاً للرتبية االقتصادية على كافة املسـتـويـات، طـبـعـاً           
هناك فرق بني االقتصاد كعلم واالقتصاد كمذهب أو كنظام؛ فاالقتصاد كعلم يفسر وحيلل الـظـواهـر    
االقتصادية املختلفة كما سبقت اإلشارة يف التعريفات اخلاصة بـعـلـم االقـتـصـاد، بـيـنـمـا االقـتـصـاد                    
كمذهب فإمنا يشري إىل الطريقة اليت يُفضل اجملتمع اتباعها يف حياته االقـتـصـاديـة كـمـذهـب وحـل               
مشاكله االقتصادية املختلفة. وذلك ألن االقتصاد جزء من النبوة، كما بيّن رسول اهلل صلى اهلل عليـه   

 . ٤وسلم: " السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَاالِقْتِصادُ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ "
 " ويتضمن هذا املعنى املعامل األساسية للرتبية االقتصادية يف اإلسالم واليت تتمثل يف اآلتي:

* وجود الشخصية اليت تربت تربية إسالمية شاملة وفعالة: إميانياً وخلقياً ونفسياً وفـكـريـاً وفـنـيـاً             
 وما يف حكم ذلك (فقه الرتبية الشاملة) . 

 
 
 .٣٦) : يوسف، بديوي وقاروط، محمد، تربية األطفال، ١(
 .٤٧) : شحاته، حسين حسين، االقتصاد اإلسالمي بين الفكر والتطبيق، ٢(
 .٥٢) : المرجع نفسه، ٣(
 .  ٥٦٧) ، ٢٠١٠) ، حديث (٦٦) ، باب ما جاء في التًّأنَّي والعجلة (٢٠٣٥/ ١٨٩٧) : الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة (٤(
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* تنمية كفاءة هذه الشخصية باخلربات العملية يف ممارسة املعامـالت االقـتـصـاديـة بـاسـتـخـدام               
 السبل واألساليب االقتصادية املعاصرة املشروعة (اجلوانب العملية للمعامالت االقتصادية) .

 * من مثرات الرتبية االقتصادية اإلسالمية وجود السلوك االقتصادي السليم املنضبط بأحكام
 . ١ومبادئ الشريعة اإلسالمية (السلوك االقتصادي اإلسالمي) "

 تعميق اإلحساس باملسؤولية جتاه الفرد واجملتمع: -٢
" إن الفرد املسلم مسؤول عن اجملتمع الذي يعيش فيه، فهو جزء منه، واجلزء ال ينفصل عن الكـل،   

 .٢والغاية العليا هي سعادة الكل، وربط القلوب بأواصر احملبة واألخوة "
واملسؤولية يف اإلسالم ال تقتصر على الفرد فقط، بل تـتـعـداهـا إىل األسـرة واجملـتـمـع والـدولـة.                     
واملسؤولية سلوك وشعور يغرسه املـربّـي الـفـاضـل يف أعـمـاق أبـنـائـه مـن خـالل حسـه هـو أوالً                                   

 باملسؤولية جتاه أبنائه وجتاه أسرته، وجتاه جمتمعه. 
" وبرتبية املسؤولية عند الطفل، يستطيع أن يسري على قدميه، ال عـلـى أقـدام اآلخـريـن. واملـربّـي                    
الناجح ال يسلب طفله مسؤوليّاته بل يكلّفه هبا، ويعينه على إجنـازهـا. صـانـعـاً لـه بـذلـك جنـاحـاً                    
صغرياً يقوده إىل جناح كبري. وليحذر األب أن يكلّف ولده مبا يـنـوء بـه ظـهـره الصـغـري، أو مبـا ال                        
يفهمه عقله الغرير. ومن أهم جوانب املسؤولية الواجب تربيتها عند الطفل، مسؤوليته جتاه أمـتّـه،     

  أنا ألُميت، وأُميت يل } وجتاه اإلنسانية كلها. فعلى األب أن يغرس يف ولده هذا الشعار: {

 .٣سعادتي يف إسعاد الناس}" وهذا الشعار: {
والرتبية االقتصادية تستنبط روح املسؤولية من وحي القرآن دستور البشرية مجعاء، ومن تـطـبـيـق       
السنة الشريفة هلذه القوانني الربّانية. فاملسؤولية واجب اجلميع، "حيـث يـتـمُّ غـرسـهـا يف نـفـوس                   
الناشئة واملتعلِّمني، حيث يرتبَّى يف دواخلهم حِسُّ املسؤولية، وإهنم يتحمَّلون نتائج أعماهلم وأقواهلـم  
وأحواهلم أمام أنفسهم وجمتمعهم وأمام ربِّهم يوم العرض األكرب، فكل إنسانٍ حافظ مُـؤمتـن، وتـقـع       

صلى اهلل علـيـه    . قال رسول اهلل ٤عليه مسؤولية صالح ما التزم به يف دينه ودنياه ومتعلقات ذلك"
وسلم: "أَالَ كُلكمْ رَاعٍ، وكُلكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعيته. فاألمِريُ الذي علـى الـنـاسِ راعٍ، وهـو مسـؤولٌ عَـنْ                    

 رَعِيته. والرجلُ رَاعٍ على أهلِ بيتِه، وهو مسؤول عنهمْ. واملَرأَةٌ رَاعيةٌ على بيتِ بَعْلها ووَلَدِه، وهي 
 
 .٧٤) : شحاته، حسين حسين، االقتصاد اإلسالمي بين الفكر والتطبيق، ١(
 .  ١٠٦م،  ٢٠٠٦ھـ / ١٤٢٦) : العسل، إبراھيم، التنمية في الفكر اإلسالمي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ٢(
 .٣٤) : الداالتي، عبد المعطي، عطر السماء، ٣(
 .٦٠، ١) : بديوي، يوسف وقارووط، محمد محمد، تربية األطفال، ٤(
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مسؤولةٌ عنهم. والعبدُ رَاعٍ على مالِ سيدِه، وهو مسؤول عنه. أَلَا فكُلكم راع، وكُلكم مَسؤولٌ عن رَعيته   
"١. 

 .٢"قال العلماء: الراعي هو: احلافظ املؤمتن امللتزم صالح ما قام عليه، وهو ما حتت نظره"
واألبناء ال يكونون حتت أنظار آباءهم فقط، وهم حميط دائرهتم الصغرى، بل تـتـسـع حـلـقـة الـدائـرة             
ليكونوا األبناء حتت أنظار معلميهم وجمتمعاهتم. فاإلصالح والرتبية واجب اجلميع، وإن اختلف الدور  
يف التطبيق من مربيِّ إىل قدوةٍ إىل مرشدٍ إىل واعظٍ، وفقاً لتعدد مشارب استـقـاء الـرتبـيـة، وإن كـان             
العاتق األكرب يقع على كاهل األبوين، بصفتهما األرضية األوىل لغرس البذار، واحلاضنة األوىل لرتبـيـة   
األبناء، وال يقتصر األمر على أساليب الرتبية فقط أو السلوك املعتاد لآلبـاء جتـاه أبـنـائـهـم، فـهـنـاك                

 أيضاً مثة ما يُعرف بالطباع املكتسبة عن طريق الوراثة، كاجلود والكرم و...
"ويشري الباحثون إىل وجود مؤسسات اجتماعية عديدة، تقوم بأداء تـلـك املـهـمـة الـكـربى، تـتـمـثـل يف                    
األسرة واألقران واملؤسسة التعليمية، والدينية، والسياسية واإلعالمية، فضالً عن مؤسسات اجملتـمـع   
املدني األخرى. وجتدر اإلشارة إىل أن مثة تفاوت يف األمهية النسبية لدور كل منها، ومدى جناحه يف  
إمتام املهام املنوطة به عرب األفراد يف مراحلهم االرتقائية املتنوعة فاألسرة، على سبيل املثال، أكثـرهـا   
تأثريا يف املراحل االرتقائية املبكرة، بيد أن تأثري املؤسسة التعـلـيـمـيـة يـزداد أبـان مـرحـلـة الـطـفـولـة                       
املتوسطة واملتأخرة، يف حني يصبح األقران أكثر تأثرياً أثناء مرحلة املراهقة، أما املؤسـسـات األخـرى،      
الدينية واإلعالمية والسياسية، فإن تأثريها يرتاوح صعودا وهبوطا كنتيجة لعوامل متعـددة عـرب هـذه        

. وتكمن أمهية الرتبية االقتصادية هنا من خالل تربية األبناء حتت إشراف آبائهم، ومربِّيهم،  ٣املراحل" 
ومُعلميهم، على أن أجسادهم وعقوهلم وأمواهلم أمانة لديهم وهم مسئولون أمام اهلل عـنـهـا، وعـلـيـهـم          
احلفاظ على أجسادهم قوية سليمة، فيتناولون طيبات ما رزقهم اهلل من دون إسراف أو تقـتـري. قـال       

[الـبـقـرة:     )    (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُـمْ إِيَّـاهُ تَـعْـبُـدُونَ          تعاىل:  
 ويبتعدون عن كل ما حرم اهلل عليهم من أنواع الطعام اليت تضر بأجسادهم.]. ١٧٢

 قُوذَةُ مَوْ(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْقال تعاىل: 
 
روت، مركز الشرق األوسط  ٨٧٠ھـ / ٢٥٦) : البخاري، محمد بن إسماعيل، (ت ١( ي اح، ب ت ف د ال ب م ) ، الجامع الصحيح، تحقيق ماجد ع

 .  ١٧٩) ، ٥١٨٨، باب (قُوا أنفسكم وأھليكم ناراً) ، حديث (٨١/٨٢، كتاب النكاح، ٨]، ١٠ -١الثقافي، د. ت،[
م) ، نزھة الناظرين في األخبار واآلثار المروية عن األنبياء ١٤٣٧ه/ ٨٣٩) : عبيد الضرير، الشيخ تقي الدين عبد الملك بن أبي المنى (ت ٢(

 .  ١٧٦م، ١٩٥٤ھـ / ١٣٧٣، ٣والمرسلين، تصحيح أحمد سعد علي، القاھرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط
 .١) : فرج، طريف شرقي، األبعاد النفسية للتنشئة االقتصادية،٣(
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اْ بِـاألَزْالَمِ    مُـو وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِالَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى الـنُّـصُـبِ وَأَن تَسْـتَـقْـسِـ           
 فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَالَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَـوْنِ الْـيَـوْمَ أَكْـمَـلْـتُ لَـكُـمْ دِيـنَـكُـمْ                     ذَلِكُمْ 

 فَـإِنَّ    ثْـمٍ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِسْالَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِ
) [املائدة:   ].٣اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

والرتبية االقتصادية ترسم اجلوانب الشخصية للمسلم، فرتى فيه سيد هذا الكون، وليس عبداً إال   
هلل تعاىل الذي خلقه ورزقه ونعمه، بنعم ال تعد وال حتصى، وأمره أن يعتدل يف كل تصرفاته حـتـى   

. فـإعـداد      ١يف عبادة اهلل عز وجل؛ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلـم: "خَـيْـر الْـأُمُـور الْـوَسَـط"                 
الطفل للحياة االجتماعية من خالل تأديب نفسه و تصفية روحه عـن طـريـق الـتـعـلّـيـم املسـتـمـر،                    

 التوجيه الدائم وفق منهج إسالمي أصيل، يغرس يف نفس الناشئ صالت املودة ووشائج التآخي.
 الربكة يف الرزق والصحة: -٣ 

"الرزق هو النصيب يكون به تَقَوُّتُ األبدان، ومناء العقول، وغذاء األرواح، فاملأكول رزقٌ، واملشـروبٌ       
رزقٌ، واملكتشفات من العلوم ونظرياهتا، ومن الفنون وتطبيقاهتا، من حيث ال حيتسب الـعـبـد، هـي         
رزقٌ يأتيه به اهلل تعاىل من غري ارتقاب، وعلى رفقٍ يف وقت احلاجة إليه. والرزق ما حيمل املـرزوقُ   

 . ٢على أن يصرفه يف وجه القُربة، ألنه من اهلل، وإىل اهلل ينبغي أن يتوجه "
 والرزَّاق هو اهلل تعاىل، وهو الكايف، وهو الطاعم، وهو الذي خلق املعايش يسع رزقه اجلميع.

) [الذاريات: قال تعاىل:   ].٥٨(إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِنيُ
"والربكة يف الرزق: هي النماء والزيـادة، وهي الرخاء والسعة يف األرزاق املعنوية واملادية املشـروعـة،       

 وهي كل شيء يدخل البهجة والفرحة على النفس وينشرح له الصدر ويُسعَدُ به الفؤاد. 
واملعنى الدارج للربكـة يف الــرزق بني النـاس هـو الزيـادة والسعة يف املال والربح والكسب وهذا فـهـم   
قاصر حيث يركـز على املاديات فقط ويهمل الروحانيـات واملشاعـر والعـواطف، كـمـا ال يـأخـذ يف           

 .٣االعتبار الرزق اخلفي مثـل احلفظ من السـوء واملكـاره واألذى والتعب النفسي "
واملربي الفاضل يعلم بأن تربية األبناء تربية اقتصادية فيها تقوى اهلل، والتقـوى جتـلـب الـربكـة يف            

 الرزق. 
 
خاري، ١٤٢٨ھـ/ ٨٥٢) : ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، (ت ١( ب ح ال اري شرح صحي ب م) ، فتح ال

 .١٠٦) ، ٤٧٧٦، حديث (٩]، ١٣ -١م،[١٩٦٠ھـ/ ١٣٧٩بيروت، دار المعرفة، 
 .١٧٥م،  ١٩٩٦ھـ/١٤١٧) : الحنفي، عبد المنعم، تجليات في أسماء هللا الُحسنى، القاھرة، مكتبة مدبولي،٢(
 .  ١٥م، ٢٠١١ھـ /١٤٣٢) : شحاته، حسين حسين، أسباب البركة في األرزاق في ضوء القرآن والسنة، القاھرة، مدينة نصر، ٣(



 
٣٩ 

(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِـمَـعْـرُوفٍ وَأَشْـهِـدُوا ذَوَيْ عَـدْلٍ              يقول اهلل تعاىل:  
الـلَّـهَ يَـجْـعَـل لَّـهُ           قِ   مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَـتَّـ    

هِ قَدْ جَعَلَ اللَّـهُ  وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ -مَخْرَجاً 
) [الطالق:   فالتقوى مفتاح الرزقني: رزق الدنيا ورزق اآلخرة. ]. ٣-٢لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً

وعندما نربي أبنائنا على تقوى اهلل تعاىل، ونغرس يف قلوهبم أن ما يف اإلنسان من نعمة فهي من اهلل   
الرزاق الكريم، وعليه أن يصرف ماله بشكل حسن حالل زكي طاهر فال يبخـل بـه بـل يـنـفـقـه عـلـى                  

 نفسه وعلى أهله وعلى خلق اهلل احملتاجني. فاإلنفاق لوجه اهلل تعاىل سراً وعالنية جملبة للرزق. 
 وَهُـوَ خَـيْـرُ        فُـهُ (قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُـخْـلِـ    

) [سبأ:  ]. (لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَـن يَشَـاءُ بِـغَـيْـرِ          ٣٩الرَّازِقِنيَ
) [النور:    فبالشكر تدوم النعم، " وبالشكر على النعمة يزيد اإلنعام واإلكـرام، والـكـفـر هبـا           ].  ٣٨حِسَابٍ

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَـئِـن شَـكَـرْتُـمْ ألَزِيـدَنَّـكُـمْ              .  ١يستوجب احلرمان واهلجران. وشكر النعمة وصال ونوالٌ "  
) [إبراهيم:   ].٧وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

ولعل من حكمة اهلل يف بسط الرزق على بعض الناس، وتضيقيه على البعض، أن وجدان املـال سـبـب        
 لالنغماس يف الشهوات، كشهوة الطعام، والشراب، والسهر، وهذا منهي عنه بالنص القرآني. 

(كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْـهِ غَضَـبِـي       قال تعاىل:  
فقد أمر اهلل تعاىل عباده أن يأكلوا من اللذائذ اليت أنعـم هبـا عـلـيـهـم مـن غـري                 ]. ٨١فَقَدْ هَوَى) [طه: 

 إسراف ألن اإلسراف يف تناول الطعام والشراب والسهر يؤدي إىل اإلصابة باألمراض. 
بركة اإلنفاق والتصدق يف سبيل اهلل تعاىل. بقوله صلـى   وقد بني لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

"مَن تَصدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسبٍ طَيّبٍ، وال يَقبَلُ اهلل إِال الـطَّـيِّـبَ، وإنَّ اهلل يَـتَـقَـبَّـلُـه                   اهلل عليه وسلم: 
 .٢"بِيَمينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّها لصاحِبِهِ، كما يُرَبِّي أَحَدُكمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ اجلَبَلَّ 

وهذه الربكة تكون للمال حيث يضاعف اهلل املعطي لعباده أمواهلم اليت ينفقوهنا يف سبيلـه سـواء كـان        
اإلنفاق على أنفسهم، أم على الفقراء واملساكني. والربكة أيضا تكون للصحة اجلسدية والنفسـيـة؛ ألن      
 " من أسباب شرح الصدر اإلحسان إىل اخللق ونفعهم مبا ميكنه من املال واجلاه والنفع بالبدن وأنواع 

 
 .٤٤٩) :الحنفي، عبد المنعم، تجليات في أسماء هللا الُحسنى، ١(
 .  ١١، ٣) ، ١٤١٠) ، حديث (٨/٧) ، باب: الصدقة من كسب طيب (٢٤/٧) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الزكاة (٢(



٤٠ 

اإلحسان فإن الكريم احملسن أشرحهم صدراً وأطيبهم نفساً وأنفعهم قلباً، والبخيل الذي ليس فيه 
 .  ١إحسان أضيق الناس صدراً وأنكرهم عيشاً وأعظمهم مهاً وغماً "

 .٢" وليست العربةُ بالنعمة، وإمنا العربةُ بالربكة يف النعمة، والربكة هي النفع والزيادة "
" وإمتام النعمة على العباد أن خيتم هلم املُنعم باخلري، ويكفيهم أمور دينهم ودنياهم، ويصوهنم عـن     
إتباع اهلوى، ويسدّدّهم حتى يؤثروا ما يوجب رضاه تعاىل... وإذا أنعم احلـق سـبـحـانـه عـلـى قـومٍ                    

 .٣بنعمةٍ أمهلهم ليشكروا، فإذا شكروا فبقدر الشُكر تدوم النعم "
 .  ٤"قال أحد احلكماء: اِغلبْ هواك على الفساد وكُنْ مقبالً على القصدِ، يُقبل عليك املالُ،"

إن للحسنة ضِياءٌ يف الوَجهِ ونُوراً يف القَلبِ، وَسِعَةٌ يف الرزقِ وقـوةٌ   "وقال ابن عباس رضي اهلل عنه:  
يف البَدنِ ومَحَبةٌ يف قُلوبِ اخلَلقِ، وإِنَّ للسيئةِ سَوادٌ يف الوَجهِ وظُلمـةٌ يف الـقَـلـبِ ووَهـنٌ يف الـبَـدنِ                  

 .٥ونَقص يف الرِزقِ وبُغضٌ يف قُلوبِ اخلَلْقِ"
 .٧: " ذكر النعمة يُورث احلبَّ هلل "٦" قال أبو سليمان الواسطي

وهذا ما جيب أن يُربى عليه األبناء، الشكر على كل نعم املُنعم علينا، وعندما نـعـد الـفـرد الصـاحل            
لنفسه وللمجتمع إعداداً دينياً سليماً، ونغرس يف نفسه اإلحساس باملسؤولية جتاه جمتمعه، يتـولـد   

 لدينا أفراد صاحلني معتدلني يف سلوكهم وتصرفاهتم وقيمهم الدينية والدنيوية. 
 األمهية املادية: -ت

 احرتام املال: -١
 .٨" املال ما مييل إليه الطبع، وجيري فيه البذل واملنع، وميكن ادخاره لوقت احلاجة "

"واملال عصب احلياة وزينتها، يتخذه البعضُ سنداً حلياة فاضلة، ويستغلّه البعض اآلخر كعون على  
 .٩املفاسد والرذيلة، ويرى سبباً لالنغماس يف اللهو والتَّرف، فينزلق إىل اهلاوية يرتدّى فيها "

 
د ١٣٥٠ھـ/٧٥١) : ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (ت ١( ب م) ، زاد المعاد في ھدي خير العباد، حققه شعيب وع

 .٢٢، ٢]، ٥ -١م،[ ١٩٨٦ھـ /١٤٠٧، ١٤القادر األرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الكويت، مكتبة المنار اإلسالمية، ط 
 .٣٥٩) : الحنفي، عبد المنعم، تجليات في أسماء هللا الُحسنى، ٢(
 وما بعدھا. ٤٤٩) : المرجع نفسه، ٣(
 .٣٦٣، ١) : يُنظر، إصالح المال، ابن أبي الدنيا، ٤(
 .١٩١) : عبيد الضرير، نزھة الناظرين، ٥(
 ) : أبو سليمان الواسطي: داؤد بن إبراھيم العقيلي أبو سليمان الواسطي كان قاضياً بقزوين، من قبل الرشيد ثم من قبل األمين والمأمون٦( 

 مات سنة أربع عشر مائتين بقزوين، ودفن بھا وكان يعرف الموضع الذي فيه قبره بمشھد أبي سليمان.
كتب اإلسالمي، ط٩٠٤ه/ ٢٨١) :ابن أبي الدنيا، عبد هللا بن محمد أبو بكر القرشي (ت٧(  م ت، ال  ٣م) ، الشكر، تحقيق بدر البدر، الكوي

 .  ٢٢م، ١٩٠٨ه/ ١٤٠٠
دراسات، ١٨٦٨ھـ/ ١٣٠٦) : ابن عابدين، محمد عالء الدين (ت ٨( حوث وال ب م) ، تكملة حاشية رد المحتار، تحقيق وتصحيح مكتب ال

 .٤، ١]، ٢ -١م،[١٩٩٥ھـ/ ١٤١٥بيروت، دار الفكر، 
 .٣٥٥، ١) : بديوي، يوسف وقاروط، محمد، تربية األطفال، ٩(



 
٤١ 

املُقسِطونَ عندَ اهلل يومَ القيامةِ على منَابرَ مِنْ نورٍ عَنْ ميني الرَمحن عز  "قال صلى اهلل عليه وسلم:  
 .١وجل وكِلتا يديهِ ميني، الذين يعدلون يف حُكمِهم وأَهليِهمْ ومَا ولوا "

وواجب اآلباء جتاه أبنائهم غرس حب االعتدال يف اإلنفاق منذ نعومة أظافرهم، واحرتام املال على أنـه  
وسيلة للعيش الكريم املنضبط بالضوابط الشرعية، وليس غاية لالكتناز من أجل مجع الثروة والتعايل 

 على الناس. 
" وال بد من اإلشارة إىل أن الكفَّ عن اإلنفاق، واحلرص على ختزين املال، إمنا ينشأ عن دافـع سـيـئ،         
وإميان قلق، وخوف من احلاجة واإلمالق، ويبـقـى الشـيـطـان يـوسـوس لـإلنسـان، فـيُـخـوفـه مـرحـلـة                           

 . ٢االفتقار، ويُحرك فيه التكالب على مجع الثروة وختزينها "
(الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْـفِـرَةً مِّـنْـهُ        إىل هذا يشري قول اهلل عز وجل:  

) [البقرة:   ]. ٢٦٨وَفَضْالً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
وهنى النيب الكريم يف سنته الشريفة عن مجع املال والتكالب عليه، وقد وضح لنا ذلك من خالل قوـلـه   
صلى اهلل عليه وسلم: "تَعسَ عَبدُ الدِّينَارِ، وَالدَّرْهَمِ، وَالقَطيفَةِ، وَاخلَمِيصةِ، إِن أُعْطِيَ رَضِـيَ، وَإن لَـمْ           

 " " وإذا كان األب حكيماً يف تصرفاته مُدركاً ملسؤولياته فإنه بني اآلونة واألخـرى يـعـوِّد         . ٣يُعْطَ لَمْ يَرْضَ
ابنه اخلشونة يف املفرش، وامللبس، واملطعم حبدود مقبولة ومعقولة، لـتـسـتـبـني لـلـولـد قـيـم األشـيـاء                     

 . ٤وليدرك أنَّ املال ال يأتي بصورة عفويّة وبدون كدَّ وتعب "
 . ٥"فال يعوده التنعّم وال حيبّب إليه الزِّينة وأسباب الرفاهية فيضيِّع عمره يف طلبها " 
 . ٦قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "إِيَّاكَمْ والتَنعُّم فَإِنَّ عِبَادَ اهللِ لُيسوا بِاملُتَنَعِمني" 

" واإلسالم وعى دور املال وأوضح أمهيته بالنسبة لغالبية الناس وأنه على سوية احلاجات األسـاسـيـة       
 من خوف وجوع. 

) [البـقـرة:     بِرِ(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ األَمَوَالِ وَاألنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّا  ينَ
١٥٥[ 

 
 .  ١٦٠) ، ٦٤٩٢، حديث (٢) : ابن حنبل، المسند، ١(
 . ٤٢) : بديوي، يوسف وقاروط، محمد محمد، تربية األطفال، ٢(
، ٥) ، ٢٨٨٦) ، حديث (٧٠/٦٩) ، باب الحراسِة في الغزِو في سبيل هللا (٥٦/٣٢) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجھاد والسِّير (٣(

٨٢. 
 .٣٥٦، ١) : بديوي، يوسف وقاروط، محمد، تربية األطفال في ضوء القرآن والسنة، ٤(
 .٦٣، ٣]، ٤-١م ) ، إحياء علوم الدين، بيروت، دار الفكر، د.ت،[١١١٢ه/ ٥٠٥) : الغزالي، اإلمام أبي حامد محمد بن محمد (ت ٥(
 .٤٤٤) ، ٤٤٣٣) : األلباني، محمد ناصر الدين، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، د.م، المكتب اإلسالمي، حديث (٦(



٤٢ 

(الْـمَـالُ    لذلك ذكر املال يشمل كل ما سبق، وقد وصفها اخلالق بـأهنـا زيـنـة احلـيـاة. قـال تـعـاىل:                      
) [الك  ].٤٦ هف:وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَالً

(وَالَ تَـأْكُـلُـواْ       كما بيّن ضرورة عدم تداول املال بشكل خاطئ ككسبه بغري حق كالرشوة. قال تعـاىل:      
)       ثْأَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِاإلِ مِ وَأَنتُمْ تَـعْـلَـمُـونَ

 وشدد على أنَّ مسيء استخدامه كآكلي الربا مثالً هم يف حرب مع اهلل ورسوله.]. ١٨٨[البقرة: 
والتوبة تكون برتك الربا واالكتفاء مبا حيقق العدل، واإلسالم مل يرتك العنان للمال بل قـيـده أيضـاً      

(آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِنيَ فِيهِ فَالَّـذِيـنَ آمَـنُـوا        بدور اجتماعي. قال تعاىل:   
) [احلديد:  وأوضح اهلل تعاىل بذلك أدب الدين والبعـد االجـتـمـاعـي        ].  ٧مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِريٌ

لدور املال، وأضاف مفهوماً غري مألوف لدى اآلخرين وهو التصدّق..، واملـال وحـده لـيـس لـه دور                
 . ١اجتماعي بدون تطويعه ضمن نظام شرع اهلل"

لقد أباح اإلسالم لإلنسان أن جيمع من املال ما شاء ما دام جيمعه من حِلِّـه، ويـنـمـيـه بـالـوسـائـل               
 فِـي (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّـذِيـنَ آمَـنُـواْ          املشروعة.  

) [األعراف:   ].٣٢الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ اآليَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
فاملال زينة احلياة الدنيا وبه تقوم مصاحل الناس، إنه خريٌ وصالح ملن أخذه مـن حلـه فـوضـعـه يف              
حمله، ولكن اإلسالم ال يغايل يف مكانة املال لدرجة التقديس والعبادة بل إنه حيذر من هذا املسلك 

 مبيناً أن املال فتنة و ابتالء لإلنسان وإن على املسلم أن ال جيعله مهه وغايته يف هذه احلياة.
إن اإلسالم جيعل املال وسيلة للدار اآلخرة، فالدنيا يف حقيقتها ما هـي إال مـرحـلـة زائـلـة والـدار                
الباقية هي الدار اآلخرة، فاملال وسيلة أيضاً للوصول إىل تلك الدار. فاإلنسان املؤمن بـاهلل ميـلـك         
املال وال ميلكه املال، إنه جيعله يف يده ال يف قلبه، إنه يسعى لتحصيله واستثماره مبـا أبـاح اهلل ال           
مبا أوحى إليه هواه واشتهت نفسه. أن املال يف نظره وسيلة وطريق، ذلك أن هدفه يف هذه احلـيـاة    

 أعظم وأجل إهنا طاعة اهلل اليت خلق هلا. 
"وبناء على ذلك فنحن يف حاجة ألن ننمي لدى أبناء املسلمني اجتاها متوازناً حنو املال قـوامـه أنـه       
مشروع يف ذاته، ومن ثم فال حرج يف السعي إليه حبقه، وضـوابـطـه الشـرعـيـة اكـتـسـابـاً وإنـفـاقـاً                    

 وحفظاً، وأنه ميكن توظيفه خلدمة ومحاية الدين، واالرتقاء باحلياة على املستوى اخلدمي 
 
اشرون، ط١(  ة ن ال ، ١) : قنطقجي، سامر مظھر، فقه المحاسبة اإلسالمية، رسالة قُدمت لنيل درجة الدكتوراه في المحاسبة، مؤسسة الرس

 .  ٣٢م، ٢٠٠٤ه/ ١٤٢٤



 
٤٣ 

واإلنساني، وتعد األوقاف، واهلبات، والتربعات دليالً قاطعاً على ذلك، فضال عن كـونـه أداة لـلـتـوازن          
السياسي، واالرتقاء الشخصي واالجتماعي من منطلق إن املال يعد جزء مقوماً لوجود اإلنسان، وقـوة  

 .١مضافة تسهم يف تكوين شخصيته وتعظيم نفوذه االجتماعي "
وكلما كان العبد إىل الشيء أحوج، كان الرب إليه أجود، وعليه ينفق املرء ماله يف طاعة اهلل تعاىل، ال  

 خياف فقراً وال عوز، فالرزاق هو اهلل يعطي املؤمن ما حيتاج. 
 احلياة الكرمية: -٢

إن راحة القلب، وطمأنينته وسروره وزوال مهومه وغمومه، هو املطلب لكل أحد، وبـه حتصـل احلـيـاة         
الطيبة، ويتم السرور واالبتهاج، ولذلك أسباب دينية، وأسباب طبيعية، وأسـبـاب عـمـلـيـة، وال ميـكـن               
اجتماعها كلها إال للمؤمنني، وأعظم األسباب لذلك وأصلها وأسسـهـا هـو اإلميـان والـعـمـل الصـاحل،                 

 واحلياة احلقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لدعوة اهلل ورسوله. 
 م(مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُـ   قال اهلل تعاىل: 

) [النحل:   ]. ٩٧بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
فأخرب اهلل تعاىل ووعد من مجع بني اإلميان والعمل الصاحل، باحلياة الطيبة يف هذه الدار، وبـاجلـزاء     

 احلسن يف هذه الدار ويف دار القرار.
" هذا وعد من اهلل تعاىل ملن عمل صاحلاً، وهو العمل املتابع لكتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه مـن ذكـر أو        
أنثى من بين آدم، وقلبه مؤمن باهلل ورسوله، وإن هذا العمل املأمور به مشروع من عند اهلل بأن حيييه 
اهلل حياة طيبة يف الدنيا وأن جيزيه بأحسن ما عمله يف الدار اآلخرة. واحلياة الطيبـة تشـمـل وجـوه          

 .٢الراحة من أي جهة كانت "
" فلنحيينه حياة طيبة بالقناعة، وذلك أن من قنعه اهلل مبا قسم له من رزق مل يكثر للدنيا تعبه، ومل    
يَعظم فيها نَصبه، ومل يتكدّر فيها عيشه بإتباعه بغية ما فاته منها وحرص على مـا لـعلـه ال يـدركـه              

 . ٣فيها "
 والرتبية االقتصادية اإلسالمية هي الطريق الوحيد السديد للحياة الكرمية؛ ألهنا مستمدة من 

 
 .  ١٩٩م، ١٩٩٨ھـ/١٤١٩) : العاني، نزار، الشخصية اإلنسانية في التراث اإلسالمي، عمان، المعھد العالي للفكر اإلسالمي، ١(
 .٤،٦٠١) : ابن كثير، تفسير القرآن الكريم، ج٢(
د  ٩٢٣ھـ / ٣١٠) : الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، (ت ٣( م) ، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محم

 .١٧،٢٩١]، ٢٤ -١م،[ ٢٠٠٠ھـ / ١٤٢٠شاكر، د.م، مؤسسة الرسالة، 



٤٤ 

الكتاب والسنة حبيث يستنبط املسلم القواعد العامة اليت حتكم السـلـوك االقـتـصـادي مـن خـالل              
اآليات واألحاديث النبوية اليت جيد من خالهلا التوجيه االقتصادي. ومن حق األبناء على اآلبـاء أن     
يعيشوا حياةً طيبةً، والرتبيةُ السليمة سببٌ يف ذلك بإذن اهلل. ألننا مطالبون مبواجـهـة الـتـحـديـات          
برتبيةٍ مُتوازنةٍ صحيحة، فمن خالل إعداد فردٍ يشعر باملسؤولية أمام نفـسـه، وجمـتـمـعـه، ويشـعـر             
مبراقبة اهلل تعاىل له يف أمور معيشته كلها، فيكون سائر عمله هلل تعاىل، يبتغي منـه مـرضـاة اهلل        
يف الدنيا وحسن العاقبة يف اآلخرة. فعندما نزرع يف أبنائـك روح الـتـفـاؤل، وحُسـن الـظـن بـاهلل،                    
والتوازن يف سائر األعمال من مطعم، ومشرب، وملبس، واعتدال ما بني الراحة والـنـوم، والـكـسـب        
واإلنفاق، واالستهالك وكما أُسلف سابقاً، إن اإلميان باهلل تعاىل يُكسب رضا اهلل تعاىل يف الدنـيـا،   

 فيثمر كلَّ عمل يقوم به واالدخار؛ فإن ذلك جيعل احلياة أكثر سعادةً ومتعةً وراحةً وهبجة.

 ."فأداء الزكاة والصدقات يُربي األموال أضعافاً مضاعفة. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:   

.. "...  .١مَا نَقَص مَالُ عَبْدٍ مِنْ صدَقةٍ
وصلة الرحم والتودد إىل األقارب بالزيارة والكلمة الطيبة، واهلدية النافعة اليت تُدخل السرور علـى  
قلوهبم من أهم أسباب السعادة يف احلياة، تطيل يف العمر، وتبارك يف الرزق؛ فكل مـن خيـرج مـن          

"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُـنْـسَـأَ      :rذاته لرعاية من حوله من أهله وأقاربه يزيد اهلل له يف رزقه. قال رسول اهلل  
 .٢لَهُ فِيِ أَجَله، وَيُوسَع عَليه فِي رِزْقِهِ، فَلْيَصلْ رَحِمَهُ "

 .  ٣وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " تَهَادَوْا تَحَابُّوا "
" وإن السعي وراء املنفعة االقتصادية ليس رزيلة يف نظر اإلسـالم وإمنـا هـو يف احلـقـيـقـة إحـدى                    

 . ٤الفضائل اإلسالمية إذ ما كان متوازناً ومتسقاً مع جوانب احلياة األخرى وإذا ما قصد به اخلري"
واحلياة الكرمية تكون حبسن التدبري يف األمور املعيشية، وهذا ما يُعـرف " بـاالقـتـصـاد املـنـزيل "                 
ويسمى: " تدبرياً " " وهدف هذا النوع من االقتصاد هو حتسـني حـيـاة األفـراد واألسـر، وحتسـني                   
اخلدمات اليت حيتاج إليها الناس للحياة اإلنسانية الكرميـة، عـن طـريـق الـعـنـايـة بـإدارة الـبـيـت،                       

 وتوجيهه حنو عالقة جيدة باجملتمع كله. 
 
 . ٦٥) ، ٢٣٢٥) ، حديث (١٧) ، باب: ما جاء مثل الدنيا أربعة نفر (٢٣٠٤/٢٤١٤) : الترمذي، جامع الترمذي، كتاب الزھد (١(
ادر عطا، ٩٥٩ھـ /٤٠٥) : الحاكم، محمد بن عبد هللا النيسابوري (ت ٢(  ق د ال ب ق مصطفى ع ي حق ن، ت حي م) ، المستدرك على الصحي

 .  ١٧٧) ،٧٢٨١، كتاب البر والصلة، حديث (٤]، ٤ -١م) ،[ ١٩٩٠ھـ/ ١٤١١، (١بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 .٣٣٩، ٢) ، ١٢٢٩٧) ، حديث (١) ، باب التَّْحِريِض َعلَى اْلِھبَِة َواْلھَِديَِّة لَةً بَْيَن النَّاِس (٣٢) : البيھقي، سنن البيھقي، كتاب الھبات (٣(
 . ٥٣) : القحف، محمد منذر، االقتصاد اإلسالمي، الكويت، دار القلم، ٤(



 
٤٥ 

 اتسع مفهوم االقتصاد املنزيل وتعددت جماالته وأصبح يشتمل على تفصيالت كثرية منها:
.االهتمام بثقافة الوالدين، ليتفهم هذه الثقافة على حسن العشرة وحسن تربية األبناء 
                ،التدرب على أحسن الوسائل االقتصادية يف اإلنفاق على الـبـيـت دون تـقـتـري أو إسـراف

بالتدريب على إعداد ميزانية للبيت، توازن بني دخلـه وإنـفـاقـه وتـتـيـح فـرصـة لـالدخـار                    
 ومواجهة الظروف الطارئة.

                             االهتمام بالعالقات العائلية مع تـرشـيـد هـذه الـعـالقـات وجـعـلـهـا يف األطـر السـلـيـمـة
"...  .١الصحيحة اجتماعياً

وحسن التدبري املنزيل سعياً حلياة كرمية حض عليه اإلسالم، بدءً من اختيار الزوجة الصـاحلـة الـيت        
تكون عوناً لزوجها، فكما قيل يف املثل الشَّعيب: (الرَجلُ جَنَا واملَرأَةُ بَنَا) ؛ أي: الرجل جيلب املال بالكد     

 والعمل الصاحل، واملرأة تُدير البيت، حبسن التدبري.
وهذا ما حث عليه النيب الكريم صلى اهلل عليه وسلم: " االقِتْصادُ يف النَّفَقَةِ نِصفُ املَعِـيـشَـةِ والـتَّـوَدُّدُ          

 .٢إِلَى النَّاسِ نِصفُ العَقْلِ، وحُسْنُ السُّؤالِ نِصفُ العِلْمِ"
" بالزواج يتعاون الزوجان على بناء األسرة، وحتمل املسؤولية. فكل منهما يُكمل عمـل اآلخـر، فـاملـرأة           
تعمل ضمن اختصاصها، وما يتفق مع طبيعتها وأنوثتها، وذلك يف اإلشراف على إدارة البيت، والقيـام  
برتبية األوالد. والرجل كذلك يعمل ضمن اختصاصه، وما يتفق مع طبيعته ورجولته، وذلك يف السعي  
وراء العيال، والقيام بأشق األعمال، ومحاية األسرة من عوادي الزمن، ومصائـب األيـام. .. ويف هـذا               
يتم روح التعاون ما بني الزوجني، ويصالن إىل أفضل الثمرات يف إعداد أوالد صاحلني، وتربيـة جـيـل      
مؤمن حيمل يف قلبه عزمية اإلميان، ويف نفسه روح اإلسالم؛ بل ينعم البيت بأمجعه ويرتع ويـهـنـأ يف      

. وكثريون من الناس ال يدرك حقيقة ما تستطيع املرأة حتقيقه مـن   ٣ظالل احملبة والسالم واالستقرار" 
خري أو شر، فليس من ثروة مهما كانت طائلة تَثبتُ أمام إمهال املرأة وإسرافها وليس من فـقـر مـهـمـا        
كان مدقعاً ال ختففه فطنة املرأة املقتصدة. فاملرأة العاقلة هي اليت تعرف كيف تستخدم ما لديها من  

 الوقت واملال يف خري الطرق وأفضلها. أما املال بال روية وال تدبري يف مشرتى أشياء هي يف 
 
 .٤٨) : محمود، علي عبد الحليم، التربية االقتصادية اإلسالمية، ١(
 .٢٥، ٧) ، ٦٧٤٤) : الطبراني، المعجم األوسط، حديث (٢(
 . ٢٨) : علوان، عبد هللا ناصح، تربية األوالد، ٣(



٤٦ 

غنى عنها فيجب أن تبتعد عنه وقد قيل: {جيب إلنفاق الدراهم عـقـل أوسـع مـن الـعـقـل الـالزم                     
لكسبها}. وكم من النساء يبددن املال عن جهل دون النظر إىل قيمته، وهن بـذلـك خيـطـئـن حبـق             
مستقبلهن ومستقبل أوالدهن، فاملرأة املقتصدة العاقلة تقوم بنفسها بـأعـمـال شـتـى مـن خـيـاطـة                
وتطريز ورفو وكي وطهي بطرق صحيّة حفاظاً على صحتهـا وصـحـة أفـراد عـائـلـتـهـا، والسـيـدة                    
املدّبرة العاقلة تستطيع أن حتول ما عندها من األشياء القدمية إىل أشياء جديدة تسـتـفـيـد مـنـهـا          
وتزين هبا منزهلا. وهبذه الطريقة االقتصادية تكون قد استفادت مما لديها من أشياء بدل رمـيـهـا،     
وبالتايل حتافظ على البيئة من التلوث. وهذا ليس معيباً وال ضرباً من ضروب الشـح والـبـخـل، "            

مْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل عليه وسلم يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْـمَـلُ أَحَـدُكـُ      
 .١فِي بَيْتِهِ"

"فإن أهنأ العيش هو العيش املعتدل يف كل شيء، وكل شيء مهما حسـن أو نـعـم إذا اعـتـاده أهلـه                  
ألفوه وارتاحوا إليه، والسعادة هي الرضا، واحلر هو الذي يتحرر من كل ما يسـتـطـيـع االسـتـغـنـاء             

 . ٢عنه وذلك هو الغنى باملعنى اإلسالمي واملعنى اإلنساني..."
 الرفاهية املستقبلية: -٣

 "الرفاهية هي: رغد العيش وسعة الرزق واخلصب والنعيم عموماً. 
والرفاهية االقتصادية مصطلح اقتصادي يعين: الوفرة يف السلع ويف اخلدمات اليت يعـتـاد الـنـاس        

 مبادلتها بالنقود. وازدياد الرفاهية االقتصادية يف جمتمع ما يعين ازدياد الرفاهية العامة فيها.
 وال تتحقق الرفاهية االقتصادية يف جمتمع ما إال بتحقيق أمور جوهرية منها: 

.حتديد األهداف اليت من شأهنا أن تبلغ احلد األقصى من الرعاية االجتماعية 
" ٣مراعاة املدى الذي يصل فيه النسق االقتصادي إىل تلك األهداف احملددة من قبل. 

وال خيفى على أحد ميل اإلنسان إىل الرفاهية يف العيش، خاصة يف هذا العصر، عصـر الـتـقـدّم          
التكنولوجي للوسائل احلديثة قاطبة، بدءاً من وسائط النقل احلـديـثـة املـرحيـة السـريـعـة، مـروراً                

عرب األقمار الصناعية واحملـطـات الـفـضـائـيـة وأجـهـزة االتصـاالت                  -بوسائل االتصاالت احلديثة 
اليت فتحت لإلنسان آفاق واسعة للرفاهية يف الـعـيـش، وصـوالً إىل مـا وصـلـت إلـيـه                         -اخلليوية 

 الرفاهية املنزلية من أجهزة كهربائية غاية يف التقدّم والتطور، وهذه األجهزة ساعدت األسرة 
 
 .١٦٧، ٦) ، ٢٥٣٨٠) : ابن حنبل، المسند، حديث (١(
 .٦م، ١٩٩٩ھـ/ ١٤٠٩) : األلباني، محمد ناصر الدين، آداب الزفاف في السنة المطھرة، المكتب اإلسالمي، د.م، ٢(
 . ٦٩) : محمود، علي عبد الحليم، التربية االقتصادية اإلسالمية، ٣(



 
٤٧ 

العصرية على االستمتاع برفاهية فائقة أدت يف بعض اجملـتـمـعـات وبـعـض األسـر الـيت حـادت عـن                       
 الطريق اإلسالمي، إىل االسترتاف والبطر يف املعيشة. 

"فمثالً يتم االهتمام بالقضايا الرتفيهية إىل حـد يصـل إىل صـرف واسـتـهـالك الـكـثـري مـن األمـوال                           
واإلمكانيات يف سبيل الوصول إىل الرتف والرفاهية الالحمدودة، واليت تتم على حساب جتنب الـبـنـاء    
القيمي لإلنسان وماله من أثر يف سلوكياته، إذ إن السلوك اإلنساني مظهر من مـظـاهـر الـقـيـم الـيت              

. ١حيملها اإلنسان مبعنى أن السلوك ترمجة عملية للقيمة يف شتى اجملاالت االقتصادية واالجتماعية" 
اإلسالم مل يقف حجر عثرة أمام التقدّم والتطور أو استخدام كل ما هو جديد طاملا ال يـتـعـارض مـع           
الشرع. فاهلل جلت قدرته سخر الكون مبا فيه خلدمة البشرية مجعاء، وهـذا الـكـون يـزخـر بـاملـوارد               
الطبيعية اليت هي هبة اهلل يف هذا الكون، وعلى اإلنسان عامـة واملسـلـم خـاصـة االنـتـفـاع مـن هـذه                     

 الثروات مبا يُعود باخلري والنفع على اجملتمعات أفراداً ومجاعات ودول. 
"فإذا تأملنا يف القرآن الكريم وجدناه يدفعنا دفعاً إىل استغالل هذه املوارد، إنه ينبّه عقولنـا، ويـلـفـت        
أنظارنا بقوة إىل هذا الكون احمليط بنا، مبائه وهـوائـه، وحبـاره وأهنـاره، ونـبـاتـه وحـيـوانـه ومجـاده،                      

 . ٢ومشسه وقمره، وليله وهناره، كل ذلك مسخّر ملنفعة اإلنسان"
)                 قال تعاىل:  (وَآتَـاكُـم مِّـن كُـلِّ مَـا                -(وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَنيَ وَسَخَّرَ لَكُـمُ الـلَّـيْـلَ وَالـنَّـهَـارَ

) [إبراهيم:   ]. ٣٤ - ٣٣سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ الَ تُحْصُوهَا إِنَّ اإلِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
"سخر الشمس والقمر، ويف هذا داللة ودعوة إىل االنتفاع بالطاقة الشمسية، وتسخري الفضاء ملنـفـعـة     

 . ٣اإلنسان"
"إن الطاقات الكونية كلها مهيأة ومبذولة لإلنسان، ال يستعصى شيء منها عليه، إذا تـيـسـرت سـبلـه،         
ورعيت سنن اهلل فيه، فعليه أن يبذل جهده، ويعمل فكره يف فتح مغاليقها، ليستخدمها يف مـا يـعـود          

 . ٤عليه باخلري والسعادة"
والقرآن الكريم يزخر باآليات اليت حتض على االستفادة من املوارد الطبيعية الـنـبـاتـيـة واحلـيـوانـيـة،              
والبحرية، واملعدنية، باإلضافة إىل احلض عـلـى الصـنـاعـة والـتـجـارة واإلنـتـاج، ويف هـذا دعـوة إىل                           
الرفاهية يف احلياة، فكلما تقدم العلم يف تطوره كلما زاد الرقي والرتف يف احلياة، والـتـقـدم الـعـلـمـي          

 مأمور به شرعاً. واستخدام كلّ ما سخر اهلل للبشر باعتدال وتوازن، يسهم يف بناء احلياة الكرمية 
 
 . ٢٥٤) : الھيتي، قيصر عبد الكريم، أساليب االستثمار اإلسالمي، دمشق، دار ومؤسسة رسالن، د. ت، ١(
 . ٥٢م، ٢٠٠٧ھـ/١٤٢٨، ٣) : زعتري، عالء الدين، معالم اقتصادية في حياة المسلم، د. م، بيت الحكمة، ط ٢(
 .٥٤) : المرجع نفسه، ٣(
 .  ٥٣م، ١٩٩٤ھـ/ ١٤١٤، ١) : أبو ليلى، فرج محمود، تاريخ حقوق اإلنسان في التصور اإلسالمي، الدوحة، دار الثقافة، ط٤(



٤٨ 

اليت تؤدي إىل رفاهية مستقبلية؛ ألن حُسن التدبري يف املعيشة اليومية استهالكاً وإنفاقاً وتـرشـيـداً    
 سيؤدي حتماً إىل احلفاظ على مستوى راقٍ يف املعيشة.

: "مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رِفْقُهُ فِي مَعِيشَتِهِ"  .١عَنِ النَّبِيِّ صلى اهلل عليه وسلم أَنّه قَالَ
والباحثة ترى أن االستخدام الرشيد النافع للمال حسب ضوابط الرتبية االقـتـصـاديـة اإلسـالمـيـة            
يؤدي إىل رفاهية يف العيش، فعندما تنفق األسرة ضمن حدود احلاجة اليومية من طـعـامٍ وشـرابٍ        
ولباسٍ وأثاث؛ وفقاً ملردودها املادي الشهري فإن التوازن بني املدخول واإلنفاق سـيـؤدي إىل زيـادة          

 يف خمصصات االدخار الذي ستستفيد منها األسرة يف املستقبل. 
إن حتقيق الرفاهية الشاملة ال يكون إال بااللتزام التـام والـكـامـل بضـوابـط الـرتبـيـة االقـتـصـاديـة                      
اإلسالمية وبالتايل فإننا نتوصل إىل فرضية هذه الدراسة واليت تقول أن هناك عالقة وثيـقـة بـني      
حتقيق الرفاهية الشاملة للفرد واجملتمع وتطبيق ضوابط الرتبية االقتصادية. اليت تُعترب مـنـظـومـة      
متكاملة تليب االحتياجات االجتماعية واالقتصادية والروحية للفرد وجمتمعـه مبـا حيـقـق مـفـهـوم              

 الرفاهية الشاملة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . ١٩٤) ، ٢١٧٤٢، حديث (٥) : ابن حنبل، المسند، ١(



 
٤٩ 

 خصائص الرتبية االقتصادية اإلسالميةاملبحث الثاني: 
 

 الشمولية: -أ 
 املطعم واملشرب. .١
 امللبس. .٢
 النوم والراحة. .٣

 
 الواقعية:  -ب  

 التوازن والتوافق. .١
 املرونة والتأثري. .٢
 الدميومة. .٣

 
 العاملية: -ت 

 مناسبة للبشر مجيعاً. .١
 غري متجافية عن احلقائق األخرى. .٢
 خصبة تتولد عن الثمرات الطبيعية .٣

 



٥٠ 

 املبحث الثاني: خصائص الرتبية االقتصادية:
" تتسم الرتبية االقتصادية اإلسالمية مبـجـمـوعـة مـن اخلصـائـص املـمـيـزة والـيت تـربز مـعـاملـهـا                                
األساسية، كما توضح الفروق بينها وبني الرتبية االقتصادية التقليدية الوضعية والعلـمـانـيـة. فـهـي          
جزء من الرتبية الشاملة للمسلم من اجلـوانـب الـروحـيـة واألخـالقـيـة والسـلـوكـيـة واالجـتـمـاعـيـة                          
والثقافية...، وحنو ذلك، فكل جانب يتفاعل مع اجلوانب األخرى كمثل اجلسـد الـواحـد والـنـظـام                

 . ومن هذه اخلصائص اهلامة: ١الواحد الذي يتكون من عدة نظم فرعية بينها تفاعل وتكامل "
 الشمولية: -أ

" وتربية القرآن شاملة، فهي جتمع بني العبادة احلقة والسلوك القويم، وهتتم بـالـفـرد وبـاجملـتـمـع،           
وتُعنى بالعقيدة الصحيحة، وتدعو إىل العمل لعمارة الكون، وتشييد صرح احلضـارة الـبـنَّـاءة، مـن            
خالل االهتمام جبوانب النفس كلها، وعَبْرَ كـل املـيـاديـن احلـيـويـة، إضـافـةً إىل إنصـاف الـرتبـيـة                            
اإلسالمية باستمرار وعدم التوقف؛ ملواجهة حتَّديات الواقع، والعمل على إعـداد اإلنسـان لـلـحـيـاة           
الدنيا وللحياة اآلخرة؛ من خالل توازن سلوكي حيقق قضـيـة االسـتـخـالف يف األرض والـفـوز يف                  

 . ٢الدار اآلخرة "
النظام االقتصادي اإلسالمي يُعرف: يف جمموعة األسس األساسية الكلية املستنبطة مـن مصـادر        
الفقه اإلسالمي واليت حتكم املعامالت االقتصادية املختلفة يف ظـل نـظـام شـامـل ومـتـكـامـل مـع                       
األنظمة اإلسالمية األخرى هبدف تسيري النشاط االقتصادي إلشباع احلاجات املادية والـروحـانـيـة     

 . ٣للبشرية مبا حيقق هلا احلياة الكرمية الطيبة يف الدنيا والفوز برضاء اهلل يف اآلخرة
فالنظام االقتصاد اإلسالمي بالسلوك اإلسالمي الذي انبثق من العقيدة واألخالق اإلسالمـيـة يف      

 استخدام املوارد املادية إلشباع احلاجات اإلنسانية.
نظام شامل ألن دين اإلسالم دين شامل يُنظم عالقة العبد بربه وعالقته بإخوانه يف اجملتمع، فقد 
قدَّم النظام االقتصادي اإلسالمي القواعد لكل أنواع العالقات واملعامالت االقتصادية يف جمـاالت    
امللكية واحلرية والعدالة والضمان االجتماعي، وتدخل احلـكـومـة وتـوازن املصـاحل، ونـظَّـم شـؤون                   
الفرد واجلماعة والدولة يف خمتلف النواحي الشخصية واالجتماعية والسياسية واالقتـصـاديـة يف      
 السلم واحلرب، وكل ذلك على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة ختدم أغراضاً حمددة، وحتقق أهدافاً

 
 .٥١) : شحاته، حسين، االقتصاد اإلسالمي بين الفكر والتطبيق،١(
 .١٠٨) : بديوي، يوسف وقاروط، محمد، تربية األطفال، ٢(
 . ٦) : شحاته، حسين، االقتصاد االسالمي بين الفكر والتطبيق، ٣(



 
٥١ 

 معروفة بتنظيم دقيق ومنطق راق.
إن سرَّ الشمولية يف الرتبية االقتصادية هو اعتمادها على مصدر تشريعي إهلي عادل أال وهو الـقـرآن   
                 . الكريم والسنة النبوية، فقد مشلت كل مناحي احلياة؛ لتُربي فرداً مـقـتـصـداً سـلـوكـاً وعـمـالً وقـوالً

 وسيبني الباحث مشولية الرتبية االقتصادية من خالل النقاط التالية:
 املطعم واملشرب: -١

" الطعام كلُّ ما يؤكل وبه قِوام البدن، وكلُّ ما يُتخذ منه القوت منه يُـقـتـات بـه... واملُـطـعـمُ هـو اهلل،                       
. قـال     ١حيلِّلُ وحيرم الطعام املَأكول واملَشروب، ويُطعم اخللق أمجعني، أي يرزقهم ويهيئ هلم األسبـاب"  

) [الشعراء: تعاىل:   ].٧٩(وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِنيِ
ألـوان وأصـنـاف مـن الـطـعـام               جـلّ وعـال    والطعام والشراب من ضرورات احلياة؛ لـذلـك سـخـر اهلل             

والشراب يتوافق مع حاجاته البدنية وتركيبته اجلسدية، " فمن ذلك حال اإلنسان يف مأكله ومشربـه؛   
فإن الداعي إىل ذلك شيئان: حاجة ماسَّة، وشهوة باعثة. فأما احلاجة فـتـدعـو إىل مـا سـدَّ اجلـوع،                   
وسكن الظمأ. وهذا مندوب إليه عقالً وشرعاً ملا فيه من حفظ النفس وحراسة اجلسد؛ ولذلـك ورد     
الشرع بالنهي عن الوصال بني صوم اليومني؛ ألنه يُضـعـف اجلسـد، ويُـمـيـت الـنـفـس، ويُـعـجـز عـن                          
العبادة، وكل ذلك مينع منه الشرع، ويدفع عنه العقل وليس ملن منع نفسه قدر احلاجة، حظٌّ مـن بـرّ،     
وال نصيبٌ من زهد؛ ألن ما حرمها من فعل الطاعات بالعجز والضعف، أكثر ثواباً، وأعـظـم أجـراً، إذ        
ليس يف ترك املباح ثواب يقابل فعل الطاعات، وإتيان القرب. ومـن أخسـر نـفـسـه رحبـاً مـوفـوراً، أو                    
حرمها أجراً مذخوراً كان زهده يف اخلري أقوى من رغبته. ومل يبق عليه من هذا التكليف إال الشـهـوة        
بريائه ومسعته. وأما الشهوة فتتنوع نوعني: شـهـوة يف اإلكـثـار والـزيـادة، وشـهـوة يف تـنـاول األلـوان                              
اللذيذة. فأما النوع األول: وهو شهوة الزيادة على قدر احلاجة، واإلكثار عـلـى مـقـدار الـكـفـايـة فـهـو                   

 ممنوع منه يف العقل والشرع؛ ألن تناول ما زاد على الكفاية نَهمٌ مَعَره، وشَرَهٌ مَضَر.
وقد روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم: أنه قال: "إِيَاكمُ وَالبِطنَةُ يف الطَعَامِ وَالشَرابِ فَإِنَّها مَـفـسَـدةٌ         
للجَسدِ، مُورِثَةٌ للسقم، مكسلة عن الصالة وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصـلـح لـلـجـسـد، وأبـعـد مـن                

 .٢السرف وإن اهلل ليبغض احلرب السمني، وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه"
 
 .٤٠٧) : الحنفي، عبد المنعم، تجليات في أسماء هللا الحسنى، ١(
 . ٦٩٦) ، ٤١٧١٣، حديث (١٥) : المتقي الھندي، كنز العمال، كتاب المعيشة في األفعال، باب محظور األكل، ٢(



٥٢ 

 وقال بعض احلكماء: أكرب الدواء: تقديرُ الغذاء. وقال بعض البلغاء: أقلل طعاماً، حتمد مناماً.
 وقال بعض األدباء: الرُّغَب لؤم، والنهمُ شؤم. 

"ورغُب الرجل كان كثري األكل وشديد النهم، ومنه قوهلم هو رَغيبٌ البطن إي: واسع اجلوف كـنـايـة        
 .١عن كثرة األكل والنهم، والرَغيب: الكثري األكل الشديد النهم والواسع اجلوف من الناس وغريهم "

"وأما النوع الثاني: وهو شهوة األشياء الـلـذيـذة، ومـنـازعـة الـنـفـوس إىل طـلـب األنـواع الشـهـيـة؛                               
فمذاهب الناس يف متكني النفس منها خمتلفة، فمنهـم مـن يـرى أن صـرف الـنـفـس عـنـهـا أوىل،                         
وقهرها عن إتباع شهواهتا أحرى، ليذِلّ له قيادها، ويهون عليه عنادها؛ ألن متكينه وما هتوى، بطر 
يُطغى، وأشرٌ يُردى، ألن شهواهتا غري متناهية، فإذا أعطاها املراد من شهوات وقتـهـا، تـعـدّهتـا إىل          
شهواتٍ قد استحدثها، فيصري اإلنسان أسري شهوات ال تنقضي، وعَبدُ هوى ال يـنـتـهـي، ومـن كـان             

 . كما قال الشاعر: ٢هبذه احلال مل يرج له صالح، ومل يُجد فيه فضل"
 يا خادمَ اجلِسمِ كَمْ تَشقى بِخدمَتهِ           لتَطلبَ الرِّبحَ مما فيه خُسرانُ   
 أَقبلْ على النفسِ وَاِستكملْ فَضَائِلها       فَأنتَ بالنفسِ ال باجلسمِ إِنسانٌ    

وهنا يكمن دور الرتبية االقتصادية يف حياة النشء، فقد خلق اهلل عز وجل ما لذّ وطاب، وجعل كل 
خريات األرض وبركاهتا لنفعه، وأحل له الطيبات وحرم علـيـه اخلـبـائـث صـونـاَ لصـحـتـه وصـالح                    
معاشه. وقد ورد يف القرآن الكريم الكثري من اآليات اليت حتث اإلنسان على تناول أطايب الـطـعـام،     

(وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّـلْـوَى كُـلُـواْ مِـن             واحتساء عذب الشراب. قال تعاىل:   
) [البقرة:   ]. ٥٧طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

 .    ٣كُلُوا واشْرَبُوا والِبسُوا وتَصدَّقُوا يف غَريِ إِسْرَافٍ وال مَخِيلَةٍ" "وقال صلى اهلل عليه وسلم:
(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَـالَئِـفَ األَرْضِ وَرَفَـعَ بَـعْـضَـكُـمْ فَـوْقَ بَـعْـضٍ                      "أما السرف فحرام لقوله تعاىل:   

) [األنعام:     فـذلـك دلـيـل       ].  ١٦٥دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
 على أن اإلسراف والتقتري حرام، وأن املندوب ما بينهما. 

(وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُـرُوا   فاملندوب إليه التوسط بني اإلسراف والتقتري، قال تعاىل:  
) [الفرقان:   (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِنيَ وَابْنَ السَّبِيلِ و قال تعاىل: ]. ٦٧وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً

 
اشرون، ط١٨٨٣ه/ ١٣٠٠) : البستاني، بطرس،(ت ١( ان ن ن /  ١٤٠٨، ٢م) محيط المحيط، بيروت، مكتبة لب راء، ١٩٨٨ھـ اب ال م، ب

 .٢٤١فصل الغين، 
 وما بعدھا. ٣٣٣) : الماوردي، أدب الدنيا والدين، ٢(
 .  ٩،٣٧) ، ١/١) ، باب: قوله تعالى: قل من حرم زينة هللا التي أخرج لعباده (١٥/ ٧٧) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب اللباس (٣(



 
٥٣ 

) [اإلسراء:   ]. ٢٦وَالَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً

" مَا مَألَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرا مِنْ بَـطْـنٍ، بِـحَـسْـبِ ابْـنِ آدَمَ أُكَـالتٌ                  :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .١يُقِمْنَ صلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ ال مَحَاَلَةَ فَثُلُثٌ لطَعَامَهِ، وَثُلُثٌ لشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لنَفَسِهِ "

" وال يالم على كفاف؛ ألنه يأكل ملنفعة نفسه، وال منفعة يف األكل فوق الشبع بل فيـه مضـرة فـيـكـون           
ذلك مبنزلة إلقاء الطعام يف مزبلة أو شراً منه، وألن ما يزيد على مقدار حاجته من الطعام فيـه حـق     
غريه، فإنه يسد به جوعته إذا أوصله إليه بعوض أو بغري عوض، فهو يتناوله جـانـيـاً عـلـى حـق الـغـري                 

 .٢وذلك حرام وألن الشبع رمبا ميرضه فيكون ذلك كجراحته نفسه "
 امللبس: -٢

" اللباس من حاجات النفس وضرورهتا لتدفع احلر والربد وكما أن الطعام من حاجات النـفـس لـدفـع        
اجلوع، وكما أن النفس غري قانعة بقدر احلاجة من الطعام بل تطلب الزيادات والشـهـوات فـهـكـذا يف          

 . ٣اللباس تتفنن فيه أهوية متنوعة ومآرب خمتلفة"
"واحلاجة إىل امللبوس ماسة، وهبا إليه فاقة، ملا يف امللبـوس مـن حـفـظ اجلسـد، ودفـع األذى، وسـرت                     

(يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِـبَـاسُ     العورة، وحصول الزينة. قال تعاىل:  
) [األعراف:     فمعنى قوله تعاىل: أنزلنا علـيـكـم     ].  ٢٦التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

 لباساً أي: خلقنا لكم ما تلبسون من الثياب يواري سوءاتكم، أي: يسرت عوراتكم،... 
 ففي اللباس ثالثة أشياء: أحدها: دفع األذى، والثاني: سرت العورة، والثالث: اجلمال والزينة.

 فأما دفع األذى به فواجب بالعقل، ألن العقل يوجب دفع املضار، واجتالب املنافع. 
 (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِالَالً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَـرَابِـيـلَ تَـقِـيـكُـمُ            قال تعاىل:  

) [النحل:   ].٨١الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
 سرابيل تقيكم احلر: ثياب القطن والكتان والصوف.

 وأما اجلمال والزينة: فهو مستحسن بالعرف والعادة، من غري أن يوجبه عقل أو شرع.

 إياكم لبستني: لبسة مشهورة، ولبسة حمقورة ".  :" قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه
 
 .٦٦٤) ، ٢٣٨٠) ، حديث (٤٧) ، باب ما جاء في كراھية كثرة األكل (٢٣٠٤/٢٤١٤) : الترمذي، جامع الترمذي، كتاب الزھد (١(
م) ، االكتساب في الرزق المستطاب، عرف الكتاب وترجم للمؤلف وعلق حواشيه محمود ٧٨٥ھـ/ ١٨٩) : الشيباني، محمد بن الحسن (ت ٢( 

 وما بعدھا. ٥٠م، ١٩٨٦ھـ / ١٤٠٦، ١عرنوس، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 .١٧٩، ٥) : الغزالي، إحياء علوم الدين، ٣(



٥٤ 

 وقال بعض احلكماء: البس ما ال يزدريك فيه العظماء، وال يُعيبه عليك احلكماء.
 وقال أحد الشعراء:

 إن العيونَ رَمتكَ إِذ  فاجأَهتا          وعليكَ من شَهْر الثيابِ لباسُ        
 أمَا الطَعامُ فَكُلْ لنفسِكَ ما تَشَا          وَاجعلْ لِباسَكَ ما اشتهاهُ الناسُ       

. وقد قيل: املروءة الظاهرة، يف الثياب الطـاهـرة       وقيل: اِلبسْ من الثياب ما خيدُمُكَ وال يَستخدِمُكَ
١. 

: اللباس كما رأينا من مستلزمات احلياة الضرورية ملا فيها من سرت ومجال وزيـنـة، ولـكـن كـمـا               إذاً
يُقال: كلَّ ما زاد عن حده قُلب ضده. فبقدر احلاجة إىل اللباس، هنالك احلاجة إىل االعـتـدال يف           
اللباس واختيار ما يناسب ديننا وشرعنا احلنيف الذي أمرنا به اهلل عـز وجـل، ورسـوـلـه الـكـريـم                 

والرتبية االقتصادية اإلسالمية حتض املرء على التَّجمل والتزين والـتـطـيـب؛      .صلى اهلل عليه وسلم
(يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْـجِـدٍ وكُـلُـواْ          ألنّ الظهور باملظهر الالئق من أوامر اهلل. بقوله:   

) [األعراف:   ].٣١وَاشْرَبُواْ وَالَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ الَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِنيَ
فاإلسالم حض على الظهور باملظهر احلسن أمام اآلخرين وهذا مـطـلـب شـرعـي، وهـديٌ نـبـوي.                 
فالفرد املسلم ليس كما يتصوره البعض، أو كما يُصور للغرب بأنه إنسان يلبس ثوباً قصرياً مرقعـاً،  
وينتعل اخلف اجللدي املمزق، بل على العكس متاماً؛ فالرسول الكريم صلى اهلل علـيـه وسـلـم كـان          
أكثر الناس نظافةً، وأهباهم حلة، وأمجلهم طله. وقـد أمـرنـا بـارتـداء أمجـل الـثـيـاب شـرط أن ال                          

إِنَّكُم قَادِمُـون عَـلـى إِخـوَانِـكـم            " :تتعارض مع الدين احلنيف. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أَحِسُنوا لِبَاسَكُمْ وَأَصلحوا رِحَالَكُمْ حَتَّى تَكُونوا كَأَنَّكمْ شَامَةٌ فِي النَّـاس إِنَّ اهللَ ال يُـحِـب الـفُـحـشَ                 

 .٢وَالَتفَحُش"
 كما أمرنا رسول اهلل بالتّزين والتطّيب واالغتسال واالمتشاط بـقـوـلـه صـلـى اهلل عـلـيـه وسـلـم:"                       

 . ٣اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ "
ومن رفق النيب األعظم بأمته، طالباً منهم باإلضافة إىل الثياب والشـعـر، نـظـافـة األسـنـان أيضـاً                 

 . ٤لَوْال أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ألَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وضوء " "بقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 
 وما بعدھا.  ٣٣٧) : الماوردي، أدب الدنيا والدين، ١(
 .٤،٢٠٣) ، ٧٣٧١) : الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب اللباس، حديث (٢(
 .  ٨٩، ٢) ،  ٨٨٤) ، حديث ( ٣٢٣/ ٦) ، باب الدھن للجمعة ( ١١) : المرجع نفسه، كتاب الجمعة (٣(
 .  ١٨١، ٣) ،  ٢٧/٢٧) ، باب السواك الرطب واليابس للصائم ( ٩/ ٣٠) : المرجع نفسه، كتاب الصيام (٤(



 
٥٥ 

واألبوان الصاحلان يُعودوا أبنائهما على ارتداء اللباس الساتر املتواضع الطاهـر، ألن مـن شَّـب عـلـى              
شيء شَّاب عليه، فجمال الثياب ليس بغالء مثنها، وال بندرة مصدرها، ولألسف الشديد جند معظـم  
أبناء املسلمني ابتعدوا عن الزى اإلسالمي، فنجد الفتيات يرتدين مبا يُعرف باحلجاب العصري الذي 

صلى اهلل عـلـيـه وسـلـم عـن           ال ميت إىل اإلسالم بصلة، اجنرافاً وراء املوضة احلديثة. وقد هنى النيب  
 هَـا هذا احلجاب بقوله: " صنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْـبَـقَـرِ يَضْـرِبُـونَ بـِ            

لْـجَـنَّـةَ وَالَ       االنَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيالَتٌ مَائِالَتٌ ُرءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ الَ يَدْخُلْنَ
. ولذلك كان على األهل لـزامـاً تـنـشـئـة األبـنـاء              ١يَجِدْنَ رِحيَهَا وَإِنَّ رِحيَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِريَةِ كَذَا وَكَذَا " 

 على متثَّل القيم اإلسالمية.
 الراحة والنوم: -٣

خَلق اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان ضعيفاً، حيتاج إىل الطعام والشراب، والنوم والراحـة، ومـن رمحـتـه         
خلق كل شيء بقدر، وأمر اإلنسان بطلب الرزق والعمل، والعبادة، والعلم، وكلَ هذا  خبلقه أنه عز وجل

) [االنشقاق: حيتاج إىل جهد وكد وتعب.   ].٦(يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ
وملا كانت الطبيعة البشرية حتتاج إىل الراحة لالستمرار يف احلياة؛ خلق اهلل سبحانه وتـعـاىل الـلـيـل،        

فَضْالً مِّن رَّبِّكُمْ اْ (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُو والنهار 
) [اإلسراء:  فقدرة اهلل تـعـاىل قـائـمـة          ]. ١٢وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِنيَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيالً

على االعتدال والتوازن يف كل شيء، فقد جعل سبحانه وتعاىل النهار للمعاش والعمـل وكسـب الـرزق،        
)   وجعل الليل للسكينة والنوم والراحة.   )    -(وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً (وَجَعَلْنَا النَّهَـارَ    -(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً

) [النبأ:  " إن للنفس حالتني: حالة اسرتاحة إن حرمتها إياها كَلّتْ، وحالة تصـرُّفٍ إن        ].١١ - ٩مَعَاشاً
أرحتها فيها ختلَّتْ فاألَولَى باإلنسان تقدير حاليه: حال نومه ودَعته، وحـال تصـرفـه ويـقـظـتـه؛ فـإن                

 هلما قدراً حمدوداً، وزماناً خمصوصاً، يضرُ بالنفس جماوزة أحدمها، وتغري زماهنما.
وقيل: من لَزِمَ الرُّقاد، عَدِمَ املراد. فإذا أعطى الـنـفـس حـقـهـا مـن الـنـوم والـدعـة، واسـتـوفـى حـقـه                               

 . ٢بالتصرّف واليقظة، خّلُص باالسرتاحة من عجزها وكالهلا، وسلم بالرياضة من بالدهتا وفسادها "

 النَومُ ثَالثةٌ فَنَومٌ خُرْق، وَنَومٌ خُلقُ وَنُومٌ حُمْق، فَأمَّا نَومٌ خُرقُ  "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
 
 .  ١٦٨٠) ، ٢١٢٨، حديث (٣) ، ٣٤) ، باب النساء الكاسيات العاريات المائالت (٣٧) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب اللباس والزينة (١(
 .٣٤٠) : الماوردي، أدب الدنيا والدين، ٢(



٥٦ 

فَنَومُه الضُحى يَقضِي النَاسُ حَوَائِجَهُمْ وَهُو نَائِم، وَأَمَّا نَومٌ خُلُق فَنَومُه القَايِلـة نِصـفُ الـنَـهَـار، وَأَمَّـا             
. " وللنوم فائدتان جليلتَّان إحـدامهـا: هضـم الـغـذاء ونُضـج                  ١نَومُه حُمُق نَوُمُه حِنيَ تَحضُرُ الصالة " 

األخالط ألن احلرارة الغزيرة يف وقت النوم تغور إىل باطن البدن فتُعني على ذلك وهلذا يربد ظاهـره  
وحيتاج النائم إىل فضل دِثار. والنوم املعتدل مُمكّن للـقـوى الـطّـبـيـعـيّـة مـن أفـعـاهلـا، مُـريـحٌ لـلـقـوة                             

 النّفسانية، مُكثرٌ من جوهر حاملها حتّى إنّه رُمبا عاد برخائه مانعاً من حتلّل األرواح.
والثانية: سُكون اجلوارح وراحتها ممّا يَعرض هلا من التّعب فرييح احلواس من نصب اليقظـة ويـزيـل       

 ٢اإلعياء والكالل"

: " بأن نـوم     والتوازن يف النوم جنده حتى بني فوائد النوم ومضاره، ومَفَاسِدُ نَوْمِ النّهَارِ وَبِخَاصةٍ آخِرُهُ
النهار رديءٌ يُورث األمراض الرطوبيّة والنوازل ويُفسد الـلّـون، ويـورث الـطّـحـال ويُـرخـي الـعـصـب،                    
ويُكسل ويُضعف الشّهوة إال يف الصيف وقت اهلاجرة وأردؤه نوم أول النهار، وأردأُ مـنـه الـنّـوم آخـره              

 بعد العصر. قال الشّاعر:
 أَلَا إنّ نَوْمَاتِ الضّحَى تُورِثُ الْفَتَى     خَبَالًا وَنَوْمَاتُ الْعُصيْرِ جُنُونُ      

: " مينع الرزق ألنّ ذلك وقتٌ تَطلبُ فيه اخلليقة أرزاقها وهـو وقـت قسـمـة              أما مفاسد نوم الصبحَةِ
األرزاق. فنومه حرمانٌ إالّ لعارضٍ أو ضـرورة وهـو مُضـرّ جـداً بـالـبـدن إلرخـائـه الـبـدن وإفسـاده                              

 . ٣للفضالت الّيت ينبغي حتليلها بالرياضة فيحدث تكسراً وعَيّاً وضعفاً "
فالرتبية االقتصادية حتض على اإلميان بقدرة اهلل تعاىل مبيزان االعتدال الذي خلقه رمحةً لعبـاده،  
ومن خالل سنة رسوله يف إتباع هذا امليزان يف حياته، ولألسف الشديد فقد حاد كثريٌ من املسلمـني  
عن هذا األمر اإلهلي العظيم، فنجد من استبدل ليله بنهاره، وقضى معظم ساعات الليل يف السهـر،  
الذي يضين اجلسد، ويتعب العقل، وبالتايل يقضي معظم ساعات النهار يف النوم أو يف إرهاق وتعب 
شديد، ومخول وهذا مالحظ عند كثري من التالميذ يف املدارس مما يؤدي إىل تـراجـع يف املسـتـوى             

 االجتهادي وتقصري يف الدراسة. 
"وبعد، فإن النوم يستأثر بنحو ثلث حياة املرء، إذ يرتاوح نومه حول مثانـي سـاعـات يف الـيـوم. فـإذا                 

 استطاع أن يكون يف نومه مقتدياً هبدي الرسول من أفعال وأقوال، فإن هذا الوقت الطويل 
 
كتب ١٠٦٦ھـ/ ٤٥٨) : البيھقي، أبو بكر أحمد بن الحسين (ت ١( روت، دار ال م) ، شعب اإليمان، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، بي

ا ٣٣]، باب في تعديد نعم هللا عز وجل (٧  -١م،[١٩٩٠ھـ/ ١٤١٠، ١العلمية، ط ي دن ) ، فصل في النوم الذي ھو نعمة من نعم هللا في الدار ال
 .١٨٢، ٤) ، ٤٧٣٨وما جاء في آدابه، حديث (

 .٢١٩، ٤) : ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في ھدي خير العباد، ٢(
 .٢١٩، ٤) :ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في ھدي خير العباد، ٣(



 
٥٧ 

واملرء الـذكـي هـو مـن يسـتـطـيـع أن                    يعود عليه حينئذ بالنفع، إذ يثاب عليه من اهلل سبحانه وتعاىل. 
حيوّل عاداته إىل عبادات. ولكن لألسف جند أنّ االحنسار التدرجيي يف مـفـهـوم الـعـبـادة مـن كـونـه                     

)             شامالً لكل حياة اإلنسان، لقوله تعاىل:  (قُلْ إِنَّ صَالَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِـلّـهِ رَبِّ الْـعَـالَـمِـنيَ
وإىل احنصاره يف الشعائر التعبدية وحدها دون بقية األعمال إىل حتول الشعائر ذاهتا ]. ١٦٢[األنعام: 

إىل أعمال تقليدية، تُؤدَّى حبكم العادة دون وعي حقيقي مبقتضياهتا، إىل إمهالٍ لبـعـض الشـعـائـر...          
وانتهاءً باخلروج من أدائها مجلة حتى الصالة ! وجند أن النمط السائد اآلن يف حياة املسلمني يعـرتوه   
اخللل من زاويتني: الكم والكيف من حيث الكم: فالناس متفاوتون يف حاجتهم لساعات النـوم، ويُـعـود        
 ذلك لطبيعة الشخص اجلسدية والعمرية، وإن كان الغالب حتديد ساعات النوم بثمان ساعات يومياً.

أما من حيث الكيف: جند مثال أن اإلسالم حيض على نوم الفرد مبكـراً ؛حـتـى يـتـمـكـن مـن الـقـيـام                     
لصالة الفجر. وعدم النوم بعدها، للسعي وراء الرزق، ألن رزق األمة املسلمة جُعل يف بكورهـا، وعـلـى       

. ١املسلمون أن يصبغوا حياهتم هبذه الصبغة، وحيرصوا على تنفيـذهـا لـكـي تصـبـح حـقـيـقـة واقـعـة"                     
وللراحة حدَّ وهو إمجال النفس والتقوى املدركة والفعالة لالستعداد وللطاعة، واكـتـسـاب الـفـضـائـل،          
وتوفرها على ذلك حبيث ال يُضعفها الكد والتعب، ويُضعف أثرها، فمتى زاد على تـلـك صـار تـوانـيـاً           

 وكسالً وإضاعة وفات به أكثر مصاحل العبد، ومتى نقص عنه صار مضراً بالقوى موهناً هلا.
 الواقعية: -ب 

"اإلسالم دين الواقعية؛ إذ راعى ظروف اإلنسان وفطرته وطبيعته البـشـريـة يف كـافـة األحـكـام الـيت                  
 .٢تُنظم شئون حياته، وإن شريعة اإلسالم مل حترم شيئاً يف واقع حياته كما لن تبح شيئاً يضره"

تبدو واقعية الرتبية االقتصادية يف كوهنا قوانني إهلية، وليست قوانني وضعية بشرية تفـلـسـف األمـور       
تارةً، وتشطح باخليال تارةً أخرى، فالقوانني الوضعية مهما بلغت من الدقة والشموليـة احلـد األمـثـل         

 إال أهنا لن تستطيع الوصول إىل احلد األكمل؛ ألن القوانني الوضعية لن تُرضي اجلميع، ولن تصلح
 
 
 
 
 م، بتصرف. ١٩٩٥ھـ/١٤٢٥) : يوسف، محمد حسن، آداب النوم واالستيقاظ، مراجعة محمد يسري، مكتبة التوحيد، ١(

 .٧٥م، ٢٠٠٤ھـ/١٤٢٥، ١والنشر اإلسالمية، ط تكوين البيت المسلم، القاھرة، دار التوزيعقواعد ) : مرسي، أكرم رضا، ٢(



٥٨ 

 لكل زمانٍ ومكان. بينما واقعية الرتبية االقتصادية اإلسالمية تتضح من خالل:
 التوازن والتوافق: -١

إن السمة الواضحة واجلليّة للرتبية االقتصادية اإلسالمية هي التوازن بني املادية والروحية، والعمل 
 والعبادة، والفرد واجلماعة، والواقع واملثالية... 

" فاالقتصاد اإلسالمي واقعي يف غايته؛ ألنه يستهدف يف أنظمته وقوانينه الغايات اليت تنسجم مع  
واقع اإلنسانية بطبيعتها ونوازعها العامة وحياول أن ال يرهق اإلنسانية يف حسابـه الـتـشـريـعـي، ال           
حيلق هبا يف أجواء خيالية عالية فوق طاقاهتا وإمكانياهتا. وإمنا يُقيم خمطـطـه االقـتـصـادي عـلـى             

 . ١أساس النظرة الواقعية لإلنسان ويتوخى الغايات الواقعية اليت تتفق مع الفطرة "
إن الرتبية حتتاج فعالً إىل التوازن واالعتدال والتوسط، فاملربي الناجح واملوفق ميارس الرتبية، وقـد    
فتح عيناً على ما يريده من الطفل يف كل اجملاالت وكافة املستويات، وعيناً على كيـفـيـة تـطـبـيـقـهـا            
بأرحيية وسهولة ضمن إطار املسؤولية امللقاة على كاهله، فكل فرد يف اجملتمـع اإلسـالمـي مسـؤول         
عن خدمة ومصلحة هذا اجملتمع كلٌّ حسب موقعه ووظيفته وسلطـتـه واخـتـصـاصـه وطـاقـتـه. وال                 
تنحصر مسؤولية اإلنسان على نفسه، بل متتدَّ امتداداً عريضـاً يشـمـل حمـيـطـه االجـتـمـاعـي، بـل                    
يشمل أيضاً مسؤولية املسلم جتاه البيئة الطبيعية وما فيها من كائنات حية، وثروات طبيعية عـلـيـه      

 احلفاظ عليها، ومحايتها ورعايتها على الوجه الذي أمره اهلل تعاىل به.
" فقد استنبط اإلنسان من بيئته وسائل عيشه من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، ووسيلة انـتـقـال     
ووسيلة ترفيه. لكن استغالل اإلنسان للمصادر الطبيعية اليت منحه اهلل إياها مل يكن أحياناً بطـرق   
سليمة ورشيدة، وإمنا كان ذلك االستغالل بطرق استرتافية ومسرفة، خاصة املصادر الطبيعية غـري  

 . ٢املتجددة كالفحم والبرتول واملياه اجلوفية "
وال خيفى على أحد األزمات اليت يتعرض هلا العامل بأسره، من األزمة االقتصادية العاملية إىل أزمـة    
املياه، ومشكلة اجملاعة اليت يتعرض هلا ماليني البشر يف جنوب أفريقية، ناهيك عن مشكلة الطاقة 
الكهربائية يف عصر يعمل على الكهرباء بكافة جماالته الصناعـيـة والـزراعـيـة واحلـيـاتـيـة. واحلـل                  
بالرتبية االقتصادية اإلسالمية، فالرتبية االقتصادية يف توازهنا تدعو إىل السلوك االقتصادي القائم 

 على التوازن بني الكسب واإلنفاق، وبني احلاضر، واملستقبل. 
) [اإلسراء  ].٢٩: (وَالَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَالَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً

 
 .١٩٨) : العسل، إبراھيم، التنمية في الفكر اإلسالمي، ١(
 .٣٦م، ٢٠٠٤ھـ / ١٤٢٤) : السعود، راتب، اإلنسان والبيئة "دراسة في التربية البيئية"، عمان، دار الحامد للنشر، ٢(



 
٥٩ 

واإلسالم يف جوهره ليس أكثر من ختطيط للسبيل األمثل إىل حـيـاة أفضـل، حـيـاة يسـودهـا األمـن                     
 واالستقرار والرفاهية.  

ومن هنا ميكننا القول بأن تزويد الفرد، من خالل مؤسسات التنشئة االقتصادية، مبعلومـات كـافـيـة        
حول املفاهيم، والنظم االقتصادية الرئيسية من شأنه التأثري إجياباً يف تشكيـل سـلـوكـه االقـتـصـادي            
الرشيد. وال يفوتنا يف هذا املقام اإلشارة إالّ إنّه إذا كان ذلك الـوعـي الزم لـلـفـرد الـعـادي يف الـعـامل                     
الغربي، فإنه أكثر لزوماً للفرد املسلم نظراً ألن بعض األركان األساسية يف دينه، والذي لـن يسـتـقـيـم          
. وهنا يأتي دور اخلـطـبـاء      إسالمه إال بالوعي هبا وممارستها، هي ذات طبيعة اقتصادية كالزكاة مثالً
والدعاة يف املساجد، بالتوعية والتعريـف بـاملـفـاهـيـم االقـتـصـاديـة اإلسـالمـيـة، يف خـطـب اجلـمـع،                              

 والدروس اليومية واملناسبات الدينية.
 املرونة والتأثري:  -٢

"اإلسالم ثابت واحلياة متطورة، وينبغي أن يندمج املتحرك مع الثابت، واإلسالم ال يأبى االقتباس مـن   
اآلخر فيما ال يتعارض مع خصائصه الذاتية، وال ننسى أن االقتباس مشروط بتأكد صالحـه وثـبـوت      

 . ١نفعه، وضرورة توافقه مع املصلحة الشرعية "

" ولقد أكد فقهاء اإلسالم على أن الشريعة اإلسالمية بصفة عامة جتمـع بـني األصـالـة واملـعـاصـرة،               
وبني الثبات واملرونة، وبني احمللية والعاملية، وتسمح باالجتهاد فيما ليس فيه نص بضوابط شـرعـيـة،    
وفى إطار ذلك ينطلق أهل احلل والعقد والشورى واخلربة من علماء املسـلـمـني لـلـوفـاء بـاحـتـيـاجـات                

 . ٢األمكنة واألزمنة مبا يسري على الناس ومعامالهتم االقتصادية "

" اإلسالم منهج شامل لكافة جوانب احلياة، عقيدة وشريعة، عبادات ومعامالت، دين ودولة ميزج بني  
املادية والروحانية يف إطار متوازن، صاحل للتطبيق يف كل زمان ومكان، ال حيده عصر وال قـطـر ألنـه        
دين الفطرة السوية. كما أن الشريعة اإلسالمية جتمع بني الثبات واملرونة، ثبات الـقـواعـد األصـولـيـة          

 الكلية، ومرونة الفروع والتفصيالت والوسائل واإلجراءات، وهذا ينطبق متاماً على االقتصاد 

 

 . ٤٦، ، معالم اقتصادية في حياة المسلم) : الزعتري، عالء الدين١(

 .٥٣، االقتصاد اإلسالمي بين الفكر والتطبيق) : شحاته، حسين، ٢(
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اإلسالمي، حيث يقوم على جمموعة من القواعد والضوابط الشرعية اليت متثل الثوابت، كما يتسم 
 .١باملرونة من حيث أساليب ووسائل وأدوات وإجراءات التطبيق ليتواءم مع ظروف كل زمان ومكان"

"وتعترب املرونة من املفاهيم النفسية املفيدة يف فهم سلوك اإلنسان، وهى تعين قدرة الفرد عـلـى أن      
يغري من تصوراته وسلوكه يف مواقف وظروف معينة كداللة للتغري احلادث يف تلك املواقف، مـثـلـمـا     
يعدل مرؤوس مرن من تصوراته السلبية عن سلوكه مع املرأة عندمـا تصـبـح قـائـدتـه امـرأة، ومـن                 
يفشل يف ذلك يسمى متصلباً، وبالتايل سيصبح غري مستقر نفسياً... وحني ننتقل جملال االقتصاد 
سنجد إن مسألة املرونة اإلنفاقية تعد عنصراً ضرورياً للتوافق النفسي للفرد، ومن شـأن تـدريـبـه         
عليها مبكراً وترسيخها لديه مما جينبه العديد من الصعوبات النامجة عن تدنى مقدار مـا حيـوزه     
منها، ومثة مناذج وصور عديدة ميكن لألسرة، وهيئات اجملتمع األخرى بواسـطـتـهـا تـنـشـئـة تـلـك               
املهارة لدى أفرادها، واملنطق الكامن خلف ذلك أن الفرد القـادر عـلـى أن يـعـدل مسـتـوى إنـفـاقـه                     
ليواكب الظروف احمليط به، سيتمكن من ضبط موازنته املالية، حـيـث يـقـلـص مـن إنـفـاقـه حـني                     
ينخفض دخله، ويوسع هذا اإلنفاق يف حالة ارتفاع دخله بصورة متوازنة، أما من يعجز عن خـفـض   
نفقاته حني يتضاءل دخله سيقع يف ورطة مالية، فإما أن يقرتض أو أن يقع فريسة اإلحباط الـذي    
قد يولد بدوره، أدواء أخرى، ومثة صور شائعة يف الثقافة ملن يتسمون بالتصـلـب اإلنـفـاقـي حـيـث            
جند على سبيل املثال، العائدين هنائياً من العمل باخلارج، يستمرون يف اإلنفاق بنفس املعـدل ممـا     
يعجل بتبدد مدخراهتم ووقوعهم يف مشكالت ماليـة وأسـريـة واجـتـمـاعـيـة مـتـعـددة، وجنـد ذات                       
الظاهرة لدى من يتقاعدون. ومن فضل القول أنه من شأن حتلى هؤالء بقدر مـرتـفـع مـن املـرونـة            
اإلنفاقية أن ييسر عليهم التكيف مع هذه األوضاع، ومن ثم جينبهم تلك املشكالت ويف املقابل فـإن  
من يتحسن دخله، ويستمر على الوضع السابق، نظراً لتصلبه اإلنفاقي، سـيـثـري حـفـيـظـة أسـرتـه،              
ويكبح طموحاهتم املشروعة اليت تتدرج حتت مقولة أن اهلل حيب أن يرى نعمته على عـبـاده، وهـى        
أوضاع غري مرغوب فيها أيضا، وبناء عليه فنحن يف حاجة لتدريـب الـفـرد يف إطـار األسـرة أوال،                
على ممارسة هذا التوازن املرن بني دخله وظروفه الراهنة يف ظل احلـرص، بـنـفـس الـقـدر، عـلـى               

 . تتضح مرونة الرتبية االقتصادية اإلسالمية يف سهولة تطبيقها يف ٢االدخار واإلنفاق الرشيد"
 
  .٢٤١، المرجع نفسه) : ١(
  .٧ األبعاد النفسية للتنشئة االقتصادية بين الواقع المجتمعي والمتوقع اإلسالمي، ) : فرج، طريف شرقي،٢(
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اجملتمعات قاطبة؛ ألهنا تتسمم بالبساطة والوضوح والدقة يف كيفية التنفيذ، مبا يعود بـالـنـفـع عـلـى         
 األفراد واجملتمعات.

 الدميومة: -٣
" لقد استخدم اإلنسان عرب تارخيه املديد الرتبية كوسيلة لتحقيق األهداف املـتـعـددة الـيت كـان يـرى                
فيها اإلنسان حتقيق سعادته وطموحاته، ولكن هذه األهداف كـانـت ومـا زالـت وسـتـبـقـى مـتـجـددة                      
متنوعة من عهد إىل آخر. ومن قرن إىل آخر ومن جمتمع إىل آخر. ومـع هـذه االخـتـالفـات كـلـهـا يف                   
األهداف بني القرون، والعهود، واجملتمعات، إالّ أنّ الرتبية ما زالت وستبقى الـوسـيـلـة الـوحـيـدة الـيت               

 يتسنى لإلنسان عن طريقها حتقيق ما تشرئب له النفس البشرية من أهداف تربوية عامة. 
. تكون تربية أبـنـاء    ١إن اجملتمع الذي ال يؤمن إال باملعطيات املادية دون االعتقاد باألمور امليتافيزيقية " 

هذا اجملتمع قد أُسست على قواعد وأسس تربوية وعلمية حتقق هلذا اجملتمع أهدافه اليت ال تـتـعـدى    
اجلوانب املادية من هذه احلياة وما يهم اإلنسان فقط يف حياته املادية بنسبة ما يسعى هـذا اإلنسـان     
إىل حتقيقها عن طريق إعداد شتى اجلوانب املتصلة بالربامج الرتبوية من وسائل مـتـعـددة وإمـكـانـات         

 بشرية ومادية. 
وهبذا يكون اجملتمع قد اختذ من الرتبية وسيلة لتحقيق أهدافه يف ضـوء نـظـرة أبـنـاء هـذا اجملـتـمـع                  
للوجود وحلقيقة احلياة الدنيا. وهذا هو النمط الرتبوي الذي نالحظه يف هذه األيام يف معظم الدول  
املتقدمة. أما بالنسبة إىل اجملتمع الذي يعتقد أفراده بالنهج اإلسالمي كإطار فكري هلـم يف الـدنـيـا،            
فإن هذا اجملتمع للوجود مبا فيه احلياة الدنيا سوف ختتلف عن نظرة أبناء اجملتمعات األخـرى الـيت     
ال تؤمن بالنهج اإلسالمي ويكمن سر هذا االختالف مبا يعكسه النهج اإلسالمي من أفكار معـتـقـدات    
وأمناط سلوكية يف نفوس أتباعه. لذلك فإن أهداف هذا اجملتمع اإلسالمـي تـكـون أمشـل وأكـرب مـن                
أهداف اجملتمعات األخرى. لذلك فإن الرتبية اليت ميكن بواسطتها حتقيق أهداف هذا اجملتمع سوف  
ختتلف عن الرتبية يف اجملتمعات األخرى مبقدار االختالف بني أهداف اجملتمع املسـلـم الـيت تـقـودنـا           
إىل غايات متصلة حباضرنا ومستقبلنا يف هذه الدنيا، وأهداف أخـرى تـقـودنـا إىل حتـقـيـق غـايـات                  

 وجودنا يف هذا الكون. وهو الفوز جبنات النعيم يف اآلخرة. 
 
