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فن التّدبي ِر في المعيشةِ
ُّ
 -ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّي ٌة -

ّ
مقدمة
تتباين وجه���ات النظر في تحديد الهدف م���ن حياة الإن�سان
الما ّد ّية ،ويمكن �إيجازها في ر�ؤى ثالث ،هي:

ةمّقم
د

ّ � -1إن اله���دف الأ�سا����س من هذه الحياة يكم���ن في تحقيق �أكبر
قد ٍر ممكنٍ من الرغبات الما ّد ّي���ة والملذّات .و�سبب االعتقاد
به���ذه الر�ؤية يع���ود� :إ ّما �إلى �ضعف الإيمان ب���اهلل تعالى ،و�إ ّما
نعيم؛ الأمر
�إل���ى عدم الإق���رار بالحياة الآخرة وما فيها م���ن ٍ
ال���ذي �أ ّدى �إلى �ضي���ق نطاق فكر �أ�صحابه���ا و�إهمالهم الأمور
المعنو ّية ،و�سعيهم الحثيث لك�سب متاع الحياة الدنيا فح�سب.
عام تعتب���ر عائق ًا �أمام
ّ � -2إن الأم���ور الما ّد ّي���ة والدنيو ّي���ة ب�شكلٍ ٍّ
تم�س���ك �أ�صحاب هذه الر�ؤية
ال�سع���ي لبلوغ نعيم الآخرة ،وقد ّ
ّ
بظاه���ر الق���ر�آن الكري���م وبع����ض الأحادي���ث ،و�أعر�ضوا عن
ٍ
دنيوي؛ هو
ال ّدني���ا ،واعتبروها لهو ًا ولعب ًا .وع��� ّدوا ك ّل
مك�سب ٍّ
ف���ي حقيقته خ�س���ارةٌ؛ ل ّأن ال ّدنيا فاني ٌة ،والغن���ى الما ّد ّي فيها
�سبب لفقر العبد في الحياة الآخرة.
ٌ
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ّ � -3إن ال�ش���ارع المق ّد����س و�ض���ع برام���ج �شامل ًة لجوان���ب الحياة
كا ّف ًة؛ بم���ا فيها التدبير ف���ي المعي�شة ،حي���ث ي�ؤمن �أ�صحاب
ال�صلة بين الدنيا
ه���ذه الر�ؤية ب� ّأن الإ�سالم ٌ
دين �شام��� ٌل ،و� ّأن ّ
والآخ���رة وثيق ٌة؛ لذلك ال يمكن �إهم���ال الق�ضايا الما ّد ّية التي
تع��� ّد �ضرور ّي ًة ال�ستم���رار الحياة في الدني���ا ،ومق ّدم ًة للحياة
الأخرو ّية.
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وفي الواقع� :إنّنا لو تم ّعنّا في القر�آن الكريم و�أحاديث الأئ ّمة
تعار�ض بين انهماك العبد
المع�صومين� ،Rسوف ال نجد � ّأي
ٍ
في �ش�ؤون حياته الما ّد ّية ،وتوفير ُ�س ُبل معي�شته من خالل الك�سب
والعم���ل والإنتاج ،وبي���ن العبادة والعم���ل للحياة الآخ���رة .وهذه
الر�ؤية هي المتبنَّاة في هذا الكتاب.
وهناك الكثير من الكتب الت���ي تناولت مو�ضوع التدبير في
لكن القليل
الحي���اة ال ّدنيا ب�ص���ور ٍة مبا�شر ٍة �أو غير مبا�ش���ر ٍةّ ،
منه���ا تن���اول ه���ذا المو�ضوع ف���ي �إط���ار التعاليم ال���واردة في
ال�ض���روري درا�سة المو�ضوع في
الن�صو����ص الدين ّية .لذا فمن
ّ
علي
هذا الم�ضمار؛ كي ندرك ُكنه كالم �أمير الم�ؤمنين الإمام ّ
«ح�سن التَّدبي� � ِر ُي ِ
نمي قلي َل
بن �أب���ي طالب ،Qحين قالُ :
ِ
المال ،و�سو ُء التَّدبي ِر ُيف ِني كثي َر ُه»(((.
((( الليث���ي الوا�سط���ي ،عل���ي بن محمد :عي���ون الحك���م والمواعظ :تحقي���ق ال�شيخ ح�سي���ن الح�سيني
البيرجندي ،ط ،1الم ،دار الحديث ،الت� ،ص.228-227

وم ّم���ا ال ّ
�شك فيه � ّأن انخفا����ض م�ستوى ال ّدخل العا ّم ،والغالء
الفاح�ش ،وع���دم مراعاة االعتدال في �ش����ؤون المعي�شة ،م�ضاف ًا
بفن
�إل���ى التح ّل���ل الخُ ُلقي للف���رد والمجتمع النا�شئ م���ن الجهل ّ
تدبي���ر المعي�شة طبق المعايي���ر الإ�سالم ّية ،وعدم االن�سجام بين
�أع�ضاء الأ�سرة الواحدة؛ ك ّلها �أُمو ٌر تقت�ضي البحث والتدقيق في
الن�صو�ص الدين ّية المب ّينة لأُ�س�س التدبير؛ الكفيلة با�ستثمار ِن َعم
الحي���اة الدنيا خي���ر ا�ستثما ٍر في رحاب العم���ل بتعاليم ال�شّ ريعة
المق ّد�س���ة؛ تمهيد ًا لتحقيق هدفن���ا ال�سامي الذي نطمح �إليه؛ �أال
وهو :التوفيق بنيل نعيم الآخرة الدائم.
وق���د ّتم تق�سي���م الكت���اب �إلى :مقدم���ة و�أربعة ف�ص���ول ،وفق
التالي:

الف�صل الثاني :ا�ستراتيج ّية التدبير في المعي�شة.
الف�صل الثالثُّ :
الطرق المثلى للتدبير.
الف�ص ��ل الرابع :النتائج الإيجاب ّي���ة لح�سن التدبير والعواقب
ال�س ّيئة ل�سوء التدبير.

ةمّقم
د

الف�ص ��ل الأ ّول :يت�أ ّل���ف م���ن مباح���ث عا ّم���ة؛ ت�شم���ل خلف ّية
المو�ض���وع ،و�أه ّم ّيته ،والمفاهيم الأ�سا�س ّي���ة التي يتمحور حولها
البحث؛ مثل :التدبير ،والمعي�شة ،والرزق.
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وتج���در الإ�شارة �إلى � ّأن �أُ�سلوب البحث الم ّتبع في هذا الكتاب
���ي ،حي���ث قمن���ا بجم���ع المعلومات م���ن الم�صادر
نظ ٌّ
���ري تحليل ٌّ
المعتبرة.
�أ ّم���ا الآراء المطروح���ة في���ه فه���ي م�ستوحاة م���ن الن�صو�ص
الدين ّية الإ�سالم ّي���ة القر�آن ّية والحديث ّية .كما ّتم الرجوع فيه �إلى
���م تفا�سير القر�آن الكري���م ،والم�ص���ادر الإ�سالم ّية المعتبرة
�أه ّ
التي يمكن اال�ستفادة منها في مو�ضوع التدبير في الحياة.
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الفصل األ ّول
التدبير :حقيقته وأنواعه
�أ ّو ًال :حقيقة التدبير:

� ّإن التدبي���ر من الأفعال التي ن�سبه���ا اهلل تعالى �إلى نف�سه� ،إذ
و�ص���ف ذاته المق ّد�س���ة بالمد ّبر ،كما �ألهم عب���اده هذه الخ�صلة
الحمي���دة؛ وح ّثهم عل���ى التح ّلي بها ،وال�سعي الج���اد الكت�سابها؛
بو�صفها ف�ضيلة من �أ�سمى الف�ضائل.

���ي ال���ذي �شهدته الحي���اة الب�شرية،
وخالل التط��� ّور التدريج ّ
واتّ�س���اع رقعة المدن ّي���ة ،اتّ�ضحت �أه ّم ّية التدبي���ر ،وبات �ضرورة
ملح���ة؛ فانتهجه النا����س؛ لتر�شيد �أفكاره���م و�أعمالهم،
حياتية ّ

هعاونأو هتقيقح :ريبدتلا

وعلى م ّر الع�ص���ور ،ن�شهد � ّأن الحي���اة الجماع ّية المتم ّثلة في
القبيلة و�سائ���ر المجتمعات الب�شر ّية ،دائم ًا م���ا ي�شوبها ت�ضارب
ف���ي الم�صالح ،وتخ ّيم عليها الح���روب� ،أو ي�سودها ال�سالم وروح
خ�ضم هذه الأو�ضاع ،نجد � ّأن العقل ال�سليم يحكم
التع���اون .وفي ّ
ب�ض���رورة ُح�س���ن التدبير في �ش�ؤون الحي���اة ،ووجوب التفكير في
عواقب الأمور؛ لكي يت�سنّى للنا�س التم ّتع بحيا ٍة ط ّيب ٍة.
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ف���ي مختلف �ش�ؤون الحياة؛ ال�سيا�س ّية ،والثقاف ّية ،وغيرهما ،نحو
االتّجاه ال�صحيح؛ بغية بلوغ الكمال المن�شود.
و�شجع���ت الأديان ال�سماو ّية  -بدوره���ا  -الإن�سان على التد ّبر
ّ
في عظمة خلق اهلل تعالى؛ م�ستر�شد ًا بهدي فطرته ال�سليمة التي
فط���ره اهلل تعال���ى عليها؛ وذلك لك���ي ي�ستلهم م���ن تدبير خالقه
الطريق َة المثلى لتدبير �ش�ؤون حياته.
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و�أولى الق���ر�آن الكريم ه���ذا المفهوم ال�سام���ي �أه ّم ّي ًة بالغ ًة،
ٍ
مفردات
حي���ث زخ���ر بم�ضامين ت�ؤ ّك���د ه���ذه الأه ّم ّية في �إط���ار
عدي���د ٍة ،مثل(مد ّبر) و(تدبير) وم���ا �شابههما ،والتي توحي لنا
المعن���ى المراد اليوم من كلم���ة (الإدارة) ال�سائدة بين النا�س،
وت�شمل مفاهيم البرمج���ة ،وال ّتخطيط ،وال ّتنظيم ،واالن�سجام،
وال ّتوجيه ال�صحيح؛ الكامنة في مبد�أ تدبير الأمور .وال ّ
�شك في
� ّأن الإن�س���ان ال يمكنه �أن يرجو خي���ر ًا من �أفعاله دون تحقّق هذه
الأمور.
وق���د �ص ّور القر�آن الكري���م واقع التدبير في حي���اة الأنبياء
النبي يو�سف Qال���ذي كان �أمين ًا
 ،Rوال �س ّيم���ا تدبير ّ
عل���ى خزائ���ن م�ص���ر ،حي���ث انت�ش���ل �أه���ل م�صر م���ن الفقر
والمجاعة؛ بحنكته ،وتدبيره ،وتخطيطه ال�صحيح ،حينما ح ّل
بهم القحط والجدب(((.
((( يو�سف.49-47 :

ومن هذا المنطلق ،كان التدبير ذا ت�أثيرٍ مبا�شرٍ على مجاالت
يخت����ص بالم�أكل والم�شرب فق���ط؛ ل ّأن ت�أثيره
الحي���اة كا ّف ًة ،وال
ّ
م�شه���و ٌد عل���ى ثقاف���ة الإن�س���ان وعقائ���ده وحيات���ه؛ االجتماع ّية،
وال�سيا�س ّي���ة ،واالقت�صاد ّية((( .لذا �أ ّك���د المع�صومون Rعلى
ال�صحيح في مختلف �ش�ؤون الحياة(((.
وجوب اتّباع منهج ال ّتدبير ّ
ثانياً� :أهم ّية التدبير:

((( تج���در الإ�ش���ارة �إلى وجود ع ّدة كتب مد ّونة ب�صدد التّدبير؛ ما ي�ؤكّد اهتمام العلماء والباحثين بهذا
الح�سا�س ،ونذكر منها ما يلي:
المو�ضوع ّ
علي الح�سين بن عبد اهلل بن �سينا،
ـ (تدبير المنزل) �أو (ال�سيا�سة الأهل ّية) ،ت�أليف ال�شيخ الرئي�س �أبي ّ
طبع في بغداد �سنة 1347هـ.
ـ تدبير المنزل ورعاية الطفولة(تدبير منزل ود�ستور بچه داری) ،ت�أليف بدر الملوك تكين ،طبع في طهران.
ـ تدبير المنزل (تدبير منزل) ،ت�أليف بدر الملوك بامداد ،طبع في طهران.
الحكيمي ،مح ّمد ر�ضا؛ علي ر�ضا :الحياة ،ط ،1طهران ،من�شورات مكتب ترويج الثقافة الإ�سالم ّية،
(((
ّ
1368هـ�.ش ،ج� ،4ص.354-346