ة ١(  سف ل ة من ف ب ة، وھي شع ي ) : الميتافيزيقا: ھي العلم الذي يدرس األسس األولى أو المبادئ األولى التي تقوم عليھا المعرفة اإلنسان

اء  م ل ع ا ال ھ جد ل م ي ي ل ت ة ال ي ب ي العلوم الطبيعية، وتّعرف على أنھا فلسفة، تبحث في أسرار الكون والظواھر الغريبة، وجميع األمور الغ
 تفسيراَ.. يُنظر: ويكبيديا، الموسوعة الحرة. 
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هذا جبانب االختالف الشامخ بني النهج اإلسالمي املتبع يف اجملتمع اإلسـالمـي واألطـر الـفـكـريـة            
األخرى املتبعة يف اجملتمعات غري اإلسالمية اليت تؤثر بشكل قوي على برامج الرتبية وانعـكـاسـاهتـا     

 .١الفكرية والسلوكية يف شتى اجملاالت احلياتية "
ومن مسات الرتبية االقتصادية االستمرارية، وهلذا فإن تربية األبناء هي يف الـوقـت نـفـسـه تـربـيـة             
لألحفاد. فليس اهلدف من الرتبية االقتصادية اإلسالمية آنيّ الزمان واملكان، لـكـن دائـرة الـرتبـيـة              
االقتصادية أوسع بكثري مما يتخيله البعض، فرمبا ظن بعض املربيّن بـأن تـربـيـة أبـنـائـهـم تـربـيـة                    
إميانية اقتصادية يعود على أسرهم بالنفع، فيحفظ املال، ويضمن العيش الكريـم، ويـكـسـب رضـا          

ولكن هناك لون من التكافل مل يلتفت إليه الباحثون وهو: التكافل بني  ." اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أجيال األمّة بعضها وبعض وهو يكمل التكافل بني أقطار األمّة بعضها وبعض، فهو تكافـل زمـانـي،      
جبوار التكافل املكاني. ومعنى تكافل األجيال: أال يستأثر جيل خبريات األرض املذخورة املـنـشـورة،        
وحيلب درها، حتى ال يرتك يف ضرعها قطرة ملن بعده. بل جيب على اجليـل احلـاضـر أن حيسـب            
حساب اجليل املقبل، بل األجيال املقبلة، وأن يصنع صنيع األب الرحيم البصري، الذي حيرص على 
أن يدع ذريته يف حال اكتفاء واستغناء، وأن يقتصد يف إنفاقه واستهالكـه، حـتـى يـرتك هلـم شـيـئـاً                 

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَـذَرَهُـمْ      "ينفعهم. وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  
 .٢عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"

 ومثل ذلك يُقال للمجتمع الذي يأكل رزق أجيال يف جيل واحد.
وهذا ما جعل الفاروق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه يأبى تقسيم سواد العراق علـى الـفـاحتـني،       
وقد طلب ذلك عدد من الصحابة، وهو ثروة هائلة يستمتـع هبـا جـيـل الـفـتـح، وال جتـد األجـيـال                       
القادمة املدافعة عن حُرمات األمّة، وبَيْضة املِلَّة، ما يصرفون منه، إلعداد عُـدَّهتـم، وبـنـاء قـوهتـم،             
 وقضاء حوائجهم. وهلذا كان عمر يقول ملعارضيه: " أتريدون أن يأتي آخر الناس وليس هلم شيء"؟ 
والرتبية االقتصادية اإلسالمية ليست هدفاً فقط يف ذاهتا، ولكنها ضرورة لإلنسان املسلم خـاصـة   
وغري املسلم عامة، ووسيلة الزمة لتحقيق الغايات العليا للمجتـمـعـات قـاطـبـة، فـهـي املـعـني عـلـى                     
حتقيق احلياة الكرمية، واملساواة العادلة بني األفراد، وهي الطريق لردم اهلوة العميقة بني الفـقـراء   
 واألغنياء، وهي العالج الناجع ملشكلة اجملاعات العاملية، واملشكالت االقتصادية، واألزمات املادية. 

 
 ٢٣٠م، ١٩٩٣ھـ/ ١٤٣١) : الحيَاري، حسن، أصول التربية في ضوء المدارس الفكرية إسالميا وفكرياً، إربد، دار األمل، ١(
 .١٥، ٧) ،٤٤٠٩) ، حديث (٧٨/ ٧٧) ، باب حجة الوداع ( ٣٨/ ٦٤) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب المغازي (٢(
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 العاملية: -ت 
١- :  مناسبة للبشر مجيعاً

تُعد الرتبية االقتصادية اإلسالمية انعكاساً للرؤية اليت يرمسها النموذج التنموي الذي يتبناه اجملتمـع،  
واملذهب االقتصادي الذي يستند إليه وقد بينا سابقاً أن املذهب االقتصادي يشري إىل الطريـقـة الـيت      
يُضل اجملتمع اتباعها يف حياته االقتصادية كمذهب وحل مشاكله االقتصادية املـخـتـلـفـة. وبـقـدر مـا              
ينسجم املذهب املختار مع قيم اجملتمع بقدر ما يكون النظام الذي يـقـوم عـلـيـه نـاجـحـاً يف حتـقـيـق                    
التنمية الشاملة، واملتوازنة ولذلك فإن احلاجة للرتبية االقتصادية ضرورةٌ ملحة للبشر مجيـعـاً؛ ألهنـا      
مستمدة من القرآن الكريم. وما أنزل اهلل يشمل احلياة كلها جبميـع جـوانـبـهـا، وكـل شـيء يف حـيـاة                     
اإلنسان داخل بالضرورة يف أحد األبواب اخلمسة اليت تشملها الشريعة، فهـو إمـا حـرام وإمـا حـالل              

(قُلْ إِنَّ صَـالَتِـي وَنُسُـكِـي وَمَـحْـيَـايَ               وإما مباح وإما مستحب وإما مكروه. ومن ثم ينطبق قوله تعاىل:   
) [األنعام:     ينطبق على واقع احليـاة. "فـالـقـرآن يسـتـجـيـب لـنـوامـيـس                     ]،  ١٦٢وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِنيَ

الفطرة، ويتماشى مع أطوار اإلنسان بتناسق مطرد، يُعاجل كـلَّ املشـكـالت الـطـارئـة، ويُـوضِّـح مجـيـع                   
املالبسات يف حياة الفرد وصعيد اجملتمع؛ ألنَّ املُشرِّع العظيم هو العالِم بفـطـرة املـخـلـوق، وأحـواهلـا،            
ومالبساهتا، وما جيد فيها. وكما عجز اإلنسان عن حمـاكـاة الـقـرآن، ومضـاهـاة فصـاحـتـه، وحُسـن                    

 . ١نَظْمه، كذلك هو عاجزٌ عن اإلتيان مبثل مبادئه وقوانينه"
"وإن املتأمل يف حال األمم األوربية وملحقاهتا احلضارية كأمريكا وغريها يعلم حقيقة ما ذهبنـا إلـيـه       
حيث القيم املاديّة تتقدم على كل القيم، وحيث يستعبدون اإلنسـان بـاالسـتـهـالك واآلالت واألرقـام.               
ويالحظ ذلك اإلفراط يف تتبع الشهوة والسعي لتحصيلها واستباحة كافة الوسائل لتحقيقهـا بشـعـار      
أناني {كل شيء يل ولو كان على حساب اآلخرين} ناهيك من الظلم السيـاسـي واالجـتـمـاعـي الـذي              
ساعد على نشر الفساد حيث عدم االستقرار واالحتيال والرشوة، وتبدو احلاجة اليوم أكثر مـنـهـا يف      
أي وقت مضى لاللتزام باخللق اإلسالمي من أجل اخلروج بالبشرية كلّها إىل ساحـة اإلنـقـاذ بـعـدمـا           
أفسدت الفلسفات الوضعية ذات املنحى املادي القيم يف مـعـظـم األمـم املـعـاصـرة، وشـوّهـت صـورة                       
األخالق مما جعل الناس يتخبطون مبا نراه اليوم بالفساد، وانتشار الرذائل، واهنيار شـامـل يف املـثـل           

 . ٢والقيم"
 
 .٢٨٣، ١تربية األطفال،) : بديوي، يوسف وقاروط، محمد، ١(
 .١٠٢م، ١٩٩٤ھـ/١٤١٤، ٢) : السحمراني، أسعد، األخالق في اإلسالم والفلسفة القديمة، بيروت، دار النفائس، ط٢(
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" ونظرة االقتصاد اإلسالمي إىل الواقع الذي يعيشه الناس نظرة عميقة تُصلحه وتُصلح الناس بـه     
وينظر أيضا إىل الواقع الذي يعشه الناس نظرة الطبيب املعاجل واملصلح الناصح بكل نافـع ومـفـيـد       

. " البد من التنبيه على أن االقتصاد اإلسالمي بنظرياته وتطبيقاته قادر على عالج كل مشـكـلـة        ١" 
اقتصادية تعرتض طريق احلياة االقتصادية الراشدة منذ عصر الرسول صلى اهلل عليه وسـلـم إىل     
أن يقوم الناس لرب العاملني؛ وذلك أن اإلسالم عموماً ونظمه كلها على اخلصـوص جـاءت لـتـعـاجل          
كل مشكلة تنجم عن تعامالت الناس يف أي زمان وأي مكان بشـرط احملـافـظـة عـلـى الـثـوابـت يف                  

. وأبسط مثال على ذلك أن الـنـيب صـلـى اهلل عـلـيـه               ٢اإلسالم، وفقه املتغريات يف كل عصرٍ ومصر" 
 وسلم عاجل املشكلة االقتصادية جملتمع املدينة باملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار.

" بدأ االقتصاديون يف العامل باالقتناع بأن علم االقتصاد مستقل عن العلوم االجتماعية واإلنسانية  
ال ميكن أن يقود إال إىل مزيد من الدمـار. فـالـرغـبـات واحلـاجـات هـي إنسـانـيـة قـبـل أن تـكـون                               
اقتصادية، واالقتصاد جيب أن يكون يف خدمة اإلنسـان ولـيـس الـعـكـس. والـتـعـبـري عـن املشـاكـل                           
االجتماعية بأرقام ومعادالت صماء ليس هو احلقيقة، لذلك كـان جـديـراً عـلـى بـرامـج الـتـنـمـيـة                     
والتطوير أن تستوعب كل املشاكل املسؤولة عن تفكك اجملتمعـات واالحنـالل اخلـلـقـي فـيـهـا، وأن                 

 .٣تسعى إىل جعل املواطنني إجيابيني أو على األقل غري سلبيني جتاه احلكومات وسياساهتا "
مبالـه واقـتـصـاده        -الدول الرأمسالية الكربى كأمريكة وروسيا وغريها من الدول   –والغرب القوي 

وجنده وتقنيته املتفوقة هو يف الوقت نفسه ضعيف كل الضعف يف جوانبه اإلنسانيـة ويف بـواطـنـه         
البشرية، فهو عاطل عن القيم واملثل اليت ترفع من شأن اإلنسانية، لكونه اكتفى باجلـوانـب املـاديـة       
يف تقدمه السريع فامتلك هذه املادة اليت سخرها اهلل له واستغلها يف حتسني معيشته الدنيـا بـيـد      
أن هذه املادة مل جتلب له الطمأنينة والراحة، ومل ترفعه للمقام العايل لكونه كافراً بـاإلسـالم غـري        
مؤمن بوحدانية الرب سبحانه وال بكتابه وال بنبيه، فتاه هذا الغرب وضل ضالالً بـعـيـداً واحنـرف         
وزهق وتعثر وانتشرت فيه األمراض النفسية واجلسدية وخنرت عظامه اآلفات االجتـمـاعـيـة، ومل       
تفده اآللة إال يف إشباع البطن وإرواء غلة اجلنس واالنكباب على الشهوات البهيمية. إنّ الـبـشـريـة          
مجعاء حباجة إىل الرتبية االقتصادية اإلسالمية؛ ألهنا تبين إنساناً سوياً، ميارس سلوكاً اقتـصـاديـاً    

 حضارياً، حيقق الرقي لنفسه، وجملتمعه، إنسانياً، ومادياً، ومعيشياً.
 
 .١٥١) : محمود، علي عبد الحليم، التربية االقتصادية اإلسالمية، ١(
 .١٨٥) : المرجع نفسه، ٢(
 .٨٠) : قنطقجي، سامر، فقه المحاسبة، ٣(
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 غري متجافية عن احلقائق األخرى: -٢
"ليس اجملتمع اإلسالمي هو الذي صنع الشريعة، وإمنا الشريعة هي اليت صنعت اجملتمع اإلسـالمـي،    
وهي اليت حددت له مساته ومقوماته، وهي اليت وجهته وطورته، ومل تكن الشريعـة جمـرد اسـتـجـابـة           
للحاجات احمللية املوقوتة، كما هو الشأن يف التشريعات األرضية، إمنا كانت منهـاجـاً إهلـيـاً لـتـطـويـر             

 .١صياغةً معينة ودفعها إىل أوضاع يتم هبا حتقيق اجملتمع املنشود"
"جاء اإلسالم مبا حيتاج إليه البشر يف دينهم ودنياهم ويف عباداهتم ومعامالهتم ويف شـتـى اجملـاالت         
وخمتلف نواحي احلياة فهو منهج للحياة البشرية بكل مقوماهتا وقد اشـتـمـل عـلـى املـبـادئ الـراقـيـة                   
واألخالق والنظم العادلة واألسس الكاملة ولذلك فالعامل البشري مفتقـر بـأمجـعـه إىل أن يـأوي إىل                
ظله الظليل ذلك ألنه املبدأ النافع للبشر فيه حل املشكالت احلربية واالقتصادية والسياسية ومجـيـع   
مشكالت احلياة اليت ال تعيش األمم عيشة سعيدة بدون حلها فـعـقـائـده أصـح الـعـقـائـد وأصـلـحـهـا                      
للقلوب واألرواح ويهدي إىل أحسن األخالق فما من خلق فاضل إال أمر به وال خلق سيئ إال هنى عـنـه     
هلذا كانت القاعدة الكربى هلذا الدين رعاية املصاحل كلها ودفع املـفـاسـد فـهـو يسـايـر احلـيـاة وركـب                   
احلضارة فيأمر بطلب األرزاق من مجيع طرقها النافعة املباحة من جتارة وصنـاعـة وزراعـة وأعـمـال          
متنوعة، ومل حيرم إال األسباب الضارة اليت حتتوي على ظلم وجور وبغي وعدوان وذلك من حمـاسـنـه    
وفيه األمر بأخذ احلذر من األعداء وتوقي شرورهم بكل وسيلة وقد حث عـلـى االئـتـالف الـذي هـو             

 . ٢الركن األصيل للتعاون والتكافل على املصاحل ومنافع الدين والدنيا وهنى عن االختالف واالفرتاق "
األَقْرَبِنيَ إِن يَـكُـنْ      وَ(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِنيَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ 
نَّ الـلّـهَ كَـانَ بِـمَـا            فَـإِ غَنِيّاً أَوْ فَقَرياً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَالَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْـوُواْ أَوْ تُـعْـرِضُـواْ           

) [النساء:   ].١٣٥تَعْمَلُونَ خَبِرياً
إن األمة اإلسالمية تدرك ضرورة الرتبية االقتصادية يف عصر أصبح فـيـه السـالح الـوحـيـد لـقـمـة                   

العيش ورغيف اخلبز، فالدول الصناعية الكربى تتحكم باقتصاد السوق العاملي، وتشن حـربـاً شـعـواء       
على الدول الصغرية، من خالل تصريف بضاعتها اليت تطرح باألسواق بعد سيـل عـرم مـن الـدعـايـة             

 واإلعالم، وفنون التسويق اليت أصبح هلا مناهج تُدرس يف اجلامعات. 
  
 .٢٦٤م،  ١٩٩٣ھـ / ١٤١٣، ١٠، بيروت، دار الشروق، ط نحو مجتمع إسالميم) ، ١٩٦٦ه/ ١٣٨٥) : قطب، سيد، (ت ١(
راھيم،  ) :٢( ن إب ار هللا ب ن ج د هللا ب ار هللا، عب اه، آل ج ه ومزاي دين اإلسالمي وحقيقت ال ال شئون كم سعودية، وزارة ال ة ال ة العربي المملك

 .٣٤م، ١٩٩٧ھـ/ ١٤١٨اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
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ولكن لألسف الشديد جند بعض ضعاف النفوس الـذيـن مل يـرتبـوا تـربـيـة اقـتـصـاديـة إسـالمـيـة                         
صحية، ال يكبحون شهوات أنفسهم أمام سيل عرم من امللذات املبهرجة بالطعوم اللذيذة، واأللـوان    
الرباقة، والعروض اخلدّاعة. " لقد حتولت الشعوب الصغرية والدول الناشئة إىل جمـرد جمـتـمـعـات          
استهالكية وسوق لبضائع الدول املتقدمة ومنتجاهتا� سواء أكانت زراعية أو صـنـاعـيـة� وتـفـرض           
عليها التبعية واخلضوع لقرارات الدول الصناعية سواء من النواحي االقتـصـاديـة واملـالـيـة أو مـن              
النواحي السياسة والعسكرية وهذا هو االستعمار اجلديد الذي تواجهه الشعوب الصغرية النـاشـئـة    

 .١إذا استسلمت له ومل جتد وسيلة ملقاومته "
" إن شعوبنا يف حاجة إىل تربية اقتصادية تعلمها: التعـفـف عـن احلـرام واالقـتـصـاد يف احلـالل،                     
والقناعة بالقليل. والصيام عند اللزوم، حتـريـراً إلرادة األمـة مـن الـتـبـعـيـة، وتـثـبـيـتـاً لسـيـادهتـا                                  

 . ٢واستقالهلا "
 خصبة تتولد عن الثمرات الطبيعية:  -٣

" ويعاجل القرآن املشكالت اإلنسـانـيـة يف شـتـى مـرافـق احلـيـاة، الـنـفـسـيـة والـعـقـلـيـة والـبـدنـيـة                                       
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية عالجًا حكيماً، ألنه تنزيل احلكيم احلميد، يضع لكل مشكلة 
بلسمها الشايف يف أسس عامة، ترتسم اإلنسانية خطاها، وتبين عليها يف كل عصـر مـا يـالئـمـهـا،             
فاكتسب بذلك صالحيته لكل زمان ومكان، فهو دين اخللود، نظام شامل، يتناول مـظـاهـر احلـيـاة        
مجيعاً، فهو دولة ووطن، وحكومة وأمة، وهو خُلق وقوة، ورمحة وعدالة، وهو ثقافة ونـظـام، وعـلـم         
وقضاء، وهو مادة وثروة، وكسب وغنى، وهـو جـهـاد ودعـوة، كـمـا هـو عـقـيـدة صـادقـة، وعـبـادة                             
صحيحة. واإلنسانية املعذبة اليوم يف كثري من أصقاع الدنيا املضطربة يف أنظمتـهـا املـتـداعـيـة يف            

(قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَـعْـضُـكُـمْ        ، ٣أخالقها، ال عاصم هلا من اهلاوية اليت ترتدى فيها إالَّ القرآن " 
ن (وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـ           -لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِـلُّ وَلَـا يَشْـقَـى)            

والـرتبـيـة االقـتـصـاديـة          ]،  ١٢٤  -١٢٣ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه: 
 ليست جامدة كما أُسلف سابقا،ً ولكنها خصبة متجددة مواكبة لتطورات العصر. 

"والتطورات اليت فيها نفع للعباد واليت ال تزال تتجدد يف احلياة واجملتمع قد وضع هلا هـذا الـديـن       
 قواعد وأسسا يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها مهما كثرت وعظمت وتغريت هبا 

 
 .  ٢٤٨) : القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي، ١(
 .٢٥٠) : المرجع السابق، ٢(
 .  ١٠) : حميد، صالح بن عبد هللا، اتخاذ القرآن أساساً لشؤون الحياة في المملكة العربية السعودية، موقع اإلسالم، ٣(
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األحوال وهذا من كمال الدين، أما غريه من النظم واألسس فإهنا وإن عظمت واسـتـحـسـنـت فـإهنـا ال            
تبقى زمناً طويالً بل ختتلف باختالف التطورات والتغريات؛ ألهنا من صنع البشر الناقصني يف علمهم 

)                        .  ١وحكمتهم ومجيع صفاهتم "  (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَـنُ مِـنَ الـلّـهِ حُـكْـمـاً لِّـقَـوْمٍ يُـوقِـنُـونَ
"وإذا كان األصل يف الشريعة اإلسالمية أن األفراد فيما يستهلكونه من الـطـيـبـات الـيت           ]،  ٥٠[املائدة:   

أحلّها اهلل، فإن هذا األصل مقيَّد بعدم اإلضرار باملصلحة العامة، فإذا اقتضت املصـلـحـة الـعـامـة أن           
يُقيَّد هذا احلق لظرف طارئة، وأحوال عارضة، رآها أُولو األمر، فإن الشرع يساندهم فيما يـتـخـذون      

 . ٢من إجراءات مناسبة"
واحلياة مليئة باملغريات اليت تفنت الناس يف دينهم ودنياهم، واإلسالم قد وضع معامل الطريـق لـذلـك      
واليت تكفل النجاة من هذه املغريات واملوبقات أال وهـي جمـاهـدة الـنـفـس، وحمـاربـتـهـا واالسـتـعـانـة                       
بالعبادة من صالة وصوم وطاعة حتى ينتصر املسلم على شهواته، وما الرتبية االقتصادية إال نوع مـن  
الطاعة والعبادة هلل تعاىل، والرتبية االقتصادية ليست عادة قدمية اندثرت، وال قانوناً وضعياً مل يـعـد   
صاحلاً لتطورات العصر احلديث، على العكس متاماً فاملتبصر جيد أن الرتبـيـة االقـتـصـاديـة تـواكـب             
تطورات العصر وتصلح لكل زمان ومكان. فإذا طُبقت الرتبية االقتصادية يف الدول الرأمسالية املاديـة   
أو الدول االشرتاكية الغربية الستبدلت الفوائد الربوية بالزكـاة، ولـتـحـول فـائـض اإلنـتـاج إىل الـدول                    
الفقرية اليت تعاني من الفقر واجلوع واملرض. والعامل كله كان على مرأى ومسمع من اجملاعة الفظيعة  

 اليت اجتاحت جنوب أفريقيا. 
فأين دعاة حقوق اإلنسان من هؤالء اجلياع، العـطـشـى، الـعـراة، الـذيـن يـفـرتـشـون األرض املـقـفـرة،                         
ويلتحفون السماء املظلمة، وحيتسون املياه امللوثة إن وجدت، ويطعمون الثرى املقفرة. وباملقابل صـورة   
أخرى ألناس يتساوون مع من قبلهم باحلقوق، جندهم يفرتشون األسرة الوثرية، ويلتـحـفـون األغـطـيـة         
الناعمة الدافئة، وجيلسون على األرائك املرحية، وحيتسون املياه الباردة والعصائر املثلجـة، ويضـعـون      
على موائدهم ما لذ وطاب من صنوف وألوان ملختلف أشكال الفاكهة والطعام اليت يرمى معظمهـا يف    
القمامة على أنه بقايا طعام، وما يرمى رمبا كان أكثر بكثري مما يستهلك. وهنـا الـبـون الشـاسـع بـني              
الطرفني، اجلائع البائس، واملتخم املرتف، والتوسط بني الطرفني، النموذج الـبـشـري املـعـتـدل املـتـزن               

 الذي ال ينسى حظه من الدنيا، وال اآلخرة. 
 
 وما بعدھا. ٣٨، كمال الدين اإلسالمي، آل جار هللا، عبد هللا بن جار هللا بن إبراھيم) : ١(
 . ٢٥٢، دور القيم والخالق في االقتصاد اإلسالمي) : القرضاوي، يوسف، ٢(
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 قواعد الرتبية االقتصادية اإلسالميةاملبحث الثالث: 
 

 القاعدة اإلميانية: -أ 
 القرآن الكريم. -١
 السنة النبوية الشريفة. -٢
 األثر.-٣
 

 القاعدة األخالقية:  -ب 
 الواجب اخللقي -١
 الشعور النفساني. -٢
 احلاجة والشعور باآلخرين. -٣
 

 القاعدة السلوكية: -ت 
 احلرية االقتصادية. -١
 القدوة الصاحلة. -٢
 العادة والسلوك اليومي. -٣
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 : قواعد الرتبية اإلسالميةاملبحث الثالث
ال يقوم بنيان الشيء مها صغر أو كرب إال على أساس ثابت، فالبـنـاء حـتـى يُشـاد حبـاجـة إىل أسـاس                   
يدعم ركائزه، فريتفع بنيانه، واجملتمع حتى يسمو ويرتقي حباجة لتنشئـة أبـنـائـه تـنـشـئـة صـحـيـحـة                   
سليمة؛ تقوم على أسس ثابتة، فالرتبية حباجة إىل أرضية صلبة يقف عليها األبناء مبتانـة وقـوة دون       
أن تزل أقدامهم، عرب مراحل احلياة املتقلبة باستمرار، واحلياة ال قيمة هلا مـا مل تـكـن مـبـنـيـة عـلـى                  
أساس ثابت. وللحصول على هذا األساس البد من إمثار الذات اإلنسانية يف كنف املسؤولـيـة الـيت ال         

 يكون اإلنسان إنساناً إالّ هبا وعنها وهلا وإال فسد كل شيء.
إن األمم متى هتيأت هلا أرضية إميانية، وبنية روحية صاحلة، وتربية إميانية سديـدة، تسـتـنـد إلـيـهـا            
سَمت واندفعت إىل العمران والعلم. فأنتجت واستقامت هلـا األمـور مبـا ميسـكـهـا مـن إميـان وأدب.                      
يُوحد بينها ويُحدد مسالكها، ويُقوم اعوجاجها. واإلسالم هو الـعـقـيـدة املـثـلـى لـإلنسـان مـنـفـرداً أو                      
جمتمعاً، عامالً لروحه، وعامالً جلسده، وناظراً إىل دنـيـاه، ونـاظـراً إىل آخـرتـه، ومسـاملـاً وحمـاربـاً                         
ومعطياً حق نفسه، ومعطياً حق خالقه، وهو دين العقل راعي قوانينه يف كل ما أُتي به، ثم حتاكم إليه 
وقبل سلطانه وأحكامه وتكاليفه وأوامره ونواهيه؛ ألنه مطمئن إىل كل ما فيه، وواثق بأنه ليس فيه ما 
يأباه العقل أو يستعصى على الفهم أو يتعاىل على اإلدراك، وال يهدف إىل تـربـيـة حـاسـة واحـدة مـن              
حواس اإلنسان بل يهدف إىل تربية قوى اإلنسان كلها من روح، وجسد، لتسري سرية طبيعية دون قـلـق     
أو اضطراب أو شذوذ، وتربية اإلنسان تبدأ بصياغة الفكر، وحماكاة العقل، وتنتهي إىل صياغة الواقع 
يف كل شؤونه وأحواله، وسلوك اإلنسان انعكاساً لرتبيته ومفاهيمه وأفكاره. وسـلـوك اإلنسـان يصـدر          
يف كل تصرفاته وأفعاله عن التصورات اليت حيملها وعن العقيدة اليت يعتقدها، ومفتاح كـل أمـر مـن          

 أمور اإلصالح هو الوصول إىل النفس اإلنسانية. 
والبد هلذه اإلنسانية القريبة من املثالية من قاعدة ثابتة، وأرضية صلبة تقف عـلـيـهـا هـذه الـنـفـس.               

 ولذلك جند أن الرتبية اإلسالمية قائمة على قواعد راسخة. وبالعودة إىل تعريف القاعدة جند أن: 
: مبعنى الضابط، وهي األمر الكلي املنطبق على مجيع جـزئـيـاتـه. قَـوَاعِـدُ           القَاعِدَةُ يف االصطالح"

 . ١الْبَيْتِ أَسَاسُهُ، الْوَاحِدَةُ قَاعِدَةٌ"
 
 
 .٥١٠]، كتاب القاف، ٢-١، بيروت، المكتبة العلمية، د.ت،[المصباح المنيرم) ،١٣٤٨ه/ ٧٧٠الفيومي، أحمد بن محمد المقري (ت  ) :١(
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ما يقعد عليه الشيء أي يستقر ويثبت، وعُرفت: قضـيـة كـلـيـة مـنـطـبـقـة عـلـى مجـيـع                        القاعدة:  " 
 .١جزئياهتا"

: القاعدة كلٌّ ينطبق على اجلزء، وهذا أهم مبدأ ينطلق منه الدين اإلسالمي والرتبية اإلسالمية.  إذاً
فالدين اإلسالمي كُلّ، والرتبية اإلسالمية جُزء، والرتبية اإلسالمية كُلٌّ، والرتبية االقتصادية جزء، 

والكل ال يتحقق إال من خالل وحدة أجزائه، لذلك جند بأن الرتبية االقتصادية قائمة على القواعد 
 التالية: 

 القاعدة اإلميانية: -أ 
"بناء القاعدة اإلميانية يعين متكني اإلميان باهلل عز وجل يف املشاعر املختلفة، ليصبـح املـرء رقـيـق          
القلب، سريع االستثارة عند تعرضّه ألدنى مؤثر، فينعكس ذلك عـلـى طـريـقـة تـعـاملـه مـع أحـداث                   

 . ٢احلياة بتقلباهتا املتغرية "
ال ميكن للرتبية أن تنمو وتكتمل وتتواءم ما مل تستند إىل جذر متني موغل يف باطن النفوس، يُغذيهـا  
باجلدّة واالبتكار واإلبداع املنضبط بالضوابط الشرعية املستقاة من وحي التشريع اإلهلي، يف عـامل    

 تتصارع فيه القوى املادية والنظريات الوضعية.
إن القاعدة اإلميانية هي األرضية الثابتة للرتبية؛ فلو فرضنا بأن القاعدة اإلميانية شجرة، فجذرها 
ميتد إىل ما قبل والدة اإلنسان، ذلك إن اإلميان والعقيدة الصحيحة، غُرسا بداخل اإلنسان منـذ أن    
كان يف عامل الذّر، وانتقال معه إىل عامل األجنة، ثم يولدا معـه، كـمـا بـيّـن الـنـيب صـلـى اهلل عـلـيـه                         

 .٣كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ،..."  "وسلم:
تكفل اهلل جل جالله بإنبات ومحاية اجلذر، وكلّف األبوين برعاية الساق الغضة الطرية، فإذا رُويـت    
هذه الساق مباء احلياء واخلشية من اهلل، وغُذيت بالقـنـاعـة والـرضـا، وأُلـبـسـت ثـوب الـفـضـيـلـة،                       
وتُوجت بتاج العفة، وعُطرت بالطهر، وزُينت مبكارم األخالق، أفرعت براعم غضة، وأزهرت لـتـثـمـر     
مثار يانعة، وهذا حال اجلذر الذي ينبت يف تربة إميانية طاهرة، أما إذا أمهـلـت السـاق ونـبـتـت يف             

 تربة بعيدة عن اإلميان، اعوجت وصعب إصالحها. لذلك كانت العناية بالطفل يف السنوات األوىل 
 
 .٥٦٩) : المناوي، التوقيف على مھمات التعاريف، باب القاف، فصل األلف، ١(
 .١٣٢م،  ٢٠٢٠ه/ ١٤٣١) : الھاللي، مجدي، نظرات في التربية اإليمانية، عمان، مؤسسة أقرأ، ٢(
 .٢٥٧، ٢) ، ١٣٨٥) ، حديث ( ٩٢/٩٢) ، باب ما قيل في أوالد المشركين ( ٢٣/٦) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الجنائز(٣(
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من عمره من أهم مراحل الرتبية، حيث تكون املسؤولية مضاعفة على الوالدين، مـن نـاحـيـة الـعـنـايـة             
واالهتمام برعاية الطفل اجلسدية، والعناية بالناحية النفسية والرتبويـة، وخيـطـئ بـعـض املـربـني يف                
اعتقادهم، أو يف كيفية تعاملهم مع أطفاهلم الرضع على أهنم ال يدركون شيء، وهذا عكس مـا أثـبـتـه         
العلم احلديث بأن األطفال الرضع يعون ما جيري حوهلم، حتى األجنة يف بـطـون أمـهـاهتـم يـتـأثـرون               
حبالة األم النفسية وكذلك باحمليط الذي تعيش فيه؛ ولذلك يطلب األطـبـاء مـن األمـهـات احلـوامـل                
االبتعاد عن الضغوط النفسية، واملشكالت االجتماعية اليت تـؤثـر سـلـبـاً عـلـى صـحـة ومنـو اجلـنـني                       

 اجلسدية والنفسية. 
"وإذا كان لنا احلق يف استشراف وقراءة اخلريطة املستقبلية عن كثب، فإن من واجبنا أن نـتـطّـلـع إىل        
طفل يُحاط بالرعاية املتوازنة، والرتبية السوية عن طريق إشباع حاجاته، وتلبية مـطـالـبـه الضـروريـة           
املشروعة من غري مماطلة أو تأجيل، طفل ينشأ وهو على دراية بواقعه، متـسـلـحـاً بـالـقـيـم الـروحـيـة                
واملعنوية اليت حتدد معامل شخصيته املميزة، طفل ذو ثقافة جديدة، جتعله على ثقة وهو يواجـه ثـورة     
املعلومات واإلنرتنيت، طفل ذو عقائد راسخة، وقيم فاضلة، وخربات واسعة، حبيث ال يـكـون مشـدوداً      
إىل الوراء بعقلية بالية، أو مبهوراً مبا يراه من مستحدثات فينجرف عن غري وعي، فتتـفـسـخ هـويـتـه،         

 .١وتتالشى خصوصيته، فيفقد مسات شخصيته ويذوب يف عامل التكنولوجية الواحدة حيث العوملة"
ولكن الرتبية اإلسالمية كفلّت للطفل حسن الرتبية والتنشئة، من خالل االعتماد على قـواعـد صـلـبـة          

 متينة، أمهها القاعدة اإلميانية اليت تقوم على أساس ثابت وهو:
 القرآن الكريم: -١

"أعظم النعم شأناً وأرفعها مكاناً كيف ال وهو مدار للسعادة الدينية والدنـيـويـة وعـيـار عـلـى الـكـتـب                  
السماوية ما من مرصد ترنو إليه أحداق األمم إال وهو منشؤه ومناطه، وال مقصد متتد حنـوه أعـنـاق      

(وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي األَرْضِ وَالَ طَائِرٍ يَطِريُ بِجَنَاحَيْهِ إِالَّ أُمَمٌ  . قال تعاىل: ٢اهلمم إال وهو منهجه وصراطه"
) [األنعام:   ].٣٨أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

 إن القرآن العظيم قد رسم لإلنسانية منهجًا واضحًا يف حياهتا، وبيّن هلا كل ما يهمها، وما ينبغي أن 
 
 .١٠م، ١٩٩٩ھـ/ ١٤١٩، ١) : مختار، وفيق صفوت، مشكالت األطفال السلوكية، القاھرة، دار العلم والثقافة، ط١(
م) ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ١٨٥٤ھـ/ ١٢٧ ٠) : األلوسي، العالمة الفضل شھاب الدين السيد محمود، (ت ٢(

 .١١٠، ٢٠]، ٢٣ -١م،[ ٢٠٠٥ھـ/ ١٤٢٦، ٢ضبطه وصححه علي عبد الباري عطية، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
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تسري وتُبين عليه عالقاهتا وحضارهتا، فكان منهجًا متميزاً أمثر عن كـل خـري وفضـل لـإلنسـانـيـة                
مجعاء. وقد تناولت أحكام القرآن جوانب احلياة مبا فيه صالح البشرية وسعادهتـا، وكـلّ ذلـك يف           
إطار الوسطية اليت كانت خصيصة األمة اإلسالمية مبفهومها اإلسالمي املتـمـثـل يف لـغـة الـقـرآن              

 ومعانيه ومواقفه. كما أورده القرآن الكريم وطبقه رسوله الكريم صلى اهلل عليه وسلم.
واملتأمل يف كتاب اهلل جيد الوسطية واالعتدال يف كافة األمور التعبـديـة، والسـلـوكـيـة، والـرتبـويـة.              

 والباحث سيسلط الضوء على جمموعة من النقاط اليت عرضها وبيّنها القرآن الكريم:
 النقطة األوىل: اإلنسان مستصلحاً للدارين:* 

خلق اهلل سبحانه وتعاىل خملوقات ال تعد وال حتصـى، خـلـق املـالئـكـة، واإلنـس، واجلـان، وعـامل                      

ولكنه جلت قدرتـه،   .احليوانات والنباتات، واحلشرات و... وعوامل ال يعلمها إال هو سبحانه وتعاىل   
(لَـقَـدْ خَـلَـقْـنَـا الْـإِنسَـانَ فِـي أَحْسَـنِ                    وعظم فضله، خص اإلنسان بالعقل واالستقامة. قال تعـاىل:      

) [التني:   ].٤تَقْوِيمٍ
(وَلَـقَـدْ كَـرَّمْـنَـا بَـنِـي آدَمَ               وكرّمه بالدين، وأرسل له الرسل، وفضّله عن سائر املخـلـوقـات األخـرى.          

)    تـَ    وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِـريٍ مِّـمَّـنْ خَـلَـقْـنَـا            فْـضِـيـالً
وتتجلى قـدرة اهلل عـز وجـل يف خـلـق اإلنسـان، (يف كـون اإلنسـان مسـتـصـلـحـاً                                     ].  ٧٠[اإلسراء:   

للدارين) . اإلنسان من بني املوجودات خملوق خلقة تصلح للدارين، وذلك أن اهلل تـعـاىل قـد أوجـد           
ثالثة أنواع من األحياء، نوعاً لدار الدنيا وهي احليوانات، ونوعاً للدار اآلخـرة وهـو املـأل األعـلـى،              
ونوعاً للدارين وهو اإلنسان، فاإلنسان واسطة بني جوهرين وضيع وهـو احلـيـوانـات، ورفـيـع وهـو              
املالئكة، فجمع فيه قوى العاملني وجعله كاحليوانات يف الشهوة البدنية والغذاء والتناسل واملهارشـة  
واملنازعة وغري ذلك من أوصاف احليوانات. وكاملالئكة يف العـقـل والـعـلـم وعـبـادة الـرب والصـدق                   
والوفاءِ، وحنو ذلك من األخالق الشريفة ووجه احلكمة يف ذلـك أنـه تـعـاىل ملـا رشـحـه لـعـبـادتـه                          
وخالفته وعمارة أرضه وهيأه مع ذلك جملاورته يف جنته اقتضت احلكمة أن جيـمـع لـه الـقـوتـني،               
فإنه لو خُلق كالبهيمة معرىّ عن العقل ملا صلح لعبادة اهلل تعاىل وخالفته، كـمـا مل يصـلـح لـذلـك             
البهائم وال جملاورته ودخول جنته. ولو خلق كاملالئكة معرىّ عن احلاجة البدنية مل يصلـح لـعـمـارة        

(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِكَةِ إِنِّـي جَـاعِـلٌ        أرضه كما مل يصلح لذلك املالئكة حيث قال تعاىل يف جواهبم: 
سُ قَـدِّ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَـمْـدِكَ وَنـُ     

) [البقرة:   ].٣٠لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ
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فاقتضت احلكمة اإلهلية أن جتمع له القوتان، ويف اعتبار هذه اجلملة تنبيه على أن اإلنسـان دنـيـويٌّ          
 " (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَـيْـنَـا لَـا          . كما نبه اهلل عليه بقوله:   ١وأخروي، وأنه مل يُخلق عبثاً

) [املؤمنون:   ].١١٥تُرْجَعُونَ
 * النقطة الثانية: االعتدال يف السلوك البشري:

من أهم القواعد اإلميانية اليت أشار إليها القرآن الكريم يف آيات عديدة حتض على التوازن يف األمور 
 املعيشة للبشر يف سائر تصرفاهتم اليومية، وحياهتم املعيشية. 

 االعتدال يف الطعام والشراب واللباس: -أ 
"يتيح الغذاء جلسمنا استخراج الذكاء واملواد الضرورية له من حميطه. لذا جيب أن تتـغـذى خـاليـانـا          
من عدة مواد. ومن املالئم إذاً تنويع الوجبات مضمنّني إياها تلك اليت حتتوي على املـواد الضـروريـة.         
وتُقدّر حاجيات جسمنا اليومية مبعدل ثالثة آالف سعرة حرارية جندها يف الـغـذاء الـذي نـتـنـاوـلـه.               

 . ٢وهلذا فإن اخلاليا حباجة إىل غذاء لتنتج الطاقة، كما يستحسن األكل بصمت أو برفقة حسنة"
وهذا ما أشار إليه النيب صلى اهلل عليه وسلم مبيناً أمهية اجتماع األسرة على املائدة ؛ ألن يف ذلـك          
الربكة يف الطعام، والتآلف األسري الذي فُقد يف هذا الزمان، فإيقاع احلياة العصرية السريع، يُـحـتـم      
على معظم األفراد تناول الوجبات السريعة يف الشوارع واألماكن العامة، وهذا يسبب اجلفاء والـبـعـد      

 بني أفراد األسرة.
: " فَـلَـعَـلَّـكُـمْ                                 . قَـالَ "أَنَّ أَصحَابَ النيب صلى اهلل عليه وسلم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّـهِ إِنَّـا نَـأْكُـلُ وَالَ نَشْـبَـعُ

. قَالَ عليه السالم:     ". قَالُوا: نَعَمْ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَـارَكْ لَـكُـمْ       "تَفْتَرِقُونَ
 . ٣فِيهِ"

ملا خلق اهلل جل جالله اإلنسان من تراب األرض، ومائها، وجعل طعامه وشرابه أرضياً، فأنبت لـه يف      
األرض صنوف من الثمار واخلضار، وأجرى له األهنار، وفجر له الينـابـيـع الـعـذبـة؛ لـريتـوي مبـائـهـا،                  

 وسخر كل ما على األرض من خريات، وكل ما يف باطنها من ثروات لنفعه وخدمته. 
وقد أمر املُنعم عز وجل باالستمتاع بالطيبات اليت خلقها لعـبـاده. وبـني ذلـك مـن خـالل الـنـصـوص                     

 (وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى القرآنية اليت تدعو إىل: التمتع بالطيبات من الطعام والشراب. قال تعاىل: 
 
 .٥الراغب األصفھاني، ، تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، يُنظر ) :١(
 .٨٠، ٦) : عازار، سمير، الموسوعة الصحية،٢(
 . ٣٩) ، ٣٧٦٤) ، حديث ( ١٥) ، باب في االجتماع على الطعام ( ٣٧٣٦) : أبو داود، سنن أبي داود، كتاب األطعمة (٣(
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بَهُمْ كُلُواْ رَلِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْ
) [البقرة:  والتمتع باللـبـاس؛ ولـكـن شـرط          ].  ٦٠وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَالَ تَعْثَوْاْ فِي األَرْضِ مُفْسِدِينَ

(يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْـرَبُـواْ وَالَ        عدم اإلسراف أو التبذير. قال تعاىل:   
) [األعراف:   ].٣١تُسْرِفُواْ إِنَّهُ الَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِنيَ

"اللباس من حاجات النفس وضرورهتا لتدفع احلر والربد كما أن الطعام من حاجات النفس لـدفـع      
اجلوع وكما أن النفس غري قانعة بقدر احلاجة من الطعام بل تطلب الزيادات والشهوات فهـكـذا يف     
اللباس تتفنن فيه وهلا فيه أهوية متنوعة ومآرب خمتلفة، واحملبوب الوسط مـن الـلـبـاس الـذي ال            

 . ١يوجب شهرة باجلودة وال بالرداءة "
 االعتدال يف املشي واحلديث: -ب 

وملا كـان خـلـقـه وسـط،           -املالئكة واجلان  -تبني مما سبق بأن خلق اإلنسان وسط بني املخلوقات 
بـالـتـوسـط واالعـتـدال،            -مبشيـئـة اهلل سـبـحـانـه وتـعـاىل                  -كان سلوكه وتصرفاته حمكوم عليها 

وكـل   فاحلكمة اإلهلية اقتضت التوازن يف السلوك البشري لفوائد مجة ال يعلمها إال اهلل عـز وجـل        
هذا ملصلحة اإلنسان الذي فضّله عن سائر املخلوقات، فأمره باالعتدال يف املشي ملا فيه من وقـار  
وهيبة للمسلم، وأمره باالعتدال بالكالم ملا فيه من جالل القدر لـلـمـتـكـلـم، وحسـن اإلصـغـاء مـن                   
املستمع، فالصوت العايل يؤذي األذن، ويشتت االنتباه، ويوتر األعصـاب. ومـن عـظـيـم فضـل اهلل                  
تعاىل أن جعل األمر باالعتدال باملشي والكالم على لسان لقمان احلكيم البنه؛ ويف هـذا أمـر إهلـي        

(وَاقْصِدْ فِي مَشْيِـكَ وَاغْضُـضْ مِـن صَـوْتِـكَ إِنَّ               تربوي هام. جيب أن ينتبه إليه كلّ اآلباء واملربني.   
) [لقمان:   ]. ١٩أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِريِ

واقصد يف مشيك أي: توسط فيه والقصد ما بني اإلسراع والبطء يقال قصد فالن يف مشيته:                      "
إذا مشى مستوياً ال يدب دبيب املتماوتني، وال يثب وثوب الشياطني وقد ثبت أن رسول اهلل صلى                      
اهلل عليه وسلم كان إذا مشى أسرع فال بد أن حيمل القصد هنا على ما جاوز احلد يف السرعة.                       
واغضض مِن صَوْتِكَ أي: انقص منه، واخفضه وال تتكلف رفعه، فإن اجلهر بأكثر من احلاجة                           

 يؤذي السامع، ومجلة إِنَّ أَنكَرَ األصوات لَصَوْتُ احلمري: تعليل لألمر بالغضّ من الصوت، السامع، 

 

 .١٠٤، ٤،حياء علوم الدين) : الغزالي، إ١(
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ومجلة إِنَّ أَنكَرَ األصوات لَصَوْتُ احلمري: تعليل لألمر بالغضّ من الصوت، أي أوحشها، وأقبحها. قـال    
 . ٢: تأويله: إن اجلهر بالصوت ليس مبحمود، وإنه داخل يف باب الصوت املنكر"١املربد

 االعتدال يف النوم والراحة: -ت 
" النوم حالة هتويم الوعي، اإلحساس والنشاط. بعد مرحلة التيقظ وعملٌ جسدي ودماغي، واإلنسان   
حباجة إىل مرحلة راحة، يستطيع خالهلا العقل واجلسد االسرتخاء متاماً وختزين الـقـوى اجلـديـدة.         
يشكل الليل إحدى هذه املراحل احملددة... وقد بيّنت الدراسات على نقـصـان الـنـوم، إن اإلنسـان لـو                  
أراد أن يبقى يف أحسن حاالته، وجب عليه النوم، وترتجم قلة النوم عادة، بسرعة االنـفـعـال، وسـرعـة          
الغضب. يؤدي نقصان النوم إىل تسمّم حقيقي للدماغ، يكدّس عمل األعصاب الدائم البقايـا السـامـة       

 مستهلكاً خمزوهنا. 
وعلى املدى الطويل، يصبح كل عمل غري ممكن ثم تظهر اآلفات. فالنوم إذاً عمل فيزيولوجي، جيـنّـب      
بدقة االضطرابات اخلطرية، واالستنفار الكامل للجهاز العصيب. وكي تُحافظ عـلـى دورهـا احلـيـاتـي            
تعمل أعضاؤنا تبعاً لدورة حيث الراحة والنشاط يتناوبان. فرتاكم التعب والـتـوتّـر املـتـخـلّـف الـذي ال                

. رسم القرآن الكريم خطة الـعـمـل والـراحـة         ٣يستطيع النوم طرده يسبب حالة تعب، ونقصان الطاقة " 
وفق نظام بيولوجي دقيق، يتناسب مع قدرات اجلسد الذي مهما ظـهـر قـويـاً إال أنـه ضـعـيـف، وإن                     
اختلفت قوة التحمل واجللدة من جسد آلخر، وفقاً لطبيعة البـشـر وقـدرة حتـمـلـهـم. وهـذه اخلـطـة                    
اإلهلية تبدو ظاهرة للعيان من خالل دورة الكون، ومن خالل تعاقب الليل والنهار. وهـنـا يـأتـي األمـر           

(وَهُوَ الَّـذِي جَـعَـلَ         اإلهلي بإتباع حاليت العمل والراحة، وحاليت النوم واليقظة، امتثاالً ألمر اهلل تعاىل:  
) [الفرقان:     " أي: من رمحـتـه بـكـم ولـطـفـه أن                  ].  ٤٧لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً

جعل الليل لكم مبنزلة اللباس الذي يغشاكم، حتى تستقروا فيه وهتدؤوا بالنوم وتسبت حركاتكـم أي:    
تنقطع عند النوم، فلوال الليل ملا سكن العباد وال استمروا يف تصرفهم فضرهم ذلك غاية الضرر، ولو 
استمر أيضا الظالم لتعطلت عليهم معايشهم ومصاحلهم، ولكنه جعل النهار نشـوراً يـنـتـشـرون فـيـه              

 . فاالعتدال بني حاليت النوم ٤لتجارهتم، وأسفارهم وأعماهلم، فيقوم بذلك ما يقوم من املصاحل "
 
 -ھـ، ومات ٢١٠) : المبرد: النحوي البصري محمد بن يزيد بن عبد األكبر بن عمير بن حسان الثمالي؛ ولد ليلة االثنين ليلة األضحى سنة ١(

م) ؛ ودفن بباب الكوفة ببغداد. وھو صاحب كتاب المقتضب في النحو  ٨٤٠ه/  ٢٨٦يوم االثنين لليلتين بقيتا لذي الحجة سنة (ت  -رحمه هللا 
 .١٥٦، ١وما سبقه أحد إلى تأليفه، واليه يتحاكم أھل النحو فيما يختلفون فيه من النحو. يُنظر: جمھرة أنساب العرب، 

 .٣٤١، ٤) : الشوكاني، فتح القدير، ٢(

  وما بعدھا. ١٦، ٤، الجسد والنفس، الموسوعة الصحية الشاملةعازار، سمير، ) ٣(
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واليقظة، وبني حاليت الراحة والعمل، سلوك تـربـوي اقـتـصـادي هـام. جيـب عـلـى اآلبـاء تـنـشـئـة                            
 صغارهم عليه منذ نعومة أظفارهم.

 االعتدال يف البناء: -ث 
املسكن من احلاجات الضرورية لإلنسان، والناس تنفق األموال الكثرية على بناء البيوت، وفـرشـهـا      
باألثاث الضروري لالستخدام الشخصي، والراحة البدنية والنفسية، فمنزل املرء جنته يف الـدنـيـا،    
ومالذ راحته بعد عناء يوم طويل، وهو سرتٌ من احلر والربد، واملسكن الواسع من مقومات السـعـادة     

"مِنْ سَعادَةِ املَـرء املَسـكـن الـواسِـعُ وَاجلَـارُ الصَـاحلُ                 :يف الدنيا. يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 .١وَاملَركِبُ اهلَينء"

"ومن اإلنفاق املشروع: إنفاق اإلنسان يف بناء أو مسكن له ولعياله، يتميز بالسعـة واجلـمـال وكـثـرة            
املرافق، واجلمال خيتلف باختالف العرف، وال بأس بشيء من الزخرفة والتجـمـيـل املـعـقـول، دون           
دخول يف دائرة السرف والرتف والتوسعات اليت هدفها املفاخرة. حتى إن بعض الـقـصـور تـتـكـلـف             
املاليني، ومنها ما وضعت يف جدرانه األحجار النفيسة، ومنها ما طُلي أو طُعِّمَ بالـفـضـة والـذهـب،        
والذي يُنكر يف البنيان هو: قصور الرتف والتنعم الـزائـد الـيت تشـغـل اإلنسـان عـن ربـه وآخـرتـه،                        
وتطغيه على الفقراء والضعفاء من الناس، وهو ما أُنكِر يف القرآن على لسان نيب اهلل هـود عـلـيـه           

)     السالم على قومه عَاد حني قال هلم:   (وَتَـتَّـخِـذُونَ مَصَـانِـعَ لَـعَـلَّـكُـمْ                  -(أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ
) [الشعراء:     فاإلنكار ليس على جمرد البناء الرفيع، بل على العبث به، وليس ].  ١٢٩  -  ١٢٨تَخْلُدُونَ
بل على العيش فيها عيش من يُخَلَّد، ال عـيـش    -أي القصور والربوج املشيدة  -على اختاذ املصانع 

. ومن سعة الدار أن يكون فيها جمال لتطبيق التوجيه النبوي يف التفريق بني األوالد يف      ٢من ميوت" 

مُـرُوا أَوْالَدَكُـمْ بِـالصَّـالَةِ          "املضاجع إذا بلغوا عشر سنوات. قال رسول اهلل صلى اهلل علـيـه وسـلـم:        
 . ٣"عِوَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِنيَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِنيَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِ

ومن سعة املنزل أن يكون فيه غرفة للضيوف، وهذا خُلق إسالمي عظيم، حض عليه اإلسـالم مـن       

 مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ "حُسن وكرم الضيافة، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 
ة ٨٥٠ھـ/ ٢٥٦) : البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا، (ت ١(  ل ذي اديث م ي، األح اق ب د ال م ) ، األدب المفرد، تحقيق محمد فؤاد عب

واسع، حديث (١٩٨٩ھـ/ ١٤٠٩، ٣بأحكام األلباني عليھا، بيروت، دار البشائر اإلسالمية، ط مسكن ال اب ال ) ، ٤٥٧، كتاب البنيان، ب
١٦٢  . 

 .  ٢١٤) : القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي، ٢(
 .١٢٠) ، ٤٩٤) ، حديث (٢٦) ، باب باب متى يؤمر الغالم بالصالة ( ٣٩١/١١٦٠) : أبوداود، سنن أبي داود، كتاب الصالة (٣(



 
٧٧ 

ولكن من اإلسراف أيضا أن يكون يف بيت املسلم ماال حـاجـة لـه بـه مـن أثـاث، أو                    ١فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ،..."    

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ المْرَأَتِهِ، وَفِرَاشٌ  "فراش أو ما شابه ذلك. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
 . وهذا طبعاً ملن ليس عنده ولد.٢لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ"

واالعتدال يف البناء أيضاً يكون يف تعويد أبنائنا على اقتناء ما هو مباح من األثاث، حيث يبتعد األهـل   
عن شراء بعض املقتنيات غري الضرورية أو احملرمة كالتماثيل، وما عدا ذلك من زينة بسيـطـة مجـيـلـة        

 فهو مباح؛ ملا فيه من أثر النعم على العبد، ومن راحة للنفس.
 االعتدال يف اإلنفاق:  -ج 

عمد القرآن إىل أبلغ األساليب وأروعها تصـويـراً يف الـدعـوة إىل االقـتـصـاد واالعـتـدال يف اإلنـفـاق،                            
والتنفري من اإلسراف والتبذير أو البخل والتقتري. فالقرآن يريد أن جيعل االقتصاد يف الـنـفـقـة خُـلـقـاً               
دينياً أصيالً من أخالق الشخصية املسلمة. "من قواعد اإلنفاق يف اإلسالم "الوسطية" دون إسـراف أو        
تقتري، ألن يف اإلسراف مفسدة للمال وللنفس وللمجتمع، وكـذلـك الـوضـع يف الـتـقـتـري فـفـيـه حـبـس                          
وجتميد للمال عن وظيفته اليت خلقها اهلل له وكالمها يسبب خلالً يف النظام االقتصادي، وأصل هـذا    

(وَالَّذِيـنَ إِذَا أَنـفَـقُـوا لَـمْ             األساس من القرآن الكريم قول اهلل سبحانه وتعاىل يف وصف عباده املؤمنني:  
) [الفرقان:     لقد هنى اهلل عـن الـتـقـتـري، وغـل الـيـد عـن                      ].  ٦٧يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً

النفقة، كما هنى عن السرف والتبذير سواء. فإن العدل يف االعتدال، واخلري يف التـوسـط، والـفـضـيـلـة           
: (وَالَ تَجْعَلْ يَـدَكَ مَـغْـلُـولَـةً          بني اإلفراط والتفريط. وقاعدة االقتصاد يف اإلنفاق تتجلى بقوله عز وجل 

) [اإلسراء:     فـتـحـض هـذه اآليـات عـلـى              ].  ٢٩إِلَى عُنُقِكَ وَالَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً
الوسطية يف اإلنفاق. ويعترب التوسط واالعتدال بني احلد األدنى لإلنفاق الذي دونه يكون التقتري، وبني  

: " لـكـل خـلـف             ٣احلد األقصى الذي فوقه يكون اإلسراف، وفى هذا اخلصوص، يقول الـفـخـر الـرازي        
طرفني: إفراط وتفريط ومها مذمومان فالتقتري إفراط يف اإلمساك، واإلسـراف إفـراط يف اإلنـفـاق،              

 وخنلص من األدلة السابقة أن اإلسالم ومها مذمومان، واخللق الفاضل هو العدل والوسط. 

 
 .١٣٤، ٩) ،  ٦١٣٦) ، حديث ( ٨٥/٨٥) ، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ( ٧٨/٥٢) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب األدب (١(

 .٣،١٦٥١) ،٢٠٨٤) ، حديث (٨) ، باب كراھة ما زاد على الحاجة من الفراش (٣٧) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب اللباس والزينة(٢(
ن ٣(  ن عمر ب د ب ) : اإلمام الفخر الرازي: توفي بھراة في سنة ست وستمائة في ذي الحجة. المتكلم صاحب التيسير والتصانيف، واسمه محم

صان يف الحسين بن علي القرشي البكري، أبو المعالي المعروف بالفخر الرازي، ويقال له ابن خطيب الري، أحد الفقھاء الشافعية المشاھير بالت
محصول  ه وال ق ف الكبار والصغار نحو من مائتي مصنف، منھا التفسير الحافل والمطالب العالية، والمباحث الشرقية، واألربعين، وله أصول ال
وغيره، وصنف ترجمة الشافعي في مجلد مفيد، وقد كان معظماً عند ملوك خوارزم وغيرھم، وبنيت له مدارس كثيرة في بلدان شتى، وملك من 
الذھب العين ثمانين ألف دينار، وغير ذلك من األمتعة والمراكب والمالبس وكان يحضر في مجلس وعظه الملوك والوزراء والعلماء واألمراء 

 .  ٦٧، ١٣والفقراء والعامة، وكان مع غزارة علمه في فن الكالم يقول: من لزم مذھب العجائز كان ھو الفائز. يُنظر: البداية والنھاية، 
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يسع كل أمناط االستهالك حسب سعة كل مستهلك يف إطار عدم التجاوز إىل التقتري أو اإلسـراف      
وفى هذا مرونة إشباع الرغبات احملدودة. ويتمثل البعد الرتبوي هلذا األساس هو كبح هوى النفـس   
الشحيحة املقرتة وكذلك النفس الشرهة املسرفة، وهذا ما جيب أن نربي أوالدنا عليـه سـواء عـلـى         

 . ١مستوى اإلنفاق الفردي أو اإلنفاق األسري أو اإلنفاق احلكومي "
 االعتدال يف االستهالك البشري:  -ح 

"إنه لون من الرتبية االقتصادية للفرد ولألمّة املسلمة، فإن اإلسراف يف االسـتـهـالك يُـذهـب بـكـل               
احملاوالت لزيادة اإلنتاج. ويبدد أمواالً كثرية يف الكماليات وتوافه احليـاة، فضـالً عـن احملـظـورات             
واملوبقات، فأما إذا أصبح االعتدال يف اإلنفاق االستهالكي إىل جمال اإلنفاق اإلنتـاجـي، وهـذا هـو         

 . ٢مِنْ فقهِ الرَجُل قَصدُه يف معيشته" "فقه احلياة، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
إن الرتبية االقتصادية مطلوبة يف كل عصر، ولكنها ألزم ما تكون يف عصرنا، الذي أسـرف الـنـاس        
فيه يف االستهالك، حتى جاروا على الطبيعة، وما فيها من خضرة، وجاروا على البيئة ومكونـاهتـا،   
وجاروا على حق األجيال القادمة، ومل يعاجلوا هذا بالقصد واالعتدال يف اإلنـفـاق واالسـتـهـالك،            

. الذين مدحهم اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم التنزيل بقـوـلـه سـبـحـانـه           ٣كما هو شأن أُويل األلباب" 

) [الفرقان:  (وتعاىل:   ]. ٦٧وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً
ومن روائع ما جاء يف ترشيد االستهالك احملافظة على املوارد والنعم واخلبـز الـذي يـعـتـرب لـقـمـة               
العيش األساسية للناس مجيعاً؛ ولذلك وردت أحاديث كثرية حتث على احملافظة على النعم، وتبـني  
               . كيفية ترشيدها، " أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعامَاً لَـعَـقَ أَصَـابِـعَـهُ الـثَـالثَ

: "إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا األَذَى، وَليَأُكَلها وَال يَـدَعْـهَـا لِـلـشَّـيْـطَـانِ، وأُمِـرنَـا                   ن أَ   وقَالَ
. فهذا توجيه نبوي كـريـم إىل أدب          ٤نسلت القصعة. قال: " فَإِنَّكم ال تَدْرُونَ يف أَيِ طَعَامِكُم الْبَرَكَةَ "    

من آداب الطعام، رمبا يستنكف منه املرتفون واملستكربون، ومقتضاه أال يستحقر اإلنسان نعمة مـن    
نعم اهلل تعاىل عليه مهما تكن قليلة، ولو كانت هذه النعمة لقمة تسقط من اإلنسان هفواً، فينبـغـي   
 له أن يزيل عنها ما علق هبا من أذى إن كان، ويأكلها وال يدعها تذهب هدراً بال فائدة، فمثل هذا

  
 .١٠٥االقتصاد اإلسالمي بين الفكر والتطبيق، : شحاته، حسين حسين، ) ١(
م،[١٩٩٢ھـ/  ١٤١٢م ) ، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بيروت، دار الفكر، ٩٩٤ھـ/ ٨٠٧الھيثمي نور الدين علي بن أبي بكر (ت  ) :٢(
 .١٣٠، ٤) ، ٦٣٠٨) ، حديث (٢٠) ، باب الرفق في المعيشة (١٠]، كتاب البيوع (١٠ -١
 .٢٤٤) : القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي، ٣(
 .١٦٠٧، ٣) ، ٢٠٣٤) ، حديث (١٨) ، باب استحباب لعق األصابع والقصعة (٣٦) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب األشربة (٤(
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 اإلهدار للنعمة يُعبِّر عنه الشارع بأن مآله إىل الشيطان. 
ويتحتم االعتدال يف اإلنفاق واالستهالك ويتأكد إذا قـلـة املـوارد، كـمـا يف أيـام الـقـحـط واجملـاعـات                        
واحلروب، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم يف سورة يوسف عليه السـالم يف إطـار [اخلـطـة مخـس                 
عشرية] اليت وضعها للخروج من األزمة، وذلك من خـالل تـقـلـيـل االسـتـهـالك يف السـنـوات السـبـع                          

(قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِنيَ دَأَبـاً فَـمَـا حَصَـدتُّـمْ فَـذَرُوهُ فِـي                   اخلصبة حتى يكون هناك جمال لالدخار.  
) [يوسف:     ثم تقليل االستهالك مـرة أخـرى يف السـنـوات الـعـجـاف،                  ].  ٤٧سُنبُلِهِ إِالَّ قَلِيالً مِّمَّا تَأْكُلُونَ

(ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِالَّ قَلِيالً مِّـمَّـا    حبكم الضرورة، وتوزيع املدخر.  
  ( ) [يـوسـف:                      -تُحْصِنُونَ إن .  ] ٤٩  -  ٤٨(ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّـاسُ وَفِـيـهِ يَـعْـصِـرُونَ

 ترشيد اإلنفاق واالستهالك سُنَّةٌ إسالمية محيدة. مطالبٌ اجلميع بتطبيقها آباءً وأبناء.
 االعتدال يف احملافظة على املوارد الطبيعية:  -خ 

بيّن اهلل سبحانه وتعاىل لعباده كيفية التعامل مع الطبيعة ومواردها، بـطـريـقـة تـعـتـمـد عـل الـتـوازن                    
واالقتصاد يف كيفية االستفادة من خريات الطبيعة وثـرواهتـا. "وبـني كـيـفـيـة احملـافـظـة والـرشـد يف                         
استخدام املوارد الطبيعية بدون إسراف أو تبذير أو تبديد، ويقصد بالرشد يف هذا املقام االسـتـغـالل    

(يَا بَنِي آدَمَ خُـذُواْ زِيـنَـتَـكُـمْ           مصداقاً لقول اهلل عز وجل:    ١األفضل الذي يتولد عنه أقصى نفع ممكن" 
) [األعراف:    ويكمن دور الـرتبـيـة      ].  ٣١عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَالَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ الَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِنيَ
 االقتصادية يف احملافظة على املوارد الطبيعة من خالل تدريب األبناء على: 

اإلميان بأن هذه املوارد ملك هلل سبحانه وتعاىل ولألفراد حق ملكية االنتفاع، وجيب عليهـم عـنـد       -١
 االنتفاع هبا أن يلتزموا بشريعة املالك احلقيقي هلا؛ أي االلتزام بضابط مشروعية املنفعة.

(قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَـلْـتُـم     ال جيوز تعطيل هذه املوارد، ودليل ذلك قوله تعاىل:   -٢
) [يونس:   ]. ٥٩مِّنْهُ حَرَاماً وَحَالَالً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ

جتنب تبديد املوارد بدون منفعة معتربة شرعاً، ألن ذلك من أسـالـيـب اإلفسـاد يف األرض، فـمـن                -٣
(وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي األَرْضِ تَـتَّـخِـذُونَ       وصايا صاحل عليه السالم لقومه:  

    ( عـراف:  [األ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُواْ آالء اللّهِ وَالَ تَعْثَوْا فِي األَرْضِ مُفْسِدِينَ
 واإلفساد يف األرض يكون مادياً، بتخريب عامرها، وتلويث طاهرها، وإتالف طيباهتا. ]. ٧٤

 
 
 وما بعدھا. ٦٨) : شحاته، حسين، االقتصاد اإلسالمي بين الفكر والتطبيق، ١(
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 ويكون معنوياً، بإشاعة الظلم، ونشر البطالة، والتعايل على الناس، وتضليل العقول.
 االستغالل الرشيد للموارد الطبيعية وصيانتها. -٤
 ال جيوز اإلسراف يف استخدام هذه املوارد، حتى ال يؤدي إىل تقليل املنافع منها.  -٥
حتقيق التوازن بني مصلـحـة األجـيـال احلـاضـرة، واألجـيـال املـقـبـلـة مـن خـالل الـتـنـويـع بـني                                     -٦

املشروعات اإلنتاجية قصرية األجل لتخدم األجيال احلاضرة، واملشـروعـات اإلنـتـاجـيـة األسـاسـيـة                
(وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْـدِهِـمْ يَـقُـولُـونَ رَبَّـنَـا             وهذا مستنبط من قوله تعاىل:    ،١خلدمة األجيال املقبلة "  

نَـا إِنَّـكَ رَؤُوفٌ       بَّـ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِميَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّـاً لِّـلَّـذِيـنَ آمَـنُـوا رَ            
) [احلشر:   ]. ١٠رَّحِيمٌ

 "وقد يُفهم من ذلك أنّ مسة اخلشونة مسة احلياة اإلسالمية، ولو صحَّ هذا الفهم فأي عيب فيه؟
على أنه من املستغرب أن تقرن ليونة العيش باستعمال احلرير والذهب، لكن اإلسالم يريد أن جيتث 
جذور الرتف من معيشة الفرد ومعيشة اجلماعة حتى يَسلم لألمم كياهنا، ويبقى متاسكهـا؛ وجـديـر      
باألمة املسلمة أن جتعل حياهتا جندية هلل، وتارخياً جهادياً موصوالً إلعـالء احلـق ومحـايـة دعـوتـه               
وظاهر أمرها وباطنه ترفعاً عن فنت الدنيا ومالهيها الصغرية. أما التهالك على الشهوات، والتهاوي  
يف احملرمات، فهو فرار من التكاليف، وتضييع ملـعـامل الشـرف، وتـلـك خـاللٌ إن تسـربـت إىل أمـةٍ                          

 . ٢وأدهتا"
 السنة النبوية: -٢

علماً واعتقاداً، وقوالً، وعمالً، وهـي السـنـة         اهلدي الذي كان عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
اليت جيب إتباعها ويُحمد أهلُها، ويُذمُّ من خَالَفها؛ وهلذا قيل: فالن مـن أهـل السـنـة: أي مـن أهـل                   
الطريقة الصحيحة املستقيمة احملمودة. مل يتفرد نيب اإلنسانية حممد صلى اهلل عليـه وسـلـم بـأنـه           
الكمال اإلنساني املطلق من مجيع نواحيه فحسب، بل هو يُمثل النجاح املـعـجـز يف تـربـيـة الـنـمـاذج                  

؟ كان صلى اهلل عليه وسلم أسـوة وقـدوة     .اإلنسانية الكاملة، فمن مثل حممد صلى اهلل عليه وسلم.  
(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْـيَـوْمَ الْـآخِـرَ        يُقتدى به؛ لقوله تعاىل:  

) [األحزاب:   ].٢١وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِرياً
 ال بد أن يكون ذا شخصية بارزة جذابة، تتسم بالتكامل واالتزان يف مجيع اجلوانب؛ ليكون قدوة 

 
 ، بتصرف.١٠٠، ٧٠) : المرجع السابق، ١(
 .١٥١صفحة،  ٢٤٠م، ٢٠٠٧ه/١٤٢٨، ٢١) : الغزالي، محمد، ُخلق المسلم، دمشق، دار القلم، ط٢(
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يقتدي هبا، وأسوة يتأسى هبا، ال أن يربز يف جانب ويغمـض يف آخـر، أو يُـغـلـو هـنـا ويـفـرِّط هـنـاك.                             
. فمن احلكمة إذاً أن يتصف من له مثل هذه   والكمال مل يكن لشخصه الكريم فقط؛ بل لرسالته أيضاً

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِـثْـلُ    :" الرسالة بالشمولية واالعتدال والتوازن يف كل امليادين. قال صلى اهلل عليه وسلم 
 .١الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ."

"وال خيفى أن التمسك بالسنة يُنمي لدى املسلم اإلرادة والتمنع على األهواء والشهوات واملغريات، كما  
أنه إىل جانب ذلك يُضفي على السلوك االجتماعي طابع التوحيد واالنسجام، وهذا مهم جداً لتوحيد 
املشاعر واملفاهيم. وانطالقاً من هذا لزاماً على األمّ املسلمة أن تلقن طفلهـا مـا ميـكـن تـلـقـيـنـه مـن                    

 .٢السنن واآلداب الشرعية املتعلقة بالسلوك الفردي وهي كثرية "
 واملهتدي بسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم جيد سلوكه االقتصادي عليه السالم يف األمور كلها ومنها:

 االقتصاد يف العبادة: -أ 
إن اإلميان والتقوى والصالح واالستقامة، تُوجب علينا أن نوازن بني ديننـا ودنـيـانـا، وأن نـتـعـبـد اهلل                 
تعاىل مبراعاة سننه الكونية، وأن ال هنمل ديننا علـى حسـاب دنـيـانـا، ونـتـبـع املـاديـني. وال نـغـلـو يف                             
ممارسة العبادات، فنكون كالزاهدين، فالزهد يف الدنيا ليس باالبـتـعـاد عـنـهـا، إمنـا بـاالبـتـعـاد عـن                     
ملذاهتا الدنيئة، وشهواهتا الوضيعة، وماعدا ذلك كله مباح لإلنسان يف إطـار الـتـوازن الشـرعـي بـني               
الدين والدنيا، واجلسد والروح. وهذا ما جنده يف سلوك نيب األمّة، ومعلّم البـشـريـة، وهـادي الـنـاس            
أمجعني. " ودين اهلل وسط بني اجلايف عنه والغايل فيه كالوادي بني جبلـني، واهلـدى بـني ضـاللـتـني،               
والوسط بني طرفني ذميمني، فكما أن اجلايف عن األمر مُضيّع لـه، فـالـغـايل فـيـه مضـيـع لـه؛ هـذا                       

 . ٣بتقصريه عن احلد، وهذا بتجاوزه احلد "
 * االقتصاد يف استقبال ماء الطهور:

املاء سر الوجود، وكنز احلياة الثمني، وبه حياة كل نام، واملاء نعمة عظيمة إذا فُقد اسودّ وجه األرض، 
وعُدمت احلياة، ومن هنا ال يدرك كثري من الناس هذه النعمة إال بـعـد فـقـدهـا ال مسـح اهلل. ونـيب                       

 القرآن املعجز للبشرية مجعاء، بإخباره عن املاضي، واحلاضر، واملستقبل، كان يأمر أصحابه 
 
ن حجر، ٨٨٩ھـ/  ٢٧٥) : أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني (ت ١( م ) ، سنن أبي داود، تحقيق يوسف الحاج أحمد، دمشق، مكتبة اب
 .٢٤) ، ٨) ، حديث (٤) ، باب كراھية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (١/٣٩٠م، كتاب الطھارة (٢٠٠٤ھـ/١٤٢٢، ١ط
د[٢(  ي رش ت اء وال ن ب ة ال ل ، حمص، دار ١٩. ..]، -١) : بكار، عبد الكريم، ھكذا تكون األمھات، إعداد عصام عبد اللطيف عبد المولى، سلس

 .٢٥م، ٢٠٠٣ه/ ١٤٢٤اإلرشاد، 
 مية) : مجموعة من العلماء، بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو، المملكة العربية السعودية، وزارة الشئون اإلسال٣( 

 .  ٥٥م، ٢٠٠٥ھـ/١٤٢٥، ٢واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط
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باحلفاظ على املاء، واالقتصاد يف استهالكها، وفقاً لرؤية مستقبلية ملشكلة املياه الـيت يُـعـانـي مـنـهـا            
العامل بأسره، بدءً من مشكالت اجلفاف والتصحر يف بعض البلدان، مروراً بزيادة االستهالك نتيجة 

 زيادة عدد السكان، وصوالً إىل الصراع على املصادر املائية بني الدول.
واملربّي الفاضل ينشئ أبنائه على إتباع سنة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم يف استهالك املـاء حـتـى      

 يف ماء الوضوء 
والطهارة اليت هي شطر اإلميان. " كَانَ النيب صـلـى اهلل عـلـيـه وسـلـم يَـتَـوَضَّـأُ بِـالْـمُـدِّ، وَيَـغْـتَـسِـلُ                                   

" ...  .١بِالصَّاعِ
"كان صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ لكل صالة يف غالب أحيانه ورمبا صلى الصلـوات بـوضـوء واحـد،          

وبثلثيه تارة، وبـأزيـد مـنـه          -واملُدُّ نصف صاعٍ، والصّاعُ مخسةُ أرطالٍ وثُلْث  -وكان يتوضأ باملُدّ تارة 
تارة وذلك حنو أربع أواق بالدمشقي إىل أوقيتني وثالث. وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم مـن أيسـر        
الناس صباً ملاء الوضوء، وكان حيذر أمته من اإلسراف فيه. وأخرب أنه يكون يف أمته مـن يـعـتـدي يف          

 .٢الطهور"
: أَفِـ                  . قَـالَ : مَا هَذَا السَّرَفُ يَـا سَـعْـدُ ي و" أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهلل عليه وسلم مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ

  " : نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ . ولألسف الشـديـد جنـد يف الـوقـت الـراهـن مـن                      ٣الْوُضُوءِ سَرَفٌ، قَالَ
يسرف يف ماء الوضوء، ويرتك صنبور املاء مفتوح الدقائـق املـعـدودات، ورمبـا حتـدث مـع اآلخـريـن                   

 لدقائق وهو يتوضأ. فبدل أن يأخذ حسنات الوضوء، يأخذ سيئات اإلسراف. 
 * الصالة: 

كان صلى اهلل عليه وسلم جيد يف العبادة جلّى راحته، وميدان نعيمه، وكانت قرة عيـنـه يف الصـالة،        
وكان صلى اهلل عليه وسلم يُصلي حتى تتفطر قدماه. ومع ذلك كان يأمر أصحابه بالقيام بـالـعـبـادة        
النافلة على قدر املستطاع رأفة منه ورمحة هبم. وقد بيّن ذلك عندما دَخَلَ النَّـبِـيُّ صـلـى اهلل عـلـيـه               

: " مَا هَذَا الْحَبْلُ ". قَالُوا: هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ فَـإِ       ا فَـتَـرَتْ     ذَوسلم فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ

. فَقَالَ النيب صلى اهلل عليه وسلم . "أي:     ٤الَ، حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُـدْ "     "تَعَلَّقَتْ
 هذا باب يف بيان كراهة التشديد وهو حتمل املشقة الزائدة يف العبادة وذلك 

 
اء واحد (٣) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الحيض (١(  رأة في إن م ) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل وال

 .٢٥٧، ١) ، ٣٢٥) ، حديث (١٠
 .١٨٤) : ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ٢(
 .٢١٢، ٢) ،  ٧٠٦٥) : ابن حنبل، المسند، حديث (٣(
 .١٨٠، ٢) ، ١١٥٠) ، حديث ( ٤٩٥/ ١٨/... ) ، باب ما يكره من التَّشديد في العبادة (١٩) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب التھجد (٤(
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 .١ملخافة الفتور واإلمالل ولئال ينقطع املرء عنها فيكون كأنه رجع فيما بذله من نفسه وتطوع به"
" كان أخف الناس صالة على الناس يعين املقتدين به، وأطول الناس صالة لنفسه مـا مل يـعـرض مـا            

إِنِّـي   ". قَالَ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ٢يقتضي التحقيق كما فعل يف قصة بكاء الصيب وحنوه " 
أَشُـقَّ عَـلَـى       نْألَقُومُ يف الصَّالَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيَّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَالَتِي كَرَاهِيَةَ أَ

 . ٣أُمِّهِ "
وقد كان صلى اهلل عليه وسلم يُدعو أصحابه دائماً إىل القيام بسـائـر أعـمـاهلـم عـلـى قـدر الـطـاقـة                      

(يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّـهُ   اجلسدية، واالستطاعة املادية؛ وذلك امتثاالً ألمر اهلل تعاىل:  
) [البقرة:  "وقوله: { ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِال وُسْعَهَا } أي: ال يـكـلـف أحـدًا                ]. ٢٧٦الَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

قال رسول اهلل صلى اهلل علـيـه   .  ٤فوق طاقته، وهذا من لطفه تعاىل خبلقه ورأفته هبم وإحسانه إليهم " 

 اهلل   خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ الَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَأَحَبُّ الصَّالَةِ إِلَى النَّبِيِّ صـلـى     :"وسلم

سَدِّدُوا، وَقَـارِبُـوا وَاغْـدُوا،       ".  وقال رسول صلى اهلل عليه وسلم:  ٥عليه وسلم مَا دُووِمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّتْ " 
. "سددوا ومعناه اقصـدوا السـداد أي الصـواب،            ٦وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا " 

وقال الكرماني: التسديد من السداد وهو القصد من القول والعمل، واختيار للصواب مـنـهـمـا قـوـلـه:           
وقاربوا أي ال تفرطوا فتجهدوا أنفسكم يف العبادة لئال يفضي بكم ذلـك إىل املـالل، فـتـرتكـوا الـعـمـل                 

أي ال تبلغوا الغاية بل تقربوا منها. وقوله: واغدوا من الغدو وهـو السـري مـن          :  ٧فتفرطوا وقال الكرماني
أول النهار، والرواح السري من أول النصف الثاني من النهار، قوله وشـيء مـن الـدجلـة أي اسـتـعـيـنـوا                  
ببعض شيء من الدُّجلة بضم الدال وإسكان الالم... السري آخر الليل وقولـه: والـقـصـد الـقـصـد أي:                  

 . ٨الزموا الطريق الوسط املعتدل"
 
د ١٩م) ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب التھجد ( ١٤٥١ھـ/  ٨٥٥) : العيني، بدر الدين الحنفي (ت١(  دي ) ، باب ما يكره من التش

 .٣٤٤، ١١) ، ١٨في العبادة (
شي، د.م، دار ١٤٨  ٥ه/ ٩١١) : السيوطي، اإلمام جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(٢(  ي ب اح ) ، الشمائل الشريفة، تحقيق حسن بن عبيد ب

 .٤٣طائر العلم للنشر والتوزيع، د.ت، 
 .٣٦، ٢) ، ٧٠٧) ، حديث ( ٦٥/٢١٦/. .. ) ، باب من أخف الصالة عند بكاء الصبي (١٠) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب األذان (٣(
 .١،٧٣٧، تفسير القرآن العظيم) : ابن كثير، ٤(

 ١٩٤، ٣) ، ١٩٧٠) ، حديث (٥٢/٥٢) ، باب (٣٠/٩، كتاب الصيام (الجامع الصحيح) : البخاري، ٥(
 .٢٣٩، ٩) ،  ٦٤٦٣) ، حديث (١٨/١٨) ، باب القصد والمداومة على العمل (٨١/٥٥) : المرجع نفسه، كتاب الرقاق (٦(
ى ٧١٧) : الكرماني، محمد بن يوسف البغدادي، ولد في جمادى اآلخرة سنة (٧(  حل إل م ارت ده ث ل ب اعة ب ه) ، وأخذ عن أبيه بھاء الدين وجم

شيراز، فأخذ عن القاضي عضد الدين، والزمه اثنتي عشرة سنة حتى قرأ عليه تصانيفه ثم حج واستوطن بغداد، ودخل إلى الشام ومصر ولما 
ه  د، ول ي ف شرع في شرح البخاري فسمعه بالجامع األزھر، وسمى شرحه للبخاري الكوكب الدراري، وھو في مجلدين ضخمين. وھو شرح م
ة  ي رب ع رار وصنف في ال ك ت شرح مختصر ابن الحاجب سماه السبعة السيارة ألنه جمع فيه سبعة شروح، فجاء شرحاً حافالً مع ما فيه من ال

واوالمنطق، وتصدى لنشر العلم ببغداد ثالثين سنة وكان مقبالً على شأنه ال يتردد إلى أبناء الدنيا قانعاً باليسير مالزماً للعلم مع ال ر ت ب ضع وال
 .  ١٢٥، ٢) . يُنظر، الدر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، ٧٨٦بأھل العلم وتوفي راجعاً من الحج في المحرم سنة (

 .٢٣٦، ٣٣) ، ٣٦٤٦) ، حديث (١٨) : العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل (٨(
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 * الصيام:
 وال شك أن الصوم من أفضل العبادات تقرباً هلل تعاىل، ملا للصوم جزاء ال يعلمه إال اهلل عـز وجـل        

قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِالَّ الصِّيَامَ، فَإِنَّـهُ لِـي، وَأَنَـا أَجْـزِى            "قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 
" ...  . ١بِهِ

وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم أكثر اخللق حباً للصيام، وكان يصوم األيام الطوال؛ تقرباً هلل تعاىل 
وحباً بالصيام وفضله العظيم، ومع ذلك أنكر على عبد اهلل بن عمرو بن العاص التزامه قيام اللّيل، 
وصيام النهار، واجتناب النساء، كما أنكر على جمموعة من أصحابه التشدد يف العبادة. فَقَالَ صلى  

أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي ألَخْشَاكُمْ لِـلَّـهِ وَأَتْـقَـاكُـمْ لَـهُ، لَـكِـنِّـى أَصُـومُ                    "اهلل عليه وسلم: 
 .٢وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّى وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّى "

: " إِنِّي لَسْـتُ        . قَالَ  "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ، رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ
وهذا منه صلى اهلل عليه وسلم إرشاد عملـي وتـأديـب نـبـوي          .  ٣" كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّى وَيَسْقِنيِ 

للصحابة الكرام رضي اهلل عنهم ليوقفهم على ضعفهم، وأن الوصال يشق عليهم، فيبتعدوا عنه من 
 تلقاء أنفسهم.

"فال يُكلِّف اإلنسان نفسه من اخلُيور والطَّاعات إلَّا ما يُطيقُ الَّمداومة علـيـه وال يُـؤدِّي إىل املـاللـة               
والسَّآمة، ومن تكلّف من العبادة ما ال يُطيقه، فقد تسبّب إىل تبغيض عـبـادة اهلل، ومـن قصَّـر عـمّ              

 .٤يُطيقه، فقد ضيَّع حظه ممّا ندبه اهلل إليه وحثّه عليه"
 وجيب على اآلباء تعويد أبنائهم على الصيام منذ الصغر، حتى ال يشق عليهم يف سن التكليف. 

 * االقتصاد يف املوعظة: 
"يُستحب ملن وعظ مجاعة أو ألقى علماً أن يقتصد يف ذلك وال يُطوِّل تطويالً يُملُّهم، لئال يضـجـروا      

 .٥وتذهب حالوته وجاللتُه من قلوهبم، ولئال يكرهوا العلم ومساع اخلري فيقعوا يف احملذور"
 رَتْ"كَانَ صلى اهلل عليه وسلم يَتَخَوَّلُ أَصْحَابُهُ بِالْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّآمَةِ عَلَيْهِمْ ". وَالْمَوَاعِظُ إذَا كَـثـُ     

 . ٦لَمْ تُؤْثِرْ فِي الْقُلُوبِ فَيَسْقُطُ بِالْإِكْثَارِ فَائِدَةُ الْوَعْظِ "
 
 .١٧٣، ٣) ،  ١٩٠٤) ، حديث ( ٩/٩) ، باب ھل يقول إني صائم إذا شتم ( ٩/ ٣٠) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الصوم (١(
 ) .٥٠٦٣) ، حديث ( ١) ، باب الترغيب بالزواج ( ٣٧) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب النكاح (٢(
 .١٩٢، ٣) ، ١٩٦٤) ، حديث ( ٤٨/٤٨) ، باب الوصال ( ٩/ ٣٠) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الصيام(٣(
 .٣٨٥، ٢) : العز بن السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام، فصل في االقتصاد في المصالح والخيور، ٤(
 .  ٢٧٤) : النووي، األذكار، باب استحباب االقتصاد في الموعظة والعلم،٥(
 .٢،٣٨٧) : العز بن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام،٦(
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وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأمر أصحابه باالعتدال والتخفيف يف الصالة واخلطبة، رمحةً 
 باملؤمتني. 

إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِـيـهِـمُ     "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
 . ١الضَّعِيفَ وَالْكَبِريَ وَذَا الْحَاجَةِ "

وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر للجميع، وهذا األمر النبوي مـن أهـم األمـور الـيت جيـب عـلـى                    
املربني إتباعها، ألن كثرة الوعظ، وكثرة التنبيه لألوالد، تنفرهم من تطبيق األوامـر، خـاصـة إذا كـان             
اآلباء أنفسهم ال يلتزمون مبا يطلبونه من أبنائهم، فالتنظري الرتبوي يعاني من القصور؛ إذا كـنـا حنـن        
اآلباء ال نفعل ما نقول، وكثري ما نرى الوالدين يأمرون أبنائهم بأمر ويفعلون نقيضه، والـبـعـض يـكـثـر         
من التوجيه والتأنيب، وإعطاء النصائح حتى تفقد الكلمة معناها وال يعود هلا األثر عند األبناء، وهذا 

 ما دعا إليه النيب الكريم يف سنته الشريفة. 
"وعلى اآلباء واألمهات االنتباه إىل التقليل من التوبيخ األوتوماتيكي وغري الضروري.. وإىل التقليل مـن     
الرقابة الصارمة على األطفال، فالطفل ليس آلة نُديرها حسبما نشاء، إن له إبداعه اخلاص يف إدارة 

 . ٢أموره اخلاصة، فلماذا حنرمه من لذة اإلبداع "
 * االقتصاد يف الدعاء: 

الدعاء سالح املؤمن، يف دفع املكروه، وحصول املطلوب، وهـو مـن أنـفـع األدويـة، وهـو عـدو الـبـالء،                        
يدافعه ويعاجله، ومينع نزوله، ويرفعه، أو خيففه إذا نزل، وهو مالذ اهلارب، وأمـان اخلـائـف، وراحـة         
القلب من عناء آالم الدنيا ومتاعبها، تُحلق الروح يف ملكوت منشئها تُناجيه، وترتاح األبدان يف صفـاء  

(ادْعُـواْ رَبَّـكُـمْ          بارئها تُناديه، والدعاء فسحة األمل يف حياة املسلم، ولقاء العاشـق مبـعـشـوقـه األزيل.          
) [األعراف:   ].٥٥تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ الَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

وقد أمرنا النيب صلى اهلل عليه وسلم خري من دعا، وأفضل مـن اُسـتـجـاب دعـاءه، "بـاالقـتـصـاد يف                      
الدُّعاء، ألنَّ الغالب على أدعيته صلى اهلل عليه وسلم يف الصالة وغريها اختيار األدعية، فنُـقـل عـنـه       
صلى اهلل عليه وسلم دعواتٌ مُختصراتٌ جامِعاتٌ، وعِلَّةُ ذلك أنَّ اهلل أمـرنـا بـالـتَّـضـرُّعِ واخلُـفْـيَـةِ يف                  

 الدُّعاء. 
 
 ) ، حديث ٦١/٢١٢/...) ، باب تخفيف اإلمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، (١٠) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب األذان (١(
)٣٤، ٢) ، ٧٠٢  . 
 .٣٨م، ٢٠٠٧ه/١٤٢٨، ٦) : شمسي باشا، حسان، كيف تربي أبناءك في ھذا الزمان، دمشق، دار القلم، ط ٢(
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وال حيضر ذلك غالباً إال بالتَّكلُّف، وإذا أطال الدُّعاء عَزَبَ التَّضرُّعُ وذهب أَدبُ الدُّعاء، ومنها اجلهر 
بالكالم ال يُخافت فيه حبيث ال يسمعه حاضروه، وال يرفعه فـوق حَـدِّ أمسـاعـهـم؛ ألنَّ رفـعـه فـوق                   
أمساعهم فضول ال حاجة إليه، ولذلك شُرِعَ إخفاء الدُّعاء فإن اهلل يسمع اخلفيَّ كما يسمع اجللـيَّ،  

 . ١فرفع الصَّوت يف مُناجاة الرَّبِّ فُضُولٌ ال حاجة إليه "
 االعتدال يف السلوك: -ب  

إن هذا هو اخلط الذي جيب أن يسري عليه العبد يف مأكله ومشربه وملبسه، وهو مـيـزان االعـتـدال       
بني اإلسراف والتقتري وبني البخل والتبذير. ولقد تكرر ذكر هذا النظام املعتدل للمأكل واملشرب يف    

. وحدد رسول اهلل صلى اهلل عليـه وسـلـم       نـطـاق    القرآن الكريم يف أكثر من موضع كما أُسلف سابقاً
االعتدال والوسطية يف احلديث الشريف: " كُلُوا واشْرَبُوا والْـبِـسُـوا وتَصـدَّقُـوا يف غـريِ إسْـرافٍ وال                      

 " عن األكل والشرب فوق احلاجـة. بـقـوـلـه صـلـى اهلل                وقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم .  ٢خميلةٍ
عليه وسلم: "مَا مَألَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكَـالتٌ يُـقِـمْـنَ صـلْـبَـهُ، فَـإِنْ كَـانَ ال                      

 " . "وما جاء من النَّهي عنـه حمـمـول عـلـى الشّـبـع                ٣مَحَاَلَةَ، فَثُلُثٌ لطَعَامَهِ، وَثُلُثٌ لشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لنَفَسِهِ
الّذي يُثقل املعدة ويُثبط صاحبه عن القيام للعبادة ويُفضي إىل البطر واألشرّ والنّوم والكـسـل، وقـد      
تنتهي كراهته إىل التَّحريم حبسب ما يرتتَّب عليه من املفسدة. والشبع املعتاد هو أنَّ الثلـث لـلـطـعـام         

. وفيه قال لقمان احلكيم البنه وهو يعظه: يا بـين إذا مُـألت املـعـدة             ٤والثلث للشَّراب والثُّلث للنَّفس" 
 نامت الفكرة، وخرست احلكمة، وقعدت األعضاء عن العبادة. وقيل: البطنة تُذهب الفطنة. 

 * هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الطعام والشراب: 
"وكان هديه صلى اهلل عليه وسلم وسريته يف الطعام ال يرد موجوداً وال يتكلف مـفـقـوداً فـمـا قـرب              
إليه شيء من الطيبات إال أكله إالّ أن تعافه نفسه فيرتكه من غري حتريم، وما عاب طـعـامـاً قـط إن           
اشتهاه أكله وإال تركه، وكان معظم مطعمه يوضع على األرض يف السفرة، وهي كانت مائـدتـه وكـان      
يأكل بأصابعه الثالث ويلعقها إذا فرغ وهو أشرف ما يكون من األكلة فإن املتكرب يأكل بأصبع واحدة 

. وكان يأكل ما جيده، فإن وجد اللـحـم واحلـلـوى        ٥واجلشع احلريص يأكل باخلمس ويدفع بالراحة " 
 أكل، وإن مل جيد إال اخلبز والزيت أو اخلل أكل، وإن مل جيد ما يأكله بات طاوياً، ورمبا 

 
 
 .٣٨٨، ٢) : العز بن عبد السالم، قواعد األحكام في مصالح األنام، ١(
 .٣٧، ٩) ، ١/١) ، باب قول هللا تعالى: قل من حرم زينة هللا التي أخرج لعباده ( ٥١/ ٧٧) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب اللباس(٢(
 .٦٦٤) ، ٢٣٨٠) ، حديث (٤٧) ، باب ما جاء في كراھية كثرة األكل (٢٣٠٤/٢٤١٤) : الترمذي، جامع الترمذي، كتاب الزھد (٣(
 .٢٥٨، ١٥) ، ٤٩٦٤) : ابن حجر العسقالني، فتح الباري، كتاب األطعمة، باب من أكل حتى شبع، حديث (٤(
 .١٤٢) : ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ٥(
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شد على بطنه احلجر من شدة اجلوع. وكان صلـى اهلل عـلـيـه وسـلـم يسـمـي اهلل تـعـاىل عـلـى أول                              
إَذَا أَكَلَ أَحَدِكُمُ طَعَاماً فَليَقُلْ بِسم اهلل فَإِنْ نَسِـي يف أَولِـه         ” طعامه... قال صلى اهلل عليه وسلم:   

 . ١فَليَقُلْ بِسم اهلل يف أَولِه وَآخِرِه "

 .٢الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا... " "وحيمده يف آخره بقوله صلى اهلل عليه وسلم:

إِذَا أَكَـلَ أَحَـدِكُـمُ         "وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه...، قال رسول اهلل صـلـى اهلل عـلـيـه وسـلـم:                 
 .٣ةَ "كَطَعَاماً فَال يَمْسَحْ يَدَهُ يف املِندِيِل حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّهُ ال يَدْري فِي أَيِّ طَعَامِهِ البَرَ

وكان نيب اإلنسانية ومعلم البشرية، يكرم النعم كلها وخاصة اخلبز، ويأمرنا بإكرامهـا، بـقـوـلـه صـلـى            

. وإذا سقط شـيء مـن      ٤أَكْرِمُوا الْخُبْزَ وإِنَّ كَرَامَة اخلُبزِ أَنّ ال يُنَتَظرُ بِه فَأَكَلهُ وَأَكَلنا "  "اهلل عليه وسلم: 
الطعام على األرض فعلينا أن نزيل عنه األذى ونأكله، كما بينا يف الفقرة السابقة، وهـذه سـنـة تـكـاد            
تنعدم يف وقتنا الراهن، حيث جند معظم األمهات تأمر أبنائها برمي ما وقع على األرض، حبجة أهنـا    
تعرضت للجراثيم. جيب تعويد األوالد آداب تناول الطعام، وهذا ما علّـمـه الـنـيب الـكـريـم ألصـحـابـه                  

يَـا غُـالَمُ سَـمِّ الـلَّـهَ وَكُـلْ                "األخيار. حبيث يأكل الطفل من أمامه، امتثاالً لقوله صلى اهلل عليه وسلم:  
 " . وال يأكل من أعلى الطبق ملا فيه من هني نبوي شريف، باإلضافة إىل تشـويـه    ٥بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِى وَسَطِ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَـافَـاتِـه،     "منظر الطعام. قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:  
 .٦وَالَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ "

وجيب تعويد األوالد أيضاً، تتبع ما يف الطبق بامللعقة أو باإلصبع، حبيث ال تبقى فيها فضلة ترمى يف 
 القمامة أو حيتاج إليها أحد، يف حني أن هناك ماليني اجلياع حيتاجون إىل أقل منها.