هعاونأو هتقيقح :ريبدتلا

ال يختل���ف اثنان في � ّأن تدبي���ر �ش�ؤون الحياة ُيع��� ّد من الأمور
الها ّم���ة ل���ك ّل �إن�سانٍ  .وبالطبع ،ف���� ّإن هذا الأمر مره���و ٌن بتطبيق
تعالي���م ال�شريع���ة ،واالنتهال من منهلها الع���ذب ،واال�ستعانة بما
�أنعم اهلل علينا من قوى �إدراك ّية.
إ�سالمي التي
فتنظيم �ش����ؤون الحياة ح�س���ب تعاليم دينن���ا ال
ّ
وردتن���ا عن طريق الوح���ي المق ّد�س ،من �ش�أن���ه �أن يفتح لنا باب
ال�سع���ادة على م�صراعي���ه .والمجتمعات الب�شر ّي���ة اليوم بحاج ٍة
ّ
ما�س ٍة �إلى ال ّتعالي���م الدين ّية ،والعمل بالو�صايا ال ُم َطا ِبقَة للفطرة
ّ
التي فطر اهلل النّا�س عليها.
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وح�س���ب اعتقادنا ،ف���� ّإن ال�شريع���ة الإ�سالم ّي���ة تكفّلت بو�ضع
برنامج �شام���ل ومتكامل يهدي الإن�سان �إل���ى ال�سعادة المن�شودة
ف���ي ال ّدنيا والآخ���رة؛ لأنّها تتناول جميع جوان���ب الحياة الما ّد ّية
حد �سواء.
والمعنو ّية؛ للفرد والمجتمع على ٍّ
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ما�س ٍة �إلى
وم���ن
الطبيعي � ّأن الإن�سان في بادئ الأم���ر بحاج ٍة ّ
ّ
معرف���ة ال ّدي���ن ،و�إدراك مفاهيمه؛ فالذي ال دي���ن له ال حياة له.
بح�سن
ومن هنا ،ينبغي عليه المثاب���رة؛ لتنظيم �ش�ؤون معي�شته؛ ُ
���م بعد ذلك ال ب��� ّد له من ال�صب���ر وتح ّمل الم�صاعب
التقدي���ر ،ث ّ
التي تعتر�ض طريقه .وقد �أ ّكد الإمام جعفر ال�صادق Qعلى
هذه الحقيقة ،بقوله« :ال َي�ص ُل ُح الم�ؤمنُ �إال على َث ِ
الث ِخ ٍ
�صال:
وال�صب ِر على
وح�سنِ التَّقدي ِر في المعي�ش ِةَّ ،
التَّف ُّق� � ِه في ال ِّدينِ ُ ،
النّائ َب ِة»(((.
�إذن ،تدبير �ش�ؤون الحي���اة ال ب ّد و�أن يكون متزامن ًا مع �أمرين
ها ّمين ،هما :التع ّمق في تعاليم الدين ،وال�صبر على النوائب.
كم���ا � ّأن هناك �أمران ُيع ّدان جوهر المعي�شة و�أ�سا�سها ،وهما:
االعت���دال؛ بمعنى :ع���دم الإ�س���راف ،واجتناب تبدي���د الجهود،
و�إه���دار ال ّثروة ،وال ّتدبي���ر؛ بمعنى :ال ّتفكير ف���ي عواقب الأمور،
ً
رج�ل�ا قال
وح�س���ن التخطي���ط ،والإدارة ال�صحيح���ة .وروي � ّأن
((( الحران���ي ،اب���ن �شعبة :تحف العقول ع���ن �آل الر�سول ،Pالط ،قم المق ّد�س���ة ،من�شورات ال�شريف
الر�ضي ،الت� ،ص.263
ّ

للإمام جعفر ال�صادق :Qبلغن���ي � ّأن االقت�صاد والتدبير في
الك�سب ك ُّلهُ،
المعي�ش���ة ن�صف الك�سب! فق���ال« :Qالَ ،بل ُه ��و
ُ
ِ
ومن ال ِّدينِ التَّدبي ُر في المعي�ش ِة»(((.
ويك���ون ال ّتدبي���ر  -دائم ً���ا  -متناغم ًا م���ع العل���م ،والمعرفة،
والخب���رة ،والعقل؛ فهو بطبيعته بعي ٌد ع���ن العمل من دون تعقّلٍ .
ولر�س���ول اهلل Pكال ٌم رائ��� ٌع ع���ن التدبير؛ عندم���ا خاطب ابن
ْ
بعلم
م�سع���ود ،قائ ًال« :ي ��ا ابن م�سع ��ود� ،إذا عملتَ ع َم�ل ً�ا
فاعمل ٍ
وعق � ٍ�ل ،و�إ ّي � َ
�اك و�أنْ تعم� � َل عم�ل ً�ا بغي� � ِر تد ّب� � ٍر وعل � ٍ�م؛ ف�إ ّن ��ه ج َّل
جالل� � ُه يق � ُ
�ولَ :وال َتكُو ُن ��وا َكا َّل ِتي َنق ََ�ض � ْ�ت َغ ْز َلها ِم ��نْ َب ْع ِد ُق َّو ٍة
�أَنْكا َثاً»(((.
علي Qعلى وجوب اتّ�ص���اف الم�ؤمنين بر�ؤي ٍة
�أ ّك���د الإمام ّ
م�ستقبل ّي ٍة تدبير ّي���ة ،حين قال« :الم� ِؤمنُو َن ُهم ا َّلذينَ َع َر ُفوا ما
(((
�أما َم ُه ْم».
رقي �شخ�ص ّية الإن�سان ،من
ُ
فلح�سن التدبي���ر ت�أثي ٌر كبي ٌر على ّ
���داوري ،الت ،ج،2
((( الطو�س���ي ،محمد بن الح�سن :الأمال���ي ،الط ،قم المق ّد�سة ،من�شورات مكتبة ال
ّ
�ص.458
((( الطبر�سي ،الف�ضل بن الح�سن :مكارم الأخالق ،ط ،1طهران ،من�شورات دار المعرفة1365 ،هـ�.ش،
�ص.458
((( المجل�س���ي ،مح ّمد باقر :بحار الأنوار ،ط ،2بيروت ،من�شورات م� ّؤ�س�س���ة الوفاء1403 ،هـ.ق ،ج،75
�ص.25

هعاونأو هتقيقح :ريبدتلا

�آثار ح�سن التّدبير:
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خالل ما يم ّده من نف���اذ ب�صيرة في �ش�ؤون الحياة كافّة ،ويم ّكنه
أهم متط ّلبات حياته في مختلف المجاالت ،مثل:
من تحقيق � ّ
 -1ا�ستثمار الثروة بطريق ٍة ُمثلى.
 -2اجتناب الإ�سراف في النعمة �أو �إتالفها بغير وجه عقالئي.
 -3عدم اال�ضطرار �إلى تكرار عملٍ ما.
 -4المكانة الرفيعة في المجتمع.
 -5الثقة بالنف�س.
المالي مع الآخرين.
�صحة التعامل
ّ -6
ّ
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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� -7سالمة النف�س ،والع ّزة ،وراحة البال.
�آثار �سوء التّدبير:

� ّإن ل�س���وء التدبير عواقب وخيمة على حياة الإن�سان ،قد ت�ؤ ّدي
�إلى هالكه و�سقوطه والحيلولة بين���ه وبين كماله المن�شود ،منها
ما يلي:
وال�ضياع.
 -1عدم اال�ستقرار َّ
 -2التبع ّية الفكر ّية واالقت�صاد ّية.
 -3الفقر والحرمان.
قي.
 -4الف�ساد الخُ ُل ّ

 -5الذ ّلة والو�ضاعة االجتماع ّية.
 -6ت�س ّلط الآخرين.
الفكري والرجع ّية.
 -7التخ ّلف
ّ
 -8فقدان النعمة.
 -9االختالف بين �أع�ضاء العائلة الواحدة وتهديد كيانها.

ثالثاً :مفاهيم البحث الأ�سا�س ّية:

يرتك���ز مو�ضوع الكت���اب على ثالث���ة مفاهي���م �أ�سا�س ّية ،هي:
((( هناك تفا�صيل كثيرة عن نتائج ح�سن التدبير وعواقب �سوء التدبير في خاتمة الكتاب.

هعاونأو هتقيقح :ريبدتلا

فل���و �أمعنّ���ا النظر ف���ي النتائ���ج الحمي���دة لح�س���ن التدبير
والعواقب القبيح���ة ل�سوء التدبير؛ لأدركنا مدى �أه ّم ّية التدبير
ووجوب ا ّتخاذه منهج ًا في حياتنا .وتت�أكّد هذه الأه ّم ّية عندما
ن�أخ���ذ بعين االعتب���ار بع�ض الأمور التي لها ت�أثي��� ٌر مبا�شر على
حي���اة الب�شر قاطب ًة ،مثل :الدخل المح���دود �أو المتدنّي لبع�ض
�أبن���اء المجتمع ،وارتف���اع م�ست���وى الت�ضخّ م المال���ي ،والغالء
الفاح�ش ،وال�صعوبة في توفير م�ستلزمات العي�ش ،والإفراط �أو
التفريط في بع����ض الأمور� ،إ�ضاف ًة �إلى وجوب مراعاة الأ�صول
الخلق ّي���ة ،وال�سلوك ّي���ة ،واالقت�صاد ّي���ة ،والثقاف ّي���ة ف���ي جوانب
الحياة كافّة(((.