فلو فرضنا: أن كل شخص يرتك يف طبقه لقمة واحدة فقط على مدار ثالث وجبات يف اليوم الواحد  
غـرامـات،   ٥لقمة يف السـنـة، ولـو فـرضـنـا أن وزن الـلـقـمـة                          ٣٢٤٠٠أي: تسعون لقمة يف الشهر أي:   

ك.غ من الطعام يرمي كل فرد يف السنـة.    ١٦٢غ =  ١٦٢٠٠٠=  ٣٢٤٠٠×  ٥ومبعادلة حسابية بسيطة: 
 فكم طن من الطعام سنوياً ترمى يف القمامة؟. 

 
 .٣٠٧، ٣) ، ٢٥٧٧٤) : ابن حنبل، المسند، حديث (١(
 .٧٩، ٨) ، ٧٠٦٩) ، حديث (١٧) ، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٤٩) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة (٢(
 .٣٠١، ٣) ، ١٤٥٩١) : ابن حنبل، المسند، حديث(٣(
 .١٣٦، ٤) ، ٧١٤٥) : الحاكم، المستدرك، حديث (٤(
 .١٠٩، ٦) ، ٥٣٨٨) ، حديث (١٣) ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامه (٣٧) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب األشربة (٥(
 .١٩٢، ٤) ، ٧١١٨) : الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب األطعمة، حديث (٦(
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 * هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اللباس والزينة:
كان النيب يُعنى بنفسه عناية تامة، إىل حد أن عرف له منط من التأنق على غـايـة مـن الـبـسـاطـة،            
ولكن على جانب كبري من الذوق واجلمال. وهو يف كل ذلك يريد مـن حسـن مـنـظـره الـبـشـري أن                    

فاألصل يف اإلنفاق احلل ما دام ال يتجاوز اإلسراف والـتـقـتـري وكـان           ،يروق اخلالق سبحانه وتعاىل

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَالَءَ لَمْ يَـنْـظُـرِ     "خالياً من املظهرية واخليالء. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  
 .١اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

 . ٢وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان حيب التزيني والتطيب، و " أَنَّهُ كَانَ الَ يَرُدُّ الطِّيبَ "
" وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يُعلّم املسلمني أن يُـعْـنَـوا هبـذه األمـور، وأن يـلـتـزمـوهـا يف                      
. فـإن األنـاقـة يف غـري                شؤوهنم اخلاصة حتى يبدو املسلم يف مسته وملبسه وهيئته مجيالً مقبـوالً
سرفِ، والتجمل يف غري صناعة وتزويق، وإحسان الشكل بعد إحسان املوضوع من تعاليم اإلسـالم،    

إذا رأى    ....الذي يَنشدُ لبنيه علوِّ املنزلة، ومجال اهليئة. وكان رسول اهلل صـلـى اهلل عـلـيـه وسـلـم                
مسلماً يُهمل جتمّيل نفسه، وتنسيق هيئته، هناه عن االسرتسال يف هذا التـبـذل، وأمـره أن يـرتـدي            

 . ٣ألبسة أفضل "
ومن هديه صلى اهلل عليه وسلم األمر برتتيب املالبس وطيها بشكل جيد. قـال رسـول اهلل صـلـى              

. وإن كان يف هذا احلديث ضعف، فـفـي هـذا       ٤اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها "  "اهلل عليه وسلم: 
 سلوك نبوي اقتصادي هام.

جيب تعويد أبنائنا طي مالبسهم؛ ألن طيها يُحافظ عليها مرتبة أنيقة. وجيب تعويد األبـنـاء عـلـى        
ترتيب غرفهم ومالبسهم، وتنضيد كتبهم ودفاترهم، وعدم متزيق األوراق من الدفاتر، والشخبطـة  
على الكتب والدفاتر، ملا فيه من إضاعة للمال، وضياع للجمال الذي فطرت على رؤيته الـطـبـيـعـة        

 البشرية. 
"فمن مهمات األم االرتقاء مبشاعر التمدن والتحضر لدى الطـفـل، مـن خـالل تـنـمـيـة أحـاسـيـس                     
اجلمال واألناقة لديه، وهي أحاسيس تتكون لدى الطفل منذ الشهور األوىل من والدته، مـن خـالل     

 االبتسامة، والنظرة، واهلمسة، واللمسة. 
 
 .٣٧، ٩) ، ٥٧٨٤) ، حديث (٢/٢) ، باب من جر إزاره في خيالء ( ٥١/ ٧٧) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب اللباس (١(
 .٧٥، ٩) ،  ٥٩٢٩) ، حديث ( ٨٠/ ٨٠) ، باب من لم يرد الطيب ( ٥١/ ٧٧) : المرجع السابق، كتاب اللباس (٢(
 .١٥٨م، ٢٠٠٧ه/١٤٢٨، ٢١) : الغزالي، محمد، ُخلق المسلم، دمشق، دار القلم، ط٣(
م) ، المعجم األوسط، تحقيق طارق بن عوض هللا بن محمد وعبد المحسن  ٩٥١ھـ/ ٣٦٠) : الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت ٤( 

 .٣١، ٦) ، ٥٧٠٢]، حديث (١٠ -١م،[١٩٩٥ه/ ١٤١٥بن إبراھيم الحسيني، القاھرة، دار الحرمين، 
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وتستطيع األمّ تكوين اللمسة اجلمالية لدى الطفل، من خالل تنظيم البيئة اليت يعيش فيها. فـالـبـيـت      
 . ١الفوضوي املضطرب وغري النظيف، ال يساعد على اإلحساس باجلمال "

وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم معتدل يف سائر معيشته، كان ال يتكلف يف لباس وال طعام، يلبس ما 
يتيسر، وأكثر لبسه املعتاد من لباس الناس وكان يلبس جيد الثياب إذا اقتضى األمر ملقابلة وفـود، أو       
ملناسبة عيد، وكان بيت النيب صلى اهلل عليه وسلم من أبسط البيوت، ليس فقراً وال خبالً، وهـو مـن       
وُضعت بني يديه الشريفتني كنوز األرض، ومع ذلك اختار التواضـع واالعـتـدال يف سـائـر مـعـيـشـتـه؛                   

 ليكون قدوة للبشرية مجعاء. 
 * هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم يف النوم: 

إن سلوكيات النوم واالستيقاظ، على الرغم مما قد تبدو ألول وهلة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبـنـظـومـة       
اآلداب اإلسالمية، وتؤثر تأثرياً قوياً يف منط معيشة األمة املسلمة ككل، وتعطيها طابعها املتفـرد هبـا.     
فالنوم ليس جمرد حاجة جسدية وحسب؛ وإمنا عبادة ربانية حبتة ألهنا أمر اهلل تعاىل وسنته الكـون،  
وكلّ أوامر اهلل سبحانه وتعاىل عبادات جيب تطبيقها، امتثاالً ألمر اهلل وإتباعاً لسنـة نـبـيـه الـكـريـم،            

 ففي نومه وصحوه قدوة للناس مجيعاً.
"وكان نومه أعدل النوم وهو أنفع ما يكون من النوم واألطباء، يقولون: هو ثـلـث الـلـيـل والـنـهـار مثـان                  

 .٢ساعات"
. فقـد كـان الـنـيب            وكان ينام على فراش من جلد حشوه ليف، وجيلس على احلصري وينام عليها كثرياً

عَلَى حَصِريٍ قَدْ أَثَّرَ فِـي جَـنْـبِـهِ، وَتَـحْـتَ رَأْسِـهِ مِـرْفَـقَـةٌ مِـنْ أَدَمٍ، حَشْـوُهَـا                              ..."صلى اهلل عليه وسلم: 

 .٤كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا" "ومن هديه صلى اهلل عليه وسلم: ٣لِيفٌ،..."
"وكان يكره النوم قبلها، واحلديث بعدها ألن النوم قبلها قد يؤدي إىل إخراجها عن وقتهـا مـطـلـقـاً أو           
عن الوقت املختار، والسمر بعدها قد يؤدي إىل النوم عن الصبح أو عن وقتهـا املـخـتـار أو عـن قـيـام                

 . ٥الليل"
 والسهر ابتالء عظيم أُصيبت به األمة يف وقتنا الراهن، فقد جند معظم األشخاص يسهرون إجياباً 

 
 .٢٨و ٢٧) : بكار، عبد الكريم، ھكذا تكون األمھات، ١(
 .١٤٩) : ابن القيم، زاد المعاد،٢(
، ٩) ، ٥٨٤٣) ، حديث (٣١/  ٣١) ، باب ما كان النبي يتجوز في اللباس والبسط (٧٧/٥١) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب اللباس(٣( 

٥٤. 
 .٢٠٠، ١) ،٥٦٨) ، حديث( ٢٣/١٣٣/... ) ، باب ما يكره ما يكره من النوم قبل العشاء(٩) : المرجع السابق، كتاب مواقيت الصالة (٤(
 .٣٧، ٢) : ابن حجر، فتح الباري، ٥(
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الساعات الطوال، وال ينامون إال عند اقرتاب ساعة الفجر، فيضيـعـون الصـالة، ويضـيـعـون بـركـة               
البكور. وجيب على اآلباء تعويد أبنائهم على النوم الباكر الذي يعكس صفاءً ذهنياً، ونشاطاً بدنيـاً،   
وبركة يف الوقت والرزق، واالعتدال بني ساعات الراحة والنوم مبا يناسب طبيعة اجلسد، يـنـعـكـس     

 على حياة الطفل العملّية والصحية. 
فالفرد املتزن يف تنظيم شؤون حياته ما بني عبادة وعمل، وبني راحة ونوم، يُساهم يف بناء جمتـمـع   
متكامل، فشتان بني تلميذ قضى ساعاته ليله يف السهر؛ فيأتي إىل املدرسة مخـوالً، كسـوالً، يـنـام         
على املقعد، وبني تلميذ آخر نام باكراً؛ ليستيقظ باكراً، نشيطاً، منفتح العقل والذهن، منتـبـهـاً إىل      
كل ما يُشرحه املدِّرس، فيشارك يف درسه، وحيفظ بشكل أسرع من التلميذ اخلمول، وينجح بتفوق 

 لريضي ربه سبحانه وتعاىل، ثم والديه، ويساهم يف رفع لواء أمته.
 االقتصاد يف احلب والبغض: -ت 

 .١احلُبّ يف اللغة: يطلق على صفاء املودة. واحلُبُّ نَقِيضُ البُغْضِ، واحلُبُّ الودادُ واملَحَبَّةُ 
 احلب كلمة دائرة على ألسنة الناس، رمزاً لتعلق القلوب، وميلها إىل ما ترضاه وتستحسنه.

"يرتبط احلب يف قلب اإلنسان بدوافع وبواعث، تبعث عليه مهمتها أن حترك القلب وتـدفـعـه حنـو          
حمبوباته. وتتعدد هذه الدوافع وتتنوع حبسب تنوع احملبوبات واختالفها. فمن احلب ما تدفع إليـه    
البواعث احلسية، أو العقلية، أو القلبية. وذلك لوجود صفات قـامـت بـاحملـبـوب واتصـف هبـا مـن                  
كمال، أو مجال، أو إحسان، أو غري ذلك من الدواعي واألسباب الباعثة على احلب، ويتوقـف تـعـلـق       
النفس بالشيء حباً، أو النفور عنه كرهاً على اإلدراك الـفـطـري أو الـكـسـيب. فـاحلـب إذن مثـرة                         
اإلدراك واملعرفة، فكلما كانت املعرفة أمت كان احلب أقوى والعكس صحيح. ألجل هذا كـان الـنـاس       
متفاوتني يف حبهم لألشياء واألشخاص تفاوتاً بيناً تبعا لتفاوت إدراكـهـم ومـعـرفـتـهـم. وإذا كـانـت                 
وسائل املعرفة واإلدراك لدى املرء سليمة وصحيحة أحب اإلنسان ما ينفعـه ويصـلـحـه، وإال أحـب            
. وبناء على هذا ميكن أن نـعـرف احلـب بـأنـه: مـيـل                   الضار حيسبه نافعاً والفاسد حيسبه صاحلاً

. أما يف الشرع فقد ورد لـفـظ احلـب يف           ٢القلب فطرة أو إدراكاً ومعرفة إىل ما يوافقه ويستحسنه"
 القرآن والسنة بكل جوانبه الطبعية والشرعية. فاجلوانب الفطرية أو الطبعية مثل حب اآلباء 

 
 .٢٩٣، ١) : ابن منظور، لسان العرب، مادة حبب، ١(
) : عثمان، عبد الرءوف محمد، محبة الرسول بين اإلتباع واالبتداع، الرياض، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ٢( 

 .٣٨و ٣٦م، ١٩٩٤ھـ/ ١٤١٤، ١إدارة الطبع والترجمة، ط 
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(زُيِّـنَ لِـلـنَّـاسِ حُـبُّ الشَّـهَـوَاتِ مِـنَ الـنِّـسَـاء                          واألبناء واألزواج وحب املال وسائر الشهوات. قال تعاىل:  
كَ مَتَاعُ الْـحَـيَـاةِ      ذَلِوَالْبَنِنيَ وَالْقَنَاطِريِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَاألَنْعَامِ وَالْحَرْثِ 

) [آل عمران:     يَـكْـبَـرُ ابْـنُ        "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلـم:     ].  ١٤الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ
 . ١آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ اثْنَانِ حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ "

ورغم أن احلب مبتغى اجلميع إال أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أمرنـا بـاالعـتـدال واالقـتـصـاد يف              
احلب ملا فيه من تعلق يؤدي يف بعض األحيان إىل التعلق املرضي، مع عدم القدرة علـى االبـتـعـاد عـن          
هذه احملبوبات سواء أكانت أشخاص أو أشياء، أو ملذات جسـديـة أو وروحـيـة. ولـذلـك جنـد الـنـيب                       
الكريم يرشدنا إىل االقتصاد يف احلب والبغض، فما حيـبـه املـرء الـيـوم، رمبـا كـرهـه يف الـغـد؛ ألنّ                         

 اإلنسان بطبعه متقلب األمزجة واألهواء. 
وموجود اليوم مفقود الغد، فاحلياة تفاجئنا دائماً باحلرمان من أهلنا، وأحبابنا، وممتـلـكـاتـنـا، وهـذه         

 سنة احلياة؛ وإليها يُشري نيب احملبة والرمحة.

أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَـى أَنْ يَـكُـونَ بَـغِـيـضَـكَ يَـوْمًـا مَـا وَأَبْـغِـضْ                            "بقوله صلى اهلل عليه وسلم:  
 .٢بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا "

وعليه جيب على اآلباء تربية أبنائهم من خالل حمبتهم هم ألبنائهم باعتـدال، مـع مـراعـاة االعـتـدال             
باحملبة بني األبناء. وهذا مبدأ تربوي اقتصاديٌ هام، يُنشىء الطفل علـى حـب أخـوتـه، وحـب سـائـر                 
الناس، ملا يُولدّ يف نفس الطفل من ثقة بنفسه، والتوازن يف حياته وسلـوكـه. فـاملـهـمـة األسـاسـيـة يف                 
تربية األبناء ليست حمبتهم فقط من خالل ترفيههم، وغمرهم بأكرب قدر من األشياء، وإمنا إعدادهم 
للحياة، وللتعامل اجليد مع الناس ومع التحديات، وإعدادهم قبل ذلك ألن يكونوا من صـاحلـي عـبـاد       

 اهلل تعاىل، احملبني جملتمعهم، ولدينهم، مبتعدين عن الكره والبغض.
جيب على اآلباء عدم اإلسراف يف دالل أبنائهم؛ " ألن الدالل فعل يغرس األنانـيـة يف نـفـس الـطـفـل،               
فينبغي على األم أن ختفي عن ابنها حبها الشديد له، كي ال يتخذه وسيلة الرتكاب أفعال قبيحة دون   
أن خيشى عاقبتها، فيصبح عنيداً قاسي الطباع. ومن الضروري تعويد الطفل على التـخـشـن، وعـدم        

 إجابة رغباته دائماً خشية إفساده بالدالل والنعم، فيستحسن أن يلبس اخلشن من الثياب أحياناً، 
 
، ٩) ، ٦٤٢١) ، حديث(٥/٥) ، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر هللا إليه في العمر( ٨١/٥٥) : البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الرقاق (١(

٢٢٦. 
) ١٩٩٧) ، حديث (٦٠) ، باب ما جاء في االقتصاد في الحب والبغض (١٨٩٧/٢٠٣٥) : الترمذي، جامع الترمذي، كتاب البر والصلة (٢(
 ،٥٦٤. 



٩٢ 

 .١ومن اخلري للطفل أن يتعودّ مهما كان غنياً على االعتدال يف املأكل واملشرب وامللبس "
 االقتصاد يف املزاح: -ح 

مما يتصل بطيب النفس، حب الدعابة الربيئة، واملزاح مع األصحاب واملـرتدديـن عـلـيـه، فـقـد كـان               
صلى اهلل عليه وسلم حيب الدعابة ويبتسم للنكتة اللطيفة، وميازح أصحابه ويداعـبـهـم بـالـنـكـات          

 اللطيفة. 
: " إِنِّي الَ أَقُولُ إِالَّ حَقًّـا". مَـعْـنَـى قَـوْلِـ                  هِوإن أصحاب النيب قالوا له: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا. قَالَ

 .٢إنَّكَ تُدَاعِبُنَا إِنَّمَا يَعْنُونَ إِنَّكَ تُمَازِحُنَا "
واملِزاح: بكسر امليم، االنبساط مع الغري من غري تنقيص أو حتقري له. واملزاح إن كان يف جو االحرتام   
وضمن ضوابط األدب والشرع جائز بني الفينة واألخرى يف زمن يسوده التوتر والعصبية وتقطـيـب   
اجلبني، مع أن الدين اإلسالمي دين السماحة والبشاشة وطالقة الوجه. ولكن البعـض يـتـخـذ مـن           

 املزاح ديدنه ومسة مميزة له، فاملزاح الدائم يُسقط اهليبة، ويُخِلُّ باملروءة، ويُفقد احرتام اآلخرين.
"واملقصود أن املزاح ال ينبغي اإلكثار منه، وال اإلسفاف فيه. أما ماعدا ذلك فيحسن؛ ملـا فـيـه مـن             

 . ٣إيناس اجلليس، وإزالة الوحشة، ونفي امللل والسآمة "
 وقال بعض احلكماء: (من كثر مزاحه زالت هيبتُه) .

 البنه: اقتصد يف مِزاحك فإنَّ اإلفراط فيه يُذْهِبُ الْبَهَاءَ، وَيُجَرِّئُ عليك  ٤" قال سعيد بن العاص
 .٥السفهاء، وإن التَّقصري فيه يَفُضُّ عنك املؤانسني، وَيُوحِشُ مِنْك الْمُصَاحِبِنيَ "

 وقال أحد الشعراء:
 أَفْدِ طَبْعَك الْمَكْدُودَ بِالْجِدِّ رَاحَةً      يُجَمُّ وَعَلِّلْهُ بِشَيْءٍ  مِنْ  الْمَزْحِ         
 وَلَكِنْ إذَا أَعْطَيْتَهُ الْمَزْحَ فَلْيَكُنْ      بِمِقْدَارِ مَا تُعْطِي الطَّعَامَ مِنْ الْمِلْحِ         

 وأما املزاح املُؤذي املُغري للقلوب املوجس للنفوس فإنه ال ينفك عن حتريم أو كراهية، وإمنا كان 
 
 وما بعدھا. ٣٤) : شمسي باشا، حسان، كيف تربي أبناءك في ھذا الزمان، ١(
 .  ٥٦٣) ،١٩٨٨٩) ، حديث ( ٥٧) ، باب ما جاء في المزاح ( ١٨٩٧/٢٠٣٥) : الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة (٢(
اد، ط٣(  دعوة واإلرش اف وال م، ١٩٩٥ه/١٤٢٥، ١) : الحمد، محمد بن إبراھيم، ُسوء الُخلق، الرياض، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوق

٤٨. 
د ٤( ة. ول ) : سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي األموي، وأمه أم كلثوم بنت عمرو العامري

ى  ان عل م ه عث ل م عام الھجرة، كان سعيد من أشرف قريش وأجودھم وأفصحھم، وھو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان بن عفان، واستع
الكوفة. وغزا طبرستان فافتتحھا، وغزا جرجان فافتتحھا سنة تسع وعشرين أو سنة ثالثين. وكان سعيد كثير الجود والسخاء، وكان يجمع 

 .١،٤٥١سنة تسع وخمسين. يُنظر: أُسد الغابة،  tوتوفي ، rإخوانه كل جمعة يوماً فيصنع لھم الطعام، وروى سعيد عن النبي 
 .٣٩٢) : الماوردي، أدب الدنيا والدين، ٥(



 
٩٣ 

: عَـنْ      النيب صلى اهلل عليه وسلم ميزح جرباً للممزُوح معه وإيناساً وبسطاً، كَقَوْلِهِ لِأَخِي أَنَسِ بْنِ مالِكٍ
: "يَـا      بَـا  أَ   أَنَسٍ قَالَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل عليه وسلم لَيُخَالِطُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ ألَخٍ لِى صَغِريٍ

 . وشرط املِزاح املُباح أن يكون بالصدق دون الكذب. ١عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ "

 .٢الَ تُمَارِ أَخَاكَ وَالَ تُمَازِحْهُ وَالَ تَعِدْهُ مَوْعِدَةً فَتُخْلِفَهُ " "قَالَ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
"قال العلماء: املزاحُ املنهيُّ عنه، هو الذي فيه إفراط ويُداوم عليه، فإنه يُورث الضحك وقسوة القـلـب،     
ويُشغل عن ذكر اهلل تعاىل والفكر يف مهمات الدين، ويؤول يف كـثـري مـن األوقـات إىل اإليـذاء ويُـورث                 
األحقاد، ويسقط املهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه األمور فهو املباح الذي كان رسـول اهلل صـلـى         
اهلل عليه وسلم يفعله، وإمنا كان يفعله يف نادر من األحوال ملصلحة وتطيب نفس املخاطب ومؤانسته، 

 . ٣وهذا ال منعَ منه قطعاً، بل هو سنّةٌ مستحبةٌ إذا كان هبذه الصفة "
وجيب تربية األبناء على الوقار واألدب، أما الوقار فوضع الكالم موضعه، وأما األدب فمسايرة النـاس  

 باملساملة واالحرتام، فهذه األخالق تسمى الرزانة، وهي ضد السخف الذي هنى عنه النيب الكريم. 
 االقتصاد يف العقوبات: -ج 

"العقاب هو الوسيلة اليت تستخدم بدالً من الوسائل األخرى يف حـالـة الضـرورة الـقـصـوى، عـنـدمـا                     
يفشل األسلوب املعتاد يف التهذيب. والعقاب وحده لن حيول إنساناً سيء السـلـوك إىل إنسـان حسـن            

 السلوك، بل إنه لن يضمن استمرار السلوك احلسن ولو بصفة مؤقتة. 
فالتهذيب السليم يقوم أساساً على احلب واالحرتام املتبادلني بني الطفل والوالدين، وجيب تعزيـزه يف    
مرحلة الطفولة عن طريق التعليم واحلزم وتذكرة الطفل بواجباته. وما العقاب إال وسيلة واحـدة مـن        
وسائل التذكرة؛ وسيلة عنيفة تستخدم عند الضرورة القصوى، وتنطوي عادة على مشاعر قـويـة كـي      
تُعيد الطفل إىل الطريق السوي. أما إذا مل يكن هناك طريق سوي يف سلوكه، فاملهمة يف هذه احلـالـة      

. ومهما بلغ حبُّ اآلباء ألبنائهم، إال أن هـنـاك مـواقـف تسـتـوجـب أن               ٤أكرب من أن يؤدهبا العقاب وحده
 يُعاقب عليها األبناء، طبعاً خيتلف أسلوب العقاب حسب طبيعة األهل وطبيعة الطفل. 

 
 .٥٦٣) ،١٩٨٩) ، حديث ( ٥٧) ، باب ما جاء في المزاح ( ١٨٩٧/٢٠٣٥) : الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة (١(
 .٥٦٤) ،١٩٩٥) ، حديث ( ٥٨) ، باب ما جاء في المراء ( ١٨٩٧/٢٠٣٥) : الترمذي، سننن الترمذي، كتاب البر والصلة(٢(
ز مختصر ١٢٢٦ھـ/٦٧٦) : النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف الدين،(ت٣(  م ) ، األذكار المنتخبة من كالم سيد األبرار، وعليه شرح وجي

 .  ٢٨٧م، باب المزاح،١٩٨٧ھـ/ ١٤٠٧من شرح العالمة ابن َعالن، دمشق، دار الھجرة، 
ة ٤(  ب ت ) : سيوك، بنجامين، مشكالت األطفال في أطوار نموھم، ترجمة سعد الجبالوي وعايدة أبادير، تقديم د. مصطفى الديواني، القاھرة، مك

 .  ١٥٩و ١٥٢م، ١٩٦٤ه/ ١٣٨٣اآلنجلو المصرية، 



٩٤ 

والبعض يعاقب بالتأنيب والبعض يُعاقب باحلرمان من املصروف أو اللعب بألعاب حمببة لديهم أو   
احلرمان من النزهات أو مشاهدة التلفاز، والبعـض يـعـاقـب بـالضـرب املـربح. وإن كـان البـد مـن                          
الضرب. فالضرب وسيلة للتأديب وليست للعقاب، فال يكون ضربٌ ما مل تستنفذ أساليب الرتبـيـة    
مجيعها، فالشرع بني كيفية الضرب باعتدال، ويف مواضع معـيـنـة مـن اجلسـد كـبـاطـن الـقـدمـني                    
واإللية، وهنى عن الصفع على الوجه؛ ملا فيه من مضار صحية أثبتها الطب احلـديـث. وال يضـرب         
الوالدين األبناء بعد وعدهم بعدم الضرب، حتى ال يفقد الثقة هبم. "وكذلك االقتصاد يف الضَّـرب        
ال يبالغ فيه إىل سَفحِ الدَّمِ، وال يضرب ضرباً ال أثر له يف الـزَّجْـرِ وَالـرَّدْعِ، بـل يـكـون ضـربـه بـني                      
ضربتني، وكذلك يكون سَوْطُ الضرب بني سوطني، ليس حبديد يقطع اجللود وال بِبَالٍ ال يُـحَـصِّـلُ        
الْمَقْصُودَ،... وهذا االقتصاد يف الضرب والسَّوط جَـارٍ يف ضـرب الـرَّقـيـق والصـبـيـان والـبـهـائـم                          

 .١والنسوان عند التّأديب والرياضة والنُّشُوزِ"
 األثر: -٣

أصحاب النيب الكريم، فرسان النهار، رهبان الليـل، رجـال احلـرب والسـلـم، جنـوم أنـارت طـريـق                      
العتمة والظلمة، وكان منهج السلف يف األمور كلها سواء أكانت األمـور اعـتـقـاديـة أو مـنـهـجـيـة أو                     
. وسطية تقوم عـلـى املـنـهـج اإلهلـي، واجلـمـع بـني املـادة والـروح، والـدنـيـا                               سلوكية منهجاً وسطياً
واآلخرة، واألسرة واجملتمع، واحلقوق والواجبات، والفرد واجلماعة، والتـوازن فـيـمـا بـيـنـهـمـا بـال                 
إفراط وال تفريط، وال ترجيح جانب من اجلوانب على اآلخر. جيل ليـس كسـائـر األجـيـال، جـيـالً               
استحق بشهادة النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يكونوا خري القرون وخري األجيال يف هذه األمة، أمـةٌ    

"خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَـهُـمْ     :خري األمم. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل عليه وسلم 
. " لقد اهتم الرسول صلى اهلل عليه وسلم أوالً برتبية الصحابة على القيم اإلميانية واألخـالقـيـة        ٢"

والسلوكية، ثم بعد ذلك بنى هلم سوقاً للمعامالت، وَسنّ هلم الدستور االقتصادي اإلسالمـي، ومـن     
النماذج العملية لذلك التجار املسلمني الذين محلوا معهم رسالة اإلسالم يف جتارهتم يف كـثـري مـن          
دول شرق آسيا وأفريقيا، فكانوا سبيالً لدخول الكثري من الناس يف دين اإلسالم أفواجا، ويستنبط 

 من ذلك أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اهتم بالرتبية الروحية واألخالقية والنفسية 
 
 .٣٨٨، ٢، قواعد األحكام في مصالح األنام) : العز بن عبد السالم، ١(
روت،  ٨٥٠ھـ /٢٥٦) : البخاري، محمد بن إسماعيل (ت ٢( ي ا، ب غ ب م) ، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق وتعليق د. مصطفى ديب ال

ا( ٨٤]، كتاب الرقاق(٦  -١م،[ ١٩٨٧ه/ ١٤٠٧، ٣دار ابن كثير، ط ھ افس ب ن ) ، حديث (٧) ، باب ما يحذر من زھرة الحياة الدنيا والت
٢٣٦٢،   ٥) ، ٦٠٦٤. 
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واالجتماعية والبدنية، وكذلك بالرتبية االقتصادية، وكان من مثار ذلك تكوين الشخصية اإلسـالمـيـة      
 .١ذات السلوك القويم "

حيثّون الناشئة على النظر يف سرية املصطفى صلى اهلل     –قدمياّ وحديثاّ   –وقد كان العلماء واملربّون 
عليه وسلم وسري أصحابه األفذاذ، لينشئوا على حبّ اهلل ونبيه صلى اهلل عـلـيـه وسـلـم ويسـتـلـهـمـوا                 
معاني اإليثار والوفاء.. والصدق والعفاف والطهر والتقوى والكرم والفداء، وهذا ما دعا إلـيـه الـقـرآن         

(مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيـنَ مَـعَـهُ أَشِـدَّاء          الكريم يف إشارته الواضحة إىل ضرورة االقتداء بالصاحلني.  
وُجُوهِهِم مِّنْ ي عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْالً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِ
لَـظَ فَـاسْـتَـوَى       غـْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِجنِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْـتـَ  

م مَّـغْـفِـرَةً      هُـ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِـحَـاتِ مِـنْـ         
) [الفتح:   ].٢٩وَأَجْراً عَظِيماً

ترعرع الصحابة الكرام يف حضن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم وهنلوا الـديـن مـن غـديـر عـطـاءه،               
وتعلّموا العلم يف مدرسته التارخيية العظيمة. وشاركوا النيب أدق تفاصيل حياته، ليتبعوا سنة احلبيب 
املرسل، واهلادي املتّبع، فكان نبياً مرسالً، وقائداً عسكرياً، وأباً رحـيـمـاً مـنـصـفـاً، وحـبـيـبـاً حمـبـوب                    
عشقته العقول والقلوب، وال أحسب أحداُ من البشر نال من احلب واإلعجاب ما نـالـه حمـمـد رسـول          
اهلل املختار صلى اهلل عليه وسلم من أصحابه " مَا كَانَ شَخصٌ أَحَبُّ إِليهِمْ مِنْ رَسُولِ اهلل وَكَـانُـوا إِذَا          

 . ٢رَأوه لَمْ يَقُوموا لِمَّا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِه لِذَلِكَ "
ومن هذا املنطَلَقِ كان الصحابة رضي اهلل عنه، يتشبهون بأفعال وأقوال النيب يف سـائـر أمـورهـم مـن          
شدة حمبتهم له، وامتثاالً لسنته الشريفة. يسريون على هنجه، خبطى ثابتـة، يـتـبـعـون أدق تـفـاصـيـل                 
حياته، يف عباداهتم وسلوكهم اليومي، ومعامالهتم املعيشية وقد أنزل هلم القرآن الكريم النهج القويم، 
هذا الفيض الرباني الذي غذى املواهب، وفجر العبقريات، ومنى ثقافة القوم، ووضحه هلـم الـرسـول        
الكريم، مبا أمره به ربه العظيم بعد أن اختار األمة الوسط بني األمم، واختار هلا التشريع الوسط بني 
غلو اليهودية، وإفراط املسيحية. " فوسطية اإلسالم تقتضي إجياد شخصية إسالمية متزنة تـقـتـدي        

 بالسلف الصاحل يف مشول فهمهم واعتدال منهجهم وسالمة سلوكهم من اإلفراط والتفريط، 
 
 .٤٥) : شحاته، حسين حسين، االقتصاد اإلسالمي بين الواقع والتطبيق، ١(
 .١٣٢، ٣) ، ١٢٣٦٧) : ابن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، حديث (٢(
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والتحذير من الشطط يف أي جانب من جوانب الدين، والتأكيد علـى الـنـظـرة املـعـتـدلـة املـنـصـفـة                   
 . ١واملوقف املتزن"

إن الصحابة رضي اهلل عنهم مل يفهموا الدين على أنه رهبانـيـة أو دروشـة، ومل يـفـهـمـوا اإلميـان                   
والتقوى على أهنا انقطاع عن احلياة، أو انشغال عن تنميتها بالتفرغ للشعائر، بـل الـتـزمـوا مبـبـدأ             

 الوسطية امتثاالً لنهج دينهم القويم القائم على االعتدال والوسطية. 
والباحثة ستلقي الضوء على حياة جممـوعـة مـن الصـحـابـة األخـيـار، وإن كـان السـلـف الصـاحل،                           
مجيعهم قدوة للخلف. وأول درس يف الرتبية االقتصادية تعلّـمـه الصـحـابـة رضـي اهلل عـنـهـم هـو                      
املقاطعة االقتصادية (حصار الشعب) يف السنة السابعة من بعثة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلـم     

 وكانت يف شعب أبي طالب. 
"كان حصار الرسول صلى اهلل عليه وسلم والصحابة يف شعب أبي طالب متريناً على الصرب، وقـد     

 آتت هذه الوسيلة مثارها يف التغلب على األزمات. 
، وضيّقت احلصار على املسلمني، حـتـى انـقـطـع عـنـهـم             ٢زاولت قريش سالح املقاطعة االقتصادية 

العون وقلّ الغذاء، وبلغ هبم اجلهد أقصاه، وسُمع بكاء أطفاهلم من وراء الشعب، وعضَّتهم األزمـات    
العصيبة. عانى الصحابة رضي اهلل عنهم مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نتيجـة احلصـار أو        

 املقاطعة االقتصادية من: 
.أهنم ال يبيعون وال يشرتون 
.قطع أسباب الرزق عنهم 
.أهنم ال جيدون ما يأكلون وأطفاهلم 
.األزمة االقتصادية وغالء األسعار 
" ٣اجلوع وسوء التغذية، حتى أكلوا ورق الشجر من شدة احلاجة. 

ولقد صرب النيب صلى اهلل عليه وسلم ومَنْ معه يف حصار الشعب، وبعد زوال الغمة، هـاجـر الـنـيب       
صلى اهلل عليه وسلم وأمر أصحابه باهلجرة إىل املدينة املنورة، وهنا بدأت مشكلة اقتصادية أخرى 

 زيادة األعباء االقتصادية على عاتق األنصار. 
 
 .٩م، ٢٠٠٢ه/ ١٤٢٣، ١) : الفريح، مازن بن عبد الكريم، الرائد دروس في التربية والدعوة، جدة، دار األندلس الخضراء، ط١(
د ٢(  ي جم جوي، ت حظر ال حري، ال ) : المقاطعة االقتصادية، يقصد بالمقاطعة االقتصادية: قطع أي عالقة اقتصادية، من مثل: الحظر الب

 األرصدة، منع االستيراد والتصدير، إيقاف المساعدات والمعونات عن الدولة المفروض عليھا الحظر.
ع، ٣(  وزي ت شر وال ن ل ة ل ي م ل ) : الرماني، زيد بن محمد، معالم التربية االقتصادية المشكالت والتدابير الوقائية، الرياض، دار الورقات الع

 وما بعدھا.  ٨م، ٢٠٠٥ه/ ١٤٢٦
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.ارتفاع نسبة الفقر يف املدينة 
. (املناسبة للمهاجرين) عدم توفّر فرص العمل 
. (املهاجرون) عدم كفاية املوارد االقتصادية لتلبية حاجات السكان اجلدد 
.احلاجة إىل دور للسكنى للمهاجرين 
.وجود الثروات الثابتة يف يد األنصار 

فهل تدور عجلة احلياة االقتصادية على أساس الثروات الثابتة يف يد األنصار وحدهم، بيـنـمـا يـكـون        
املهاجرون عمّاالً لديهم؟!. وما هي احللول املقدّمة، والتدابري االقتصادية املرئـيـة حلـل مشـكـلـة ورود               

 . فقاسم األنصار أخوهتم املهاجرين املال واألرض واملسكن، ولقمة الطعام.١املهاجرين إىل املدينة؟!"
"ووصل األمر باملهاجرين أن قالوا يا رسول اهلل: ما رأينا مثل قوم قدمنا علـيـهـم، أحسـن مـواسـاة يف               
قليل، وال أحسن بذالً يف كثري، لقد كفونا املؤونة وأشركونا يف املهنأ، حـتـى لـقـد خشـيـنـا أن يـذهـبـوا                   

. عاش الصحابة األخيار، املهاجرين واألنصـار،  ٢باألجر كله، قال: ال، ما أثنيتم عليهم ودعومت اهلل هلم"
حياة رفعة وإباء عن ملذات الدنيا الزائلة، وفق ميزان االقـتـصـاد واالعـتـدال يف سـائـر مـعـيـشـتـهـم.                      
وللصحابة صور كثرية يف حياة الوسط واالعتدال اليت استنوا هبا من خري البشر عبادةً وسلوكاً وعمل. 
وملا كان النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم هو املرجعُ األولُ يف الـبـيـانِ واملـطَـبِّـقُ حلـدودِ اهلل بـال زيـادةٍ وال                      
نقصانٍ، وكان صحابتُه الكرامُ خريَ من اهتدى هبديه وفَهِمَ مضمونَ أمرِه وهنيِه، وجب علينـا أن نـعـرج        
على بعض املواقف الرتبوية اهلامة يف حياة السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم. ولنبدأ بالسبّاق يف كـلّ     

 شيء، حبيب املصطفى وخليله، وصديقه الصدّوق. 
 أبو بكر الصدّيق:  -أ 

عاش أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه مع أسرته الكبرية ببساطة وتواضع حتى بعد أن صـار خـلـيـفـة            
رسول اهلل. وحتى بعد أن فُتح للمسلمني أبواب الرزق والرَّغد، وبدأت خريات الشام والعـراق تـفـد إىل         

 املدينة. بقي الصِّدِّيق يلتزم القناعة اليت تربى عليها يف مدرسة النيب الكريم. 
"ومل يكن الصِّدِّيق يلتزم القناعة جملرد الزهد، بل كانت قناعته جـزءاً مـن فـلـسـفـتـه... فـهـو يُـقـدس                        
اللقمة احلالل، وحياذر أن يُدخل جوفه كسرة فيها شبهة، وهو يرى أن احلالل ليس من الكثرة حبيـث  

 يتَّسع لإلسراف؛ فإذا وُجد سرف، أو ترف، فاعلم أن مثة سُبالً للعيش غري مشروعة.
 
 .١١) :خالد، خالد محمد، خلفاء الرسول، ١(
 .١٣) : المرجع، نفسه، ٢(
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ال يعجبين الرجل يأكل رزق أيام يف يوم واحد." كان إصراره    "وقد جاء عن أبي بكر رضي اهلل عنه: 
عظيماً على أال ينال من بيت املال إال ما يكفيه وأهله باملعروف. وما نال من املال وهو خلـيـفـة، وال       
نال من مناعم احلياة إال ما كان يأكل وأهله من جريش الطعام وإال ما كـانـوا يـلـبـسـون مـن خشـن               

 .١الثياب"

 :عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه -ب 

أمري املؤمنني، صهر رسول اهلل، الفاروق العادل، الذي حكم.. فعدل.. فأمن. فهو من األئمة الـذيـن          
يرمسون للناس خط سريهم، ويتأسى هبم الناس بأقواهلم وأفعاهلم يف هـذا احلـيـاة، فسـريتـه مـن               
أقوى مصادر اإلميان، والعاطفة اإلسالمية الصحيحة والفهم السليم هلذا الدين، فمـا أحـوج األمـة        
اإلسالمية إىل الرجال األكفاء الذي يقتدون بالصحابة الكرام وجيسّدون املعاني الساميةـ فيُحيوهنا 

 برتبية أبنائهم عليها. جاعلني من الصحابة األطهار نرباساً وقدوة ألبنائهم.
نفسه من طيبات كثرية، ومن مناعم مل يُحرمها اهلل عليه؛ ألنـه كـان      "لقد حرم عمر رضي اهلل عنه 

حيمل يف أمانة كاملة مسئولية القدوة، ولو شاء أن يظفر باملناعم املباحة على كـثـرهتـا لـظـفـر هبـا              
مجيعاً، ولكنَّ بطولة روحه وعظمة نفسه، واستقامة هنجه محلته دائمـاً عـلـى أن يـلـتـزم الـكـفـاف،                  

 وخيتار الشَّظف....

والذي نفسي بيده، لو ال أن تـنـقـص حسـنـاتـي لشـاركـتـكـم يف لـني                         "وهو القائل رضي اهلل عنه:  
عيشكم، ولو شئت لكنت أطيبكم طعاماً، وأرفهكم عيشاً، ولنحن أعلم بطيب الطعام مـن كـثـري مـن         
آكليه، ولكننا ندعه ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضـع كـل ذات محـل محـلـهـا، وإنـي                    
ألستبقي طيباتي؛ ألني مسعت اهلل تعاىل يقول عن أقوام، أذهبتم طـيـبـاتـكـم يف حـيـاتـكـم الـدنـيـا                   

 واستمتعم هبا ". 
 .٢هكذا كانت حياة الفاروق العادل ال ينام إال غَباً.. وال يأكل إال تقوتاً.. وال يلبس إال خشناً.."

"ويف خالفته سنة مثاني عشرة، كان أول عام الرمادة أصاب الناس حمـل وجـدب وجمـاعـة تسـعـة              
أشهر، مل يأكل عمر بن اخلطاب مسناً وال مسيناً حتى أحيا الناس، وكان يقول: لتمرنن أيها البطن  

 .٣على الزيت ما دام السمن يباع باألواقي" 
 
 .١٢٠م، ١٩٨٥ه/ ١٤٠٥، ٣، بيروت، دار الكتاب العربي، طخلفاء الرسول) : خالد، خالد محمد، ١(
  .١٨٤و  ١٧٦) : المرجع نفسه، ٢(
اس، ٨٤٥ه/٢٣٠) : ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد هللا البصري الزھري (ت٣(  ق إحسان عب ي حق رى، ت ب ك ات ال ق طب م) ، ال

 .  ٣١٣و ٢٨٣، ٣]،٨ -١م،[  ١٩٦٨ه/١٣٨٧، ١بيروت، دار صادر، ط
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دخل عمر على ابنه، وعنده حلم، فقال له: "ما هذا ؟ " قال: قرمنا إىل اللحم،[ اشتدت شهوتـه إلـيـه]            
 .١فاشرتينا منه بدرهم. قال: "وكلما اشتهيت اللحم اشرتيته؟ كفى باملرء سرفاً أن يأكل كلما اشتهى "

وقد رُوي يف سرية عمر بن اخلطاب إنه منع الناس يف وقت ما من خـالفـتـه مـن أكـل الـلـحـم يـومـني                     
متتالني يف األسبوع، حيث كان اللحم قليالً ال يكفي الناس بـاملـديـنـة، فـرأى عـالجـاً لـذلـك أن ميـنـع                      

فإن رأى من خـرج عـن      -ومل يكن باملدينة سواها  -الذبح. وكان يأتي مَجْزَرَةُ الزبري بن العوام بالبقيع  
 هذا املنع، ضربه بالدرة، وقال له: "هال طويت بطنك يومني"؟

اخلرق يف املعيشة أخوف عندي عليـكـم مـن الـعـوز؛ ألنـه ال يـبـقـى مـع                        "و قال عمر رضي اهلل عنه: 
 .٢الفساد شيء، وال يقل مع اإلصالح شيء "

هذا رجل تأدب على يد حممد رسول اهلل، وهنل من ينبوع علمه، وارتوى من عذب كالمه، وعلـى هـذا     
اهلدي سار الفاروق رضي اهلل عنه جيوع، ويتقشف يف مطعمه وملبسه، وهو يطـالـب أهلـه وذويـه أن           
يرتفعوا دوماً إىل مستوى املسؤولية فيُعطوا كثرياً، ويأخذوا قليالً، وأن يكونوا قدوة لغريهم يف العفـاف  

 والكفاف.

 :عثمان بن عفان رضي اهلل عنه -ج 

أما عثمان بن عفان رضي اهلل عنه الغين احليّي الكريم، فقد كان سخياً معـطـاءً، اشـرتى بـئـر رومـة،             
وجهز جيش العسرة، ووضع مال جتارته بني يدي النيب الشريفتني، طالباً الـتـجـارة الـراحبـة مـع اهلل             
تعاىل. "تتألق روح العابد األوَّاب يف قدرته على الزهد والبساطة، فكثرياً ما كان يطبقها على حـيـاتـه،        
وهو الذي تتدفق عليه األموال، وينفقها باليمني والشمال. وقد كان يُطعم الناس طعام اإلمارة، ويأكـل   

 . ٣هو اخللَّ والزيت "
"اشتهر أمري املؤمنني عثمان رضي اهلل عنه بأنه من أهل الغنى والثروة، ولكن مع هذه الشهرة فإنه قد  
رويت عنه أخبار تدل على أنه كان من الزاهدين يف الدنيا، أن عمر وعثمان رضي اهلل عـنـهـمـا دُعـيـا           
إىل طعام، فلما خرجا قال عثمان لعمر: قد شهدنا طعاماً لوددنا أنا مل نشهده، قـال: لِـمَ؟ قـال: إنـي              

 أخاف أن يكون صُنع مباهاة. فهذا فقه من عثمان رضي اهلل عنه مبجاالت السخاء اإلسالمي؛ 
 
 .٣٥٠، ١) : يُنظر، ابن أبي الدنيا، إصالح المال، ١(
ور ٩٠٤ه/ ٣١١) : الخالل، أبو بكر أحمد بن محمد بن ھارون بن يزيد البغدادي (ت٢(  ت م) . الحث على التجارة والصناعة العمل، تحقيق الدك

 .١٥، ١]، ٢-١م،[١٩٩٥ھـ/ ١٤١٥، ١عبد الفتاح أبو غدة، بيروت، دار البشائر ط
 .٢١٦، ١) : يُنظر، الرياض النضرة في مناقب العشرة، ٣(
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فالسخاء يف اإلسالم ال يكون بالتفاخر بالكرم والتباهي بنوع الطعام أو كثرته، وإمنـا يـكـون بـبـذل            
املال من غري إسراف وال خيالء، مع شكر املنعم سبحانه وتعاىل والتواضع للناس. وهذه النظرة مـن   

 .١عثمان تعترب من التزهيد باجلاه الدنيوي، وهذا يدل على أنه كان من الزاهدين يف ذلك "
 علي بن أبي طالب: -ث 

منذ طفولته الباكرة، محل اإلسالم يف قلبه. ومحل معه كل أعباء الرجال، وهو الرجل الـذي تـربـى         
يف بيت النيب الكريم، فكان ابناً وأخاً، وصهراً ونسباً، وخليفةً للرسول العظيم؛ فـأي شـرفٍ حـظـي         
به علي". ولقد قطع حياته وقضى أيامه. ومحل معه كل أعباء الرجال. وعاش كـمـا وصـفـه الـنـيب                 

خمشوشن يف سبيل اهلل "، مَقتَ الرتف من كل نفسه، ونأى عنه بكل قـوتـه       "صلى اهلل عليه وسلم: 
 .٢وعزمه. ذلك أنه فهم اإلسالم وعاشه، وتعلّم منه أن الرتف مشغلةُ الفارغني العاطلني "

 .٣"وكان يعيش عيشة البسطاء الودعاء،... يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما جشب "
.[ : ومَجْشُوبٌ أَي غليظ خَشِنٌ  [طَعامٌ جَشِبٌ

 كان علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه يشرتي القميص بدرمهني، ويشرتي الدرع بألفني.  
عنه أن من الفقه يف الدين الـتـزام صـفـة االتـزان واالعـتـدال يف                 "بيّن أمري املؤمنني علي رضي اهلل

عرض أمور الدنيا وحماولة إصالح الناس، وذلك بأن يسري الداعـيـة يف خـط وسـط بـني مـقـامـي                   
اخلوف والرجاء، فال ينطلق يف ختويف الناس إىل احلد الذي جيعلهم يقنطون من رمحـة اهلل، وال      

 .٤ينطلق يف ترغيب الناس إىل احلد الذي جيعلهم يأمنون من عذاب اهلل تعاىل "
 عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنه: -ج 

وها هو الصحابي اجلليل عبد اهلل بن عباس، عندما مرض، قال له عثمان بن عفان: أال أمر لـك     "
بعطاء؟ قال: ال حاجة يل فيه، قال: يكون لبناتك..، قال: أختشى على بـنـاتـي الـفـقـر؟ إنـي أمـرت                    

يقول: من قـرأ     صلى اهلل عليه وسلم بناتي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، فقد مسعت رسول اهلل 
 . ٥الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبداً "

 مل يكن ابن عباس رضي اهلل عنه يف هذا املوقف لريفض عطاء اخلليفة، إمنا رفضه جاء من تربية 
 
زھراء، ط١(  .    ١٣٤م، ٢٠٠٦ھـ /١،١٤٢٧) : الصالبي، علي محمد محمد، سيرة عثمان بن عفان رضي هللا عنه، اعتنى به أسامة بن ال

http://www.slaaby.com 
 .٤٨٥) : خالد، خالد محمد، خلفاء الرسول، ٢(
م،[١٩٨٥ه/ ١٤٠٥، ٤م) ، حلية األولياء، بيروت، دار الكتاب العربي، ط١٠١٩ه/ ٤٣٠) : األصبھاني، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا (ت٣( 
٨٤، ١]، ١٠ - ١. 
 .  ١،٣٢١م، ٢٠٠٥ھـ / ١٤٢٦، ١) : الصالبي، علي محمد، سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اعتنى به أسامة بن الزھراء، ط٤(
 .١٣٨م، ٢٠٠٤ه/ ١٤٢٤، ١) : عمران، أحمد علي محمد، رجال حول الرسول، عمان، دار البيت العتيق، ط٥(
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قرآنية حممدية، يعلّم من خالهلا بناته، وبنات املسلمني بأن الرزاق هو اهلل عز وجل وإن الـكـفـاف هـو       
مبدأ صحابة رسول اهلل. هذا هو حال الصحابة مجيعاً، وكذلـك كـان حـال الـتـابـعـني، يـعـيـشـون يف                       
تواضع يف دنياهم، وإقبال على اآلخرة، فحـيـاهتـم جسـراً يـعـربونـه ألخـرهتـم. فـكـانـوا يـتـجـوزون يف                             
. بفِعله وحياولونَ أن يقتَدُوا به ويبذُلونَ قُصارى جهدِهم ليقتَرِبوا مـن    صالهتم؛ حيتَجُّونَ يف هذا األمرِ
كيفيةِ صالتِه وميتدحون من شابَهَتْ صالتُه صالةَ النيب، ويتبارَوْنَ فيما بينهم ليُثبِتُوا أيُّهـم أعـلـمُ هبـا         
من اآلخرين، فهذا يدُلُّ على أهنم أيقَنوا أن املرجعَ هو فعلُـه وأن الـتـخـفـيـفَ الـذي أمَـرَ بـه هـو عـنيُ                          
صالتِه. ومل تكن حياة الصحابيات أقل أمهية من حياة الصحـابـة، وهـن أمـهـات املـؤمـنـني، وأخـوات                   
املهاجرين، ونصريات اجملاهدين. فقد كن يف منط حياهتن خري عون ألزواجهن على مصاعب احلـيـاة،    
وكن العفيفات املرتفعات عن مباهج الدنيا وزخرفها. فعشن الصحابيات الطاهرات حيـاة متـثـلـت يف          
االعتدال واالقتصاد يف سائر معيشتهن، فأية قدوة صاحلة للنساء املسـلـمـات يف ذلـك الـزمـان وإىل               

(يَـا   آخر الزمان.. إذا كانت أمهات املؤمنني مسرفات يبحثن عن حظوظ الدنيا وشهواهتا وزيـنـتـهـا..؟             
سَـرِّحْـكُـنَّ سَـرَاحـاً        وَأُأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَـتَـعَـالَـيْـنَ أُمَـتِّـعْـكُـنَّ                

  ( )        (وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ   -جَمِيالً أَجْـراً عَـظِـيـمـاً
قبسات ضئيلة أضئنا جانباً منها، إهنم الصحابة الذين آمنوا بالرسـول وسـاروا     ].  ٢٩  -  ٢٨[األحزاب:   

معه، آمنوا بأن القرآن دستورهم العظيم، وحممداً نبيهم الكريم، وسنته معيارهم القويم. فـقـد كـانـت          
حياته صلى اهلل عليه وسلم وحياة خلفائه الراشدين، وصحابته الغّر امليامني، هي املذكرة التـفـسـرييـة     
والرتمجة العلمية لنصوص الشريعة. ويف عصرنا الراهن ال تستقيم احلياة إالّ بـالـعـودة إىل تـطـبـيـق                 
السنّة النبوية الشريفة، وإتباع نبيها القدوة، وصحابته األسـوة، سـيـمـا وأن حـيـاة الصـحـابـة مـلـيـئـة                        
باملواقف الرتبوية اهلادفة، ويف سرية الرسول الكريم، وسرية صحابته النجوم املتأللئة، عرب وعظة لـكـل    
ذي لُب. "ألن االعتدال ينظم كلّ شؤون املسلم يف هذه احلياة، واالعـتـدال هـو الـطـريـق الـوسـط بـني                    
اإلفراط والتفريط ومها اخللقان الذميمان، فاالعتدال يف الـعـبـادات أن ختـلـو مـن الـغـلـو والـتـنـطـع                          
واإلمهال والتفريط، ويف النفقات احلسنة بني السيئتني: فال إسـراف وال تـقـتـري، ولـكـن الـقـوام بـني                      
اإلسراف والتقتري. ويف اللّباس، حدٌّ بني الفخر واملباهاة، ولباس اخلشن واملـرقَّـعـات، وهـو يف املشـي               

 . ١حدٌّ بني االختيال والتَّكرب، وبني املسكنة والتذلُّل، وهو يف كل جمال وسطٌ ال تفريط وال شطط "
 
 .١٦٦م، ١٩٩٢ه/١٤١٢) : الجزائري، أبو بكر جابر، منھاج المسلم، بيروت، دار الفكر، ١(
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 القاعدة األخالقية: -ب 
"إن املثل األخالقية العليا، والقيم الروحية الرفيعة، من اإلميان والعمل الصاحل واخلُلق الكريم، هـي  

 .١الثروة اليت ال تنفد، والكنوز اليت ال تفنى، والباقيات الصاحلات على مر األعوام واألعصار"
وال تقل القاعدة األخالقية أمهية عن القاعدة اإلميانية يف الرتبية االقتصاديـة، فـإذا كـان اإلميـان           
روح فاألخالق جسدها وسلوكها، "إن منط السلوك اإلنساني للمسـلـم حمّـكـم بـالـقـيـم األخـالقـيـة                  
اإلسالمية اليت تقوم على املسؤولية أمام اهلل أيا كان مصدر االلتزام ذاتياً أو تعاقدياً مع الغري، ممـا  

 . ٢يُلزم مراعاة القيم اإلنسانية املرتبطة هبذا السلوك كالقناعة والصدق واألمانة والوفاء والعدل..."
فالشرائع السابقة اليت شرعها اهلل للعباد كلها حتث على األخالق الفاضلة، ولكن الشريعة الكاملـة   

 جاء النيب صلى اهلل عليه وسلم فيها بتمام مكارم األخالق وحماسن اخلصال.
وإن سر رسالة النيب الكريم مل يكمن يف احلفاظ على بقاء اجملتمع البشري فقط، بـل وإصـالحـه،         
وتطويره حنو األفضل؛ كي يتحقق له النجاح والفالح يف الدارين، جعل إصالح أخالقهم يف املقدمة  
من الغايات اليت يسعى ليحققها. ألن أخالق املرء هي املرآة الصافية لسـريتـه، ومـظـهـر جـلـي مـن                
مظاهرها. وأخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن من مقاصد بعثته إمتام حماسن األخالق اليت هـي     

 "جوهر اإلسالم وروحه السارية يف مجيع نواحيه، ويؤكد ذلك قول النيب صلى اهلل عـلـيـه وسـلـم:          

 . ٣إمنا بعثت ألمتم صاحلَ األخالق"
 الواجب اخللقي: -١

"أي احملافظة على أخالق اإلنسان نقية مستقيمة علـى طـريـق احلـق وااللـتـزام بـأمـر اهلل تـعـاىل                        
وهنيه. هذه األخالق حباجة إىل نظام اقتصادي إسالمي يُوفر لإلنسـان فـرص الـعـمـل والـكـسـب،                
فيَحول بذلك بينه وبني االحنراف والوقوع يف اجلرمية اليت ال يُحرك إليها شيء مثـل الـعـجـز عـن          
إشباع احلاجات. وخيدع نفسه من يتصور أن القيم اخلُلقية مبعزل عن القيم االقتصادية أو غريها  
من القيم اإلسالمية، بل إن القيم اخلُلقية دائماً حاكمةٌ آمرةٌ موجهةٌ لكل شعبة مـن شـعـب احلـيـاة          
اإلنسانية. واإلسالم من أجل أن يُكوّن هذه القيم األخالقية جلأ إىل الـوحـي يسـتـنـبـئـه عـن تـلـك                      

 القيم، ويف القرآن الكريم، ويف السنة النبوية املطهرة حبرٌ زاخرٌ من هذه القيم اخلُلقية؛ فما من 
 
 .١٠٦) : القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي، ١(
 .٧٣) : قنطقجي، سامر، فقه المحاسبة، ٢(
 .١٧) : سبق تخريجه، في ص ٣(
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خري أو برٍ أو معروفٍ إال أمرنا اإلسالم به، وما من شرٍ أو إثمٍ أو منكر إال وهنانا عنه، واإلنسان املـكـلـف      
الراشد بني االمتثال ألمر اهلل ورسوله، واالنتهاء عما هنى اهلل ورسوله، جيد نفسه مع هذه الـقـيـم بـل         
تظل معه حيّة نابضة طوال حياته، فهي من ثوابت اإلسالم اليت ال تتغري، فـاخلـلـق قـيـمـة ثـابـتـة مـثـل                  

 . ١العقيدة والعبادة"
"اخللُق هيئة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال اإلرادية االختيارية مـن حسـنـة وسـيـئـة، ومجـيـلـة                 
وقبيحة، وهي قابلةٌ بطبعها لتأثري الرتبية احلسنة والسيئة فيها، فإذا ما رُبيت هذه اهليئـة عـلـى إيـثـار          
الفضيلة واحلقّ، وحبّ املعروف، والرغبة يف اخلري، ورُوِّضت علـى حـبِّ اجلـمـيـل، وكـراهـيـة الـقـبـيـح،                     
وأصبح ذلك طبعاً هلا تَصدر عنه األفعال اجلميلة بسهولة، ودون تكلّف قيل فيه: خُلق حسـن. ونُـعـتـت         
تلك األفعال اجلميلة الصادرة عنه بدون تكلف باألخالق احلسنة، وذلك كخلق احلـلـم واألنـاة، والـكـرم          
وما إىل ذلك من الفضائل اخلُلُقية، والكماالت النفسية. كما أنّها إذا أُمهلت فلم تُهذب التهذيب الالئـق   
هبا، ومل يُعنَ بتنمية عناصر اخلري الكامنة فيها، أو رُبيت تربية سيئة حتى أصبح القبـيـح حمـبـوبـاً هلـا           
واجلميل مكروهاً عندها، وصارت الرذائل من األقوال واألفعال الذميمة تصدر عنها دون تـكـلّـف قـيـل        
فيها: خُلق سيئ، ومسيت األقوال واألفعال الذميمة اليت تصدر عنها باألخالق السيئة، وذلك كاخليانة  
والطمع، ومن هنا نوَّه اإلسالم باخللق احلسن ودعا إىل تربيته يف املسلـمـني، وتـنـمـيـتـه يف نـفـوسـهـم،                  

) [القلم:     . ٢وأثنى على نبيه حبسن خلقه" "إن الطفل حني يُولد يكون نـاقـصّ        ]. ٤(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ
اإلنسانية، فهو ال يرثها عن أبويه، وإمنا يكتسبها، وهذه نقطة مهمة للغاية عن طريق الرتبية واملخالطة 
األسرية واالجتماعية. يكتسب الطفل الفكر واألخالق واملشاعر واللغة ومعايري اخلـطـأ والصـواب، وإن         
ولد اإلنسان ال يُصبح إنساناً إالّ إذا ربّاه إنساناً، ومن هنا يأتي شرف املهمة اليت تقوم هبا األمـهـات يف       

 . ٣البيوت "
فاألخالق يف جانبها العملي أمر مكتسب خيضع للممارسة والتعود حتى يتطابق مع اجلـانـب الـنـظـريّ        
اجملرد. وإذا كانت الرتبية تتناول قوى اإلنسان وملكاته فإنّ عـمـل األخـالق هـو تـوجـيـه هـذه املـلـكـات                       
واألعمال حنو االستقامة، وجعلها عادات سلوكيّة راسخة، لذلك كله فإنّ إعداد النشء إعـدادًا خُـلُـقـيـاً          

 حيتاج إىل أن حندّد أوالً األهداف اليت نسعى إليها ثم الوسائل املوصلة إىل األهداف.
 
 .١٤٨) : محمود، علي عبد الحليم، التربية االقتصادية اإلسالمية، ١(
 .  ١٥١) : المرجع نفسه، ٢(
 . ١٥) : بكار، عبد الكريم، ھكذا تكون األمھات، ٣(
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 ومن أهم األهداف األخالقية للرتبية االقتصادية: 
* حتقيق التوازن بني القيم األخالقيّة النظريّة والقيم املُمّارسة يف اجملتمع، واألخـذ مـن الـعـادات            
والتقاليد مبا يتمشى مع قيم اإلسالم الثابتة؛ اليت يتطور الناس لريتقوا إليها وليمارسوها يف صور 
أفضل من ممارستها يف أجواء اجلهل والتخلف. وهذا التوازن هو الذي حيقق ما يسمى بـالـتـكـيّـف       
مع املتغريات، ويساعد على إعادة النظر يف العادات والتقاليد االجتماعية لتتطابق كـلـهـا مـع قـيـم             

 احلياة اليت يتطور الناس حوهلا، ويغيّرون من أساليبهم وطرقهم ملالءمتها. 
* ربط التقدم االقتصادي، والتكيّف االجتماعي باألخالق، فالتقدّم االقتصادي ال يعتمد علـى مـا      
متلك األمة من إمكانات مادية، وقوى بشرية متعلّمة مدّربة فحسب، بل على ما يتحلّى بـه األفـراد       
املنتجون من سلوك أخالقي حيكم عالقات اإلنتاج، وحيقق التعاون، ويعمق اإلحساس باملسـؤولـيـة،    

 ويصون احلقوق، ثم ما يساعد األفراد على زيادة التكيّف االجتماعي والنفسي يف اجملتمع.
* يُعد السلوك األخالقي مبثابة الركيزة األساسية اليت يقوم عليها أي نشاط إنساني، فهي الـقـوة      
اليت تنظم احلياة االجتماعية، فالواجب األخالقي يُحتم على الفرد املسلم أن حييا لديـنـه أوالً، ثـم        

 جملتمعه. 
"حتقيق األخالق الفاضلة املطلقة، يف سلوكنا وحياتنا حتقيقاً فعلياً مستمراً، ثابتاً غري متقلب، بـال   
نفاق وال رياء، ال يكون إال نتيجة لإلميان باليوم اآلخر. فاحللم واألناة، والتضـحـيـة، والصـرب عـلـى            
الشدائد، والسمو بالنفس عن الدناءات، كل ذلك يتحلى به املؤمن ألنه ينتظر جـزاءه عـنـد اهلل، ال          
عند اجملتمع وال عند الناس. لذلك فإن أخالق املؤمن ثابتة ال يزعزعها شيء مـن أعـراض احلـيـاة          
الزائلة. وكذلك انضباط مجيع الدوافع والغرائز اجلاحمة، إمنا يتم خوفاً من اهلل، وطمعاً يف جنته،  
إن اإلسالم وضع لكل دافع غريزي، من الرتغيب والرتهيب، ومن التسامي به، ما خيضعه لشـريـعـة      
اهلل فيجعله طاقات مثمرة يف حياة الفرد واجملتمع، بدالً مـن أن يـعـاكـس اإلنسـان هـذه الـدوافـع                     
فتنقلب إىل طاقات مبددة عندما يصطدم بالكبت واإلحباط، فتوجيه الدوافع يف اإلسالم خري مـن    
ألف مرة من كبتها أو تناسيها، كما يف العقائد األخرى اليت تبالغ يف الزهد، واليت ال تراعي الفطرة 

 .١اإلسالمية"
 كما جيب أن يفهم املسلم بأن االلتزام باألخالق الفاضلة له أثر مباشر يف حتقيق الربكة يف األرزاق 

 
 .٩١م،١٩٩٧ه/ ١٣٩٩، ١) : النحالوي، عبد الرحمن، أصول التربية اإلسالمية وأساليبھا، دمشق، دار الفكر، ط١( 
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وحتقيق األمن النفسي، والرضا الذاتي، باإلضافة إىل الثواب العظيم املدخر لـه يـوم الـقـيـامـة، كـمـا                 
جيب أن يؤمن إمياناً راسخاً أنه ال ميكن الفصل بني األخالق واالقتصاد. إن األخالق اإلسالمية تنشأ  
مع العقيدة وتسري يف العبادات وتتفاعل مع املعامالت فهـي الـثـمـار اجلـمـيـلـة واملـفـيـدة واملـطـلـوبـة                        
واملرغوب فيها من اإلنسان على اختالف مشاربه وملله وحنله، وهـي أسـاسـاً تـبـدأ بشـد األفـراد يف                  

 اجملتمع برباط متني. 
 الشعور النفساني: -٢

"من تعريفات النفس: أهنا مَجْمَع الشهوات داخل اإلنسان، لذلك فـمـن طـبـيـعـتـهـا أهنـا تـطـمـح دومّـا                        
لتحقيق ما هتوى وترغب، وتريد أن يكون هلا حظ ونصيب يف كل عمل يقوم بـه اإلنسـان دون الـنـظـر            
إىل عواقب ذلك، كالطفل الذي يقوم بالضغط واإلحلاح على أبويه للحصول على شيء قد يكـون فـيـه      

 ضرره،... والنفس هتوى ومتيل إىل حتصيل الشهوات، هذه الشهوات تنقسم إىل قسمني: 
 الشهوة اجللية: هي اللذة الناجتة عن الطعام والشراب و...

أما الشهوة اخلفية: فهي تلك اللذة الناجتة عن مدح الناس وثنائهم، وكذلك الشعور بالعلو والـتـمـيـيـز         
 .١على اآلخرين، وارتفاع املنزلة عندهم، والتقدم عليهم"

"إن أول قوة تظهر يف اإلنسان وأول ما يتكون هي القوة اليت يشتاق هبا إىل الغذاء الذي هو سبب كونـه   
حياً فيتحرك بالطبع إىل اللنب يلتمسه من الثدي الذي هو معدنه من غري تعلّيم وال توقيف أو حيـدث    
له مع ذلك قوة على التماسه بالصوت الذي هو مادته ودليله الذي يـدل بـه عـلـى الـلـذة واألذى. ثـم                     
تتزايد فيه هذه القوة ويتشوق هبا أبداً إىل االزدياد والتصرف هبا يف أنواع الشهوات. ثـم حتـدث فـيـه            
قوة على التحرك حنوها باآلالت اليت ختلق له الشوق إىل األفعال اليت حتصل له. ثـم حيـدث لـه مـن            
احلواس قوة على ختيل األمور ويرتسم يف قوته اخليالية مثاالت فيتشوق إليهـا ثـم تـظـهـر فـيـه قـوة                 
الغضب اليت يشتاق هبا إىل دفع ما يؤذيه، ومقاومة ما مينعه من منافعه. فإن أطاق بنفسه أن يـنـتـقـم        
من مؤذياته انتقم منها وإال التمس معونة غريه وانتصر بوالديه بالـتـصـويـت والـبـكـاء. ثـم حيـدث لـه                    
الشوق إىل متييز األفعال اإلنسانية خاصة أوالً بأول حتى يصري إىل كماله يف هذا التمـيـيـز فـيـسـمـى          

 حينئذ عاقال. ويؤاخذ باشتهائه للمآكل واملشارب واملالبس الفاخرة ويزين عند هذا خلق النفس 
 
 .٥٦م،  ٢٠٠٩ه/١٤٣٠، ١) : الھاللي، مجدي، التوازن التربوي، القاھرة، دار السراج، ط١(
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 والرتفع عن احلرص يف املآكل خاصة ويف اللذات عامة. 
 .١وجيب إليه إيثار غريه على نفسه بالغذاء واالقتصار على الشيء املعتدل واالقتصاد يف التماسه "

"يؤمن املسلم بأن سعادته يف كلتا حياتيه: األوىل، والثانية، موقوفة على تأديب نـفـسـه، وتـطـيـبـهـا،             
 -(قَدْ أَفْلَحَ مَـن زَكَّـاهَـا)            وتزكيتها، وتطهريها، كما أنَّ شقاءها منوط بفسادها، وتدسيتها وخبثها، 

كما يؤمن املسلم بأن ما تطهرُ عليه النفس وتـزكـو هـو       ]. ١٠  -  ٩(وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا) [الشمس:     
حَسَنة اإلميان، والعمل الصاحل، وأن ما تتدسى به وختبث وتفسد هو سيئة الكفر واملـعـاصـي، مـن         
أجل هذا يعيش املسلم عامالً دائماً تأديب نفسه وتزكيـتـهـا وتـطـهـريهـا، إذ هـي أوىل مـن يُـؤدب،                       
فيأخذها باآلداب املزكيِّة هلا واملطهرة ألدراهنا، كما جينبها كل ما يُفسدها مـن سـيـئ املـعـتـقـدات،            
وفاسد األقوال واألفعال، يُجاهدها ليل هنار، وحياسبها يف كل ساعةٍ، حيملها على فـعـل اخلـريات،      
ويدفعها إىل الطاعات دفعاً، ويصرفها عن الشرِّ صرفاً ويردها ردَّاً، ويتبعُ يف إصالحهـا وتـأديـبـهـا        

 . ٢لتطهر وتزكو"
 احلاجة والشعور باآلخرين: -٣

" مازال الناس بالفطرة يسعون منذ القدم يف تلبية حاجاهتم االقتصادية املختلفة، وإمنا االختـالف   
بينهم يقع يف درجة اإلشباع وأسلوبه، وليس يف حجم الوفرة االقتصادية مما جعل املشكلة تنحصر 
يف اإلنسان ذاته الذي حيتاج دائماً إىل هتذيب وتربية، لريقى إىل درجات القناعة االقتصادية، فعلى 
الرغم من أنّ قلة املوارد االقتصادية تُزعـج اإلنسـان وتُـثـري لـديـه املشـكـالت، إالّ أن حـدّهتـا تـقـل                             
وتضعف حبسب قوة صلته باهلل تعاىل، وقد أشار كثري من علماء النفس املعاصرين إىل أن السعـادة  
اليت يتطلع إليها الفرد إمنا تنبع من ذاته، وليست تتأتى من كثرة األشياء واملمتلكات، كـمـا أشـارت        
العديد من الدراسات احلديثة إىل وجود عالقة بني الرتف احلضاري وبني التوتر الـنـفـسـي، وهلـذا          
يُلحظ يف حال السلف االستقرار النفسي يف حال الشدة والرخاء على حد سواء حـتـى إن أحـدهـم         

 . ٣قد يتلذذ بالفقر كما يتلذذ الناس بالغنى "
وهنا يأتي دور اآلباء يف تدريب النشء على كيفية التعرف على حاجياهتم الضروريـة الـيت تضـمـن         
هلم عيشاً كرمياً يف الدنيا دون الغرق يف ملذاهتا التافهة، وجزاءً عظيماً يف اآلخـرة. وال يـقـتـصـر               

 دور الرتبية االقتصادية اإلسالمية على حتديد احلاجيات الضرورية لإلنسان بل تتعدى ذلك 
 
 .٣١، ١) : يُنظر، ابن مسكويه، تھذيب األخالق،١(
 وما بعدھا. ٩١) : الجزائري، أبو بكر جابر، منھاج المسلم،٢(
 وما بعدھا. ١٥٠م، ٢٠٠٧ه/ ١٤٢٨، ١) : باحارث، عدنان حسن، أسس التربية االقتصادية للفتاة المسلمة، عمان، دار الفكر، ط٣(
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إىل تربية شعوره باآلخرين، من فقراء ومساكني وحمرومني؛ وهذا ليس صعباً على من نشأ وتربى يف   
أسرة مسلمة مؤمنة، فالطفل الذي يصوم يشعر باجلائعني، والطفل املسلم الذي تعلّم آداب الـتـسـوق،        
وكيفية الشراء مع والديه باعتدال وضمن احلاجة، يشعر باحملتاجني، والطفل الذي تـعـود شـكـر اهلل           
تعاىل عند ارتداء اللباس اجلديد يشعر باحملرومني؛ فالرتبية االقتصادية تعلّم الطفل الذي له حـاجـة     
بأن لآلخرين حاجات، وما هو من الضروريات عنده، هو من الكماليات عند غريه؛ وإن كانت ختـتـلـف    
طبيعة احلاجيات والكماليات من شخص ألخر إال أنه هناك ثوابت ال خيتلف عليها أحد مـن الـبـشـر         
"إن احلاجات اإلنسانية صُنعت منذ القدم وأكثرها إحلاحاً هو احلاجة إىل أن نفهم إهنا حقيقة تنطبق 
على الكبار والصغار على حد سواء، ولكن عند الصغار يعربون عن حاجـاهتـم كـي يُـفـهـمـوا بـطـريـقـة                  
رمزية سلوكية أكثر منها من خالل النطق بسبب صغرهم أو ال يعرفون كيف ميـكـنـهـم الـتـعـبـري عـمـا                 

 .١يُخاجلهم من خالل التعبري بالنطق"
 ولكن ما هي احلاجة، وإىل أي مدى تكمن أمهيتها يف حياتنا كأفراد أو مجاعات ؟

 " احلاجة، دافع فطري يف اإلنسان يدفعه إىل حتقيق رغباته الضرورية وغري الضرورية. 
 وتنقسم هذه احلاجة إىل أنواع ثالثة:

 : كاحلاجة إىل الطعام والشراب وامللبس واملسكن والزوجة والولد.احلاجة األولوية .١
: كاحلاجة إىل اللغة والتعليم والثقافة والتعامل مع الناس، وهـي نـاجتـة عـن          احلاجة املُشتقة .٢

 أن اإلنسان يعيش يف جمتمع أو مجاعة، وال يستطيع أن يعيش منفرداً.
: جمموعة احلاجات اليت حتقق قدراً من االنسجام االجتماعي، إذ تـربـط        احلاجة التكاملية .٣

 بني أعضاء اجلماعات، كنواحي النشاط الرتوحيية أو الرتفيهية.
الشعور الذي يُحـفـز اإلنسـان عـلـى الـعـمـل وبـذل اجلـهـد مـن أجـل                             واحلاجة يف االقتصاد هي: 

. واالقتصاد اإلسـالمـي اعـتـرب         احلصول على ما يلزمه من سلع وخدمات، تُشبع الشعور كلياً أو جزئياً
احلاجة مُعبِّرة عن حق إنساني من أجل حياة إنسانية كرمية، حيث ال جيوز جتاهل حـاجـات الـنـاس،         
وال التقليل من أمهيتها، بل جعل سعي املسلم يف حتقيق حاجة أخيه املسلم مما يرفع قدره عـنـد اهلل       

 . ٢تعاىل "
 
 .١٥) : إبراھيم، عبد الرحمن، كيف نفھم الطفل والمراھق ؟!، ١(
 .٢١٤) : محمود، علي عبد الحليم، التربية االقتصادية اإلسالمية، ٢(
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..." .. ."قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  ١مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ
واإلنسان مفطور على حب الشهوات، ونفسه تطوق إىل امللذات واحلاجيات، ولكن عـلـى قـدر أهـل           
العزم تأتي العزائم، وبقدر ما هنذب نفوس أبنائنا ونزكيها، نضبط سلوكهم وتصرفاهتـم، فـتـصـغـر        
يف عينهم الشهوات، وال يرووا إال حاجاهتم الضـروريـة، حـتـى هـذه هـم عـلـى اسـتـعـداد ملشـاركـة                          
اآلخرين هبا ألهنم نشئوا على مبدأ األثرة ونكران الذات من خالل تربيتهم تربية إميانية اقتصـاديـة   

(وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِميَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِـدُونَ   إسالمية. ويكونون كما  
 هِفِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَـن يُـوقَ شُـحَّ نَـفْـسِـ            

) [احلشر:   ]. ٩فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 القاعدة السلوكية:  -ت 

 احلرية االقتصادية: -١
"مصطلح احلرية االقتصادية متولد عن: حـريـة الـتـجـارة والـعـمـل. واحلـريـة االقـتـصـاديـة تـعـين                              
االنطالق من القيود اليت من شأهنا أن تفوق االقتصاد أو حتد من حـريـة الـتـجـارة والـعـمـل وهـذه                

 احلرية تتمثل يف أمور عديدة هلا صلة وثيقة برفع القيود عن التجارة والعمل، وهذه األمور هي:
 *حرية مجيع األنشطة االقتصادية أياً كانت صورها أو أشكاهلا.

 *حرية تداول الثروات بني الناس وحتويلها من ثروة إىل أخرى دون قيود...
 وتعترب احلرية االقتصادية مذهباً اقتصادياً يقوم على دعامتني:

افرتاض أن الفرد يزداد إنتاجه عندما تُتاح له فرصة حتقيق مصاحله اخلاصة دون أي  .١
 قيود أو تدخل يف شؤونه.

اإلميان بأن هناك قوانني طبيعية تكفل سعادة األفراد وحرياهتم، وبأن من شأن تدخـل   .٢
 احلكومة

 تعطيل هذه القوانني أو تعويقها على أقل تقدير.  .٣
والنظام االقتصادي اإلسالمي حيرتم هذه احلرية االقتصادية ويـعـتـربهـا مـن احلـقـوق األسـاسـيـة                 

 لإلنسان، وإن كان يضعها يف إطار جلب املصاحل ودرء املفاسد".
يسمح اإلسالم لإلنسان حبرية يف النشاط االقتصادي مقيَّدة حبـدود مـن الـقـيـم األخـالقـيـة. إن                  

 حرية التملك اليت أقرها اإلسالم لألفراد ال هتيئ هلم البذل والعطاء لالنعتاق من ذل القيود 
 
 .٩١، ٢) ، ٥٦٤٦) : ابن حنبل، المسند، حديث (١(
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األرضية فحسب، بل هتيئ هلم اإلنفاق يف املباحات وتوفري املال وتثمريه يف ظل الشريعة الغراء، وهلـذه    
احلرية منافع مجة، فالرتبية االقتصادية اإلسالمية تعطي الفرد احلق بالشراء واالستهالك واإلنـفـاق     
واالستثمار واالدخار وكل ذلك ضمن الضوابط الشرعية اإلميانية، فيضع أعماله مجيعهـا يف مـيـزان        
االعتدال والقصد. والفرد املسلم ال يرضى لنفسه أن يتنعم باملال وال يتذكر إخواهنا من حوله فـيـبـادر     

 إىل املسامهة يف بناء اجملتمع من خالل هذا املال، فيشعر يف قرارة نفسه أنه قدم شيئا للمسلمني.
"ومن هنا كانت إباحة امللكية اخلاصة هـي املـظـهـر األول لـلـحـريـة، والـدلـيـل األول عـلـى وجـودهـا،                               
والضمان األول لبقائها. وإن نظام اإلسالم حني أقرّ حق امللكية اخلاصة، إمنـا أراد بـذلـك أن يُشـبـع                 
ذلك الدافع الفطري األصيل يف اإلنسان، وهو حبّ التملك، فالطفـل مـنـذ نـعـومـة أظـفـاره حيـبّ أن                    

 .١يتملك، ويفرح مبا ميلك، ويبكي ويصرخ إذا اعتدى عَادٍ على ملكه، فطرة اهلل ال تلقني اإلنسان "
ولذا جيب تعويد األطفال على مشاركة أخوهتم وأقراهنم بألعاهبم يف البيت. وجيب على املعلمني تربية 
تالميذهم على مشاركة زمالئهم ببعض املستلزمات املدرسـيـة كـاملـمـحـاة، واملسـطـرة، وإعـطـاء قـلـم                     
لزميله الذي نسي قلمه يف البيت؛ إن كان هذا األول ميلك قلمني. وهبذا نربي أبنائنا على حب العطاء  

 واملشاركة، وعدم األثرة باألشياء ألنفسهم فقط، والتعايل هبا على أقراهنم.
 القدوة الصاحلة: -٢

"إن الركيزة الثابتة املهمة للشخصية املتوازنة هي يف إتباع خطوات شخصية متكاملة لـالقـتـداء. لـقـد         
أثبتت الدراسات الكثرية بأن األفراد تتأثر باآلخرين، باألكرب منهم بالنسبة للصغار، واملشاهري بالنسبة  
للكبار خاصة املراهقني. وبنظرة سريعة للمجتمع الغربي جند أن الشباب يتقلب مـن حـال سـيء إىل             
حال أسوأ، ألن القدوة اليت يقتدي هبا تتغري مع الزمن، وألن القدوة اليت هبـا تـتـغـري مـع الـزمـن، وألن                   
القدوة اليت خيتار متثل ظاهرة اجتماعية. ومن املؤسف بأن الشباب املسلم بدأ يُقلد الشباب الـغـربـي       
يف اختيار من يقتدي به، وهم يف الغالب شخصيات أجنبية. حنن نعلم بأن األفراد تسعى لألفضل يف  
كل األمور واألحوال، فمن باب أوىل أن ينطبق ذلك على من يقتدون به، ومن هذا املـنـطـلـق عـلـيـنـا أن             
نقتدي حنن باألفضل، حتى نكون القدوة األكمل واألفضل لألبناء. وقد منَّ اهلل علينا به هبذه الـقـدوة      

 احلسنة وهي شخص الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وقد ثبت بعد ألف وأربع مئة عام بأن سرية 
 
 .٣٣٠) : القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي، ١(
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 . ١الرسول الفعلية والقولية ما زالت تُظهر إعجازاً تلو اآلخر، حتى يومنا هذا "
إن حاجة الناس إىل القدوة نابعة من غريزة تكمن يف نفوس البشر أمجع هي التقليد، وهـي رغـبـة        
مُلحة تدفع الطفل والضعيف واملرؤوس إىل حماكاة سلوك الرجـل والـقـوي والـرئـيـس، كـمـا تـدفـع                   
غريزة االنقياد يف القطيع مجيع أفراده إىل إتباع قائده واقتفاء أثره. ولكـن الـتـقـلـيـد الـغـريـزي يف                 

 -يف الرتبـيـة اإلسـالمـيـة           -القطيع، أحد أنواع التقليد، ويرتقي التقليد بارتقاء اجملتمع، حتى يبلغ 
ذروته من الوعي والسمو واهلدف النبيل؛ ويتضح لنا ذلك إذا عرفـنـا عـنـاصـر الـتـقـلـيـد وأسـسـه.                   

 فالتقليد يرتكز على ثالثة عناصر:
: الرغبة يف احملاكاة واالقتداء، فالطفل مدفوع برغبة خـفـيّـة ال يشـعـر هبـا، حنـو                   العنصر األول

حماكاة من يُعجب به يف هلجة احلديث، وأسلوب احلركة واملعاملة، فالشخص املتأثر يتـقـمـص عـن       
طريق ال شعوري، شخصية املُؤثر كُلّها أو جُلّها، ولذلك كان من اخلطورة مبكان ظهـور املسـاوئ يف       

 سلوك القدوة.
: فلكل مرحلة من العمـر اسـتـعـدادات وطـاقـات حمـدودة،               العنصر الثاني االستعداد للتقليد

ففي الطفولة املبكرة جند األبناء يقلدون آبائهم يف حركاهتم وسكناهتم وطريـقـة كـالمـهـم، فـنـجـد             
البنت ترتدي مالبس وأحذية أمها، وتستخدم مكياجها وزينتها، وتلعب مع قريناهتا لعبة الضيـوف،  
وإذا صلت األم جند الطفل الصغري ابن السنة الواحدة، يقف إىل جانب أمه ليصلي مـثـلـهـا، ويضـع          
غطاء الرأس على رأسه، ويصرخ إذا نزع احلجاب من على رأسه، لذلك على األب أخذ ابنه الصغري 
معه إىل املسجد ليعتاد ارتياده، ويعتاد صالة اجلماعة. بينما يف مرحلة املدرسة، جند الطفل يتأثر  
كثرياً مبعلمه، حتى لعبه يف هذه املرحلة يكون بتقمص شخـصـيـة املـعـلـم، ويُـجـلـس أخـوتـه أمـامـه                      
ليمارس عليهم دور املعلم. أما يف مرحلة املراهقة جند األبناء يُقـلـدون أقـراهنـم لـدرجـة كـبـرية يف                  
لباسهم، وطريقة مشيتهم، وكالمهم، وهنا يأتي دور األهل بتوجيه أبنائهم حبكمة وأناة يف اخـتـيـار      
أصدقائهم، وبعض املراهقني إن مل يكن أغلبهم ممن نشئوا يف أسر بعيدة عن اإلميان يكون قدوهتم 
املمثلني واملغنيني، والعيب كرة القدم، وشخصيات عاملية ال متت إىل اإلسالم بصلة، بيـنـمـا األبـنـاء        
الذين نشئوا يف أسرة مسلمة، بنيت على قاعدة إميانية راسخة، أساسها حبُّ اهلل، وقدوهتا رسـول     

 اهلل وصحابته األخيار. 
 
 
 .٢٨م، ٢٠٠٥ھـ/ ١٤٢٦، ٢) : جمعة، عبلة بساط، مھارات في التربية النفسية، بيروت، دار المعرفة، ط ١(
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العنصر الثالث اهلدف: فلكل تقليد هدف قد يكون معروفاً لدى املُـقـلـد وقـد ال يـكـون. فـإذا ارتـقـى                        
الوعي عند املُقلِّد، عرف اهلدف من التقليد، فأصبح هذا التقليد عملية فكرية، ميزج فيها بني الوعي 
واالنتماء واحملاكاة واالعتزاز، ويصبح هلذا التقليد الواعي يف الرتبية اإلسالمية اسم آخر هو اإلتـبـاع،     
وأرقى أنواعه ما كان على بصرية إي معرفة بالغاية واألسلوب. وهذا ما كان عليه الصحابة والتـابـعـني     

 رضوان اهلل عليهم أمجعني، كان قدوهتم النيب الكريم خري اخللق، ومعلم البشرية.
* وجيب تنشئة األبناء على السنة الشريفة اليت مارسها النيب يف سائر أمور معيشته؛ ألن شـخـصـيـة      
احلبيب صلى اهلل عليه وسلم وسريته القولية والعملية فإهنا صورة مقتبسة من القرآن الـكـريـم، فـهـو        

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَـةٌ لِّـمَـن             القدوة وهو األسوة، وهو اهلادي إىل الطريق القويم.  
) [األحزاب:   ].٢١كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِرياً

أَصْـحَـابِـي     "* تنشئة األبناء على تقليد الصحابة األخيار، قال رسول اهلل صـلـى اهلل عـلـيـه وسـلـم:                   
 . ١كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ "

 * تعريف الناشئ إن يف تقليد القادة املسلمني األوائل الفالح والقوة والبأس وطاعة اهلل. 
* تنشئة الفتاة على حمبة أمهات املؤمنني والصحابيـات اجلـلـيـالت الـطـاهـرات الـلـواتـي كـن مـثـاالً                         

 .  ٢لألمهات الصاحلات، واملدبرات احلكيمات "
 العادة والسلوك اليومي: -٣

 . ٣"العادة ما استمر الناس عليها على حكم املعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى"
"إن الرتبية بالعادة والتأديب هي من أقوم دعائم الرتبية، ومن أمنت وسائلها يف تنشـئـة الـولـد إميـانـيـاً             
وتقوميه خلقياً؛ ذلك ألهنا تعتمد على املالحظة، وتقوم على الرتغيب والرتهيب. وال شـك أن تـأديـب             

 . ٤الولد ومالحقته منذ الصغر هي اليت تُعطي أفضل النتائج وأطيب الثمرات "
 وترجع أمهية الرتبية بالعادة إىل أن حسن اخللق مبعناه الواسع يتحقق من وجهني:

: التعود واجملاهدة، وملا كان اإلنسـان جمـبـوالً عـلـى الـديـن واخلـلـق                   والثاني: الطبع والفطرة،  األول
 الفاضل كان تعويده عليه يرسخه ويزيده. 

 
 .٥٧، ٤) : ابن حجر، فتح الباري، ١(
 ، بتصرف.٢٣٣) : النحالوي، عبد الرحمن، أصول التربية اإلسالمية، ٢(
 .٤٩٥، ١) : المناوي، التعاريف، ٣(
 .٤٦، ٢) : علوان، ناصح، تربية األوالد في اإلسالم،٤(
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بدأ تكوين العادات يف سن مبكرة جداً، فالطفل يف شهره السادس يـبـتـهـج بـتـكـرار األعـمـال الـيت                   
تسعد من حوله، وهذا التكرار يُكون العادة، ويظل هذا التـكـويـن حـتـى السـابـعـة، وخيـطـئ بـعـض                     
املربني إذ تعجبهم بعض الكلمات احملرمة على لسان الطفل فيضحكون مـنـهـا، وقـد تـكـون كـلـمـة                  
نابية، وقد يفرحون بسلوك غري محيد لكونه حيصل من الطـفـل الصـغـري، وهـذا اإلعـجـاب يُـكـون                  
العادة من حيث ال يشعرون. وبيّنا فيما سبق أن الطفل يعمل على تقليد من حوله، فلماذا ال حنـول     
عاداتنا وعادات أبنائنا إىل عبادات من خالل سلوكنا اليومي؟ طاملا اتفقنا بأن األبناء يُـقـلـدون مـن       
حوهلم بدقة. فإنَّ النِّيَّةَ تُصَيِّرُا العادات عبادات، واملـبـاحـات طـاعـات. ولـكـي نـعـوِّد الـطـفـل عـلـى                           
العبادات والعادات احلسنة جيب أن نبذل اجلهود املختلفة ليتم تكرار األعـمـال واملـواظـبـة عـلـيـهـا                
بالرتغيب والرتهيب والقدوة واملتابعة وغريها من الوسائل الرتبوية. األصل يف الرتبية بالعادة حديث  
النيب صلى اهلل عليه وسلم يف شأن الصالة؛ ألن التكرار الذي يدوم ثـالث سـنـوات كـفـيـل بـغـرس                 
العبادة حتى تصبح عادة راسخة يف النفس، وكذلك إرشاد ابن مسعود رضي اهلل عنه حـيـث قـال:        

. وهبذا تكون الرتبية بالعادة ليست خاصة بالشعائر الـتـعـبـديـة         ١"وَعَوِّدُوهُمُ الْخَيْرَ فَإِنَّ الْخَيْرَ عَادَةٌ "  
 وحدها، بل تشمل اآلداب وأمناط السلوك.

" إن االقتصاد العائلي، ليس بدعة اقتصادية أو مذمة نسائية؛ بل هي مصلحة اقتصادية ومـكـرمـة     
نسائية، فما زال االقتصاد العائلي باباً واسعاً للرزق، ومـا زالـت الـبـيـوت حصـونـاً لـلـفـتـيـات مـن                          

 . ٢الضياع؛ فقد ارتبط اإلناث فطرياً بالبيت ارتباطاً يصعب انفصامه إال عند انتكاس الفطرة "
 واألم الفاضلة تُعود أبنائها من خالل سلوكها اليومي سلوكاً تربوياً اقتصادياً مثمراً من خالل:

 استيقاظ الوالدين باكراً مع األوالد، يعودهم سلوك االقتصاد بني الراحة والنوم. -
 االجتماع على مائدة الطعام، يعود األوالد احرتام النعم، والربكة يف الطعام.  -
تعاون أفراد األسرة مجيعاً يف القيام باألعباء املنزلية كلٌّ حسب طـاقـتـه، يـعـود األوالد الـنـظـام،                -

 وتوفري الوقت واجلهد.
مشاهدة الفتاة لوالدهتا أثناء ممارستها األعمال املنزلية، يُعود الفتاة عدم هدر املاء، أو احملافظة  -

 على بقايا الطعام لليوم التايل. 
 مشاركة االبن يف عملية الشراء، يكسبه خربة يف التسوق والشراء، وكيفية االنتقاء للسلع. - 
 
 .٢٣٦) ، ٩١٥٥، حديث (٩) : الطبراني، المعجم الكبير، ١(
 .١٥٢) : باحارث، عدنان حسن، أسس التربية االقتصادية للفتاة المسلمة، ٢(
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 "إن منهج اإلسالم يف إصالح الصغار قد اعتمد على شيئني أساسيني: 
أحدمها: وهو اجلانب النظري وكان التلقني. واآلخر: وهو اجلانب العمـلـي ومتـثـل يف الـتـعـويـد. وملـا                     
كانت قابلة الطفل وفطرته يف التلقني والتعويد أكثر قابلية من أي سن آخر كان لزاماً على املربني مـن  

 .  ١آبــاء وأمــهــات ومــعــلــمــني أن يــركــزوا عــلــى تــلــقــني الــولــد اخلــري وتــعــويــده عــلــيــه مــنــذ نشــأتــه"                                
فكيف لطفلة أن تغلق صنبور املاء يف املدرسة، وهي ترى أمها يف البيت ترتك صنبور املاء مفتوح وهي 
تتحدث على اهلاتف، أو ترمي الطعام املتبقي يف القمامة، وتسرف يف شراء املـالبـس واإلكسـسـوارات         
وأشياء أخرى رمبا ال حتتاج إليها. وكيف لطفل يـطـفـئ أنـوار غـرفـتـه، وهـو يـرى والـده يسـرف يف                             

 التدخني، ويسرف يف وقته الساعات الطوال أمام التلفاز.
 والشاعر يقول:  

 ينشأ ناشئ الفتيان  فينا          على ما كان عوده أبوه       
 وما دان الفتى حبجا ولكن           يعوده  التدّين  أقربوه        

فالسلوك االقتصادي اليومي لآلباء هو عينه سلوك األبناء ألن من شب على شـيء شـاب عـلـيـه. وال             
شك بأن سلوك املسلم وعمله ونشاطه نابع من فطرته أوالً اليت تشعره بأن كل ما به من نعم هي مـن    
اهلل، واملال واحلياة والوقت والعقل والصحة من اهلل تعاىل، ثم تأتي الرتبية اإلميانية ثـانـيـاً لـتـعـطـيـنـا            
إنساناً حركياً داعياً نشيطاً، عفيفاً، مُنتجاً، قوياً، كرمياً، يبذل الغايل والرخيص يف سبيل مرضاة اهلل 
فيكون يف عون أخيه املسلم تارة، ويؤثر اآلخرين على نفسه تارة أخرى، ويتصدق ويتـزكـى ويـنـفـق يف          
سبيل اهلل؛ ألنه يثق بأن الرزاق هو اهلل تعاىل. فيخرج من دائرة نفسه الصـغـرية إىل دائـرة جمـتـمـعـه                 

األكرب. يقول د عبد الكريم بكار: " إنّ الذين يستحقون االحرتام، هم أولئك الذين جتاوزوا عقبة نفسي     
. والسلوك اليومي هو حياة املسلم، وهل الـديـن إالّ سـلـوكٌ قـويـم نسـلـكـه،                   ١إىل محل مهوم اآلخرين " 

وعملٌ صاحل نفعله، ونفس طاهرٌ نتنفسه، فالدين حياة، واحلياة سلوك، والسلوك طاعة وعبادة. فـيـا    
 أيها اآلباء لنجعل من سلوكنا اليومي وعاداتنا، وسلوك وعادات أبنائنا، عبادات نثاب عليها. 

 
 
 
 
  .١٣٩، ١]، ٢ -١م،[ ٢٠١١ه/ ١٤٣٢، ١) : مرسي، محمد سعيد، فن تربية األوالد، القاھرة، دار التوزيع والنشر، ط١(
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 الفصل الثاني: معامل وسلوكيات العملية الرتبوية االقتصادية اإلسالمية
 

 : معامل الرتبية االقتصادية عند النيب صلى اهلل عليه وسلماملبحث األول
 

 غنى النفس. أ.
 االكتفاء الذاتي. ب.
 تربية العطاء. ت.

 
 : السلوكيات اإلجيابية الواجبة للرتبية االقتصادية اإلسالمية.املبحث الثاني

 
 االلتزام بفقه األولويات. -أ

 التدوين والتوثيق -ب 
 االدخار لنوائب الزمن. -ت 

 
 : السلوكيات املنهي عنها يف الرتبية االقتصادية اإلسالمية.املبحث الثالث

 
 اإلسراف والتبذير. -أ

 عدم تقليد األجانب. -ب 
 ال اقرتاض إال لضرورة. -ت 

 



١١٦ 

 
 معامل الرتبية االقتصادية عند النيب صلى اهلل عليه وسلماملبحث األول: 

 
 غنى النفس. -أ 

 العفاف. .١
 القناعة والرضا. .٢

 
 االكتفاء الذاتي -ب 

 العمل. .١
 التعامل بالطيبات. .٢

 
 تربية العطاء. -ت 

 اإلنفاق يف سبيل اهلل. .١
 التكافل االجتماعي.   .٢
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 :املبحث األول: معامل الرتبية عند النيب صلى اهلل عليه وسلم

 غنى النفس: -أ 
لقد ورد لفظ النفس يف القرآن الكريم مئات املرات، وبألفاظ خمتلفة،" ومل يفصل القرآن الـكـريـم يف       
متناوله للطبيعة اإلنسانية بني ما هو جسدي، وبني ما هو نفسي، يف حني أطلق القرآن الكريـم لـفـظ      
النفس، وأكد يف هذا اإلطالق على إهنا هي واجلسم مظـهـران لشـيء واحـد هـو اإلنسـان. فـلـفـظ "                       

 . ١النفس " يف اآليات الكرمية دل على اإلنسان ككل أو الذات اإلنسانية بعنصريها املادي والروحي"
"ينظر اإلسالم إىل النفس اإلنسانية يف إطار " التوازن " بـعـيـدًا عـن طـريف الـزهـادة واإلبـاحـة، فـهـو                      
. وقد أباح اإلسالم شهوة الطعام واجلنس واالستمتاع بطيبات احلـيـاة،     يعارض اإلسراف واجلمود معاً
ولكنه وضعها يف إطار حيمي به النفس اإلنسانية من االحنراف، وحـفـظـهـا لـكـي تـكـون قـادرة عـلـى                    
التماس طريقها إىل أشواقها الروحية ودون أن يغلق عنها هذا الباب الذي هو أحد بابيها األصـلـيـني:      

 من حيث هي ساللة من طني، ونفحة من الروح.
 كذلك دعا اإلسالم اإلنسان إىل أمرين: 

 اتقاء شح النفس باإلنفاق.  -١
 واإلنصاف من النفس باالعرتاف باخلطأ. -٢

فإذا استطاع اإلنسان التغلب على نفسه، كان على غريها أقدر؛ ولن يكون اإلنسان قدوة فعالـة إال إذا      
حترر من مطامعه وأهوائه، واستطاع كبح غرائـزه وشـهـواتـه، كـذلـك أعـلـن اإلسـالم وحـدة الـنـفـس                          
البشرية فهي من أصل واحد، ووحدة اإلنسان مجاعًا بني الروح واجلسم، ووحدة احليـاة مجـاعًـا بـني         
الدنيا واآلخرة. وأرسى التوازن بني النفس اإلنسـانـيـة واجلـمـاعـة، وحـدد عـالقـة اإلنسـان بـنـفـسـه                            
وباإلنسان وباجلماعة، وأشاع روح الطمأنينة إىل فضل اهلل واألمـل فـيـه وبـه، فـألـغـى بـذلـك فـكـرة                        

 . ٢التشاؤم والقلق. كذلك رفض فكرتي التهافت على احلياة، واهلروب من احلياة "
وسعت الرتبية االقتصادية اإلسالمية لالرتقاء بالنفس البشرية، فبقدر تزكيتها واالهتمام هبـا، تـرقـى      
 النفس وتسمو، وهذا السمو يؤثر على قيم السلوك االقتصادي املمارس للفرد املسلم يف اجملتمع، من

 خالل جمموعة قيم فاضلة منها: 
 
 .٢١٥م، ١٩٨٥) : عبد العال، حسن إبراھيم، مقدمة في فلسفة التربية اإلسالمية، الرياض، دار عالم الكتب، ١(
 . ٦٣م، ١٩٨٢ه/ ١٤٠١، ١) : الجندي، أنور، النفس، بيروت، المكتبة العصرية، ط٢(
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 العفاف: -١
"العفة هيئة للقوة الشهوية متوسطة بني الفجور الذي هو إفراط هذه الـقـوة، واجلـمـود الـذي هـو                

 تفريطها، فالعفيف من يباشر األمور على وفق الشرع واملروءة.
العفة حصول حالة للنفس ميتنع هبا عن غلبة الشـهـوة واملـتـعـفـف املـتـعـاطـي لـذلـك بضـرب مـن                           
املمارسة والقهر وأصله االقتصار على تناول الشيء القليل اجلاري جمرى العفافة، والعُفـة بـالضـم      

 .٢. والعفة: واسطة بني الشره والشهوة "١البقية من الشيء "
"والعِفَةُ مع القدرة تُقوي حرمة الدين ويف األثر: أن اهلل أوحى إىل إبراهيم اخلليل عليه السالم: يـا       

 .٣إبراهيم أتدري مل اختذتك خليالً ؟ ألني رأيت العطاء أحب إليك من األخذ"
إنَّ كل إنسان حريص على كثرة أمواله. وهذا احلرص غريزة قائمة يف النـفـس اإلنسـانـيـة، غـريـزة             

 حب التملك، ولذا حيرص اإلسالم من خالل توجيهاته إىل هتذيب هذا احلرص، وضبطه. 
٤إنَّ النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: " يا أبا ذر 

: نَعمْ. قَال: "وَتَـرَى      ،  أَتَرى كِثرَةَ املَالِ هُو الغِنَى؟ " قُلتُ
: "ليِسَ كَذَلكَ إِنَّمَا الغِنَى غِنَى القَلـبَ والـفـَ         : نَعم يَا رَسُولَ اهلل. قَالَ  قَـرَ أَنَّ قِلَةَ املَالِ هُو الَفقْرُ؟ " قُلتُ

. هنا يرتقي الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم مبعنى الـغـنـى إىل مـقـام أرفـع ممـا                 ٥فَقرُ القَلب" 
تعارف عليه الناس. حيث إنَّ غنى القلب يعين عدم تقبّل املال من كل سـبـيـل، بـل ممـا أحـلّـه اهلل،                 

. وقد جاء يف حديث آخر: "لَيْسَ الغنى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ،    ٦وكذا عدم التطلع إىل ما يف أيدي الناس " 
. ومعنى احلديث: " أنَّ الغنى النّـافـع أو الـعـظـيـم أو املـمـدوح هـو غـنـى                           ٧وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ " 

النفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفّت عن املطامع، فعزَّت وعظمـت وحصـل هلـا مـن احلـظـوة               
والنّزاهة والشرف واملدح أكثر من الغنى الّذي يناله من يكون فقري النفس حلرصه؛ فإنه يُورطـه يف    
رذائل األمور وخسائس األفعال لدناءة مهَّته وخبله، ويكثر من يذمه الناس ويصغـر قـدره عـنـدهـم          

 فيكون أحقر وأذلّ من كُلِّ ذليل. واحلاصل أنّ املُتّصف بغنى النّفس يكون قانعاً مبا رزقه 
 
 .٥١٨، ١) :المناوي، التعاريف، باب العين، فصل الفاء، ١(
 .١٤١) : الماوردي، أدب الدنيا والدين، ٢(
ة ١٣٢٨ه/ ٧٢٨) : ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت ٣(  ك ل م م ة، ال م ) ، السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعي

 .٧٤م، ١٩٩٧ھـ / ١٤١٨، ١العربية السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط
ه ٤(  ن، واسم أم ) : أبو ذر الغفاري، الزاھد المشھور الصادق اللھجة، مختلف في اسمه واسم أبيه، والمشھور أنه جندب بن جنادة بن سك

ن رملة بنت الوقيعة غفارية أيضاً، ويُقال إن إسالمه كان بعد أربعة وانصرف إلى بالد قومه، فأقام بھا حتى قدم رسول هللا. روى أبو ذر ع
ى  .rالنبي  وروى عنه أنس وابن عباس وغيرھم. وكانت وفاته بالربذة سنة إحدى وثالثين وقيل في التي بعدھا وعليه األكثر ويُقال إنه صل

 .١٢٥، ٧عليه عبد هللا بن مسعود. يُنظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، 
 .٤٠٣، ١٨) ، ٨٠٤٦٩) : الحاكم، المستدرك، حديث (٥(
 .٣٨٠) : الرماني، زيد، معالم التربية االقتصادية في اإلسالم المشكالت والتدابير الوقائية، ٦(
 .٤٣١، ٦) ، ٢٤٦٧) ، حديث (٤١) ، باب ليس الغنى عن كثرة العرض(١٣) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الزكاة (٧(
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اهلل، ال حيرص على االزدياد لغري حاجة وال يُلحّ يف الطلب وَلَا يَحْلِف فِي السُّؤَال، بل يرضى مبا قسـم  
اهلل له، فكأنه واجد أبداً، واملُتصف بفقر النّفس على الضّدّ منه لكونه ال يقنع مبا أُعطـي بـل هـو يف          
طلب االزدياد من أي وجه أمكنه، ثم إذا فاته املطلوب حزن وأسـف، فـكـأنـه فـقـري مـن املـال ألنـه مل                        

. وقيل: {غِنَى النَّفْس مَا يَكْفِيك مِنْ سَدّ حَاجَة فَإِنْ زَادَ شَـيْـئًـا عَـادَ ذَاكَ الْـغِـنَـى                   ١يستغن مبا أُعطي " 
 وأنشد أحدهم: }فَقْرًا 

 غِنَى الَنفُسُ  لِمَنْ يَعقِلْ       خِريٌ مِنَ غِنَى املَالِ      
 وَفَضلُ النَاسِ فِي األَنفُس       لِيسَ الفَضلُ فِي احلَالِ         

انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَالَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُـوَ فَـوْقَـكُـمْ          "وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  
 . ٢فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ الَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ "

"ومن العفة عفة اإلنسان عن النظر والتطلع إىل ما لدى غريه من متع الدنيا ومن خمتـلـف األصـنـاف.        
والعفة: هي كف النفس عن احملارم وعمّا ال جيمل باإلنسان فعله، ومنها العـفـة عـن اقـرتاف الشـهـوة              
احملرمة، وعن أكل املال احلرام وعن ما ال يليق بـاإلنسـان أن يـفـعلـه ممـا ال يـتـنـاسـب مـع مـكـانـتـه                                
االجتماعية، ومما يراه الناس من الدناءات، كاجلشع يف الـوالئـم والـتـسـابـق عـلـى أطـايـب الـطـعـام،                          
وكاجلشع يف التجارة. والعفة ال تكون إالّ إذا وُجد الدافع النفسي إىل ما يـنـافـيـهـا، فـإذا مل يـكـن يف                    

              " . فـأغـلـب       ٣النفس دافع إىل ما يتنافى العفة، أو مل يوجد ما يثري الدافع مل يكـن لـلـعـفـة وجـود أصـالً
الناس يلهثون وراء مجع املال، وحتصيل الثروة حبجة تأمني مستقبل كريم ألبنائهم، مـعـاديـن أخـوهتـم        
من أجل اقتسام املرياث، والبعض ال يهمه الطريـق املـوصـل إىل مجـع املـال، لـذا كـانـت احلـاجـة إىل                           
القاعدة اإلميانية الصلبة اليت أسلفنا احلديث عـنـهـا بـاسـتـفـاضـة، والـيت بـدورهـا تسـمـو بـالـنـفـس                            
البشرية، وحتصنها من أمراض الدنيا ودناءهتا. فمعظمنا يـهـتـم بـاجلـوانـب األخـالقـيـة، واإلميـانـيـة                      
وقليالً ما يعطي الواحد منا اهتماماً بكيفية تربية أفراد األسرة على السلوك االقتصادي اإلسـالمـي،     
ونتج عن ذلك مشكالت كثرية بني الرجل وزوجته، وبني الرجل وأوالده، وبني الرجل وأقاربه، فـمـعـظـم       
املشكالت اليومية اقتصادية املنشأ والسبب، ومعظم أمراض العصر ذات منشأ اقتصـادي، فـأمـراض      
 القلب كانسداد الشرايني، وارتفاع الكلسرتول، وأمراض البدانة والسكر سببها الرئيس الشراهة وعدم 

 
 
 .٢٧٢، ١١) : ابن حجر، فتح الباري،١(
 .٢١٣، ٨) ، ٧٦١٩) ، حديث (١) ، باب حدثنا قتيبة بن سعيد (٥٦) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الزھد والرقاق (٢(
م، ط ٢٠٠٤ھـ/ ١٤٢٥) : الحبنكي الميداني، عبد الرحمن حسن (ت٣(  ل ق ا، دمشق، دار ال ة وأسسھ ي / ١٤٢٣، ٦م) ، األخالق اإلسالم ھـ

 .٥٨١، ٢]، ٢-١م،[٢٠٠٢
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ضبط النفس. وجيب على املربني تربية النشء على العفة اليت ربى النيب أصحاهبا عليها، فـمـلـكـوا      
 الدنيا ومل متلكهم، وفازوا باآلخرة ورضوان اهلل ورسوله.

 القناعة والرضا:  -٢
بينا فينا سبق أن العاتق األكرب يف الرتبية يقع على األم؛ ألهنا األقرب إىل أبنائـهـا مـن األب؛ لـذلـك            
كان تربية البنت تربية اقتصادية رمبا كان أكثر أمهية من تـربـيـة الـولـد، فـمـعـظـم األمـور املـالـيـة                      
واالحتياجات املنزلية، تكون إما بإشراف املرأة أو بناءً على طلبها، والرجل طـبـعـاً ال يسـتـطـيـع رد              

 طلب مادي للمرأة مهما كانت قيمة الطلب، حتى ال يُتهم بالبخل أو التقصري.
لذلك كان ال بد " من الضروري أن ترتبى الفتاة على الزهد والقناعة االقتصادية، فرتضى بالقليل،  

وتكفي نفسها عما ال حيل هلا، حتى يدخلها احلرج من جمرّد مسِّ الثوب الذي ال متـلـك، ويصـبـح           
معيار االمتياز االجتماعي يف حسَّها للجهد والعمل وليس حلجم امللكيات والثروات، فإن املـال كـمـا      
هو املفروض ال يُعطي اإلنسان مكانته االجتماعية؛ فـإن املـكـانـة لـلـعـلـم واألخـالق والـتـقـوى، مـع                          
قناعتها التامة بأن رزقها املقدّر يف وقته وحجمه لن يفوهتا مهما كانت قسوة ظروفها االقتـصـاديـة    
واالجتماعية فال يُعطل ذلك استمرار عطائها األسري واستثمار جهدها االقتصـادي داخـل نـطـاق         
العائلة حتى وإن مل يتحقق لألسرة درجة الغنى؛ ولعل مما يُعني الفتاة على ذلك علّمها بأن القناعة 
باملكانة االقتصادية ضرورة تربوية لكل أحد غنياً أو فقرياً؛ فإن النفـس اإلنسـانـيـة إذا مل تـتـهـذب                
بآداب الشرع، ومل ترتق درجات الكمال، ال يُشبعها شيء من ثروات الدنيا مهما كانت عظيمـة؛ ألن    

 . ١الغنى احلقيقي هو غنى النفس. وقد جاء يف التوراة: " من قنع شبع"
فالكفاف هو الذي ال يفضل عن الشيء ويكون بقدر احلاجة إليه. قال رسول اهلل صلى اهلل عـلـيـه       

 .٢قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ " "وسلم:
" وها هو األب الذي عشق القناعة، وغنى النفس يُربي ابنته العفيفة عـائشـة رضـي اهلل عـنـهـمـا،               
قالت: لبست مرة درعاً يل جديداً، فجعلت أنظر إليه وأعجبت به، فقال أبو بكـر: مـا تـنـظـريـن إن               
اهلل ليس بناظر إليك. قلت: ومما ذاك، قال: أما علمت أن العبد إذا دخله الـعـجـب بـزيـنـة الـدنـيـا                 
مقته ربه عز وجل حتى يفارق تلك الزينة. قالت: فنزعته، فتصدقت به. فقال أبو بكر: عسى ذلـك    

 .٣أن يكفر عنك "
 
 .١٣٥) : باحارث، عدنان حسن، أسس التربية االقتصادية للفتاة المسلمة، ١(
 .٧٣٠) ، ١٠٥٤، حديث(٢) ، ٤٣) ، باب في الكفاف والقناعة (١٢) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الزكاة (٢(
 .٣٧، ١) : األصبھاني، حلية األولياء وطبقات األصفياء، ٣(
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: يَـا رَ                      . قَـالَ : الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْـكُـمُ لِـنَـفْـسِـهِ أَيُّ    بِّ"قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَحْكَمُ؟ قَالَ
: أَعْلَمُهُمْ : يَا رَبِّ أَيُّ عِبَادِكَ أَخْشَى لَكَ؟ قَالَ : أَرْضَاهُمْ بِمَا قَسَمْتُ لَهُ. قَالَ  . ١ي"بِ عِبَادِكَ أَغْنَى؟ قَالَ

فالرضا راحة احلياة وكنزها الثمني، فالقناعة كنز ال يفنى. وعلى اآلباء تربية أبنـائـهـم عـلـى الـرضـا             
والقناعة، ولكن لألسف الشديد جند بعض اآلباء يربون أبنائهم على اجلشع والطمع، بشكـل مـبـاشـر       
أو غري مباشر فنجدهم يعطون أبنائهم كل ما يطلبون، وخاصة عندما يبكـي الـطـفـل الصـغـري مصـراً              
على حيازة لعبة لنفسه فقط دون أن يشرك هبا أخوته أو أصدقائه، وبكائه وإصراره على شراء بعـض  
املقتنيات من مالبس أو ألعاب أو ما شابه. باإلضافة إىل أن بعض اآلباء يبالغـون يف إطـعـام أبـنـائـهـم               
بكثرة، حبجة احلفاظ على صحتهم، وبالتايل يصبح الطفل هنماً، شرها،ً حتى يصل لدرجة االستئثـار  

 بالطعام لنفسه، فيصبح طماعاً خبيالً. 
 ب. االكتفاء الذاتي:

"أي اعتماد الفرد على دخله اخلاص، حبيث تكون مصروفاته يف حدود دخله أو أقل من ذلك، حتى ال  
حيتاج إىل االستدانة من اآلخرين. ويف هذا دعم القتصاد األمة، وختفيف عـلـى الـدولـة مـن األعـبـاء               

 . ٢االقتصادية "

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ الِمْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِـلـضَّـيْـفِ وَالـرَّابِـعُ            "جاء يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
 .٣لِلشَّيْطَانِ "

إىل تقليل املصروفات، وميكن أن نـقـيـس عـلـى الـفـراش سـائـر                     rويف هذا دعوة من الرسول الكريم  
 احلاجات األخرى.

قال العلماء: معناه أن ما زاد على احلاجة فاختاذه إمنا هو للمباهاة واالختيال، وااللتهاء بزينة الدنـيـا    
وما كان هبذه الصفة فهو مذموم، وكل مذمـوم يضـاف إىل الشـيـطـان؛ ألنـه يـرتضـيـه ويـوسـوس بـه                           
وحيسنه ويساعد عليه وقيل أنه على ظاهره وأنه إذا كان لغري حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل 

 . ٤كما أنه حيصل له املبيت بالبيت الذي ال يذكر اهلل تعاىل صاحبه عند دخوله عشاء "
"االقتصاد يف املعيشة مطلب شرعي يقي صاحبه شر احلاجة، والقعود عن العمل واإلنتاج مع الـقـدرة    

 عليه حرام شرعاً، وجتويد اإلنتاج أصل من أصول األخالق اإلسالمية، نادى به اإلسالم وهو يأمر 
 
مي،  ٨٦٩ه/ ٢٥٥) : الدارمي، عبد هللا بن عبد الرحمن أبو محمد (ت١( ل ع ع ال د السب ال ي وخ د أزمرل م ) ، سنن الدارمي، تحقيق فواز أحم

 .١١٤) ، ٣٦٢،حديث(١]، ٢-١م،[٢٠٠٧ه/ ١٤٠٧األحاديث مذيلة بأحكام حسين سليم أسد عليھا، بيروت، دار الكتاب العربي،
 .٤٠) : الرماني، زيد، معالم التربية االقتصادية، ٢(
 .٧٤) : سبق تخريجه، ص ٣(
 .٥٩) ، ٢٨٠٤، حديث (١٤) : النووي، شرح النووي على مسلم، ٤(
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باإلحسان مبعنى اإلتقان، ويف هذه القيم وتلـك السـلـوكـيـات الـراشـدة وردت آيـات قـرآنـيـة كـرميـة                          

مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ، آمِنًا فِـي   ". قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:١وأحاديث نبوية شريفة"
. ففي هذا احلديث العظيم قيم اقتصادية وتربـويـة    ٢سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا"

رائعة بيّن النيب صلى اهلل عليه وسلم من خالله أسس ومبادئ االكتفاء الذاتي الـذي يضـمـن لـلـمـرء           
كرامته اإلنسانية يف صحة جسدية يتمتع هبا بقوت معتدل، وصحة نفسية يستمتع هبا يف بيـت أمـن.     

 فماذا يرجو املرء بعد ذلك من الدنيا وهي زائلة فانية؟
 وللوصول إىل االكتفاء الذاتي، وللرتفع عن احلاجة واملسألة على املسلم أن يسلك السبل التالية:

 العمل: -١
"إن أول األهداف الرتبوية وأبسطها هو كسب العيش، وال شك يف وجاهة هذا اهلدف وقيمته الكبـرية،   
فإن اإلنسان، كما قال الفالسفة: جيب أن يشبع ليتفلسـف، واحلـفـاظ عـلـى الـبـقـاء شـرط لـوجـود                       
األفراد واجلماعات واجملتمعات. والبد للرتبية من أن تُربي الفرد، كل فرد على أن يـعـيـش لـيـكـسـب               
عيشه وعلى أن يعمل وعلى أن حيرتف حرفة أو ميتهن مهنة؛ لكي يعيش على إن لـألمـر وجـهـاً أخـر            
هو أن العمل ليس واجباً إنسانياً فحسب ولكنه أيضاً متعة ولذة وحتقيق إلنسانية اإلنسان، فاإلنسان 
الذي ال يعمل ال يستطيع أن يلتذ باحلياة وال يتفهم معناها وال يرتفع إىل مستوى البشر احلقيقـيـني.   
ولذلك فالعمل مع إنه كسب للعيش يُعترب حتقيقاً إلنسانية اإلنسان، وتنمـيـة لشـخـصـيـتـه، وتـكـويـنـاً                
ألخالقه وطباعه، وصياغة لنفسه. وإذاً فكسب العيش جيب أال يُنظر إلـيـه عـلـى إنـه جمـرد واجـب                 
وإمنا تنظر إليه من حيث قيمته يف تكوين اإلنسان، والرتبـيـة يف كـل زمـان ومـكـان ال تسـتـطـيـع أن                         
تتجاهل هذا اهلدف الكبري سواء يف البيت أم املدرسة أم يف اجملتمع ال هتيئ املُرتبي للعمل تكون تربية 

 .٣ناقصة "
والدين اإلسالمي دين العبادة والعمل وقد حض القرآن الكريم على العمل الصاحل سـواء كـان عـمـالً           

 لِـمِ تعبدياً أو عمالً معيشياً (وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْـمُـؤْمِـنُـونَ وَسَـتُـرَدُّونَ إِلَـى عَـا               
) [التوبة:   ].١٠٥الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

 وحض النيب الكريم صانع األجيال، ومربي البشرية على إتقان العمل ألن العمل عبادة. 

 . ٤إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَال أَنْ يُتْقِنَهُ " "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
 
 .٥٨) : محمود، علي عبد الحليم، التربية االقتصادية اإلسالمية، ١(
 .٢٣٠) ، ١٨٢٨، حديث (٢) : الطبراني، المعجم األوسط، ٢(
 .٣٧) : عاقل، فاخر، معالم التربية، ٣(
 .١٧٥) ، ٦٤٦٠، حديث (٤) : الھيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ٤(
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"فعمل املرء بيده شكر هلل على القدرة. وآية مساواة بني الناس. ومن الشكر هلل وطيب العشرة أن يعمل    
املرء فيكفي نفسه حاجاهتا. وكان عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حيمل القربـة عـلـى ظـهـره ألهلـه.              

سألـتـه    وعلي رضي اهلل عنه حيمل ألهله التمر وامللح يف ثوبه ويده. وها هو أبو الدرداء رضي اهلل عنه 
 يوماً زوجته وكانت فقيهة:

"إن احتجت بعدك، آكل الصدقة" ؟. قال: ال، اعملي وكلي، فإن ضّعفت عن العمل فالتقطي السـنـابـل،           
 وهذا ما تربى عليه الصحابة األخيار، وربوا عليه أوالدهم.   .١وال تأكلي الصدقة "

الرتبية االقتصادية هي اليت تُربي اإلنسان على حب العمل، واإلنتاج لنفسه وللمجتمع من حوـلـه، وهـي      
 اليت تعرف قيمة العمل وتضعه يف مكانه الصحيح.

 .٢"والعمل الذي يتعدى نفعه إىل اآلخرين، أفضل من العمل الذي يقتصر نفعه على صاحبه" 
"العمل: ال يتوافر لإلنسان غنى النفس إال إذا استطاع االستغناء عن حاجته إىل اآلخرين، وهذا يـتـوفـر      

 بإحدى وسيلتني: وسيلة نفسية، ووسيلة مادية.
قال: جَاءَ نَـاسٌ مِـنَ       رضي اهلل عنه  ٣أما الوسيلة النفسية فتتضح من خالل حديث أبي سعيد اخلدري  

فَقَالَ لَهُمْ حِنيَ  هُاألَنْصَارِ فَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ. قَالَ فَجَعَلَ الَ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِالَّ أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَ
فَّـهُ الـلَّـهُ وَمَـنْ         يُـعِـ  أَنْفَقَ كُلَّ شَىْءٍ بِيَدِهِ " وَمَا يَكُونُ عِنْدَنَا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ نَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَـنْ يَسْـتَـعْـفِـفْ           

 .٤"يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
 إذن الوسائل النفسية أمهها: التعفف، االستغناء، الصرب.

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَـيَـأْتِـيَ بِـحُـزْمَـةٍ          "وأما الوسيلة املادّية فهي العمل، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 . ٥نَعُوهُ" مَمِنْ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ

 . ٦وهلذا كان أهل مكة يعملون بالتجارة يف مكة، وبالزراعة يف املدينة"
 " واحلق أن أوجب الواجبات يف عصرنا احلاضر هو احلرص على أن يكون العمل الذي يقوم به الفرد 

 
 .١٤٥، د.ت، ٢) : الجندي، عبد الحليم، أحمدبن حنبل، القاھرة، دار المعرفة، ط١(
 .٨٩) : المصري، رفيق يونس، أصول االقتصاد اإلسالمي، ٢(
د ٣(  ي و سع خزرجي، أب خزرج األنصاري ال ) : سعد بن مالك: بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن األبجر، وھو خدرة بن عوف بن الحارث بن ال

ان  rالخدري. مشھور بكنيته استصغر بأحد، واستشھد أبوه بھا وغزا ھو ما بعدھا. روى عن النبي  م كر وعمر وعث ي ب الكثير. وروى عن أب
ث،  حدي وعلي وزيد بن ثابت وغيرھم. روى عنه من الصحابة: ابن عباس وابن عمر وجابر. ومن كبار التابعين: ابن المسيب. وھو مكثر من ال
ة  ن وكان من أفقه أحداث الصحابة، وكان من أفاضل الصحابة. قال الواقدي: مات سنة أربع وسبعين. وقيل أربع وستين. وقال العسكري: مات س

 .٤٣٣، ١خمس وستين. يُنظر: اإلصابة في معرفة الصحابة، 
 .٩٣) ، ١١٩٠٨، حديث (٣) : ابن حنبل، المسند، ٤(
 .٥٣٥) ، ١٤٠٢، حديث (٢) ، ٤٩) ، باب االستعفاف عن المسألة (٣٠) : البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الزكاة (٥(
 .٣٨) : الرماني، زيد، معالم التربية االقتصادية، ٦(
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مرضياً له، موافقاً مليوله ورغباته، ومظهراً لقدرته على اإلبداع. ومن هنا كانت الرتبية الصحـيـحـة     
هي اليت تزود الفرد باملهارة الالزمة للقيام بالعمل الذي يناسبه وتزويده باملواقف اليت متـكـنـه مـن       

 . ١االستمتاع بعمله والتفاخر به"
من أولويات أهداف الرتبية االقتصادية اإلسالمية الـعـمـل؛ لـكـونـه املـورد االقـتـصـادي األسـاسـي                       
للحياة، لذلك كان البد من تعويد األطفال عـلـى الـعـمـل مـنـذ الصـغـر، رمبـا هبـذا الـرأي سـأجـد                             
انتقاضات كثرية من دعاة حقوق الطفل، فأنا ال أشري إىل ممارسـة األعـمـال الشـاقـة ولـكـن فـعـالً                  
هنالك جمموعة من األعمال ميكن أن ميارسها األبناء وبسهولة وحتـت إشـراف املـربـني أنـفـسـهـم                 

 وهذه بعض االقرتاحات:
            ،تقسيم أعمال البيت بينهم، وحتديد املسؤوليات فيه، وتعويدهم على املشـاركـة يف أعـمـالـه

واملسامهة يف القيام بشؤونه، ومن عجز عن تقديم العون لغريه، فال أقل من أن يـقـوم بشـأن          
 نفسه من ترتيب وتنظيف حتى ال يكون كَّال على غريه معتمداً على سواه. 

  مشاركة األطفال الصغار بإعداد املائدة مع والدهتم، حبمل أشياء خيفة وغري خطرة، كاخلبـز
مثالً مع التنبيه إىل محل اخلبز بشكل جيد ألنه نعمة جيب أن نكرمها. واألوالد األكـرب سـنـاً           

 ميكنهم محل األطباق الفارغة، أو الطعام الغري احلار، مع شكرهم والثناء على مشاركتهم.
 ،تعليم األبناء فنون البيع والشراء وضوابطه وطرائقه، وإكساهبم الثقة يف أنفسهم منذ الصغر

من خالل اصطحاب األب البنه معه إىل التسوق أوالً، ثـم إرسـالـه إىل شـراء شـيء بسـيـط                      
مبفرده، والثناء عليه أمام أخوته إذا كانت السلعة اليت اشرتاها جيدة، ولومه إذا كانت السلعـة  

 غري جيدة؛ حتى ال يُغش يف املرة القادمة.
                              ،تعليم البنت الكثري من األعمال املنزليـة، مبـا فـيـهـا بـعـض املـهـارات الـيـدويـة، كـالـتـطـريـز

واخلياطة، وأعمال الصنارة والصوف، وال نقول أن هذه األعمال هوايات أكل عـلـيـهـا الـزمـن           
وشرب، بالطبع ال، فكم من امرأة جعلت من هذه اهلوايات عمالً هلا، يعود بالنفع عليها وعلى 
أسرهتا، وقد انتشرت الورش واملشاغل الصغرية اليت تديرها املرأة يف منزهلا دون أن تضـطـر     

 لرتك أوالدها.
                 ممارسة األطفال الذكور ممن هم يف سن العاشرة فما فوق لـبـعـض األعـمـال اآلمـنـة حتـت

 إشراف األب، أو من خالل دورات وأندية صيفية، فكثري من املهن اليدوية الرائعة تكاد 
 
 .١١٥م، ١٩٦٤ھـ/ ١٣٨٣، ١) : عاقل، فاخر، معالم التربية دراسات في التربية العامة والتربية العربية، بيروت، دار العلم، ط١(
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 تنقرض، كمهنة التنجيد، واحلفر على اخلشب. 
          وعلى الوالدين أنْ يضعوا لألطفال برناجماً يوضّحون هلم احملبوب واملذموم مـن األعـمـال، لـكـي

 نزرع يف قلوهبم حبّ األعمال الصاحلة وبغض األعمال غري الصاحلة.
 تقوية الضمري يف نفس الطفل يف هذهِ املرحلة حتى يكون صماماً له يف املستقبل، فنزرع يف قلبه

اخلوف من ارتكاب العمل غري الصاحل، والشوق إىل العمل الصاحل، بدالً من اخلوف من الـعـقـوبـة     
أو الشوق إىل املدح واإلطراء، وعلى الوالدين أن جيعلوا املدح أو التأنيب خالصاً من أجـل تـربـيـة         
األطفال، وأن ال يعكسوا أوضاعهم النفسية يف الرتبية، كمن يواجه مشكلة فيصّب غضـبـه عـلـى         

 الطفل دون أي مربّر.
                تعويد األبناء على أن يكون هلم مشروعني، مشروع على املدى القـريـب، كـمـسـامهـتـه جبـزء مـن

مصروفه اليومي يف شراء حاجة من حوائج البيت. وجيب أن تكون هذه احلاجـة جلـمـيـع أفـراد           
األسرة. أما املشروع الثاني فيكون على املدى البعيد، حبيث يرتك للطفل التفكري مبشروع ينـتـفـع     

 منه أفراد األسرة مجيعاً، وبذلك ننمي بداخله روح األثرة واحملبة واإلبداع والتخطيط.
            تعويد األبناء على املشاركة باألعمال اخلريية، من خالل التربعات لصـنـدوق املسـجـد يف صـالة

 اجلمعة، أو إعطاء زكاة الفطر والصدقات بنفسه للفقراء. 
 التعامل بالطيبات:  -٢

يقوم النظام االقتصادي اإلسالمي على منهج إمياني أخالقي مبعثه حتقيق رضا اهلل تعاىل، وعـبـادتـه    
(فَـكُـلُـواْ مِـمَّـا         واإلميان بأن العمل (ومنه املعامالت االقتصادية ) عبادة، وأساس ذلك قول اهلل تـعـاىل:        

) [النحل:    وقول الـرسـول صـلـى         ].  ١١٤رَزَقَكُمُ اللّهُ حَالالً طَيِّباً وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
 . ١اهلل عليه وسلم: "طَلَبُ الْحَاللِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ "

"طلب كسب احلالل، فريضة بعد الفريضة، أي بعد املكتـوبـات اخلـمـس، عـنـد أهـل الشـرع أو املـراد                       
فريضته متعاقبة يتلو بعضها لبعض أي ال غاية هلا وال هنايـة؛ ألن طـلـب كسـب احلـالل أصـل الـورع                    
وأساس التقوى. وطلب احلالل مبنزلة اجلهاد يف حصول الثواب عليه؛ ألنه جـاهـد نـفـسـه يف حتـري              
احلالل مع عزته وترك احلرام مع كثرته، ومكابدة دقيق النظر يف التخلي عن الشبـهـات، والـكـف عـن           

 . ٢كثري من املباح بالورع خوفاً من اجلناح وهو اجلهاد األكرب "
 
 .٧٤) ، ٩٩٩٣، حديث (١٠) : الطبراني، المعجم الكبير، ١(
 .  ٢٧٠، ٤) : المناوي، فيض القدير، ٢(
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 . ١إن مِنَ الذُنُوبِ ذُنوبَاً لَا يُكَفِرها إِالَّ اهلَمُ فِي طَلبِ املَعِيشَة " "كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:
فالتعامل بالطيبات أصل ثابت من أصول الرتبية االقتصادية اإلسالمية؛ ألنـه أمـر إهلـي، وتـوجـيـه             

 يـلِ (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ األُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَاإلِنْـجـِ    نبوي كريم. 
ضَـعُ عَـنْـهُـمْ       يَيَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَـآئِـثَ وَ    

ذِيَ أُنـزِلَ مَـعَـهُ      الَّ إِصْرَهُمْ وَاألَغْالَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ
) [األعراف:   ].١٥٧أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

وَالَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِالَّ الطَّيِّبَ  -مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ  "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
الْـجَـبَـلِ       إِالَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْـظَـمَ مِـنَ      -

. "وقال بعض العلماء: كل ما أحل اهلل تعاىل، فهو طيب نـافـع يف        ٢كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ " 
وكل ما حرمه، فهو خبيث ضار يف البدن والدين ". فالقليل من اإلنـفـاق مـع الـنـيـة                 ٣البدن والدين،

. ورغم أن الرتبية اإلسالمية عموماً والـرتبـيـة اإلسـالمـيـة خصـوصـاً تـتـصـف                    الصاحلة يكون كثرياً
باملرونة، ولكن مع هذه املرونة فهي تتصف بالصرامة اليت تُبقي على طـابـعـهـا وتـعـطـيـهـا الـنـمـط                 
اإلسالمي وتتمثل بالتزامات اقتصادية متعددة، تستند إىل موقف الفرد من ذوي الـقـربـى، وحتّـرم         
تكديس األموال، والكسب الغري املشروع مثل الربا والقمار، وجتارة اخلمور. قال رسـول اهلل صـلـى           

الَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَـى بِـهِ يَـا كَـعْـبُ بْـنَ عُـجْـرَةَ الـنَّـاسُ                          "اهلل عليه وسلم: 
. لذا حيرص املسـلـمـون عـلـى أال يـأكـلـون إال                  ٤غَادِيَانِ فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا" 

احلالل، وال يتعاملوا إال باحلالل، وال يطعموا أهلهم إال احلالل، فيبتـعـدوا عـن الـغـش والـتـزيـيـف                
والسرقة واالحتيال و...، فالتعامل بالطيبات يكون باختيـار الـعـمـل الصـاحل، الـذي يُـكـسـب املـال                        
احلالل، وهذا املال بدوره يُصرف يف اإلنفاق املباح للطيـبـات مـن الـطـعـام والشـراب، ولـلـتـربعـات                    
والصدقات، ولالدخار للمخبآت من نوائب الزمان. لذا جيب على اآلباء أال يعملوا إالّ عمالً طـيـبـاً،       
وال يشرتوا إال الطيبات، ويعلّموا األوالد أن هذا طيب وهذا خبيث، وللزوجة الدور الـكـبـري يف هـذا           
األمر، فهي عون لزوجها على كسب احلالل بقناعتها مبا قُسم هلا، وتربية أبنائها عـلـى الـقـنـاعـة،           

 .[  فالزوجات األُوّل كن يقلن ألزواجهن: [ال تطعمنا إال حالالً
 
 .٣٤٤) ، ٣٧٣٥، حديث (٢) : الھيثمي، مجمع الزوائد، ١(
 .٨٥) ، ٢٣٨٩، حديث(٣) ، ٢٠) ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتھا (١٣) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الزكاة (٢(
 .٤٨٨، ٣) : ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ٣(
 .٣٢١) ، ١٤٤٨١، حديث (٣) : ابن حنبل، المسند، ٤(
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 تربية العطاء: -ت 
"إن اإلنسان مدني بطبعه، أي حيتاج إىل ضروب املعاونات اليت تتم باملدنيـة واجـتـمـاع الـنـاس فـيـهـا.                 
وهذا االجتماع للتعاون هو التمدن. فمن العدل إذاً أن نُعني الناس بأنفسنـا كـمـا أعـانـونـا بـأنـفـسـهـم                   

 .  ١ونبذل هلم عوض ما بذلوا لنا"

الـيَـدُ الـعُـلَـيـا خِـريٌ مِـنَ الـيَـدِ                    "وقد أثنى النيب الكريم على املعطي املنفق بقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
 . ٢السُفلى وَاليَدُ العُليَا املُنِفَقةُ وَالسُفلَى السَائِلة"

 :وحث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على الصدقة، ونفّر من املسألة، بقوله صلى اهلل عليه وسـلـم  

 . ٣مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ " "
إذاً يرتفع املستوى االقتصادي للمجتمع، إذا كثُر فيه املعطون، وقلّ فيه اآلخذون. وحذر اهلل تعاىل مـن   

(الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَـاهُـمُ الـلّـهُ مِـن فَضْـلِـهِ وَأَعْـتَـدْنَـا                      البخل والشح، 
) [النساء:   ]. ٣٧لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً

"واإلسالم يُقر اإلنسان إىل التملك، وميله إىل النسل وميله إىل العلم واملعـرفـة عـلـى شـرط أال تـكـون                 
ملكيته مُستغِّلة يتحكم عن طريقها يف غريه من األفراد، وقد أيقظ اإلسـالم فـيـه روح الـبـذل لـغـريه،                  

) [الـذاريـات:            .  ٤وحبّب إليه املنح والعطاء لصاحب احلاجة "   ].١٩(وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْـرُومِ
إن الزكاة وشتى ضروب العطاء عليها أن تعمل عملها الـواسـع يف تـفـريـج الضـوائـق، وسـد حـاجـات                       
اليتامى واملساكني واملعوزين. والرتبية االقتصادية تربي عند اإلنسان روح العطاء والتواضع، فإذا حـاد     
يوماً عن الطريق الصحيح واغرت مباله وأسرف وبطر، سرعان ما يذّكر الـرّزاق الـوهـاب الـذي وهـبـه             
املال، فعاد إىل السخاء والبذل والتضحية والتودد إىل عـبـاد اهلل. "إن مـن واجـب الـعـائـلـة أن تـربـي                           
أبناءها وبناهتا تربية اجتماعية تعلّمها من خالهلا التعامل الصحيح مـع أشـبـاهـهـم وبـنـاء الـعـالقـات                   
الطيبة مع غريهم، وتُربي فيهم االعتقاد بأن احلياة أّخذٌ وعطاء وتـعـامـل عـلـى أسـاس مـن االحـرتام                 

 املتبادل واملوازنة بني احلق والواجب والفردية والغريية. وإذا كان صحيحاً أن بعض الناس يُولدون 
 
 .٦٢م، ١٩٩٤ھـ/ ١٤١٤، ١) : طعيمة، صابر، منھج اإلسالم في تربية النشء وحمايته، بيروت، دار الجيل، ط١(
ى ھي ١٢) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الزكاة (٢(  ل ة وأن السف ق ف ن م ) ، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا ھي ال

 .٧١٧) ، ١٠٣٣، حديث(٢) ، ٣٢اآلخذة (
ار(١٣) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الزكاة (٣(  ن ا حجاب من ال ھ ة وإن ب ، ٦) ، ٢١) ، باب الحث على النفقة ولو بشق تمرة أو كلمة طي

 .٣٣٨) ، ٢٣٩٤حديث(
 .٢٧٧) : طعيمة، صابر، منھج اإلسالم في تربية النشء وحمايته،٤(



١٢٨ 

بقدرة على اجتذاب اآلخرين، وإحياء الثقة يف نفوسهم والقدرة على تزعمهم وقيادهتم فإنه صـحـيـح    
أيضاً أن يف مكنة البيت اجليد والرتبية احلسنة والتوجيه الصحيح أن تُربي يف نفس الطفـل الـقـدرة      
على معايشة من حوله ومبادلتهم االستعداد للتعاون والتضحية والتكافل االجتـمـاعـي. ولـذلـك كـان            
من واجب البيت، ومن واجب األمّ واألب أن يقيما يف نفس الطفل اتزاناً يُوفقان بني غرييته وأنـانـيـتـه     

 .١ويُعلّمانه حسن التعامل مع الناس "
"وهبذا العطاء املستمر، والبذل املنسجم مع اإلميان، فإن االقتصاد اإلسالمي مبا تضمن من مفاهيم  
سلوكية يعمل باستمرار على االرتقاء بالشخصية اإلنسانية حنو املثل العليا، ويدفع باجملتمع تلقائـيـاً   
حنو السمو والرفعة. وال شك يف أن من يبذل املال دون انتظار للعوض من شـكـر يف ثـواب دنـيـوي،               
فإنه بذلك يؤصل يف اجملتمع أواصر الصلة اليت ال تنفصم عراها، ما دام املؤمنون حييون يف الـدنـيـا    

. فاإلسالم  ٢كاجلسد الواحدة، واليد اليت تنفق دون علم اليد األخرى وبذلك تفشو احملبة بني الناس" 
يكره فوارق الطبقات بني األمة حبيث تعيش مجاعة يف مستوى الرتف وتعيـش مجـاعـة يف مسـتـوى            
الشظف، ملّا يولّد هذا األمر من أحقاد بني أفراد األمة اإلسالمية. لذلك جعل الشرع ضمان حلقـوق   
الفقراء يف أموال األغنياء من خالل خمصصات ال ختضع للهوى أو املزاج املتقلب بل تسري وفق سبـل  

 شرعية منها:
 اإلنفاق يف سبيل اهلل: -١

"اإلسالم دين قويم يقوم على البذل واإلنفاق، ويضيع الشح واإلمسـاك ولـذلـك حـبّـب إىل بـنـيـه أن                    
تكون نفوسهم سخية، وأكفهم ندية، ووصاهم باملسارعة إىل دواعي اإلحسان ووجوه الرب، وأن جيعلوا 

 تقديم اخلري إىل الناس شغلهم الدائم، ال ينفكُّون عنه صباح أو مساء.
(لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي األَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُـحَـاسِـبْـكُـم بِـهِ           قال تعاىل: 

) [البقرة:     ومن الـواجـب عـلـى       ].  ٢٨٤اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
املسلم أن يقتصد يف مطالب نفسه حتى ال تستنفذ ماله كله؛ فإن عليه أن يشرك غريه فيما آتاه اهلل 

 .٣من فضله، وأن جيعل يف ثروته متسعاً يسعف به املنكوبني ويريحُ املتعبني"

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَـكَ، وَأَنْ تُـمْـسِـكَـهُ شَـرٌّ              "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 . ٤لَكَ، وَالَ تُالَمُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى "

 
 .٧٠) : عاقل، فاخر، معالم التربية دراسات في التربية العامة والتربية العربية، ١(
 .٩٨م،١٩٨٥ھـ/ ١٤٠٥، ١) : الخالدي، محمود، سوسيولوجيا االقتصاد اإلسالمي، عمان، مكتبة الرسالة الحديثة، ط٢(
 .١١٨) :الغزالي، محمد، ُخلق المسلم، ٣(
 .٧١٨، ٢) ، ١٠٣٦) ،برقم (٣٢) ، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى(١٢) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الزكاة (٤(
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وقد أشار القرآن إىل هذه املعنى حني قرن النهي عن التبذير بأمر اإلنفاق عل القرابة واملساكني؛ فـإن  
املبذر متالفٌ سفيهٌ، يضيع يف شهواته اخلاصة زبدة ماله؛ فماذا يبقى بعد للحقوق الـواجـبـة والـعـون        

)   املفروض؟ قال تعاىل:   (إِنَّ الْمُـبَـذِّرِيـنَ      -(وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِنيَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً
) [اإلسـراء:        "ودعـوة اإلسـالم إىل اجلـود           ].  ٢٧  -  ٢٦كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِنيِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً

واإلنفاق مستفيضة مطَّردة، وحربه على الكرازة والبخل موصولة متقدة إنه مل يوجد يف الـدنـيـا ولـن         
يوجد نظام يستغين البشر فيه عن التعاون واملواساة، بل ال بد الستتباب السكيـنـة وضـمـان السـعـادة           
من أن يعطف القويّ على الضعيف، وأن يرفق املكثرُ باملقلِّ، ما دامت طـبـيـعـة اجملـتـمـع الـبـشـري أن                   

 .١تتجاوز فيه القوة والضعف؛ واإلكثار واإلقالل"
"واألمر باإلنفاق عقب األمر باإلميان باهلل ورسوله، يدل بوضوح عـلـى أن األمـر لـلـوجـوب ال جملـرد                     

(وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ  . كقوله تعاىل:   ٢اإلرشاد أو الندب. واقرتان اإلميان باإلنفاق كثري يف القرآن"  
) [النساء:   ].٣٩وَالْيَوْمِ اآلخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِم عَلِيماً

مَـا مِـن يَـومٍ يُصـبِـحُ             "وهذا ما بينه الرسول الكريم يف حديثه الشريف بقوله صلى اهلل عليـه وسـلـم:      
: أحَدَهُمَا الَلهُمَ أَعطِ مُنِفقَا خَلَفَا وَيَقُولُ اآلخَرُ الّلهُم أَعطِ  مِـسـكَـاً     مُـ العِبَادُ فِيه إِالَّ مَلَكَان يَنزِالنْ فَيَقُولُ

 . ٣تَلَفَاً"
والقرآن جيعل باإلنفاق صفة أساسية من صفات املؤمنني، كإقامة الصالة اليت هي عمود الدين، كـمـا   

)                 قال اهلل تعاىل يف وصف املتقني:   (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّالةَ وَمِـمَّـا رَزَقْـنَـاهُـمْ يُـنـفِـقُـونَ
وكان صلى اهلل عليه وسلم يعلِّم الصحابة أنَّ اإلنفاق جيب أن يكون من حالل، وأن يـكـون     ].  ٣[البقرة:   

 عن تروّ وعن سعة حاجة، وال يكون الرجل حمتاجاً إىل املال، فينفقه، ثم يأتي فيسأل الناس.
: مَا هَذَا يَـا بِـاللُ         ويف هذا: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى اهلل عليه وسلم عَادَ بِالال، فَأَخْرَجَ لَهُ صُبْرًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ

: أَمَا تَخْشَ أَنْ يُجْعَلَ لَكَ بُخَارٌ فِي نَارِ جَـهَـنَّـمَ، أَنْـفِـقْ          : ادَّخَرْتُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ اللُ، وَال   بـِ    ؟، قَالَ
 . ٤تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْالال"

 وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوفّق بني األمر باإلنفاق وبني عدم اإلنفاق، فإن كان الرجل 
 
 .١١٩) : الغزالي، محمد، ُخلق المسلم، ١(
 .٢٠٠) : القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي، ٢(
 .٥٢٢) ، ١٣٧٤، حديث(٢) ، ٢٦) ، باب قول هللا تعالى: فأما من أعطى واتقى (٣٠) : البخاري، الجامع المختصر، كتاب الزكاة (٣(
 .٣٤٢) ، ١٠٢٥، حديث (١) : الطبراني، المعجم الكبير،٤(



١٣٠ 

حمتاجاً، لو أنفق لتضرر بنفقته، فإنه مينعه من ذلك بل ينتهره، وأما إن كان ذا سعة وذا يد عـلـيـا،      
فاإلنفاق منه مطلوب. وكان صلى اهلل عليه وسلم يُعلّم صحابته العدل يف اإلنفاق بني األوالد، حتى  

 :. كما قال صلى اهلل عـلـيـه وسـلـم        ١ال تقع العداوة والشحناء فيما بينهم، ويُسمّي ذلك جَوْراً وزُوراً"

 .٢ألحد أصحابه: "الَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ"
فاإلنفاق واجب اجلميع كل حسب طاقته واستعداده وفيما يسره اهلل له فال يكون أحدهم كالً على 
أخيه أو على اجلماعة وهو قادر على العمل كما بينا ذلـك مـن قـبـل. وقـد جـعـل اإلسـالم الـزكـاة                        

 فريضة يف املال حمددة. والصدقة تطوعاً غري حمددة، يضاعف أجرها أضعافاً مضاعفة.

مَا بَقِىَ مِنْهَا ". قَالَتْ مَا بَقِىَ مِنْهَا    "عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى اهلل عليه وسلم: 
: " بَقِىَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا "  . وهنا إشارة إىل عظيم أجر الصدقة.٣إِالَّ كَتِفُهَا. قَالَ

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد واالعتدال، ويتجـنـبـوا السـرف والشـطـط فـيـمـا                
ينفقون من رزق اهلل الذي أعطاهم، وفيما يستمعون به من الطيبات اليت أحلها هلم. ومن ثم تـظـل      
حاجتهم االستهالكية للمال والطيبات حمدودة االعتدال. وتظل فضله من الرزق معرضه لفـريضـة    

 الزكاة وتطوع الصدقة وخباصة أن املؤمن مطالب بتثمري ماله وتكثريه.
والرتبية االقتصادية اإلسالمية تنشئ الفرد على البذل واإلنفاق الذي هو بـاب مـن أبـواب اجلـنـة،              

 وباب من أبواب الربكة يف الرزق املادي واملعنوي كما بينا فيما سبق. 
فاملسلم كريم، ال يبخل عن اإلنفاق يف وجوه اخلري، فرضاً أو تطوعاً؛ ألنه ال جيتمع خبل وإميان يف   

(وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِميَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَـجِـدُونَ فِـي         قلب إنسان واحد 
صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَـانَ بِـهِـمْ خَصَـاصَـةٌ وَمَـن يُـوقَ شُـحَّ نَـفْـسِـهِ                          

) [احلشر:     فكل فرد قادر على العطاء، وهو راضٍ سـعـيـد، بـل إنـه بـدون             ].  ٩فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 هذا العطاء، ال حيس بأن للحياة طعماً. 

 التكافل االجتماعي: -٢
"التكافل يف مفهومه الشامل مَعلّمٌ من معامل األمة اإلسالمية. وهو يف اللغة: مشتق من كَفِلَ يَكـفُـلُ،      

 وتكافل القوم أي: كَفِلَ بعضهم بعضاً ووااله ووقف إىل جانبه. 
 
 .٤٣) : الرماني، زيد، معالم التربية االقتصادية المشكالت والتدابير الوقائية، ١(
 .١٢٤١) ،١٦٢٣، حديث (٣) ، ٣) ، باب كراھة تفضيل بعض األوالد في الھبة (٢٤) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الھبات (٢(
اديث  ٨٧٣ه/٢٧٩) : الترمذي، محمد بن عيسى (ت ٣(  د شاكر وآخرون، األح م ) ، الجامع الصحيح سنن الترمذي، تحقيق أحمد محم

 .٦٤٤) ، ٢٤٧٠، حديث (٤]، ٥-١مذيلة بأحكام األلباني عليھا، بيروت، دار إحياء التراث العربي،[
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: التزام األفراد بعضهم حنو بعض يف اجملاالت املادية واملعنوية على حد سواء "  .١اصطالحاً
لقد أكد اإلسالم على التكافل بني أفراد األسرة، وجعلـه الـربـاط احملـكـم الـذي حيـفـظ األسـرة مـن                       
التفكك واالهنيار. ويبدأ التكافل يف حميط األسرة من الزوجني بتحمل املسؤولية املشرتكـة يف الـقـيـام          

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا الـنَّـاسُ    بواجبات األسرة ومتطلباهتا. قال تعاىل:   
) [التـ    ثـم    ]. ٦م:    حـريـ  وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

تتسع دائرة التكافل داخل اجلماعة ليكون تكافالً مزدوجاً بني الفـرد واجلـمـاعـة. فـأوجـب عـلـى كـل                   
منهما التزامات جتاه اآلخر ومازج بني املصلحة الفـرديـة واملصـلـحـة الـعـامـة حبـيـث يـكـون حتـقـيـق                          
املصلحة اخلاصة مكمالً للمصلحة العامة، وحتقيق املصلحة العامة متضمناً ملصلحة الفرد فالفرد يف 
اجملتمع املسلم مسؤول تضامنياً عن حفظ النظام العام وعـن الـتـصـرف الـذي ميـكـن أن يسـيء إىل                     

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ   اجملتمع أو يعطل بعض مصاحله. قال اهلل تعاىل:  
ـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ وْلَبِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّالَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُ

) [التوبة:     وقد ورد يف فقرة سابقة وجوب احملافظة على املوارد الطبيعية ].  ٧١اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وهذا نوع آخر من التكافل، وهذا التكافل ال يقف عند حتقيق مصاحل اجليل احلاضر بل يتعدى ذلـك    
إىل نظرة شاملة تضع يف االعتبار مصاحل أجيال املستقبل، وهو ما من شأنه أن يسهم يف حل كثري من  
األزمات املعاصرة وحياصر كثري من األخطار اليت تواجه مستقبل الـبـشـريـة والـيت نشـأت مـن جـراء                 
هلاث هذا اجليل وراء مصاحله دون اعتبار للمستقبل البشري العام، وهي أخـطـار ومشـكـالت كـثـرية              

 لعل من أخطرها مشكلة البيئة واملوارد الطبيعية.
"ومن الضروري لبقاء اجملتمع اإلنساني أن يكون هناك ميل واستعداد لدى اإلنسان كي يسـاعـد غـريه       
يف اجملتمع الذي يعيش فيه مع أقرانه، وأن يقوي هذا امليل إىل املعاونة يف نفس كل فرد حبيث يصبـح  
ذا مظهر عملي يف حياة األفراد حبيث ينشأ بينهم التعاون وتـظـهـر آثـاره يف سـد حـاجـات األفـراد.                     
ونظراً ألن التعاون له أثره احليوي يف حمافظة اإلنسان على حياته املادية واملعنوية، فقد لـقـي رعـايـة       
من مظاهر االمتنان الذي امنت به اخلالق سبحانه على اجملتمع اإلسالمي بعد قيامه. ويُذكـر الـقـرآن       

 (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَالَ تَفَرَّقُواْ الكريم هذا اجملتمع بنعمة التعاون اليت هبا عليه بقوله: 
 
 .١٦٥م، ١٩٨٦ھـ/ ١٤٠٦) : الفنجري، محمد شوقي، المذھب االقتصادي في اإلسالم، القاھرة، الھيئة المصرية للكتاب، ١(
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وَكُـنـتُـمْ عَـلَـىَ           نـاً وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْـوَا   
) [آل عم  ].١٠٣: رانشَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ولكي يبقى التعاون ذا أثر حيوي يف اجملتمع، جيب أن يكون تعاوناً يؤدي إىل األخوة اإلنسانية، وإىل   
. ١صهر العالقات بني األفراد، حبيث تكون عالقة مودة يف سبيل املصلحة العامة، ويف سبيل اخلري" 

ال يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُـحِـبَّ ألَخِـيـهِ مَـا يُـحِـبُّ               "وقد كان من وصايا الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 
 .٢لِنَفْسِهِ " 

 ومن أهم صور التكافل االجتماعي اليت على األهل غرسها يف أبنائهم:
                        تعويدهم على الكرم والبذل عند حضـور الضـيـوف، بـاحلـرص عـلـى مشـاركـتـهـم يف

الرتحيب بالضيوف وخدمتهم، واملشاركة يف إعداد قراهم وإكرامهـم واجلـلـوس مـعـهـم           
 لالستفادة منهم.

              زيارة األسر الفقرية، وتفقد أحواهلم، ومد يد املساعدة هلم. فبـهـذه الـزيـارات تـتـحـقـق
الصالت، وتقوى الروابط، وتنشأ املشاعر الوجدانية اإلميانيـة بـني اجملـتـمـع الـواحـد،              
وينتج عنها أثر كبري يف قلوب األبناء فيعرفون نعم اهلل عليهم، ويقومون بشكرهـا. قـال      

انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَال تَنْظُرُوا إِلَى مَـنْ     "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

فـريـضـون مبـا قسـم اهلل هلـم                  .٣   "فَوْقَكُمْ، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ ال تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عز وجـل 
 منها. وميدون يد العون إلخواهنم يف الدين.

فاإلسالم نظام كامل وتشريع شامل. يتناول شؤون الدين والدنيا دون انعزالية وفصل يقوم منهجـه   
على نظام فريد، قويٌ يف البناء، يقرر الصور املثلى للتعاون وتبادل النفع ورعاية احلرمات وكـفـالـة      
احلريات. هذه هي أهم معامل الرتبية االقتصادية يف اإلسالم، اليت نشَّأ رسول اهلل صلى اهلل علـيـه    
وسلم أصحابه عليها، وربّاهم على األخذ هبا، ودعاهم إىل سلوكها، فآتت مثارها عـلـى الصـحـابـة،        

 وعلى اجملتمع. 
 
 
 
 .٢٧٢م،١٩٩٤ھـ/ ١٤١٤، ١) : طعيمة، صابر، منھج اإلسالم في تربية النشء وحمايته، بيروت، دار الجيل، ط١(
ر ١) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب اإليمان (٢( خي ) ، باب الدليل على أن من خصال اإليمان أن يحب ألخيه المسلم ما يحب لنفسه من ال
 .٦٧، ١) ، ٤٥) ، حديث (١٧(
 .٢٥٤) ، ٧٤٤٢، حديث (٢) : ابن حنبل، المسند، ٣(
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 السلوكيات اإلجيابية الواجبة للرتبية االقتصادية اإلسالمية.املبحث الثاني: 
 

 االلتزام بفقه األولويات.  -أ 
 معنى فقه األولويات. .١
 احلاجيات والضروريات. .٢
 الكماليات والتحسينات. .٣

 
 التدوين والتوثيق. -ب 

 معنى التدوين. .١
 كيفية التدوين. .٢
 أمهية التدوين. .٣
 

 االدخار لنوائب الزمن -ت 
 معنى االدخار. .١
 أمهية االدخار.  .٢
 أمهية االدخار.  .٣
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 السلوكيات اإلجيابية الواجبة للرتبية االقتصادية اإلسالميةاملبحث الثاني: 
 االلتزام بفقه األولويات: -أ 

 تعريف فقه األولويات: -١
 . ١"األولويات لغة: ترتيب األمور بناء على القرب والبعد من أمر معني "

"وضع كل شيء يف مرتبته بالعدل، من األحكام والقيم واألعمال، ثم يقدّم األوىل فاألوىل، بناءً علـى   
 . ٢معايري شرعية صحيحة يهدي إليها نور الوحي ونور العقل "

يعين أن ندرج الفرد وكذلك أن ندرج اجملتمعات فيما هو أهم، أما أن نـأتـي إىل     وفقه األولويات:  
ما هو أقل، وأن ترتك املهمات فال بد أن يكـون مثـة سـوء يف الـتـصـرف ونـتـيـجـة سـيـئـة يف هـذا                               

 التصرف؛ ألننا أخللنا بأمر شرعي، وهو البداءة باألهم فاألهم. 
االلتزام بفقه األولويات وأعين بفقه األولويات أن: فيه ضـروريـات بـدوهنـا يـهـلـك اإلنسـان، وفـيـه                      
حاجات بدوهنا تصبح احلياة شاقة، وفيه كماليات ميكن لألسرة أن تستغين عنـهـا، وبـالـتـايل فـال           
جيوز للزوج أن يشرتي الكماليات وعنده عجز يف الضروريات واحلاجيـات، وال جيـوز لـلـزوجـة أن              

 ·تنفق األموال يف الكماليات وعندها عجز يف الضروريات واحلاجيات
"إن اجملتمع اإلسالمي برتكيبته الفذّة مل يكن وحيداّ يف هذا العامل، بل حيـتـك بـآالف الـتـجـمـعـات                
البشرية يف خمتلف أصقاع األرض، وختتلف هذه التجمعات بعضها البعض يف الكثري أو يف القـلـيـل    
حبكم بيئاهتا وحبكم الطرائق اليت فرضت نفسها عليها للتعامل مع تلك البيئات يف سيـاق السـعـي      
إىل احلصول على أكرب قدر ممكن من إشباع احلاجات. وتولدت نتيجة هذه االحتكاكات جمموعات  
كبرية من العالقات واالرتباطات ذات الطابع العسـكـري والسـيـاسـي والـتـجـاري أو غـري ذلـك وإن                       
مالحظة فاحصة نلقيها على طبيعة هذه التجمعات تطلعنا على جوهر املشكلة االقـتـصـاديـة الـيت        
بدأ حيس هبا اإلنسان، مما جعله يضطر إىل تنظيمها، فلقد أفرز الـتـطـور اإلنسـانـي الـعـديـد مـن                

 األمور اليت أثرت على الواقع االقتصادي لإلنسان ميكننا حصرها فيما يلي: 
 ظهور التخصيصات اإلنتاجية يف السلع واخلدمات. -
 تنوع طرائق االستهالك السلعي واخلدماتي إلشباع احلاجات. -
 .٣ظهور متيز لبعض السلع واخلدمات كأمور ذات أولوية ورغبة ملحة داخل اجملتمع " -
 
 .٣١م،٢٠٠٧ھـ/ ١٤٢٧، ١) : ياسين، محمد نعيم وملحم، محمد ھمام، تأصيل فقه األولويات، العبدلي، دار العلوم، ط١(
 .٤٤) : المرجع نفسه، ٢(
 .٥٤م، ١٩٨٩ھـ/ ١٤٠٨) : عكنان، أسامة، حوار ھادئ في أسس المذھبية االقتصادية، عمان، مركز الشرق للدراسات والترجمة، ٣(
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ويف خضم الطوفان السلـعـي الـذي أغـرق األسـواق مبـا هـب ودب مـن خمـتـلـف األشـكـال واأللـوان                                   
واألصناف، نرى البعض يلهث وراء كل سلعة مستحدثـة دون الـنـظـر إىل حـاجـتـه إلـيـهـا، أو نـفـعـهـا                             
وضررها له وألسرته، أم املؤمن الذي تربى تربية إميانية اقتصادية حقة، فإنه يقوم بتلبية ضروريـاتـه   

 أوالً، ثم حاجياته، ثم حتسينياته، وهذه هي رتب املصاحل عند علماء األصول. 
 الضروريات واحلاجيات: -٢

: كاملآكل واملالبس واملساكن واملناكح واملراكب اجلوالب لألقوات، وغريها ممّـا متـسُّ إلـيـه            الضَّرُورَاتُ
 .١الضّرورات، وأقل اجملزئ من ذلك ضروريّ "

 .٢يرتاوح بني الضروري واحلاجي حبسب املوارد املتوفرة "ومفهوم احلوائج األصلية: "
"ومازال الناس بالفطرة يسعون منذ القدم يف تلبية حاجاهتم االقتصادية املخـتـلـفـة وإمنـا االخـتـالف             
بينهم يقع يف درجة اإلشباع وأسلوبه وليس يف حجم الوفرة االقتصادية مما جعل املشكلة تنحصر يف   
اإلنسان ذاته الذي حيتاج دائماً إىل هتذيب وتربية لريقى إىل درجات القناعة االقتصادية، فعلى الرغم 
من أنّ قلة املوارد االقتصادية تزعج اإلنسان وتثري لديه املشكالت إالّ أنّ حدتّها تقل وتضـعـف حبسـب      
قوة صلته باهلل تعاىل، وقد أشار كثرياً من علماء النفس املعاصرين إىل أن السعادة اليت يتـطـلـع إلـيـهـا         
الفرد إمنا تنبع من ذاته، وليست من كثرة األشياء واملمتلكات، كـمـا أشـارت الـعـديـد مـن الـدراسـات                    
احلديثة إىل وجود عالقة بني الرتف احلضاري وبني التوتر النفسي؛ وهلـذا يُـلـحـظ يف حـال السـلـف                  
االستقرار يف حال الشدة والرخاء على حد سواء حتى إن أحدهم قد يتلذذ بالفقر كما يتـلـذذ الـنـاس       

 .٣اليوم بالغنى"
هي: كل ما حيتاج إليه اإلنسان يف حياته، سواء أكانت حاجة ضروريـة أم     واحلاجات االقتصادية " 

حاجة كمالية أو ثانوية. أو هي كل رغبة يشعر هبا اإلنسان وميكنه إشباعها بوساطة املال أو الـتـبـادل         
أو غري ذلك. وبعض احلاجات اإلنسانية ال تعترب من قـبـيـل احلـاجـات االقـتـصـاديـة؛ ألهنـا ال تُشـبـع                          
. وهناك حاجات فردية شخصيـة كـحـاجـة اإلنسـان            بوساطة املال أو التبادل كحاجته إىل النفس مثالً
إىل املسكن وامللبس والطعام وحنوها، وهناك حاجات مجاعية أو اجتماعية كحاجة اجملـتـمـع كلـه إىل         

 . ٤األمن، والدفاع عنه ضد أعدائه "
 
 .٩٣، ٢) : العز بن عبد السالم، قواعد األحكام، ١(
 .١٥٤) : المصري، رفيق، أصول االقتصاد اإلسالمي، ٢(
 .١٥٠) : باحارث، عدنان حسن، أسس التربية االقتصادية للفتاة المسلمة، ٣(
 . ٦٣) : محمود، علي عبد الحليم، التربية االقتصادية اإلسالمية، ٤(



١٣٦ 

" وتتميز احلاجات االقتصادية بأهنا قابلة لإلشباع بوساطة املال، وأهنا عندمـا تُشـبـع تـقـل درجـة              
إحلاحها عـلـى اإلنسـان، ودرجـة األمل الـذي يصـاحـب عـدم إشـبـاعـهـا. وإشـبـاع احلـاجـات مـن                                       
الضروريات لإلنسان، حتى إهنم قالوا: إن احلاجة وضـرورة إشـبـاعـهـا مهـا الـقـوة الـواقـعـة عـلـى                         
النشاط االقتصادي أياً كانت صورته أو درجته. وتتطور احلاجات االقتـصـاديـة أو تـتـعـدد بـتـطـور                 
اجملتمع اإلنساني، مبعنى أن حاجة اإلنسان املتمدن أضعاف حـاجـات اإلنسـان الـبـدائـي؛ ألن مـع                  
التمدن تتعدد احلاجات وتزيد التطلعات، ويرتتب على ذلك مضاعفة الـنـشـاط االقـتـصـادي الـذي            
يُوصل إىل إشباع هذه احلاجات العـديـدة. واحلـاجـات الـعـامـة لـإلنسـان ضـروريـة مـن الـنـاحـيـة                              
االقتصادية كحاجته إىل املسكن وامللبس واملطعم والـزواج واألسـرة واألبـنـاء، وحـاجـتـه إىل حـريـة                    
التفكري وحرية التعبري وسائر احلريات، وتلك كلها حاجات حقيقية ال يستـطـيـع اإلنسـان أن حيـيـا             
حياة إنسانية كرمية آمنة إالّ إذا أشبعها بطريق مشروع؛ ومن أجل ذلك فإن هذه احلاجات الـعـامـة      

 . ١تُصنف يف احلاجات االقتصادية ألهنا ضرورة لإلنسان "
 الكماليات أو التحسينات: -٣

" والتّكمالت: من لُبس النّاعمات، وأَكل الطيبات، وشُرب اللّذيذات، وسُـكـنـى الـقـصـور الـعـالـيـات،                 
. وتعترب الكماليات من األمور اليت ميكن االستغناء عنـهـا يف احلـيـاة الـيـومـيـة،                ٢والغرف املرتفعات" 

 ولكن اإلنسان بطبعه مييل إىل الرفاهية.

)، وتـتـنـوع         (welfare" واحلاجات الكمالية هي: ما ميكن تسميتها جتـاوزاً حبـاجـات الـرفـاهـيـة             
القائمة هنا حبسب مستوى دخل األفراد، هذا وجتدر اإلشارة إىل أن احلاجات البـشـريـة ال تـقـف          
جامدة عند مستوى معني، بل هي يف جتديد مستمر نتيجة التطور التكنولوجي الـدائـم واخـتـالف         
أمناط احلياة اليت يعيشها الفرد ومستويات الدخل اليت مير هبا. واملعروف أن كثرياً من السلع يكون  
كمالياً عند فرد معني عندما يكون دخله منخفضاً، ثم قد تصبح نفس السـلـعـة ضـروريـة عـنـدمـا               

 . ٣ينتقل إىل مستوى دخل أفضل "
"وقد اختلف االقتصاديون حول حتديد مقياس للرفاهية، مما أدى إىل وجود فـرع مـن االقـتـصـاد             

) ، حبيث يعترب فـرع مـن االقـتـصـاد املـعـيـاري                   (welfare economicيُعنى باقتصاد الرفاهية 
 الذي يهتم بكيفية ترتيب النشاط االقتصادي لتحقيق الرفاهية القصوى.

 
 .٦٤) : المرجع نفسه، ١(
 .٩٣، ٢) : العز بن عبد السالم، قواعد األحكام، ٢(
 .٢١م، ٢٠١٠ھـ/ ١٤٣١، ١) : عليان، ربحي مصطفى، اقتصاد المعلومات، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط٣(



 
١٣٧ 

وركز اقتصاديو الرفاهية على اعتبار رفاهية الفرد تتحدد بتكوين سـلـم الـتـفـضـيـل اجلـمـاعـي وهـو                  
حاجات اجملتمع من السلع واخلدمات نوعاً وكماً وذلك برتتيبها حسب أمهيتها النسـبـيـة، ولـكـن هـذا           
املقياس أصبح غري منطقي بسبب عدم إمكانية قياس املنفعة. فالرفاهية االجتماعيـة تُـعـتـرب مبـثـابـة             

 .١دالة لرفاهية املستهلكني وهذا يتطلب أخذ أفضليات كل مستهلك"
"نعلم أن سلوك اإلنسان إمنا يكون نتيجة التفاعل بني استعدادات الفرد وحاجاته النفسية وبني بيئته،  
وما تتضمنه من عناصر وقوى دافعة تدفعه إىل القيام بـأنـواع خمـتـلـفـة مـن السـلـوك إلشـبـاع هـذه                         
احلاجات اليت تصبح أهدافاً أو غايات. غري أن سلوكه هذا يتأثر بعاملني مـهـمـتـني: عـنـاصـر الـبـيـئـة                  
املادية واحلالة النفسية الراهنة للشخص. فوجود حاجة نفسية عند شخص ما ختلق عنده نوعاً مـن     
التوتر فيعمل إلشباع هذه احلاجة أي لتحقيق هدف يتصل هبذه احلـاجـة الـنـفـسـيـة الـيت أصـبـحـت                    
. ويف سبيل ذلك يسلك أنواعاً من السلوك. وهو يف ذلك يركز انتباهـه ويـهـتـم بـالـوسـائـل الـيت                   دافعاً
تيسر له إصابة اهلدف ويتجنب ما يعرقل الوصول إىل اهلدف، حـتـى إذا أصـاب اهلـدف مت اإلشـبـاع                 

 .٢وشعر باالرتياح"
لذا كانت احلاجة إىل الرتبية االقتصادية اليت من أهم معاملها السلوكية غنى النفس والتعفف بالقناعة 
والرضا مبا قسم املوىل عز وجل، فنجد الفرد املسـلـم يـكـتـفـي بـاحلـاجـيـات الضـروريـة، وإن طـلـب                           
الكماليات إال أنه يطلبها ضمن احلد املعقول وليس تبعاً للرتف والبـطـر واخلـيـالء. والـنـاس يف هـذا                 

 العصر مل تعد تعرف الضروريات من الكماليات، ألسباب عدة أمهها:
 ضعف النفس البشرية أمام مغريات احلياة العصرية. -
 شعور بعض الناس بالنقص أمام أقارهبم وجرياهنم، إذا مل يقتنوا أحدث التقنيات العصرية. -
إغراق األسواق بسلع مغرية شكالً ومضموماً، وراحـةً ورفـاهـيـة. فـكـلـمـا تـطـور الـعـصـر تـقـدمـت                             -

التكنولوجيا، وزادت املنتجات والسلع املتطورة، وهذا شيء عظيم، ولكن أن تتحول هذه املسـتـحـدثـات       
واالخرتاعات إىل سالح تُقتل به األسر وتدمر، فاألسرة غري املؤمنة ستعيش يف صراع عصـيـب، فـإمـا       
ستستدين لشراء كل جديد، أو ستضطر إىل هدم كيان هذه األسـرة بـانـفـصـال الـزوجـة عـن الـزوج.                  

 ويتحول البيت اإلسالمي من بيت راحة وأمان إىل بيت جحيم وانتقام.
 
ف، ط١(  ؤل م / ١٤٢٨، ١) : داوود، حسام الدين علي، المبادئ الحديثة في االقتصاد الكلي، تقديم بثينة محمد المحتسب، عمان، ال م، ٢٠٠٩ھـ

 وما بعدھا.  ٧٦
ي، ٢( رب / ١٤٠٤) : رمضان، محمد رفعت ومحمد سليمان شعالن وخطاب عطية علي، أصول التربية وعلم النفس، القاھرة، دار الفكر الع ھـ

 .٣٦م، ١٩٨٤
 



١٣٨ 

"إن جمموع احلاجيات والتحسينيات ينتهض أن يكون كل واحد منهما كفرد من أفـراد الضـروريـات،         
وذلك أن كمال الضروريات من حيث هي ضروريات إمنا حيسن موقعه حيث يكون فيها على املكلـف  
سعة وبسطة من غري تضييق وال حرج، وحيث يبقى معها خصال معاني الـعـادات ومـكـارم األخـالق            
موفرة الفصول مكملة األطراف؛ حتى يستحسن ذلك أهـل الـعـقـول فـإذا أخـل بـذلـك لـبـس قسـم                          
الضروريات لبسة احلرج والعنت واتصف بضد ما يستحسن يف العادات فصـار الـواجـب الضـروري           

 . ١متكلف العمل وغري صاف يف النظر الذي وضعت عليه الشريعة وذلك ضد ما وضعت عليه"
 التدوين والتوثيق: -ب 

 معنى التدوين: -١ 
: لفظ فارسيّ معرّب. معناه: جمتمع الصّحف والكتاب، يـكـتـب فـيـه أهـل اجلـيـش وأهـل                     الدّيوان" 

 العطيّة.
جريدة احلساب ثمّ أطلق على احلساب. ثمّ أطلق على موضع احلساب. ويسمّى جممـوع     والدّيوان 

شعر الشّاعر ديواناً، قال صاحب التّاج: فمعانيه مخسة: الـكـتـبـة، وحمـلّـهـم، والـدّفـرت، وكـلّ كـتـابٍ،                         
 وجمموع الشّعر.

: هو الدّفرت الّذي يثبت فيه أمساء العاملني يف الدّولة وهلم رزق أو عـطـاء        والدّيوان عند الفقهاء
 يف بيت املال، ويراد به أيضاً املكان الّذي فيه الدّفرت املذكور وكتابه.

: هم هؤالء الّذين يأخذون رزقاً منه. ووظيفة الـدّيـوان: حـفـظ مـا يـتـعـلّـق حبـقـوق                        وأهل الدّيوان
الدّولة من األعمال واألموال ومن يقوم هبا من اجليوش والعمّال. وأوّل من وضع الـدّيـوان يف الـدّولـة          
اإلسالميّة عمر بن اخلطّاب رضي اهلل عنه، وذلك ملّا قدم عليه أبو هريرة رضي اهلل عنه مبـالٍ مـن       
. فاستكثره عمر، فـقـال: أتـدري           البحرين، فقال له عمر: ماذا جئت به ؟ فقال: مخسمائة ألف درهمٍ
ما تقول ؟ قال: نعم، مائة ألفٍ مخس مرّاتٍ، فقال عمر: أطيّب هو؟ فـقـال: ال أدري، فصـعـد عـمـر                  
املنرب، فحمد الّله تعاىل وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها النّاس قد جاءنا مال كثري، فإن شئتم كلنا لكم كيالً،  
وإن شئتم عددنا لكم عدّاً، فقام إليه رجل فقال: يا أمري املؤمنني قد رأيت األعـاجـم يـدوّنـون ديـوانـاً              

 . ٢هلم، فدوّن أنت هلم ديواناً "
 
روت، ١٣٨٨ھـ/ ٧٩٠) : الشاطبي، إبراھيم بن موسى اللخمي الغرناطي(ت ١( ي م) ، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد هللا دراز، ب

 .٢٣، ٢]، ٤-١دار المعرفة، د. ت،[
 www.islam.gov.kw. ٨،١٤١]، ٣٩ -١) :الموسوعة الفقھية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية،[٢(



 
١٣٩ 

وال أقصد بالتدوين هنا، تدوين أو توثيق الديون فقط، ولكن القصد تدوين وتوثيق املصاريـف املـالـيـة       
اليومية، من نفقات ومستحقات. فالديون البد أن تدون سواء أكـان املـرء دائـنـاً أو مسـتـديـن. وهـذه                       
الديون والقروض تدون بورقة، وجيب أال تأخذنا العواطف إىل إمهال التدوين والتوثيق، فاهلل سبحانه 

....) [البقرة:           وتعاىل يقول:   "وقـد     ]. ٢٨٢(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمى فَاكْتُبُوهُ
أرشدت هذه اآلية الكرمية إىل جمموعة قواعد وأحكام يف املعامالت اجلارية بني الناس، أوهلا الـنـدب   
إىل كتابة الدين املؤجل يف الذمة، سواء أكان تأجيله من طريق القرض أم البيع أم عـقـد السـلـم (وهـو           

. أما القصد من التدويـن والـتـوثـيـق الـيـومـي؛ بـأن                 ١بيع شيء موصوف مؤجل تسليمه إىل املستقبل) "  
جتعل األسرة هلا مدونة خاصة هبا، تسجل فيها كل املصاريف اليوميـة أوالً بـأول حتـت إشـراف رب               

 األسرة، وهذا التدوين والتوثيق جيعل األفراد دائماً منتبهني إىل مصارفهم اليومية.
 كيفية التدوين: -٢

أساليب التدوين كثرية ومتعددة، وهي ال حتتاج إىل دراسة وخربة بالنسبة لألسرة، بقـدر احلـاجـة إىل        
 املتابعة واملثابرة عليها، ميكن أن تعتمد األسرة طرق متعددة للتدوين منها:

 ختصص األسرة دفرتين للتدوين:  -١
: يتم فيه إعداد موازنة يومية، يدون هبا كل ما حيتاج يف اليوم وكل ما صرف. ويـتـم فـيـه         األول

 إعداد موازنة شهرية، يدون فيها النفقات واملستحقات حتت بنود منفصلة. 
: يتم فيه تدوين سلوكيات األبناء من النوم الباكر، واملشـاركـة يف أعـمـال الـبـيـت، وأداء                   الثاني

العبادات، والتحصيل الدراسي، ويستحب أن تقوم األم بصناعة هذه املدونة واإلشـراف عـلـيـهـا          
بنفسها، مستفيدة مما يرتكه األبناء بعد هناية العام الـدراسـي، فـتـصـنـع ممـا تـبـقـى مـن دفـرت                       
الرسم، مدونة مجيلة تزينها بالشرائط امللونة وبقايا القصاصات الورقـيـة، تـقـسـم الـورقـة إىل              
حقول متساوية، يُخصص كل حقل لسوك معني، تلصق األم فيه جنمة ذهبية يف حال أدى الولد 
هذا السلوك االجيابي على أكمل وجه، وتضع نقطة سوداء يف احلقل الـذي كـان سـلـوك الـولـد             

حتـدد قـيـمـتـهـا            -فيه سلبياً، ويف هناية األسبوع جتمع النجوم الذهبية، لتستبدل بقطع نقدية   
 تُوضع يف حصالة الطفل. -حسب الوضع املادي لألسرة

 
 .١٦٣م،، ٢٠٠١ھـ/ ١٤٢٢]، ٣-١،[١) : الزحيلي، وھبة، التفسير الوسيط، بيروت، دار الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر، ط١(



١٤٠ 

أن تعلق األم دفرتاً يف املطبخ، من صنع يدها، تسجل به كل االحتياجات املنـزلـيـة، وهـذه تـعـتـرب             -٢
مبثابة قائمة شرائية، تصطحبها معها أثناء التسوق، حتى ال تفاجئ أثناء عودهتا إىل البيت بنسيان 

 حاجة من احلوائج الضرورية. واقرتح أن يكون التسوق على الشكل التايل: 
 : يتم من خالله شراء اللحوم واخلضار والفاكهة.التسوق األسبوعي
: يتم من خالله شراء مستلزمات البيت األخـرى كـمـواد الـتـنـظـيـف، واألغـذيـة                  التسوق الشهري

 اجلافة كاألرز والسكر وما شابه...
: يتم من خالله شراء األلبسـة واألحـذيـة، وبـيـاضـات املـنـزل ومـا                   التسوق الفصلي أو املومسي

 شابه. ويستحسن استغالل فرتة التنزيالت الفصلية للتسوق.
السبورة: ويتم ذلك بتعليق سبورة يف أحد اجلدر البارزة يف البيت، مما يقع عليه النـظـر كـثـرياً،         -٣

يكتب فيها بعض اإلرشادات والتوجيهات، اليت يستفيد منها األوالد كحكمة الـيـوم، وبـعـض اآليـات            
والسور اليت حتمل معاني تربوية إميانية وأخالقية واقتصادية، باإلضافـة إىل األذكـار، فـمـع كـثـرة               
النظر إليها يعلق شيء منها بالعقل، وبشيء من الرتكيز عليها حتفظ عن آخـرهـا، وتصـبـح سـلـوكـاً            

 يومياً يف حياة األبناء. 
"فقط يتسابق األبناء اليوم يف كتابة لوحات تعليمية أو إرشادية إلحدى املواد الدراسية، ومجـيـل أن        
تُنقل هذه الفكرة إىل بيوتنا، يف كتابة بعض اللوحات املنزلية املفيدة وتكـون بـتـصـمـيـم جـذاب، مـع               

 اختيار عبارات رائعة هلا، واليت ال تُنسى وتظل عالقة يف الذهن، وهذا ما يسميه علماء الرتبية 
 (الرتبية باإلحياء) ، فمن هذه العبارات اليت ميكن أن تعلق مثالً داخل املنزل: 

، {العمل مهما قل أفضل من الكالم مهما كثر}، {تذكر أن اهلل يـراك يف كـل                }الطمع رقٌ مؤبد {

  .١"وقت ويف كل مكان }

أن جيعل لكل فرد من أفراد األسرة دفرت جيب، للمعلومات املـتـنـوعـة، يسـجـل فـيـه املصـاريـف                    -٤
اليومية والتجارب واملواقف واالنطباعات واملالحظات، وما يقف عليه من حكم وأحكام، فاملـعـلـومـة     

 صيد، والكتابة قيد. 
 أمهية التدوين: -٣

"نظم اإلسالم شؤون املعامالت والعقود بني الناس على أساس من احلق والعدل واحلـكـمـة، وصـان          
 حقوق الناس، وحفظ أمواهلم وندهبم إىل توثيق عقودهم ومعامالهتم املؤجلة بالكتابة والسندات، 

 
 .٤٢م، ٢٠١٠ھـ/ ١٤٣١، ١) : نبھان، يحيى محمد، تربية األبناء طريق إلى الجنة، بيروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط١(



 
١٤١ 

والشهادة والشهود على سبيل االحتياط للـنـاس، وجتـنـبـاً مـن احـتـمـال إنـكـار أصـل احلـق أو عـدم                               
 االعرتاف به، بسبب قلة التدين، وضعف اليقني، وفساد الذمة، واستبداد الطمع واجلشع.

جاء تنظيم املعامالت يف أطول آية يف القرآن الكريم،[ آية املداينة] عناية هبا، وحرصـاً عـلـى املصـاحل،           
 . ١ومنع املنازعات واخلصومات بسبب املال "

ميكن أن يُشكل التدوين مبدأ التوازن كمعيار لضبط املصروف األسري، كي ال يتخطى مـدبـرو املـنـزل       
حدود اإلنفاق املتناسب مع الدخل، فيختل األمر وتضطر األسرة لالستدانـة، فـالـعـودة إىل الـدفـاتـر،              
جتعل املرء حياسب نفسه، وحياول متابعة ميزانية البيت باستمرار، فمعظمنا ينزل إىل السوق ويـعـود     
إىل البيت وقد أنفق كل ما يف جيبه دون أن ينتبه، وكثريون يتعرضون يف هناية التسوق إلعادة السـلـعـة    
األخرية للبائع، عندما ميد يده على جيبه وال جيد نقود. أما عندما خنطط لسلوكنا الشـرائـي ونضـع       
قوائم مسبقة للمشرتيات، وحنمل مبلغاً يتناسب مع ما سنشرتيه، نتجنب احلرج أمـام الـبـائـع. وأمـام             
أبنائنا الذين يعودون إىل البيت وهم يبكون ألننا مل نشرتي هلم كل ما يريدون؛ نـظـراً لـنـفـاذ الـنـقـود.               
والتدوين والتوثيق، يساعد ربّ األسرة على ختصيص جزء من مردوده املادي للطوارئ، إذاً فالـتـدويـن    

 سلوك اقتصادي إسالمي للتوثقة واحلفظ. توثق من خالله املعامالت املالية بدقة.
 االدخار لنوائب الزمن: -ث 

 معنى االدخار: -١
 اإلنفاق االستهالكي.: هو عبارة عن الدخل املتاح مطروحاً مـنـه      ٢االدخار

 وتوضح معنى االدخار بالعالقة التالية:
 اإلنفاق االستهالكي         االدخار الشخصي –الدخل الفردي       

S = Y— V 

وملا كان عامل " االدخار" هو الفرق بني الدخـل واالسـتـهـالك، فـإن مـن الضـروري إحـيـاء الـقـيـمـة                            "
التنموية هلذا العامل، ملا تعكسه هذه القيمة من آثار إجيابية على اقتصاديات الفتاة وأسرهتـا، حبـيـث      
تصبح هذه القيمة جزءاً أصيالً من تكوين شخصية الفتاة: من جهة الـقـنـاعـة الـفـكـريـة، ومـن جـهـة                     

 السلوك االستهالكي، فتعرف وتراعي مراتب األحكام اخلمسة يف استخدامها املايل: الواجب، 
 
 .١٦٣، ١م،٢٠٠١ھـ/ ١٤٢٢، ١]، ط٣ -١) : وھبة، الزحيلي، التفسير الوسيط، بيروت، دار الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر،[١(

 .١٠٧) : داوود، حسام الدين علي، المبادئ الحديثة في االقتصاد الكلي، ٢(



١٤٢ 

واملستحب، واملباح، واملكروه، واحملرم، فال يكون إنفاقها إالّ يف منفعة ومصلحة، وما بقي فلالدخـار  
 واالستثمار.

إن تربية الفتاة على هذا النمط االقتصادي املنضبط هو حجر الزاوية يف الـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة               
العائلية، فقد أثبتت التجربة براعة الفتيات احلاذقات يف إدارة االقـتـصـاد األسـري، ويف اجلـانـب               
اآلخر، فإن إمهال تربيتها على الضبط املايل، وحسن تدبري الثروة ينعكس سلباً على اقـتـصـاديـات       
الفتاة وأسرهتا، فتصبح أداة ختريب اقتصادي، وتدمري عائلي، وبالتايل تصبح أسرهتا مـعـول هـدم        

 .١القتصاد البالد "
 جيب أن نعلم أن االدخار غري االحتكار وغري االكتناز، واالدخار مشروع ألسباب عدة.

"االدخار املشروع هو الذي يدعم البنية االقتصادية األساسية يف اإلنتاج وكذا يدعم اقتصاد الـفـرد    
 ومن ثم اقتصاد األسرة، وليبعد اإلنسان عن طريق اللهو والرتف أو اإلسراف. 

(......كُلُواْ مِـن ثَـمَـرِهِ إِذَا أَثْـمَـرَ                     والقاعدة القرآنية اليت يقوم على أساسها االدخار قول اهلل تعاىل:  
) [األنعام:   ]. ١٤١وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَالَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ الَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِنيَ

 :  هذا بند خاص باالستهالك. (كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ ) أوالً
 هذا بند خاص بالتوزيع. (وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) : ثانياً

 : ) ثالثاً  . ٢هذا بند خاص باالدخار "(وَالَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ الَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِنيَ

إذاً السلوك السليم للمؤمن يف اإلنفاق والتوزيع دون إفراط أو تفريط ال بد أن يسمح ذلك السـلـوك   
 بإبقاء جزء ولو يسري، وهذا اجلزء اليسري نسميه باالدخار.

 أمهية االدخار:  -٢
إن السلوك االدخاري، يُجسد نوعاً من أنواع تكوين االحتياطات[ النقدية] يتـعـلـق األمـر بـاحلـيـطـة               
حيال ما يضمره املستقبل من أحداث. إن من يدخر، إمنا يقوم بتخصيص جزء مـن الـدخـل الـذي            
 حيصل عليه للتخفيف من قلق يقض مضجعه، ناجم عن النوائب اليت قد ينطوي عليها املستقبل. 