15

التدبي���ر ،والمعي�شة ،والرزق((( .لذا ،فم���ن الأجدر �أن تنال هذه
المفاهي���م ق�سط ً���ا �أكبر م���ن ال�ش���رح والتحليل ،وال ب��� ّد من بيان
الخا�صة في
معانيه���ا العا ّم���ة؛ لغو ّي ً���ا وا�صطالح ّي ً���ا ،ومداليله���ا
َّ
الآيات والروايات .و�أحيان ًا ينفرج البحث؛ لي�شمل عناوين فرع ّي ًة
يتم تو�ضيحها ب�إيجازٍ .
�أخرى ،حيث ّ
وفي ما يلي بيانٌ لهذه المفاهيم الثالثة:
 -1التدبير:

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ

التدبي ��ر؛ ه ��و :التفكي���ر بعاقب���ة الأم���ور ،و�إمع���ان النظ���ر،
والتح�سب لما �سيكون .و�أن ُيد ِّبر الإن�سان �أمره؛ هو� :أن ينظر �إلى
ّ
(((
ما َت�ؤول �إليه عاقبته و�آخرته .وال َّت َد ُّبر :التفكر في الأمر .
وبعبار ٍة �أخرىّ � :إن التدبير هو الإتيان بال�شيء عقيب ال�شيء،
و ُيراد به :ترتيب الأ�شياء المتع ّددة المختلفة ،ونظمها؛ بو�ضع ك ّل
الخا�ص به ،بحيث يلحق ٍّ
ٍ
ق�صد به
�شيء في مو�ضعه
بكل منها ما ُي َ
ّ
م���ن الغر�ض والفائدة ،وال يخت ّل الح���ال بتال�شي الأ�صل وتفا�سد
الأجزاء وتزاحمها(((.

((( بما � ّأن تدبير �ش�ؤون المعي�شة غالب ًا ما يكون مرتبط ًا بمقدار دخل الإن�سان ورزقه؛ لذلك �سوف يكون
16
هذا المفهوم �أحد محاور البحث الثالثة.
((( انظ���ر :الإفريق���ي ،ابن منظور :ل�سان العرب ،الط ،بي���روت ،الن ،الت ،ج���� ،4ص ،273مادة «دبر»؛
إ�سالمي،
اب���ن فار�س� ،أحمد :معجم مقايي�س اللغة ،الط ،قم المق ّد�سة ،من�شورات مكتب الإعالم ال
ّ
1404هـ..ق� ،ص ،324مادة «دبر»؛ الأ�صفهاني ،الراغب :المفردات في غريب القر�آن ،الط ،بيروت،
من�شورات دار المعرفة ،الت ،مادة «دبر».
((( الطباطبائ���ي ،محمد ح�سين :المي���زان في تف�سير القر�آن ،الط ،ق���م المق ّد�سة ،من�شورات جماعة
المد ّر�سين في الحوزة العلم ّية ،ج� ،11ص.290-289

�أ ـ تدبير المنزل:
تدبي���ر البي���ت؛ هو :تنظي���م الحي���اة المنزل ّية عل���ى ال�صعيد
وفن تدبير المنزل؛ هو :مجموع الطرق التقن ّية
المالي والما ّديّ .
ّ
الحديثة؛ لت�سهيل مه ّمة ر ّبة البيت ،وم�ساعدتها في توفير �أ�سباب
الراحة ،وترتيب داخل البيت وتجميله((( .وكذلك ُيقال :د َّب َر �أمر
البيت؛ �أي َّ
نظ َم �أم���وره ،والت�ص ّرفات العائدة �إليه؛ بما ي�ؤ ّدي �إلى
�صالح �ش�أنه ،وتم ّتع �أهله بالمطلوب من فوائده(((.
التدبير في القر�آن وال�س ّنة:

((( معل���وف ،لوي����س :المنجد(قامو����س عربي  -فار�س���ي) ،ترجمة مح ّم���د بندر ريق���ي ،الط� ،إيران،
من�شورات بازار بين الحرمين ،الت ،ج ،1مادة «دبر».
((( الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،11ص.290
((( ال�سجدة5 :؛ يون�س31 :؛ الرعد.2 :
((( النازعات.5 :

هعاونأو هتقيقح :ريبدتلا

�أ�ش���ار الق���ر�آن الكري���م �إل���ى � ّأن التدبي���ر �صف��� ٌة م���ن �صفات
(((
(((
إلهي للعال���م؛ هو :نظم
اهلل تعال���ى ومالئكت���ه  .والتدبي���ر ال ّ
يتوجه فيه ك ّل ٍ
�شيء �إلى غايته
�أجزائ���ه نظم ًا ج ّيد ًا ُمتقن ًا ،بحيث ّ
المق�ص���ودة منه ،وه���ي �آخر ما يمكن �أن يح�ص���ل له من الكمال
الخا����ص به ،ومنتهى ما ين�ساق �إلي���ه من الأجل الم�س ّمى .وتدبير
ّ
يتوجه �إلى غايته
الك ّل يعني �إجراء النظام العا ّم
العالمي ،بحيث ّ
ّ
الك ّل ّية؛ وهي :الرجوع �إلى اهلل والقرب منه.
لذل���ك ،ف� ّإن اهلل يد ّبر الأم��� َر؛ �أي يق ّدر« ،و ُي ْن ِفذُه على وجهه،
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فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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وير ّتب ��ه عل ��ى مراتب ��ه عل ��ى �أح ��كام عواقب ��ه»((( ،وه���ذا التدبير
ي�شمل الهداية التكوين ّية والت�شريع ّية للمخلوقات اللتان تتحقّقان
عبر بعثة الأنبياء Rوالر�سل.R
�أ ّما تدبير المالئك���ة ،في قوله تعال���ىَ } :فال ْمـُ َدبِّ ِ
رات �أَ ْم َراً{(((؛
ففيها �أقوا ٌل � -أي� ًضا � ،-أحدهاّ � :أن المالئكة تد ّبر �أمر العباد من
علي.(((Q
ال�سنة �إلى ال�سنة؛ كما روي عن الإمام ّ
والتح�سب لعواق���ب الأمور،
�إذن ،يمك���ن الق���ولّ � :إن التدبي���ر
ّ
والتخطيط ال�صحيح ،ونظم �ش�ؤون الحياة؛ تع ُّد الأركان الأ�سا�س ّية
للرقي ،وبلوغ الكمال المن�شود .عن الإمام جعفر ال�صادق:Q
ّ
«ال َكم � ُ
�ال ُك ُّل الك ِ
ال�صب ُر َعلَى النّائ َب ِة،
َمال :ال َّت َف ُّق ُه ِفي ال ِّدي ��نِ َ ،و َّ
َوتَقدي ُر المعي�ش ِة»((( .فمن خالل التدبير واتّباع النهج ال�صحيح
في الأمور االقت�صاد ّية ،يمكن الو�صول �إلى الكمال.
وال ري���ب ف���ي � ّأن تدبي���ر الإن�س���ان؛ ف���ي ا�ستثم���ار م���ا لدي���ه
م���ن �إمكان ّي ٍ
���ات اقت�صاد ّي��� ٍة مح���دود ٍة ،واجتن���اب الإ�سراف في
ت�سخيره���ا؛ ُيع ّد �أف�ضل من حيازته �إمكان ّي ٍ
���ات اقت�صاد ّي ًة كبير ًة
ُي�س���رف في ا�ستثمارها؛ فينبغي للعب���د �أن يكون على ٍ
�صواب من
((( الطبر�سي ،مجمع البيان ،م�.س ،ج� ،5ص.136
((( النازعات.5 ،
((( الطبر�سي ،مجمع البيان ،م�.س ،ج� ،10ص.652
((( الكلين���ي ،محمد بن يعق���وب :الكافي ،ت�صحيح وتعليق علي �أكبر الغفاري ،ط ،5طهران ،دار الكتب
الإ�سالمية؛ مطبعة حيدري1363 ،هـ�.ش ،ج ،1كتاب العقل والجهل ،باب �صفة العلم ،...ح� ،4ص.32

�سبب في ق ّوة اقت�صاد
التقدير ،وحكم ٍة من التدبير((( .فالتدبير ٌ
�سمعت رج ًال ُ
يقول لأبي عبد
الحياة ورق ّيه .وعن �أ ّيوب بن الح ّر:
ُ
اهلل :Qبلغن���ي � ّأن االقت�ص���اد والتدبير ف���ي المعي�شة ن�صف
الك�سب ،فقال �أبو عبد اهلل« :Qالَ ،بلْ ُهو الك َْ�س ُب ُك ُّلهُ»(((.
للرقي
وق���د �أ ّك���د الإمام عل ّ
���ي Qعل���ى � ّأن التدبير �سبي��� ٌل ّ
«ح�سنُ التَّدبي ِر ُي ِ
نمي قلي َل ِ
المال»(((.
ّ
االقت�صادي ،حين قالُ :

((( انظ���ر :الجعفي ،المف�ضل بن عمر :التوحيد ،تعليق كاظم المظف���ر ،ط ،2بيروت ،م� ّؤ�س�سة الوفاء،
1404هـ.ق1984 /م ،المجل�س الأ ّول� ،ص.10
((( الطو�سي ،الأمالي ،م� .س ،ج� ،2ص.458
((( الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.227
الدي���نِ التَّدبي ُر في المعِي�شَ ِة» :الطو�س���ي ،الأمالي ،م�.س،
((( ع���ن الإم���ام جعفر ال�صادق«ِ :Qمن ِّ
مجل�س يوم الجمعة ،ح� ،17ص.670

هعاونأو هتقيقح :ريبدتلا

ومن هنا ،كان الم�س�ؤول الالئق ب�إدارة �ش�ؤون العائلة �أو �ش�ؤون
فئ��� ٍة اجتماع ّي ٍة ما؛ هو الذي يتم ّكن من تمهيد الأر�ض ّية الالزمة؛
ال�ستثم���ار القابل ّي���ات والإمكان ّي���ات �أف�ضل ا�ستثم���ارٍ؛ وذلك عبر
ٍ
���ح ،ومنهج ّي ٍة مثال ّي ٍة ،وتن�سيقٍ بين كافّة الأع�ضاء؛
تخطيط �صحي ٍ
عل���ى مختلف م�ستوياته���م وم�س�ؤول ّياتهم .كما ال ب��� ّد له من نظم
ن�شاطات���ه وف ّعال ّيات���ه ،وو�ض���ع ك ّل �ش ٍ
���يء في مو�ضع���ه ،وت�أدية ما
علي���ه من تكاليف في وقته���ا المنا�سب؛ حتى ي�ستحق بذلك �صفة
المد ِّبر.
و ُيع��� ّد تدبير �ش�ؤون الحياة بطبيعته ج���زء ًا من الدين(((؛ لذا،
ف� ّإن ح�سن التدبير كان �صفة الزمة للم�ؤمنين بحيث يمتازون بها
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ع���ن غيرهم؛ لأنّهم ال ي�ستهلكون �أموالهم عبث ًا ،وال يبذّرونها ،بل
يراعون االعتدال ف���ي �إنفاقها ،ويخ�شون فيها غ�ضب اهلل تعالى؛
ف���ي ما لو �أفرطوا �أو ف ّرطوا ف���ي �إنفاقها؛ بخروجهم عن الحدود
التي �أجازها اهلل تعالى لهم في الإنفاق(((.
 -2المعي�شة:

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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ة(ع َي َ
����ش)؛ وه���ي تعني:
كلمة(المعي�ش ��ة) :م�شتقّ��� ٌة م���ن ما ّد َ
أخ�ص من
الحياة ،وت�ستعمل ل���ذوات الأرواح فقط .وهذه الكلمة � ّ
كلمة(الحي���اة)؛ ل ّأن تعبير الحياة يمكن �إطالقه على البارئ ع َّز
تخت�ص كلمة العي�ش بحياة الإن�سان
وج��� َّل ،وعلى المالئكة ،بينما
ّ
والحيوان فح�سب(((.
و(معاي� ��ش) جم ��ع (معي�ش ��ة)؛ وه ��ي :عب���ارة ع���ن الو�سائل
والم�ستلزم���ات التي تتط ّلبها حياة الإن�سان ،بحيث يح�صل عليها
بال�سع���ي تارةً� ،أو ت�أتي���ه بنف�سها من دون �سعي ت���ار ًة �أُخرى .ومع
المف�سرين ح�صر كلمة(معاي����ش) بالزراعة والنبات،
� ّأن بع����ض ّ
اللغوي �أو�س���ع من �أن
���ن مفهومه���ا
�أو الأكل وال�ش���رب فق���ط ،ولك ّ
ّ
خ�ص����ص ،و ُيطل���ق لي�شم���ل ك ّل ما يرتب���ط بالحياة م���ن و�سائل
ُي ّ
���م ِفيها
العي����ش((( .وق���د ورد ف���ي الق���ر�آن الكري���مَ } :و َج َع ْلن���ا لَ ُك ْ
((( تتّ�ضح نتائج ح�سن التدبير وعواقب �سوء التدبير في خاتمة الكتاب.
((( انظر :الأ�صفهاني ،المفردات في غريب القر�آن م�.س ،مادة «عي�ش».
((( ال�شي����رازي ،نا�ص����ر مكارم :الأمثل في تف�سي����ر كتاب اهلل المنزل ،ط ،1ق����م المق ّد�سة ،من�شورات مدر�سة
علي1421 ،Qهـ.ق ،ج� ،8ص51؛ الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،18ص.99
الإمام ّ

َمعاي َ
ِ����ش{((( .فـ(المعا����ش) في هذه الآية :يحتم���ل �أن يكون ا�سم
زم���انٍ �أو ا�س���م م���كانٍ ؛ بمعنى زم���ان �أو الحياة مكانه���ا ،ويمكن
�أن يكون م�ص���در ًا ميم ّي ًا؛ فيكون له مح ٌ
���ذوف ،والتقدير�( :سبب ًا
لمعا�شكم)(((.