"إن عملية جتميع األموال واملدخرات من املستلزمات اليت متكن األسرة من القيام مبهامها املختلفة  
 عالوة على كونه أداة مهمة يف توجيه هذه املدخرات الوجهة الصحيحة خلدمة الرفاهية 

 
 .١٤٨و  ١٧٤) : باحارث، عدنان حسن، أسس التربية االقتصادية للفتاة المسلمة، ١(
 .١٢٥م، ١٩٩٧ھـ/ ١٤١٨، ١) قَْعدان، زيدان عبد الفتاح، منھج االقتصاد في القرآن، عمان، دار البشير، مؤسسة الرسالة، ط٢(



 
١٤٣ 

االقتصادية واالجتماعية املستقبلية، فالواجب على كل مسلم استثمار أمواله وحيرم عـلـيـه اكـتـنـازهـا          
 . ١وكما هو معلوم فإن التوازن الكلي يتحقق عندما يكون االستثمار مساوياً لالدخار"

" الشك أن مستوى االستهالك الكلي مؤشر هام ملقدار السلع واخلدمات اليت يسـتـمـتـع هبـا اجملـتـمـع              
ككل إلشباع رغباته منها. وبافرتاض عدد ثابت من السكان نستطيع أن نستنتج أنه كلما كـان نصـيـب         
الفرد من االستهالك أكثر ارتفاعاً، أي كلما دل ذلك على استمتاع الفرد يف املتوسط مبستوى معيشـة  

 . " ومن أسرار التعبري القرآني: أنه جعل اإلنفاق املطلوب مما رزق اهلل أي بعض ما رزق اهلل.٢أعلى "
ومعنى هذا: أنه ينفق البعض، ويدخر البعض اآلخر، ومن أنفق بعض ما يكتسب، فقلَّما يفـتـقـر، وقـد        
صح أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يدخر ألهله قوت سنتهم، فـهـذا ال يـنـايف الـتـوكـل عـلـى اهلل                    
تعاىل، وال الزهد يف الدنيا، ألنه من األخذ باألسباب املشروعة. وإذا تعوَّدت األمـة االدخـار، وأصـبـح            
هذا خُلقاً عاماً هلا، اجتمعت لديها مقادير هائلة من األموال، تستطيع أن توظفهـا فـيـمـا يـعـود عـلـى               
اجملتمع كله باخلري وأبرك الثمرات، وتسد به ثغرات يف احلياة االقـتـصـاديـة، والـذي آذن اهلل تـعـاىل                  
مرتكبيه حبرب اهلل ورسوله، وحنن نرى آثار هذا احملق وهذه احلرب، يف هذه امللـيـارات مـن الـديـون          
وخدمتها وفوائدها، اليت أرهقت شعوبنا وجمتمعاتنا، حتى أمست حتاول توفيت الديون بديون أخـرى    

"٣ . 
" بعد إشباع احلاجات األساسية اليومية من يضمن للفرد تأمني احلاجات املسـتـقـبـلـيـة. هـذا األمـر                 
ينطبق على الفرد كما ينطبق على األسرة وكذا على اجملتمـع ويف املشـروع حـتـى ولـو كـان اجملـتـمـع                      
إسالمياً عادالً وضمن كل األفراد اليومية واملستقبلية فـإنـه لـن يضـمـن احـتـيـاجـات كـل األفـراد إال                        

 باالدخار بسبب التقلبات يف األسعار ووفرة املواد يف سلوك املستهلكني. 
واإلنسان ال يضمن نفسه يف املستقبل من حيث احلياة واملـوت. وملـا كـان لـكـل شـخـص مسـؤولـيـات                      
وتبعات فال بد أن تكون هناك مدخرات كافية ملواجهة حاالت الطوارئ مثل حـاالت املـرض والـوفـاة.           
فكما أن اإلنسان مير حبالة طوارئ وظروف قاهـرة فـكـذلـك املشـاريـع ال بـد أن تضـع خمصـصـات                         
للطوارئ واحتياطات اضطرارية مثل حاالت تلف اآلالت أو احرتاقها أو. .. هذا وأن األمـوال املـدخـرة           

 أو الباقية بعد اإلنفاق تدخل يف اقتصاد الفرد واألسرة ضمن بند االدخار؛ لتأمني حاجات املستقبل 
 
 .٧٢) : عكنان، أسامة، حوار ھادئ في أسس المذھبية االقتصادية، ١(
 .١١٧) : داود، حسام الدين علي، المبادئ الحديثة في االقتصاد الكلي، ٢(
 .٢٠١) : القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي،٣(



١٤٤ 

القريب أو مواجهة حاالت الطوارئ. علماً أن االدخار املشروع يأتي مـن مصـادر مشـروعـة كـادخـار                
املال الزائد عن إشباع احلاجات. وهذا االدخار املشروع جيب أن يأخذ شكل رأس املال العامل املنتج  

 . ١الذي يسهم يف بناء اجملتمع ورفع كيان األمة"
"واالدخار املشروع تكون أهدافه مشروعة وشريفة، واإلسالم يظل دين اليسـر ولـيـس ديـن الـعـسـر،              
دين االقتصاد العادل الذي ال يأتي منه ال ضـرر وال ضـرار، واحملـرم االدخـار غـري املشـروع الـذي                        

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـواْ إِنَّ كَـثِـرياً مِّـنَ األَحْـبَـارِ وَالـرُّهْـبَـانِ                     يعتمد على كنز املال فيضيع حقوق اإلنسان 
 يُنفِـقُـونَـهَـا     وَالَلَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ 

) [التوبة:     ويف هـذا اسـتـغـالل حلـاجـات اآلخـريـن وفـرض                  ].  ٣٤فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
 .٢اهليمنة على أفراد الشعب والتسلط على العباد"

واالدخار املشروع يشكل للمسلم طوق النجاة من الغرق يف الديون، ومن شبح احلاجة إىل اآلخـريـن.     
 فاملدخر ميكن االستفادة منه عند وقوع املرء بأي ضائقة مادية دون احلاجة لآلخرين. 

 كيفية االدخار: -٣
"لكي حيقق األفراد مستوى أعلى من االستهالك املتوسط مستقبالً جيب أن يقبـلـوا أوالً بـقـدر مـن             
احلرمان من االستهالك يف الوقت احلاضر، ويعين ذلك االمتناع عن إنفاق كل الدخل احلـاضـر، أي     

 . ٣ادخار جزء منه. هذا االدخار ضروري لينفق اجملتمع منه"
وهذا االستثمار ضروري ليستفيد الفرد منه يف عمليات استثمارية أو مشاريع مستقبلية، ترفع مـن    
مستواه االجتماعي. فاالدخار ليس ضرباً من ضروب البخل، ومسرباً مـن مسـارب الشـح والـكـنـز؛                
إمنا هو أمر تقضيه طبيعة احلياة البشرية، وفيه أمر إهلي، أرشد به اهلل عـز وجـل نـبـيـه الصـديـق              

عندما وضع اخلطة [اخلمس عشرية]، واليت بني مـن خـالهلـا تشـريـع االدخـار                يوسف عليه السالم
وأمهيته يف احلفاظ على حياة الناس يف سنوات القحط واجلدب. والكل يعلّم بأن اإلنسان برتكيبـتـه    
البشرية معرض للغنى واالفتقار وللكـسـو والـعـري، ولـلـصـحـة واملـرض، والـبـعـض يشـبـه اإلنسـان                            
بالشجرة يُكسى حيناً ويُعرى حيناً آخر، والقدماء قالوا: " خبئ قرشـك األبـيـض لـيـومـك األسـود".                 
وآخرون يعيشون على مبدأ: " اصرف ما باجليب يأتيك ما بالغيب ". وهذا مبدأ صحيح إذا أنـفـقـنـا         

 ما معنا يف سبيل اهلل ويف الوجه املشروع كم بينا سابقاً، أما أن ننفق كل ما منلك يف يوم، 
 
 وما بعدھا. ١٦٢) : قعدان، زيدان عبد الفتاح، منھج االقتصاد في القرآن، ١(
 ٣٤) :قعدان، زيدان عبد الفتاح، منھج االقتصاد في القرآن،. ٢(
 .١١٧) : داوود حسام الدين علي، المبادئ الحديثة في االقتصاد الكلي، ٣(
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ونستدين لنعيش باقي الشهر، فهذا ما هنى عنه الشرع. ويف القصص القرآنـي الـعـرب ألويل األلـبـاب،             
فاهلل سبحانه وتعاىل أفرد سورة كاملة باسم {سورة النمل} ليعلمنا معنى االدخار احلقيقي من هـذه    
األمة املؤمنة اليت تعمل جبد ونشاط دون كلل أو ملل؛ لتجمع رزقها يف الصيف، وتُخبئه للـشـتـاء. ويف       

 السنة النبوية الشريفة علمنا املصطفى عليه السالم أن نعمل للدنيا وندخر، ونعمل لآلخرة وندخر. 

اِحِرثْ لدُنيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدا وَاِعَمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأنَّكَ تَمُوتُ   "وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
 . ١غَدَاً "

وعلى الوالدين تنشئة أبنائهم على ثقافة االدخار، من خالل سلوكهم هم أوالً، وهذا ما سيتـم عـرضـه      
الحقاً إن شاء اهلل، ثم حثهم على اقتطاع يومي أو أسبوعي ولو كان قليالً من مصروفهم للمشاركة يف 

 أفعال اخلري واإلحسان، وميكن تسميته بالتوفري اخلريي مثالً. 
"جتهيز صندوق خريي مجيل املنظر جلمع املال للمشاركة يف أفعال اخلري، ويأمرهم بوضع املال فـيـه،      
ويوضع يف مكان بارز ومناسب يف البيت. وحيتوي هذا الصنـدوق عـلـى عـدة خـانـات، فـمـنـهـا جـزء                       
للمشاركة يف بناء املساجد، وآخر للدعوة إىل اهلل تعاىل، وآخر لشراء الـكـتـب، وآخـر لـكـفـالـة األيـتـام                 

بـعـد حـني مبـحـضـر اجلـمـيـع،                   -ورعايتهم، وآخر جملاالت خريية ودعوية خمتلفـة. يـفـتـح الصـنـدوق           
 .٢ويشاركون مجيعا يف عد املال، وتوزيعه، ليتولد فيهم حب العمل اجلماعي "

ميكن للوالدين شراء حصالة مجيلة املنظر، وقد كثرت أشكاهلا وألواهنا يف األسـواق، ولـكـن كـثـرياً مـا             
يستخدمها بعض األطفال للعب ال لتحصيل النقود بداخلها، وعلى الوالدين البدء بـوضـع أول قـطـعـة          

 نقود يف احلصالة تشجيعاً ألبنائهم على التوفري. 
"واالدخار املسموح به هو ما يعادل احلد األدنى املعفى من الزكاة، والذي يسمى نصاباً ولعل احلـكـمـة       
من إعفائه هو مقابلة احلاجة الطارئة للناس يف حياهتم من مرض أو غريه أو لسد احتياجاهتم لشراء 
جتهيزات حتتاج إىل مبالغ كبرية نوعاً ما". وميكن أن يتم االدخار بطرق عدة "كاالدخار النـمـلـي، ذلـك        
إن االدخار اجتاه عقلي، فاملهم أن تدخر وليس كم تدخر، وحري بالذكـر أن هـنـاك أشـكـال مـتـعـددة                 

 لالدخار الفردي، واجلمعي، فالفرد: مثال، قد يدخر مصروفه يف حصالة، أو يف وعاء مصريف آخر، 
 
 
كري ١٥٦٧ه/ ٩٧٥) :المتقي الھندي، علي بن حسام الدين (ت ١( م) ، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، صححه ووضع فھارسه الشيخ ب

 .٨٢٣) ، ١٤٠٠٣، حديث(٥]، ١٦ -١م،[ ١٩٨٩ه/ ١٤٠٨حياني والشيخ صفوة السفا، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
 .١٠٤) : قنطقجي، سامر، فقه المحاسبة اإلسالمية، ٢(
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واألسرة قد تدخر يف جورب صوف كما كانت تفعل األسرة الريفية الفرنسية، وقد يشرتك أكثر من 
فرد لالدخار يف صورة جمموعة مشرتكة بنظام األقساط الشهـريـة الـيت حيصـل املشـرتكـون عـلـى                 
. وعلى أية حالة فإن هذا النمط من االدخار يعد أسلوبا تدريبياً على ضـبـط الـذات،        جمملها تباعاً
وحسن إدارة األموال، وتأجيل الرغبات، والتخطيط مـتـوسـط املـدى، والـعـمـل اجلـمـاعـي، وإنـكـار                     
الذات. ومن هذا املنطلق فإن على األسرة مثلما اهليئات األخرى، أن تشجع أفرادها عـلـى االدخـار         
بطرق شتى حتى على مستوى الطعام، فعلى سبيل املثال، ال داعي ألن يأكل الفرد كل نصـيـبـه مـن       
كمية الفاكهة الكبرية اليت أحضرها والده حاال، وإمنا يدخرها إىل املدى الذي تسمح به طبـيـعـتـهـا،      
وأن يدخر من فائض مصروفه، إن أمكن، لشراء هدية لصديقه يف مناسبة سعيدة، وال مانع من أن 
تعطيه األسرة يف هذه احلالة مبلغاً مماثـالً لـلـذي ادخـره، أو أن يشـرتى بـأقسـاط يـدفـعـهـا مـن                             
مدخراته سلعة مهمة له (موسوعة مثال أو جهاز تسجيل) على أن تدفع لـه األسـرة مـقـدم السـعـر               
تشجيعاً له على االدخار. ومثة جانب آخر لـتـلـك املسـألـة قـوامـه إن الـوجـه اآلخـر لـالدخـار هـو                             
االستثمار وقد أصبح من الضروري أن تعتمده األمة اإلسالمية كسالح لـكـسـب مـعـركـة الـتـنـمـيـة                  
الذاتية، بدال من الديون اخلـارجـيـة املـورطـة، ومـن املـفـرتض أن مـن يـدخـر قـد يـكـون مـن بـني                                     
املستثمرين، وحتى إن مل حيدث هذا فإنه سينفق ما ادخره، حينئذ، إنفاقا أكثر رشدا، ألنـه حصـل     
على ذلك املال بصعوبة، ومن ثم لن ينفقه بسهولة، أما إن استثمر مـا ادخـره، وكـان لـديـه الـرؤيـة                
الواضحة، والعقلية الناضجة، فمن احملتمل أن حيسن أوضاعه، وأوضاع جمتمعـه. ومـن هـنـا فـإن             

 . ١التنمية القائمة على االدخار واالستثمار تعد اسرتاتيجية ضرورية لالستقالل الوطين "
 : السلوكيات املنهي عنها يف الرتبية االقتصادية اإلسالميةاملبحث الثالث

 اإلسراف والتبذير: -أ 
 : واإلسراف جماوزة القصد، وأسرفَ يف ماله عمل من غري قصد.السرف"
وأما السَّرفُ الذي هنى اهلل عنه فهو ما أنفق يف غري طاعة اهلل قليالً كان أو كـثـرياً واإلسـراف يف             

 . ٢النفقة التبذير "
 هو: اإلنفاق يف حرام ولو قل، أو اإلنفاق يف مباح، إذا زاد على احلد.واإلسراف "

 : املغاالة يف جتاوز احلد، والتوسيع يف اإلنفاق على احملرمات واملعاصي والشهوات. التبذير
 
 .٦) : فرج، األبعاد النفسية للتنشئة االقتصادية، ١(
 .١٤٨، باب الفاء فصل السين، ٦) : ابن منظور، لسان العرب، ٢(
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: أشد من التبذير، ورمبا يكون حالة يؤول إليها املبذر، فيتوسـع يف مـالذ الـدنـيـا وشـهـواهتـا،                  الرتف
 .١وتبطره النعمة وسعة العيش "

"وقد حدث التوسع الزائد يف هذه األوقات، يف الوالئم وحمافل النساء وغـريهـا مـن الـدعـوات، وهـذا              
ضرر عظيم، خمالف للشرع والعرف وحسن التدبـري، ومضـاره شـامـلـة لـلـغـين والـفـقـري، فـاإلسـراف                        
خمالف ملا أمر به الشارع، فقد جعل اهلل األموال قياما للناس تقوم هبا املصاحل واملنافع، فمن صرفـهـا   
يف غري وجهها أو جتاوز هبا حدها فقد ضيع ما جعله اهلل قواما حيث صرفها عن املصلحة وصـدهـا،   
وهذا النوع من النفقة مل يضمن اهلل للمنفق خلفها ورفدها، أال وإن اإلسراف يف النفقات ال يستجيزه 
أهل العقول الوافية، وال يبين مكرمة عند ذوي اهلمم العالية، وال يصري له مـوقـع يـذكـر، وال مـعـروف             

 .٢وإحسان يشكر"
وقد تفنن الناس يف هذا العصر بأساليب السرف والتبذير، وصـار لـلـرتف ضـروب وصـور مـتـعـددة،                 
والسرف أصبح مسة العصر وأحد أهم متطلباته احلضارية الـقـاصـرة، ومل يـقـتـصـر السـرف عـلـى                     
إضاعة املال وما شابه، بل وصل السرف إىل سرف الصحة اجلسدية والنفسية ومـن ألـوان اإلسـراف        

 العصري:
 إسراف املاء والكهرباء: -أ 

" املاء هو أحد املوارد الطبيعية املتجددة على كوكب األرض، وأهم ما مييزه كمركب كيميائي هو ثباته، 
فالكميات املوجودة على ظهر األرض هي نفسها منذ مئات السنني، ويقدر احلجم الكلي للماء حبوايل 

جمـمّـد يف        ٠/٠  ٢، من هذا احلجم موجود يف البحار واحمليطات، و  ٠/٠  ٩٧مليار مرت مكعب،  ١٣٦٠
الطبقات اجلليدية، واملياه املاحلة متثل املصدر الرئيسي للـمـيـاه الـعـذبـة، وذلـك عـن طـريـق الـدورة                      

 اهليدروجنية للماء.
وتعاني أغلب مناطق الوطن العربي من ندرة املياه، ويرجع ذلك إىل وقوعها يف املنطقة اجلافـة وشـبـه      
اجلافة من الكرة األرضية. ومع منو السكان يف الوطن العربي فإن مشكلة الـنـدرة تـتـفـاقـم كـنـتـيـجـة                 

 منطقية لتزايد الطلب على املياه لتلبية االحتياجات املنزلية والصناعية والزراعية. 
 
 .١٥٦) : المصري، رفيق، أصول االقتصاد اإلسالمي، ١(
دعوة ٢(  اء وال ت ة واإلف ي م ل ع حوث ال ب ة إلدارات ال ام ع ) : السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، الفواكه الشھية في الخطب المنبرية، الرئاسة ال

 .٧١م،١٩٩١ھـ / ١٤١١، ٢واإلرشاد، ط 
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وال تقتصر مشكلة املياه يف الوطن العربي على الندرة، وإمنا متتد إىل نـوعـيـة املـيـاه الـيت تـتـدنـى                    
وتتحول إىل مياه غري صاحلة لالستخدام ألسباب متعددة. واألهنار الـعـربـيـة الـكـربى مـثـل الـنـيـل                     

اسرتاتيجية يف مواجهـة    ١والفرات تنبع من دول غري عربية مما جيعل لدول املنبع ميزة جيوبولتيكية
. "ويتوقع خرباء دوليون أن يتسبب التنازع على موارد املياه يف نشوب حروب مقبلـة    ٢البلدان العربية" 

يف مناطق متعددة... ومما ال شك فيه أن املياه ستصبح يف مطلع هذا القرن عـلـى قـدر كـبـري مـن                
 . ٣األمهية يف السياسة الدولية تعادل أمهية النفط"

"البد من اإلشارة إىل أن اإلنسان يرغب يف التطور ليعيش حياة أكـثـر سـعـادة وراحـة ممـا جيـعلـه                    
حريصاً على تأمني هذه املتطلبات عن طريق توفري الطاقة الضرورية املستعملة يف مجيـع جمـاالت     
احلياة. ولكن بعض الناس حتصل على سعادهتا من شقاء وحرمان اآلخرين، فنجد من يسـرف يف       
استهالك املاء مبلء برك السباحة يف الفيالت واملزارع والبيوت، واالستحمام بأحواض االستحمام، 
وغسل السيارات خبراطيم املاء، مع العلم بأنه ميكن االستعاضة عن ذلك بوعاء فـيـه الـقـلـيـل مـن              
املاء مع قطعة من اإلسفنج، وتسرف بعض ربات املنازل الـكـثـري مـن املـاء والـكـهـربـاء يف األعـمـال                      
املنزلية نتيجة اجلهل مبقادير األمور، سيما وأن معظم األجهزة املـنـزلـيـة كـهـربـائـيـة. " إن نـقـص                      
املعلومات وغياب اإلدراك من قبل عموم اجملـتـمـع بـأمـور الـطـاقـة ومشـاكـلـهـا وخمـتـلـف احلـلـول                            
املطروقة على مستوى ترشيد استهالك الطاقة واستعمال مصادر الطاقـات املـتـجـدّدة يف الـوقـت             
احلاضر واملستقبل، جعل اجملتمع ال يويل أمهية كبرية للمحافظة على الطاقة يف مجـيـع اجملـاالت          
املمكنة، وإتباع عملية إحالل مصادر الطاقات املتجددة مبا يتالءم وطبـيـعـة االسـتـعـمـال والـكـلـفـة                

 . ٤وكفاءة األداء"
إن جاذبية اإلنارة جتعل البعض يُسرف يف استعماهلا إىل حد يفيض عن احلاجـة ومـن املـعـلـوم أن            

 من الطاقة الكهربائية تستهلك يف اإلنارة، ولذا جيب مراعاة ما يأتي: ٠/٠ ١٢أكثر من 
.إطفاء النور يف الغرف غري املستعملة ويف واجهات املنازل والبيوت واحملالت 
    واط، داخـل الـغـرف مـع طـالء اجلـدران بـاأللـوان                        ٤٠استعمال مصابيح الفلورسنت قـدرة

 الفاحتة.
 
ة. ١(  دول ل ة ل ي راف جغ ) : علم الجيوبولوتيك: في معناه البسيط "علم سياسة األرض"، أي دراسة تأثير السلوك السياسي في تغيير األبعاد ال

 ويتداخل ھذا المفھوم مع مضمون علم الجغرافيا السياسية الذي يعنى بدراسة تأثير الجغرافيا (الخصائص الطبيعية والبشرية) في السياسة.
 .  ٧م، ١٩٩٦ھـ/ ١٤١٦) : مخيمر، سامر ومجازي خالد، أزمة المياه في المنطقة العربية، الكويت، عالم المعرفة، ٢(
ة ٣( ي رب ع ) : محمود، سعد حافظ وآخرون، االقتصاد العربي وتحديات القرن الواحد والعشرين، أعمال المؤتمر العلمي الخامس للجمعية ال

 .١٣٩م،  ١٩٩٨ه/ ١٤١٨للبحوث االقتصادية، القاھرة، 
 .١٦) : العزاوي، عبد الرسول ومحمد عبد الغني، ترشيد استھالك الطاقة، عمان، مجدالوي للنشر والتوزيع، د. ت، ٤(
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 واط. ٦٠واط، يعطي أربعة أضعاف مصباح توهجي ذي قدرة  ٤٠ومصباح الفلورسنت قدرة 
.التقليل من إنارة مجيع مصابيح الثريات بصورة دائمة 
            استعمال املصابيح ذات القدرات املنخفضة ليالً . وهذا ما دعا إليه النيب الكريم بـقـوـلـه صـلـى

إِيَاكمُ وَالسَمَرُ بَعدَ هُدوءِ الَليِلِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ ال يَدرِي مَـا يَـبِـثُ اهلل مِـنْ خَـلـقِـه،                   "اهلل عليه وسلم: 
 . ١غَلِّقُوا األَبْوَابَ وَأَوْكُوا الِسقَاءَ، وَأَكفِئوا اإلِنَاءَ، وَأَطْفِئُوا املصابيح"

                   استعمال الطاقة الشمسية يف املباني لتسخني املاء واهلواء وتولـيـد الـكـهـربـاء، وتـكـيـيـف اجلـو"
الطبيعي للساكنني، وهذا يتم باستعمال منظومات الطاقة الشـمـسـيـة والـوسـائـل األخـرى. وإن                
استعمال منظومات الطاقة الشمسية ال يتطلب خربة وصيانة مـتـقـدمـة سـوى احملـافـظـة عـلـى                 

 . ٢نظافة السطوح الشفافة للمنظومات الشمسية وأوجه اخلاليا الشمسية واملقطرات "
 إسراف الطعام والشراب واللباس: -٢

"إن احلاجة إىل الغذاء حاجة ثابتة ال تتغري وال تتبدل أما طريقة إشبـاع هـذه احلـاجـة فـهـي مـتـبـدلـة                    
ومتغرية، وحبكم طبيعة التطور التقدمي الغالب على حياة اإلنسان فإن التغيري والـتـبـدل إمنـا حيصـل            
باستمرار حنو األفضل واألحسن باملقاييس واملعايري اإلنسانية. وما يُقال هبذا اخلصوص عن احلـاجـة      

 . ٣إىل الطعام يُقال عن احلاجة إىل الشراب أو التنقل أو إىل السكن أو إىل األمن أو إىل غري ذلك"
"ليس من خلق املؤمن التوسع الشديد يف املـآكـل واملشـارب إىل احلـد الـذي جيـعلـه مـن أهـل الـرتف                              
والتنعم، ويلحقه حبطب جهنم من الكفار الذين يتمتعون ويأكلون كمـا تـأكـل األنـعـام، وهلـذا يـقـتـصـد                   

 . ٤املؤمن يف تناول طيبات الدنيا، وجيعل بينه وبني احلرام سِرتاً من احلالل"
ومن اإلسراف يف الطعام االستكثار من املباحات واأللوان فإن النـيب عـد ذلـك مـن أشـراط السـاعـة.                  

بِ وقال: "سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَتّي يَأكُلونَ أَلوَانَ الطَعَامِ وَيَشرَبُونَ أَلوانَ الشَـرَابِ وَيَـلـبِـسـونَ أَلـوانَ الـثِـيَـا                 
 . ٥وَيَتَشّدقُونَ فِي الكَالمِ، فَأُولئَكَ شِرَارُ أُمّتِي الَّذيِنَ غُذّوا بِالنَعِيمِ وَنَبت عَلِيه أَجسَامُهم"

أي يتوسعون فيه بغري احتياط وحترز، فأكل أنواع الطعام ليس حبرام بل هو مباح لـكـن املـداوم عـلـيـه           
يربي نفسه بالنعيم ويأنس بالدنيا ويأنس باللذات ويسعى يف طلبها فيجره ذلك إىل املعاصي فهم مـن  

 . ٦شرار األمة ألن كثرة التنعم تقودهم إىل اقتحام املعاصي"
 
 .٢٦٨) : المرجع نفسه، ١(
 .٤٢٢) ، ١٢٣٠) : البخاري، األدب المفرد، حديث (٢(
 .٧٠) : عكنان، أسامة، حوار ھادئ في أسس المذھبية االقتصادية، ٣(
 .٢٣٩) : القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي، ٤(
 .١٤٦، ١١) ، ١٧٨٣٦) : الھيثمي، مجمع الزوائد، حديث (٥(
 .٢٠٤، ٤) : المناوي، فيض القدير، ٦(
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"ومن اإلسراف أن تضع على املائدة ألوان الطعام فوق ما حيتاج إليه األكل، فقد بينا أن الزيادة عـلـى    
مقدار حاجته كان حق غريه إال أن يكون من قصده أن يدعو باألضياف قوماً بعد قـوم إىل أن يـأتـوا          

 .١على آخر الطعام فحينئذ ال بأس بذلك ألنه مفيد "
"واملعروف ما يكون دون السرف وفوق التقتري حتى قالوا ال ينبغي أن يتكلف لتحصيل مجيع شـهـوات    

 .٢عياله، وال أن مينعها مجيع شهواهتا ولكن إنفاقها بني ذلك فإن خري األمور أوساطها "
ومن املؤسف أن نرى مسارب املتع الشخصية ال آخر هلا يف هذا العصر، فاإلسراف يف الـطـعـام مـن         
املشكالت اليت تواجه جمتمعاتنا العربية، خصوصا يف شهر رمضان، ويف األعراس واحلفالت؛ حيث 
تتفنن األسرة العربية يف إعداد وابتكار كثري من أصـنـاف األطـعـمـة واحلـلـوى واملشـروبـات، وتـكـون                      
النتيجة، وجود فوائض وبواق كثرية من األطعمة، تؤول يف النهـايـة إىل صـنـاديـق الـقـمـامـة مشـكـلـة                     
اإلسراف والتبذير يف األطعمة وما ينتج عنها من فوائض وبواق كـثـرية، وخبـاصـة عـن الـبـوفـيـهـات                   
املفتوحة يف الفنادق يف شهر رمضان، اليت تشكل نسبة فاقد كبرية، ترجع لكثري مـن األسـبـاب، الـيت         
من بينها سوء التخطيط الذي تعانيه كثري من األسر العربية، وسوء تقـديـرهـا لـلـكـمـيـات املـنـاسـبـة                 
ألفراد األسرة أو للضيوف، عند إعداد الوالئم؛ حيث يقوم األفراد مبلء أطباقهم بكميات كـبـرية مـن      
خمتلف أصناف األطعمة ظانني أهنم قادرون على أكل مجيعها، ولكن لألـسـف تـكـون الـنـهـايـة بـقـاء                 

 كميات كبرية منها يف األطباق يكون مصريها صناديق القمامة. 
علينا أن نتذكر عند تناولنا الطعام وممارساتنا ألساليب وأمناط حياتنا املرفهة، أن هـنـاك املـاليـني       
من اجلياع والعطشى من األفراد واألطفال حول العامل، يف حاجة ماسة إىل لـقـيـمـات صـغـرية تسـد            
رمقهم ورشفات من املاء تروي ظمأهم. لقد أصبحت هناك ضـرورة عـاجـلـة أن نُـقـدّم بـاسـتـمـرار                      
جلميع أفراد اجملتمع دروساً يف الرتبية والتوعية االستهالكية. وآداب الطعام والشراب اليت تقـتـضـي     
عدم ملء املعدة بالطعام وترك ثلث للشراب وثلث للنفس. وكذلـك دروس يف حسـن إدارة الـطـعـام،                 
مثل التخطيط يف شراء املستلزمات الغذائية، وتقدير الكميات املناسبة عند إعـداد األطـعـمـة سـواء          
لألسرة أو للضيوف، وكذلك كيفية جتنب اإلهدار يف بواقي الطعام، ومن دون إلقائها كمخـلـفـات يف      
صناديق القمامة، وذلك من خالل كيفية احملافظة عـلـيـهـا بصـورة جـيـدة وختـزيـنـهـا يف الـثـالجـة                         
الستغالهلا، وجتميع األطعمة اجليدة السليمة ال الفضالت، يف أكياس وعـلـب بـالـسـتـيـكـيـة وإعـادة               

 تغليفها لتوزيعها على الفقراء واحملتاجني، والتدوير اجليد لفضالت وخملفات األطعمة. ولن يتأتى 
 
 .٥٢) : الشيباني، محمد بن الحسن االكتساب في الرزق المستطاب، ١(
 . ٥٥) : الشيباني، االكتساب في الرزق المستطاب، ٢(
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كل هذا إال من خالل برامج تربوية ومحالت إعالمية جادة وفعالة، تركز على املعاني السامـيـة الـكـثـرية        
لشهر رمضان، وتقضي على التصرفات والسلوكيات غري العقالنية املبالغ فيها يف الشراء واإلنفـاق مـن     

 قبل كثري من األفراد، واستثمار األموال يف مشاريع خريية تنهض بالفقراء. 
واحملتاجني وتسهم يف القضاء على اجلوع وتعضد وتقوي التكافل والتضامن والـتـمـاسـك االجـتـمـاعـي             
وحل مشكالت اجملتمع، حتى تصبح األمة حبق مثل اجلسد الواحد، إذا اشتكى مـنـه عضـو تـداعـى لـه             

 سائر األعضاء بالسهر واحلمى. 
 إسراف الوقت: -٣

" من وسائل الرتبية يف اإلسالم تفريغ الشحنات اليت ميتلئ هبا جسم اإلنسان ونفسه. وذلك بتوجـيـهـهـا       
الوجهة الصحيحة يف طريق اخلري. وتفريغ الطاقات يف اإلسالم يتم من خالل شغل أوقات الفراغ حتـى   

. وكثرياً منا ال يأبه إىل أمهية الوقت فيضيـع السـاعـات الـطـوال يف             ١ال يشغله الشر والفساد والتفاهة " 
توافه األمور وصغائرها، ولذلك نبه النيب صلى اهلل عليه وسلم على نعمـة الـوقـت بـقـوـلـه: " نِـعْـمَـتَـانِ                      

. "واحلديث يبني مدى خسارة من يـفـرط يف اسـتـغـالل            ٢مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِريٌ مِنَ النَّاسِ، الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ " 
نعميت الصحة والفراغ. وإذا كان الوقت هو رأس مال املسلم الذي يـتـاجـر فـيـه بـالـطـاعـات واكـتـسـاب                      
احلسنات، فإن الفراغ هو مكسب إضايف يتزود فيه لنيل أعلى الدرجات وحتصيل املنافع اجلـمـة، ومـع        
ذلك جند الكثري والكثري من أوقات الفراغ يف حياة األمة تضيع هباء وتذهب سدى، ولو افرتـضـنـا عـلـى        
سبيل املثال أن مسلماً قضى ساعة واحدة فقط ملشاهدة فيلم هابط أو مسرحية داعرة فهذا يعين بـال    
مراء أن ماليني الساعات بل باليينها من وقت األمة قد صرف يف غري ما فائدة، وليضع املتدبر الواعي 
يف باله الساعات اليت تضاع وهتدر يف أمور أخرى مثل الـتـسـكـع يف األسـواق، واجلـلـوس يف املـقـاهـي                       
والطرقات أو يف املسامرات والسهرات بال رقيب وال وازع من سلطان أو قرآن. وال يستغرب بعد هذا أن  
نسمع ونقرأ تقارير اخلرباء واملختصني عن قلة النتاج القومي أو نقص املوارد البشريـة أو عـن اإلهـدار          
الكمي والكيفي للطاقات واملواهب والقدرات وكذلك الـعـجـز املـزمـن يف مـيـزانـيـات الـدول والشـعـوب                         
املسلمة. ولبيان خطورة هذه القضية يكفي أن يشري الباحث إىل ما ذكر يف الفصل الثاني حول األسئـلـة    
اليت يسأل عنها يوم القيامة كل فرد ومنها عن عمره فيـم أفـنـاه وعـن شـبـابـه فـيـم أبـاله، وهـذا غـري                           

 اخلسائر 
 
 .٦٨) : كامل، مصطفى، منھج اإلسالم في التربية، د.م، نھضة مصر، د.ت، ١(
 .٣٤٤) ، ٣٢٠٧، حديث (١) : ابن حنبل، المسند، ٢(
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. وقـدميـاً قـال         ١املادية والصحية واالجتماعية اليت تصيب الفرد واجملتمع يف الدنيا من جـراء ذلـك"     
 الشاعر:

 إِنَّ الفَرَاغَ والشَبابَ واجلدَّة       مَفسَدةٌ للمرءِ أَيُّ مَفَسد
"إن االنصراف الكلي إىل اجلدّ قد يـؤدي بـاإلنسـان إىل السـآمـة وضـعـف اهلـمـة، وهـذا يـؤدي إىل                             
التكاسل والتواكل. ولقد عين اإلسالم بالوقت عنـايـة عـظـيـمـة ال سـيـمـا وقـت الـرسـل واألنـبـيـاء،                             
واملصلحني ملا يف وقتهم من أمهية عظيمة ألممـهـم وجمـتـمـعـاهتـم، لـذا فـال عـجـب أن يـأمـر اهلل                            

  . (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَـدَاةِ وَالْـعَـشِـيِّ        املسلمني باستغالل الوقت استغالالً كامالً
عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ  هُيُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَ

) [الكهف:     ولتأكيد حرمة الوقت أوجد العبادات يف أوقات خمصوصة أي: ].  ٢٨هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً
. وقد أوضح التصور اإلسالمي قيمة الوقـت وتـأثـريه يف احلـيـاة             ٢يف أوقات حمدودة وأزمان متتالية" 

اإلنسانية يف دنياه ودينه، وآخرته ونظر إىل الوقت بوصفه مسـؤولـيـة ال مـنـاص هلـا مـن حتـمـلـهـا                        
 وحسن تدبريها ملا فيه الصاحل العام، ودعا إىل استغالل الوقت يف املراحل العمرية املختلفة. 

: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْـلَ    "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ
. واإلنسان عندما يعـلـم بـأن       ٣سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ " 

اهلل تعاىل سيسأله عن هذا الوقت، فيجب عليه أن يكون حاضراً للجواب. ويعترب الـوقـت رأس مـال         
اإلنسان، فهو فرتة بقائه يف هذه الدنيا لذلك اعتنى اإلسالم بالوقت وجعل املؤمن مسؤوال عن وقـتـه   
وأنه سوف يسأل عنه يوم القيامة. وقد جاءت شرائع اإلسالم حبيث تعني اإلنسان على ترتيب وقته  
وإحسان استغالله وذلك باملوازنة بني حاجاته احلياتية واملعيشيـة مـن جـانـب وحـاجـاتـه الـروحـيـة                   
والعبادية من جانب آخر وقد حث اإلسالم املؤمن علـى اسـتـثـمـار وقـتـه وإعـمـاره بـاخلـري والـعـمـل                         

 الصاحل.
"وميثل الوقت مورداً طبيعياً غري متجدد، يستطيع اإلنسان من خـاللـه قضـاء حـاجـاتـه املـخـتـلـفـة،                     
وبذلك فهو مورد مثني؛ ألن ما مير منه ال يعوض بالنسبة لإلنسان. ففي ضوء الوقت ميـكـن رصـد         

 حركة اإلنسان واألشياء واملناسبات واألحداث من أجل خدمة االجنازات كماً وكيفاً. 
 
 
 . ١٢١) : يُنظر: األھدل، ھاشم علي، التربية الذاتية من الكتاب والسنة، ١(
اھج، ط٢(  ن م ان، دار ال ا) عم ھ جاالت / ١٤٢٤، ٥) : عربي، طه السيد وآخرون، الثقافة اإلسالمية(مفھومھا، مصادرھا، خصائصھا، م ھـ

 .٣٥٢م، ٢٠٠٣
 .  ٣٤١، ٤) ، ٧٨٤٦) : الحاكم، المستدرك على الصحيحين، حديث (٣(



 
١٥٣ 

وقد فطن املؤدبون األوائل واملربون واملعلمون القدماء والرتبويون عرباً وأجانب إىل أمهـيـة الـوقـت يف             
حتصيل الغايات أياً كان نوعها، فحسن استغالل الفرص الوقتية مهارة وفناً حيصل عـلـيـهـم اإلنسـان        

 . ١باملراس واخلربة وسالمة الفهم وتقدير املسؤولية "
ومن احلكم اليت تغيب عن بال الناس، أن الواجبات أكثر من األوقات يف زمننا هذا الوقت. فحريٌ بـنـا    
أن ننظم أوقاتنا، وحنسن استغالهلا على الوجه الذي أمرنا به اهلل تعاىل. وقد بني لنـا الـنـيب الـكـريـم            

 . ٢أمهية الوقت بقوله: " يَا ابِنَ آَدَم إِنَّمَا أَنَتَ أَيَامٌ كُلّمَا ذَهَبَ يَوُمٌ، ذَهبَ بَعضُكَ "

لِيسَ مِنْ يَومٍ يَأتِي على ابِن آدَمَ إلّا يُنَادي فِيه يَا ابنَ آدَمَ أَنـا خَـلـقٌ         "وعن النيب صلى اهلل عليه وسلم:  
 جَدِيد، وَأَنا فِيمَا تَعَملْ عَليِك غَدَاً شَهِيد، فَاعمَلْ فِّي خِرياً أَشهَدُ لَك بِه غَداً، فَإِنّي لَو قَـدْ مَضِـيـتُ لَـمْ        

: وَيَقُولُ الليلُ مِثُل ذَلِكَ "  .٣تَرَنَي أَبَداً، قَالَ
وهذه احلكم تنبع من روح اإلسالم، ومن تفقه تعاليمه العظيمة يف اإلفادة من احلـيـاة األوىل لـلـحـيـاة           
الكربى وإنه ملن فضل اهلل ودالئل توفيقه أن يلهم الرجل استغالل كـل سـاعـة مـن عـمـره يف الـعـمـل،                      

 واالستجمام من جهد استعداداً جلهد آخر.
" من آخر املصطلحات اليت برزت على الساحة االجتمـاعـيـة والـرتبـويـة هـو: اصـطـالح إدارة الـوقـت                        
وأمهيته يف اإلجنازات اليت يسعى الفرد لتحقيقها. وإدارة الوقت يف األصل، هي تنظيم األعمـال بـعـد       

 وضعها يف سلم أولويات أو سلم أمهية دون هدر للوقت، وضمن فرتة زمنية حمددة. 
من هذا التعريف ندرك بأن النظام هو العمود األهم يف إدارة الوقت، وال ميكـن لـنـا أن نـديـر األمـور               
بطريقة جيدة إذا مل حنسن وضع نظام ومنذ الصغر. ومن املؤسف بأن العامل الثالث مبا فيهم الـعـامل    
العربي متهم بأنه ال يستخدم الوقت كما جيب، بل على العكس إهنم يضيعونه. مـع أن اهلل عـز وجـل               
مَنَّ على املسلمني بأفضل أسلوب لتعليم الوقت أال وهي مواقيت الصالة، إال أن األكثرية العظمـى مـن     
املسلمني تغفل عن هذا بل على العكس تتخذ الصالة عذراً إلضاعة الوقت. هـذا مـن نـاحـيـة، ولـكـن               
الناحية األخرى واألهم هي بأن النظام عادة نكتسبه وبشكل أفضل يف بداية العمر، حتى تتأصل فينا 
وتصبح مساراً أو منطاً نسري عليه دائماً ولذلك من البديهي القول بأن األم واألب مسؤوالن مسؤولـيـة   

 مباشرة عن تعليم األبناء، وإتباع النظام ومنذ الصغر يف املهد نساعد األبناء كثرياً إذا وضعنا نظاماً 
 
 .١٣٥م، ٢٠٠٧ھـ/ ١٤٢٦، ١) : حمادات، محمد حسن، اإلدارة التربوية وقضايا معاصرة، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط١(

 .  ٣٨١) ،١٠٦٦٣، حديث(٧) : البيھقي، شعب اإليمان،٢(
 .٢٤٣) : األصبھاني، حلية األولياء، ٣(



١٥٤ 

للطعام، وآخر للنوم، وغريه لالغتسال وتدرجيياً يصبح هناك وقت للعب ووقت لـلـدراسـة وهـكـذا...          
"١ . 

إن من أعظم أدواء هذه األمة يف العصر الراهن، إهدار الطاقات والوقت واملـواهـب فـيـمـا ال حيـض             
عليه الشرع أو جينده، بل العكس من ذلك، إهداره فيما هو خمالف للشريعة، وال يـعـود عـلـى األمـة            
بنفع ما، ولو أن األمة عملت هبذا احلديث فقط لكان كافياً يف نقلها مـن احلضـيـض إىل ذرا اجملـد             
والعزة. ليس يف حياة املسلم فراغ يقضيه يف العبث واللهو الفارغ أو اللهو اآلثم، وليس له مـن الـلـهـو         
إال ما اعتدل وكان بريئاً نقياً من رجس، أو كان منشطاً للعمل وجمدداً للعزم؛ وعليه فـإن مجـيـع مـا         
يطلق عليه اليوم "الفنون" و"أنواع الرياضة"، جيب إخضاعه لتوجيه هذا احلديث، واألمة اليت تـعـرف    
قدر نفسها، هي اليت ميكنها أن ختتار من هذه الفنون واأللعاب ما يعنيها وتنقي منها ما ال يعنـيـهـا.    
فاإلسالم يهتم بالوقت والزمن بل أقسم اهلل تعاىل بالدهر والعصر، وهو ال يقسم إال بـعـظـيـم، ومـا            
ذلك لفضل الوقت يف ذات الوقت، بل ألنه ظرف وجمال لـتـحـقـيـق رسـالـة اهلل يف األرض، وجمـال                   
لتفاعل إمكانيات الفرد ومواهبه، مع خمزونات الكون وطاقاته مما يدخل استغالله ضـمـن فـلـسـفـة         

 . ٢االستخالف وحكمته "
 عدم تقليد األجانب: -ب 

 العادات املخالفة لتعاليم اإلسالم:-١
" إن متناقضات الفكر واحلياة الغربية تضاعفت مع القدّم التقين واملعلوماتي، من بطالة إىل ارتبـاك   
يف املناهج الرتبوية إىل فشل يف املضمون الديقراطي، وشيوع جتارة املـخـدرات واألمـراض اخلـطـرية          

. وبـعـد أن        ٣كاإليدز و...، وتفكك األسرة؛ واملغاالة يف احلرية املتسيبة والرتف واهليمنة اإلعـالمـيـة "           
صدرنا للغرب العلم واملعرفة وقواعد اآلداب وفنون اإلتكيت، وقوانني املعامالت الدولية والشخصية، 
وأساليب التجارة والصناعة، حتى باتت تُشاد يف ساحاهتم، متاثيل أطبائنا وعلمائنا العظمـاء. بـتـنـا        
يف الوقت الراهن نستورد منهم حضارهتم الزائفة، وقيمهم البالية، وتقلـيـعـاتـه السـفـيـقـة. وتـقـلـيـد                  
الغرب مل يقتصر على جانب بذاته، ولكنه وصل إىل أدق تفاصيل حياة الـفـرد املسـلـم املـبـتـعـد عـن                  

 دينه، ليهرول وراء تقليعات العصرنة احلديثة، والتبعية العمياء للغرب. 
 
 .٤٩م، ٢٠٠٥ھـ/ ١٤٢٦، ٢) : جمعة، عبلة بساط، مھارات في التربية النفسية، بيروت دار المعرفة، ط١(

ع، ٢(  وزي ت / ١٤٠٨) : أبو صفية، عبد الوھاب رشيد صالح، شرح األربعين النووية في ثوٍب جديد، د. م، دار البشير للنشر وال م، ١٩٨٨ھـ

 .١٧٢، ١ط

 .٢٧م، ٢٠٠٥ھـ/ ١٤٢٦، ١) : الجابري، علي حسين، اإلنسان المعاصر بين غروب الحضارة واغترابه، عمان، دار مجدالوي، ط٣(



 
١٥٥ 

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِـكُـمْ شِـبْـرًا        "وهؤالء هم من أخربنا عنهم الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
 وَالـنَّـصَـارَى      ودَبِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِى جُحْرِ ضَبٍّ الَتَّبَعْتُمُوهُمْ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ آلْيَهُ  

: " فَمَنْ "    . " يبدأ مسلسل التنمية التابعة، أول ما يبدأ بتدمري القواعد واألمناط الوطنية لـإلنـتـاج        ١قَالَ
الغذائي املتمثلة يف الزراعة ويف اقتصاد الكـفـاف. وبـاخـتـصـار أدى منـط االسـتـهـالك األجـنـيب إىل                          
القضاء على منط االستهالك الوطين. ومبا أن القوم يتعودون بالتـدريـج عـلـى الـنـمـط االسـتـهـالكـي                   
الوافد، الذي ال يقابله منط إنتاجي حملي، فإهنم يتحولون إىل االسترياد ليقعوا يف الشباك املـنـصـوبـة     
هلم ويطلبون املزيد، وبالتايل يضطرون لدعم الزراعة األحادية التصديرية، وتوسيعها أو بيـع ثـرواهتـا      
الطبيعية كالنفط والنحاس و... لتغطية كلفة مستورداهتم من األغذية. ويؤكد األمني الـعـام لـالحتـاد             

 .٢العربي للصناعات الغذائية أن الدول العربية تعيش حالة انكشاف وعجز غذائي" 
ولقد جعلت الدعاية والتقليد األعمى كثرياً من الناس، وربات املنزل يعطلن وظيفتهن املنزلية يف إنتـاج  
بعض الغذاء، واالستعاضة عنها باملعلبات واألطعمة اجلاهزة. واالعتماد على كل ما هو جاهز ومعلـب   
يدفع إىل الكسل واخلمول اجلسمي والعقلي والثقايف املستورد على شكـل أفـكـار وإعـالم مـعـلـب مـن                 

 الربامج واملسلسالت األجنبية املستوردة لتعبئة ساعات البث التلفزيوني.
 "وللتقليد آثار سلبية خطرية جداً منها: 

 تشويش القيم واملفاهيم السائدة، فزاد من الفوضى الفكرية واألخالقية. .١
أساء استخدام التقنيات الفكرية واآللية اليت استوردها بشكل أثـر سـلـبـاً عـلـى الـرتبـيـة وعـلـى                     .٢

 خمرجاهتا وخباصة من جانبها األخالقي.
صار النظام الرتبوي، نتيجة النقل والتغريب أداة لتجريد اجملتمع من هويته واستبداهلا بـأخـرى      .٣

غريبة عنه، ومبا أن هذا ال يكون عملياً، فقد شوه اإلنسان وجمتمعه وجعلـهـمـا مـن دون هـويـة             
 حمددة، أو هبوية مشوهة ال هي غربية وال هي عربية.

أمهل جمتمعه وما فيه من قيم وعقائد وفكر وما آل إليه من تراث وخربات واعتمد الـتـقـلـيـد والـنـقـل           
 . ٣عن اآلخر مما جعله غريباً عن جمتمعه"

 
 .٢٠٥٤) ، ٢٦٦٩، حديث (٤) ، ٣) ، باب إتباع سنن اليھود والنصارى (٤٧) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب العلم (١( 

 .٢٥) : عايش، حسنين، البقاء في عالم متغيّر، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، د.ت، ٢(

 ، بتصرف.٢٦م، ٢٠٠٣ھـ/ ١٤٢٤، ١) : إبراھيم، مفيدة محمد، دور التربية في مستقبل الوطن العربي، عمان، مجدالوي للنشر، ط ٣(



١٥٦ 

وتقليد أبنائنا للغرب كاد يصبح ظاهـرة مـرضـيـة، فـقـد اتـبـعـوا الـغـرب يف مـالبسـهـم، وقصـات                              
شعورهم، وحركاهتم وطريقة تصرفاهتم يف األكل والشرب واملشي، فاجتهوا إىل الوجبات السريعـة،  
ومشروبات الطاقة، ومل يعد يعجبهم طعام البيت، أو أفكار األهل، واختذوا من املوسـيـقـا الـغـربـيـة          
والرقص الغربي [ الربيك والراب و...] مالذاً هلم وهروباً مـن الـواقـع، فـنـجـد الشـاب ميشـي دون                        
هوادة، والسماعات يف أذنيه. وانتشرت يف اآلونة األخرية برامج املسابـقـات الـيت تشـجـع األطـفـال               
واملراهقني والشبان على الرقص الغربي، وحتثهم عـلـى تشـكـيـل اجملـمـوعـات الـغـنـائـيـة، واألهـل                         
واجلمهور يف تشجيع هلم، وتنهمر دموع الفرح من أعني األهل حلـظـة مسـاع انـتـقـال ولـده لـلـدور                  
الثاني، أين هؤالء من الصحابة الشجعان، وأين هؤالء املربني من بيوت النيب صلى اهلل عليه وسـلـم   

 وأصحابه؟ 
 األلعاب الغري مشروعة: -٢

نشاطاً حراً قد يوجه ويستثمر إلمناء سلوك األطفال وشخصياهتم، وقد يُـوجـه مـن قـبـل          اللعب:  "
الكبار لصاحل الصغار وتربيتهم، وقد يكون لغاية املتعة والتسلية كما يف األلعاب الشعبية واأللـعـاب     

 .١احملوسبة "
: نشاط تعليمي، ووسيط فعال، يكتسب األطفال الذين ميارسونه ويتفاعلون مـع   اللعب الرتبوي" 

أنواعه املختلفة وخرباته املباشرة، ويتقيدون بقواعده وقوانينه وشـروطـه، دالالت تـربـويـة إمنـائـيـة               
 . ٢ألبعاد شخصيتهم العقلية والوجدانية واحلركية "

" اللعب هو النشاط املسيطر يف حياة األطفال وفيه يدركون أنفسهم والـعـامل احملـيـط هبـم، ومـنـه                 
يتعلمون معارف ومهارات وخربات ال حصر هلا، وفيه تتضح إمكاناهتم وتنمو شخـصـيـاهتـم وتُـبـنـى          
ركائز اجتاهاهتم، ومن خالله تُشبع شخصياهتم وتبنى ركائز اجتاهاهتم، ومن خالله تُشبع ميـوهلـم   
وحيققون ذاهتم. ولكي ال يكون اللعب جمرد لعب واستهالك للطاقة، ولكي حيقق الغايات البـنـائـيـة      
املنشودة منه ينبغي أن يُحسن أولياء األمور واملربون استغالله وتوجيـهـه لـيـصـبـح نشـاطـاً تـربـويـاً                  
. ويبدي األطفال اهتماماً خاصاً باختيار عمل أو مهنة املستقبل اليت يرغبون بتكـويـن     منظماً هادفاً
اجتاهات تفضيلية حنو بعض املهن واألعمال دون غريها، ويتأثـر األطـفـال يف ذلـك بـوالـديـهـم أو                   

 أقارهبم أو معارفهم خاصة من حيبون من بني أولئك. وتظهر هذه االهتمامات من خالل ما 
 
 .١٧م، ٢٠٠٢ھـ/ ١٤٢٢، ١) : الحيلة، محمد محمود، األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجھا، عمان، دار المسيرة للنشر، ط١(
 .٢٠) : المرجع نفسه، ٢(



 
١٥٧ 

ميارسه هؤالء األطفال من ألوان اللعب ونشاط اللعب يف املراحل النمائية املتعاقبة وتكون البنات عادة 
أكثر حنو بعض املهن واألعمال دون غريها، ويتأثر األطفال يف ذلك بوالديهم أو أقارهبم خاصـة ثـبـاتـاً       

 .١يف اختياراهتن املهنية من الصبيان "
وقد بينا يف فقرة العمل، أمهية تعويد الطفل على العمل. وهذا يتوافق مع اللـعـب الـذي حيـفـز عـلـى               
العمل، ويساعد على تنمية ميل الطفل إىل حرفة معينة وهذا ما نلمسـه مـن خـالل اخـتـيـار الـطـفـل                  
اللعبة اليت حيبها عندما يدخل إىل حمالت ألعاب األطفال. ولكن هذه األلعاب بـدأت تـفـقـد نـفـسـهـا                
رويداً رويداً يف غزو التقنيات احلديثة واأللعاب االلكرتونية للعامل قاطبة، وهي مبـثـابـة حـرب تُـدمـر             
نفوس وشخصيات أبنائنا وحنن نفرح عنـدمـا نشـرتي هلـم هـذا السـالح اخلـطـري املـخـرب لـلـعـقـول                             
اإلنسانية، واملدمر للقيم اإلسالمية، فألعاب احلاسوب التعليمية صارت يف متناول اليد ولكل األعمار 

 لكن علينا أن نعرف كيف خنتار الربامج اليت تالئم عمر الطفل.
" ظهرت يف السنوات العشر األخرية ألوان من األلعاب االلكرتونية سواء الفيديو جيم أو األتاري، بـالي   
ستيشن، بي اس بي، أو ألعاب الكمبيوتر، وقد أطلق عليها لفظ " االلكرتونيات". وغالبية هذه األلعاب    
عادة متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر الشائعة. وقد اجتذبت هـذه األجـهـزة عـدداً مـن األطـفـال الـذيـن                     
يستخدموهنا يف أماكن خاصة بنظام التأخري ملدة حمددة. وال مانع أن جيرب الطفل مثل هذه األلعـاب   
ويستمتع هبا لكن القضية ال تكمن يف ذلك؛ بل إهنا أعم وأمشل، حيث إن مثل هـذه األجـهـزة الـكـبـرية             
ألغيت وأصبح استخدامها حمظوراً يف عدد من الدول بعد أن تنبهوا إىل خماطرها. إن الطـفـل جيـعـل        
من تلك األلعاب عاملاً خاصاً له يشغله عن عمله واستذكار دروسه وصلواته أي (دينه ودنياه) . الطفـل     

 قد يستنفز نقوده ويضطر لالقرتاض من زمالئه.
قد يتبارى البعض يف هذه األلعاب بنظام املقامرة واملراهنة. وقد يتعرض الطفل خلـطـر اإلشـعـاعـات         
املنبعثة من تلك األجهزة. وقد يتحول الرتويح املشروع هنا إىل ألوان من اللهو املسرف. ويبدو هنا دور     
األسرة يف تنظيم أوقات الطفل بني اللهو والعبادة واالستذكار، وإال أصبحت أيضاً نوعاً من اللهو الذي 

 .٢قد يستمر أياماً ويصيب أطفالنا باالستهتار واإلمهال وعدم املباالة يف دينهم ودنياهم "
 من أبرز الظواهر يف ألعاب األطفال احلديثة، ألعاب الفيديو املختلفة واليت اشتهر منها:

 
 .٩٢) : الحيلة، محمد محمود، األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجھا، ١(
 وما بعدھا. ٧٥) ، جامعة حلوان، كلية التربية الرياضية، د. ت، ٢٣) : عنان، محمود، أبنائنا في النادي، سلسلة سفير التربوية (٢(



١٥٨ 

 * لعبة البوكيمون:
البوكيمون مسلسل ياباني كرتوني لألطفال. مت دبلجته بلغة عـربـيـة فصـيـحـة، وبـأسـلـوب مـبـهـر                      
لألطفال لكن الناظر يف اللعبة جيد: احتواء اللعبة على رموز مثل النجمـة الـثـالثـيـة، وحنـن نـعـلـم                 
بأهنا شعار دولة االغتصاب إسرائيل وشعار الصهيونيـة يف الـعـامل. واحـتـواء الـلـعـبـة عـلـى رمـوز                          
ماسونية مثل املثلثات والزوايا. واحتواء الـلـعـبـة عـلـى رمـوز ومـعـتـقـدات مـن الـديـانـة الشـنـتـويـة                                 

. تبين اللعبة فكرة الدارونية اليت تقول: بتطور األشياء واحليوانات واإلنسان من خلية إىل ١اليابانية"
قرد إىل إنسان فتنزع يف الطفل معتقدات ال تتمشي مع العقيدة اإلسالمية. وما يهمنا يف حبثنا أن    
هذه اللعبة ليست مسلسل فقط بل تتضمن شراء كروت تشرتى بالعشرات واملئات مـن اجلـنـيـهـات        
خصوصاً الكارت األقوى الذي يلعب به صاحبه من حيمل الكارت األضعف ولكي ال خيسر الطرف 
اخلاسر كرته الضعيف عليه دفع قيمته إىل الطرف اآلخر وهذه إحدى صور مـقـامـرة اجلـاهـلـيـة،            

 . ٢فكان بعضهم يقامر األخر على ماله كله أو يقامر األخر على أهله"
 * البالي ستيشن:

وافتنت به أطفالنا بل وشبابنا، فأكل صحتهم وأوقاهتم، وأوغل يف الـتأثري علـى أعصـاهبـم، وتـؤكـد           
الدراسات على أن األطفال املشغوفني هبذه اللعبة، يُصابون بتشنجات عصبية تدل على توغل مسة 

 العنف والتوتر الشديد يف أوصاهلم ودمائهم، حتى رمبا يصل األمر إىل أمراض الصرع الدماغي. 
 * ألعاب مشاهد العري:

ومن املشاهد كذلك إن هناك ألعاب ذات صور عارية، سواء يف الـكـمـبـيـوتـر أو يف ألـعـاب الـبـالي                   
ستيشن، وتقوم هذه األلعاب بفكرهتا اخلبيثة على حتطيم كثري من األخالقيات اليت يتعلّمها الطفل 
يف اجملتمع املسلم، وجتعله متحرياً بني ما يتلقاه من والديه ومعلميه وبني مـا يـدس لـه مـن خـالل                

 . ٣األحداث اجلارية، والصور العارية، واأللفاظ واملوسيقى، بوسائل تشويقية كثرية"
 
و ١(  ت ن الش ق، ف ) : الديانة الشنتوية اليابانية: أصل كلمة الشنتو صينية األصل مكونه من مقطعين: شين تعني روح أو إله، وتاو تعني طري

ة.  -نو  -إذن معناھا: طريق اإلله والداللة نفسھا في التعبير الياباني األصل (كامي  ھ ه أو اآلل ق اإلل ك طري ذل ميتشي ) ، وھو بالعربية ك
وى  م ق ادة األرواح، ث ب ع دأت ب الشنتوية ديانة وضعية اجتماعية ظھرت في اليابان منذ قرون طويلة، وال زالت الدين األصيل فيھا، وقد ب
و  ت ن الش زعمون. ف ا ي م الطبيعة، ثم تطور احترام األجداد والزعماء واألبطال إلى عبادة اإلمبراطور الميكادو الذي يعد من نسل اآللھة، ك
ع  ائ ان أم وق ر ك مزيج من األفكار ومزيج من المواقف والطرق التي تؤدى بھا األشياء أكثر من كونھا عقيدة دينية وكل ما فيه من أساطي
ه  ي ن تسود ف ي وي ت ن ر الش مرتبط بتراث اليابان وتاريخھا، ومعظم ما ينتشر في اليابان من أنماط السلوك والعادات والطقوس حتى عند غي

غ  ٨٠مفاھيم الشنتوية، ولھذا باتت الشنتوية تعني الوطنية اليابانية.  ل ب و ت ت ن د  ٨٠٠٠٠% من اليابانيين يؤمنون بالشنتوية ومعابد الش ب ع م
ة  ق ي ل خ ان عن ال اب ت ك شنتوي عتمدت تعاليم الشنتوية على كتابين قديمين كانا معروفين في اليابان أسمھما كوجيكي وينھوجي، ويتحدث ال

 والكون وقيام العالم. 
 .٤٤) : يُنظر، كراويه، ياسر بن طه، المعامالت المالية المعاصرة في الفكر االقتصادي اإلسالمي، ٢(
 .  ٢٠٦م، ٢٠١٠ھـ / ١٤٣١، ١) : نبھان، يحيى محمد، تربية األبناء طريق إلى الجنة، بيروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط٣(
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وهناك الكثري من األلعاب الغري مشروعة واليت خترب عقول الناشئة، وعلى األهل تعويد أبنائهم عـلـى     
األلعاب اجلماعية؛ ألهنا تُولد حب التعاون عند األطفال ومهارات التواصل مع اآلخرين، وعلـى األهـل     
مشاركة أبنائهم باللعب مما يُولد جسراً متيناً بني اآلباء واألبناء، ويـغـرس يف نـفـوس األبـنـاء الـثـقـة،                  
ويساهم برفع الكبت عن اآلباء. وقدوتنا الرسول الكريم صلى اهلل علـيـه وسـلـم يـعـلـمـنـا الـلـعـب مـع                       
األطفال عندما يلعب مع احلسن واحلسني ويركبهما على ظهره الشريف ويقول هلما: " نِـعْـمَ الْـجَـمَـلُ            

. ليس اهلدف اللعب فقط إمنا اهلدف استغالل وقت الـلـعـب مبـا يـعـود            ١جَمَلُكُمَا، وَنِعْمَ الْعِدْالنِ أَنْتُمَا " 
بالنفع على األبناء. فأبنائنا حباجة إىل الرتبية الرتوحيية واالستجمامية، وهذا النوع من الرتبية نفقده  
يف اجملتمع العربي، وال شك يف أن من واجبات البيت أن يفسح اجملال فيه للعمل كمـا يـفـسـح اجملـال          
فيه للراحة وهذا أمر مع األسف ال يعرتف فيه البيت العربي، إن إحدى نقائضنا الكربى أننا شـعـبـا ال      
نعرف كيف نلعب وال نعرف كيف نستجم، وال نعرف كيف نرتاح وكيف نستمتع بالراحة، وهـنـا نـرجـو       
أن نفرق بني الراحة واالستجمام واللعب باملعنى الرتبوي الصحيح، وبني هدر الوقت واالنصـراف عـن       
العمل اجلدّي، ذلك أن الذي ال يعرف كيف يرتاح ال يعرف كيف يعمـل، وال يسـتـطـيـع أن يـعـمـل. يف                    
بيوتنا اللعب حمرم على الصغار حبجة إهنم يزعجون الكبار، واللعب حمـرم عـلـى الـكـبـار حبـجـة مـا                    
يدعونه ألنفسهم من وقار. إذاً لعب الطفل ضُّرب وأضر، وإذا لعب الكبري أسف وأحلق بعائلـتـه األذى.      
أما الرياضة والرتويض والنزهة واالستجمام والرحلة والتخييم، وما إىل ذلك مـن نشـاط يـعـود عـلـى               
صاحبه خبري وفائدة فإهنا أمور جيهلها معظمنا ومن هنا كان من واجب الرتبية البيتية تعويـد أوالدنـا     
االستجمام الصحيح وتربيتهم عليه ومتكينهم منه، ثم جعل هذا االستجمام جزءاً من احلياة اليـومـيـة    

 . ٢يُستمتع به ويُستفاد منه "
 شراء املاركات العاملية: -٣

"يعيش الشباب من املراهقني يف فرتات متسعة من اخلواء النفسي والعاطفي وصل إىل حـد االغـرتاب      
عن ذاهتم وجمتمعهم، فكان من الطبيعي أن يسعوا إىل غري املناسب من بدع الغرب وتـقـالـيـع الشـرق،          
وأصبح الكثري من أبنائنا يتباهون ويتفاخرون أن هـذه الـبـلـوزة فـرنسـيـة، وهـذا الـبـنـطـال أمـريـكـي،                          
 وحفظوا املاركات وانشغلوا بتقاليع كثرية والنتيجة: اختلط احلابل بالنابل... حتى أن كبارنا إذا ما رأوا 

 
 . ٣٧٢) ،  ١٥٠٤٦، حديث (٣) :ابن حنبل، المسند، ١(
 .٧٤) : عاقل، فاخر، معالم التربية، ٢(



١٦٠ 

واحداً من أبنائنا قالوا: هذا ولد أم بنت ؟! يا للعجب هلذا الزمن فقـد تشـبـه الـفـتـيـان بـالـفـتـيـات،                     
وتشبهت الفتيات بالفتيان ويف هذا الوقت الذي حيافظ اإلسالم فيه عـلـى رجـولـة الـرجـال، فـإنـه                 
حيافظ على أنوثة األنثى حتى يتفرغ كلٌّ لرسالته. ولعل احلفاظ على شخصية أبنـائـنـا يف إطـارهـا           

 .١اإلسالمي أحد مقومات ديننا احلنيف، الذي حثنا على خمالفة املشركني يف مظهرهم "
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِنيَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْـمُـتَـشَـبِّـهَـاتِ           

 " . وقد" لَعَنَ رسُولُ اهلل صلى اهلل عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِـبْـسَـةَ املَـرْأَةِ، واملَـرْأَةَ            ٢مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
 . ٣تَلْبِسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ "

"ومن املالحظ أن االسرتاتيجيات الدعائية اليت تنتهجها الشركات املتعددة اجلنسيات أمسـت تـركـز       
هي األخرى أيضاً على األمور املعنوية، أما تركيزها على القيم االستعمالية فإنه يكاد يـكـون ثـانـويـاً          

 يف هذا السياق. فالشعار املرفوع هو: {سل عن املاركة وليس عن البضاعة}.

أي: استهالك ما هو شاذ وغري عادي، أو باألحرى استهالك ما حيلم به اجلـمـهـور الـعـام، مـظـاهـر              
ملموسة ومشخصة يف السلوك االستهالكي. فتوفر املرء على الـذوق مـتـمـيـز يـنـطـوي مـنـذ قـديـم                      

 . ٤التاريخ حتى اآلن على إنفاق يتصف بالبذخ واإلسراف "
فقد أصبحنا يف هذا الزمان نقيم الناس وفقاً للمظهر اخلارجي، من خالل ما يلبسون من مـالبـس     
حتمل ماركات عاملية، ويقتنون الساعات الباهظة الثمن، ويكمن غالء مثنها من كـوهنـا حتـمـل اسـم          
أهم املاركات العاملية، ويتعطرون بأغلى العطور الفرنسية، وهذا ما دعى بـعـض الشـبـان إىل شـراء              
السلع التقليدية اليت حتمل نفس اسم املاركات العاملية، حـتـى أن اجلـيـل اجلـديـد أُصـيـب بـإدمـان                       
التسوق، جملاراة العصر؛ وكي ال يشعر الشاب بالنقـص؛ ألن مـتـعـة شـراء السـلـع تُـرضـي الـغـرور،                        
فالتسوق العفوي يكون مقدمة إلدمان التسوق، كلما توفرت البدائل بكثرة للسلعة فإن املرونـة تـزداد     
على السلعة، ألن املستهلكون يف حال ارتفاع األسعار يتحـولـون إىل الـبـدائـل ممـا يـقـلـل الـكـمـيـات                        
املطلوبة من السلعة بشكل كبري هذه البدائل ويتوقـف ذلـك عـلـى درجـة إشـبـاع الـبـدائـل لـرغـبـات                          

 . ٥املستهلكني، وكلما قلت البدائل تقل مرونة الطلب "
 
 .٣٠) ، جامعة حلوان، كلية التربية الرياضية، د. ت، ٢٣) : عنان، محمود، أبنائنا في النادي، سلسلة سفير التربوية (١(
 ..٣٣٩) ، ٣١٥١، حديث (١) : ابن حنبل، المسند، ٢(
 .٢١٥) ، ٧٤١٥، حديث (٤) : الحاكم، المستدرك، ٣(
دراسات ٤(  ل ارات ل ) : تسين، كارل غيورك، الرخاء المفقِر (التبذير والبطالة والعوز) ، ترجمة عدنان عباس علي، أبو ظبي، مركز اإلم

 .٩٩م، ٢٠٠٦ھـ/ ١٤٢٥، ١والبحوث االستراتيجية، الطبعة العربية، ط
 .  ٤٠م، ٢٠٠٦ھـ/ ١٤، ١) : عقل، خضر، وياسر عربيات، مبادئ االقتصاد الجزئي والكلي، عمان، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، ط٥(



 
١٦١ 

"إن االقتصاد القرآني هو اقتصاد اإلنتاج والعمل والسعي واحلركة والنشاط، ال اقتصاد االسـتـهـالك      
واإلنفاق والبيع والشراء واملتاجرة والسمسرة والعمالة، هذه كلها فروع لالقتصاد االستغاليل الدخـيـل   

 .١على فكرنا االقتصادي اإلسالمي " 
"عند دراسة سلوك املستهلك علينا أن منيز بني الرغبة يف شراء سلعة معينة وبني الطلب الفعلي على  
هذه السلعة، فالرغبة تعكس أمنية يف اقتناء السلعة، فنحن قد نرغب يف امتالك سيارة فاخرة ولـكـن   
هذه الرغبة تبقى أمنية إذا مل تقرتن بقوة شرائية، فإذا توفر لدي مثن السـيـارة أو الـبـيـت فـإن هـذه                
الرغبة تتحول إىل طلب فعال، أما إذا مل يتوفر الثمن الالزم لشراء السلعة فإن الرغبـة تـبـقـى أمـنـيـة            
يصعب حتقيقها. ويطلب املستهلك السلعة ألهنا حتقق لديـه مـنـفـعـة، واملـنـفـعـة هـي شـعـور نـفـسـي                           
بالسعادة واإلشباع لدى املستهلك، وبالتايل فإن املستهلك حياول توزيع دخله بني السلع حبيث يضـمـن   

 . ٢احلصول على أكرب قدر من اإلشباع، أي يسعى إىل تعظيم املنفعة ضمن إمكانياته احملدودة "
 ال اقرتاض إال لضرورة: -أ 

 معنى القرض: -١
"القَرض بفتح القاف، وقد تكسر وأصله يف اللغة: القطع فسمي املال الذي تعطيه لغريك ثم تتقـاضـاه     

 منه قرضاً ألنه قطعة من مالك.
 وأما االستقراض: فهو طلب القرض يُقال: استقرض منه: أي طلب منه القرض فأقرضه. 

فهما مبعنى واحد وهو أن يعطي شخص آلخر ماالً ليتـجـر    -بكسر القاف  -وأما املقارضة والقِراض 
 فيه على أن يكون الربح بينهما على ما شرطا. 

 وأما معنى القرض يف اصطالح الفقهاء فإن فيه تفصيالً يف املذاهب:
 قالوا: القرض: هو ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضى مثله.احلنفية *
قالوا: القرض يطلق شرعاً مبعنى الشيء املُقرَض بفتح الراء، فهو اسـم مـفـعـول ومـنـه              الشافعية * 

: (مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِريَةً وَاللّهُ يَـقْـبِـضُ وَيَـبْـسُـطُ           قوله تعاىل
. ويـطـلـق عـلـى                 ].  ٢٤٥وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [البقرة:    فإن القرض هنا معناه القرض املوصوف بكـونـه حسـنـاً

 املصدر مبعنى اإلقراض. ويسمى القرض سلفاً. وهو: متليك الشيء على أن يرد مثله فما جرت به 
 
 .٦٣م، ١٩٩٧ھـ/  ١٤١٨، ١) : قعدان، زيدان عبد الفتاح، منھج االقتصاد في القرآن، عمان، دار البشير، مؤسسة الرسالة، ط١(
 .٤٥) : عقل عقل، خضر وياسر عربيات، مبادئ االقتصاد الجزئي والكلي، ٢(



١٦٢ 

العادة يف زماننا من دفع " النقوط "يف األفراح لصاحب الفرح يف يده أو يد من أذنه كأرباب احلـرف    
يكون قرضاً ألنه متليك ملال على أن يرد مثله وقال بعضهم: إنه هبة ال يرد. وبعضهم يقـول: يـنـظـر          

 للعادة يف ذلك. 
قالوا: القرض: دفع مال ملن ينتفع به ويرد بدله وهو نوع من السلف النتفـاع املـقـرتض        احلنابلة *  

 . ١بالشيء الذي يقرتضه"
 النظرة الشرعية للقرض:  -٢

إن الناس ال يستغنوا يف حياهتم عن القرض، واملداينة ولذلك شرع اهلل القرض لعباده غري أنه حـدد    
حدوداً ال ينبغي ملسلم أن يتجاوزها وإال وقع يف اإلثم وندب إىل أخالق عالية ينبغي أن يـتـحـلـى هبـا          
كل مُقرض ومُقَرتِض. هو من فضائل األعمال أن رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلم قال: " املسلمُ أخو  
املسلمِ، ال يَظْلِمُهُ، وال يُسْلِمُه، مَنْ كانَ يف حاجةِ أخيهِ كانَ اهللُ يف حاجتِهِ، وَمَن فَرَّجَ عن مُسلم كُـرْبَـة   

 . ٢فَرَّجَ اهللُ عنهُ هبَا كُرْبة مِنْ كُرَبِ يومِ القيامةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسلِما سَتَرَهُ اهللُ يومَ القيامةِ "
: وهو قربة يتقرب هبا إىل اهلل سبحانه ملا فيه من الرفق بالناس والرمحة هبم، وتيسـري   مشروعيته

أمورهم وتفريج كرهبم. وإذا كان اإلسالم ندب إليه وحبب فـيـه بـالـنـسـبـة لـلـمـقـرض فـإنـه أبـاحـه                           
للمقرتض، ومل جيعله من باب املسألة املكروهة ألنه يأخذ املال لينتفع به يف قضاء حوائجه ثـم يـرد       

 . ٣مثله"
 دليل مشروعية القرض احلسن، وفضله:

 "استدل الفقهاء على مشروعية القرض، بالكتاب والسنة واإلمجاع.
(وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَـيْـرٌ لَّـكُـمْ إِن كُـنـتُـمْ               قوله تعاىل: فمن الكتاب 

) [البقرة:   ]. ٢٨٠تَعْلَمُونَ

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَسْتَظِلُّ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْـقِـيَـامَـةِ لِـرَجُـلٌ            ": قوله صلى اهلل عليه وسلم:  ومن السنة
وَجْهِ اللَّـهِ،   اءَيَنْظَرَ مُعْسِرًا حَتَّى يَجِدَ شَيْئًا، أَوْ تَصَدَّقَ عََليْهِ بِمَا يَطْلُبُهُ، يَقُولُ مَا لِي عَلَيْكَ صَدَقَةٌ ابْتِغَ

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُـوبًـا    ". وعن النيب صلى اهلل عليه وسلم:  ٤وَيَحْرِقُ صَحِيفَتَهُ " 
. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ     دَقَـةِ.  الصَّـ الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ

 . ٥قَالَ ألَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ الَ يَسْتَقْرِضُ إِالَّ مِنْ حَاجَةٍ "
 
 .٣٣٨، ٢]، ٥-١م،[ ١٢٠٩ھـ/ ١٤٠٩) : الجزيري، عبد الرحمن، الفقه على المذاھب األربعة، بيروت، دار الكتب العلمية،١(
 .٨٦٢، ٢) ، ٢٣١٠) ، حديث (٤) ، باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه (٥١) : البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب المظالم (٢(
 .١٨٥، ٣]، ٣-١م،[١٩٨٧ھـ/ ١٤٠٧، ٨) : سابق، السيد، فقه السنة، بيروت، دار الكتاب العربي، ط ٣(
 ١٦٧، ١٩) ، ٣٧٧) :الطبراني، المعجم الكبير، حديث (٤(
 .١٦، ٧) ،٦٧١٩) : الطبراني، المعجم األوسط،حديث، (٥(



 
١٦٣ 

: فقد أمجعت األمة اإلسالمية منذ الصدر األول إىل يومنا هذا على جواز هذا الـعـقـد،     اإلمجاعوأما 
 . ١وأمجع املسلمون على جواز القرض "
 . والقرض نوع من السلف وهو جائز بالقرآن والسنة واإلمجاع. ٢" إن القرض من باب التربع باملنفعة "

" وأما ما تسميه املصارف اإلسالمية بالقرض احلسن، فإنه ال خيرج يف معناه عن معنى القرض عند  
الفقهاء، فهو يعين: دفع مال أو متليك شيء له قيمة مبحض التفضيل عـلـى أن يُـرد مـثلـه أو يـأخـذ                     

 عوضاً متعلقاً بالذمة بدالً عنه. 
"وتتفق معظم املصارف اإلسالمية على منح القروض احلسـنـة يف ظـل ظـروف غـري عـاديـة، تـلـحـق                        
بعمالئها من مُدعني ومسامهني، ويتم ذلك بطريق خصم الكمبيالة التجارية الـقـصـرية األجـل بـدون            
مقابل، كما أهنا تقوم أحياناً مبنح قروض حسنة لغايات إنتاجية يف خمـتـلـف اجملـاالت والـغـرض مـن              
ذلك هو املساعدة على متكني املستفيد من القرض لتكوين حياة مستقلة، أو حتسـني مسـتـوى دخلـه             

 ومعيشته. وتقوم هذه املصارف هبذه اخلدمة كما هو شأهنا جمردة من املنافع وبعيدة عن الربا.
إن قيام املصارف اإلسالمية هبذه العملية ال غبار عـلـيـه مـا دام أنـه يـقـوم                الناحية الشرعية:  من 

على استبعاد الربا أو ما يؤدي إليه، خاصة إذا ما أخذنا بنـظـر االعـتـبـار أن هلـذه املصـارف أهـدافـاً                    
 . ٣اجتماعية تتمثل يف إرساء قواعد التكافل االجتماعي داخل اجملتمع الذي تنشأ فيه "

 مدى احلاجة إليه: -٣
شرع اهلل سبحانه وتعاىل القرض والدين، رمحة باخللق، ولتيسري أمور معيشتهم، فـاإلنسـان بـطـبـعـه           
البشري قاصر عن الكمال يف كل شيء، ومهما كان اإلنسان غنياً، ميكن أن متر عليه مرحلة يستـديـن   
فيها من غريه؛ ولكن التشريع اإلسالمي وضع قواعد تضبط عالقة الدائن باملدين بصورة تضمن حق 
املَدين، وحتفظ كرامة الدائن، ولقد مسى اهلل تعاىل الدين بالصدقة حفاظاً على شعور املَـديـن، وقـد        
اشرتط الشرع توفر النية لدى املقرتض لسداد ما يستدينه. فقد روي عن النيب صلى اهلل عليه وسـلـم    

. ومـعـنـى       ٤أنه قال: "مَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيد أَدَاءَها أَدَى اهلل عَنهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتلَافِها أَتلَفَهُ اهلل "     
 (يريد أداءها ) : قاصداً أن يردها إىل املقرض. (أدى اهلل عنه ) : يسر له ما يؤدي منه من فضله 

 
 .٣٥٢، ٤]، ١٢-١م ) ، المغني، بيروت، دار الكتب العلمية،[١٢٤٢ھـ/ ٦٢٠) : ابن قدامة، أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد (ت ١(
 .١١٧) : قنطقجي، سامر مظھر، فقه المحاسبة، ٢(
 .٣٧١م،١٩٩٨ھـ/ ١٣، ١) : الھيتي، عبد الرزاق رحيم جدي، المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، عمان، دار أسامة للنشر، ط٣(
) ، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءھا أو ٤٨) :البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس(٤(

 . ٨٤١، ٢) ، ٢٢٥٧) ، حديث (٢إتالفھا (



١٦٤ 

وأرضى غرميه يف اآلخرة إن مل يستطع الوفاء يف الدنيا. (إتالفها) : ال يقـصـد قضـاءهـا. (أتـلـفـه                  
 .١اهلل) أذهب ماله يف الدنيا وعاقبه على الدين يف اآلخرة "

واملسلم ال يقدم على رمي أثقاله على اجلميع إال حلاجة، ألنه يعلم أن الدين هم بالليل وذّل بالنهـار  
لذلك استعاذ منه رسول اهلل صل اهلل عليه وسلم بقوله:" اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ   

 .٢الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ األَعْدَاءِ "
"ومع ذلك فإن االستدانة مباحة إال إذا اقرتنت بنية االمتناع عن السداد، اعتماداً على الروح العامـة   
لألمة يف أخذها بيد الغارم من مال الزكاة أو صدقة التـطـوع، أو اإلنـظـار إىل مـيـسـرة، ألن ذلـك                     

 .٣انتهاز للفرص واستغالل لطيبة نفس املؤمن "

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِـنْ   "وقد بني لنا الرسول الكريم أجر املَدين بقوله صلى اهلل عليه وسلم: 
عَـلَـيْـهِ فِـي       هُ   كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْـسِـرٍ يَسَّـرَ الـلَّـ         

 .٤الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَاآلخِرَةِ "
" يأخذ هذا احلديث أمهيته وميزته من كونه قد وضع وحدّد أعم وأهم أسس التكافل االجتماعـي،   
ومن كونه قد أوضح أفضل وسيلة لفهم القرآن، فهماً ينتهي بالنتائج املرجوة من قراءته، فقد جـنَّـد   
العقيدة والعبادة والسلوك والثقافة يف صورة من التكامل والتمازج ال تتهـيـأ إال لـرسـول قـد أوتـي               
احلظ األوفر من جوامع الكلم. وإن احلديث يصلح أن يـكـون خـطـة بـنـاء وإصـالح، تـقـوم عـلـيـهـا                         

 حضارة مثلى وجمتمع منوذجي: تكافل، علم، منهاج، عمل، العمل هو األساس.
" وقد تناول هذا احلديث أربعة من أهم صور ووسائل التكافل بني أفراد اجملتمع اإلسالمـي، وهـي      
تفريج الكرب والتيسري على املعسرين، وسرت العيوب، والتعاون بشكل عام يف شتى مياديـنـه املـاديـة       

 .٥واملعنوية "
وال ينبغي للمسلم أن يستدين إال إذا احتاج، فالبعض يعتاد االستدانة، فينفق كل ما ميلك يف األيـام  
األوىل من الشهر ويستدين باقي الشهر، ومن كان حاله هكذا يف كـل شـهـر، صـعـب عـلـيـه قضـاء                    
الدين وغرم، والبعض يستدين لشراء كماليات، كأن تستدين املرأة لشراء فسـتـان تـرتـديـه حبـفـل،              

 ومن املعيب أن يراها الناس فيه مرة أخرى، ورمبا يستدين الرجل لشراء سيارة أحدث. 
 
 .٨٤٢) : المرجع نفسه، ١(
 .٧١٣) ، ١٩٤٥، حديث (١) : الحاكم، المستدرك، ٢(
 .٨١م، ١٩٨٥ھـ/ ١٤٠٥، ١) الخالدي، محمود، سوسيولوجيا االقتصاد اإلسالمي، عمان، مكتبة الرسالة الحديثة، ط٣(
) ، حديث (١١) ، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر (٤٩) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة (٤(

٧١، ٨) ، ٧٠٢٨. 
شر، ط٥(  ن ل ر ل شي ب /١٤٠٨، ١) : أبو صفية، عبد الوھاب رشيد صالح، شرح األربعين النووية في ثوب جديد، د.م، دار ال م، ١٩٨٨ھـ

٤٢٤. 



 
١٦٥ 

" وها هو اإلمام أمحد بن حنبل إمام أهل السنة كـان يف اإلسـفـار يسـقـي الـنـاس، وحيـمـل األمحـال                        
ويؤجر نفسه حتى ال حيتاج إىل الدين، وملا سرقت ثيابه مبكة كانت معها ألواح مكتوبة فسأل صاحبـة  
البيت عنها فقالت: هي يف الطاق فلم جيزع ما دامت األلواح سلمت له، ولزم داره، فافتقده صـحـبـه،       
فجاءوه وعليه خلقان ال يعرف كيف خيرج للناس، فغـلـق عـلـى نـفـسـه الـبـاب، واجـتـمـع األصـحـاب،                         
فجهدوا جهدهم ليقنعوه أن يقرضوه، ليشرتي ثوباً، فأبى فلما استيأسوا منه تعاقدوا معه على عمـل:  

 . ١أن ينسخ هلم مؤلفاً. وآتوا أجره ديناراً اشرتوا له به ثوباً "
 :٢قال علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه واصفاً خماطر اإلنفاق االستهالكي املمول من االقرتاض

 إذا  شئت تستقرض املال منفقاً       على شهوات النفس يف زمن العمر    
 فسل نفسك اإلنفاق من كنز صربها       عليك  وإنظاراً إىل زمن  اليُسر    
 فإن مسحَت كنت الغين وإن أبت       فكل  منوع بعدها واسع  العُذر     

: " هَلْ عَلَيْـهِ مِـنْ دَيْـنٍ ". قَـالـُ                   الَ.    وا: " َنَّ النَّبِيَّ صلى اهلل عليه وسلم أُتِىَ بِجَنَازَةٍ، لِيُصَلِّىَ عَلَيْهَا، فَقَالَ
: " صَـلُّـوا                                   . قَـالَ : " هَلْ عَلَـيْـهِ مَـنْ دَيْـنٍ ". قَـالُـوا نَـعَـمْ لَـى  عَـ    فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِىَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ

: أَبُو قَتَادَةَ عَلَىَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ"  .٣صَاحِبِكُمْ " قَالَ
فيما رواه جابر بـن عـبـد اهلل            والقرض مباح للضرورة، وقد استدان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .٤وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي" "رضي اهلل عنه:

إن هلل خلقاً خلقهم حلوائج الـنـاس، تـفـزع الـنـاس إلـيـهـم يف                     "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 . ٥حوائجهم، أولئك اآلمنون من عذاب اهلل"

"كذلك فأن االقرتاض سيقلل من مساحة استقالليته أمام مقرضيه، وال غـرو يف هـذا، فـمـن يـدفـع                    
حيكم، ومن ثم جيب على األسرة أن تغرس، مبكراً، اجتاهاً سلبياً حنو االقرتاض يف شتى صـوره لـدى     
أبنائها، سواء كان اقرتاض لعبة من ابن اجلريان، أو حـاجـيـات مـنـزلـيـة، الـلـهـم إال عـنـد الضـرورات                          

 الشديدة فقط، وحبذا لو كان هذا مببادرة من اآلخرين، ألن هذا امليل لالقرتاض سيتفاقم ويستمر 
 
 .١٤٦، د.ت، ٢) :الجندي، عبد الحليم، أحمد بن حنبل إمام أھل السنة، القاھرة، دار المعارف، ط١(
ة، طtم) ، ديوان اإلمام علي ٦٩١ھـ/ ٤٠) ، ابن أبي طالب، علي (ت ٢(  رف ع م روت، دار ال ي مصطاوي، ب رحمن ال د ال ، ٤، اعتنى به عب

 .٦٨م، ٢٠٠٧ھـ/ ١٤٢٨
، ٢) ، ٢١٧٣) ، حديث (٣) ، باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع (٤٤) : البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الكفالة (٣(

٨٠٣. 
قضاء (٤٨) : البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٤(  اب حسن ال ) ، حديث(٧) ، ب

٨٤٣، ٢) ،٢٢٦٤. 
 .١٢١، ٨) : األصبھاني، حلية األولياء، ٥(



١٦٦ 

لدى الفرد عرب مراحله االرتقائية التالية حيـث يسـتـمـرئ االقـرتاض مـن األصـدقـاء، الـزمـالء يف                       
العمل، وينتهي األمر بالبنوك، وقد يعجز عن السداد مما يعـرضـه إلجـراءات قـانـونـيـة قـد تـودي                  
مبستقبله. ولعل شيوع مناذج ملقرتضني كبار من البنوك العامة، وما يواجهـونـه، أو يسـبـبـونـه، مـن               
مشاكل يعد هناية املطاف ملقرتض صغري مثل الذي نتحدث عنه. وعلينا حتى نـدعـم هـذا الـتـوجـه              
السليب حنو االقرتاض إن نربز توجيهات اإلسالم احلاضة على جتنبه، واليت تنـفـر اإلنسـان املسـلـم          

 . ١منه "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .٦) : فرج، طريف شرقي، األبعاد النفسية للتنشئة االقتصادية، ١(



 
١٦٧ 

 الفصل الثالث: اجلوانب الرتبوية للظاهرة االقتصادية 
 : دور األسرة. املبحث األول

 القدوة احلسنة.  -أ 
 جتنب هوى الطفل. -ب 
 االجتماعات األسرية الدورية.-ت 

 
 : دور املدرسة و املناهج التعليمية.املبحث الثاني

 دور املعلم. -أ  
 املدرسة الناجحة.-ب
 املناهج التعليمية.-ت

 
 : دور اجملتمع واإلعالم.املبحث الثالث

 دور اجملتمع -أ 
 دور اإلعالم -ب 
 دور املؤسسات االجتماعية -ت 

 
 



١٦٨ 

 : دور األسرة املبحث األول
 القدوة احلسنة من خالل: -أ 

 سلوك الوالدين اخللقي. .١
 سلوك الوالدين املادي. .٢
 سلوك الوالدين الرتبوي. .٣

 
 جتنب هوى الطفل. -ب 

 يف املصروف اليومي. .١
 يف شراء األلعاب. .٢
 يف اقتناء املالبس واحلاجيات اخلاصة. .٣

 
 االجتماعات األسرية الدورية: -ت 

 االجتماع األسري اليومي. .١
 اجلانب اإلداري يف لقاء األسرة. .٢
 اجلانب التنفيذي. .٣



 
١٦٩ 

 : دور األسرة:املبحث األول
األسرة هي اخللية األوىل، واملنزل هو املصنع األول أو هو املزرعة األوىل الـيت يـنـشـأ فـيـهـا الـطـفـل،                     
والبيت جمتمع حمدود بعالقات عائلية تسودها الرعاية والعطف واألمن، واألخذ بيد الـطـفـل يف كـل           
ناحية من نواحي شخصيته، والطفل جبانب ما يأخذه من رعاية وعطف وإشباع حلـاجـاتـه املـتـنـوعـة          

 فهو حباجة أيضاً إىل سلطة ضابطة تتمثل يف األبوين. 
 القدوة احلسنة: -أ 

. وتكوينه نفـسـيـاً واجـتـمـاعـيـاً              " القدوة يف الرتبية هي من أجنع الوسائل املؤثرة يف إعداد الولد خلقياً
ذلك ألن املربي هو املثل األعلى يف نظر الطفل، واألسوة الصـاحلـة يف عـني الـولـد، يـقـلـده سـلـوكـيـاً                       
وحياكيه خُلقياً من حيث يشعر أو ال يشعر. بل تنطبع يف نفسه وإحساسه صورته القولـيـة والـفـعـلـيـة           
واحلسية واملعنوية من حيث يدري أو ال يدري! ومن هنا كانت القدوة عامالً كبرياً يف صالح الـولـد أو        

. ففي شخصية الرسول صلى اهلل عليه وسلم وسريته جيد املرء األسـوة احلسـنـة يف حـيـاتـه              ١فساده" 
كلها. فهو الشاب األمني قبل البعثة، والتاجر الصادق، وهو الباذل لكل طاقته يف تبليغ دعوة ربه، وهو  
الداعية الصبور، واألب الرحيم والزوج احملبوب، والقائد احملنك والصديق املخلص، واملـربـي املـرشـد         
والسياسي الناجح واحلاكم العادل. كما أنه صلى اهلل عليه وسلم ضرب املثل األعلى يف تربـيـة الـذات       
من مجيع النواحي سواء يف عبادته أو زهده أو خلقه الكريم أو غري ذلك. واملتأمل لسريتـه جيـد احلـل         
والصواب لكل املعضالت اليت تقف حائال دون إشعاع الروح وبلـوغ صـفـائـهـا ونـقـائـهـا. ولـذلـك فـإن                      
التأسي باملصطفى عليه السالم فيه تربية للروح؛ كي تصـل إىل مـرتـبـة الـكـمـال الـبـشـري والسـمـو                         

 اإلنساني املتمثل يف شخصه الكريم. 
" وعندما ينشأ الطفل يرتعرع يف بيت أقيم على تقوى من اهلل ورغبة يف إقامة حـدود اهلل، وحتـكـيـم            
شريعته، فيتعلم، بل يقتدي، بذلك من غري كبري جهد أو عناء، إذ ميتص عادات أبويه بالتقليد، ويقتنـع  

. فسلوك الطفل يصطبغ يف باكورة حياته بسلوك الوالديـن،   ٢بعقيدهتما اإلسالمية حني يصبح واعياً " 
 وكلما كان سلوك اآلباء منضبط بالضوابط الشرعية، اقتدى هبم األبناء، وكانوا تبعاً ملا جاء به آبائهم. 

 
 .٦٣٣، ٢) : علوان، ناصح، تربية األوالد، ١(
 . ١٢٣م، ١٩٧٩ھـ/ ١٣٩٩، ١) : النحالوي، عبد الرحمن، أصول التربية اإلسالمية وأساليبھا، دمشق، دار الفكر، ط٢(



١٧٠ 

 سلوك الوالدين اخللقي: -١
"عندما أوجد اهلل اإلنسان، واسكنه فسيح جناته، رسم له الطريق االقتـصـادي املـتـوازن وكـان آدم             
األب األول وقد وضعه اهلل يف منوذج لالختيار والتجربة وإن تـلـك الـتـجـربـة احلـيـاتـيـة مـرسـومـة                    
خبطوط من نور واملوقف الذي وُجد فيه آدم وزوجته كان متكامالً يف األسـبـاب والـنـتـائـج، ولـكـن                 

(إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَـا     اخللل واخلطأ الذي حصل هو بعد اخلروج عن الدائرة املثالية املتوازنة.  
ومن العجب العجـاب أن السـالـكـني           ]. ١١٩  -١١٨(وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى) [طه:      -تَعْرَى )  

يف طريق اإلسراف والتطرف، يف أي عصر من العصور، كان مصريهم اخلـزي والـعـار والسـقـوط.          
إذن اخلطيئة الكربى يف التعامل املادي احلياتي، وحال اخلروج من الدائـرة االقـتـصـاديـة املـتـوازنـة             
املعتدلة. ففي االلتزام بالنصوص واحلدود، والنجاة والفوز واخلروج عن ذلـك يـكـمـن فـيـه اخلـلـل                

. "إن خري رادع يردع اإلنسان عن ممارسة االحنراف حـني اإلنـفـاق والصـرف           ١واإلفراط واإلسراف" 
هو الرادع الديين الذي يشكل الضمري احلي أو األخالقي. ولو راجع اإلنسان نفسـه عـلـى املسـتـوى           
املادي، لرأى أن سبل العيش اآلن قد احنرفت عن جادة الصواب، ألن هَمَّ اإلنسـان أصـبـح الـبـحـث           
عن املادة واألموال أياً كانت الوسائل مشروعة أو غري مشروعة وهذا وال شك ابـتـعـاد عـن األسـس            
واألساسات واملبادئ اليت وضعها القرآن لألمة اإلسالمية يف الكسب واإلنفاق. فسـلـوك الـوالـديـن           
اخللقي، هو سلوك أخالقي إرادي صادر من إنسان راشد، وهذا السلوك جيـب أن يـتـمـشـى وروح            

 اإلسالم. وقلوب أطفالنا أوعية نستطيع ملؤها مبا نسلكه أمامهم من تصرفات قولية وفعلية.
" واالجتاهات الوالدية يُستدل عليها من األساليب الرتبوية اليت يستخدمها اآلبـاء مـع أبـنـائـهـم يف              
املواقف اليومية اليت جتمعها، لذا فهي تتصف باالختيارية والذاتية، حيث أن منط شخصية اآلبـاء    
ومستواهم التعليمي واالجتماعي ونظرهتم للطفولة، وثقافة اجملتمع الذي تـنـتـمـي لـه األسـرة كـل                
ذلك يؤثر يف اجتاهاهتم السوية. وتعرف االجتاهات الوالدية على أهنا: ما يراه اآلباء ويتمسكون بـه    

تـتـحـدد    فاالجتـاهـات الـوالـديـة          من أساليب معاملة األطفال يف مواقف حياهتم املختلفة. إذاً  
بأساليب اآلباء واألمهات حنو تنشئة الطفل يف املواقف اليومية، واألساليب الرتبوية هي ما ميارسه 
أحد الوالدين هبدف إحداث تغيري أو تعديل يف سلوك الطفل وإكسابه سلوكاً جديـداً يـتـمـاشـى مـع           

 . فاألخالق هي جوهر اإلسالم. ٢معايري الراشدين "
 
 . ١٧) : قعدان، زيدان عبد الفتاح، منھج االقتصاد في القرآن، ١(
 .١٠٦م، ٢٠٠٥، ١٤٢٥، ١) : الرشدان، عبد هللا زاھي، التربية والتنشئة االجتماعية، عمان، دار وائل للنشر، ط٢(



 
١٧١ 

 سلوك الوالدين املادي: -٢
إن االمتثال والطاعة ألوامر اخلالق يف العمل، والسعي والبذل واالعتدال والتوازن يف مصارف احلـيـاة   
قاطبة، هو السلوك الذي جيب أن يُتبع من الوالدين، ليكونوا قدوة ألبنائهم، واجلانب املادي مـن أهـم       
اجلوانب اليت جيب أن يراعيها الوالدين يف حياهتم اليومية، لذا جيب على اآلباء االنتباه إىل سلـوكـهـم    
الشرائي واالستهالكي فهم املرجعية الدينية والسلوكية واملالية ألبنائهم. لذلك نرى يف بـعـض األسـر           
احلرص الزائد واخلوف من نفاذ السلعة أو املواد، فخوف اإلنسان املتواصل من نفاذ السلع واملـواد يف    
األسواق جعله يلهث ويلهث من أجل اقتنائها، وهذا احلرص الزائد ساهم يف خـلـق املشـكـلـة وزاد مـن             
تعقيد األمور ألن اإلقبال على االستهالك هبذا الشكل يبدد أكثر املوارد وحتى على املسـتـوى الـدويل.        
وإن أخذ حاجات اآلخرين وخزينها حتى ترتفع أسعارها قد أربك االقتصاد وخلق مشـاكـل مجـة مـن           
حيث ندرة السلع ونضوب املواد يف بلد ما ووفرهتا يف بلد أخرى. أما يف النظام االقتصادي اإلسالمي  
فإن األمر خيتلف متاماً إذا الـتـزم اإلنسـان املسـلـم أو اجملـتـمـع املسـلـم، وأمسـك بـتـالبـيـب الـفـكـر                                     
االقتصادي اإلسالمي فمسألة الندرة ال وجود هلا. إذاً املواد متوفرة والعامل بألف خري ولـكـن اإلنسـان       
يكفر بأنعام اهلل وال يشكر فبالشكر تدوم النعم، وبينا سابقاً أمهية الشكر يف حـيـاة املسـلـم. وجيـب               
على الوالدين اإلنفاق على أوالدهم كما أمر اهلل تعاىل، فبعض اآلباء يُقَتِّر على أوالده أكثر من الـالزم،    
مما جيعلهم يشعرون بالنقص، وحيسون باحلاجة، ورمبا قادهم ذلك إىل البحث عن املال بطريـقـة أو     
بأخرى، إما بالسرقة، أو بسؤال الناس، أو باالرمتاء يف أحضان رفقة السوء وأهـل اإلجـرام. "وبـعـض             
اآلباء أغدقوا على أبنائهم من كل شيء أكثر مما حيتاجون، فنشئوا حمرومني من الشعور بـاملسـؤولـيـة     

 . ١عن أي شيء" 
"وهناك من يُفَرِّق بني أوالده يف العطايا واهلدايا واهلبات، وهناك من يفرق بينهم بـاملـالطـفـة واملـزاح،           
وغري ذلك، مما يوغر صدور بعضهم على بعض، ويتسبب يف شيوع البـغـضـاء بـيـنـهـم، ويـبـعـث عـلـى                   
نفورهم وتنافرهم. ومن حسن التدبري أن تضع املرأة مال زوجها يف أحسـن مـوضـع، فـال تسـرف يف                   
الزينة والكماليات وختل بالضروريات على حسـاب نـفـقـات الـبـيـت ومصـروف األوالد، ومـن حسـن                       
 التدبري أن ينفق األب وفق ميزانية دقيقة، ال يطغى فيها جانب على اآلخر، وتدخل األسرة يف ضائقة

 
 .٨١) : بكار، عبد الكريم، القواعد العشر،١( 



١٧٢ 

 . ١مادية ال أخر هلا. " فلن ينال رتبة االقتصاد من مل يالزم يف طلب املعيشة منهج السداد"
فسلوك الوالدين املادي هو دليل األبـنـاء ومـرشـدهـم يف املسـتـقـبـل إىل حـيـاة حيضـنـهـا األمـان،                              

 ويسودها االستقرار، وتظلها الرفاهية.
"ويفرتض العلماء أن تأثري رؤية اآلخرين، أو ختيلهم، ميارسون سلوكاً معيناً يصبح كبرياً وخاصة إذا  
كانوا هؤالء من ذوى األمهية، واملقام املرموق لدى الفرد، وممن يوثق هبم، وحيرتم شخصـهـم. ومـن       
ثم فإنه نظراً لكثافة التفاعل يف أقطارنا بني األفراد بعضهم البـعـض فـمـن املـتـوقـع أن يسـتـخـدم                   
أسلوب االقتداء بالنماذج اإلجيابية احمليطة، حني ميارسون سلوكـيـات ذات طـابـع اقـتـصـادي، يف                
عملية التنشئة االقتصادية على نطاق واسع، فنحن نرتدي مالبس وطنية حني نرى زعـمـاء األمـة،      
أو كبار أفراد العائلة، أو األصدقاء يرتدوهنا، ويدخر األطفال حني يروا لدى أقـراهنـم حصـاالت أو          
دفاتر توفري، وال تلقى ربة األسرة بقايا اخلبز يف سلة املهمالت حني تـرى جـارهتـا تـقـطـع رغـيـف                 
اخلبز إىل أربع قطع حتى يأخذ الفرد إال احتياجاته منه فقط، وبذا ال يتبقى فضالت إللقائهـا يف    
تلك السلة، وهكذا... وميكن بالطبع إن متتد تلك الدائرة االقتدائية إىل كـافـة الـقـطـاعـات فـحـني                
يغلق بطل املسلسل أنوار حجرته حني اخلروج منها فهذا يشجع األفراد العاديني على االقتصاد يف   
استهالك الكهرباء، وهكذا احلال مع صنبور املياه، وبنفس املـنـطـق سـيـتـعـامـل الـتـالمـيـذ بصـورة                    

 .٢رشيدة مع األدوات املدرسية اقتداء باملدرس، والعمال يف املصانع تأسياً باملشرف"
وجانب أخر مهم يف حياة األسر جيب أن يراعيه الوالدين، أال وهو كـيـفـيـة الـتـعـامـل مـع األجـهـزة                  
الكهربائية، واألدوات املنزلية، فالكثري من األسر ترهق اجلهاز بالعمل، حبجة أنه آلة ! وكأن اآللة ال 
تتعب أو تتعرض للعطب والتلف، فاملصابيح مضاءة ليالً وهناراً، والتلفاز واحلاسب اإللكرتوني، ويف   

 حال تعرض اجلهاز لألعطال، مت رميه بدالً من إصالحه.  
 سلوك الوالدين الرتبوي:  -٣

ليس من التوازن أن تكون معظم التوجيهات والتطبيقات العملية جتريدية مثالـيـة. تـأخـذ اجلـانـب            
الوعظي أو الرتبوي دون أن يكون هناك مقومات وأساليب وسلوكيات، يسلكها اآلباء ليكـونـوا قـدوة      

 ألبنائهم. فال شيء بعد القدوة الصاحلة، ترنو له النفس، أو حتّوم حوله الرغبة. 
"حنن حنتاج إىل التوازن يف اختاذ قراراتنا داخل األسرة؛ حيث إن مـن املشـاهـدة بـكـثـرة ممـاطـلـة                   
 بعض اآلباء واألمهات يف اختاذ قرارات كثرية، يلحّ عليها األبناء؛. .. أبناء يطالبون أباهم بتخصيص 

 
 .١٢٧، ٢) :الغزالي، إحياء علوم الدين، ١(
 .٧) : فرج، طريف شرقي، األبعاد النفسية للتنشئة االقتصادية، ٢(
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مصروف شهري لكل واحد منهم، بنت تُطالب أباها بشراء حاسب آيل... واملوقف دائماً هو الـتـأجـيـل        
والقول إن شاء اهلل... يف املقابل جند آباء عطوفني مشفقني ال يكاد الولد يطلب شيئاً حتى يسـارعـوا      
إىل تلبيته، وهم يُعدون ذلك من كرمهم ومروءهتم ومن اهتمامهم بأبنائهم، لكن كثرياً ما يكتشفون بعد 
مدة أهنم تسرعوا يف ذلك، وفتحوا شهية األبناء على مزيد من الطلبات. املوقف املتوازن ال يتجسد يف 
االستعجال، وال يف التسويف ولكن يف دراسة الطلب على حنو جاد عـلـى انـفـراد، أو مـع األسـرة وال                   
بأس بأن يكون اجلواب بعد شهرٍ من اآلن ستسمعون ما الذي سـنـفـعلـه. واملـهـم أن ال يشـعـر األوالد                    

. وتربية األبناء تـربـيـةٌ     ١بإمهال أبويهم هلم ولطلباهتم واملهم أيضاً الوفاء بالوعد الذي مسعوه وأخذوه " 
عمليةٌ وليست نظريةً فهي حقيقة واقعية. ألنـنـا مـطـالـبـون مبـواجـهـة الـتـحـديـات بـرتبـيـةٍ مُـتـوازنـةٍ                               
صحيحة. لذا فما ميتاز به الوالدان من صفاتٍ، هلا أبعدُ األثر على األبناء كالتفاؤل والثقة بـالـنـفـس.        

 فسلوك الوالدين جيب أن يكون وسطاً معتدالً يف كل شيء.
" الرتبية عملية تفاعلية ال ينفع فيها جمرد التلقني أو تقبل طرف من األطراف ملا يلقى عليه ويؤمر به 
دون فهم ورضا وقناعة؛ ووعي وذكـاء، إمنـا هـي عـمـلـيـة إىل الـرتويـض أقـرب. وال يـكـون نـتـاجـهـا                                    
شخصيات إنسانية ذكية واعية متكاملة، واملرتبي ال يتفاعل فقط مع مربيه وإمنا يـتـفـاعـل أيضـاً مـع           
بيئته وما فيها، ويتفاعل مع بيئته االجتماعية والطبيعية واالقتصادية وما إىل ذلك من أنواع البيئـات؛  
وصفة التفاعل هذه صفة الزمة مالزمة لألحياء، فاملخلوق احلي هو الذي يتفاعل مـع مـا يـأخـذ مـا            
حتدر إليه من معارف وتراث وطرائق عمل فيفهمه ويهذبه ويضيف من شروط العملية الرتبـويـة. أمـا       
حني يكون املُرتبي منفعالً غري فاعل فإنه يف األعم األغلب ال تنمو شخصيته وال تسع آفاقـه الـعـقـلـيـة         

 . ٢وال تتهذب عاطفته وال تصلح أعماله "
" من اجلدير بالذكر إن سلوك اآلباء مع أطفاهلم ومع اآلخرين يشكل منوذجاً للصـغـار، لـالقـتـداء بـه            
كما أن فرتة الطفولة املبكرة تتطلب من اآلباء الصرب والفهم وسـعـة الصـدر جتـاه أبـنـائـهـم ومـنـحـهـم                     

 .٣فرصة للقيام ببعض املهام السهلة خلدمة أنفسهم واألخذ بأيديهم عند الصعاب "
" فالسلوك اإلنساني كله عبارة عن نتيجة لكل من العوامل الوراثية احليوية والعوامل البيئية والعوامـل   

 اخلاصة بالعمر الزمين لإلنسان، أي أن النشاط النفسي الذي يتجلى يف صورة سلوك هو نتاج 
 
 .٧٥) : بكار، عبد الكريم، القواعد العشر، ١(
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للتفاعل بني الوراثة والبيئة وكل ما ميكن أن ينتقل من الوالدين إىل األبناء هـو احملـددات الـوراثـيـة          
 . ١اليت حتدد الشكل الذي سيكون عليه السمة أو الصفة يف األبناء فيما بعد "

"إن سلوك أطفالنا يرتبط باحلالة اليت نعيشها يف بيوتنا، ولذلك تتـغـري تصـرفـات الـطـفـل حسـب                
 .٢األحوال احمليطة به سلباً أو إجياباً "

"إن معظم األمهات يف عالقتهن مع أطفاهلن الرضع وما بعد ذلك ال يقمن مبـا يـفـرتض فـيـهـن أن              
يعلمنه لألطفال هبدف تعليمهم أو تدريب عقوهلم على صقل إمكاناهتم الكامنة وبلورهتا. بـل تـقـوم       
بذلك بشكل روتيين رتيب على اعتبار أنه من واجبات األمومة الـيت يـقـمـن هبـا دون إعـمـال فـكـر                      
وصحيح أن األم تتلذذ بأداء هذه الواجبات ألهنا تغذي حس األمومة فيها. إالّ أن من الضـروري أن       
تفهم أن املسألة أهم من جمرد تلبية احتياجات الطفل، وإسكات بكائه، وجيب أن تفهـم كـل حـركـة         
تتحركها مع الطفل الرضيع وكل كلمة تتكلمها أو نغمة ترددها هلا أثر معني يف طفلها وحـتـى حـس      
الشم والذوق واللمس هلا آثار كحس البصر والسمع. فإن كانت األم تفهم أن املؤثرات اليت توصـلـهـا     
إىل حواس الطفل هلا فائدة يف تدريب عقله وصقل قدراته الكامنة فإن طفلها سيستفيد مـن فـرتة       

. واإلنسان يسعى دائماً خللق تـوازن فـكـري عـن طـريـق املـالئـمـة بـني مـعـلـومـاتـه                             ٣رضاعه كثرياً " 
واجتاهاته وسلوكه، وبني ما يرى على أرض الواقع من تطبيق هلذا السلوك، فـكـيـف لـطـفـل يُـنـهـر              
ويُقال له عيب إذا تلفظ بكلمات نابية أو عبارات بذيئة، وهو يسمع هذه الكلمات من والده عـنـدمـا    
يضربه أو يؤنبه ألي سبب كان، سواء استوجب هذا السبب العقاب والشتم أم مل يستوجب. وكـيـف    
لفتاة تعتاد العفاف واحلشمة، وهي ترى أمها تتابع أخر صيحات املوضة، وتشـرتي لـكـل مـنـاسـبـة              
فستان، وتسرف يف الزينة واملكياج، وترمي ببقايا الطعام، واأللعاب واأللبسة واملفـارش ومـا شـابـه         
من أشياء منزلية ميكن االستفادة، رمبا ألهنـا ال تـزال جـديـدة بـعـد، ورمبـا ألنـه كـان بـاإلمـكـان                               
االستفادة من كل شيء ميكن أن يستغل قبل طرحه ونبذه، ليتعلم األوالد احملافظة على ما لـديـهـم      

 من ممتلكات، ويسلموا من التبذير واإلسراف. 
: علينا أوالً حنن اآلباء تربية أنفسنا، وهتذيب أخالقنا، وتصحيح مسارنا، وتثقيف عقولنا، وفتح   إذاً
قلوبنا وصدورنا لنسيم عليل قادم من صحراء باتت رياض غناء، عرب أثري قـرأنـي رحـيـم، بسـلـوكٍ           

 حممدي رشيد، حيلق بنا يف صفاء ملكوت الكون الشاسع، ويسمو بنا برقي العفاف والغنى، 
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ولنأخذ بيد أبنائنا، فال يدٌ حتنو على طفل كيدي والديه. ولنرمي باملظاهر والبهارج اخلداعة. ولنكن   
 قدوة ألبنائنا. يكونون لنا طوعاً وزخراً، وطريقاً إىل اجلنة. لذا علينا االنتباه إىل األمور التالية: 

 جتنب هوى الطفل: -ب 
" من أبرز ظواهر قوة اإلرادة، قدرة اإلنسان على كبح مجاح أهواء نفسه اليت بني جنبيه وقدرته عـلـى      
ضبط شهواته وحجزها عن اجلنوح،... ولذلك كان من خطة اإلسالم الرتبوية العمل على تقويـة إرادة     
اإلنسان حتى يتغلب على أهوائه اليت ال خري فيها، ويكبح مجاح شهواتـه اجلـاحنـة عـن سـبـيـل اخلـري                 
واهلدى... وإن أعظم انتصار تنتصره اإلرادة اإلنسانية، هو انتصارها على أهـواء الـنـفـس وشـهـواهتـا                 

(وَأَمَّا مَنْ   -(فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى)    -(وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا)    -(فَأَمَّا مَن طَغَى)   ووساوس الشيطان.  
. والـواقـع      ] ٤١  -  ٣٧(فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) [الـنـازعـات:             -خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى)  

يثبت أن مثل اهلوى كمثل احلصان اجلموح، إذا مال إىل جانب االحنراف رددناه وشددنا عليه اللـجـام،   
. وإشارة هذه احلقيقة جاءت يف كالم الـرسـول صـلـى اهلل          ١فهو حيتاج إىل قائد يقوده حتى ال جينح " 

 . ٢ال يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ " "عليه وسلم:

 .٣ثَالثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بنفْسِهِ" "وقال صلى اهلل عليه وسلم: 

إِنَّ أَخْوَف مَا أَخَاف عَلَيْكُمْ اِتِّبَاع الْهَوَى وَطُـول الْـأَمَـل، فَـأَمَّـا اِتِّـبَـاع الْـهَـوَى                   "قَالَ عَلِيّ رضي اهلل عنه: 
 . ٤فَيَصُدّ عَنْ الْحَقّ، وَأَمَّا طُول الْأَمَل فَيُنْسِي الْآخِرَة "

وحري باألهل جتنب هوى األطفال، وعدم تلبية كل ما يطلبون على جناح السرعة، فالرتبية حتتاج إىل 
جناحي طائر، جناح القسوة والشدة، وجناح اللني والعطف، فإذا حُرم الطفل مما يريد، فَقَدَ والـديـه،     
وإذا أُعطي كل ما يُريد فَقده والديه. واألوىل أن نطري بـأبـنـائـنـا جبـنـاحـي الـقـسـوة والـلـني، والشـدة                          
والعطف، من بداية الرحلة، لنوصلهم إىل بر األمان بسالم، فيطريوا بأجنحة قوية، حيلقون يف مسـاء      
احلياة، ال تُرهقهم تبعات احلياة، وال تُضعف عزميتهم الصدمات، وال تكسـرهـم األزمـات. فـكـم مـن              

 األوالد كانوا يتنعمون بالرفاهية ورغد العيش، وفجأة يفقدون أحد الوالدين أو كالمها، فيتحول من 
 
م، ط ٢٠٠٤ھـ/ ١٤٢٥) : الحبنكي الميداني، عبد الرحمن حسن(ت١(  ل ق ا، دمشق، دار ال ة وأسسھ ي / ١٤٢٣، ٦م) ، األخالق اإلسالم ھـ

 .٦٥، ١]،٢-١م،[٢٠٠٢
د (١٢٢٦ھـ/ ٦٧٦) : النووي، يحيى بن شرف (ت ٢( ي ع ق ال ي ن دق / ) ، جدة، ٧٠٢م ) ، شرح األربعين النووية، شرح اإلمام العالمة اب ھـ

 .١٠٧م، ١٩٩٥ھـ/ ١٤١٥، ٢المؤسسة للطباعة والصحافة والنشر، ط 
 .٤٧١) ،٧٥٤، حديث (١) : البيھقي، شعب اإليمان، ٣(
 .٢٦٣، ١١) : ابن حجر، فتح الباري، ٤(
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رغد العيش إىل شظفه، ومن البحبوحة إىل الضيق. فدوام احلال من احملال، وعـلـيـنـا حنـن اآلبـاء              
 االنتباه يف تعاملنا مع أبنائنا إىل األمور التالية: 

 يف املصروف اليومي: -١
    . املصروف اليومي أو مصروف اجليب أو (اخلرجية) ، السعادة اليومية اليت ينتظرها الطفل يوميـاً
"فمصروف اجليب ليس مكافأة للطفل على سلوكه الطيب، واحلرمان منه ليس عقوبة تُوقع عـلـيـه     
إذا أساء. إن مصروف اجليب يف واقع األمر درس يف السلوك له أهدافه احملددة، وينـبـغـي تـدريـب         

 .١الطفل على حسن استخدام النقود، وحتمل مسؤوليات التصرف فيها "
وعلى األم أن تعلّم طفلها أن النقود ليست كل شيء يف احلياة، وأن هناك الكثري ال تستطيع الـنـقـود    
أن تشرتيه وال تُقدَّر مبال، كالفضيلة والشرف والصدق وغريها. يغدق األهل علـى أوالدهـم مـبـالـغ           
مادية كبرية، يف مناسبات كثرية، فتقول األم البنه إذا فعلت كذا أعطـيـتـك كـذا، وحتـدد لـه مـبـلـغـاً                   
كبرياً، ويقوم هذا الولد بصرف هذا املبلغ يف املالهي، ومقاهي االنرتنيت على األلعاب االلكرتونـيـة،   

 أو بطرق استرتافية ال تصلح لسلوك الفرد املسلم. 
 يف شراء األلعاب: -٢

يواجه اآلباء يف وقتنا الراهن صدام بينهم وبني األبناء يف إصـرارهـم عـلـى شـراء بـعـض األلـعـاب                    
املستحدثة، فمنها ما هو نافع ومنها ما هو ضار، وقد بيّنا أمهية اللعب يف حيـاة الـطـفـل وتـنـمـيـة             
قدراته الذهنية ومدركاته احلسية، وكثرياً من األهل يرضخ لرغبة طفله يف شـراء لـعـبـة مـا حتـت             
ضغط بكاء وإحلاح الطفل تارة، أو حتت مبدأ الدالل الزائد، وعدم حرمان هـذا الـطـفـل مـن هـذه             
اللعبة، أو حتى ال يشعر األب بتأنيب الضمري بأنه حرم طفله من لعبة رغب يف شرائها. مهما كانت  
تبعات هذا األمر، ولألسف الشديد نصادف يف هذه األوقـات أغـلـب اآلبـاء واألمـهـات يـرضـخـون                  
لرغبة أبنائهم. ومن خالل حديثي مع جمموعة من األمهات حول كيفية التعامل مع رغبات أبنائـهـم    
: (واهلل ما بقدر علّي، هاجليل عما يربينا بدل ما نربـيـه) . إذاً            كان جواب معظمهن بالعامية طبعاً

 ما العمل جتاه سلوك األطفال يف هذه احلالة؟ 
" فمن أكرب التحديات اليت تواجه األسر املسلمة يف تربية أبنائها يف وقتنا احلاضر هذه املستجدات  
من األلعاب االلكرتونية اخلطرية، وكثري من األسر حتـتـار يف املـوقـف، فـإمـا أن متـنـعـهـا وحتـارب                        

 وجودها يف البيت، أو تنساق وراء كل جديد وترتك الطفل يتعامل معها دون قيد أو شرط وكال 
 
 .٤٢م، ٢٠٠٧ھـ/ ١٤٢٨، ٦) : شمسي باشا، حسان، كيف تربي أيناءك في ھذا الزمان؟، دمشق، دار القلم، ط ١(
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املوقفني جمانباً للصواب؛ ألننا يف احلالة األوىل ال ميكن أن مننع أبنائـنـا أن يـعـيـشـوا زمـاهنـم، ألنـنـا                   
سنواجه ضغوطاً كثرية منهم وممن حولنا، أما احلالة الثانية فـخـطـرهـا أعـظـم؛ ألهنـا تـركـت الـبـاب                    
مفتوحاً خلطر جسيم ميكن أن يدامهها، ويؤثر على قيمها ومبادئها. وكما قيل خـري األمـور الـوسـط،          
والتجربة أثبتت أن سياسة املنع ال تنجح أبداً؛ ألهنا ال تنتج أبناء أقوياء يثقون بـأنـفـسـهـم ويـتـشـبـثـون             
بقيمهم؛ ألنه متى زال املنع فإهنم ينساقون وراءها بل يكون أثرها عليهـم أشـد وأبـلـغ وبـاملـقـابـل فـإن                  
خطر تركها دون رقيب وحسيب يؤدي إىل آثار سلبية كثرية يطول احلديث عنها، ومـن أمهـهـا: اآلثـار            

 الصحية: السمنة، العصبية، عدم الرتكيز، ضعف البصر،. ..
 اآلثار النفسية: االنسحاب والعزلة، وعدم التفاعل مع األسرة واجملتمع، والكسل والعنف و...

 .١اآلثار اخلُلقية: تبين قيم سلبية، االنسياق وراء العالقات احملرمة من حب وصداقة و... "
والطفل حيتاج أن يضبط سلوكه يف التعامل مع هذه املستجدات، وعملية الضبط حتتاج شروط لـكـي   
تكون فعالة ومنها: ضرورة وضوح الضوابط اليت حتكم استخدام هذه املستجدات اليت جيب أن تشمل  
الوقت واحملتوى، والبد من التدرج واملرونة، خاصة إذا كان األمر يف السابق مرتوكاً دون ضـوابـط، وال       
بد من اكتشاف بدائل للتقليل من التعلق االلكرتوني مـنـهـا: اكـتـشـاف هـوايـات األطـفـال وتـطـويـرهـا                        
وتشجيعهم عليها من خالل جتهيز منطقة للعمل، كأن جند هلم ركن يف الـبـيـت لـيـكـون ورشـة عـمـل                
خاصة هبم، نضع فيه طاولة صغرية وكراسي وسلة للمهمالت وألوان وصمغ[ وميكنهم االستـفـادة مـن       
علب الكرتون الفارغة، ولفافات مناديل الورق، وعلب البالستيك، اجملـالت الـقـدميـة، و....]. وجيـب                  
تعويد الطفل الدخول إىل املطبخ واالستمتاع مبساعدة األم أو حتى إعداد بعض الوجـبـات اخلـفـيـفـة،         

 . ٢حتت إشراف األم "
ليس من الضروري أن يكون لدى الطفل الكثري من اللعب الثمينة فهو ال يهمه مثـنـهـا ولـكـنـه يسـعـد              " 

كثرياً باألشياء البسيطة امللونة واألوراق وبقايا بعض األمتعة الصغرية وسوف يتوىل هو بنفسه إحالتهـا  
 . ٣إىل أشخاص وحيوانات ويصنع منها قصصاً صغرية تُسعده سعادة تامة "

فأطفالنا يلجئون إىل األلعاب اإللكرتونية ألننا حنن اآلباء حنرمهم من متعة اللعب املثمر، فهـنـا غـرف      
 اجللوس، وهنا الصالون مينع االقرتاب منه ألنه حيوي التحف والصمديات، وهنا املطبخ الذي حيوي 

 
 .٢١٢) : نبھان، يحيى، تربية األبناء طريق إلى الجنة، ١(
 ، بتصرف.٢١٤) : المرجع نفسه، ٢(
 .٢٠٥، ١) : مرسي، محمد سعيد، فن تربية األوالد في اإلسالم،٣(
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األواني املنزلية، حتى غرفتهم مينع فيها اللعب حتى تبقى مرتبة ونظيفة، فقد أخذت وقتاً وجـهـداّ   
من األم يف ترتيبها، واللعب فيها يشكل كارثة بالنسبة لبعض األمهات إن مل يـكـن كـلـهـن، ومـعـظـم             
البلدان العربية تعاني من نقص يف نوادي األطفال واملالهي التخصصية، وإن وجدت فهي بـاهـظـة      
الثمن، وال يتسنى للطفل الذهاب إليها واالستمتاع باللعب اجلماعي الذي يعود بالنفع على األسـرة  
وعلى األبناء. وعليه جيب أن تنظم األلعاب تنظيماً تربوياً لتحقيق أهداف تـربـويـة عـدة ال جملـرد               
شغل الوقت يف أغراض تافهة أو بدون غرض، بل ينبغي توجيهها الكتساب املثل الـعـلـيـا واألخـالق          

 الفاضلة.
 يف اقتناء املالبس واحلاجيات اخلاصة:  -٣

"لقد شاع عند بعض الناس وهان عليهم أن يلبسوا بناهتم لبـاسـاً قصـرياً أو لـبـاسـاً ضـيـقـاً يـبـني                       
مقاطع اجلسم أو لباساً خفيفاً يصف لون اجلسم، وإن الذي يلبس بناته هذه األلـبـسـة أو يـقـرهـم           

صـنْـفَـانِ مِـنْ أَهْـلِ           "عليها فإمنا يلبسهم لباس أهل النار كما صح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
مُمِيـالَتٌ   اتٌالنَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَ

تُـوجَـدُ مِـنْ      ا لـَ   مَائِالَتٌ ُرءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ الَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَالَ يَجِدْنَ رِحيَهَا وَإِنَّ رِحيَهَـ 
. وإذا تعلل البعض بأن هذه البنت صغرية وال حكم لعورهتا، وهذه الـعـلـة لـيـسـت          ١مَسِريَةِ كَذَا وَكَذَا " 

مبوجبة لإلباحة وذلك ألن البنت إذا لبستها وهي صغرية ألفتها وهي كبرية، وإذا لبستها وهي كبرية 
زال عنها احلياء وهان عليها انكشاف أفخاذها وساقيها؛ ألن هذه املـواضـع مـن الـبـدن إذا كـانـت                  
مستورة من أول األمر فإن املرأة تستعظم كشفها عند كربها، وهذا األمر معلوم بالعادة واحلس وأن 

 . ٢اإلنسان إذا اعتاد شيئاً هان عليه "
ويلح األبناء على شراء مالبس معينة، منها مالبس حتمل شـعـارات مـعـيـنـة، وصـور لشـخـصـيـات                  
كرتونية حمددة مثل سوبرمان وبات مان أو صور ألبطال املسلسالت، والعيب كرة الـقـدم، وأبـطـال         
سباق السيارات، و...، واملالبس اليت حتمل الصور حمرمةٌ طبعاً، وأي مجـال يف كـنـزة أو قـمـيـص                  
طبعت عليه صورة لشخصية مشهورة، ففي هذا الزمان اقتصرت الشهرة على املمثلني واملـغـنـني و      
الالعبني. وهنا جيب االنتباه إىل أمر على قدر كبري من اخلطورة، فبعض املالبس حتـمـل عـبـارات          
تكفريية، وبعضها األخر حتمل عبارات ال أخـالقـيـة، جنـدهـا عـلـى قـمـصـان وبـنـاطـلـني اجلـيـنـز                            

 للمراهقني، تدعو إىل الرذيلة، أو إىل التعارف، وهذه العبارات تكتب باللغة اإلنكليزية أو بلغات 
 
 .٥٢) : سبق تخريجه، ص١(
ن رجب، ط٢(  نصورة، دار اب م ، ٣) : عبد العزيز، سمير، منھج اإلسالم في تربية األوالد، قدم له محمد صفوت نور الدين وآخرون، ال

 .٢٢٦م، ٢٠٠٢ھـ/ ١٤٢٣
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أخرى، واألسواق تزخر مبالبس األطفال املزركشة بصورة التنني واملارد الصيين وما إىل هـنـالـك مـن           
رسوم وشعارات ال متت إىل اإلسالم بصلة. ومما يصر األبناء على اقتنائه أعداد هائلة مـن األقـراص      
الليزرية، واأللعاب اإللكرتونية، واألقالم، واأللعاب واملالبس واألحذية وبيوتنا وغرف أطفالنا ممـتـلـئـة       
بأشياء كثري ال تستعمل أبداً، وهذه األشياء تشكل عبء كبرياً على أفراد األسرة، فتـشـكـل فـوضـى يف          
أرجاء املنزل. ومن أهم النشاطات اليت تثري األطفال، وحيبّون القيام هبا مـع اآلبـاء هـي الـذهـاب إىل                 
املتجر. ولكي جنعل التسوق متعة مع األبناء، جيب إعداد الئحة لشراء احلاجيات الضرورية مع إعالم  
الطفل بأن هذه الالئحة لشراء حاجيات املنزل الضرورية، لكن يُمكنه أن يضيف طلباً أو طلبني عـلـى     
الالئحة؛ ألنه ال ميكن أن نشرتي أكثر من املدوّن يف الالئحة. وهذه النشـاطـات تـدريـب األبـنـاء عـلـى                
املشاركة واإلحساس باملسؤولية واالكتفاء، كما أهنا تساعد على جتنب كَم مـن اإلحـراج أمـام الـنـاس.            
ودور األهل هنا ترشيد اختيار األبناء بشراء املالبس اجلميلة ذات األلوان الزاهيـة، واقـتـنـاء األشـيـاء           
املفيدة، والالزمة لالستخدام، والتخلص من األشياء غري الضروري والتربع هبا للجمعيات اخلـرييـة، أو     

 إعطائها ألشخاص هم حباجة إليها. 
 االجتماعات األسرية الدورية: -ت 

"هي وسيلة فعالة جيتمع فيها األفراد وجهاً لوجه لتبادل وجهات النظر بينهم، واستمـاع كـل إىل آراء          
 .١ووجهات نظر اآلخرين لتكوين رأي عام إزاء مسألة أو مشكلة معينة "

"من الوظائف املنوطة باألسرة: املشاركة اجلماعية بني اآلبـاء واألبـنـاء يف أمـور احلـيـاة، واسـتـطـالع                      
آرائهم يف أي موضوع يهم األسرة بشكل عام مثل اخلروج يف نزهة أو شراء لوازم منزلية، فـاسـتـشـارة     
األطفال وأخذ رأيهم مهما كان األمر بسيطاً يزرع يف نفـوسـهـم أسـلـوب الـقـيـادة وحتـمـل املسـؤولـيـة                      

 .٢ويشعرهم مبركزهم املهم يف األسرة "
واألسرة املؤمنة املسلمة حترص على االجتماع دائماً، فلماذا إذاً ختصص يف املنازل غرفة لـلـمـعـيـشـة         
(غرفة اجللوس) ، إذا أصر األب على اجللوس يف غرفته اخلاصة عندما يعـود مـن الـعـمـل، واألم يف              
املطبخ لتحضر طعام اليوم التايل، وعندما تنتهي ستجـلـس ملـتـابـعـة مسـلـسـل تـركـي، أو تـتـبـع آخـر                            

 صيحات املوضة واألزياء، وأن مل يكن هذا وال هذا، فهي يف زيارة إحدى الصديقات، أو استقبال 
 
ث، ١(  حدي جامعي ال كتب ال م ة، ال دري ن اع، اإلسك م ت م االج ل ) : رشوان، حسين عبد الحميد أحمد، العالقات العامة واإلعالم من منظور ع

 .٢٤٨م، ١٩٩٧ھـ/ ١٤١٨
 .٣١) : الفاعوري، خليل، األسرة والطفولة، ٢(



١٨٠ 

إحدى اجلارات. واألطفال إما يف دراستهم اليت ال تستغرق الساعة أحـيـانـاً، حـتـى يـنـصـرفـوا إىل                   
اللعب على احلاسوب، أو اجللوس أمام شاشة التلفاز ملتابعة أتفه املسلسـالت، أو بـرامـج األطـفـال            

 اليت ال متت إىل اإلسالم بصلة. 
 االجتماع األسري اليومي: -١

"إن التخطيط األسري وسيلة فنية وأداة إرادية توجه أفراد األسرة حنو حتقيق أهدافهم بعد حصر  
املوارد واحلاجات حسب اخلطة املوضوعة مما يعمل على النهوض باألسرة أوالً وباجملتـمـع ثـانـيـاً.        
إن التخطيط ال يستهدف فقط حتقيق ما جيب أن يكون، وإمنا يرمي إىل الوصـول إىل أقصـى مـا          
ميكن أن يكون، وبذلك يكون التخطيط أسلوب ومنهج ووسيلة إلحداث تغيريات مقصودة، ولتحقيق 

. ١أهداف مرغوب فيها، ومتفق عليها بأقل تكلفة ممكنة وبأدنى جهد، ويف أقصر وقت مسـتـطـاع "      
ينبغي على األبوين أن يكونا واضحني، وأن يطلعوا األبناء على ما يف أنفسهم، ألن هذا يُولـد الـثـقـة       

 بني اآلباء واألبناء، وينتج نفسية مستقرة بإذن اهلل. 
" إن التغري الذي يطرأ على نظم احلياة العائلية تزيد من ضرورة تعليم األوالد االقـتـصـاد املـنـزيل،           
من حيث أن على فرد من أفراد هذا اجليل الدميقراطي أن يلعب دوراً اجيابياً، ليس فقط بالنسبـة  
إلدارة هذا البيت، وبالنسبة لتوطيد العالقات العائلية به، فلم تعد مهمة الرجل إمداد املنزل باملال، 
املنزل باملال، ومهمة املرأة التكفل بأمور املنزل مجيعها، كما كانت يف املاضي بـل إن الـتـغـيـري الـذي             
طرأ على أساليب احلياة أضطر الرجل إىل املشاركة يف الشؤون املنزلـيـة وتـبـعـاً لـتـغـيـري أسـالـيـب                   
احلياة مما جعل العائلة تتحول من أسرة منتجة إىل أسرة مستهـلـكـة. لـقـد اعـرتف أولـيـاء األمـور                   
واملربون واألوالد والرجال يف مجيع البلدان املتحضرة، بل والنامية مبـا تـقـدمـه دراسـة االقـتـصـاد               
املنزيل لتعليم األوالد، وهذا التقدير نشأ من التطور الـذي حـدث يف تـعـلـيـم االقـتـصـاد املـنـزيل،                        
وحتوله من جمرد اكتساب مهارات منزلية إىل دراسة احلياة العائلية مبـا يف ذلـك دراسـة سـلـوك                
األفراد، والعالقات األسرية، والعالقة بني البيت واجملتمع. هذه الدراسات املتشعبة هتـتـم جبـمـيـع           
مشاكل األسرة وبذلك تساهم يف حل هذه املشكالت وحل املشكالت اخلاصة باألوالد. وكلما ازداد    
االهتمام بربامج االقتصاد املنزيل املركزة على دراسة األسرة، ازدادت مسامهة األوالد والـرجـال يف     
تعليم الشؤون املنزلية، والقت هذه الدراسات تقديراً أعظم. إن الرتبية املنزلية السلـيـمـة هـي الـيت           

 هتدف إىل توفري احلياة العائلية اليت تصلح أن تكون أساساً ألساليب احلياة الدميقراطية، 
 
 .١٩١) : رشوان، حسين عبد الحميد أحمد، العالقات العامة واإلعالم من منظور علم االجتماع،١(
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ولتحقيق هذه الغاية يصبح من الواجب توضيح طرق التعاون واملشاركـة، ومهـا أمـران جـوهـريـان يف               
 . ١احلياة الدميقراطية، للمحافظة على شخصية الفرد أثناء عملية الرتبية "

 اجلانب اإلداري يف لقاء األسرة: -٢
"جيمع أهل العلم والصالح على أن األسرة هي أعظم مؤسسة يف العامل، وهي املؤسسة اليت جيـب أن       
توضع هلا كل اخلطط والربامج والوسائل لكي حتقق األهداف املرجوة منها إذ لـيـس مـن املـقـبـول أن               

املؤسسة األهـم    -يضع البعض منا اخلطط والربامج والوسائل إلدارة بقالية صغرية، وال يعامل أسرته 
باملثل لذا فإننا حينما ال خنطط ألسرتنا فإننا خنطط لفشلنا ولفشل جمتمعاتنا وتدمريها ومقـدار   -

اخلسارة اليت خنسرها من جراء إمهال التخطيط ملستقبل أسرنا هو مقدار املكـاسـب الـيت حيـقـقـهـا            
أعداء األمة واملرتبصني بنا. ومن األمور اليت جيب االهتمام هبا يف سبيل النهوض مبؤسستك األسريـة   
اخلاصة هو ختصيص لقاء أسبوعي ثابت إلدارة ومتابعة هذه املؤسسة ومـراقـبـة تـطـورهـا، وضـبـط             
أدائها. ويف هذا اللقاء األسبوعي جيتمع أفراد األسرة خيططون ملستقبلهم ويتابعون شئوهنم، يتزودون 
مبا ينفعهم وحيلون مبشاكلهم، ويستمتعون بوقتهم ويزيدون أواصر احملبة فيما بـيـنـهـم وهـذا الـلـقـاء             
جيب أن يُعقد بصورة دورية ثابتة منتظمة ال حيول دون انعقادها حائل، وال مينع انعقادها مانع. وهـو   

 لقاء جيب أن يكون إداري، ثقايف، ترفيهي كما ينصح املختصون، فيه:
 توضع أهداف املؤسسة األسرية للفرتة القادمة، ميكن أن تكون ملدة سنة أو سنتني أو مخسة.. -
وفيه تُقرتح الوسائل اليت تساعد على حتقيق األهداف واليت جيب التعامل مع كل منهما بـكـل حـزم       -

 وجدية.
وفيه توضع اجلداول الزمنية مدون فيها املهام، واألدوار والزيـارات، والـتـكـالـيـف الـعـمـلـيـة لـلـفـرتة                      -

 القادمة حبيث ال ختدم هذه اجلداول اآلباء فقط، بل جيب أن ختدم كل أفراد األسرة.
وفيه توزع األدوار واملسؤوليات على أفراد األسرة بال استثناء، مثل: (مسـؤولـيـات الـعـمـل والشـراء،               -

 وإدارة األمور املادية، واملذاكرة لألوالد) مع متابعة للتوصيات السابقة بكل دقة. 
 . ٢وفيه حل املشكالت الطارئة. وفيه وقت ملتابعة اجلانب الدراسي والتحصيلي لألبناء" -

 "البدّ من التخطيط القائم على اإلحصاء الدقيق، واألرقام احلقيقية، واملعرفة الالزمة باحلاجات 
 
 .١٨٠) : حجازي، إقبال وسامية زكي، دراسات تربوية في االقتصاد المنزلي، المصرية، د.ت، ١(
 alsaqa22@ hotmil.comم.٢٠٠٧ھـ/ ١٤٢٦) : السقا، طارق حسن، حتى ال تكون أسرتك في ذيل القائمة، الرياض، ٢(
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املطلوبة ومراتبها ومدى أمهيتها، واإلمكانات املوجودة، ومدى القُـدرة عـلـى تـنـمـيـتـهـا، والـوسـائـل                   
. والتخطيط ال ينطبق على األسر فقط ينطبـق   ١امليسورة لتلبية احلاجات، والتطلع إىل الطموحات" 

على الدول، فيقوم التخطيط االقتصادي عموماً والقومي منه علـى وجـه اخلصـوص عـلـى أسـس               
 هامة منها:

 * دراسة شاملة حلاجات اجملتمع املتعددة الدائمة واملومسية.
 * ووضع اخلطط اليت تكفل االستخدام الكامل لكل املوارد واإلمكانات يف اجملتمع.

* املوائمة بني احلاجات واملوارد. وهذه األسس الثالثة هي لـب االقـتـصـاد وجـوهـره، وخـري عـون                   
 . ٢لإلنسان على ممارسة حياة إنسانية كرمية "

 اجلانب التنفيذي: -٣
"عندما نصف األسرة باملؤسسة االجتماعية الصغرية فألهنا تتمتع بنظام إداري يـكـون فـيـه الـزوج             
على رأس اهلرم، ويقوم بتأمني كل وسائل الـعـيـش ألفـرادهـا وهـذه املـؤسـسـة تـتـوىل الـتـخـطـيـط                           
القتصادياهتا اخلاصة هبا، ووضع ميزانية هلا وهذا يُثري فيهم روح الكفاح واملـثـابـرة مـن أجـل رفـع             
املستوى املعيشي ألسرهم. وهو أحد امليادين األساسية اليت يلتزم هبا مجيع أفرادها ومن مجـلـتـهـا        
على سبيل املثال ال احلصر دراسة املوارد من النفقـات يف فـرتة زمـنـيـة مـعـيـنـة، واحـتـسـاب أيـام                          
الشدائد واإلعداد ملا يلزمها من احتياجات. ففي سياق هذا التخطيط االقـتـصـادي واملـايل. حـث              
اإلسالم على عدم اإلسراف يف اإلنفاق وطالب بالوسطية حتى ال يكون هـنـاك إسـراف أو تـبـذيـر               
فإن تعاون أفراد األسرة يف ترشيد االستـهـالك ورفـع طـاقـة الـعـمـل مـن شـأنـه حتسـني ظـروف                            
معيشتها والذي من شأنه أيضاً حتقيق السعادة واهلناء ألفرادها. إن ظـاهـرة الـتـبـذيـر يف حمـيـط                
األسرة مؤشر سليب قد يساهم يف تفكيك كياهنا واهنيارها اقتصادياً، وإن ظاهرة الرتشيد هي نتاج 
ملدى متاسك األسرة وأفرادها وغريهتم على مقوماهتا ومدخراهتا. ومع ازدياد عدد األسر املـنـهـارة       
اقتصادياً فإن ذلك يُؤثر على البنية االجتماعية واالقتصادية للمجتـمـع. األمـر الـذي يـنـجـم عـنـه                   

. واجلـانـب الـتـنـفـيـذي يف حـيـاة األسـرة                      ٣تفشي اجلرمية واتساع حجم البطالة، وانتشار اجلـهـل"     
املسلمة يتضح من خالل وضعها ملوازنة عامة شهرية عـلـى املـدى الـقـريـب، وسـنـويـة عـلـى املـدى                       

 البعيد، ويستنبط من أمر اهلل تعاىل عباده بالزكاة السنوية، وهذا األمر يرتتب عليه وضع موازنة 
 
 .١٨٢) : القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخالق اإلسالمية في االقتصاد اإلسالمي، ١(
 .٥٦) : محمود، علي عبد الحليم، التربية االقتصادية اإلسالمية، ٢(
 .٢٧م، ١٩٩٤ھـ/ ١٤١٤، ١) : الفاعوري، خليل، األسرة والطفولة، الزرقاء، د.ن، ط٣(
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عامة ملعرفة رأس املال من الربـح، ومـقـدار الـزكـاة املـفـروضـة عـلـيـه. ومـا هـذا السـلـوك اإلميـانـي                                   
االقتصادي إال ليعلمنا كيفية التعامل مع أموالنا. ويتـحـتـم عـلـى ربّ األسـرة وضـع مـوازنـة شـهـريـة                          
تتضمن املوارد والنفقات املستحقة، واالدخار عن طريق وضع جدول تتدرج فيه تفصلي لكل مصروف 

 يومي. 
 دور املدرسة واملناهج التعليمية:املبحث الثاني: 

"املنزل واملدرسة واجملتمع هي البيئات الثالث اليت يعيش فيها الفرد وهناك صـلـة وثـيـقـة بـني هـذه                 
الفئات الثالث بل جيب أن يكون هناك تدرج عند انتقال الفرد من واحدة لليت تليها، وأن يكون هـنـاك   
تدرج عند انتقال الفرد من واحدة لليت تليها، وأن يكون هناك تدرج طبيـعـي أيضـاً يف داخـل الـبـيـئـة                 
الواحدة، فيجب أن يراعى التدرج يف االنتقال من البيت إىل املدرسة ومنها إىل اجملتمع. مثال ذلك أنه  
ال جيوز املبالغة يف تدليل الطفل يف املنزل وإال أحس بفقدان امتيازه عند انتقاله إىل املدرسة، كـذلـك     
وجب على املدرسة أن تنمي املسؤوليات االجتماعية والوالء االجتماعي عـن طـريـق املـمـارسـة وعـدم              
تدريب الطالب على هذا التفاعل وهذه املمارسة تعرض الفرد لصعوبـات ومشـكـالت مـتـعـددة عـنـد               
انتقاله إىل اجملتمع الكبري. وهبذا جيب أن تكون املدرسة جزءاً من اجملتمع متصلة به اتصـاالً تـامـاً أو           
صورة مصغرة منه بل جيب أن تكون املدرسة أكثر صالحية من اجملتمع اخلارجي، هلذا تتجه سياسـة  
اخلدمات على البيئة متفاعلة معها غري معزولة عنها حتى تصبح مركزاً لتُخرج أفـراداً قـادريـن عـلـى          

 .١التكيف مع اجملتمع، بل خدمته والنهوض به ورفع مستواه عند خترجهم"
"وحتى تكون املدرسة ناجحة ال بد من أن يكون هلا األسس التالية: جيب أن يكون جو املدرسة مشبـعـاً     
باحلب واحلبور واملقاصد الطيبة. ومن الضروري جداً أن حيب التـالمـيـذ مـدرسـتـهـم وأن يـتـمـتـعـوا                    

 . ٢بوجودهم فيها"
 دور املعلم: -أ 

يرى الرتبويون أن العملية التعليمية، (تعلماً وتعلّيماً ) تتكون من ثالث عناصـر هـي: املـدرس واملـنـهـج                
 والتلميذ، ومما ال شك فيه أن للمدرس دوراً كبرياً يف تنشئة األفراد وإصالح اجملتمعات. 

 " إن حركة التطور التكنولوجي مسة الزمة هلذا العصر، فاجملتمعات املعاصرة يف سباق حاد مع هذه 
 
 .١٥٩) : ينظر، مشكالت المراھقين، ١(
 .١٨٤) : الكرمي، زھير محمود، اإلنسان والتعلم، ٢(
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املوجه املتسارعة من أجل املواءمة وحماولة التكلف، وصوالً إىل عدة قنوات ومـؤثـرات؛ كـي تـتـقـدّم           
خطواهتا أو على األقل تكون موازاة معها، ومن البديهي أن اإلنسان مؤثر ومتأثر بتكوينهـا يف وقـت       
واحد. واملالحظ أن اجملتمعات العاملية املعاصرة ومبختلف مستوياهتا تُشعر بتغري حـاد، ومـتـسـارع         
يف منط حياهتا... ومن هنا جند خطط ودراسات رجال الفكـر والـتـنـظـري املـعـنـيـني بـاسـتـشـراف                       
املستقبل تتجه صوب املدرسة ومناهجها سعياً وراء مواكبتها حلاجات اجملتمع املتجدّدة وملـتـغـريات      
التقنية املتتابعة، وينعتون مناهجها الـقـائـمـة بـبـدء احلـركـة وضـعـف املـواكـبـة، ويـرمسـون بـعـض                              
االقرتاحات اليت قد حتقق توازناً يف املسار وأن هؤالء يف دراساهتم وتوجيـهـاهتـم مل يـنـطـلـقـوا مـن                
فراغ، إذ يؤمنون بدور التعلّيم يف بناء األمة وتأثريه يف اجملتمع، ولكنهم يـؤكـدون بـأن هـذا الـتـأثـري                
شبه معطل ليس على مستوى اجملتمعات النامية فقط، ولكن على مستوى اجملتمعـات الصـنـاعـيـة        
والنامية عل حد سواء، ويؤكد هذا الرأي جمموع املقادير الصادرة عن خمتلف اجملتمعات العـاملـيـة.    

مـا ميـكـن أن نـطـلـق               –وعلى املستوى الدويل   –يقول أحد املفكرين: إننا نشهد يف عصرنا احلايل  
ظاهرة األزمة الرتبوية، واليت حتتاج معظم دول العامل املتقدمة والنامية على حد سواء تتجلى هـذه  
األزمة الرتبوية من خالل عدم الرضا الذي تبديه األوساط االجتماعية املتعددة ذلك بسـبـب عـقـم         
األنظمة الرتبوية، وعجزها عن االضطالع بأدوارها املتعلقة بتلبية احتياجات األفراد، واالستـجـابـة    
ملتطلبات خطط التنمية الوطنية من الكوادر املؤهلة واملدربة بفعل عـوامـل سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة                 

 .١واجتماعية "
 فللمعلم األثر الكبري يف حياة النشء وخاصة يف الصفوف الدنيا، فمن هو املعلم القدوة؟ 

 املعلم القدوة: -١
"املعلم حجر الزاوية يف العملية الرتبوية، ودعامة كل إصالح اجتماعي وتربوي. وتربز أمهيـة املـعـلـم         
وأدواره يف حتديد نوعية التعلّيم واجتاهاته ودوره الفعال واملتميز يف بناء جيل املسـتـقـبـل وحتـديـد         
نوعية حياة األمة. إن مهام وأدوار املعلم مل تعد مقتصرة على جمرد إيصال احلـقـائـق واملـعـلـومـات           
واملفاهيم إىل املتعلّمني بل اتسعت وتنوعت هذه املهام واألدوار لتواجه التطورات املستمرة والسريعة 
كالثورة العلمية والتكنولوجية واالنفجار املعريف وظهور التقنيات الرتبوية اجلديدة ميادين األهـداف  
واملناهج، وطرائق التدريس، والوسائل التعلـيـمـيـة، واإلدارة، والـتـقـويـم، وهـو هبـذه األدوار أصـبـح                         

 .٢مُدّرساً ومربّياً، وقائداً وموجهاً ومرشداً، ومسامهاً يف البحث واالستقصاء"
 
 .٢٢و ٢١م، ٢٠٠٨ھـ/ ١٤٢٨) :عامر، طارق عبد الرؤوف ومحمد ربيع، الصف المتمايز، عمان، اليازوري، الطبعة العربية، ١(
 . ٨٨) :عامر، طارق عبد الرؤوف ومحمد ربيع، الصف المتمايز، ٢(



 
١٨٥ 

"سنّ الرسول للمعلم آداباً قّيمة ينبغي أن تراعى مع املتعلّم حتى يؤتي التعليم أحسن الثمرات. ومـنـهـا        
الرفق باملتعلّم واحلنو عليه ومن آداب املعلم يف اإلسالم أن يرفق باملتعلّم ويأخذ بيده مقتـديـاً بـاملـعـلـم         

(لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِـنيَ رَؤُوفٌ     األول رسول اهلل 
) [التوبة:   ]. ١٢٨رَّحِيمٌ

وأهم ما مييّز عالقة األبّوة بالنبَّوة هو الرمحة والرفق وهذا ما ينبغي أن حيسَّ به التلميذ من أسـتـاذه   
 .١ومعلمه ومن دالئل الرفق أن يتبنى روح التيسري ال التعسري والتبشري"

وكان النيب أرفق الناس باملتعلمني وأبعدهم عن التشديد والتعسري والغلظة، وهذا مبدأ اقتصادي هام  
 وهو التوازن ما بني التساهل والتشديد يف املعاملة.

 . ٢" علموا وال تعنفوا فإن املعلم خري من املعنف " قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
وإن الرسول املعلم وجّه عنايته واهتمامه إىل مجيع مرافق احلياة، فكان تعليمه عليـه السـالم شـامـالً         

 جلميع النواحي اإلنسانية ومنها الناحية االقتصادية والعسكرية واالجتماعية والصحية وغريها.
" امتالكه ملهارة التخطيط والتطوير يف املناهج وأسـالـيـب الـتـدريـس، واسـرتاتـيـجـيـات إدارة الصـف                        

 .٣وتدريب الطالب على املواقف اليومية "
إن املعلم املسلم الناجح كما جيب أن يكون صاحلاً يف عالقته مع ربه وخالقه فيتعامل معه على أساس 
من اإلميان والصدق واليقني القوي الذي يدفعه إىل امتثال األوامر واجتناب النواهي. فإن من الواجب  
عليه أيضاً أن يكون صــــاحلاً يف خلقه وعاداته وسجاياه اليت يتعامل هبا مع الطالب أو أفراد اجملتمع، 
واألخالق احلميدة تستمد قوهتا وحسنها من الشريعة احملمدية، والسلوك النبوي طلـبـاً ملـرضـاة اهلل         
وابتغاء رضوانه، واملعلم حباجة ماسة إىل أن يتصف بكل الصفات احلسنة، اليت جتعله حمبوبـاً داخـل     
جمتمع املدرسة أو خارجها، أما عدم التحلي هبا فسيؤدي إىل اإلخفاق يف تـأديـة الـرسـالـة الـيت نـذر                
نفسه من أجل تأديتها على أكمل وجه، وحينذاك ال تغين معرفة اسرتاتيجيات التدريس اليت تعلمها أو 
يتعلمها شيء. وجيب أن يكون املعلم رفيقاً يف غري ضعف، قوياً يف غري قسوة، يزن األمـور مبـوازيـنـهـا           

 الصحيحة فال يشتط يف حكم وال يتساهل يف حق وإمنا يسلك طريقاً وسطي بني هذا 
 
 .٥٧م، ١٩٨٩ھـ/ ١٣، ١) :الحاج، خالد محمد علي، أعالم التربية والمربين من القدماء والمحدثين، عمان، الناشر المؤلف، ط١(
 .٤٥٦) ، ٢٩٣٣١، حديث (١٠) : المتقي الھندي، كنز العمال، ٢(
 .١٢) :عامر، طارق عبد الرؤوف ومحمد ربيع، الصف المتمايز، ٣(



١٨٦ 

 (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْـفُ عَـنْـهُـمْ       وذلك.  
) [آل عـمـران:       نيَوَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي األَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِ

١٥٩.[ 
 السلوكيات املدرسية اليومية للتلميذ: -٢

" والتلميذ يف املدرسة ال بد له من قدوة يراها يف كل معلميه أو مدرس من مدرسيه، لـيـقـنـع حـقـاً          
مبا يتعلمه، ولريى فعالً أن ما يطلب منه من السلوك املثايل أمـر ممـكـن الـتـطـبـيـق، وأن السـعـادة                     

 .١احلقيقية الواقعية ال تكون إالّ يف تطبيق "
وللسلوك املعتاد تأثري قوي على النفس البشرية، ففيه تربية على الثبات وتعزيز للمفاهيم وتـقـويـة      
لإلرادة وبذا جينبها كثريا من االحنرافات واالنتكاسات. ومن إجيابيات السلوك املعتاد أنه اقـتـصـاد     
للجهد الفكري واحلركي وسرعة األداء مما يتيح اجملال ألنشطة أخرى. بـاإلضـافـة إىل أن الـعـادة             

 جتعل اإلنسان ذا استعداد نفسي ألداء السلوك االعتيادي يف املواقف املناسبة.
من السلوكيات املدرسية اخلاطئة واليت جيب االنتباه هلا ومعاجلتها بشـكـل جـذري، وهـذه مـهـمـة                
األهل أوالً يف البيت، ثم املعلم ومدير املدرسة ثانياً وإن كان العاتق األكرب يف هذه االطالع على هـذه  

 التصرفات السلبية املعلم. 
يسرف التالميذ يف استهالك املستلزمات املدرسية (القرطاسية) ، وخاصة يف الصـفـوف الـدنـيـا،            
فنجد التلميذ ميزق األوراق من الدفاتر باستمرار إذا أخطأ بكلمة، فـبـدل مـن أن ميـحـوهـا يـقـوم                 
بتمزيق الورقة، ورمبا مزق األوراق لصنع الصواريخ واملروحيات، وألعاب أخرى تُصـنـع مـن الـورق،           
طبعاً صناعة األلعاب من الورق أو من أي شيء أخر من قبل الطفل إبداع وتنمية لفكره ومـدركـاتـه      
الذهنية، لكن ميكن االستفادة من أوراق اجلرائد والدفاتر القدمية، بدل دفاتر الواجبات املدرسية. 
ويشكو األهل كثرياً من أن التلميذ وخاصة يف الصف األول يعود يومياً إىل الـبـيـت لـيـطـلـب قـلـمـاً                   
ومرباة وممحاة، والعلة أنه أضاعها، أو أخذها رفيقه. وهنا جيب تنبه األطفـال إىل احلـفـاظ عـلـى             
ممتلكاهتم الشخصية، وأدواهتم املدرسية، وميكن للتلميذ أن يعري أدواته لزميله الذي جبـانـبـه، مـع         

 التأكيد على استعادهتا عند االنتهاء منها. 
من السلوكيات اإلسراف اخلطرية يف السلوك املدرسي الـيـومـي لـلـتـالمـيـذ، رمـي بـقـايـا الـطـعـام                          

 (السندوش، وأكياس البطاطا، والبسكويت) ، فنجد التلميذ يسرف يف الشراء من بوفيه املدرسة 
 
 . ٢٣٠) : المصري، رفيق، أصول التربية اإلسالمية وأساليبھا، ١(



 
١٨٧ 

مبشرتيات ضارة، ملا فيها من زيوت مهدرجة وملونات، ومواد حافظة خطرية، ومواد تساهم يف فـرط      
النشاط عند األطفال، باإلضافة إىل الكثري من املضار الصحية هلذه املشرتيات، يطول احلديث عنـهـا،   
وهي حتتاج لبحث أخر، واجلانب اإلسرايف األكثر أمهية هنا؛ بأن التلميذ يـرمـي نصـف الشـطـرية أو            
أكثر عند انتهاء الفرصة، يف سلة املهمالت سواء يف سلة الباحة، أو يف سـلـة الصـف، ويف هـذا قـمـة               
اإلسراف، ملا فيه من امتهان لنعم اهلل، وملا فيه من أضرار نفسية وصحية ومجالـيـة عـلـى الـتـالمـيـذ             
وعلى املدرسة بشكل عام. ومن املخجل حقاً أن ندخل إىل الصف فنجد املدرس يشـرح ويـكـتـب عـلـى            
السبورة وإىل جانبه سلة املهمالت ممتلئة ببقايا الطعام، ورمبا وضع جزء من الشـطـرية عـلـى طـرف            
السبورة، فبعض املعلمني يتجاهل األمر، والبعض اآلخر ميكن أن يكون أكثر معاجلة لـألمـر بـأسـلـوب          

ال    -أخطر من ذلك، فيطلب من أحد التالميذ أن يرمي هبذه يف السلة، وميكن أن يعـلـق عـلـى األمـر            
دون أن يسأل عن من قـام هبـذا الـفـعـل ويـنـبـه اجلـمـيـع إىل                         -أريد أن أرى شيئاً على حافة السبورة 

 فداحة هذا األمر، وإرشادهم بأسلوب تربوي ديين. 
ومن السلوكيات اإلسرافية اليومية اخلطرية يف حياة التلميذ املدرسية، إسرافه للماء يف دورات املـيـاه،   
فنجده ال يغلق صنبور املاء بعد الشرب، أو بعد استعمال احلمام، ويعلل بأن صديقه ورائه سـيـشـرب،      
وهنا يأتي دور املعلم القدوة واإلدارة الناجحة يف تنبه التالميذ إىل ضرورة إغالق صـنـبـور املـاء بـعـد             
االنتهاء من الشرب، ضرورة استصحاب كأس من البالستيك الصحي معه ليشرب فيه املاء، وضرورة 

 وضع صابون يف دورات املياه املدرسية، ألن معظم مدارستنا تكاد تفقد الشروط الصحيحة فيها. 
ومن السلوكيات اإلسرافية اخلطرية متزيق التالميذ للكتب والدفاتر يف هناية العـام الـدراسـي، ورمـي         
أوراقها يف أرض الشارع، وهذا سلوك خطر ملا له من أضرار، فهو سلوك غري حضاري، فـيـه امـتـهـان          
لنعم اهلل، فالكتاب والدفرت من أعـظـم نـعـم اهلل، وميـكـن إعـطـاء الـكـتـب الـطـالب الصـف األدنـى،                                  
واالستفادة من الدفاتر إذا بقي فيها أوراق فارغة يف الكتابة عليها، أو يف أعمال فنية يدوية، أو إعـادة  

 تدويره.  
 املدرسة الناجحة: -ب 

ميكن أن نعترب الرتبية يف معناها الشامل مرادفة لعملية التطبيع االجتماعي. وهي تتضمن كل سـلـوك    
اجتماعي يساعد على إدماج الطفل يف عضوية اجملتمع، أو كل سلوك يؤدي إىل استمرار اجملتمـع مـن     

 خالل اجليل اجلديد. 



١٨٨ 

"املدرسة تلك املؤسسة الرتبوية شأهنا كباقي املؤسسات تعتمد يف إنتاجها على حسن إدارهتا؛ ذلـك     
ألن املدير الناجح هو الذي يقود مدرسته بسالسة ويسر حنو حتقيق األهداف الرتبوية، وصوالً إىل 
خلق جيل واعد يتحمل عبء املسؤولية املناطة به فاإلدارة وسيلة لغاية هـدفـهـا حتـقـيـق الـعـمـلـيـة                

 . ١الرتبوية حتقيقاً وظيفياً "
"إن املدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية مهمة وتؤدي رسالة عظيمة، فهي تؤثر يف اجملتمع وتتأثر به  
اجيابياً وسلبياً تبعاً ملدى توافر عوامل معينة، إن العملية الرتبوية التعليـمـيـة يف أي قـطـر تـرتـبـط                 
ارتباطاً عضوياً بالسياق السياسي واالجتماعي واالقتصادي الذي توجد فيه، وتتحرك من خـاللـه     

 .٢واإلصالح الرتبوي يرتبط بتطور اجملتمع جبميع مكوناته وعناصره"
"ال تُعد املدرسة مؤدية لرسالتها على وجه كامل إال إذا تعهدت مجيع قوى الطفل وعنـيـت بـرتبـيـتـه          
من مجيع نواحيه: فعنيت برتبيـة جسـمـه وإدراكـه ووجـدانـه وإرادتـه وبـتـقـويـم أخـالقـه وسـلـوكـه                                
وشخصيته؛ وأعدته إعداداً سليماً حلياته املستقبلية من الناحيتني الفردية واالجتـمـاعـيـة؛ وزودتـه        

 . ٣مبا حيتاج إليه من معرفة ومعلومات "
"فاملدرسة يف األمم املتحضرة احلديثة قد أصبحت موطناً للرتبية على العموم، ومل تعد وظـيـفـتـهـا       
مقصورة على تلقني التالميذ املعلومات، كما كانت من قبل وينبغي أن تكون وظيفتها شـامـلـة لـكـل          
نواحي الرتبية. وال ينبغي أن تتخفف من أية ناحية من هذه النواحي وتلقيها عل كاهل غريها وذلك  

 .٤ألهنا هي األداة الوحيدة اليت تتوافر لديها اإلمكانات الضرورية ألداء الوظيفة "
 ميكن للمدرسة الناجحة من معاجلة الكثري من السلوكيات اإلسرافية السلبية للتالميذ من خالل: 

* ختصيص صندوق كرتوني كبري، مجيل املنظر يوضع يف ممـر كـل طـابـق، جتـمـع فـيـه األوراق                        
 -طبعاً بعد تنبيه التالميذ لعدم متزيق األوراق من الدفاتر إال عند الضـرورة الـقـصـوى          -املمزقة 

 حيث ميكن االستفادة من هذه األوراق يف تدويرها مرة أخرى. 
* وضع امللصقات اإلعالنية اجلميلة، يف الباحة والبهو، واملمرات ويف الصـفـوف، تـتـضـمـن هـذه                 
امللصقات أحاديث نبوية شريفة، وبعض احلكم املعربة والشعارات اليت حتض عـلـى عـدم اإلسـراف         
واحملافظة على املرافق العامة، و يا حبذا لو كانت هذه امللصقات من صنع التالميذ أنفسـهـم بـعـد       

 تشكيل فريق من العمل، يضم تالميذ خطوطهم مجيلة، وتالميذ بارعني بالرسم، 
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لرسم بعض اإلشارات املعربة على هذه امللصقات، طبعاً هذا األمر يكون حتت إشراف املعـلـم، وبـذلـك       
خاصة بـعـد شـكـرهـم والـثـنـاء عـلـى                    -ننمي عند التالميذ روح الفرق الواحد، ونعزز الثقة بأنفسهم 

 عملهم، باإلضافة إىل تزيني املدرسة بلوحات رائعة اجلمال، قيمة املضمون، بعيد األثر. 
* استغالل االجتماع الصباحي لتوجيه التالميذ إىل بعض السلوكيات االجيابية، والتنبيه على بـعـض    

 السلوكيات السلبية، ملا فيها خماطر تربوية بالغة األثر يف اجملتمع قاطبة. 
 * االستفادة من اإلذاعة املدرسية يف االحتفاالت، ويف الفرص اليومية بني احلصص الدراسية.

املسموع وهو: ذلك النـشـاط اإلذاعـي، الـذي يـتـلـقّـاه                 -ويقصد باإلذاعة املدرسية: اإلعالم املدرسي   
طالب مدرسة ما، يف بداية يوم دراسي، ويلقيه عـلـى مسـامـعـهـم وعـقـوهلـم خنـبـة خمـتـارة، حمـدّدة                         
ومعدودة من طالب تلك املدرسة، وبإشراف مشرف اإلذاعة املـدرسـيـة مـن وراء املـيـكـرفـون، ضـمـن                   
فقرات معدّة ومدروسة، يُقصد منها الثراء العلمي واألدبي واملعريف واألخالقي لكل طالـب، يـقـدّم يف        
الطابور الصباحي. واملعروف أن النشاط املدرسي يعكس بشكل أو بآخر ما يتلقاه الطالب يف احلصـة   
الصفيّة من مادة علمية، ويطرحه على زمالئه بالكلمة واحلركة أحياناً فالنشاط واملادة العلـمـيـة، كُـلٌّ       
متكامل... هذا النشاط اإلعالمي املسموع، حتى يكون نافعاً، معطياً، أُكله الطيب. واملأمول يف كل يوم    

 دراسي جديد البد أن يكون مدروساً ومعدّاً بشكل مسبق، وضمن ضوابط معينة منها:
 أن تسلك سبيل التنويع والتجديد ما أمكن لذلك سبيالً. .١
 .١الرتكيز بشكل أساسي على الصفات احلميدة... " .٢
 التوجيه اإلرشادي الديين إىل احملافظة على النعم اليت أنعم اهلل علينا هبا كاملاء والكهرباء .٣
التوجيه اإلرشادي الديين إىل احلفاظ على القرطاسية املـدرسـيـة؛ ألهنـا مـن نـعـم اهلل تـعـاىل                       .٤

 علينا، وباحملافظة عليها نرضي اهلل تعاىل، ونساهم بتخفيف األعباء املادية على الوالدين.
 احلفاظ على نظافة الصف واملدرسة؛ ألهنا بيتنا الثاني.  .٥
احلض على العمل اجلماعي، واملشاركة بتنظيف الصف واملمرات وباحة املـدرسـة، واحملـافـظـة           .٦

 على األزهار واللوحات وامللصقات املوجودة يف املدرسة.
احلفاظ على اهلندام املدرسي نظيفاً، مجيالً مرتباً، واحلرص على القدوم إىل املدرسة بنظـافـة    .٧

تامة تتضمن متشيط الشعر، وتقليم األظافر، وتلميع احلذاء، وهذه هي صفات املسلم نـظـيـفـاً،     
 مرتباً، متشبهاً هباديه إىل اإلميان القويم نيب اجلالل والكمال.
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التأكيد على احلضور إىل املدرسة يف الوقت احملدد، وعدم التأخري. وبذلك نـغـرس يف قـلـب           .٨
 التلميذ أمهية الوقت واملدى اجملدّي يف استغالله أحسن استغالل. 

وميكن أن خيصص كل يوم للحديث عن إحدى هذه اإلرشادات الرتبـويـة اهلـامـة، ويُـكـلـف كـل يـوم                  
تلميذ من التالميذ حتت إشراف املعلم، بإعـداد كـلـمـة الصـبـاح، مـع االسـتـدالل بـآيـات قـرآنـيـة،                           
وأحاديث نبوية شريفة، مثل حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلث على النظافة والرتتـيـب: "      
ا اللَّهَ طِيبٌ يُحِبُّ الطِّيبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِـبُّ الْـكَـرَمَ، جَـوَادٌ يُـحِـبُّ الْـجُـودَ، فَـنَـظِّـفُـو                      

. واالستشهاد بأبيات من الشعر  ١أَفْنَاءَكُمْ وَسَاحَاتِكُمْ، وَال تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ تَجْمَعُ األَكْنَافَ فِي دُورِهَا " 
 اجلميل. وبذلك نعود طالبنا على اجلرأة و اخلطابة، والتمكن من اللغة العربية الفصيحة. 

 اإلدارة احلكيمة: -١
" تقع على عاتق مدير املدرسة الكثري من املهام والواجبـات، الـيت جيـب عـلـيـه أن يـقـوم هبـا بـكـل                             
كفاءة؛ ليحقق األهداف اليت وضعها وزمالؤه، وهذه الواجبات تتنوع يف أربعة جماالت هي: العمليـة   

 .٢التعلّمية التعليمية، الطالب، التنظيم اإلداري، اجملتمع احمللي "
" وملا كانت العملية التعلّمية من أهم األمور اليت يـرتتـب عـلـيـهـا اجلـيـل الـقـادم مـن حـيـث الـقـيـم                              
واالجتاهات وامليول وبالتايل فاملدرسة هي املسؤولة مسؤولية مباشرة عن بناء الشخصية السليمـة  
ألفراد اجليل القادم الذي سيأخذ على عاتقه احملافظة على املوروث احلضـاري ألمـتـه. وملـا كـان               

 . ٣للعالقة املتبادلة بني اإلدارة الرتبوية وطالهبا األثر البالغ يف ذلك "
" ميكن أن نعترب الرتبية يف معناها الشامل مرادفة لعملية التطبيع االجتماعية. وهي تـتـضـمـن كـل            
سلوك اجتماعي يساعد على إدماج الطفل يف عضوية اجملتمع، أو كل سلـوك يـؤدي إىل اسـتـمـرار            
اجملتمع من خالل اجليل اجلديد. وهتدف عملية الرتبيـة احلـديـثـة إىل جـعـل املـدرسـة جـزءاً مـن                        
اجملتمع يتفاعل مع البيئة اخلارجية يتأثر هبا ويؤثر فيها حبيث ال توصف املدرسة بأهنا تعـيـش يف     

 . ٤عزلة عن احلياة االجتماعية "
تعترب املدرسة امتداداً لوظيفة األسرة، بل أهنا جيب أن تكون كذلك. والبد أن تعـتـرب الـتـلـمـيـذ إمنـا              
 انتقل متاماً كما ينتقل يف منزله من حجرة إىل حجرة أخرى، لذا أصبحت ملزمة بأن توفر للتلميذ 
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هبا كل ما حيقق ما كانت تلتزم األسرة حتقيقه يف عهدها املاضي. والبد هلـا أن تـكـون عـلـى اتصـال                
وتعاون وثيق مع املنزل يف كل ما خيص التلميذ. وكان ال بد للمدرسة من تنظـيـم نـوع مـن اخلـدمـات              

 االجتماعية هبدف إىل حل الصعوبات واملشكالت الفردية للتالميذ. 
 اللقاءات الرتبوية: -٢

"إن اإلدارة الواعية اليت تسعى للنهوض باملسؤوليات امللقاة على عاتقها، والوصول إىل حتقيق أهدافها  
املنشودة، بأقصر السبل وأسلمها، تُدرك مدى أمهية التواصل بني البيت واجملتمع احمللي، وهلذا فـهـي   
تعمل على إبقاء قنوات االتصال به مفتوحة، وتبين جسوراً من الثقة بينهـم، فـتـشـجـعـهـم عـلـى زيـارة                 
املدرسة، وتعمل على تفعيل دور جمالس اآلباء واملعلمني، لتوطيد العالقة بينهما، ومتتني عُرى التعاون 
اجلاد، وهي دائماً تطلعهم على كل ما استجد من أمور تربـويـة، وحتـفـزهـم عـلـى املسـامهـة يف حـل                     
مشكالت أبنائهم وترغيبهم بضرورة تلبية الدعوات املوجهة إليهم بزيارة املدرسة، واملشاركة بفـعـالـيـة     

. وتتحقق أهداف الرتبية احلديثة وتأتي العـمـلـيـة بـثـمـارهـا            ١فائقة يف األنشطة واالحتفاالت الرتبوية " 
املرجوة عندما توجد العالقة الوثيقة بني البيت واملدرسة. ويـتـم ذلـك مـن خـالل الـلـقـاءات جمـلـس                        
األولياء، وعلى األهل مساعدة املدرسة على االستفادة من موارد وإمكانيات اجملـتـمـع الـعـام. وميـكـن               
توظيف اللقاءات الرتبوية مع األهل يف مناقشة بعض السلوكيات االقتصادية املدرسية فاملعلم النـاجـح   

 -إن صح الـتـعـبـري        –يتعاون مع اإلدارة احلكيمة يف اطالعها على املشكالت االقتصادية بني التالميذ 
 فيمكن تنبه األهل إىل األمور التالية:

* عدم إعطاء االبن مصروف يومي كبري، ينفقه أمـام رفـاقـه بـتـبـاهـي، أو جشـع يف شـراء وتـنـاول                             
املشرتيات، وهذا يسبب حساسية كبرية بني التالميذ يف املدرسة، فبعض التالميذ مصـروفـه الـيـومـي        
قليل إذا ما قيس بغريه من التالميذ، لذا ميكن االتفاق مع األهل علـى مـبـلـغ حمـدد يـكـون مصـروفـاً                  
يومياً يف املدرسة، يناسب مجيع التالميذ، فنعاجل مشكلة التلميذ الفقـري بـالـرضـا عـلـى ذاتـه، وعـدم                 

 السخط على أهله، ونعاجل مشكلة التلميذ الغين بتعويده القناعة، وبعده عن اجلشع والصرف.
* تنبيه األهل إىل مشكلة رمي بقايا األطعمة، واحلل بإعطاء االبن شطرية صغرية تشبـعـه، بـدالّ مـن          
شطرية كبرية يتناول نصفها أو أقل ويرمي بالباقي يف سلة املهالت ويف هذا امتهان لنعم اهلل وتـبـذيـر        

 يعتاده الولد يف سائر حياته. مع اإلشارة إىل أنه ميكن للولد أن يسم جزءاً من شطريته قبل أن 
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يتناوهلا، ويعطي هذا اجلزء لصديقه الذي مل يُحضر اليوم شطرية، وهبذا يعتاد الولد على الـعـطـاء    
 واملشاركة، والتكافل االجتماعي الذي أمرنا به آباءً وأبناء.

* تنبيه األهل إىل عدم اصطحاب أبنائهم لبعض األلعاب اليت اشرتاها لـه اجلـدّان أو األبـوان، أو               
قُدمت له يف إحدى املناسبات؛ ألننا نفاجئ يومياً بعودة الولد من املدرسة، وهو يطلب حتى قبل أن 
خيلع مالبسه املدرسية لعبة معينة، شاهدها يف التلفاز على إحدى القنوات الفـضـائـيـة، وهـا هـي           

 اآلن حبوزة صديقه املقرب منه، وصديقه ليس أفضل منه إالّ أن أهله يشرتون له كل ما يريد. 
* عقد لقاء تربوي بني األهل واإلدارة، يكون يف األسبوع اإلداري؛ أي يف األسبوع الذي يسبق دوام    
التالميذ تقدم به بعض االقرتاحات على املربني واملعلمني، تطلب فيه اإلدارة من األهل عـدم شـراء       
القرطاسية من (دفاتر وأقالم وأدوات هندسية ومقامل وحقائب و...) بـاهـظـة الـثـمـن، أو حتـمـل                        
شعارات معينة ال متت إىل اإلسـالم بصـلـة واألسـواق الـعـربـيـة واإلسـالمـيـة تـغـرق يف حبـر مـن                                
املستلزمات املدرسية الصينية أو ما شابه، ورمبا صُنعت املرباة واملمحاة عـلـى شـكـل متـثـال مـعـني               
يعود رمزه إلحدى العبادات الوثنية، ورمبا رُسم على الدفاتر واملساطر واحلقائب بعض الشـعـارات     
اليت تشري إىل جمموعات معينة تتصف باالحنراف والشذوذ والكفر، كاإلشارات الـيت تـرسـم عـلـى          
مالبس وقبعات (اإلميو) ، عبدت الشيطان والعياذ باهلل. وتطلب اإلدارة يف هذا الـلـقـاء أيضـاً مـن             
املعلمني عدم حتميل األهل مصاريف زائدة، فال يرهق املعلم األهل بشراء الدفاتر الكثرية، فالغـايـة   

 من التعلّيم ليست إرهاق التلميذ بكتابة الواجبات، بقدر اهلدف والغاية من التعلّيم. 
إن املناشط االستكشافية مبعناها الرتبوي هي تلك املناشط اليت تُنظمها املدرسة ألغراض تعليمية 

 معينة. وهي تتم يف امليدان كما يُقال.
تُفيد الرحالت يف تنفيذ برامج حتسني العالقات بني املدرسة والبيئة، ميكـنـنـا مـن تـوظـيـف هـذه               

 الرحالت يف الرتبية االقتصادية.
* إقامة رحالت إىل دور األيتام واجلمعيات اخلريية، ودور املسنني وتقديم املساعدات املاديـة هلـم،      
حيث ميكن للطفل أن يقدّم لعبة له إىل طفل يـتـيـم، أو يشـرتي هـديـة مـن مصـروفـه الشـخـصـي                           

 ليقدّمها إىل مسن يف دار املسنني يُدخل السعادة والسرور على قلبه.
زيارة بعض املصانع واملنشآت للتعرف على مهنة معينة، وكيفية العمل، والظـروف الـيت يـعـمـل هبـا             

 العمال، إلدخال حب العمل على قلوب األطفال.
توفري املساعدات اخلاصة جملموعة من التالميذ احملتاجني، وتقدّميها عـلـى أهنـا هـديـة؛ حـتـى ال                

 يشعروا باحلرج أو اخلجل، وبذلك ننمي بداخل التالميذ روح التكافل االجتماعي. 



 
١٩٣ 

 املسابقات الدورية واملكافآت التشجيعية:  -٣
" هتتم مجيع الدوائر التعلّيمية احلالية بتشجيع الطالب على التعليم واملشاركة يف األنشطة املـخـتـلـفـة       
وتنمية املهارات الفكرية والذهنية بأقصى شكل ممكن. غري أن ذلك يـتـطـلـب يف املـقـام األول وجـود                   

 .١احلافز لدى الطالب للقيام بكل ذلك "
هو: العامل الذي حيدد توجيهات الفرد. ويعد التحفيز عنصراً بالغ األمهية نظراً للـدور    والتحفيز "  

 احملوري الذي يلعبه يف تسهيل احملاوالت واجلهد الذي يقوم به الطالب لتطوير سلوكه وأدائه.
وتعد األنظمة التحفيزية اخلارجية ذات فائدة كبرية يف املـرحـلـة االبـتـدائـيـة واإلعـداديـة عـلـى وجـه                       
اخلصوص. فكلما ينضج تفكري الطالب وينتقل إىل مرحلة تعليمية أعلى، يقل اعتماده علـى الـوسـائـل        
التحفيزية الذاتية. وميكن اعتبار وسائل التنظيـم اخلـارجـي لسـلـوك الـطـالـب الـرغـبـة يف االلـتـزام                           
بالقواعد االجتماعية واألكادميية املعلنة يأتي دور الوسائل التحفيزية اخلارجية لتشجع الطالب عـلـى   

 . فإذا عاش الطفل يف جو من التشجيع يتعلم الثقة بالنفس. ٢التخلص من هذا الشعور"
يدخل يف اخلطة الرتبوية للمرحلة األساسية بدأً من الصف الثالث االبتدائي يف اجلمهـوريـة الـعـربـيـة         
السورية ما يُعرف باملشروع الصحي؛ ويرتبط هـذا املشـروع بشـكـل أو بـأخـر مبـادة الـعـلـوم، وهـذه                            
املشاريع على قدر كبري من األمهية؛ لكن لألسف هذه املشاريع ال تنفذ مطلقاً يف كـثـري مـن املـدارس،         

 وإذا نُفذت تكون بنطاق ضيق وحمدود.
يهدف إىل توعية اجملتمع ببعض األمور الصحية من خالل تعريفهم علـى أسـبـاب      املشروع الصحي:  

 املرض، وكيفية الوقاية منه، ويتم املشروع على مرحلتني:
: حيث يُطلب من التلميذ مراقبة سلوك األهل، يف التعامل مع بعـض   املرحلة األوىل زيارة األسرة 

األمراض املعدية، وتدوين االجيابيات والسلبيات اليت حصلوا عليها وتقدميها للعرض واملـنـاقشـة مـع         
 املشرفة. 

: حيث يُقسم التالميذ إىل جمـمـوعـات، لـلـتـعـرف عـلـى مـوضـوع                       واملرحلة الثانية زيارة اجملتمع
 املشروع على نطاق أوسع، عن طريق زيارة األسر كاجلريان واألقارب، وبعض املراكز الصحية، وتُدون 

 
اھرة، ١(  ق ون، ال ت ول د ف ) : ماكنامارا، إيدي، كيف يمكن غرس السلوك االيجابي وتحفيز الطالب، ترجمة خالد العامري، الناشر األجنبي ديفي

 .١٦٥م، ٢٠٠٤ھـ/ ١٤٢٤دار الفاروق للنشر والتوزيع، 
 .١٦٦) : ماكنامارا، إيدي، كيف يمكن غرس السلوك االيجابي وتحفيز الطالب،، ٢(



١٩٤ 

كذلك االجيابيات والسلبيات لتُعرض على طاولة النقاش مع املشرف يف غرفـة الصـف أو املـخـرب.           
وبعد ذلك يتم تقيم املشروع، وتدوين أهم البنود اليت تساهم يف حـل املشـكـلـة، وتـنـفـذ عـلـى لـوح                     
كرتوني يُعلق يف هبو املدرسة ليطلع عليه اجلميع. وميكن لإلدارة احلكـيـمـة، بـالـتـعـاون مـع املـعـلـم                   
الناجح بتنفيذ مشاريع تعاجل مشكالت اقتصادية يرصد التلميذ من خالهلا: أكثر املواد اسـتـهـالكـاً        
يف البيت كاحملارم الورقية، واملشروبات الغازية، ويرصـد أيضـا املـمـارسـات السـلـوكـيـة اخلـاطـئـة                     
كالتحدث على اهلاتف لساعات، وترك مصابيح البيـت مضـاءة يف الـنـهـار والـلـيـل، بـقـاء املـدفـأة                         

 مشتعلة واألسرة بكاملها خارج املنزل وبالتايل:
"ميكن تقسيم تالميذ الصف إىل مجاعـات مـدرسـيـة وهـذه اجلـمـاعـة املـدرسـيـة هـي عـدد مـن                              
التالميذ هلم ميل مشرتك إىل هواية واحدة يشرتكون معاً يف نشاط معني تكون نتيجـة إشـبـاع هـذا         
امليل وهم يف نشاطهم هذا يتبعون لتحقيق أهدافهم طريقاً أو خـطـة مـعـيـنـة... أي لـكـل مجـاعـة                        
برنامج تقوم بتنفيذها النشاط ال يقتصر على املدرسة فقط بل ميكن أن يكون خارج املـدرسـة.ألن      
اهلدف من هذا النشاط تنمية خربات األعضاء وتشجيع هوياهتم وتدريبهم أثناء قيامهم بنشـاطـهـم    
على العادات والسلوك االجتماعي الذي يتطلبه اجملتمع الذي يعيشون فيه. وجيب أن يـكـون هلـذه           
اجملموعة (اجلماعات املدرسية) رائد تؤهله صفاته الشخصية وخرباته واألسلوب الذي يـتـبـعـه يف           
ريادة اجلماعة، ألن يكون قادراً على توجيهها دون أن يفتقدهـا عـنـصـر الـتـلـقـائـيـة يف الـنـشـاط.                      
فاجلماعات املدرسية وسائل وليست غايات يف حد ذاهتا، فليس الغرض من مجاعة الـتـمـثـيـل هـو         
احلفلة اليت تقييمها املدرسة أو املعرض الذي تقيمـه مجـاعـات األشـغـال والـرسـم وإمنـا الـغـرض                     
األساسي هو تلك العمليات الرتبوية اليت تسبق وتالحق احلفلة أو املـعـرض فـفـي هـذه الـعـمـلـيـات                 
الرتبوية يكتسب األعضاء اخلربات والتجارب واملهارات فيجب البعد كل الـبـعـد عـن املـظـهـريـة يف                 
النشاط. أن يهدف النشاط إىل حتقيق الرتابط بني األسرة واملدرسة عن طريق توعية أولـيـاء أمـور       
الطالب بأمهية اجلماعات املدرسية ودورها يف حتقيق النمو ألبنائهم وبأهنا ليست عامالً معـطـالً   

 للتحصيل الدراسي بل عملية مساعدة هلذا التحصيل. 
يهدف النشاط أن يتدرب الطالب على عمليات خدمة بيئاهتم عن طريق اجلماعات املدرسيـة عـن     
طريق قيامهم بالتعرف على اإلمكانيات البشرية واملادة يف البيئة وحتديد املشاكـل الـيت يسـتـطـيـع           
الطالب االشرتاك يف معاجلتها ثم قيام الطالب بـإثـارة الـوعـي يف الـبـيـئـة عـن طـريـق اتصـاهلـم                            
بأسرهم لوضع خطة مناسبة يتعاون فيها األهايل مع املدرسـة عـلـى تـنـفـيـذهـا إكسـاب الـطـالب                    
 خربات ومهارات جديدة وكذلك إكساهبم االجتاهات الدميقراطية واالجتاهات املعاصرة وخصائص 



 
١٩٥ 

 . ١املواطنة الصاحلة كالقدرة على القيادة والتبعية والقدرة على حتمل املسؤولية "
ميكن االستفادة من هذه اجملموعات بإعداد وتنفيذ مشـاريـع اقـتـصـاديـة، فـتـسـاهـم جمـمـوعـة مـن                         
الطالب جبمع املالبس، والقرطاسية واأللعاب من التالميذ أنفسهم، ووضعها يف مسـتـودع املـدرسـة،           
وتُشكل جمموعة أخرى لإلشراف على املستودع وتنظيم وارداته، وفرزها بطريقة مرتبة، ثم تـوزيـعـهـا       
على الفقراء واحملتاجني يف احلي أو يف األحياء اجملاورة. وهذا العمل يكون يف حصص الفـراغ، أو يف       
يوم تطوعي حتدده إدارة املدرسة، وهذا العمل ال يشغل التلميذ عن دراسته، فكم مـن الـوقـت يُضـيـع            
أبنائنا أمام شاشات التلفاز، أو يف املشاجرات الالهية مع أخوهتم يف املـنـزل، فـإشـغـاهلـم مبـثـل هـذه                  

 األعمال، ينظم وقتهم، ويربيهم على حب العمل اجلاد والتطوعي. 
" أن السلوك الذي يدعم مييل للتكرار أما الذي يعاقب فإن معدل صدوره سـيـنـخـفـض، هـذا قـانـون                
نفسي أصبح ذائعا، وحني نسعى إىل تطبيق منطوق يف سباقنا، فلنا أن نتوقع إن ممارسة مـؤسـسـات      
التنشئة االقتصادية باجملتمع، أو الفرد ذاته، ألساليب التدعيم أو العقاب املـتـاحـة سـواء إجيـابـيـة أو                
سلبية من شأنه تشجيع سلوكيات معينة على االستمرار، واستبعاد أخـرى. ولـكـن قـبـيـل أن نـعـرض                    
لكيفية حدوث ذلك حري بنا تعريف أنواع التدعيم والعقاب الشائعة يف الـثـقـافـة الـنـفـسـيـة بصـورة                   

. سلوك الطفل سواء املقبول أو املرفوض يتعزز باملكافآت اليت يتلـقـاهـا مـن والـديـه خـالل               ٢إجرائية " 
العملية الرتبوية ويف بعض األحيان وبصورة عارضة قد يلـجـأ الـوالـدان إىل تـقـويـة السـلـوك السـيـئ                      

 للطفل دون أن يدركا النتائج السلوكية السلبية هلذه التقوية. 
 املناهج التعليمية: -ت 

" قد يكون من السهل وضع منهج تربوي يتضمن عناصر النجاح، ولكن هذا املنهج يفقد قيم ويـتـحـول     
إىل حقيقة واقعية، ما مل يتحول إىل بشر يرتجم بسلوكه وتصرفاته ومشاعره وأفـكـاره ومـبـادئـه هـذا           

 . ٣املنهج ومعانيه، عندئذ فقط يتحول املنهج إىل حقيقة "
 : هو الدستور الذي تسري عليه اخلطة التعليمية.املنهج" 

هي مجيع اخلربات الرتبـويـة الـيت تـنـظـمـهـا املـدرسـة سـواء كـان داخـل                          املفهوم احلديث للمنهج:  
 . ٤أسوارها أو خارجها هبدف مساعدة الطالب أو املتعلم "

 
 وما بعدھا. ٢٩٥م، ١٩٩٨ھـ / ١٤١٩) : فھمي، محمد سعيد، أسس الخدمة االجتماعية، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ١(
 .٨) : فرج، طريف شرقي، األبعاد النفسية للتنشئة االقتصادية بين الواقع المجتمعي والمتوقع اإلسالمي، ٢(
 .١٨٠، ١م، ١٩٩٨، ٥) : قطب، محمد، منھج التربية اإلسالمية، القاھرة، دار الشروق، ط٣(
 .٦٣م، ٢٠٠٨ھـ/ ١٤٢٨) : نبھان، يحيى، األساليب التربوية الخاطئة وأثرھا في تنشئة الطفل، عمان، اليازوري، الطبعة العربية، ٤(



١٩٦ 

" واملنهج املدرسي معناه: توجيه العناية إىل الناحية املعرفية أكثـر مـن أي شـيء آخـر. فـالـنـاحـيـة                       
املعرفية أو انتقاء املادة الدراسية يكون هو كل شيء يف املدرسة وأي نشاط ال يتصل بـإتـقـان املـادة       

 . ١الدراسية يكون يف خارج املنهج وتكون أمهية أقل كثرياً من املادة الدراسية "
" ويُعرف ختطيط املنهج بأنه نوع من التصور ملا ينبغي أن يكون عليه املنهج، مع ربـط هـذا اجملـال          

 .٢التصوري مبجاالت التطبيق والتنفيذ مع وضع إمكانيات النجاح والفشل "
وجيب أن حيتوي املنهج على جمموعة من املعلومات واملهارات والقيم واالجتاهات الـيت يـتـضـمـنـهـا          
املنهج الرتبوي. وتفتقر مناهجنا يف معظم الدول العربية إىل الشمولية، طبعاً ال يوجد منهج شامل،  
لكن ميكن استخدام هذه املناهج بأسلوب أكثر دراية، حبيث نسبغ عليه الطابع اإلسالمـي. فـمـثـالً        
ميكننا يف دروس القراءة سرد قصة حتمل معاني تربوية هادفة عن حياة الرسول أو الصحـابـة، أو     
التابعني، والقصص كثرية كما يعلم اجلميع. يف دروس الرياضيات ميـكـن اسـتـبـدال مسـائـل الـربـا                 

 مبسائل عن الصدقة واهلبة، ومسائل صندوق توفري الربيد، مبسائل االدخار املشروع.
ويف دروس العلوم ميكن غرس حمبة اهلل داخل قلوب صغارنا من خالل تأملهم يف عظـمـة اخلـالـق       
خبلق الكون وما حييط حوهلم من كائنات حية، وكيفية التعامل مع النظام البيئي واحملافظة عـلـيـه    
يف حني كون حب اهلل فطرة، فإن حب الرسول تعلّم. علينا أن نتعلم حب رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم ونتدرب عليه، وهذا ال يتم إلّا بالتعرف على سريته الشريفة وصفاته. وهذا ممكن من خـالل   

 أسلمت املناهج التعليمية. 
" كما جيب على رجال الرتبية والتعليم والتدريب والتطوير أن يأخذوا البعد االقتصادي يف املنـاهـج    

 .٣واملقررات اليت تقدم لإلنسان يف مراحل تربية تعليمه املختلفة "
والباحثة تقرتح إعداد وحدة يف املـنـاهـج الـدراسـيـة لـلـرتبـيـة االقـتـصـاديـة وهـذا املـدخـل يُـعـاجل                                    
املوضوعات البيئية والبيتية، وقد تكون هذه الوحدة قائمة على املادة الدراسية، حبيث هتتم املناهج 
بإعداد وحدة اقتصادية يف كل مادة. وبعملية مسح للمناهج الدراسية يف سورية من مرحلة التعليم  
األساسي أي: من الصف األول إىل الصف التاسع، وحتى يف املرحلة الثانوية، مل أجد درس حيـمـل        

ال يتجاوز الدرس بضعـة    –قيمة تربوية اقتصادية متكاملة، باستثناء بعض الدروس يف مادة العلوم 
 وإىل جانبه صورة ملنع هدر املاء. طبعاً هذه قيمة تربوية جيدة، لكن كان ميكن أن نسبغ  -أسطر 

 
شر ١(  ن ل ة ل ي م ل ع ازوري ال ي ان، دار ال خاصة، عم ) : النمر، عصام وتيسير الكوفحي، مناھج وأساليب التدريس في التربية والتربية ال

 .١٢م، ٢٠١٠ھـ/ ١٤٣٠والتوزيع، الطبعة العربية، 
 .١٢٦) : المرجع نفسه، ٢(
 ٥٠) : شحاته، حسين حسين، االقتصاد اإلسالمي بين الواقع والتطبيق، ٣(



 
١٩٧ 

عليها الطابع الديين من خالل حديث نبوي شريف، وواضعو املناهج يضعون وحداهتا بشكـل مـتـوافـق       
مع املواد األخرى، فيمكن إحلاق درس العلوم الذي يتحدث عن اإلسراف، بدرس قراءة تسرد يف قصة 

لسعد رضي اهلل عنه عدم اإلسراف يف الوضوء، ويلحـق بـه      تعليم سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم
درس للمحفوظات حيفظ من خالله التلميذ أنشودة حتض على احلفاظ علـى مصـادر الـطـاقـة املـاء             

 والكهرباء، والبيئة بشكل عام. 
" كما ميكن إدخال مفاهيم اقتصادية إىل املناهج ليعتادها التالميذ كمفهوم البـيـع والشـراء واالدخـار          
واالستثمار والتنمية، التخطيط. وممارسة املعلم يف تنفيذ بعض املشاريع املقرتحة من قبل الـتـالمـيـذ        
لإلسهام يف حتقيق مردود مادي أو مشروع اقتصادي سواء للمدرسة أو للبيت أو للتالمـيـذ أنـفـسـهـم         

 .١حتى يعتادوا روح الفريق الواحد "
وللباحثة جتربة يف هذا السياق طُبقت مع تالميذ الصف السادس عـنـدمـا كـنـت أُدرس يف مـدرسـة                  
(حسن احمليميد)  يف حمافظة محص، فقمت بطرح فكرة ادخار مبلغ من املال يف حصالة، شـرط أن       
يبقى املوضوع سراً بني تالميذ الشعبة وال خيرج هذا السر ألحد مطـلـقـاً، وبـالـفـعـل كـان الـتـالمـيـذ                   
يضعون مبلغاً زهيداً من املال ال يتجاوز بضع لريات، وبعد شهر فتحنـا احلصـالـة حبضـور اجلـمـيـع،              
وقمنا بشراء هدية رمزية ملدير املدرسة ومساعده نظراً جلهوده الـفـاضـلـة يف املـدرسـة، وكـم كـانـت                    
سعادة التالميذ كبرية هبذا العمل، وكانت سعادهتم أكرب عندما اخرتت تلميذين للذهاب مـعـي النـتـقـاء        
وشراء اهلدية. فعالً كان موقفاً ال أنساه ما حييت عـنـدمـا رأيـت الـفـرحـة تـغـمـر الـتـالمـيـذ واملـديـر                            

 ومساعدته بعد استضافتنا هلم يف الصف وقدّمت عريفة الصف اهلدايا.
 القصة التعليمية اهلادفة: -١

القصص هي عامل حبد ذاته، يُحرك هبا العقول، ويثبت هبا القلوب، وتستنبط منـهـا الـدروس والـعـرب،          
وميكن استخدامها كوسيلة دعوية من خالل سرد بعض القصص النبوية، وما ورد يف كـتـب الـتـاريـخ              
على األهل وخصوصاً يف حال التعب البدني والنفسي. فما أمجل أن يسمع األوالد يف املـنـزل قصـص       
األنبياء والصحابة، وقصص األولني، وما أمجل أن تسمع البنت قصة زوجات الـنـيب وبـنـاتـه وكـيـفـيـة              

 معيشتهم يف بيوهتن. 
 