الرزق:
ّ -3

معن ��ى ال� � ّرزق :العطاء والب���ذل الم�ستم��� ّر(((؛ وهو عبارة عن
إن�سان ف���ي بقائه؛ من الأم���ور الأر�ض ّية؛ م���ن م�أكولٍ ،
م���ا يم��� ّد ال َ
وم�ش ٍ
تو�سعنا في معناه ،لوجدنا �أنّه
���روب،
ٍ
وملبو�س ،وغيرها .ولو ّ
ربح يناله الإن�سان ،و�إن لم يكن غذا ًء.
ي�شمل ك ّل ٍ
ٍ
عط���اء ومزي��� ٍة في
�إذن ،ال���رزق  -حقيق���ة  -عب���ارة ع���ن ك ّل
((( الحجر.20 :
((( الأمثل في كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج ،19هام�ش ال�صفحة.332
((( الأ�صفهاني ،المفردات في غريب القر�آن م�.س ،مادة «رزق».

هعاونأو هتقيقح :ريبدتلا

و ُيذك���ر � ّأن م�شتقّ���ات كلمة(عي����ش) تك ّررت ثمان���ي م ّر ٍات في
القر�آن الكريم ،كما � ّأن الأحاديث والراويات تط ّرقت �إليها بكثر ٍة.
وبالطب���ع ،ف� ّإن ر�ؤية القر�آن الكري���م وال�سنّة ال�شريفة لمعنى هذه
الكلم���ة ال تنح�صر في ك�سب المال وبذل���ه ،بل نجد فيها تحفيز ًا
ال�سعي ف���ي توفير حيا ٍة هنيئ��� ٍة ومرفّه ٍة لأفراد
���رب العائلة �إلى
ل ّ
ّ
�أ�سرت���ه؛ على جمي���ع الم�ستويات الما ّد ّي���ة ،والمعنو ّية؛ لكي تحت ّل
الأ�سرة مكانتها المحترمة في المجتمع.

21

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ

22

الحي���اة يمنحهم���ا اهلل تعال���ى لخلقه ،مث���ل :الطع���ام ،واللبا�س،
والمق���ام ،والع�شي���رة ،والأ�صح���اب ،والجمال ،والعل���م ،والعقل،
والفهم ،والإيمان ،والإخال����ص ،وما �إلى ذلك((( .وبما � ّأن الرزق
ه���و العطاء الم�ستم ّر؛ ف� ّإن عطاء اهلل الم�ستم ّر للموجودات هو -
�أي� ًضا  -رزقٌ .وينبغي الإلفات �إلى � ّأن مفهوم الرزق غير منح�صرٍ
ٍ
معنوي،
م���ادي �أو
عط���اء
ف���ي الحاج���ات الما ّد ّية ،ب���ل ي�شمل ك ّل
ٍّ
ٍّ
ولذلك نق���ول  -مث ًال « :-ال ّله� � ّم ارزقني علماً كام�ل ً�ا� ،أو نقول:
ال ّله ّم ارزقني ال�شهادة في �سبيلك»(((.
معنى وا�سع ً���ا ال يمكن تقيي���ده بالأمور
من هن���ا ،كان لل���رزق ً
الما ّد ّي���ة ،فالذي���ن يق ّيدون معن���اه بالما ّد ّيات لي����س لديهم �إلما ٌم
دقي ٌق بموارد ا�ستعماله .وت�شير الآيت���ان الكريمتان التاليتان �إلى
بع�ض موارد ا�ستعمال كلمة الرزق بمعناها ال�شامل:
ِ (((
 } َو َر َز َق ُك ْم ِمن َّمعنى وا�س ٌع ج ّد ًا،
الطيِّ
ب���ات{  :فالط ّيبات لها ً
حيث ت�شمل الج ّيد من الطعام واللبا�س ،والزوجة ،والم�سكن،
الزكي النافع(((.
ّ
والدواب ،كما ت�شمل الكالم والحديث الط ّيب ّ
 }بَ ْل �أَ ْحيا ٌء ِع ْن َد َربِّهِ ْم يُ ْر َزقُونَ{((( :من الوا�ضح � ّأن رزق ال�شّ هداء((( الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص.137
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،6ص.463
((( غافر.64 :
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،15ص.308
((( �آل عمران.169 :

ف���ي عال���م البرزخ لي����س متحقّق ًا بنع���م ما ّد ّية ،بل ه���و عبار ٌة
ع���ن المواهب المعنو ّية التي ي�صع���ب علينا ت�ص ُّورها في هذه
الحياة الما ّد ّية(((.
كم���ا ن�ستوحي من بع�ض الأدعية المباركة معانٍ �أخرى لل ِّرزق،
منها ما يلي:
«ال ّل ُه َّم ارزُق ِني َح َّج َبي ِت َك الحرامِ»(((.
ِ
«ال ّل ُه َّم ارزُق ِني فيه طا َع َة
الخا�شعينَ »(((.
ِ
«ال ّل ُه َّم ارزُقنا تَوفي َق ّ
الطا َع ِة و ُبع َد
المع�ص َي ِة»(((.
من خ�صائ�ص مفهوم الرزق:
 -1ال���رزق عطا ٌء م���ن اهلل تعالى ورحم ٌة من���ه لخلقه؛ وهو -مثل
الرحمة  -على ق�سمين ،هما:
���ي ي�شمل جمي���ع المخلوقات في
�أ -رز ٌق ع���ا ٌّم؛ وه���و :عطا ٌء ر ّبان ٌّ
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،6ص.465

هعاونأو هتقيقح :ريبدتلا

يمكن بيان مفهوم ال ّرزق في نطاقه الوا�سع ،كما يلي:

((( اب���ن طاوو�س ،علي ب���ن مو�سى(ر�ضي الدين)� :إقبال الأعمال ،تحقي���ق جواد القيومي الأ�صفهاني23 ،
ط ،1الم ،مكتب الإعالم الإ�سالمي1414 ،هـ.ق ،ج ،1باب ،4ف�صل ،11في ما نذكره من دعاء زائد
عقيب ك ّل فري�ضة من �شهر رم�ضان� ،ص.79
يخت�ص باليوم الخام�س ع�شر من
((( ابن طاوو�س� ،إقبال الأعمال ،م�.س ،ج ،1باب ،19ف�صل ،1في ما
ّ
دعاء غير متكرر� ،ص.297
((( الكفعم���ي� ،إبراهيم :الم�صباح(جنّة الأمان الواقي���ة وجنة الإيمان الباقية) ،ط ،3بيروت ،م� ّؤ�س�سة
الأعلمي1403 ،هـ.ق1983 /م ،دعاء مروي عن الإمام المهدي|� ،ص.280