 .٥١م، ١٩٨٩، ١) : الحاج، خالد محمد علي، أعالم التربية والمربين من القدماء والمحدثين، عمان، الناشر المؤلف، ط١(



١٩٨ 

" يف القصة سحر يسحر النفوس منذ قديم األزل، وال شكَّ يف أن قارئ القصة وسامعها ال ميـلـك        
إال أن يتخيّل نفسه أنه كان يف هـذا املـوقـف أو ذاك. ويـقـول اخلـرباء إن الـطـفـل يـبـدأ عـادة يف                                    
االستمتاع بسماع القصة حني يبلغ الثانية من عمره. وحني يبلغ الطفل الرابعة يكونون قـد وصـلـوا       
إىل درجة من معرفة احمليط فيهوى الطفل قصص املغامرات. ويف سـن اخلـامسـة يـكـون الـطـفـل                  
مستعداً للتعلم، ومييل إىل القصص اليت تُعطيه املعلومات، وتقدم له املعرفة. وينـبـغـي خـالل تـلـك            
املرحلة جتنيب الطفل احلكايات املفزعة واملخيفة كقـصـص اجلـنِّـيـات والسـحـرة واألشـرار. وأمـا                   
أطفال السادسة والسابعة فيستمتعون بالقصص الشعبية. ويف الثامنة والتاسعة مييل األطفال إىل    
معرفة املاضي، ويبدؤون التوجه إىل الرتاجم وقصص السرية الذاتية وسـري أبـطـال احلـروب. وأمـا               
أطفال العاشرة واحلادية عشرة فيبدؤون يف هذا السن باختاذ القدوة واملثل األعلى، فـهـم حبـاجـة         
إىل قصص العظماء، واملخاطرات واحلروب. وال ميكن بالطبع حتديد بداية تلك املراحل وهنـايـتـهـا        

 .١يف حياة الطفل، فهي ميكن أن تتداخل زمنياً، كما ختتلف بني الذكور واإلناث "
" ال شك أن حلكاية ما قبل النوم أمهية خاصة عند الطفل، فهي تظل راسـخـة يف ذاكـرة الـطـفـل               

وتثبت يف خمه أثناء النوم، وعلى األم أن تلتزم اختيار النهايات السعيدة لـقـصـتـهـا، واالبـتـعـاد عـن              
قصص العنف أو احلكايات اخلرافية، فينطبع شكلها املخيف يف ذاكرة الطـفـل ويسـبـب لـه األرق.            
وقد ناشد أطباء النفس عند األطفال، األمهات أن يعودوا إىل إتباع عادة حكاية النوم، تـرويـهـا األم      
بصوهتا احلنون بدالً من االعتماد على ما يعرضه التلفاز وأشرطة الفيديو، فوجـود األم إىل جـوار         

 .٢سرير ابنها قبل نومه يزيد من ارتباطه هبا، وجينبه املخاوف والكوابيس أثناء النوم "
"ويروي التاريخ اإلسالمي قصصاً موحية عن صدقـات وحسـنـات قـدّمـتـهـا األجـيـال اإلسـالمـيـة                      

 األوىل.
ولدى قراءة تلك القصص خيرج اإلنسان بانطباع هو أن املسلمني األوائل قد تصرفوا كمـا لـو أهنـم        
قد رأوا بأم أعينهم اجلزاء الذي ال يُوصف الذي ينتظر احملسنني يف اجلنة. ومن املهم أن نضـيـف        
أن احلث على الصدقة مل يكن إلعطائها فقط للمستحقني من املسلمني، بل إن التعاطف قد مشـل    
اجلريان واحملتاجني من معتنقي الديانات األخرى، ويروي عبد اهلل بن عمر الصحابي اجلـلـيـل أنـه       
كان يقول خلادمه دوماً حني يذبح شاة " تذكر جارنا اليهودي". وتعرض هذه القصص العالقة بـني      

 مسؤولية الفرد االجتماعية وتضامن اجملتمع اإلسالمي ككل، فيجب على الفرد أن ينسق حاجاته 
 
 .١٧) : الحاج يحيى، يحيى، القصة وأثرھا على الطفل المسلم، جدة، دار المجتمع، د.ت،١(
 .٤٣م، ١٩٩٢ه/ ١٤١٢) : شحاته، حسين، قراءات األطفال، القاھرة، الدار المصرية اللبنانية، ٢(



 
١٩٩ 

حبيث تتواءم مع املسؤوليات االجتماعية وكذلك طموحاته املادية حبـيـث ال تـطـغـى عـلـى الـتـزامـاتـه                    
 . ١الروحية "

"كل قصة تستجيب ملطالب الطفل، واحتياجاته، وتتجاوب مع جتربته اخلاصة هي قصة تستحق منـه   
االهتمام، وتشدُّ إليها انتباهه، وإن كانت مالئمة القصة له تعتمد على عمره، ومستوى الـنـضـج الـذي       
بلغه، وعلى مستوى عائلته الثقايف واالجتماعي. كما أن مـن احلـكـمـة أن نـبـعـد عـن أمسـاع الـطـفـل                          
القصص اليت يسيطر عليها عنصر الشّر، أو اإلساءة إىل عالقته مع أهلـه وذويـه، وخبـاصـة والـديـه،             
ألنه يكون يف هذه السن يف مرحلة يبين فيها مُثُلَهُ وقيمه، واليت يكون فيها لذويه وأهله األثر األكرب يف 
ذلك. والقصة بالنسبة للطفل هي كاألكل املمتع املغذّي، تبعث فيـه الـدفء واحلـنـان، وهتـبـه السـرور                 
واملتعة، وقد تُساعد على متثل التجربة، واالهتداء إىل حلّ ملشاكله اليومية، ضمن حدود فهمه وضمن 
قدراته العقلية والعاطفية، كما أهنا تشركه ولو على مستوى بسيط يف التجارب، والعواطف اإلنسانية. 
والقصة اجليدة إذا قُرئت أو سردت بشكل جيد، مع استيفاء شروط القراءة املعربة أثارت يف األطـفـال   

 .٢حُب األدب وامليل إليه، وإىل تقديره "
إذاً ميكن للمربني من خالل القصة تعزيز القيم اإلميانية االقتصادية فأي سلوك أبنائهم ملـا لـلـقـصـة        
من إجيابي يف حياة الطفل، فهي عامله املشوق الساحر الذي يسافر به خبيـالـه إىل عـامل يصـوغ مـن              
خالله مفرداته، ويرسم أحالمه ويبين خمططاته، ويسرتسل يف عـامل الـطـفـولـة الـرائـع عـامل الـرباءة                    
والنقاء، عامل احلب الصايف، والعيش السعيد، فلماذا حنرم أبنائنا من هذا العامل اجلمـيـل؟ ونـرتكـهـم        
أمام شاشات احلواسيب ميارسون ألعاب الـعـنـف والصـراع املـقـيـت، ويـنـامـون مـتـعـبـني، وحيـلـمـون                              
بالكوابيس، والقتل والعنف والقسوة. ومما ال شكّ فيه أنّ القصة احملكمـة الـدقـيـقـة تـطـرق السـامـع                 
بشغف، وتنفذ إىل النفس البشرية بسهولة ويسر، ولذا كان األسلوب القـصـصـي أجـدى نـفـعـاً وأكـثـر                
فائدة. واملعهود أن مييلَ الطفل إىل مساع احلكاية، لذا ينبغي على املربّني أن يفيدوا مِنها يف جمـاالت     

 التعليم.
 الدرس النموذجي اهلادف: -٢

" إن املوقف الصفي هو موقف منظم يتم فيه هتيئة الفرص أمام الطلبة إلجراء تفاعالت لفظية بينهم 
 وبني املدّرس، وبني الطلبة أنفسهم، فكلما زادت املبادرة من قبل الطلبة أنفسهم، وكلما كان املدرس 

 
 .٤٦م، عمان، دار البشير، ١٩٨٨ھـ/ ١٤٠٩) : عبد الرؤوف، محمد، تأمالت إسالمية في الرأسمالية الديمقراطية، ترجمة غالي عودة، ١(
 .١٦١) : يُنظر، عدس، محمد عبد الرحيم، اآلباء وتربية األبناء،٢(



٢٠٠ 

مشجعاً، متقبالً ألفكار الطلبة ومشاعرهم كان معلماً غري مباشر، وإذا ما ركز املدرس على سلـوك  
. وترتب على ذلك ظهور قيم تربويـة إجيـابـيـة مـثـل             الشرح والنقد، والتعليمات كان مدرساً مباشراً
املدرس اجليد هو املدرس الذي يتبنى فرضية تنظيم موقف التـعـلّـيـم، وإتـاحـة فـرص املشـاركـة..                 

 .١بينما ميارس املدرس املتسلط عكس ذلك "
طفل متميز عن نـوع الـتـعـلـيـم الـذي حيـلـمـون بـه، خـلـصـت                            ٢٠٠" ويف دراسة متميزة سُأل فيها 

الدراسة إىل إهنم ال يطمحون يف تغري املادة التعليمية بقدر ما يطمحون يف تغيري أسلوب التـدريـس.   
وعندما سُئلوا عن نوع املعلم الذي يطمحون يف التعامل معه، كانت إجابتهم تركز على أن يكون هذا 
املعلم أن يتعامل معهم كصديق حنون يف أسلوب تدريسه، وكذلك يـنـبـغـي أن يـكـون مـلـمـاً بصـورة                   

 . ٢متقنة باملعلومات اليت يتعامل معها "
" إن املعلم النبيه املثقف يستطيع أن يتعامل مع عرض الوسيلة التعليمية مبا يناسب تالمـيـذه فـهـو        
املقيم الوحيد هلم ويستطيع خبربته وذكائه اختيار األسلوب األمثل مع تـالمـيـذه، وحسـب املـواقـف           
التعليمية اليت يراها مناسبة ملستواهم. ويتفاوت املعلـمـون بـقـدراهتـم يف صـنـع وإعـداد الـوسـيـلـة                        
التعليمية للمواقف الصفية اليت يُعدون هلا تلك الوسائل، وجيب أن تـؤدي الـوسـيـلـة اهلـدف الـذي                
وُضعت من أجله، وأن تكون من خامات البيئة احمللية، وجيب أن تكون قلـيـلـة الـتـكـالـيـف واقـعـيـة،                

 . ٣وختدم أكثر من موقف تعليمي "
ويبني املعلم لتالميذه املواد املستخدمة يف صُنع هذه الوسيلة فتكون منوذجاً هلـم لـالـسـتـفـادة مـن            
خامات الطبيعة ومن بقايا األشياء اليت ترمى على أهنا قـمـامـة. وعـلـى الـرغـم مـن وجـود خـطـة                         
دراسية لكل مادة، يضعها املختصون، إال أن املعلم الناجح، يستطيع بأسلوبه العـلـمـي، تـطـبـيـق كـل             
درس كدرس منوذجي، يُوظف فيه خرباته، ووسائله التعليمية مهما كانت بسيطة، لتخدم الـعـمـلـيـة        

 الرتبوية، وتصل بعمق وفهم ألذهان التالميذ. 
 املمارسة التعليمية الصحيحة: -٣

" إن عملية ربط التعليم باحلياة الواقعية اليت يعيشها التالميذ، من خـالل األمـثـلـة احلـيـة مـثـالً،                  
تساعدهم على عملية اإلبداع وذلك بتدريبهم على حل مشاكل الواقع، وهذا يعطيهم الثقة الالزمـة  

 . ٤بأنفسهم، ويساعدهم على اإلعداد للمستقبل الذي ينتظرهم "
 
 .٨٢) : عامر، طارق عبد الرؤوف ومحمد ربيع، الصف المتمايز، ١(
 .٢٧) : المرجع السابق،٢(
ع، ط٣(  وزي ت شر وال ن ل ق ل طري / ١٤٢٤، ١) : القبالي، يحيى، الوسائل التعليمية، المرجع الشامل في الوسائل التعليمية، عمان، دار ال ھـ

 بتصرف. ٤٢م، ٢٠٠٣
 .٢٩) : عامر، طارق عبد الرؤوف ومحمد ربيع، الصف المتمايز،٤(



 
٢٠١ 

" فالطريقة التعليمية يف ظل الفكر الرتبوي احلديث ليست عمالً احتكارياً أو طريق موحدة تفرض أو    
تلقن، يتبعها املعلمون وينفذها آلياً، بل هي وسيلة تعتمد على حسن التصرف وفقاً للظروف القائمـة،  
ومعيار جناحها يتوقف على مدى أثرها يف نفوس التالميذ. وباإلضافة إىل مـا تـقـدم فـلـكـل مـوقـف                  
تعليمي ظروف معينة، وكذلك لكل جمموعة من التالميذ قدرات خاصة، وبالتايل لكل مـدرس خـربتـه      
ومهارته وكفايته، مما يؤكد ضرورة العناية باختيار طرق التدريس املالئمـة، فـالـطـريـقـة الـتـدريسـيـة               
الناجحة يف موقف ليس معناه جناحها يف موقف آخر. ألن هناك عوامل خمـتـلـفـة تـؤثـر يف املـواقـف                

 .١التعليمية العديدة "
" يستطيع قادة الرتبية والتعليم أن يهدوا الطريق إىل برنامج اقتصادي أكثر مثالية للمجتمع ككل كـمـا      

 .٢ينبغي للجان اإلشراف أال تسرتشد يف ختطيطها باعتبارات امليزانية وحدها "
" يف أثناء التدريس باملدارس جيب أن تُشجع املناقشة احلرة بشأن القضايا االقـتـصـاديـة. وجيـب أن              
يطالب التالميذ بتحليل األفكار واألساليب االقتصادية املعاصرة واملاضية حتليالً ناقداً، وذلـك حـتـى      
ال يقتصر أمرهم على أن يعكسوا بال تفكري أوضاع أسرهم اخلاصة. وإن الشباب لـيـفـسـد إعـدادهـم            
ملواجهة التحديات اجلسيمة يف العامل املعاصر إذا منع احلقوق مـدرسـيـهـم مـن إثـارة األسـئـلـة حـول                   

 . ٣مسوغات املعتقدات واألساليب االقتصادية املختلفة "
يُوصى بتوضيح القيم كإجراء تعليمي، وبتطوير القيم كاسرتاتيجية إشرافيـة، إن األمنـاط السـلـوكـيـة             
للمعلم جيب أن تكون كالً متسقاً حتى يكون هلا أكرب األثر على التالميذ فـعـنـدمـا يـفـحـص املـعـلـمـون                
قيمهم ويوضحوهنا، فإهنم سيختارون أنواع السلوك التعليمي املناسب، وسيستخدمون االسرتاتيجيـات  
األكثر فعالية. فاملوقف القيمي جيلب االتساق لسلوك املعلم ويضفي عليه االلتـزام. وجيـب أن تـكـون             
العناصر األساسية يف الرتبية مدار اإلشراف لتطوير القيم مثل التالميذ واملنهاج والتعليم والتعلُّم كمـا  

. "جيـب أن يـكـون            ٤جيب القيام بنشاطات توضيح القيم يف اللقاءات اإلشرافية الفردية واجلـمـاعـيـة"       
اهلدف األمسى لكل تعلم أو تعليم فهم احلقائق واملفاهيم وليس جمرد احلفظ يف الـذاكـرة. فـالـفـهـم              

 يعين أن األمر قد اجتاز مرحلة األسلوب احلسي احلركي ومرحلة التفكري وتأثريه يف تقدم 
 
 .٢١٥م، ١٩٨٤ھـ/ ١٤٠٤) : الخطيب، رداح، وأحمد الخطيب ووجيه الفرح، اإلدارة واإلشراف التربوي، عمان، دار الندوة للنشر، ١(
اھرة، مركز ٢(  ) : فينكس، فيلييب ھـ، التربية والّصالح العام، ترجمة السيد محمد العزاوي ويوسف خليل، مراجعة محمد سليمان شعالن، الق

 .٢٥٦م، ١٩٦٥ه/ ١٣٨٤كتب الشرق األوسط، 
ان، ٣(  خ، عم ) : فيفر، ايزابيل وجين دنالب، اإلشراف على المعلمين دليل لتحسين التدريس، ترجمة محمد عيد ديراني، مراجعة عمر الشي

 .٢٥٧م، ٢٠٠١ھـ/ ١٤٢١، ٣الجامعة األردنية، ط
 .١٦٦) : فيفر، ايزابيل وجين دنالب، اإلشراف على المعلمين دليل لتحسين التدريس ٤(
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اجملتمعات وتطور احلضارة. وهذا يعين أن الناس يف اجملتمع يصبحون من ساللة اإلنسـان املـاهـر         

 أي: اإلنسان املاهر. (homo sapins)وبذلك يستحق هؤالء الناس تسميتهم هبذا االسم العلمي 
واملعلم الناجح هو الذي يستعمل أسلوباً يفيد من الطالب يف موضوع معني ثم يغري األسلوب ليفيـد  
فئة أخرى من الطالب كما أنه يغري أساليب التعليم حسب متطلبات فهم املوضع واملواضع يف املـواد  

 . ١املختلفة ختتلف يف األساليب الناجحة لفهمها "
واملعلم الناجح يستطيع ضرب أمثلة من الواقع إليصال املعلومة االقـتـصـاديـة إىل الـطـالب بشـكـل               
مياثل حياته االجتماعية واالقتصادية، فال يقتصر على األمثلة املوجودة يف الكتاب ويستـخـدم مـن      
قصص الصحابة والتابعني أو القصص اهلادفة مدخالً للدرس، ومن املسـائـل والـتـدريـبـات طـرقـاً               
للتفيذ والتجربة، فيمكن للمعلم أن يُعطي التالميذ بني أسئلة إضافيـة عـن واجـبـات الـكـتـاب بـني                 

 الفينة واألخرى ويف الدروس اليت حتمل طابع اقتصادي.
 دور اجملتمع واإلعالم:املبحث الثالث: 

" يعترب اجملتمع وسيلة لقيام الثقافة ووجودها واستمرارها. كذلك فـإنـه ميـد اإلنسـان بـاحلـمـايـة                   
والراحة والغذاء والرتبية. ويتدخل اجملتمع يف مضمون أفكار الفرد املنتمي إليه يف أحالمه وآمـالـه.    

 . ٢بل ويف كثري من أمراض عقله وجسمه "
والدين اإلسالمي دين مجاعة أوالً، وما األسرة إال خـلـيـة مـن خـاليـا اجملـتـمـع، واجملـتـمـع جسـد                          
واألسرة عضو من أعضائه، وكلما تعافت األسرة كان اجلسد أقوى، وخلى من األمراض لذلك قـال    

مَثَلُ الْمُؤْمِنِنيَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَـثَـلُ الْـجَـسَـدِ إِذَا           "الرسول صلى اهلل عليه وسلم:  
 . ٣اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى "

"مل تستخدم كلمة اجملتمع يف القرآن بل استخدم بدالً عنها كلمات "األمة" و"القرية" لـلـداللـة عـلـى             
(تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا   ما نقصده حالياً بكلمة اجملتمع وذلك كما يف قوله تعاىل: 

) [البقرة:   ].١٤١كَسَبْتُمْ وَالَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
) [البقرة:   ]. ٢١٣وقوله تعاىل: (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّنيَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

واملقصود من اجملتمع تلك اجلماعة أو (اجلماعات) من الناس الـذيـن يـعـيـشـون يف أرض واحـدة،                  
 وتوحد بينهم األنظمة والقوانني والتقاليد واآلداب والعادات، ويعيشون حياة اجتماعية واحدة. 

 
 .١٤١) : الكرمي، زھير محمود، اإلنسان والتعلم، ١(
ث، ٢( حدي جامعي ال كتب ال م ة، ال دري ) : رشوان، حسين عبد الحميد أحمد، العالقات العامة واإلعالم من منظور علم االجتماع، اإلسكن

 .٢٨٤م، ١٩٩٧ھـ/ ١٤١٨
 .٢٠) ٦٧٥١، حديث (٨) ، ١٧) ، باب تراحم المؤمنين وتعاطفھم وتعاضدھم (٤٦) : مسلم، الجامع الصحيح، كتاب البر والصلة(٣(
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إن اجملتمع اإلسالمي هو يف حقيقته وواقعه جمتمع اخلالفة الربانية. بل إن اجملتـمـع اإلسـالمـي هـو           
اإلطار االجتماعي الذي يغمر طاقات اإلنسان وإبداعاته ويفتح له أوسـع أبـواب املسـامهـة يف إعـمـار               
األرض حسب التوجيه القرآني ولعب دوره اإلجيابي املـرسـوم يف حـركـة الـتـاريـخ الـبـشـري واملسـرية                        

 .اإلنسانية اهلادفة حنو اهلل سبحانه وتعاىل

اجملتمع اإلسالمي هو التجسيد احلي لألطروحة اإلسالمية للحياة اإلنسانية، وهو الرتمجة األَمنـيـة    " 
 .١للمذهب اإلسالمي أمراً إهلياً واجباً على مجيع املؤمنني "

 الندوات التثقيفية التعريفية: -١
) ،    ٥-٢: هي عبارة عن مناقشة متكاملة بني جمموعة من املتخصصني يف موضوع معني (  الندوات"  

ومجهور معني يف جوانب خمتلفة من هذا املوضوع ويتناول املختصون املوضوع من جوانبه املتعددة كـل  
منهم يتناوله من زاوية أو من جانب معني. ولذلك تُعد الندوة من وسائل االتصال اليت تتيح الـتـفـاعـل        

 .٢بني املرسل (وهم املختصون) وبني املستقبل (اجلمهور) حول موضوع معني "
وقياساً على ذلك، فإن من واجب الدولة يف االقتصاد اإلسالمي أن تضع وتـطـبـق مـقـايـيـس وأمنـاط             
لإلعالن التجاري حبيث حتول دون حتوله إىل قوة رهيبة يف يد املنتجـني لـتـصـريـف مـبـيـعـاهتـم عـن                  
طريق إيهام املستهلكني، وإغرائهم مبزايا ومهية للسلـعـة، والـعـبـث مبشـاعـره وغـرائـزه، واسـتـثـارهتـا                      

 بصورة مدمرة لصحته املادية والعقلية والنفسية. 
كما يوجب الفكر االقتصادي اإلسالمي على الدولة التدخل بصورة، مباشرة أو غري مـبـاشـرة لـكـسـر           
أساليب االحتكار املشهورة كإقفال األسواق والتحكم يف اإلنتاج من خالل سد منافذ الـتـمـويـن بـاملـواد         
اخلام، أو منافذ التسويق وإغراق األسواق لتدمري املؤسسات املنافسة وغريها ويتمـثـل دور الـدولـة يف           
فسح اجملال أمام دخول مؤسسات جديدة لرتشيد العمليـة اإلنـتـاجـيـة، وحتسـني السـلـع، وختـفـيـض                    
السعر. وإذا كان االقتصاد اإلسالمي يقف إىل جانب املستهلك وحيميه من املـمـارسـات الضـارة الـيت           
قد تقع عليه من اآلخرين فإنه يف نفس الوقت يوجه عناية كربى للمستهلك ذاتـه مـن خـالل تـرشـيـد             
استهالكه ليحميه من األضرار اليت قد يلحقها هو بنفسه. فمن واجب الـدولـة السـهـر عـلـى الـرتبـيـة                 

 االقتصادية، للفرد حيث تعلمه القيم واألخالق املنظمة للسلوك االستهالكي للمسلم وتوفر له البيئة 
 
 .٣٢م، ١٩٨٧ھـ/ ١٤٠٨، ٢) : عبد الجبار، محمد، المجتمع (بحوث في المذھب االجتماعي القرآني) ، بيروت، دار األضواء، ط١(
 .١٨٠) : مھدلي، محمد محمود، المدخل في تكنولوجيا االتصال االجتماعي، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، د.ت، ٢(
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النظيفة اخلالية من السلع غري النافعة اليت تضره يف صحته ونـفـسـه ومـالـه. وتـرهـبـه بـاملـراقـبـة                    
والعقاب، وتذكره باجلزاء واحلساب. فالدولة تساعد الفرد على تنقية رغباته، وتـرقـيـة حـاجـاتـه،            
وضبط إنفاقه وترشيد سلوكه االستهالكي عندئذ يتوسط إنفاقه بني التقتري ويـعـتـاد االدخـار ولـو          
مبقدار قليل من املال ويكون إنفاقه على الطيبات يف اعتدال، وحتريـم ألـوان االسـتـهـالك الضـار،             

 . ١بدوافع العقيدة واإلميان، وسلطة الدولة، ورقابة اجملتمع "
تزخر األمة املتقدمة بالكثري من اجملامع العلمية واملنتديات الفـكـريـة الـيت يـلـتـقـي فـيـهـا الـعـلـمـاء                        
واملثقفون واملفكرون ملعرفة اجلديد واملفيد عرب احملاضرات والندوات واللقاءات يف شـتـى جمـاالت        
املعرفة والواقع. وحضور مثل تلك احملاضرات والندوات يعترب رافدا مهما مـن روافـد مـلء الـفـراغ             
مبا يفيد يف الرتبية الذاتية. وتكون احملاضرة غالبا تلخيصا لكم هائل من املعلومات ورمبا لتجارب  
سنوات عديدة تلقى على املستمعني يف فرتة حمدودة وتوفر عليهم وقتا وجهدا كبريين يف حتصـيـل     
واستيعاب تلك املعلومات. كما أن يف حضور الـنـدوات فـرصـة لـالـسـتـفـادة مـن خـربات اآلخـريـن                         
وجتارهبم وفرصة ملعرفة وجهات النظر املتباينة أو املتفقة وتعـويـد الـنـفـس عـلـى متـحـيـص اآلراء                   

(الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِيـنَ هَـدَاهُـمُ الـلَّـهُ           النتقاء الصاحل منها واملناسب.  
) [الزمر:     ويقع على كاهل هذه الندوات، عبءً كبرية إن قامت به علـى  ].  ١٨وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

الوجه األكمل سامهت حبل الكثري من املشكالت االقتصادية اليت تعاني منها اجملـتـمـعـات قـاطـبـة،          
واجملتمع العربي بشكل خاص، فيمـكـن عـقـد نـدوات دوريـة يف املـراكـز الـثـقـافـيـة واملسـاجـد أو                                
اجلامعات حتت إشراف املؤسسات االجتماعية، والدينـيـة. تـنـاقـش هـذه الـنـدوات وتـعـرض أهـم                       

 احللول ملشكالت اقتصادية هامة منها:
 * مشكلة إسراف املاء والكهرباء واملوارد الطبيعية.

 *احلد من اإلنفاق االستهالكي، ومعاجلة محى التسوق الشرائي. 
 *معاجلة اإلدمان التسوقي للسلع واملاركات العاملية.

*التعريف باملنتجات والسلع الوطنية، والتشجيع على شرائها؛ ألهنا األرخص واألجود، بـاإلضـافـة       
إىل أن شراء املنتج الوطين، يرفع من اقتصاد البلد، وحيد من هيمنة حتـكـم الـدول االسـتـعـمـاريـة               

 الكربى يف رقاب الدول العربية واإلسالمية.
 * التعريف باألزمات االقتصادية العاملية، واجملاعات العاملية.

 
مر ١(  ؤت م اھرة، ال ق ) : لعمارة، جمال، موقف الفكر االقتصادي اإلسالمي من انعكاسات ظاھرة العولمة على دور الدولة في االقتصاد، ال

 .١٢م، ٢٠٠٥ھـ/ ١٤أيار،  ٢٩/ ٢٨العلمي السابع للجمعية العربية للبحوث االقتصادية، علم االقتصاد والتنمية العربية،
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وجيب أن يرافق هذه الندوات محالت إعالمية مرئية، وإعالنات طرقية، مع التشجـيـع عـلـى حضـور          
هذه الندوات بأساليب وطرائق متعددة. فقد جند آالف األشخاص يف حفلٍ غـنـائـي سـاهـر، ملـطـرب             
تافه، وقد جند آالف املشجعني يف مالعب كرة القدم، وآالف املستطعمني يف املطاعم واملقاهـي. وقـد      
جند بضع أشخاص يف ندوة ثقافية، أو أدبية، أو علمية. إنّا ال نقلل من أمهية الـفـن أو الـريـاضـة، أو               

 االستمتاع بالراحة، ولكن الرتبية االقتصادية اإلسالمية تسعى إىل كل ما هو هادف وبناء. 
 احلمالت اجلماعية: -٢

" تساعد الفرد على الوصول إىل مستوى االستقالل الشخصي عن الوالدين وسائر ممثلـي السـلـطـة.        
تساعد يف اكتساب االجتاهات واألدوار االجتماعية املناسـبـة، فـالـفـرد يف أثـنـاء مشـاركـتـه يف هـذه                        

 .١اجلماعة يكتسب ويتعلم مكانات وأدوار اجتماعية مثل القيادة، والتبعية "
تتيح الفرص ألفرادها لتوسيع آفاقهم االجتماعية، وإمناء خرباهتم واهـتـمـامـاهتـم، حـني تـتـوىل هـذه                  

 اجلماعات ماال تستطيع املؤسسات األخرى متابعته.
" دور اإلعالم يتمثل يف حتقيق أهداف احلمالت اإلعـالمـيـة مـن خـالل نشـر الـفـكـرة وتـوضـيـحـهـا                            

. وهلذا فاحلمالت اجلماعية حباجة إىل اإلعالم للتعريف هبا، واحلض على  ٢وشرحها شرحاً مفصالً " 
املشاركة فيها. وهذه احلمالت جيب أن تأخذ طابعاً تربوياً اقتصادياً، تسهم من خالهلا يف احلـد مـن      
استنزاف املوارد الطبيعية، وتدفع باجملتمع حنو ترشيد اقتصادي معتدل، يعود نـفـعـه عـلـى اإلنسـان             

 وعلى البيئة، وسنعرض مثاالً حلملة مجاعية متت يف العديد من احملافظات السورية. 
هي محلة أطلقتها اهليـئـة الشـبـابـيـة         م:   ٢٠١٠  -١-  ٥محلة تدوير الورق الوطنية التطوعية 

 للعمل التطوعي، وتسهم يف احملافظة على الغطاء األخضر وتوفري املياه.
أما الربامج املستقبلية هلذه احلملة تشمل محالت أخرى تسـتـهـدف تـدويـر الـزجـاج، بـاإلضـافـة إىل                     
موضوعات خدمية وطبية من خالل مشاركة املتطوعني يف وضع خـطـط ومـراحـل تـنـفـيـذ وتـقـيـيـم                     

 . ٣املشاريع التطوعية "
إن محلة تدوير الورق من أهم اإلعمال التطوعية اليت قام هبا االحتاد الوطين لطلبة سوريا، حـيـث مت        

 فيها إشراك املتطوعني يف مرحلة التخطيط هلذه احلملة وذلك من خالل تشكيل ورشة عمل شارك 
 
 .٣٢٢) : زھران، التربية والتنشئة االجتماعية، ١(
 .٢٠٥) : مھدلي، محمد محمود، المدخل في تكنولوجيا االتصال االجتماعي، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، د. ت، ٢(
)٣ : (http://lutoss-g.ibda3.org/t7037-topic 
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/ متطوع مت من خالهلا الوصول إىل خطة عمل و برنامج متكامل هلذه احلمـلـة    ١٠٠فيها أكثر من /
/ وكانت انـطـالقـة احلـمـلـة مـن كـلـيـة احلـقـوق، وكـلـيـة                              ٢٠١١  -١ -٥وكان اليوم األول للحملة /

االقتصاد حيث مت إخراج الورق من مجيع مكاتب وغرف وساحات الكلية، ووضعها ضمن حـاويـات   
وبعد االنتهاء من مجع مجيع النفايات الورقية مت ترحيلها إىل مـعـمـل الـورق مـن             خمصصة للورق،

 أجل إعادة تصنيع الورق هبدف االستفادة منه وهلذه احلملة جمموعة من األهداف أمهها:  
.نشر ثقافة التطوع وما حيمله املتطوع من أهداف سامية 
 .احملافظة على البيئة ونظافتها 
" ١حتقيق مردود اقتصادي من خالل محلة تدوير الورق. 

"ال خيلوُ منزل أو مدرسة أو معمل أو مكتب أو مؤسسة حكومية أو أي مكان من األوراق اليت تتبـدل   
كل يوم، ويُتلف بعضها ويُحفظ بعضها اآلخر، وأصبح هدر الورق بالنسبة لطالب املدرسة الصـغـري     

 أو الكبري أمراً عادياً فكيف بالنسبة للشركات. 
وجاءت مؤخراً اهليئة الشبابية للعمل التطوعـي لـتـدارك هـذا اهلـدر بـإطـالق محـلـتـهـا الـوطـنـيـة                            

/، والبدء بالعمل الفعلي يف    ٢٠١٠  -١٢  -٥التطوعية لتدوير الورق، فكان اإلعالن عن احلملة يف / 
/، حيث متت دعوة الشباب للتطوع واملبادرة وطرح األفـكـار والـربامـج          ٢٠١١الشهر األول من عام /

 والنشاطات اليت يروهنا مناسبة إلغناء احلملة، فكانت البداية يف كل من حمافظة دمشق، حلب
 ومحص ودير الزور وسبق ذلك ورشات تدريب للمتطوعني. 

 ) طن ورق؟ ١ختيلوا ماذا يفعل.. (
% من الطاقة اليت حنتاجها إلعادة تصنيع الورق من خاماته األولية،   ٦٠)  غالون من املاء، و ٧٠٠٠( 

) كـيـلـو واط سـاعـي مـن              ٤٠٠٠) ليرتاً من الوقود، و(  ١٤٣٨) كيلوغرام من تلوث اهلواء، و(  ٢٧٢١٦و(
 ) شـجـرة كـبـرية.         ١٧) مـرت مـكـعـب مـن احلـجـم يف مـدافـن الـنـفـايـات، وإنـقـاذ لــ(                                    ٢الكهرباء، و( 

ختيلوا هذا ما يوفره إعادة تصنيع طن واحد من الورق، كما ذكرت دراسة اهليئة الشبابـيـة لـلـعـمـل         
التطوعي، عندما بدأت محلة تدوير الورق وانتشرت إعالناهتا تعرضت لعدة أسئلـة مـن املـواطـنـني          
فيما خيص آلية عمل احلملة وإعالماً ملن سألين وللجميع فقد استفسرت من اهليئة الشبابية عـن    

) شريكاً من مجـعـيـات أهـلـيـة          ١٢أسئلتهم. أفادتنا اهليئة الشبابية بأهنا عملت يف هذه احلملة مع (  
 ومنظمات دولية ووزارات ومؤسسات حكومية، وتوزع هؤالء الشركاء على أربعة قطاعات وهم 

 
)١: (http://furatnuss.com/news.php?action=view&id=362 
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القطاع اخلاص حبيث يقوم الشركاء بـتـأمـني احلـاويـات         -اهليئات احلكومية  -اجلامعات  -املدارس 
املطلوبة والالزمة للقطاع الذي استلموه، ويف حال اتصلت أي مدرسة أو جـامـعـة أو شـركـة بـاهلـيـئـة                    
الشبابية وطلبت حاويات فتقوم اهليئة بتأمينها مباشرة. وأحـد األشـخـاص سـأل: أنـه يف حـال كـان                      
ميلك قدراً من الورق ويف منطقته ال يوجد حاوية تابعة للحملة فكيف سريسله، أجابـتـه اهلـيـئـة بـأنـه            
يستطيع االتصال باهليئة وإعطاءهم العنوان، فتقوم اهليئة بإرسال شخص إلحضار الورق وهـذا يسّـر     

 اهليئة ألنه يدعم احلملة. 
فيما يتعلق باحلاويات وشكلها فتم تصميم وتصنيع منوذج حلاوية خمصصة لفرز النفـايـات الـورقـيـة        
العتمادها من قبل الشركاء، وحتمل احلـاويـة شـعـار احلـمـلـة وشـعـار اجلـهـة املصـنـعـة، بـاإلضـافـة                              
لتخصيص جزء من احلاويات املوجودة يف القطاعات للبدء حبملة فرز النفايات الورقية بعد تأهيلـهـا   
ووضع ملصق مقاوم للعوامل اجلوية يشري إىل أهنا خمصصة هلذا الغـرض. تـعـتـرب احلـمـلـة الـوطـنـيـة                   
لتدوير الورق خطوة ريادية إلنقاذ آالف األشجار وهـو أكـثـر األمـور أمهـيـة بـعـد تـقـلـص املسـاحـات                          
اخلضراء يف بلدنا، باإلضافة لنقص املياه وازدياد التلوث، لذلك علينا التعاون مجيعاً لـتـقـلـيـل نسـبـة          
اهلدر بأبسط شيء نستطيع فعله وهو مجع الورق يف كيس خاص، ليتم إرساله ملعامل تـدويـر الـورق،        
وجيب أن يعي أطفالنا يف املدرسة ويف املنزل دور محلة تدوير الورق ليسامهوا فيـهـا، فـاألطـفـال مـن           

 . ١الشرائح األكثر استهالكاً للورق، فتدوير الورق ذو أمهية كبرية على املدى البعيد "
هذه احلمالت تشجع األبناء على املشاركة يف العمل، وعلى املؤسسات االجتماعية تشجيع مـثـل هـذه        
احلمالت، وتكثيفها، وتنوع وتعدد مقاصدها، فيمكن إطالق محـلـة جلـمـع املـالبـس، وأخـرى جلـمـع                    
الدواء، وثالثة جلمع األلعاب وغريها كثـري، وكـل هـذه احلـمـالت سـتـسـاهـم يف رفـع سـويـة الـرتبـيـة                                
االقتصادية يف اجملتمع، فيعتاد األبناء على العمـل الـتـطـوعـي، ويشـاركـون بـاحلـفـاظ عـلـى الـبـيـئـة،                           
ويساعدون الفقراء واحملتاجني بأشياء مفيدة ينتفع منها اآلخرين بدل رميـهـا، أو االحـتـفـاظ هبـا يف               

 اخلزائن حتى تتلف وال تعود صاحلة لالستعمال. 
 املراكز الثقافية: -٣

" هي مؤسسات ثقافية يُحفظ فيها تراث اإلنسان الثقايف ليكـون يف مـتـنـاول املـواطـنـني مـن مجـيـع                      
 الطبقات واألجناس واألعمار واملهن، وهبذا تُعد من الوسائل اليت تعني على نشر املعرفة، واالرتقاء 

 
 http://www.syriahr.com/12-3-2011-syrian%20observatory11.htm) : الحملة الوطنية لتدوير الورق، ١(
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 . ١مبستوى الفن والثقافة والبيئة "
"إن هذا النشء اجلديد حمتاج إىل تثقيف مستمر ويف كل جمتمع ثـقـافـة ختـتـلـف رقـيـاً واتسـاعـاً                    
باختالف ذلك اجملتمع. إن كل أفراد النشء حباجة إىل تثقيف كافٍ يؤهلهم لالندمـاج يف اجملـتـمـع          
دون إعاقات. أما يف بعض اجملتمعات األخرى يكون العكس هو الصحيح فاجملتمع متخلف ثـقـافـيـاً      
من حيث السمة الظاهرة على هذا العصر وهي مسة الثقافة العلمية التكنولوجية ولذا فإن النـشء  
يف هذه اجملتمعات إذا تثقف علمياً وتكنولوجياً فيشعر أفراده بالغربـة يف جمـتـمـعـهـم ممـا يـعـيـق                   
اندماجهم فيه، وبذا ال يقدمون له شيئاً يوازي دينه عليهم. وإن عـلـى املـدارس واجـبـاً مـهـمـاً هـو                     

 .٢غرس مفهوم خدمة اجملتمع وسداد دين التلميذ أو الطالب هلذا اجملتمع "
وميكن للمراكز الثقافية أن تلعب دوراً هاماً يف الرتبية االقتصاديـة، فـتـقـيـم الـنـدوات الـتـعـريـفـيـة                    

 باملشكالت االقتصادية اإلقليمية، والعاملية.
كما أن اختيار احملاضر الناجح يف هذه الندوات له دور بالغ األمهـيـة يف الـتـأثـري عـلـى احلضـور،                   
فيمكن أن يكون احملاضر اقتصادياً بارزاً، يعرض املشكلة من نـاحـيـة اقـتـصـاديـة ويُـقـدم احلـلـول                    
املناسبة، ميكن أن يكون احملاضر داعياً مشهور، تُجمع حوله األجساد والـعـقـول، ويـكـون لـه األثـر                

 األكرب يف احلوار والعرض واحلل للمشكلة االقتصادية.
وميكن أن يكون احملاضر مربي فـاضـل[ مـعـلـم، أو أبٌ، أو أم]، يـعـرض جتـربـتـه الشـخـصـيـة يف                                   

 ممارساته اليومية االقتصادية مع أبنائه.
 دور اإلعالم: -ب 

"وسائل اإلعالم هي: جمموعة املواد األدبية والعلمية والفنية املؤدية لالتصـال اجلـمـاعـي بـالـنـاس              
بشكل مباشر أو غري مباشر من خالل األدوات اليت تنقلها أو تعبّر عنها مـثـل الصـحـافـة واإلذاعـة             

 .٣والتلفزيون ووكاالت األنباء واملؤمترات والزيارات الرمسية وغري الرمسية"
"يف عملية تغري املوقف واالجتاه سواء على مستوى األشخاص والقضـايـا أو عـلـى مسـتـوى الـقـيـم                   
والسلوك يبقى اإلعالم عامالً مؤثراً ورئيسيـاً يف عـمـلـيـة الـتـحـول تـلـك. فـمـن خـالل الـرسـائـل                                
اإلعالمية (املعلومات الصحيحة ) أو املشوهة أو حتى املكذوبة اليت تقدّمها وسائل اإلعـالم يُشـكـل        

 الفرد من اجلمهور موقفه.
 
 .٣٤٢) : زھران، التربية والتنشئة االجتماعية، ١(
 .  ٢٢١) : الكرمي، اإلنسان والتعليم، ٢(
 .١٨م، ١٩٩٨ھـ/ ١٤١٩، ٣) : ھندي، صالح دياب، أثر وسائل األعالم على الطفل، عمان، دار الفكر، ط٣(
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إن اإلنسان أيّا كان البد أن يكون له حكمه اخلاص على ما يصادفه يف بيئته مـن أفـراد أو قضـايـا أو             
سلوك وهذا احلكم تشكل لديه على أساس من املعلومات املتوافرة لديه. ألسنا يف طفولتنا حنكم على  
األشياء (صواب أو خطأ ) من خالل املعلومات اليت يوفرها لنا والدانا، وكـذلـك يـفـعـل أطـفـالـنـا مـن                   
القاعدة نفسها؟ إن وسائل اإلعالم مبا تبعثه من كم هائل من الرسـائـل اإلعـالمـيـة وسـعـت مسـاحـة                
نفوذها يف عقول أطفالنا على حساب املعلومات اليت نصـدرهـا حنـن هلـم، كـمـا أن وسـائـل اإلعـالم                      
نفسها استحوذت على اجلزء األعظم من مصادر املعلومات اليت نستقي منها فهمنا وبالتايل حـكـمـنـا       
على األشياء. إن وسائل اإلعالم أصبحت تؤثر يف مواقفنا؛ ألننا أصبحنا نتعرض هلا وحدها بطريـقـة    

 .١تشبه اإلدمان "
" إن الفرد ما أن يولد وينمو قليالً حتى تتواله وسائل اإلعالم وترعاه وتقدّم له ما يـلـزم مـن تـثـقـيـف               
وتوجيه وترفيه وإعالن وغري ذلك، وأحياناً تقدّم إليه ما يسيء إىل منو شـخـصـيـتـه وأرائـه ومـواقـفـه                

 . ٢فتنحرف هبا أو تشوهها وهذا يُظهر أمهيتها ودورها يف حياة الفرد واجلمهور على السواء"
"ويف بعض األحيان يُعطي اإلعالن تربيراً للمشرتي حتى يقتنع بـأن السـلـعـة الـيت اشـرتاهـا هـي الـيت                     
حتقق له السعادة. ويذهب بعض النقاد إىل القول بأن اإلعالن إسراف ال مربر لـه وإن حصـيـلـة هـذه             
اإلعالنات كان ميكن االستفادة منها يف ميادين أخرى أكثر أمهية. وهناك نقد أخـر يـوجـه لـإلعـالن             
باعتبار أنه يُفسد أذواق الشعب مبا يستخدمه من ألوان مثرية غري منسقة وأشكال صاخبة بعيـدة كـل     

 .٣البعد عن التعبري اجلمايل. بل إنه ينم أحياناً عن القبح واإلثارة ؟! "
ميكن أن يكون لإلعالم دوراً هاماً يف تثبيت القيم واملبادئ واالجتاهات العامة واحملافظة عليها، ذلـك  
ألن لكل جمتمع نسق قيمي يشكل وحيدد أمناط السلوك متفقة مع تلك القيم واملبـادئ كـان الـتـوافـق          

 مسة من مسات اجملتمع. وميكن أن يكون له دور يف توعية وتثقيف الناس باملعلومات العديدة. 
جيب أن تستهدف أجهزة اإلعالم خدمة االقتصاد ومكافحة التضخم وتوفري املـواد األولـيـة والـوقـود،          
وحث املواطنني على مراعاة االقتصاد يف مصادر الطاقـة وتـرشـيـد االسـتـهـالك، حبـيـث تسـتـهـدف                     

 األطفال الشرحية األكثر متابعة واألكثر تأثراً بوسائل اإلعالم وخاصة اإلعالنات التلفزيونية. 
 
/ ١٤١٥، ١) : الخصيف، محمد بن عبد الرحمن، كيف تؤثر وسائل اإلعالم ؟، الرياض، مكتبة العبيكان، ط١(  ر ١٩٩٤ھـ حات غي م، الصف

 مرقمة.
 ،١٠٦م، ١٩٨٢ھـ/ ١٤٠٢، ١) : عيروط، مصطفى، وسائل اإلعالم والمجتمع، العبدلي، مطبعة فيالدلفيا، ط٢(
 .١٧٢م، ١٩٨٥ھـ/ ١٤، ١) : األبياري، فتحي، اإلعالم الدولي والدعاية، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ط٣(
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" إن قيم التلفزيون ركام هائل من الغث والسمني جنباً إىل جنب بدون مـغـزى أو هـويـة، إذ تـتـواىل                
اإلعالنات واملوسيقى واألغاني والتمثيليات واخلـطـب السـيـاسـيـة والصـور الـرخـيـصـة واملـنـاظـر                       
اهلابطة بشكل رخيص ومبتذل... وآثار ذلك واضحة للعيان على سلوكيات األطفال الذين حيفظون 
أغاني اإلعالنات ويرددون شعاراهتا، فرتسخ يف نفوسهـم قـيـم الـبـاعـة وشـعـارات الـتـجـار وأذواق                      

 . ١املمثلني وأخالق املمثالت، وهكذا تسود بينهم قيم غربية، تتنافى مع قيم األسرة واملدرسة "
" إن استخدام أدوات اإلعالم يعترب طريقة لتكوين رأي عام مساند ملشكالت اجملتمع مـن شـأنـه أن         

 .٢ميثل قوة ضاغطة على األجهزة التنفيذية للتحرك حنو اجملتمع بأكمله "
 برامج األطفال: -١

" يوسع التلفزيون خربات الطفل كمصدر من مصادر املعرفة اليت متده بالقيم املعرفية والسلـوكـيـة،     
وتنقل له الثقافة واملعرفة من خالل الوظائف اليت يقوم هبا هذا اجلهاز وهي التـوجـيـه والـتـثـقـيـف           
والتعليم والرتفيه. كما أنه يُزود الطفل باخلربات واملهارات اليت تدفعه إىل إتباع الـعـادات الصـحـيـة         

 . ٣يف كافة مناحي سلوكه اليومي "
"يُعد التلفزيون من أخطر مصادر اإلعالم املوجهة للطفل، ملا له من جاذبية خاصة لـألطـفـال، وأن         

 جزءاً من جاذبيته يكمن يف سهولة نيله وإدراكه وما ينتج عن ذلك من قيمته كشاغل للوقت.
ويروّج التلفزيون ألشكال من الرتبيـة املـوازيـة الـيت تُـلـحـق ضـرراً بـدور املـؤسـسـات الـرتبـويـة، أن                                
التلفزيون يشوش على عملية الرتبية اليت تـقـوم هبـا املـدارس واألسـر ودور الـعـبـادة واملـؤسـسـات                          
التعلّيمية األخرى. إن وظيفة الرتبية تقوم أساساً على شحذ الذهن وترفيه العقل ولكن التـلـفـزيـون      
يطمس ذلك كله، وينحو بالطفل حنو االنفعال واختاذ القرارات غري العقالنية على حنو ما يـرد يف      
الربامج من احنراف خُلقي وهبوط يف الذوق، وإسـراف يف املـظـاهـر االسـتـهـالكـيـة عـلـى حسـاب                       

 . ٤اجلوهر والقيم اخللقية "
" وتشري كثري من الدراسات يف خمتلف بلدان العامل أن متوسط مـا يـقـضـيـه الـطـفـل الـذي يـرتاوح                    

 .٥ساعة أسبوعياً " ٢٤ -١٢عمره بني ست سنوات إىل ستة عشر سنة أمام الشاشة الصغرية حنو 
 ويف هذا قمة اإلسراف، إسراف للوقت وإسفاف للعقول، ناهيك عن التقليد األعمى ملشاهد العنف 

 
 .٦١) : ھندي، صالح دياب، أثر وسائل اإلعالم على الطفل، ١(
 .١٢٧م، ١٩٩٧ه/ ١٤١٧) : خاطر، أحمد مصطفى، طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمع، اإلسكندرية، المكتب الحديث،٢(
 .٥٩) : ھندي، صالح دياب، أثر وسائل األعالم على الطفل، ٣(
 .٦٣) :ھندي، صالح دياب، أثر وسائل األعالم على الطفل، ٤(
شر، ط٥(  ن ل ة ل ي ل ان، األھ ، ٢) : زبادي، أحمد محمد وإبراھيم ياسين الخطيب ومحمد عبد هللا عودة، أثر وسائل اإلعالم على الطفل، عم

 .٢٩م، ٢٠٠٠ھـ/ ١٤٢٠
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والقتل، إضافة إىل الطلبات اليت ال تنتهي فالطفل دائماً يريد ما يرى يف التلفاز، سـواء كـان نـافـع أم             
ضار، حتى قنوات األطفال يتخلل براجمها الدعاية واإلعالن جملموعة من األلعاب باهظـة الـثـمـن، أو         
غري متوفرة يف البلد الذي فيه الطفل، وحتت إحلاح الطفل، وعدم مقدرة األهل على اإلقناع، أو لعـدم  
احلرمان رمبا، يضطر األهل لدفع مبلغ أكرب للحصول على اللعبة من بلد املنشـئ أو مـن بـلـد جمـاور              
آخر. ويف كل يوم صرعة جديدة فيوم سكوتر[ لوح يشبه لوح التزجل على اجلليد]، ويـوم أتـاري[ لـعـبـة             
إلكرتونية]، وأخر بي بليد، وثالث ورابع و... قائمة ال تنتهي وكـل هـذه األلـعـاب ال متـت إىل اإلسـالم                    
بصلة، بل على العكس متاماً فهي مدمرة ملبادئ الرتبية اإلسالميـة سـواء اإلميـانـيـة واألخـالقـيـة، أو                 

يـلَ           "االقتصادية ملا فيها من إضاعة املال والوقت. وقد هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم:   وَكَـرِهَ لَـكُـمْ قـِ
 .١وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ"

"أما احلل األمثل، فهو االتساع يف رقعة الربامج املخصصة لألطفال وإثراء هذه الربامج مبواد خصيبـة   
مشوقة، والعمل على اجتذاب األطفال إليها يشتى السبل، وإشباع األطفال بكل األلـوان الـفـنـيـة الـيت             
تتناسب ومستويات منوهم كي تزيد من تعلقهم برباجمهم، وتطفـئ ظـمـأهـم إىل بـرامـج الـكـبـار، إىل                    
جانب قضية أخرى ذات أمهية وهي أن نضع يف حسابنا عند وضع برامج الكبـار أن مجـهـوراً غـفـرياً            

 . ٢من األطفال يتلقوهنا وعليه ال بد من هتذيبها محاية هلم "
وقد ظهرت يف اآلونة األخرية وهلل احلمد قنوات تربوية هادفة، مثل (قناة أجيـال) و(قـنـاة بـراعـم) و                
قناة (اجملد لألطفال) هي قنوات خمصصة لألطفال، حتمل قيم إميانية عميقـة وتـقـدم مسـلـسـالت             

 هادفة، وتغرس قيم إميانية يف صدور النشء، وتقدم املعلومة بأسلوب مبسط ومجيل. 
وهنالك أيضاً قنوات عربية تنبهت ملخاطر برامج األطفال الغربية املرتمجة أو املدبلجة إىل الـعـربـيـة،         
واستبدلتها بربامج إسالمية هادفة وقصص عن األنـبـيـاء والـرسـل، وأنـاشـيـد مجـيـلـة تـعـلـم أحـكـام                           
التجويد، وجداول الضرب بكلمة بسيطة تدخل العقول، وبلحن جذاب يدغدغ األذن الصغرية اجلميلة. 
كما أن هذه القنوات الرتبوية اهلادفة جـزا اهلل الـقـائـمـني عـلـيـهـا كـل خـري، تـرفـع اآلذان يف أوقـات                                 

 الصلوات، وتعلّم الطفل دعاء اآلذان ودعاء اإلفطار يف رمضان، ودعاء اخلروج من البيت وأدعية 
 
) ، ١٩) ، باب ما ينھى عن إضاعة المال(٤٨) : البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (١( 
 .٨٤٨) ، ٢٢٧٧، حديث (٢
 .٥٣) : زبادي، أحمد وآخرون، أثر وسائل اإلعالم على الطفل، ٢(
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أخرى جيب أن يتعلّمها الطفل منذ صغره؛ ألهنا أذكار شرعية يومية تـدخـل السـعـادة إىل الـقـلـب،                
 وتدفع إىل االستمساك باملنهج الرباني النبوي العظيم خري املناهج قاطبة.

 الدعاية: -٢
 : عُرفت الدعاية بتعاريف كثرية منها:تعريف الدعاية

"استخدام الرموز على حنو متعمد منظم وخمطط من خالل اإلحياء أسـاسـاً ومـا يـتـصـل بـه مـن                    
تكنيكات نفسية، بقصد تغيري األفعال الظاهرة يف هناية األمر عرب خطوط حددت سلفاً، وقد تكون 
الدعاية واضحة والقصد منها معلناً أو قـد تسـتـخـفـي مبـقـاصـدهـا وهـي تـقـع دائـمـاً يف نـطـاق                               

 اجتماعي ثقايف ال ميكن بدونه أن تفهم مالحمها النفسية أو الثقافية.
* وهي فن التأثري واملمارسة والسيطرة واإلحلاح والتغيري والرتغيب أو الضـمـان لـقـبـول وجـهـات                 

. وإن الدعاية هي االحتيال عن طريق الـرمـوز"     . ١النظر واآلراء أو األعمال أو السلوك أو كالمها معاً
"ويعترب اإلعالم أحد املقومات األساسية يف احلفاظ على البيئة حيث يتوقف إجياد الوعي الـبـيـئـي        
وإكساب املعرفة الالزمني لتغري االجتاهات والنوايا حنو القضايا البيئية على منو املعلومات ونقـلـهـا    
وعلى استعداد اجلمهور نفسه؛ ليكون أداة يف التوعية لنشر القيم اجلديدة أو الدعوة للتـخـلـي عـن       
سلوكيات قائمة. البد أيضاً أن تدرك األجهزة القائمة على أمور الشرعية والتنشئة والـرتبـيـة هـذه          
احلقيقة وتصمم براجمها بأسالـيـب ومضـامـني وطـرق خمـتـلـفـة يف الـتـخـاطـب واالتصـال حـول                              
املشكالت البيئية تبعاً إىل خمتلف الشرائح اليت ختـاطـبـهـا حبـيـث جتـعـل كـل اجلـمـاهـري فـاعـلـة                            

 .٢واجيابية يف احملافظة على البيئة "
ترتبط الرتبية االقتصادية اإلسالمية ارتباطاً وثيقاً حبماية البيئة؛ ألن البيئة هي احمليط احلاضـن  
لإلنسان، وهي املورد الرئيسي لطعامه وشرابه وكافة مستلزمات حـيـاتـه، وبـقـدر محـايـة الـبـيـئـة                    
واحلفاظ على مواردها وترشيد طاقاهتا، يسود اجملتمع الرفاهية االقـتـصـاديـة، ويـتـمـتـع اإلنسـان              
بالصحة والعافية، واألمن واالستقرار. وملا كان اإلعالم هو الرتمجة املوضوعية لألخبار واحلقائـق،   
وتزويد الناس هبما بشكل يساعدهم على تكوين رأي صـائـب يف واقـعـة مـن الـوقـائـع، لـذا جيـب                         

 االستفادة من اإلعالم يف الرتبية االقتصادية من خالل: 
* تنظيم محالت إعالمية ختص اجلوانب االقتصادية البيئية األكثر إحلاحاً يف اجملـتـمـع وبشـكـل           

 مستمر ومربمج ومتعدد اجلوانب. 
 
 .١٥٢) : األبياري، فتحي، اإلعالم الدولي والدعاية، ١(
 .١١م،١٩٩٦ھـ/ ١٤١٦، ١) : القضاة، علي منعم، مكانة البيئة في اإلعالم، عمان، وزارة الثقافة، ط٢(
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* أن تقوم وسائل اإلعالم العربية بتكثيف براجمها لتحقيق دورها اإلرشادي والـتـوجـيـهـي يف جمـال              
 البيئة، والرتكيز على االرتباط الوثيق بينها وبني أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 * الرتكيز على اإلدارة الرشيدة وحسن استخدام مصادر الطاقة املتجددة. 
* خماطبة اإلعالم االقتصادي اهلادف لعقل الطفل املسلم، بصيغة تربوية بناءة مـن خـالل، بسـاطـة            

 الكلمة، وثراء املضمون، وجاذبية اإلعالن بالصورة اخلالبة واأللوان الزاهية، واللحن اجلميل. 
إن املعاجلة اإلعالمية لقضايا الرتبية االقتصادية كانت وال تزال معاجلة جزئية آنيـة تـدور يف نـطـاق           
إعالن خاطف لرتشيد املاء أو الكهرباء، ويقـابـلـهـا مـئـات اإلعـالنـات لشـراء املسـتـلـزمـات املـنـزلـيـة،                            

 واألغذية واأللبسة ومستحضرات التجميل و... ويف هذا قمة التناقض واإلسراف.
 اإلعالنات الطرقية: -٣

" يعترب اإلعالن من الوظائف األساسية لالتصال يف اجملـتـمـعـات احلـديـثـة واإلعـالن هـو الـوسـيـلـة                           
احلديثة لرتويج السلعة اليت عرفت أشكاالً خمتلفة منذ كـانـت الـتـجـارة واملـقـايضـة. ويـقـوم اإلعـالن                     
بتقديم خدمات على مستويات عدة: فهو خيدم املستهلك، وخيدم املـعـلـن صـاحـب السـلـعـة، وخيـدم                   
الوسيلة اإلعالمية اليت أعلن فيها، ويقدم خدمة لتنشيط احلركة االقتصـاديـة والـتـجـاريـة الـوطـنـيـة               
والعاملية. ويف ظل اجملتمعات االستهالكية غري املصّنعة مثل الدول العربية ودول الـعـامل الـثـالـث، فـإن           
اإلعالن برغم فوائده االقتصادية يف تنشيط احلركة االقتصادية، ويف تعريف املستهلك على أنواع من 
السلع اليت حيتاجها، إال أن له تأثريات سلبية تتمثل يف تشجيع الروح االسـتـهـالكـيـة وتـكـويـن عـادات                
شرائية يف جمتمعات تستهلك سلعاً تستوردها وال تنتجها، مما يُـثـقـل مـيـزانـيـات األفـراد ومـيـزانـيـة                   
الدولة، وتقوم يف اإلنفاق على كماليات ميكن االستغناء عنـهـا، ويـؤدي ذلـك إىل عـجـز يف مـيـزانـيـة                       

 .١املدفوعات يف تلك الدول ذات الطبيعة املستهلكة غري املنتجة "
هناك وكاالت وشركات إعـالن مـتـخـصـصـة، تـقـوم بـتـأجـري مسـاحـات الشـوارع لـوكـاالت اإلعـالن                                  
والشركات األخرى، على حسب املدة واملساحة ومتيز املكان وإمكانية املشاهدة اجلماهـرييـة الـواسـعـة        
له من اجتاهات وزوايا الطريق املختلفة وتكون لديها فرق متخصصة ملسح الشوارع واملناطق واختـيـار   
 األماكن املميزة، بعد ذلك تأتي مرحلة السعي للحصول على امتياز هذه املنطقة، لتأجريها للشركات.

  
 .١٠٨م، ١٩٩٥ھـ/ ١٤) : أبو أصبع، صالح خليل، االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة، عمان، دار آرام للدراسات والنشر، ١(
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 وهتدف احلمالت اإلعالنية إىل:
 التعريف باملنتجات واخلدمات اجلديدة.-١
 احلفاظ على والء املستهلك للمنتج أو السلعة.-٢
التعريف العميق باملنتج وتوضيح كيفية االستفادة القصوى مـنـه، وزيـادة املـبـيـعـات هـو اهلـدف                  -٣

 النهائي. وأهداف كثرية أخرى ال جمال لذكرها هنا.
ميكن أن تلعب اإلعالنات الطرقية دوراً تربوياً اقتصادياً هام يف حياة النشء، "فالدعايـة واإلعـالن      
تشرتكا يف جمموعة من األساليب اإلقناعية (التكنيكات) اليت مبقدورها أن تنفذ إىل املتلقني حبيث   
تسهم إسهاماً كبرياً يف حتقيق التأثري املطلوب. ومن التكنيكات اإلقناعية األكثر شيوعاً املستخـدمـة    

 يف الدعاية واإلعالن األساليب التالية:
: هناك نزعة طبيعية لقولبة الناس يف صـورة مـعـيـنـة، ومـع مـرور                   استخدام الصور النمطية

 الزمن تُكّون مثل هذه الصور انطباعاً ثابتاً، وغالباً ما يفتقر ذلك إىل خربة واقعية. 
هناك قناعة عند الدعائيني أن التكرار لعبـارة مـا بشـكـل كـاف            التكرار والتأكيد (اإلصرار) :    

 . ١جيعل اجلمهور يتقبلها مع مرور الوقت "
 "ليس هناك شك يف أن اإلعالن كنشاط اتصايل بات تأثريه كبرياً على حياة اجملتمعات املعاصرة،

فكما أنه يؤثر يف ترويج السلع، إال أنه يسهم عملياً يف نشر قيم واجتاهات جديدة ويعمل على تغـري  
العادات واألذواق لدى الناس، واليوم تتأثر باإلعالنات العادات الغذائية مـن حـيـث نـوعـيـة الـغـذاء               
وأسلوب تناوله، ويرتبى أجيال جديدة وهي تتذوق الشطائر وأنواع احللويات واملشـروبـات الـغـازيـة،        

 ويتأثر بالزي بأنواع املوضات املختلفة اليت حيتاجها العامل.
إن اإلعالن يسهم بفعالنية يف تـوسـيـع دائـرة االسـتـهـالك ويـؤدي إىل خـلـق منـط مـن السـلـوك                                   

 . ٢االستهالكي عند اجملتمع "
فلماذا ال يأخذ اإلعالم بشكل عام، واإلعالنات الطرقية بشكل خاص البعد الرتبوي االجيـابـي مـن      
خالل تأثري الصورة املطبوعة مبقاييس كبرية، وبصـور مـتـكـررة، لـعـرض أسـالـيـب تـرشـيـد املـاء،                          

 والكهرباء، واحلفاظ على النعمة، وعلى األدوات املدرسية، واملرافق العامة، ووسائط النقل.
 " وما نالحظه يف شكل وأداء اإلعالم نراه ينصب على الرتفيه الذي يصل يف بعض احملطات 

 
 .١٠٣) : المرجع نفسه، ١(
 .٢٢٩) : أبو أصبع، صالح خليل، االتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرة، ٢(



 
٢١٥ 

، بينما أغلقت هذه األجهزة بقية الوظائف، مما حدا بالـرتبـويـني    ٠/٠  ٧٠وأجهزة اإلذاعة إىل أكثر من 
 أن يتهموا اإلعالميني بأهنم يدمرون ما يبنيه املربون. 

وإن اإلعالن مهما تكن أخطاؤه، عمل مفتـوح نسـبـيـاً، فـرسـائلـه تـظـهـر يف مسـاحـات شـاسـعـة يف                               
اجملتمعات وعلينا استغالل هذا اإلعالم ليكون إعالماً هادفاً وهذه مهـمـة الـقـائـمـني عـلـى الـدعـايـة                  

 .١واإلعالم "
"ومهمة اإلعالم متعددة اجلوانب، فهو يعمل على تغري فكر اإلنسان ثم تطوير سلوكه، ومشـولـيـة هـذا          
القطاع جتعل له دوراً حضارياً يف النهوض باجملتمع بكل شرائحه وتوعيته وإقناعه بأن احلل الـوحـيـد    
الستمرار احلياة على هذا الكوكب مبا يضمن الكرامة اإلنسانية هو الـعـمـل اجلـدي، قصـد تـرشـيـد                 

 .٢استغالل املوارد الطبيعية واحلفاظ على توازن البيئة "
ميكن االستفادة من اإلعالنات الطرقية، كجانب هام مـن جـوانـب الـعـمـلـيـة الـرتبـويـة االقـتـصـاديـة،                          
فالصورة امللونة أثر كبري يف نفس الطفل، فالطفل بطبعه يهوى الصور، لـذا جيـب تـوظـيـفـهـا لـتـكـون                 
عنصراً فعاالً يف جمال الرتبية االقتصادية، بعرض صور تبني إسراف املاء والكـهـربـاء وخـاطـره عـلـى            
اجملتمع، مع عبارات سهلة وبسيطة، أو بعرض صور ذات جانبني: كصـورة طـفـل أمـامـه الـكـثـري مـن                     
الطعام وال يعرف ما يأكل، ونصف الصورة الثاني طفل من أفريقية تُعدّ أضالعه من اجلوع، وتتشـقـق   
. وقد مت تـوضـيـح أمهـيـة              شفاهه من العطش، وهكذا...، فالصور ذات البعدين املتناقضني كثرية جداً
تكرار الصورة من الناحية اإلعالمية على النفس البشرية، لذلك نرى علـى الـطـرقـات الـعـامـة تـوايل               
الدعايات اإلعالمية، مبسافة قصرية، وعلى الوجهني، إي: يف طريق الذهاب واإلياب لطرقات السفر،  
والطرقات العامة، فلما ال تُستغل هذه اإلعالنات بطريقة تربوية هادفة، بـدل عـرضـهـا لصـور نسـاء             

 شبه عاريات، أو صور مأكوالت غربية، بطريقة تسيل اللعب، وتثري الشهوة.
 دور املؤسسات االجتماعية: -ت 

" من املستحيل أن تتم ممارسة طريقة تنظيم اجملتمع دون أن نعطي أمهية للتنظيـمـات االجـتـمـاعـيـة           
واملنظمات االجتماعية اليت من خالهلا تتحقق أهداف املمارسة. إن أهم مسات املنظمات االجتماعيـة   
 هو وجود أهداف خاصة هلا، وهذه األهداف اخلاصة اليت متيز بني املنظمات وغريها من اجلماعات 

 
 .٢٤م، ١٩٩٩ھـ/ ١٤٢٠، ١) : الملك، أحمد عبد، قضايا إعالمية، عمان، دار مجدالوي، ط١(
 .١٧) : المرجع نفسه، ٢(
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االجتماعية األخرى والبد أن متتلك هذه األهداف مبثابة املتغري املستقل الذي يؤثر بدوره يف املتغري 
 .١التابع "

وتعترب اجلمعيات اخلريية، واملؤسسات االجتماعية أهم أسس الـتـكـافـل االجـتـمـاعـي يف اجملـتـمـع                    
اإلسالمي، وتساهم هذه اجلمعيات بتقديم املساعدات املادية والعينية والطبية، لـألـسـر املسـجـلـة           
لديها. وإن اشرتكت هذه اجلمعيات باهلدف العام، أال وهو ردم اهلوة بني طبقات اجملـتـمـع، إال أهنـا          

 ختتلف باألهداف اخلاصة. 
تأسست يف األعوام املاضية ما يعرف جبمعيات (حفظ النعمة ) ، نظراً للمـشـكـالت االقـتـصـاديـة            
اليت تعاني منها اجملتمعات قاطبة، واملهم يف عـمـل هـذه اجلـمـعـيـات دورهـا الـبـارز يف مـعـاجلـة                            

 اإلسراف والتبذير، وسنعرض إلحدى هذه اجلمعيات جزا اهلل مؤسسيها والقائمني عليها اخلري. 
 سلسلة مشاريع حفظ النعمة: –مجعية اإلنشاءات اخلريية 

 تأسيس اجلمعية: -١
أخذتنا اخلطى حثيثة باجتاه حي اإلنشاءات، إحدى أحياء مدينة محص، مدينة ابن الوليـد، حـيـث      

رئيس اجلـمـعـيـة،     ٢املقر الرئيسي جلمعية اإلنشاءات اخلريية وهناك التقيت بالطبيب فراس صايف 
الذي بدأ احلديث منذ بداية اللقاء عن فرتة التأسيس، وأهداف اجلمعية، واملشاريع الـقـائـمـة الـيت        

 تعمل عليها اجلمعية واملشاريع املستقبلية.
. برئاسة الصيدالني حممد  ١٨/٩/٢٠٠٣/، تاريخ   ١٥٠٣تأسست اجلمعية بالقرار الوزاري رقم /  

عضواً وعضوه مبا فيهـم أعضـاء      ١٢٤النحاس رئيس اجلمعية. ويبلغ عدد أعضائها حوايل  ٣مظهر
  عضواً. ١١جملس اإلدارة البالغ 

تعترب اجلمعية خطوة أكرب يف تنظيم العمل اإلغاثي اخلريي على مستوى محص، وحصر املـوارد يف      
األشخاص األكفاء الثقات باإلضافة إىل التوزيع املتساوي واملنظم وترتيب األولـويـات عـلـى أسـاس            
من الكشف والتمحيص واملتابعة حتت إشراف فئة من االختصاصيني واألكادمييـني وذوي اخلـربة.       

.. 
 
 .٢٦) : خاطر، أحمد مصطفى، طريقة الخدمة االجتماعية في تنظيم المجتمع، ١(
اء ٢(  رز وجھ ) : فراس صافي، طبيب ولد في مدينة حمص، يترأس حالياً جمعية اإلنشاءات الخيرية إلى جانب عمله بمھنة الطب، من أب

م ٢٠١١مدينة حمص، التقيت به في مقر الجمعية، في شھر أيار عام  ى أھ عت عل ، فحدثني عن أھم نشاطات وأفكار الجمعية، حيث اطل
ت ة ال وب لأقسام الجمعية، وانتھت المقابلة، بتحديد موعد لزيارة أخرى تُصور فيھا األقسام، وآلية العمل، إال أن الزيارة لم تتم بسبب صع ق  ن

 في المدينة من حي إلى أخر، بسبب الظروف التي تعاني منھا مدينتي.
ة، ٣(  ري ) : محمد مظھر النحاس، صيدالني بارز، ولد في مدينة حمص، متزوج وله أربعة أوالد، ساھم في تأسيس جمعية اإلنشاءات الخي

 وترأس الجمعية لسنوات، وله دور بارز في العمل الخيري في مدينة حمص. 



 
٢١٧ 

 أهداف اجلمعية: -٢
تسعى اجلمعية إىل تقديم املساعدات ألكرب عدد ممكن من الفقراء واحملتاجني، وإعانة األرام واأليتام، 
ومساعد املرضى واحملتاجني، والطلبة واملقدمني على الـزواج، بـطـريـقـة اقـتـصـاديـة هـادفـة. بـدأت                        
سلسلة نشاطاهتا مبشروع حفظ النعمة، مما دفع كثري من جتار مدينـة محـص بـتـقـديـم املسـاعـدات               

 املادية والعينية للجمعية. تتألف اجلمعية من عدة أقسام:
 * قسم للمواد الغذائية:

حيث جتمع به املواد الغذائية واملواد الغذائية (طـحـني، رز، سـكـر، أجـبـان، ألـبـان، حلـوم) ، وبـاتـت                                   
اجلمعية تقبل حتى املواد الغذائية املطبوخة؛ حيث يقوم العامـلـني يف اجلـمـعـيـة بـإعـداد هـذه املـواد                     
الغذائية وتقسيمها على شكل حصص، تتناسب مع عدد األسر اليت ستوزع عليهـا هـذه الـوجـبـات أو            

 اإلعانات الغذائية.
 * قسم األدوية:

تعمل اجلمعية على مجع علب األدوية املستعملة من املتربعني، فكثري من املرضى ال يتناولوا من الدواء 
إال بضع حبات، ويُرمى الباقي يف القمامة بعد أن جتلس األشهر الطوال يف صيـدلـيـة املـنـزل، والـكـل            
يعلم مدى حاجة املريض إىل حبة واحد ختفف آالمه وتشفي مرضه، ناهـيـك عـن غـالء مثـن الـدواء               
وعدم توفره بنفس االسم، فكثرياً ما يضطر املريض إىل أخذ دواء بديل، لذلك سارعت اجلمـعـيـة إىل      
إعداد فريق عمل متكامل يقوم بفرز األدوية حسب تاريخ الصالحية، وتصرف للمحتـاجـني والـفـقـراء        
كعبوة كاملة. أما أدوية العمل اجلراحي املتربع هبا للجمعية. فتنظم وفـق قـوائـم وتـقـدم لـلـجـمـعـيـات                      

 األخرى اليت لديها مشايف ومستوصفات مثل: 
 (مجعية الرب واخلدمات االجتماعية ومجعية باب السباع اخلريية) .

٥٠٠٠وأردف رئيس اجلمعية بأن اجلمعية تقوم جبمع األدوية املوجودة لدى األطباء وعددهم حوايل /
/ طبيب وطبيبة، والذين يتربعوا مبا لديهم من األدوية اليت قـدمـتـهـا هلـم خمـابـر األشـعـة ومـعـامـل                        
وشركات تصنيع األدوية، إضافة إىل العبوات الفائضة عن حاجة بعض أفراد اجملتمع احمللـي، وتـقـدم       
األدوية النوعية (القلب، السكر) للمرضى وعندما ال تتوفر تلجأ لشرائها وميكن أن منـد اجلـمـعـيـات            

   األخرى مبا يلزمها من األدوية وقد وجدنا تعاونا مع صندوق العافية.
 وسارعت اجلمعية إىل وجود طبيب يقوم مبعاينة املرضى للعائالت اليت تقوم اجلمعية بتقديم 
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/ عائلة حمتـاجـة مـن كـل أحنـاء املـديـنـة، وميـكـن مـعـاجلـة                           ٤٥٠املساعدات هلم والبالغ عددهم / 
احلاالت اخلفيفة بينما املستعصية منها حتول ضمن إحاالت لطبيب خمتص يكون عضواً بـاهلـيـئـة     

   العامة.
 * قسم األلبسة واألثاث:

إن اهتمام اجلمعية ال ينحصر باألدوية فحسب بل هتتم ويلقى علـى عـاتـقـهـا مـهـمـة تـقـبـل كـافـة                      
التربعات من األثاث املنزيل واأللبسة املستعملة الفائضة عـن حـاجـة أفـراد اجملـتـمـع والـيت تـفـرز                     
حسب نوعيتها لتوزع فيما بعد ويتربع التجار ومشـاغـل ومـعـامـل اخلـيـاطـة واأللـبـسـة اجلـاهـزة،                        

 وأحياناً تقدم أقمشة نقوم بتصنيعها يف ورشات خياطة لتوزع يف األعياد.
  * قسم األنشطة:

تقدم اجلمعية جمموعة من النشاطات األخرى، وخاصة دورات التعليم على احلـاسـب االلـكـرتونـي        
(الكمبيوتر) ، ودورات تقوية لكافة املراحل واهلدف القضاء على ثالوث الفقر واجلهل واملرض وقـد    
استطاعت اجلمعية خالل فرتة وجيزة أن ختطو خطوات واسعة بفضل تكاتف اجملتمع احملـلـي مـن      

   كافة الشرائح. 
 دورها يف اجملتمع: -٣

تقوم مجعية اإلنشاءات اخلريية حبمص مبشروع أطلقت عليه اسم /التمـيـز يف كـفـالـة الـيـتـيـم /                   
يعتمد على الرعاية الكاملة لليتيم وهو يعيش ضمن أسرته، وذكـر الـدكـتـور فـراس صـايف رئـيـس                 

/ يـتـيـمـاً،        ٣٢٠اجلمعية أن املشروع خطا خطوات كبرية، إذ بلغ عدد املستفيدين مـنـه حـتـى اآلن /           
علماً أن اهلدف األساسي منه هو التعليم حتى التخرج اجلامعي. وأضاف أن اجلمعية متنح اليـتـيـم     

/ لرية سورية شهرياً. تسلم إىل الوصي بعد تعهده بصرف املبلغ على اليـتـيـم املـكـفـول         ٢٠٠٠مبلغ /
وتقوم اجلمعية مبتابعة األيتام دراسياً من قبل أطباء متطوعني ويتـم صـرف األدويـة مـن مشـروع              
حفظ النعمة للدواء أيضاً يتم لقاءات بني مشرفات تربويات مع األيتام وتقديم تـقـاريـر دوريـة عـن          
مالحظاهتم ومراجعتها مع خمتصني حلل املشاكل إن وجدت و إعطاء اليتيم الدعم املناسب لكسب 
الثقة بالنفس. هذا وتوايل اجلمعية تقديم خدماهتا االجتماعية والصحيـة مـن خـالل مشـاريـعـهـا               

جتهيز العرائس، حفظ الـنـعـمـة      -الكساء-العديدة التالية: الصيدلية اخلريية، حفظ النعمة للدواء  
للكساء، حفظ النعمة للغذاء وغريها. إذ توايل اجلمعية تقديم الدواء جماناً لـلـمـرضـى احملـتـاجـني             

 املسجلني لديها وكذلك إىل الذين حيالون إليها من اجلمعيات اخلريية األخرى، ويدعم هذا 



 
٢١٩ 

املشروع من تربعات معامل األدوية والعينات الطبية من األطباء وتستقبل اجلمعية األلبسة املستعمـلـة   
وتقوم بإعادة تأهيلها بشكل مناسب وتوزيعها على الفقراء واحملتاجني وتستقبل أيضاً أثواب الـزفـاف     
من املتربعات وتقدميها للواتي ال ميكنهن احلصول عـلـيـهـا وتـتـلـقـى تـربعـات املـواطـنـني مـن األثـاث                          
املستعمل واألدوات املنزلية والكهربائية كزكاة. وتعمل على إصالحها وإعادهتا بشكل مالئم وتـوزيـعـهـا      
على احملتاجني. وتتكفل اجلمعية برعاية طالب اجلـامـعـات غـري الـقـادريـن عـلـى تـأمـني مصـاريـف                           
اجلامعة بعد التأكد من حاجتهم الفعلية ووضعهم املادي للوصول إىل التميز والنجاح. وعن نشـاطـات      

 اجلمعية يف اجملاالت االجتماعية و الصحية.
/ عائلة حمتاجة باإلضافة إىل /     ٥٠٠قال الدكتور صايف: بلغ عدد املسجلني لدى اجلمعية أكثر من /  

/ طفل يتيم، وعلى هذا بلغت اإلعانات الشهرية اليت تقدمها اجلمعية للعائالت احملتاجة واأليتام  ٢٠٠
/ ألف لرية سورية هذا وقامت اجلمعية بأمتتة قسم الصيدلية و العمل على تأمني كافة  ٥٥٠حبدود / 

األدوية اليت حيتاجها املرضى املسجلني لدى اجلمعية واحملالني إليها من اجلمعيات اخلريية األخـرى.    
وعملت اجلمعية على مساعدة الشباب القادرين على العمل يف تأمني عمل هلم يف خمتلف القطاعـات  
التجارية والصناعية، رغبة منها باملسامهة بالقضاء على البطـالـة، إضـافـة إىل تـأمـني مسـتـلـزمـات                   
الزواج هلؤالء الشباب. وقامت اجلمعية بالبدء ببناء مقرها اجلديد هبدف مجع نشاطاهتا اليت ترعاها 
يف مكان واحد ولتأمني راحة املرضى واحملتاجني الذين تعوهلم وترعاهم. وكذلك تقلـيـص الـنـفـقـات.          
مما تقدم نالحظ أن جلمعية اإلنشاءات اخلريية نشاطات متعددة ومتنوعة وكلها هتدف إىل مسـاعـدة   
املرضى واحملتاجني واليت ما كانت لتستمر لوال جهود القائمني عليها وتربعات املواطنني يف هذا البلد 

  الذين يبذلون العطاء بسخاء لألعمال اخلريية واإلنسانية.
: "ال بد من التنويه إىل أنه كلما اتسعت الفجوة بني األغنياء والـفـقـراء وزادت مـظـاهـر الـرتف                  وأخرياً

واإلسراف واالستهالك يف اجملتمع كلما زاد الشعور بالفقر حدة، وارتفع مستوى تطلعات الفقراء ممـا  
يزيد من هذا الشعور ففي جمتمع تتقارب فيه الطبقات وال تسوده مظاهر الرتف واالستهالك، قد ال   
يشعر اإلنسان فيه بالفقر إال أن افتقد الكفاف وسد الرمق، كان حالنا يف املاضي، بينمـا يف جمـتـمـع         
تسوده مظاهر الرتف واالستهالك وبشكل يفرض وجودها على الناس يف كل مـكـان، يف الشـارع ويف            
مكان العمل وحتى وهم يف بيوهتم من خالل اإلعالنات كما حيصل عنـدنـا الـيـوم فـإن مـن ال ميـلـك                   
سيارة خاصة يشعر بالفقر ما دام يرى األعداد الكبرية من حوله ميلكون سيـاراهتـم اخلـاصـة هبـم...،             

 ومن ال ميلك هاتف خليوي يشعر بالفقر مادام كثري من الرفاق حوله ميلكونه. 



٢٢٠ 

وهلذا كانت ضرورة عمل النظام الرتبوي على احلد من الرتف واالستهالك، لـيـس فـقـط ألضـراره            
االقتصادية وإمنا ألضراره االجتماعية أيضاً، فاحلياة االستهالكية هي أساس كثري من الشـرور يف    

 . ١اجملتمعات مثل الرشوة والسرقة و...هذا غري احلسد واحلقد النفاق..."
ولذلك كان للرتبية اإلميانية االقتصادية األمهية العظمة يف حياتنا كـمـسـلـمـني، وأمهـيـتـهـا األكـرب                 
تكمن أن حنياها قوالً وسلوكاً وعمالً، فنحن لسنا حباجة إىل الشعارات والعبارات الـيت تـزيـن هبـا           
البيوت واملدارس، ولسنا حباجة إىل الكتب النظرية، فاملكتبات تزخر بـكـتـب الـرتبـيـة الـيت تصـرخ                 

 أقرؤوني، أو أمسح الغبار عين، فحاجتنا إىل تربية تطبيقية هي مبلغ القصد وغاية املنتهى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .٩٤) : إبراھيم، مفيدة محمد، دور التربية في مستقبل الوطن العربي، ١(



 
٢٢١ 

 اخلامتة
 

احلمد هلل الذي تتم بفضله الصاحلات، والصالة والسالم على معلـم اإلنسـانـيـة، وهـادي الـبـشـريـة،                
سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم، وعلى من اهتدى هبداه وتربى على هنجه من السلف والتابعني إىل 

 يوم الدين.
أبنائنا يستقرون يف أحشائنا، جتري يف عروقهم دمائنا، حتتضنهم قلوبنا وأفئـدتـنـا، قـبـل أن تـراهـم              
أعيننا، يولدون فنستقبلهم بالبشاشة والرتحيب، وتتلقفهم األيـدي بـاحلـنـو والـتـدلـيـل، فـتـحـضـنـهـم                       
صدورنا، وتقر هبم عيوننا. فالفرحة عارمة بوالدة الطفل، ولكن الصعوبـة تـبـدأ بـالـرتبـيـة، الـكـثـريون                  
حيضرون للمولود من مالبس وألعاب، وحيجزون املشايف واألطباء، ويشـرتون الضـيـافـة واحلـلـويـات.            
ولكن هل حضروا أنفسهم الستقبال املولود اجلديد، هل أعدوا خطة تربوية هادفة لالهتمام به مـنـذ     

 اللحظة األوىل الستقباله احلياة وتبعاهتا ؟. 
فمن أهم عناصر جناح العملية الرتبوية: وجود االستعداد للتلقي والتوجيه والتغيري لـدى الـفـرد. هـذا           
االستعداد يكون كبرياً يف الصغر، ويتناقص كلما كرب الطفل لذلك كان علينا لزاماً تربية أبنائنا تـربـيـة    
إسالمية شاملة، فنُربي القلوب باإلميان، والعقول بـاملـعـرفـة، واألبـدان بـالصـحـة والـقـوة، والسـلـوك                       

 باالستقامة، والتعامل باالقتصاد. 
فالرتبية اإلسالمية روح احلياة وجسدها، وشفاء عللها وأسقامها، وطريقها الوحيد للخروج من دائـرة  

 اإلسراف والضياع، واجلري املتعب وراء املادة، فخلص البحث إىل جمموعة من النتائج:
الرتبية االقتصادية اإلسالمية باب من أبواب اجلنة، ألهنـا تـربـي اإلنسـان عـلـى تـأديـب الـنـفـس                         -١

وتصفية الروح من أدران املادية، فرتبية األبناء صدقة جارية لآلباء يف الدنيا وعامل الربزخ، فـريمحـون     
بدعاء أبنائهم هلم، ورفع درجات يف اآلخرة، فاآلباء يُثابون على أعـمـال أبـنـائـهـم مـن صـالة وصـيـام                   

 وحُسن خلق، فكل سلوك لقنه الوالدين ألبنائهم، وقام الولد بفعله يُثابون عليه. 
إن الرتبية االقتصادية اإلسالمية تـعـتـرب مـنـظـومـة مـتـكـامـلـة، تـلـيب االحـتـيـاجـات االجـتـمـاعـيـة                                   -٢

 واالقتصادية والروحية للفرد وجمتمعه مبا حيقق مفهوم الرفاهية الشاملة.
الرتبية االقتصادية اإلسالمية تعمق اإلحساس باملسؤولية، وتعد األبناء للحياة برفاهية، وبركة يف    -٣

 الصحة واملال والوقت. 
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ترسم الرتبية االقتصادية اإلسالمية دوراً اجيابياً يهدف إىل تدعيم االستقالل االقتصـادي مـن      -٤
 خالل ترشيد منافع املوارد االقتصادية املتاحة لتحقيق الرفاهية املتوازنة للمجتمع.

املال أداة لطاعة اهلل سبحانه وتعاىل وابتغاء مرضاته. وصرفه بقصد حب الثناء والـتـطـلـع إىل           -٥
الشهرة والتباهي أمام الناس هو الرياء الذي يدفع إليه الشيطان، فاإلسراف سفه للـعـقـل وإتـالف       
للمال وإضاعة للوقت وتعب لألبدان وامتهان للنعم. والعاقل الرشيد ينفق ماله فيـمـا جيـب عـقـالً           

 وعرفاً وشرعاً، وخيتار األفضل ويراعي األلزم واألوجب.
خصائص الرتبية االقتصادية جتعلها تشمل كل مناحي احلـيـاة، الـطـعـام والشـراب والـلـبـاس،                   -٦

الراحة والنوم، وهذا ينبع من واقعيتها، ومرونتها اليت تسمو هبا إىل العاملية، جتعلها صـاحلـة لـكـل         
زمان ومكان، مستجيبة لتغريات العصر، مواكبة لتطوراته. فتجعل منها دستوراً للبشريـة مجـيـعـاء؛        
ألن قوانينها إهلية املصدر، وليست قوانني وضعية ضيقة األفق، حمدودة األبعاد كـقـوانـني الـرتبـيـة           

 الغربية املادية. 
بنيت الرتبية االقتصادية اإلسالمية على قواعد راسخة، أرساها القرآن الكريم الـذي بـني لـنـا            -٧

أسس الرتبية االقتصادية اإلسالمية من خالل النصوص القرآنية الكثرية اليت حتض على االقتصاد 
 واالعتدال يف اإلنفاق واالستهالك. وتنهى عن اإلسراف والتبذير. 

إن السنة النبوية املطّهرة، نبع سخي، ومصدر ثريّ لألمة اإلسالمية، دائمة الـعـطـاء، مـتـجـددة            -٨
النفع، وليس ذلك من الناحية التشريعية فقط، بل هي مصدر إلرشـاد الـفـكـر وتـوجـيـه السـلـوك،                
وبناء احلضارة اإلنسانية على أقوى الدعائم الفوالذية. وسلوك النيب صلّى اهلل عليـه وسـلـم قـائـم           

 على الوسطية واالعتدال يف أدق تفاصيل حياته الدعوية والشخصية.
الصحابة األخيار رضي اهلل عنهم، قدوة لنا وألبنائنا يف سلوكهم ومعامالهتم املادية، وأمـورهـم      -٩

 املعيشية، فهم الرعيل األول الذي تربى على يد املعلم األول املقتصد قوالً وفعالً وسلوكاً. 
تشكل األخالق قواعد ثابتة، وضوابط دقيقة، للرتبية االقتصادية اإلسـالمـيـة مـن شـأهنـا أن                -١٠

تكفل هلا العطاء الدائـم، والـزخـم املـتـدفـق، وسـالمـة االجتـاه ومشـول الـتـعـلـق، وعـدم اخلضـوع                                 
للمقاييس الشخصية والظروف االقـلـيـمـيـة. فـاألخـالق اإلميـانـيـة االقـتـصـاديـة حتـرك الشـعـور                             
النفساني للفرد املسلم جتاه اآلخرين. وترسم الرتبية االقتصادية اإلسالمية لألبناء دوراً مـتـمـيـزاً،        
ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتربط األبناء بعقيدة التوحيد، وبالقيم الـيت تـنـظـم سـلـوك           

 الفرد واألسرة واجملتمع.



 
٢٢٣ 

تربية نفس األبناء على العفة والقناعة، واالكتفاء الذاتي، فعندمـا تـرتك الـنـفـس بـدون تـزكـيـة،                   -١١
فستجد أمامها اجملال مفتوحاً للفجور والطغيان وسوق صاحبها لفعل الفواحش واملوبقات. فـعـنـدمـا        

 تُرتك حركة املرء وجهده بدون توجيه فمن املتوقع أن يستهلكها يف حتقيق شهواته دون ضوابط.
من املعروف أن حاجات األبناء متعددة ومتزايدة ومتجددة، وهذا يتـطـلـب ضـرورة تـرتـيـب هـذه                -١٢

احلاجات حسب أمهيتها، والتوفيق بني املتعارض منها، وهلذا فإنه يتعني على األهل تربية النشء على 
حتديد احتياجاهتم الضرورية من السلع واخلدمات كماً ونـوعـاً، وهـذا مـا يُـعـرف بسـلـم الـتـفـضـيـل                        

 اجلماعي، وعن طريق هذا السلم ميكن تاليف اهلدر والضياع والتبذير.
 ترسم الرتبية االقتصادية اإلسالمية، اسرتاتيجية التوازن بني املوارد، والنفقات واملدخرات. -١٣
يُعد االدخار أسلوباً تدريبيـاً عـلـى ضـبـط الـذات، وحسـن إدارة األمـوال، وتـأجـيـل الـرغـبـات،                                -١٤

 والتخطيط متوسط املدى، والعمل اجلماعي، وإنكار الذات. 
استثمار املدخرات وفق شرع اهلل عز وجل بعيداً عن الربا واخلـبـائـث، ومـن األمهـيـة أن نـفـهـم                   -١٥

أوالدنا منذ الصغر أن فوائد البنوك واملصارف والقروض، هي عني الربا احملرم شـرعـاً، وأن الـبـديـل          
 هو استثمار األموال باحلالل، وأن من يتعامل بالربا ملعون من اهلل ورسوله وميحق اهلل رزقه.

ختصص األسرة االقتصادية املسلمة حصالة لالدخار، وصندوق للمشـاريـع اخلـرييـة والـطـوارئ            -١٦
 والتشجيع على أعمال الرب واإلحسان واإلنفاق يف سبيل اهلل.

لكي ينجح املربون يف العملية الرتبوية بكافة أبعادها اإلميانية واألخالقية واالقتصـاديـة و...، ال           -١٧
بد من يبدؤوا بأنفسهم، فتتمثل فيهم معاني وقيم الرتبية اإلسالمية اليت يريـدون أن يـربـوا أبـنـائـهـم              

 عليها.
اللقاءات األسرية اليومية حول مائدة الطعام، يعتـرب مـن أولـويـات أصـول الـرتبـيـة االقـتـصـاديـة                        -١٨

اإلسالمية، كما تلعب اللقاءات األسرية الدورية، اليت تـعـقـد حلـل مشـكـلـة عـائـلـيـة مـن أهـم وأجنـع                           
الوسائل الرتبوية اإلميانية، فإشراك األبناء يف املشكلة وحلها، يُقوي شخصيتهم، ويُربيهم على حتـمـل     

 املسؤولية، وامتصاص الصدمات هبدوء ورويه.
التوسط يف املعاملة مع األبناء بني التدليل والقسوة، فيدلل ويعاقب ويؤنب ويشجع مـع شـدة يف          -١٩

 غري عنف، ولني يف غري ضعف.
شراء ألعاب للطفل تنمي قدراته وذكاءه وخاصة ألعاب الفك والرتكيب. ومشاركة اآلباء ألبنـائـهـم      -٢٠

 يف اللعب، يُدخل السرور على قلوهبم، وحيميهم من االجتاه حنو األلعاب االلكرتونية اخلطرة.
 



٢٢٤ 

إن التغيري املنشود لألمة يستلزم تربية صحيحة متكامـلـة، والـرتبـيـة حتـتـاج إىل اسـتـمـراريـة                     -٢١
ممارسة معاني اإلسالم من خالل جو تربوي تتم فيه املعايشة والتعاهد وبث الروح وضبط الـفـهـم      
وتوجيه اجلهد واستنهاض اهلمم. وهذا ال يتم إال مبشاركة الـبـيـت واملسـجـد واملـدرسـة والـنـادي،                   

 واملؤسسات احلكومية.
إذا أردنا أن نرفع من مستوى الرتبية االقتصادية يف التعليم، يصبح مـن الضـرورات احلـيـويـة           -٢٢

خلق بيئات تتكون من حلقات وصل بني أشكال املعرفة وأساليب عقلها، حبيث يكون ذلك من املبـدأ  
العام املسيطر على الرتبية والتعليم، ويكون ذلك من خالل تصميم خطة للرتبية ومناهج اقتصـاديـة   
تؤدي إىل الفهم وسهولة التطبيق. ينبغي أن تنظم املـنـاهـج املـدرسـيـة حبـيـث تـكـون ذات صـبـغـة                           

 إسالمية.
وتربوية هادفة. ميكن من خالهلا إثراء معجم الطفل اللغوي باملصطلحات االقتصـاديـة الشـرعـيـة،        
[البيع حالل، الربا حرام، أكل الطيبات، حتريم اخلبائث، االدخار، االستثمار، املشاريع الـتـنـمـويـة].          
مع إعداد الكادر التدريسي الكفء للعملية الرتبويـة الـيت حتـتـاج إىل تضـافـر اجلـهـود مـع اإلدارة                        

 الناجحة. 
االهتمام بتوجيه السلوك من داخل الطفل، ومراقبته منذ أن يكون خطرة عـابـرة يف أعـمـاق            -٢٣ 

النفس، والعمل على تشجيع االجتاهات وامليول اخلرية، حتى ال تتفتح يف مناخ طيب وتعمل يف بيئة 
 نقية راجية راغبة، وكبت االجتاهات الشريرة قبل بروزها عمالً مشوهاً جلمال احلياة وأمنها.

التوازن الكامل يف الشخـصـيـة الـيت هتـدف الـرتبـيـة االقـتـصـاديـة اإلسـالمـيـة إىل إجيـادهـا                                 -٢٤
وصياغتها، حبيث ال يطغى فيها جانب على أخر، حتى ولو كانت العقيدة أو العبادة. فالـتـوازن هـو       
لب الرتبية االقتصادية ومبلغ منتهاها، فعلى حمور التوازن يدور الكون بـكـافـة أبـعـاده، ومـقـاصـده               

 الدينية والدنيوية. 
من واجب اجملتمع تدريب األمهات واآلباء على تفهم مسؤولياهتم عندما يزمعون إنشاء عائلة.  -٢٥

وجيب أن يدمج موضوع التدبري املنزيل، ويوسع ليصبح شامالً جلميع وظائف العائلة على أن يكـون  
درساً أو موضوعاً دراسياً يف مرحلة التعليم األساسي لكال اجلنسني. ومادة التدبري املنـزيل تُـدرس      
يف سورية للصف السابع إناث، ولكن املادة ال حتوي إال عنوان الكتاب، فاحملـتـوى خمـتـلـف متـامـاً،            

 ويعتمد على تعليم تنظيف بعض قطع األثاث املنزيل، وتعلّيم طهي بعض املأكوالت. 
 تثقيف اجملتمع واألسرة بالثقافة الرتبوية االقتصادية عرب وسائل التثقيف املتنوعة كاملراكز  -٢٦



 
٢٢٥ 

الثقافية واملساجد والندوات العلمية، ووسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية. وتصمـيـم الـربامـج        
 اهلادفة لألطفال حبيث تراعى أعمارهم وأذواقهم، وتقدم بأسلوب بسيط جذاب.

إن اإلعالم مهما تكن أخطاؤه، عمل مفتوح نسبياً، فرسـائلـه تـظـهـر يف مسـاحـات شـاسـعـة يف                      -٢٧
اجملتمعات وعلينا استغالل هذا اإلعالم ليكون إعالماً هادفاً موجهاً، ميـكـن الـفـائـدة مـنـه يف جمـال                 

 الرتبية االقتصادية اإلسالمية، وهذه مهمة القائمني على الدعاية واإلعالم. 
ميكن للجمعيات اخلريية أن تلعب دوراً بارزاً يف العملية الرتبوية االقتصادية، من خـالل مشـاريـع       -٢٨

 حفظ النعمة، اليت تسهم يف احلد من اإلسراف والتبذير، وحتد من رفع مستوى الفقر يف اجملتمع. 
: إن النظريات الرتبوية احلديثة قد تكون مبهرة للبعض، ولكن لو دققنا النظر هبا لوجدهنا تفقـد    أخرياً
الروح، فهي قواعد رنانة، وشعارات فارغة من احملتوى؟ وال ميكن تطبيقها إال ضمن نطاق ضيـق، إي    

 ضمن اجملتمع املادي، أما يف اجملتمع اإلسالمي فال مكان هلا. 
فاجملتمع اإلسالمي جمتمع اخلالفة الربانية، والرتبية اإلسالمية هـي اإلطـار الـذي يـفـجـر طـاقـات                   
األبناء وإبداعاهتم، ويفتح هلم أوسع أبواب املسامهة يف إعمار األرض حسب الـتـوجـيـه الـقـرآنـي، وإن              
الرتبية اإلسالمية هي الصيغة الوحيدة املالئمة لتحقيق التّقدم اإلنساني، وإنقاذ البشـريـة مـن شـبـح          

 املادية. 
 متت بعون اهلل



٢٢٦ 

 
 صفحة اآليةرقمهـ السورة اآليــــة م

١ ...  ١٢٤ ٣ ٢ البقرة الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّالةَ

 ٥٠ ٥٧ ٢ البقرة وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا.... ٢

٣ ...  ٧٠ ٦٠ ٢ البقرة وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ

٤ ...  ١٩٨ ١٤١ ٢ البقرة تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

٥ ...  ٢٨ ١٤٣ ٢ البقرة وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً

٦ ..  ٤٠ ١٥٥ ٢ البقرة وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ

 ٣٦ ١٧٢ ٢ البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن.... ٧

٨ ....  ٤٠ ١٨٨ ٢ البقرة وَالَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

٩ ...  ١٩٨ ٢١٣ ٢ البقرة كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ

١٠ ...  ١٥٦ ٢٤٥ ٢ البقرة مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً

 ١٥٧ ٢٨٠ ٢ البقرة وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى.... ١١

 ٤٠ ٢٦٨ ٢ البقرة الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم.... ١٢

١٣ ...  ١٢٣ ٢٧٤ ٢ البقرة الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ

١٤ ....  ١٣٤ ٢٨٢ ٢ البقرة َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ

 ٧٩ ٢٨٦ ٢ البقرة الَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَهَا... ١٥

١٦ ....  ٨٧/ ٢ ١٤ ٣ آل عمران زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ

١٧ ....  ١٢٦ ١٠٣ ٣ آل عمران وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً

 ٣ ١٤٠ ٣ آل عمران ..تلك األيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ١٨

١٩ ...  ١٢٢ ٣٧ ٣ النساء الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ

٢٠ ...  ١٢٤ ٣٩ ٣ النساء وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ

٢١ ....  ٦٢ ١٣٥ ٤ النساء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ

٢٢ ....  ٣٦ ٣ ٥ املائدة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ

٢٣ ...  ٦٤ ٥٠ ٥ املائدة أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ

 فهرس اآليات القرآنية حسب تسلسل السور

٢٤ ....  ٣٢ ٨٧ ٥ املائدة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ الَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ



 
٢٢٧ 

 
٢٥ ....  ٦٨ ٣٨ ٦ األنعام وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي األَرْضِ وَالَ

٢٦ ....  ١٣٧ ١٤١ ٦ األنعام وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ

٢٧ ....  ٦٠/ ٥٤ ١٦٢ ٦ األنعام قُلْ إِنَّ صَالَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ

٢٨ ....  ٥٠ ١٦٥ ٦ األنعام وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَالَئِفَ األَرْضِ

٢٩ ...  ٥١ ٢٦ ٧ األعراف يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ

٣٠ ...  ٧٦/ ٥١/٧٠ ٣١ ٧ األعراف يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ

٣١ ....  ٤١ ٣٢ ٧ األعراف قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ

٣٢ ....  ٨٢ ٥٥ ٧ األعراف ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً

 ٧٦ ٧٤ ٧ األعراف وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء... ٣٣

٣٤ ....  ٢ ٩٦ ٧ األعراف وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ

٣٥ .. .  ١٢١ ١٥٧ ٧ األعراف الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ

٣٦ ....  ١٨١ ١٥٩ ٧ األعراف وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ

٣٧ ...  ١٢٩ ١٧ ٩ التوبة مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِنيَ أَن يَعْمُرُواْ

٣٨ ....  ١٣٩ ٣٤ ٩ التوبة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِرياً مِّنَ

٣٩ ...  ١١٨ ١٠٥ ٩ التوبة وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ

٤٠ ...  ١٨٠ ١٢٨ ٩ التوبة لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ

 ٧٦ ٥٩ ١٠ يونس قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم... ٤١

٤٢ ...  ٧٥ ٤٧ ١٢ يوسف قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِنيَ

٤٣ ....  ٧٥ ٤٩ -٤٨ ١٢ يوسف ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ

٤٤ ....  ٣٨ ٧ ١٤ إبراهيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ

٤٥ .....  ٤٦ ٣٤ -٣٣ ١٤ إبراهيم وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

٤٦ ....  ٥١ ٨١ ١٦ النحل وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ

 ٤٢ ٩٧ ١٦ النحل مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى.... ٤٧

٤٨ ....  ١٢٠ ١١٤ ١٦ النحل فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَالالً طَيِّباً

 ٥٣ ١٢ ١٧ اإلسراء وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا.... ٤٩



٢٢٨ 

 ٣ ١٦ ١٧ اإلسراء وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا.... ٥٠ 

٥١ ...  ٥٠/١٢٤ ٢٧-٢٦ ١٧ اإلسراء وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِنيَ

٥٢ ....  ٧٤/ ٥٦ ٢٩ ١٧ اإلسراء وَالَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ

٥٣ ....  ٦٩ ٧٠ ١٧ اإلسراء وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ

٥٤ ....  ١٤٧ ٢٨ ١٧ الكهف وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

 ١٧/٤٠ ٦٤ ١٨ الكهف قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا.... ٥٥

٥٦ ....  ٣٨ ٨١ ٢٠ طه كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

٥٧ ....  ٦٣ ١٢٣ ٢٠ طه قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ

 ١٦٥ ١١٩ -١١٨ ٢٠ طه إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا.... ٥٨

٥٩ ....  ٦٩ ١١٥ ٢٣ املؤمنون أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ

 ٣٧ ٣٨ ٢٤ النور لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا.... ٦٠

٦١ ...  ٧٢ ٤٧ ٢٥ الفرقان وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً

/ ٣٠/٤٣ ٦٧ ٢٥ الفرقان وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا... ٦٢
٥٠/٧٤ 

٦٣ ....  ٤٩ ٧٩ ٢٦ الشعراء وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِنيِ

٦٤ ....  ٧٣ ١٢٨ ٢٦ الشعراء أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ

٦٥ ....  ٣٢ ٧٧ ٢٨ القصص وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

٦٦ ...  ٢٧ ٣٠ ٣٠ الروم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً

٦٧ ....  ٧١/ ١٣ ١٩ ٣١ لقمان وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ

٦٨ ....  ٧٧/١٠٧  ٢١ ٣٣ األحزاب لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

 ٩٧ ٢٩ -٢٨ ٣٣ األحزاب يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن.... ٦٩

٧٠ ....  ٢٢ ٢٨ ٣٤ سبأ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ

 ٣٧ ٣٩ ٣٤ سبأ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن.... ٧١

٧٢ ....  ١٩٩ ١٨ ٣٩ الزمر الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ

 ٥ ٢٧ ٤٢ الشورى وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِه... ٧٣

٧٤ ....  ٩١ ٢٩ ٤٨ الفتح مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ

٧٥ ....  ١٢٢ ١٩ ٥١ الذاريات وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ
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٧٦ ....  ٣٧ ٥٨ ٥١ الذاريات إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ

٧٧ ....  ٥ ٧/٩ ٥٥ الرمحن وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

 ١٥ ٦٢ ٥٦ الواقعة ....وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى ٧٨

 ٤١ ٧ ٥٧ احلديد آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا.... ٧٩

 ١٠٤ ٩ ٥٩ احلشر ....وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِميَانَ ٨٠

٨١ ....  ٣٧ ٢/٣ ٦٥ الطالق فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ

٨٢ ....  ١٢٦ ٦ ٦٦ التحريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قووا أَنفُسَكُمْ

٨٣ ....  ٢٧ ٢ ٦٧ امللك الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

٨٤ ...  ٩٩ ٤ ٦٨ القلم وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

 ١٥ ٦ ٧٣ املزمل إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وطئا.... ٨٥

٨٦ ....  ٥٣ ١١-٩ ٧٨ النبأ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً

 ٣٢/١٧٠ ٤١ -٣٧ ٧٩ النازعات فَأَمَّا مَن طَغَى.... ٨٧

٨٨ ....  ٥٢ ٦ ٨٤ االنشقاق يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ

 ١٠٢ ٩/١٠ ٩١ الشمس وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا.... ٨٩

 ٦٩ ٤ ٩٥ التني لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي.... ٩٠



٢٣٠ 

 
 الصفحة درجة احلديث التخريج الصحابي احلديث م

اِحِرثْ لدُنيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ  ١
 أَبَدا..

عبد اهلل بن 
 عمر

 ١٤٠ صحيح املتقي

 ٨٧ صحيح الرتمذي أبو هريرة أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى... ٢

 ٢٩ موقوف العجلوني عمر اِخشَوشِنوا فَإِنَّ النِعَمَ ال تَدُومْ ٣

 ٨٣ صحيح ابن حنبل جابر إِذَا أَكَلَ أَحَدِكُمُ طَعَاماً فَال يَمْسَحْ ٤

٥ ...  ٨٣ حسن ابن حنيل عائشة إَذَا أَكَلَ أَحَدِكُمُ طَعَاماً فَليَقُلْ

 ٧٥ صحيح مسلم األعمش إِذا سَقَطتْ لقمة أحدكم... ٦

٧ ...  ١٠٧ صحيح ابن حجر ابن عباس أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ

 ٨٥ ضعيف الطرباني جابر اطووا ثيابكم. .. ٨

٩ ...  ٥٢ صحيح البخاري ابن عباس اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

١٠ ...  ١٤٧ صحيح احلاكم ابن عباس اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ

 ٨٤ صحيح احلاكم عائشة أَكْرِمُوا الْخُبْزَ وإن كرامه... ١١

عبد اهلل بن  أَالَ كُلكمْ رَاعٍ، وكُلكُم... ١٢
 عمر

 ٣٥ صحيح البخاري

 ٨١ صحيح البخاري أنس بن مالك أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا... ١٣

١٤ ...  ١١٤/١٢٧ صحيح مسلم أبو هريرة انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ

١٥ ...  ١٥٧ حسن الطرباني أبو اليسر إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَسْتَظِلُّ

١٦ .. .  ٨٤ صحيح احلاكم ابن عباس إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ

.. أن رسول اهلل  ١٧    صحيح البخاري أبو برزة كَانَ إِذَا أَكَلَ

 ٣٠ صحيح البيهقي أبو الدرداء إِنْ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. .. ١٨

 ٥٩ صحيح البخاري أبو هريرة إِنّك أن تذر. .. ١٩

 ٥٢ صحيح احلاكم أبو الدرداء إِنَّكُم قَادِمُون عَلى إِخوَانِكم... ٢٠
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 ١٦٠ حسن األصبهاني عبد اهلل بن عمر إن هلل خلقاً خلقهم حلوائج الناس ٢١

٢٢ ...  ١٥٨ مرفوع أبو يعلى سعد بن أبي وقاص إِنَّ اللَّهَ طِيبٌ يُحِبُّ الطِّيبَ

٢٣ . .  ١١٨ حسن اهليثمي عائشة إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ

٢٤ ...  ١٢١ مرفوع اهليثمي أبو هريرة أن مِنَ الذُنُوبِ ذُنوبَاً

... أَنَّ النَّبِيَّ  ٢٥  ١٦٠ صحيح البخاري سلمة بن األكوع أُتِىَ بِجَنَازَةٍ

 ١٢٤ حسن الطرباني عبد اهلل بن مسعود عَادَ بِالال... أَنَّ النَّبِيَّ  ٢٦

. .. أَنَّ النَّبِيَّ  ٢٧  ٧٩ صحيح ابن حنبل عبد اهلل بن عمرو مَرَّ بِسَعْدٍ

 ١٧/٩٨ صحيح ابن حنبل أبو هريرة إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق ٢٨

٢٩ .. .  ٧٧ حسن أبو داود أبو هريرة إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ

٣٠ ...  ٨٤ صحيح ابن حنبل ابن عباس أَنَّهُ كَانَ الَ يَرُدُّ الطِّيبَ

٣١ .. .  ٧٩ صحيح البخاري أبو قتادة إِنِّي ألَقُومُ فِي الصَّالَةِ

 ٤٩ جيد املتقي عمر بن اخلطاب إِيَاكمُ وَالبِطنَةُ يف الطَعَامِ و... ٣٢

٣٣ ...  ٤٠ مشهور البيهقي عبد اهلل بن عمرو إِيَّاكَمْ والتَنعُّم فَإِنَّ عِبَادَ

٣٤ ..  ١٤٤ صحيح البخاري جابر إِيَاكمُ وَالسَمَرُ بَعدَ هُدوءِ الَليِلِ

 ٤٣ حسن البيهقي أبو هريرة تَهَادَوْا تَحَابُّوا... ٣٥

٣٦ ...  ٤٠ صحيح البخاري أبو هريرة تَعسَ عَبدُ الدِّينَارِ، وَالدَّرْهَمِ

 ١٧٠ مرفوع البيهقي أنس بن مالك ثالثٌ مُهلِكَات... ٣٧

٣٨ ..  ١١٨ صحيح أمحد أبو سعيد اخلدري جَاءَ نَاسٌ مِنَ األَنْصَارِ فَسَأَلُوهُ

 ٨٣ صحيح مسلم أنس بن مالك الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا... ٣٩

٤٠ ...  ٨٠ صحيح البخاري عائشة خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ

 ٣٨ صحيح ابن حجر أبو هريرة خَيْر الْأُمُور الْوَسَط... ٤١

 ٩١ صحيح البخاري عمران بن حمصن خَيْرُكُمْ قَرْنِي... ٤٢

. .. دَخَلَ النَّبِيُّ  ٤٣  ٧٩ صحيح البخاري أنس بن مالك فَإِذَا حَبْلٌ

 ١٥٧ غريب الطرباني أنس بن مالك رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِي... ٤٤

 ٨٠ صحيح البخاري أيو هريرة سَدِّدُوا، وَقَارِبُوا وَاغْدُوا... ٤٥



٢٣٢ 

 
٤٦ .. . عبد اهلل بن  السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ

 سرجس املزني
 ٣٤ حسن الرتمذي

 ١٤٤ صحيح اهليثمي أبو أمامة سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَتّي... ٤٧

 ٥٢/١٧٣ صحيح مسلم أبو هريرة صنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا.. ٤٨

٤٩ ... عبد اهلل بن  طَلَبُ الْحَاللِ فَرِيضَةٌ
 مسعود

 ١٢٠ حسن الطرباني

٥٠  .  ٨٦ صحيح البخاري عبد اهلل بن عباس عَلَى حَصِريٍ قَدْ أَثَّرَ فِى جَنْبِهِ

 ١٨٠ حسن املتقي أبو هريرة علموا وال تعنفوا... ٥١

٥٢ ...  ٧٥/١١٦ صحيح مسلم جابر فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ المْرَأَتِهِ

٥٣ . .  ٨٠ صحيح البخاري أبو هريرة قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ

٥٤ .. .  ٤٤ حسن الطرباني ابن عمر االقِتْصادُ يف النَّفَقَةِ

٥٥ ...  ١١٥ صحيح مسلم عبد اهلل بن عمرو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ

... النيب  كَانَ ٥٦  ٧٨ صحيح مسلم أنس يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ

 ٤٤ صحيح ابن حنبل عائشة يَخْصِفُ نَعْلَه كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  ٥٧

٥٨ ...  ٨٦ صحيح البخاري أبو برزة كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ

 ٦٧ صحيح البخاري أبو هريرة كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرة... ٥٩

 ٥٢/٨٣ صحيح البخاري ابن عباس ...كُلُوا واشْرَبُوا والِبسُوا ٦٠

٦١ .. .  ٣١ حسن صحيح الرتمذي أبو برزة األسلمي ال تـَزولُ قَدمَ ابن آدَمَ

٦٢ ...  ١٢٥ صحيح مسلم النعمان بن بشري الَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ

٦٣ ...  ٨٩ حسن غريب الرتمذي ابن عباس الَ تُمَارِ أَخَاكَ وَالَ تُمَازِحْهُ

٦٤ ...  ١٥٠ صحيح مسلم أبو سعيد اخلدري لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

٦٥ ...  ١١٩ صحيح البخاري الزبري بن العوام لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ

٦٦ ...  ١٢١ صحيح ابن حنبل جابر بن عبد اهلل ال يدخل اجلنة حلمٌ

٦٧ ...  ١٢٧ صحيح مسلم أنس بن مالك ال يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ

 ١٧٠ صحيح النووي عبد اهلل بن عمرو ال يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ ٦٨

٦٩ .. . عبد اهلل بن  لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِنيَ
 مسعود

 ١٥٥ صحيح ابن حنبل

 ١٥٥ صحيح احلاكم أبو هريرة الرَّجُلَ يَلْبَسُ لَعَنَ رسُولُ اهلل  ٧٠
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 ٥٢ صحيح البخاري أبو هريرة لَوْال أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي... ٧١

٧٢ ...  ١١٣ صحيح مسلم أبو هريرة لَيْسَ الغنى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ

 ١٤٨ صحيح األصبهاني معقل بن يسار لِيسَ مِنْ يَومٍ يَأتِي على ابِن آدَمَ ٧٣

 ١٢٥ صحيح الرتمذي عائشة مَا بَقِىَ مِنْهَا... ٧٤

 ١٢١ صحيح مسلم أبو هريرة مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ ٧٥

٧٦ ...  ١٤ ضعيف ابن حنبل عبد اهلل بن مسعود مَا عَالَ مُقتَصدٌ قَطٌّ

 ٩١ صحيح ابن حنبل أنس بن مالك ما كان شخص أحب إليهم. .. ٧٧

٧٨ ...  ٥٠ صحيح الرتمذي املقدام بن معد يكرب مَا مَألَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرا مِنْ

 ١٢٤ صحيح البخاري أبو هريرة مَا مِن يَومٍ يُصبِحُ العِبَادُ فِيه... ٧٩

 ٤٣ حسن صحيح الرتمذي أبو كبشة األمناري ... مَا نَقَص مَالُ عَبْد... ٨٠

 ١٩٨ صحيح مسلم النعمان بن بشري مَثَلُ الْمُؤْمِنِنيَ فِي تَوَادِّهِمْ و... ٨١

٨٢ ...  ٧٣ صحيح أبو داود عبد اهلل بن عمرو مُرُوا أَوْالَدَكُمْ بِالصَّالَةِ

٨٣ ...  ١٥٧ صحيح البخاري عبد اهلل بن عمر املسلمُ أخو املسلمِ

 ٣٩ صحيح ابن حنبل عبد اهلل بن عمرو املقسطون عند اهلل. .. ٨٤

 ١٢٢ صحيح مسلم عدي بن حامت مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن يسترت... ٨٥

٨٦ ...  ١٥٨ صحيح البخاري أبو هريرة مَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ

٨٧ ...  ١١٧ حسن الطرباني عبد اهلل بن عمر مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ

٨٨ .. .  ٣٨ صحيح البخاري أبو هريرة مَن تَصدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ

٨٩ ...  ٨٤ صحيح البخاري عبد اهلل بن عمر مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَالَءَ

٩٠ ...  ٤٣ موقوف احلاكم أنس بن مالك مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْسَأَ لَهُ

 ٧٢ صحيح البخاري نافع بن حارث مِنْ سَعادَةِ املَرء املَسكن الواسِعُ ٩١

 ٤٦ ضعيف ابن حنبل أبو الدرداء من فقه الرجل رفقه... ٩٢

 ٧٥ ضعيف اهليثمي أبو الدرداء مِنْ فقهِ الرَجُل قَصدُه. .. ٩٣

٩٤ ...  ١٥٩ صحيح مسلم أبو هريرة مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً

٩٥ .. .  ١٤٦ صحيح ابن حنبل ابن عباس نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِريٌ



٢٣٤ 

 

٩٦ .. .  ٧٣ صحيح البخاري أبو شريح الكعيب مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

 ١٥٤ صحيح ابن حنبل جابر نِعَمَ اجلَمَلُ جَمَلكُما... ٩٧

 ٨١ صحيح البخاري عائشة عَنِ الْوِصَالِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ  ٩٨

 ٥٣ صحيح البيهقي عبد اهلل بن عمرو النَومُ ثَالثةٌ فَنَومٌ خُرْق... ٩٩

١٠٠ .. .  ١٦٠ صحيح البخاري جابر بن عبد اهلل وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ

١٠١ ...  ٢٠٦ صحيح البخاري املغرية وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ

 ٧٤ صحيح البخاري أبو هريرة واهلل يف عونِ العبد... ١٠٢

 ١٠٨ ضعيف الطبراني عبد اهلل بن مسعود وعودوهم اخلري... ١٠٣

١٠٤ ... المستدر الحاكم أبو ذر يا أبا ذر، أَتَرى كِثرَةَ املَالِ
 ك

١١٣ 

١٠٥ ...  ٨٩ صحيح الترمذي أنس يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ

١٠٦ ...  ١٤٨ حسن البيھقي أبو الدرداء يَا ابِنَ آَدَم إِنَّمَا أَنَتَ أَيَامٌ

 ١٢٤ صحيح مسلم أبو أمامة يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ ١٠٧

حسن  الترمذي أبو هريرة يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا... ١٠٨
 صحيح

٨٨ 

١٠٩ ...  ٨٤ صحيح مسلم عمر بن أبي سلمة يَا غُالَمُ سَمِّ اللَّهَ

 ١٢٢ صحيح مسلم عبد اهلل بن عمر اليَدُ العُلَيا خِريٌ مِنَ اليَدِ السُفلى ١١٠

١١١ .. .  ٨٧ صحيح البخاري أنس يَكْبَرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ



 
٢٣٥ 

  فهرس املراجع

 * القرآن الكريم
، اعتنى به عبد الـرمحـن املصـطـاوي،         tم) ، ديوان اإلمام علي  ٦٩١هـ/  ٤٠ابن أبي طالب، علي (ت  -١

 صفحة. ١٧٦م، ٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٨، ٤بريوت، دار املعرفة، ط
مـ)  النهاية يف غريب األثر، ١١٨٩ه/  ٦٠٦ابن األثري، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري، (ت  -٢

]٥-١م،[١٩٧٩هـ /١٣٩٩حتقيق طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية، بريوت، 
 ،٢. 
م) ، روح املـعـانـي يف             ١٨٥٤هـ/    ١٢٧  ٠األلوسي، العالمة الفضل شهاب الدين السيد حممود، (ت  -٣

تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني، ضبطه وصححه علي عبد الباري عـطـيـة، بـريوت، دار الـكـتـب              
 . ٢٠]، ٢٣ت ١،[ ٢م، ط٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦العلمية، 

م) ، مسند اإلمام أمحد، تذيل   ٨١٠هـ/  ٢١٤ابن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباني (ت   -٤
 .٢]، ٦ -١شعيب األرناؤوط، بريوت، مؤسسة قرطبة، د.ت،[

م) ، فـتـح الـبـاري            ١٤٢٨هــ/     ٨٥٢ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني، (ت       -٥
 ].١٣ -١م،[ ١٩٦٠هـ/ ١٣٧٩شرح صحيح البخاري، بريوت، دار املعرفة، 

م) ، األدب املفرد، حتقيق حممـد فـؤاد عـبـد الـبـاقـي،               ٨٥٠ه/ ٢٥٦البخاري، حممد بن إمساعيل ( -٦
 .١٩٨٩هـ/ ١٤٠٩، ٣األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ط

م) ، اجلامع الصحيح، حتقيق ماجد عبد الفـتـاح،    ٨٥٠هـ /٢٥٦البخاري، حممد بن إمساعيل، (ت  -٧
 ].١٠ - ١مركز الشرق األوسط الثقايف، بريوت، د. ت،[

م) ، حتقيـق   ٨٥٠ه/ ٢٥٦البخاري، اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل، (ت  -٨
 ].٦ -١م،[١٩٨٧ه/ ١٤٠٧، ٣د مصطفى ديب البغا، بريوت، دار ابن كثري واليمامة، ط

م، بـاب    ١٩٨٨هــ/        ١٤٠٩،   ٢البستاني، بطرس، حميط احمليط، بريوت، مكتبة لبنان ناشرون، ط   -٩
 صفحة. ٩٤٩الراء، فصل الغني، 

م) ، سـنـن الـبـيـهـقـي             ١٠٦٦هـ/  ٤٥٨البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر (ت   -١٠ 
 .٤]، ١٠ -١م،[١٩٩٤ه/  ١٤١٤الكربى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، 



٢٣٦ 

م) ، شـعـب اإلميـان، حتـقـيـق حمـمـد السـعـيـد                         ١٠٦٦ه/ ٤٥٨البيهقي، أمحد بن احلسـني (ت     -١١
 .٤]، ٧-١م،[١٩٩٠هـ/ ١٤١٠، ١بسيوني زغلول، بريوت، دار الكتب العلمية، ط

م) ، جامع الرتمـذي، حتـقـيـق         ٨٧٣ه/ ٢٧٩الرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة (ت   -١٢
 صفحة.١٢٤٠م،  ٢٠٠٤هـ / ١٤٢٤وختريج يوسف احلاج، دمشق، مكتبة ابن حجر، 

م ) ، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، حتقيق أمحد  ٨٧٣ه/٢٧٩الرتمذي، حممد بن عيسى (ت -١٣
 -١حممد شاكر وآخرون، األحاديث مذيلة بأحكام األلباني عليها، بريوت، دار إحياء الرتاث العربي،[ 

٥ .[ 
م ) ، السياسة الشرعـيـة    ١٣٢٨ه/  ٧٢٨ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني (ت  -١٤

يف إصالح الراعي والرعية، اململكة العربية السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والـدعـوة     
 صفحة.  ١٣٦م، ١٩٩٧هـ / ١٤١٨، ١واإلرشاد، ط

م) ،    ١٤٢٨هــ/     ٨٥٢ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعـي، (ت        -١٥
 .٩]، ١٣ -١م،[١٩٦٠هـ/ ١٣٧٩فتح الباري شرح صحيح البخاري، بريوت، دار املعرفة، 

م) ، املستدرك عـلـى الصـحـيـحـني،          ٩٥٩هـ / ٤٠٥احلاكم، حممد بن عبد اهلل النيسابوري (ت   -١٦
]،  ٤  -١م) ،[       ١٩٩٠هـ/  ١٤١١، ( ١حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، بريوت، دار الكتب العلمية، ط

٤. 
م) ، احلث علـى   ٩٠٤ه/  ٣١١اخلالل، أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد البغدادي (ت  -١٧

هــ/  ١٤١٥، ١التجارة والصناعة العمل، حتقيق الدكتور عبد الفتاح أبو غدة، بريوت، دار البشائر ط
 .١]، ٢-١م،[١٩٩٥
م) ، املسند، تذيل شعـيـب     ٨٥٥هـ /  ٢٤١ابن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشيباني (ت  -١٨

 ].٦ -١األرناؤوط، بريوت، مؤسسة قرطبة، د.ت،[
م ) ، سـنـن الـدارمـي، حتـقـيـق                 ٨٦٩ه/ ٢٥٥الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرمحن أبو حممد (ت -١٩

فواز أمحد أزمريل وخالد السبع العلمي، األحاديث مذيلة بأحكام حسني سليم أسد عليها، بـريوت،  
 ].٢-١م،[٢٠٠٧ه/ ١٤٠٧دار الكتاب العربي،

م ) ، أساس البالغة، الـقـاهـرة، دار         ١٩٢٢هـ/  ٥٨٣الزخمشري، حممود بن عمر جار اهلل (ت   -٢٠
 ].٢ -١م،[ ١٩٢٢هـ /١،١٣٤١الكتب، ط

م) ، الشكر، حتـقـيـق بـدر          ٩٠٤ه/  ٢٨١ابن أبي الدنيا، عبد اهلل بن حممد أبو بكر القرشي (ت  -٢١
 م١٩٠٨ه/ ١٤٠٠ ٣البدر، الكويت، املكتب اإلسالمي، ط



 
٢٣٧ 

م) ، الـطـبـقـات          ٨٤٥ه/ ٢٣٠ابن سعد، حممد بن سعد بن منيع أبو عبد اهلل البصري الزهري (ت  -٢٢
 ].٨-١م،[  ١٩٦٨ه/١٣٨٧، ١الكربى، حتقيق إحسان عباس، بريوت، دار صادر، ط

م ) ، سـنـن أبـي داود،               ٨٨٩هــ/        ٢٧٥أبو داود، سليمان بن األشعث بن شداد السجستاني (ت       -٢٣
 صفحة. ١١٤١م،٢٠٠٤هـ/١٤٢٢، ١حتقيق يوسف احلاج أمحد، دمشق، مكتبة ابن حجر، ط

م ) ، الشمائل الشريفـة،   ١٥٠٥ه/  ٩١١السيوطي، اإلمام جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر(ت  -٢٤
 صفحة.  ٣٨٠حتقيق حسن بن عبيد باحبيشي، د.م، دار طائر العلم للنشر، د. ت، 

م) ، املـوافـقـات يف أصـول              ١٣٨٨هــ/     ٧٩٠الشاطيب، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطـي (ت        -٢٥
 ،٢]،٤-١الشريعة، حتقيق عبد اهلل دراز، بريوت، دار املعرفة، د. ت،[

م) ، فتح القدير، مصر، مكتبة ومطبعـة   ١٨٣٤هـ/  ١٢٥٠الشوكاني، حممد بن حممد بن علي (ت  -٢٦
 صفحة.  ٥٣٥م،١٩٦٤هـ /١٣٨٣]، ٥ -١،[٢مصطفى البابي احلليب وأوالده، ط

م) ، االكتساب يف الرزق املستطاب، عرف الـكـتـاب      ٧٨٥ه /١٨٩الشيباني، حممد بن احلسن (ت  -٢٧
م، ١٩٨٦هــ /       ١٤٠٦،   ١وترجم للمؤلف وعلق حواشيه حممود عرنوس، بريوت، دار الكتب العلمية، ط  

 صفحة.  ٨٨
م) ، حلية األولياء، بريوت، دار الـكـتـاب       ١٠١٩ه/  ٤٣٠األصبهاني، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل (ت  -٢٨

 ١]، ١٠ - ١م،[١٩٨٥ه/ ١٤٠٥، ٤العربي، ط
م) ،    ٦٨٣هــ/     ٣٦٩األصبهاني، أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن جعفر بن حبان األنصـاري (ت        -٢٩

أخالق النيب صلى اهلل عليه وسلم وآدابه، حتقيق عصام الدين سيد الصبابطي، د. م، الدار املصـريـة      
 م.١٩٩٧هـ/  ١٤١٧، ٣اللبنانية، ط

م) ، املعجم الكـبـري، حتـقـيـق          ٩٥١هـ/  ٣٦٠الطرباني، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم، (ت   -٣٠
 ]. ٢٠ -١م،[١٩٨٣هـ / ١٤٠٤، ٢محدي بن عبد اجمليد السلفي،املوصل، مكتبة العلوم واحلكم، ط

م) ، املعجم األوسط، حتقيق طارق بـن    ٩٥١هـ/  ٣٦٠الطرباني سليمان بن أمحد، أبو القاسم (ت   -٣١
م،[١٩٩٥ه/    ١٤١٥عوض اهلل بن حممد وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، القاهرة، دار احلـرمـني،       

١٠ -١.[ 
م ) جامع الـبـيـان يف تـأويـل             ٩٢٣ه/  ٣١٠الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري أبو جعفر،(ت  -٣٢

 .١٧]، ٢٤ -١م،[ ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠القرآن، حتقيق أمحد حممد شاكر، بريوت، مؤسسة الرسالة، 
 



٢٣٨ 

م) ، تكملة حاشيـة رد احملـتـار، حتـقـيـق              ١٨٦٨هـ/  ١٣٠٦ابن عابدين، حممد عالء الدين (ت   -٣٣
 .١]، ٢ -١م،[١٩٩٥هـ/ ١٤١٥وتصحيح مكتب البحوث والدراسات، بريوت، دار الفكر، 

م) ، نزهة الناظرين  ١٤٣٧ه/  ٨٣٩عبيد الضرير، الشيخ تقي الدين عبد امللك بن أبي املنى(ت   -٣٤
يف األخبار واآلثار املروية عن األنبياء واملرسلني، وباهلامش خمتصر إحياء علـوم الـديـن، تصـحـيـح           

 ٣٤٤،   ٣م، ط   ١٩٥٤هــ /    ١٣٧٣الشيخ أمحد سعد علي، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي احلـلـيب،     
 صفحة.

م) ، كشـف اخلـفـاء ومـزيـل               ١٧٢٨هــ/     ١١٦٢العجلوني، إمساعيل بن حممد اجلـراحـي (ت           -٣٥
هــ/  ١٤٠٨، (   ٣اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، بريوت، دار الكتب العلمـيـة، ط    

 ].٢ -١م) ،[١٩٨٨
م ) ، قواعد األحكـام   ١٢٤٢هـ/  ٦٦٠العز بن عبد السالم أبو حممد عز الدين عبد العزيز (ت   -٣٦

يف مصاحل األنام، ضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرمحن، بريوت، دار الكتـب الـعـلـمـيـة،         
 ].٢-١م،[١٩٩٩ه/١٤٢٠، ١ط
م ) ، إحياء علوم الدين، بـريوت،   ١١١٢ه/  ٥٠٥الغزايل، اإلمام أبي حامد حممد بن حممد، (ت   -٣٧

 ].٤ -١دار املعرفة، د. ت،[
م) ، املصـبـاح املـنـري يف غـريـب                  ١٣٤٨ه/    ٧٧٠الفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقري (ت       -٣٨

 ]. ٢-١الشرح الكبري، بريوت، املكتبة العلمية، د. ت،[
م ) ، املغين، بريوت، دار  ١٢٢٣هـ/  ٦٢٠ابن قدامة، أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد (ت   -٣٩

 .٤]، ١٢-١الكتب العلمية،[
م) ، مدارج السالكني،  ١٣٥٠هـ/٧٥١ابن قيم اجلوزية، حممد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي، (ت -٤٠

-١م،[ ٢٠٠٤هـ/    ١٤٢٥ضبطه وصححه عبد الغين حممد علي الفاسي، بريوت، دار الكتب العلمية، 
٢]، ٣. 

م) ، زاد املـعـاد يف            ١٣٥٠هــ/     ٧٥ابن القيم اجلوزية، حممد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (ت   -٤١
، ١٤هدي خري العباد، حققه شـعـيـب وعـبـد الـقـادر األرنـاؤوط، بـريوت، مـؤسـسـة الـرسـالـة، ط                                

 ].٥ -١م،[ ١٩٨٦هـ /١٤٠٧
 م) ، تفسري ١٣٥٢هـ/  ٧٧٤ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت  -٤٢



 
٢٣٩ 

، ٢]، ط   ٨-١القرآن العظيم، حتقيق سامي بن حممـد سـالمـة، د. م، دار طـيـبـة لـلـنـشـر والـتـوزيـع،[                             
 . ٦م، ١٩٩٩هـ/١٤٢٠
م) ، أدب الـدنـيـا           ١٨٥٠هــ/     ٤٥٠املاوردي، أبي احلسن علي بن حممد بن حبيب الـبـصـري (ت          -٤٣

 ٣٤٦م،   ١٩٨٨هــ/     ١٤٠٩والدين، شرح وحتقيق سعيد حممد اللحـام، بـريوت، دار ومـكـتـبـة اهلـالل،                  
 صفحة.

املباركفوري، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم أبو العال، حتفة األحوذي، بـريوت، دار الـكـتـب            -٤٤
 ].١٠ -١العلمية[

م) ، كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال،  ١٥٦٧ه/  ٩٧٥املتقي اهلندي، علي بن حسام الدين (ت  -٤٥
ه/ ١٤٠٨صححه ووضع فهارسه الشيخ بكري حياني والشيخ صفوة السفا، بريوت، مؤسسة الرسالة، 

 .٥]، ١٦ -١م،[ ١٩٨٩
م ) ، اجلامع الصحيح، حتـقـيـق حمـمـد         ٨٧٥هـ/  ٢٦١مسلم، احلجاج أبو احلسن النيسابوري (ت  -٤٦

 ].٥-١فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء الرتاث العربي، د.ت،[
 ].٢ -١مصطفى، إبراهيم، وآخرون، املعجم الوسيط، حتقيق جممع اللغة العربية، د.ت، د. م،[  -٤٧
م) ، التوقيف على مهمات التعاريف، حتقيق حممد  ١٦١٢ه/ ١٠٣١املناوي، حممد عبد الرؤوف(ت  -٤٨

 م. ١٩٨٩هـ /١٤١٠رضوان الداية، دار الفكر املعاصر، بريوت، 
م) ، فيض القدير شـرح اجلـامـع الصـغـري، تـعـلـيـق                 ١٦١٢ه/١٠٣١املناوي، حممد عبد الرؤوف(ت -٤٩

 . ١]، ٦-١،[١م، ط١٩١٨هـ/  ١٣٥٦ماجد احلموي، د. م، املكتبة التجاري، 
م (، لسان العرب، بريوت، دار    ١٢٩١هـ/ ٧٤١ابن منظور، حممد بن مكرم اإلفريقي املصري، (ت  -٥٠

 ].١٥ -١صادر، د. ت،[
م) ، شرح النووي على مسـلـم، بـريوت، دار         ١٢٢٦هـ/  ٦٧٦النووي، أبو زكريا حييى بن شرف (ت   -٥١

 ].١٨-١م،[١٩٧٢هـ / ١٣٩٢، ٢إحياء الرتاث العربي، ط
م) ، األذكار املنتخبة مـن كـالم سـيـد           ١٢٢٦هـ/ ٦٧٦النووي، أبو زكريا حييى بن شرف الدين،(ت -٥٢

هــ/  ١٤٠٧األبرار، وعليه شرح وجيز خمتصر من شـرح الـعـالمـة ابـن عَـالن، دمشـق، دار اهلـجـرة،                          
 صفحة.  ٣١٧م، ١٩٨٧



٢٤٠ 

م ) ، شرح األربعني النووية، شرح اإلمـام الـعـالمـة          ١٢٢٦هـ/ ٦٧٦النووي، حييى بن شرف (ت  -٥٣
هــ/  ١٤١٥،   ٢م ) ، جدة، املؤسسة للطباعة والصحافة والنشـر، ط    ١٣٠٢هـ/  ٧٠٢ابن دقيق العيد ( 

 صفحة. ١١٠م، ١٩٩٥
م) ، جمـمـع الـزوائـد ومـنـبـع الـفـوائـد،                      ١٤٠٤ه/ ٨٠٧اهليثمي نور الدين علي بن أبي بكر (ت       -٥٤

 ].١٠ -١م،[١٩٩٢هـ/  ١٤١٢بريوت، دار الفكر، 
م) ، مسـنـد أبـي يـعـلـى،                ٩٢٠ه/  ٣٠٧أبو يعلى، أمحد بن علي بن املثنى املوصلي التميمي (ت   -٥٥

حتقيق حسني سليم أسد، األحاديث مذيلة بأحكام حسني سليم أسد عليهـا، دمشـق، دار املـأمـون           
 . ٢]، ١٣-١م،[١٩٨٤ه/ ١٤٠٤، ١للرتاث، ط 

 فهرس األعمال احلديثة:   
م، ٢٠٠٧هــ/  ١٤٢٨إبراهيم، عبد الرمحن، كيف نفهم الطفل واملراهق؟، شعاع لـلـنـشـر، حـلـب،              -١

 صفحة. ٤٢٠
، ١إبراهيم، مفيدة حممد، دور الرتبية يف مستقبل الوطن العربي، عمان، جمدالوي للنـشـر، ط        -٢

 صفحة.  ٢٨٧م، ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤
أبو أصبع، صاحل خليل، االتصال واإلعالم يف اجملتمعات املعاصرة، عمان، دار آرام لـلـدراسـات         -٣

 صفحة. ٢٧٦م، ١٩٩٥ه/ ١٤١٥والنشر، 
 م.١٩٨٠ه/ ١٤٠٠األهواني، أمحد فؤاد، الرتبية يف اإلسالم، القاهرة، دار املعارف،  -٤
آل جار اهلل، عبد اهلل بن جار اهلل بن إبراهيم، كمال الدين اإلسالمي وحقيقته ومزاياه، اململكة  -٥

 ١١٢م،١٩٩٨هــ/     ١٤١٨العربية السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعـوة واإلرشـاد،       
 صفحة.

آل عوضة، عبدالرمحن بن حممد، املرشد الطالبي مبدرسـة اإلمـام الـنـيـسـابـوري املـتـوسـطـة                   -٦
 صفحة. ٢٣م، ٢٠٠٥هـ /١٤٢٥بالرياض، اإلمجال يف تربية األجيال، 

بابللي، حممود، االقتصاد اإلسالمي يف ضوء الشريعة اإلسـالمـيـة،الـريـاض، مـطـبـعـة املـديـنـة                  -٧
 صفحة.  ٣٤٠م، ١٩٧٦هـ/ ١٣٧٦، ٢املنورة، ط

، ١باحارث، عدنان حسن، أسس الرتبية االقتصادية لـلـفـتـاة املسـلـمـة، عـمـان، دار الـفـكـر، ط                       -٨
 صفحة. ٢٣٨م،٢٠٠٧ه/ ١٤٢٨

بديوي يوسف، قاروط، حممد حممد، تربية األطـفـال يف ضـوء الـقـرآن والسـنـة، دمشـق، دار                      -٩
 م. ٢٠٠٣ه/ ١٤٢٤، ٢]، ط٢ -١املكتيب،[ 



 
٢٤١ 

، ٢م)  حميط احمليط، بريوت، مكتبة لـبـنـان نـاشـرون، ط            ١٨٨٣ه/   ١٣٣٠البستاني، بطرس (ت   -١٠
 م١٩٨٨هـ/  ١٤٠٨
بكار، عبد الكريم، القواعد العشر (أهم القـواعـد يف تـربـيـة األبـنـاء) ، الـقـاهـرة، دار السـالم،                             -١١

 صفحة. ١١٧م، ٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠
، محـص، دار      ١٩. ..]،         -١بكار، عبد الكريم، هكذا تكون األمهات، سلسلـة الـبـنـاء والـرتـشـيـد[                 -١٢

 صفحة. ٣٨م، ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤اليمامة، 
هــ/  ١٤٠٥،   ١األبياري، فتحي، اإلعالم الدويل والدعاية، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامـعـيـة، ط      -١٣

 صفحة. ٢٥٥م، ١٩٨٥
الرتكي، عبد اهلل بن عبد احملسن، األمة الوسط واملنهاج الـنـبـوي يف الـدعـوة إىل اهلل، املـمـلـكـة                     -١٤

 ١٤٢م،   ١٩٩٨هــ/     ١٤١٨العربية السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقـاف والـدعـوة واإلرشـاد،             
 صفحة.

تسني، كارل غيورك، الرخاء املفقِر (التبذير والبطالة والعوز) ، ترمجة عدنان عبـاس عـلـي، أبـو            -١٥
م، ٢٠٠٦هــ/     ١٤٢٥،   ١ظيب، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، الطبـعـة الـعـربـيـة، ط          

 صفحة. ٢٩٢
اجلابري، علي حسني، اإلنسان املعاصر بني غروب احلضارة واغـرتابـه، عـمـان، دار جمـدالوي،               -١٦
 صفحة. ٢٥٢م، ٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦، ١ط
اجلزيري، عبد الرمحن، الفقه عـلـى املـذاهـب األربـعـة، قسـم املـعـامـالت، بـريوت، دار الـكـتـب                              -١٧

 .٢]، ٥-١م،[ ١٢٠٩هـ/ ١٤٠٩العلمية،
 صفحة. ٥٥٨م، ١٩٩٢ه/١٤١٢اجلزائري، أبو بكر جابر، منهاج املسلم، بريوت، دار الفكر،  -١٨
م، ٢٠٠٥هــ/     ١٤٢٦،   ٢مجعة، عبلة بساط، مهارات يف الرتبية النفسية، بريوت، دار املـعـرفـة، ط        -١٩
 صفحة. ٣٤٣
احلاج، خالد حممد علي، أعالم الرتبية واملربني من القدماء واحملدثني،عمـان، الـنـاشـر املـؤلـف،            -٢٠
 صفحة. ٥١٢م، ١٩٨٩هـ/ ١٣، ١ط
 صفحة. ١٣٢احلاج حييى، حييى، القصة وأثرها على الطفل املسلم، جدة، دار اجملتمع، د. ت،  -٢١
احلــامــض، خــالــد، االقــتــصــاد الســيــاســي أســس ومــبــادئ، مــنــشــورات جــامــعــة حــلــب، كــلــيــة                       -٢٢

 صفحة. ٣١٥م،١٩٩٥هـ /١٤١٦احلقوق،



٢٤٢ 

م) ، األخالق اإلسالمية وأسـسـهـا،       ٢٠٠٤هـ/  ١٤٢٥احلبنكي امليداني، عبد الرمحن حسن (ت  -٢٣
 .٢]، ٢-١م،[٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣، ٦دمشق، دار القلم، ط 

أبو حرب، حممد خري، املعجم املدرسي، تدقيق ندوة النـوري، سـوريـة، مـؤسـسـة املـطـبـوعـات                  -٢٤
 م.١٩٨٥هـ/ ١٤٠٦والكتب املدرسية، وزارة الرتبية، 

 صفحة. ٥٥٨م، ١٩٩٢ه/١٤١٢اجلزائري، أبو بكر جابر، منهاج املسلم، بريوت، دار الفكر،  -٢٥
هــ/  ١٤٠٩اجلزيري، عبد الرمحن، الفقه على املذاهب األربعة، بريوت، دار الـكـتـب الـعـلـمـيـة،             -٢٦

 ،٢]، ٥-١م،[ ١٢٠٩
م) ، نظرية التطور بني الدين والعلم والعقل، بريوت، املكتبـة   ٢٠٠٢ه/  ١٤٢٢اجلندي، أنور، (ت   -٢٧

 صفحة. ١٤٣العربية، د. ت، 
، د. ت،      ٢اجلندي، عبد احلليم، أمحد بن حنبل إمام أهل السنة، الـقـاهـرة، دار املـعـارف، ط            -٢٨
 صفحة. ٥٠٥
احلاج، خالد حممد علي، أعالم الرتبية واملربني من القدماء واحملدثني، عمان، الناشر املؤلف،  -٢٩
 صفحة.  ٥١٢م، ١٩٨٩هـ/ ١٣، ١ط
 ٣٨٣حجازي، إقبال وسامية زكي، دراسات تربـويـة يف االقـتـصـاد املـنـزيل، املصـريـة، د.ت،                        -٣٠

 صفحة.
احلمد، حممد بن إبراهيم، سُوء اخلُلق، الرياض، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والـدعـوة    -٣١

 صفحة.  ١٨٣م،١٩٩٥ه/١٤٢٥، ١واإلرشاد، ط
محادات، حممد حسن، اإلدارة الرتبوية وقضايا معاصرة، عمان، دار احلامد للنشر والـتـوزيـع،     -٣٢
 صفحة.١٣٥م، ٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٦، ١ط
هــ/  ١٤١٧احلنفي، عبد املنعم، جتلِّيات يف أمساء اهلل احلُسنى، القـاهـرة، مـكـتـبـة مـدبـويل،                -٣٣

 صفحة. ٥١٦م، ١٩٩٦
احليَاري، حسن، أصول الرتبية يف ضوء املدارس الفكرية إسالميا وفكـريـاً، إربـد، دار األمـل،            -٣٤

 م،١٩٩٣هـ/ ١٤٣١
، ١احليلة، حممد حممود، األلعاب الرتبوية وتقنيات إنتاجها، عـمـان، دار املسـرية لـلـنـشـر، ط                -٣٥

 م.٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٢
خاطر، أمحد مصطفى، طريقة اخلدمة االجتماعية يف تنظيم اجملتمع، اإلسكندريـة، املـكـتـب        -٣٦

 صفحة.  ٣٠٧م، ١٩٩٧احلديث، 



 
٢٤٣ 

 ٧٩٥م،   ١٩٨٥ه/    ١٤٠٥،   ٣خالد، خالد حممد، خلفاء الرسول، بريوت، دار الـكـتـاب الـعـربـي، ط           -٣٧
 صفحة. 

، ١اخلالدي، حممود، سوسيولوجيا االقتصاد اإلسالمي، عمان، مكـتـبـة الـرسـالـة احلـديـثـة، ط                -٣٨
 صفحة.  ١١١م، ١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥
، ١اخلصيف، حممد بن عبد الرمحن، كيف تؤثر وسائل اإلعالم؟ الرياض، مكتبة الـعـبـيـكـان، ط        -٣٩

 م الصفحات غري مرقمة.١٩٩٤هـ/ ١٤١٥
اخلطيب، رداح، وأمحد اخلطيب ووجيه الفرح، اإلدارة واإلشـراف الـرتبـوي، عـمـان، دار الـنـدوة                 -٤٠

 صفحة. ٢٤٠م، ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤للنشر والتوزيع، 
داوود، حسام الدين علي، املبادئ احلديثة يف االقتصاد الكلي، تقديم بثـيـنـة حمـمـد احملـتـسـب،              -٤١

 صفحة. ٣٤٨م، ٢٠٠٩هـ/ ١٤٢٨، ١عمان، املؤلف، ط
الرماني، زيد بن حممد، معامل الرتبية االقتصادية املشكالت والتدابـري الـوقـائـيـة، الـريـاض، دار               -٤٢

 م،٢٠٠٥ه/ ١٤٢٦الورقات العلمية للنشر والتوزيع، 
ه/ ١٤٢٥،   ١الراشدان، عبد اهلل زاهي، الرتبية والتنشئة االجتماعية، عمان، دار وائل للنـشـر، ط     -٤٣

 صفحة. ٤٣٤م، ٢٠٠٥
رشوان، حسني عبد احلميد أمحد، العـالقـات الـعـامـة واإلعـالم مـن مـنـظـور عـلـم االجـتـمـاع،                             -٤٤

 صفحة. ٤٣٥م، ١٩٩٧هـ/ ١٤١٨االسكنرية، املكتب اجلامعي احلديث، 
رضوان، شفيق، الطاقة اخلفية واحلاسة السادسة، بريوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  -٤٥

 صفحة.٢٨٠م، ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥والتوزيع
رمضان، حممد رفعت وحممد سليمان شعالن وخطاب عطية علي، أصول الرتبية وعلم النـفـس،    -٤٦

 م،١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤القاهرة، دار الفكر العربي، 
زبادي، أمحد حممد وإبراهيم ياسني اخلطيب وحممد عبد اهلل عودة، أثر وسائل اإلعـالم عـلـى         -٤٧

 صفحة. ١٢٣م، ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢٠، ٢الطفل، عمان، األهلية للنشر، ط 
هـ/ ١٤٢٢، ١الزحيلي، وهبة، التفسري الوسيط، بريوت، دار الفكر املعاصر، دمشق، دار الفكر، ط -٤٨

 .١]، ٣-١م،[٢٠٠١
هــ/ ١٤٢٨،   ٣زعرتي، عالء الدين، معامل اقتصادية يف حـيـاة املسـلـم، د.م، بـيـت احلـكـمـة، ط                        -٤٩

 صفحة. ٣١٨م، ٢٠٠٧
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م، ٢٠٠٣هــ/     ١٤٢٣،   ٩زكـريـا، فـؤاد، الـتـفـكـري الـعـلـمـي، جـامـعـة دمشـق، كـلـيـة اآلداب، ط                                   -٥٠
 صفحة.١٨٠
هــ/  ١٤٢٣الزهوري، هباء الدين، املنهج الرتبوي اإلسالمي للطفل، محص، مطبـعـة الـيـمـامـة،            -٥١

 صفحة. ٢٩٨م، ٢٠٠٢
 . ٣]، ٣-١م،[١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧، ٨سابق، السيد، فقه السنة، بريوت، دار الكتاب العربي، ط  -٥٢
، ٢السحمراني، أسعد، األخالق يف اإلسالم والفلـسـفـة الـقـدميـة، بـريوت، دار الـنـفـائـس، ط                      -٥٣

 م١٩٩٤هـ/١٤١٤
سعد الدين، حممد منري، دراسات يف تاريخ الرتبية عند املسلمني، بـريوت، دار احملـروسـة، ط           -٥٤
 صفحة. ٣٣٦م، ١٩٩٥هـ/ ١٤١٥، ٢

السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، حتـقـيـق عـبـد           -٥٥
 صفحة. ٩٧٤م،  ٢٠٠٠هـ /١٤٢٠، ١الرمحن بن معال اللوحيق، د. م، مؤسسة الرسالة، ط 

السعدي، عيسى إبراهيم، اإلعالم املدرسي املقـروء واملسـمـوع واملـرئـي، األردن، دار احلسـن                  -٥٦
 صفحة. ٢٥٠م، ٢٠١٠هـ/ ١٤٣١، ١للنشر والتوزيع، ط

) ، القاهرة، سفري، د. ت،     ١سليمان، علي، دور األسرة يف تربية األبناء، سلسلة سفري الرتبوية(  -٥٧
 صفحة. ٧١
 ١٤٢٤السعود، راتب، اإلنسان والبيئة "دراسة يف الرتبية البيئية"، دار احلامد للنشـر، عـمـان،           -٥٨

 صفحة. ٢٦٣م، ٢٠٠٤هـ / 
سعيد، إمساعيل علي، مصادر الرتبية اإلسالمية، الكتاب السنوي يف الرتبـيـة وعـلـم الـنـفـس،             -٥٩

 صفحة.١٦٩م، ١٩٧٣هـ/  ١٣٧٢اجمللد األول، القاهرة، عامل الكتب، 
 ٢٥٠م،   ٢٠٠٧هــ/     ١٤٢٦،   ١مسارة، فوزي، اإلدارة الرتبوية، عمان، دار املكـتـبـة الـوطـنـيـة، ط            -٦٠

 صفحة.
سيوك، بنجامني، مشكالت األطفال يف أطوار منوهم، ترمجة سعد اجلبالوي وعايدة أبـاديـر،    -٦١

 صفحة.   ٤٢٠م، ١٩٦٤ه/ ١٣٨٣تقديم د.مصطفى الديواني، القاهرة، مكتبة اآلجنلو املصرية، 
شحاته، حسني حسني، أسباب الربكة يف األرزاق يف ضوء الـقـرآن والسـنـة،الـقـاهـرة، مـديـنـة                  -٦٢

 صفحة،  ٤٧م، ٢٠١١هـ / ١٤٣٢نصر، 
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شحاته، حسني حسني، االقتصاد اإلسالمي بني الفكر والتطبيق، القاهرة، دار النشر للجامعات،  -٦٣
 صفحة. ٢١٦م، ٢٠٠٨هـ/  ١٤٢٩
ه/١٤٢٨،   ٦مشسي باشا، حسان، كيف تربي أبنـاءك يف هـذا الـزمـان، دمشـق، دار الـقـلـم، ط                       -٦٤

 صفحة. ١٩١م، ٢٠٠٧
أبو صفية، عبد الوهاب رشيد صاحل، شرح األربعني النووية يف ثوبٍ جـديـد، د. م، دار الـبـشـري                -٦٥

 صفحة. ٥١٤، ١م، ط١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨للنشر والتوزيع، 
هــ/  ١٤١٤،   ١طعيمة، صابر، منهج اإلسالم يف تربية النشء ومحـايـتـه، بـريوت، دار اجلـيـل، ط                 -٦٦

 صفحة.  ٣٨٩م، ١٩٩٤
) ، تعريب قسم الدراسات بإشراف  ٢عازار، مسري، املوسوعة الصحية الشّاملة، أعضاء وأجهزة (  -٦٧

 .٣]، ٨ -١م،[٢٠٠٥ه/١٤٢٥، ١االستاذ افرام غزال، دار نوبلس، ط
عاقل، فاخر، معامل الرتبية دراسات يف الرتبـيـة الـعـامـة والـرتبـيـة الـعـربـيـة، بـريوت، دار الـعـلـم                              -٦٨

 .٧٠م، ١٩٦٤هـ/ ١٣٨٣، ١للماليني، ط
عامر، طارق عبد الرؤوف وحممد ربيع، الصف املتمايز، عـمـان، الـيـازوري، الـطـبـعـة الـعـربـيـة،                    -٦٩

 صفحة. ١٨٢م، ٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٨
العانى، نزار، الشخصية اإلنسانية يف الرتاث اإلسالمي، عمان، املعهد العايل لـلـفـكـر اإلسـالمـي            -٧٠

 .١٩٩م، ص١٩٩٨هـ/ ١٤١٨
 ٢٩٨عايش، حسنني، البقاء يف عامل متغيّر، بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والـنـشـر، د.ت،          -٧١

 صفحة.
عبد الرؤوف، حممد، تأمالت إسالمية يف الرأمسالية الدميقراطية، ترمجة غايل عودة، عـمـان،      -٧٢

 صفحة. ١٤٨م، ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٩دار البشري،
عبد اجلبار، حممد، اجملتمع (حبوث يف املذهب االجتمـاعـي الـقـرآنـي) ، بـريوت، دار األضـواء،                     -٧٣
 صفحة. ٢١٠م، ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٨، ٢ط
عبد العال، حسن إبراهيم، مقدمة يف فلسفة الرتبية اإلسـالمـيـة، الـريـاض، دار عـامل الـكـتـب،                     -٧٤

 صفحة.  ٢١٥م، ١٩٨٥ه/ ١٤٠٥
عبد العزيز، مسري، منهج اإلسالم يف تربية األوالد، قدم له حممد صفوت نـور الـديـن وآخـرون،            -٧٥

 صفحة. ٣٢٩م، ٢٠٠٢هـ/ ١٤٢٣، ٣املنصورة، دار ابن رجب، ط
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عربي، طه السيد وآخرون، الثقافة اإلسالمية(مفهومها، مصادرها، خصـائصـهـا، جمـاالهتـا)            -٧٦
 صفحة.  ٣٨٣م، ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤، ٥عمان، دار املناهج، ط

عثمان، عبد الرؤوف حممد، حمبة الـرسـول بـني اإلتـبـاع واالبـتـداع، الـريـاض، رئـاسـة إدارة                         -٧٧
 ٣٣٠م،   ١٩٩٤هــ/     ١٤١٤،   ١البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد إدارة الطبع والرتمجة، ط     

 صفحة.
العرييب حممد، الديانات الوضعية احلية يف الشرقني األدنـى واألقصـى، بـريوت، دار الـفـكـر                  -٧٨

 صفحة. ٣٠٢م، ١٩٩٥ه/ ١٤٢٥اللبناني، 
العسل، إبراهيم، التنمية يف الفكر اإلسالمي، بريوت، املؤسسة اجلامعية لـلـدراسـات والـنـشـر           -٧٩

 صفحة. ٣٩٢م، ٢٠٠٦هـ/ ١٤٢٦والتوزيع، 
عقل، خضر، وياسر عربيات، مبادئ االقتصاد اجلزئي والكلي، عمان، دار يافا العلمية للنشر  -٨٠

 صفحة. ٢١١م، ٢٠٠٦هـ/ ١٤، ١والتوزيع، ط
عكنان، أسامة، حوار هادئ يف أسس املذهبية االقتصادية، عمان، مـركـز الشـرق لـلـدراسـات            -٨١

 صفحة. ١١٥م، ١٩٨٩هـ/ ١٤٠٨والرتمجة، 
، ٣٥]، ط      ٢-١علوان، عبد اهلل ناصح، تربـيـة األوالد يف اإلسـالم، الـقـاهـرة، دار السـالم،[                        -٨٢

 .١٦٦م، ص ٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠
هــ/  ١٤٣١، ١عليان، رحبي مصطفى، اقتصاد املعلومات، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط -٨٣

 م، ٢٠١٠
ه/ ١٤٢٤،   ١عمران، أمحد علي حممد، رجال حول الرسول، عـمـان، دار الـبـيـت الـعـتـيـق، ط                  -٨٤

 صفحة. ٢٨٠م، ٢٠٠٤
) ، جامعة حـلـوان، كـلـيـة الـرتبـيـة                ٢٣عنان، حممود، أبنائنا يف النادي، سلسلة سفري الرتبوية (  -٨٥

 صفحة.  ٩٦الرياضية، د. ت، 
م، الـعـبـديل، مـطـبـعـة            ١٩٨٢هــ/     ١٤٠٢،   ١عريوط، مصطفى، وسائل اإلعالم واجملـتـمـع، ط        -٨٦

 صفحة. ١٤٢فيالدلفيا، 
العزاوي، عبد الرسول وحممد عبد الغين، ترشيد استهالك الطاقة، عمان، جمدالوي للـنـشـر     -٨٧

 صفحة.  ٥٨٤والتوزيع، د. ت، 
 صفحة. ٣١فكرة لرتبية األسرة، جدة، د. ن، د. ت،  ١٠٠الغامدي، عبد اللطيف بن هاجس،  -٨٨
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 صفحة. ٢٤٠م،٢٠٠٧ه/١٤٢٨، ٢١الغزايل، حممد، خُلق املسلم، دمشق، دار القلم،ط -٨٩
 صفحة. ١٤٢م، ١٩٩٤هـ/ ١٤١٤، ١الفاعوري، خليل، األسرة والطفولة، الزرقاء، د.ن، ط -٩٠
فهمي، حممد سعيد، أسس اخلدمة االجتـمـاعـيـة، اإلسـكـنـدريـة، املـكـتـب اجلـامـعـي احلـديـث،                          -٩١

 صفحة. ٣١٥م، ١٩٩٨هـ / ١٤١٩
الفريح، مازن بن عبد الكريم، الرائد دروس يف الرتبية والدعوة، جـدة، دار األنـدلـس اخلضـراء،            -٩٢
 .٢]، ٩-١م،[٢٠٠٢ه/ ١٤٢٣، ١ط
الفنجري، حممد شوقي، املذهب االقتصادي يف اإلسالم، الـقـاهـرة، اهلـيـئـة املصـريـة لـلـكـتـاب،                    -٩٣

 صفحة. ٢٦٥م، ١٩٨٦هـ/ ١٤٠٦
هــ/  ١٤٢٤فهيم، مصطفى، منهج الطفل املسلم، الـقـاهـرة، دار الـتـوزيـع والـنـشـر اإلسـالمـيـة،                          -٩٤

 صفحة. ٢٥٣م، ٢٠٠٣
فينكس، فيلييب هـ، الرتبية والصّاحل العام، ترمجة السيد حممد العزاوي ويوسف خليل، مراجعة  -٩٥

 صفحة. ٣٧٥م، ١٩٦٥ه/ ١٣٨٤حممد سليمان شعالن، القاهرة، مركز كتب الشرق األوسط، 
فيفر، ايزابيل وجني دنالب، اإلشراف على املعلمني دليل لتحسني التدريس، ترمجة حممد عـيـد      -٩٦

 صفحة. ٣٦٤م، ٢٠٠١هـ/ ١٤٠، ٣ديراني، مراجعة عمر الشيخ، عمان، اجلامعة األردنية، ط
القبايل، حييى، الوسائل التعليمية، املرجع الشامل يف الوسائل التعليـمـيـة، عـمـان، دار الـطـريـق                -٩٧

 صفحة. ٢٢٣م، ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤، ١للنشر والتوزيع، ط
، ١القرضاوي، يوسف، دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي، القاهرة، مـكـتـبـة وهـبـة، ط           -٩٨

 صفحة. ٤٤٠م، ١٩٥٥ه/ ١٤١٥
 ٢٠٨م، ١٩٩٦هـ/  ١٤١٦، ١القضاة، علي منعم، مكانة البيئة يف اإلعالم، عمان، وزارة الثقافة، ط -٩٩

 صفحة.
قَعْدان، زيدان عبد الفتاح، منهج االقتصاد يف القرآن، عمان، دار البـشـري، مـؤسـسـة الـرسـالـة،              -١٠٠
 صفحة.١٥٩م، ١٩٩٧هـ/ ١٤١٨، ١ط
، ١٠م) ، حنـو جمـتـمـع إسـالمـي، بـريوت، دار الشـروق، ط                            ١٩٦٦ه/    ١٣٨٥قطب، سيد (ت   -١٠١ 

 م، ١٩٩٣هـ / ١٤١٣
 م١٩٩٨ه/ ١٤١٨، ٥قطب، حممد، منهج الرتبية اإلسالمية، القاهرة، دار الشروق، ط -١٠٢
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 صفحة. ١٧٥كامل، مصطفى، منهج اإلسالم يف الرتبية، د.م، هنضة مصر، د.ت،  -١٠٣
م، ١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨، ١الكرمي، زهري حممود، اإلنسان والتعلّم، األردن، دار اهلالل للرتمجة، ط -١٠٤
 صفحة. ٣٦٩
أبو ليلى، فرج حممود، تاريخ حقوق اإلنسان يف التصور اإلسالمـي، الـدوحـة، دار الـثـقـافـة،               -١٠٥
 صفحة. ٢٠٤م، ١٩٩٤هـ/ ١٤١٤، ١ط

األلباني، حممد ناصر الدين، آداب الزفاف يف السـنـة املـطـهـرة، املـكـتـب اإلسـالمـي، د.م،                         -١٠٦
 صفحة. ٢٢٠م، ١٩٩٩هـ/ ١٤٠٩
ماكنامارا، إيدي، كيف ميكن غرس السـلـوك االجيـابـي وحتـفـيـز الـطـالب، تـرمجـة خـالـد                           -١٠٧

م، ٢٠٠٤هــ/     ١٤٢٤العامري، الناشر األجنيب ديفيد فولتون، القاهرة، دار الفاروق للنشر والتوزيع،   
 صفحة.١٨٤
جمموعة من العلماء، حبوث ندوة أثر القرآن الكريم يف حتقيق الوسطية ودفع الغلو، اململـكـة    -١٠٨

م، ٢٠٠٥هــ/  ١٤٢٥،   ٢العربية السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعـوة واإلرشـاد، ط      
 صفحة. ٣٥٤
 م.١٩٨٧ه/١٤٠٧حمجوب، عباس، أصول الفكر الرتبوي يف اإلسالم، دمشق، دار ابن كثري،  -١٠٩
حممود، علي عبد احلليـم، الـرتبـيـة االقـتـصـاديـة اإلسـالمـيـة، سـلـسـلـة مـفـردات الـرتبـيـة                                  -١١٠

 ]، احللقة السابعة.١٠ -١اإلسالمية، دار التوزيع والنشر اإلسالمي، القاهرة، د. ت،[
، ١خمتار، وفيق صفوت، مشكالت األطفال السلوكـيـة، الـقـاهـرة، دار الـعـلـم والـثـقـافـة، ط                       -١١١
 صفحة. ١٨٣م، ١٩٩٩هـ/ ١٤١٩
خميمر، سامر وجمازي خالد، أزمة املياه يف املـنـطـقـة الـعـربـيـة، الـكـويـت، عـامل املـعـرفـة،                             -١١٢
 صفحة.  ٣٨٢م،١٩٩٦هـ/ ١٤١٦
، ١مرسي، أكرم رضا، قواعد تكوين البيت املسلم، القاهرة، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، ط-١١٣
 صفحة. ٩٧٤م، ٢٠٠٤هـ/١٤٢٥
، ١مرسي، حممد سعيد، فن تربية األوالد يف اإلسالم، الـقـاهـرة، دار الـتـوزيـع والـنـشـر، ط                  -١١٤
 ].٢-١م،[ ٢٠١١ه/ ١٤٣٢
املصري، رفيق يونس، أصول االقتصاد اإلسالمي، دمشق، دار القلم، بريوت، الدار الشاميـة،   -١١٥
 صفحة. ٢٧٩م، ١٩٩٣ه/١٤١٣
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م، ٢٠٠٣ه/    ١٤٢٣منفيخي، حممد فريز، النظام االقتصادي اإلسالمي بريوت، دار احملـروسـة،      -١١٦
 صفحة.  ٢٢٤
جمموعة من العلماء، حبوث ندوة أثر القرآن الكريم يف حتقيق الوسطية ودفع الـغـلـو، املـمـلـكـة             -١١٧

 ٣٥٤م، ٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٥، ٢العربية السعودية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط
 صفحة.

مهديل، حممد حممود، املدخل يف تكنـولـوجـيـا االتصـال االجـتـمـاعـي، اإلسـكـنـدريـة، املـكـتـب                          -١١٨
 صفحة. ٣٧٩اجلامعي احلديث، د. ت، 

 ٢٥١م،   ١٩٩٩هــ/     ١٤٢٠،   ١امللك، أمحد عبـد، قضـايـا إعـالمـيـة، عـمـان، دار جمـدالوي، ط                      -١١٩
 صفحة.

، ١نبهان، حييى حممد، تربية األبناء طريق إىل اجلنة، بريوت، مؤسسـة الـرسـالـة نـاشـرون، ط             -١٢٠
 صفحة. ٢٤٢م، ٢٠١٠هـ/ ١٤٣١
نبهان، حييى حممد، األساليب الرتبوية اخلاطئة وأثرها يف تنشئة الـطـفـل، عـمـان، الـيـازوري،               -١٢١

 صفحة. ٢٠٢م، ٢٠٠٨هـ/ ١٤٢٨الطبعة العربية، 
ه/ ١٣٩٩، ١النحالوي، عبد الرمحن، أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها، دمشق، دار الفكر، ط -١٢٢
 صفحة. ٢٧٢م، ١٩٩٧

النمر، عصام وتيسري الكوفحي، مناهج وأساليب التدريس يف الرتبية والرتبية اخلاصة، عمان،  -١٢٣ 
 صفحة. ٢٤٠م، ٢٠١٠هـ/ ١٤٣٠دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، 

اهلامشي، حممد علي، شخصية املرأة املسلمـة كـمـا يصـوغـهـا اإلسـالم يف الـكـتـاب والسـنـة،                          -١٢٤
 صفحات. ٥٠٥م، ٢٠٠٥هـ /١٤٢٥الرياض، وزارة الشؤون اإلسالمية، 

 صفحة.١٠٤م،  ٢٠٠٩ه/١٤٣٠، ١اهلاليل، جمدي، التوازن الرتبوي، القاهرة، دار السراج، ط -١٢٥
 ٢٠٨م،      ٢٠٢٠ه/    ١٤٣١اهلاليل، جمدي، نظرات يف الرتبية اإلميانية، عمـان، مـؤسـسـة أقـرأ،             -١٢٦

 صفحات.
م، ١٩٩٨هـ/ ١٤١٩، ٣هندي، صاحل دياب، أثر وسائل اإلعالم على الطفل، عمان، دار الفكر، ط -١٢٧
 صفحة. ١٤٨
اهلييت، قيصر عبد الكريم، أساليب االستثمار اإلسالمي، دمشق، دار ومؤسسة رسالن، د. ت،     -١٢٨
 صفحة. ٣٣٢
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اهلييت، عبد الرزاق رحيم جدي، املصارف اإلسالمية بني النظريـة والـتـطـبـيـق، عـمـان، دار                -١٢٩
 صفحة.  ٧٩٥م،١٩٩٨هـ/ ١٤١٨، ١أسامة للنشر، ط

 صفحة. ٢٢٧وايف، علي عبد الواحد، عوامل الرتبية، مصر دار هنضة مصر، د. ت،  -١٣٠
، ١ياسني، حممد نعيم وملحم، حممد مهام، تأصيل فقه األولويات، العبديل، دار الـعـلـوم، ط      -١٣١

 صفحة.  ٤٠٣م، ٢٠٠٧هـ/ ١٤٢٧
 



 
٢٥١ 

 املصادر االلكرتونية: 
محيد، صاحل بن عبد اهلل، اختاذ القرآن أساساً لشؤون احلياة يف اململكة العربية السعودية، موقـع    -١

 صفحة،  ٥٠اإلسالم، 

 http://www.al-islam.comموقع اإلسالم  

 
 محلة تدوير الورق         -٢

http://lutoss-g.ibda3.org/t7037-topic                          

http://furatnuss.com/news.php?action=view&id=362               

 
 احلملة الوطنية لتدوير الورق             -٣

http://www.syriahr.com/12-2012 

 
 دور الرتبية األسرية يف محاية األبناء من اإلرهاب. موقع اإلسالم  -٤

http://www.al- islam.com                                  
الصالبي، علي حممد حممد، سرية عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، اعتنى به أسامة بن الزهراء.     -٥

http://www.slaaby.com                             
آل عوضة، عبدالرمحن بن حممد، املرشد الـطـالبـي مبـدرسـة اإلمـام الـنـيـسـابـوري املـتـوسـطـة                         -٦ 

 م، ٢٠٠٥هـ /١٤٢٥وقفة يف تربية األبناء،  ٢٣٠بالرياض، اإلمجال يف تربية األجيال

http://www.saaid.net                                    
 املوسوعة العربية العلمية.  -٧

Global Arabic Encyclopedia http://www.mawsoah.net  
. ٨]،     ٣٩  -١املــوســوعــة الــفــقــهــيــة الــكــويــتــيــة، وزارة األوقــاف والشــئــون اإلســالمــيــة،[                                         -٨

www.islam.gov.kw                               

    Wikpedia.orgويكبيديا املوسوعة احلرة   -٩
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 الرسائل اجلامعية:
أمحد، حممد حسني، األهداف الرتبوية للعبادات يف اإلسالم، رسالة لنيل درجـة الـدكـتـوراه يف          -١

 . ١٤الرتبية، كلية الرتبية، جامعة طنطا، قسم أصول الرتبية، غري منشورة، ص 
قنطقجي، سامر مظهر، فقه احملاسبة اإلسالمية، رسالة قُـدمـت لـنـيـل درجـة الـدكـتـوراه يف                     -٢

 صفحة. ٢٦٤احملاسبة، مؤسسة الرسالة ناشرون، 
 الندوات واملؤمترات:

فرج، طريف شرقي، األبعاد النفسية للتنشئة االقتصادية، ندوة الرتبية االقتصادية واإلميـانـيـة       -١
 صفحة. ٢٨م، ٢٠٠٢ه/ ١٤٢٣يف اإلسالم، 

حممود، سعد حافظ وآخرون، االقتصاد العربي وحتديات القرن الـواحـد والـعـشـريـن، أعـمـال                -٢
 ٤١٦م،      ١٩٩٨ه/    ١٤١٨املؤمتر العلمي اخلامس للجمعية العربية للبحوث االقتصادية، الـقـاهـرة،      

 صفحة.
لعمارة، مجال، موقف الفكر االقتصادي اإلسالمي من انعـكـاسـات ظـاهـرة الـعـوملـة عـلـى دور                    -٣

الدولة يف االقتصاد، القاهرة، املؤمتر العلمي السابع للجمعية العربية للبحوث االقـتـصـاديـة، عـلـم           
 صفحة.  ١٨م، ٢٠٠٥هـ/ ١٤أيار،  ٢٩/ ٢٨االقتصاد والتنمية العربية،

  فهرس األعالم

 رقم الصفحة االسم الرقم 

 ٣١ الواسطي، أبو سليمان ١

 ٨١ سعيد بن العاص ٢

 ٦٧ الرازي، اإلمام الفخر الرازي، حممد بن عمر ٣

 ٧١ املربد، النحوي البصري حممد بن يزيد ٤

 ٢١٢ فراس صايف ٥

 ٢١١ حممد مظهر النحاس ٦
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 فهرس احملتويات
 الصفحة املوضوع 

 ١ املقدمة
 ١١ متهيد

 ١١ شرح مفردات البحث

: تعريف الرتبية (لغة)     ١١ أوالً

 (  ١٢ تعريف الرتبية (اصطالحاً

: تعريف االقتصاد (لغة)    ١٣ ثانياً

 (  ١٤ تعريف االقتصاد (اصطالحاً

: تعريف النشء   ١٥ ثالثاً

 ١٥ أ. التنشئة االقتصادية

 ١٦ ب. الثقافة الرتبوية

 ١٦ تعريف الثقافة (لغة) 

 (  ١٦ (اصطالحاً

 ١٦ مقدمة: مدخل إىل مفهوم الرتبية اإلسالمية

 ١٨ تعريف الرتبية اإلسالمية

 ٢٢ تعريف الرتبية االقتصادية يف اإلسالم

 ٢٦ الفصل األول: منهج الرتبية االقتصادية يف اإلسالم

 ٢٨ املبحث األول: أمهية الرتبية االقتصادية يف اإلسالم

 ٢٨ أ. األمهية الدينية

 ٢٨ كسب رضا اهلل تعاىل -١

 ٣٠ تأديب النفس وتصفية الروح -٢

 ٣٢ ثواب اآلخرة -٣

 ٣٤ ب. األمهية الدنيوية
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 ٣٤ إعداد الفرد للحياة االجتماعية -١ 

 ٣٦ تعميق اإلحساس باملسؤولية جتاه الفرد واجملتمع -٢

 ٣٨ الربكة يف الرزق والصحة -٣

 ٤٠ ت. األمهية املادية

 ٤٠ احرتام املال -١

 ٤٣ احلياة الكرمية -٢

 ٤٦ الرفاهية املستقبلية -٣

 ٥٠ املبحث الثاني: خصائص الرتبية االقتصادية اإلسالمية

 ٥٠ الشمولية:أ. 

 ٥١ املطعم واملشرب -١

 ٥٣ امللبس -٢

 ٥٥ النوم والراحة -٣

 ٥٧ الواقعية:ب. 

 ٥٨ التوازن والتوافق -١

 ٥٩ املرونة والتأثري -٢

 ٦١ الدميومة -٣

 ٦٣ ت. العاملية:

 ٦٣ مناسبة للبشر مجيعاً -١

 ٦٥ غري متجافية عن احلقائق األخرى -٢

 ٦٦ خصبة تتولد عن الثمرات الطبيعية -٣

 ٦٩ املبحث الثالث: قواعد الرتبية االقتصادية اإلسالمية

 ٧٠ القاعدة اإلميانية:أ. 

 ٧١ القرآن الكريم -١
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 ٧٢ اإلنسان مستصلح للدارين

 ٧٣ االعتدال يف السلوك البشري

 ٧٣أ. االعتدال يف الطعام والشراب                 

 ٧٤ االعتدال يف املشي واحلديثب. 

 ٧٥ ت. االعتدال يف النوم والراحة

 ٧٦ يف البناءث. االعتدال 

 ٧٧ ج. االعتدال يف اإلنفاق

 ٧٨ ح. االعتدال يف االستهالك البشري 

 ٧٩خ. االعتدال يف احملافظة على                    

 ٨٠ السنة النبوية الشريفة -٢

 ٨١ االقتصاد يف العبادةأ.   

 ٨١ االقتصاد يف استقبال ماء الطهور

 ٨٢ الصالة

 ٨٤ الصيام

 ٨٤ االقتصاد يف املوعظة

 ٨٥ االقتصاد يف الدعاء

 ٨٦ االعتدال يف السلوكب.   

 ٨٧ يف الطعام والشراب هدي النيب 

 ٨٨ يف اللباس والزينة هدي النيب 

 ٨٩ يف والراحة والنوم هدي النيب 

 ٩٠ االقتصاد يف احلب والبغضت.   

 ٩٢ االقتصاد يف املزاحث.   
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 ٩٣ االقتصاد يف العقوباتج.    

 ٩٤ األثر -٣

 ٩٧ أبو بكر الصديقأ.     

 ٩٨ عمر بن اخلطابب.    

 ٩٩ عثمان بن عفان ت.    

 ١٠٠ علي بن أبي طالب ث.    

 ١٠٠ عبد اهلل بن عباس ج.    

 ١٠٢ القاعدة األخالقيةب. 

 ١٠٢ الواجب اخللقي -١

 ١٠٥ الشعور النفساني -٢

 ١٠٦ احلاجة والشعور باآلخرين -٣

 ١٠٨ القاعدة السلوكيةج. 

 ١٠٨ احلرية االقتصادية -١

 ١٠٩ القدوة الصاحلة -٢

 ١١١ العادة والسلوك اليومي -٣

 ١١٥ الفصل الثاني: معامل وسلوكيات العملية الرتبوية االقتصادية اإلسالمية

 ١١٧  املبحث األول: معامل الرتبية االقتصادية عند النيب

 ١١٧ غنى النفسأ. 

 ١١٨ العفاف -١

 ١٢٠ القناعة والرضا -٢

 ١٢١ االكتفاء الذاتيب. 

 ١٢٢ العمل -١

 ١٢٥ التعامل بالطيبات -٢
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 ١٢٧ تربية العطاءت.  

 ١٢٨ اإلنفاق يف سبيل اهلل -١

 ١٣٠ التكافل االجتماعي -٢

 ١٣٤اإلجيابية الواجبة للرتبية االقتصادية      السلوكيات  الثاني:  املبحث

 ١٣٤ االلتزام بفقه األولوياتأ. 

 ١٣٥ الضروريات واحلاجيات -١

 ١٣٦ الكماليات والتحسينات -٢

 ١٣٨ التدوين والتوثيقب. 

 ١٣٨ معنى التدوين -١

 ١٣٩ كيفية التدوين -٢

 ١٤٠ أمهية التدوين -٣

 ١٤١ االدخار لنوائب الزمنت. 

 ١٤١ معنى االدخار -١

 ١٤٢ أمهية االدخار -٢

 ١٤٤ كيفية االدخار -٣

 ١٤٦املبحث الثالث: السلوكيات املنهي عنها يف الرتبية االقتصادية                

 ١٤٦ اإلسراف والتبذيرأ. 

 ١٤٧ إسراف املاء والكهرباء -١

 ١٤٩ إسراف يف الطعام والشراب واللباس -٢

 ١٥١ إسراف يف الوقت -٣

 ١٥٤ عدم تقليد األجانبب. 

 ١٥٤ العادات املخالفة للتعاليم اإلسالمية -١

 ١٥٦ األلعاب الغري مشروعة -٢



٢٥٨ 

 
١٥٨ لعبة البوكيمون 

١٥٨ لعبة البالي ستيشن 

١٥٨ ألعاب مشاهد العري 

 ١٥٩ شراء املاركات العاملية -٣

 ١٦١ ال اقرتاض إال لضرورةت. 

 ١٦١ معنى القرض -١

 ١٦٢ النظرة الشرعية للقرض -٢

 ١٦٣ مدى احلاجة إليه -٣

 ١٦٧ الفصل الثالث: اجلوانب الرتبوية للظاهرة االقتصادية

 ١٦٩ املبحث األول: دور األسرة

 ١٦٩ القدوة احلسنةأ. 

 ١٧٠ سلوك الوالدين اخللقي -١

 ١٧١ سلوك الوالدين املادي -٢

 ١٧٢ سلوك الوالدين الرتبوي -٣

 ١٧٥ جتنب هوى الطفلب. 

 ١٧٦ املصروف اليومي -١

 ١٧٦ األلعاب -٢

 ١٧٨ يف اقتناء املالبس واحلاجيات اخلاصة -٣

 ١٧٩ االجتماعات األسرية الدوريةت. 

 ١٨٠ االجتماع األسري اليومي -١

 ١٨١ اجلانب اإلداري يف لقاء األسرة -٢

 ١٨٢ اجلانب التنفيذي -٣

 ١٨٣ دور املدرسة واملناهج التعليمية املبحث الثاني:

 ١٨٣ املعلم دورأ. 
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 ١٨٤ املعلم القدوة -١ 

 ١٨٦ السلوكيات املدرسية اليومية للتلميذ -٢

 ١٨٧ املدرسة الناجحةب. 

 ١٩٠ اإلدارة احلكيمة -١

 ١٩١ اللقاءات الرتبوية -٢

 ١٩٣ املسابقات الدورية واملكافآت التشجيعية -٣

 ١٩٥ املناهج التعليميةت. 

 ١٩٧ القصة التعليمية اهلادفة -١

 ١٩٩ الدرس النموذجي اهلادف -٢

 ٢٠٠ املمارسة التعليمية الصحيحة -٣

 ٢٠٢ دور اجملتمع واإلعالم املبحث الثالث:

 ٢٠٢ دور اجملتمعأ. 

 ٢٠٣ الندوات التثقيفية التعريفية -١

 ٢٠٥ احلمالت اجلماعية -٢

 ٢٠٧ املراكز الثقافية -٣

 ٢٠٨ دور اجملتمعب. 

 ٢١٠ برامج األطفال -١

 ٢١٢ الدعاية -٢

 ٢١٣ اإلعالنات الطرقية -٣

 ٢١٥ دور املؤسسات االجتماعيةت. 

 ٢١٦ مجعية اإلنشاءات اخلريية

 ٢١٦ تأسيس اجلمعية -١

 ٢١٧ أهداف اجلمعية -٢

٢١٧ قسم األغذية 



٢٦٠ 

 

 ٢١٧ قسم األدوية

 ٢١٨ قسم األلبسة

 ٢١٨ دورها يف اجملتمع -٣

 ٢٢١ اخلامتة

  الفهارس العامة

 ٢٢٦  فهرس اآليات القرآنية

 ٢٣١  فهرس األحاديث النبوية الشريفة

  ٢٣٥ فهرس املراجع

  ٢٤٠ فهرس األعمال احلديثة

  ٢٥١ املصادر االلكرتونية

 ٢٥٢  فهرس الرسائل اجلامعية

  ٢٥٢ فهرس الندوات واملؤمترات

  ٢٥٢ فهرس األعالم

 ٢٥٣ فهرس احملتويات



https://www.facebook.com/ehiaa.pub