الحي���اة الدني���ا� ،س���وا ٌء �أكانوا م�ؤمني���ن �أم كافري���ن ،تُقا ًة �أم
فجرةً ،ب�شر ًا �أم غير ب�شرٍ .
خا�ص؛ وهو :الواقع في مجرى ِ
الح ِّل(((.
ب – رز ٌق ٌّ
 -2الرزق :هو ما ينتفع به المرزوق ،فلو جمع العبد �أموا ًال طائل ًة؛
الحقيقي هو م���ا ي�ستهلكه من ه���ذه الأموال ،وما
ف���� ّإن رزق���ه
ّ
ف�ضل عن ذلك لي�س رزق ًا له.
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�إذن� ،سع���ة ال���رزق و�ضيقه ال �صلة لهما بكث���رة المال �أو ق ّلته؛
فم���ا �أكثر الذي���ن يملكون ث ٍ
���روات عظيم ًة ،ولك ّنه���م ال ي�ستهلكون
منها �س���وى القليل؛ وما �أكث���ر الذين ال يملكون �س���وى القليل من
المال ،ولكنّهم يبذلونها في معي�شتهم دون ا ّدخار ٍ
�شيء منها.
 -3لي����س ل ٍ
أحد ح ٌّق عل���ى اهلل تعالى� ،إال ما فر�ض���ه تعالى لعباده
عل���ى نف�سه .وقد �أ�شار ع��� ّز وج ّل �إلى هذا الأم���ر بقولهَ } :وما
���ن دابَّ ٍة ِفي الأَ ْر ِ�ض �إ ّال َع َل���ى ا ِهلل رِ ْزقُها{((( ،وال ريب في � ّأن �أحد ًا
ِم ْ
ل���م يفر�ض وجوب رزق العب���اد على اهلل تعال���ى ،و�إنّما بع ّزته
وجالله كتب على نف�سه رزق ك ّل مخلوقٍ خَ َلقَه.
حق عل���ى اهلل تعالى؛ بمعنى �أنّه ح ٌّق مجعو ٌل من
لذا ،فالرزق ّ
ِق َبله ،وعط ّي ٌة منه من غير ا�ستحقاقٍ للمرزوق من جهة نف�سه؛ بل
((( الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص.140
((( هود.6 :

الحق.
من جهة ما جعله على نف�سه من ّ

((( الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص.140
((( الأنعام.12 :
((( الروم.47 :
((( الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،10ص.149
((( �آل عمران.27 :

هعاونأو هتقيقح :ريبدتلا

ومن هنا ،يظهر �أن لي�س للإن�سان المرتزق بالمح ّرمات؛ رزق ًا
مق ّدر ًا من الحالل بنظر ال ّت�شريع؛ ف� ّإن �ساحته تعالى من ّزه ٌة من
���م يرزقه من وجه
�أن يجع���ل رزق �إن�س���انٍ ح ّق ًا ثابت ًا على نف�سه ،ث ّ
الحرامّ ،ثم ينهاه عن الت�ص ّرف فيه ويعاقبه عليه(((.
وال �ضي���ر ف���ي �أن يث ُب َت عليه تعالى ح ٌّق لغي���ره؛ �إذا كان تعالى
ه���و الجاع���ل ال ُموجِ ب لذلك على نف�سه ،من غي���ر �أن يداخل فيه
غي���ره ،ولذلك نظائ ُر في كالمه تعالى ،كما قالَ } :كتَ َب َع َلى نَ ْف ِ�س ِه
ال َّر ْح َم��� َة{((( ،وقالَ } :وكا َن َح َّق ًا َع َل ْينا ن َْ�ص��� ُر ال ْمـُ� ِؤم ِن َين{(((� ،إلى غير
ذل���ك من الآيات .كما � ّأن العقل ي�ؤ ّيد ذل���ك؛ فالرزق هو ما ُي ِديم
الحي وجو َده؛ وبما � ّأن وجوده من في�ض جوده تعالى؛
ب��� ِه المخلوق ّ
فما يتو ّقف عليه من الرزق يكون من ِقبله؛ و�إذ ال �شريك له تعالى
ف���ي �إيج���اده؛ فال �شري���ك له في م���ا يتو ّقف عليه وج���وده؛ ومنه:
الرزق(((.
�ساب{((( :تو�صيف الرزق
 -4قول���ه تعالىَ } :وتَ ْرز ُُق َم ْن تَ�شا ُء ِب َغ ْيرِ ِح ٍ
ٍ
ح�ساب� ،إنّما هو لكون ال ّرزق من اهلل تعالى بالنّظر
بكونه بغير
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عو����ض ،وال ا�ستحق���اقٍ ؛ لكون ما
�إل���ى ح���ال المرزوقي���ن ،بال ٍ
ٍ
ا�ستدعاء� ،أو ٍ
طلب� ،أو غير ذلك؛ مملوك ًا له تعالى
عندهم من
ملك ًا حقيقي ًا مح� ًضا ،ال يقابل عط َّيته منهم �شي ٌء؛ فال ح�ساب
لرزقه تعال���ى .و�أ ّما كون نف���ي الح�ساب راجع ًا �إل���ى ال ّتقدير؛
ٍ
محدود وال مق ّدرٍ ،فيدفعه المفهوم من �آيات
بمعنى :كونه غير
القدر ،كقوله تعالى�} :إِنّا ُك َّل �ش ٍ
َيء خَ َلقنا ُه ِب َق َدرٍ {(((؛ فالرزق منه
عو�ض ،لكنّه مق ّد ٌر على ما يريده تعالى(((.
تعالى عط ّي ٌة بال ٍ
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 -5مق���دار الرزق بي���د اهلل �سبحانه وتعالى((( :وه���ذا ال يعني -
فقط ّ � -أن الرزق  -في زيادته ونق�صانه  -بيد اهلل ع ّز وجل،
ب���ل ن�ستفي���د من �آي���ات �أُخ���ر � ّأن اهلل �سبحانه وتعال���ى يب�سط
الرزق لمن ي�شاء ،وينق�صه ع ّمن ي�شاء .ولكن لي�س كما يعتقده
بع����ض الجهلة؛ من عدم الك�س���ب ،والجلو�س في زاوية البيت؛
ح ّتى يبعث اهلل لهم الرزق ،بل معيار الرزق يكون على �أ�سا�س
الم�صال���ح الت���ي يراه���ا اهلل �ضرور ّي ًة؛ البتالء عب���اده ونظام
معي�شته���م ،فما �أكثر من ذهب �ضح ّي ًة لثروته و�أمواله الطائلة
من دون �أن يرى راح ًة في حياته.
ال�سلبي ذريع ًة لمن يقول�« :إنّ
� ّإن ه�ؤالء الذين ُيعتبر تفكيرهم َّ
الدين �أفيون ال�شّ عوب» ،قد غفلوا عن نقطتين �أ�سا�س ّيتين ،هما:
((( القمر.49 :
((( الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص.141
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،7ص.398

�أّ � -إن الم�شيئة الإله ّية الت���ي �أ�شارت �إليها الآيات القر�آن ّية لي�ست
م�س�أل��� ًة اعتباط ّي��� ًة وغير مح�سوب ٍة ،بل هي غي���ر منف�صل ٍة عن
حكمته ج َّل وعال ،ولال�ستعداد وال ّتوفيق دو ٌر محوري فيها.

االقت�صادي
ّ � -6إن القر�آن الكريم في �سياق توجيهه نحو الم�ستقبل
ّ
للمجتم���ع ب�شّ ر النّا�س بحيا ٍة هنيئ��� ٍة ورغيد ٍة ،على العك�س من
نظر ّيات بع�ض علماء االقت�صاد المت�شائمين؛ فه�ؤالء يعتقدون
االقت�صادي مبه ٌم وال و�ضوح لمعالمه؛ �إذ
� ّأن م�ستقبل الب�شر ّية
ّ
بازدياد الكثافة ال�س ّكان ّية ،ونق�ص الإمكان ّيات الموجودة لدى
الب�شر؛ �سوف ينحدر المجتمع نحو الفقر ،ومن ّثم ي�ضمح ّل.
���ن ه�ؤالء غفل���وا عن المفاهي���م ال�سامية الت���ي �أ ّكد عليها
ولك ّ
الق���ر�آن الكريم؛ ف���ي � ّأن ِن َع���م اهلل تعالى ال حدود له���ا ،وبركات
((( انظر :ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،7ص.402

هعاونأو هتقيقح :ريبدتلا

بّ � -إن الم�شيئة الإله ّية ال تعني نفي الأ�سباب؛ ل ّأن عالم الأ�سباب
ه���و عالم الوجود ،وهذه العوالم ُوجِ َدت ب�إرادة اهلل؛ وهي غير
منف�صل ٍة ع���ن الم�شيئة الت�شريع ّية .وبعب���ار ٍة �أُخرىّ � :إن �إرادة
ٍ
بظروف تتح ّكم
اهلل في مجال ب�سط الرزق و�ضيقه؛ م�شروط ٌة
بحياة النا�س؛ كال�سعي ،والإخال����ص ،والإيثار .وبعك�س ذلك:
الك�سل ،والبخل ،و�سوء الن ّية .لذلك نرى القر�آن الكريم ي�شير
���ن ب�سعيه ،و�إرادت���ه ،وعمله ،وما
م���رار ًا �إل���ى � ّأن الإن�سان رهي ٌ
ي�ستفيده من حياته �إنّما هو بمقدار هذا ال�سعي واالجتهاد(((.
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خزائن���ه ال تنفد ،و�أنّه ك ّرم الب�شر بم�صادر طبيع ّي ٍة ج ّم ٍة تكفيهم
غ�ضوا الطرف عن � ّأن اهلل تعالى قد
مهما زاد عددهم .كما �أنّهم ّ
تكفّل برزق خَ ْل ِقه كا ّف ًة� ،سوا ٌء �أكانوا ب�شر ًا �أم غير ب�شر؛ لذا جعل
القر�آن الكريم رجا َء الرزق من اهلل تعالى بدي ًال عن الخوف من
الفقر(((.
ٌ
ملحوظ بحي���ث ينا�سب حال الموج���ودات؛ من
وه���ذا ال���رزق
حي���ث الك ّم ّي���ة ،والكيف ّية ،وه���و مطاب��� ٌق تمام ًا لمق���دار الحاجة
والرغب���ة؛ فغذاء الجنين الذي في رحم �أُ ّمه  -على �سبيل المثال
 يتف���اوت ك ّل �شهرٍ عن ال�شهر ال�سابق ف���ي النوع ّية والك ّم ّية ،بل���وم عن اليوم ال�سابق ،على الرغم م ّما يبدو من � ّأن ال ّدم نو ٌع
ك ّل ي ٍ
واح ٌد ال �أكثر(((.
 -7ي�ستفاد من قوله تعالى�} :إِنَّ اهللَ ُهو ال َّرز ُّاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة ا ْل َم ِت ُين{((( -
وال �سيما بلحاظ � ّأن المقام مقام الح�صر  ،-ما يلي:
�أَّ � -إن الرزق في الحقيقة ال ُين�سب �إال �إلى اهلل تعالى؛ وهو الرازق
ال غي���ر ،ون�سبة الرزق �إلى غيره؛ تعن���ي ن�سبة عمله تعالى �إلى
غيره ،قال تعالىَ } :واهللُ خَ ْي ُر ال ّرازِ ِق َين{(((.
المو�ضوعي للآي���ات االقت�صاد ّية ف���ي القر�آن(معجم
((( رجائ���ي ،محم���د كاظ���م؛ و�آخرون :المعج���م
ّ
مو�ضوعى �آيات اقت�صادى قر�آن) ،ط ،1قم المق ّد�سة1382 ،هـ�..ش� ،ص.71
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،6ص.464-463
((( الذاريات.58 :
((( الجمعة.11 :

((( الأعراف.28 :
((( النحل.90 :
((( الإ�سراء.82 :

هعاونأو هتقيقح :ريبدتلا

بّ � -إن ك ّل م���ا ينتفع ب���ه الإن�سان انتفاع ًا مح ّرم ً���ا ،ال يكون رزق ًا
من اهلل تعالى؛ لأنّ���ه تعالى نفى ن�سبة المع�صية �إليه؛ �إذ قال:
(((
ُ���ل �إِنَّ اهللَ ال يَ�أْ ُم��� ُر بِال َف ْح ِ
}ق ْ
�شاء �أَتَقُولُو َن َع َل���ى ا ِهلل ما ال تَ ْع َل ُمونَ{،
وقال} :يَ ْن َهى َع ْن ا ْل َف ْح ِ
�شاء َوا ْل ُم ْن َكرِ {(((؛ فلي�س من الممكن ن�سبة
ين�سب معا�صي العباد
�أ�سب���اب المعا�صي �إليه تعالى؛ لأنّه ل���م َ
قبيح ع���ن ذاته المق ّد�سة،
�إل���ى نف�سه ،ونف���ى ت�شريع ك ّل عملٍ ٍ
وحا�ش���اه �سبحان���ه �أن ينهى ع���ن ٍ
�شيء؛ ّثم ي�أمر ب���ه� ،أو ينهى
عنه؛ ّثم يح�صر رزقه فيه.
نفع مح ّر ٍم رزق ً���ا بح�سب الت�شريع،
وال منافاة بي���ن عدم كون ٍ
وكون���ه رزق ً���ا بح�س���ب التكوي���ن؛ �إذ ال تكلي���ف في التكوي���ن ح ّتى
ي�ستتب���ع ذل���ك قبح ًا ،وما ب ّينه القر�آن من عم���وم الرزق؛ �إنّما هو
ٍ
بموقوف على الأفهام
بح�س���ب حال التكوين ،ولي�س البيان الإلهي
ال�ساذج���ة العا ّم ّية ،ح ّتى ي�ضرب �صفح ًا ع���ن التع ّر�ض للمعارف
الحقيق ّي���ة؛ وفي القر�آن �شفا ٌء لجميع القلوب .قال تعالىَ } :ونُنَ ِّز ُل
ِم ْن ال ُق ْر� ِآن ما ُهو ِ�شفا ٌء َو َر ْح َم ٌة ِل ْل ُم� ِؤم ِن َين َوال يَزِ ي ُد ّ
الظا ِل ِم َين إِ�ال خَ �ساراً{(((.
عل���ى � ّأن الآيات التي تن�سب ال ُم ْلك الذي ُو ِه َب لأمثال :نمرود،
وفرعون ،والأموال والزخارف التي بيد �أمثال قارون؛ �إلى �إيتاء اهلل
�سبحان���ه؛ ف ُيراد بهاّ � :أن ذلك ك ّله ب�إذن اهلل ،بحيث �آتاهم ذلك؛
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للحجة عليه���م ،وخذالن ًا وا�ستدراج ًا
امتحان ًا من���ه لهم ،و�إتمام ًا ّ
�صحت الن�سبة
له���م ،ونحو ذلك .وهذه ك ّلها ِن َ�س ٌب ت�شريع ّي ٌة ،و�إذا ّ
ف�صحة الن�سبة
���زوم القب���ح -؛ ّ
الت�شريع ّي���ة  -م���ن غير محذو ِر ل ِ
التكوين ّي���ة  -الت���ي ال مجال للح�س���ن والقب���ح العقالئي ّين  -فيها
�أو�ضح.

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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�إذن ،جميع ما يفي�ض���ه اهلل على خلقه من الخير  -وك ّله خي ٌر
ُين َتف���ع به  -ه���و رزق بح�سب انطباق المعن���ى؛ �إذ لي�س الرزق �إال
العط ّية التي ينتفع بها المرزوق(((.
 -8تح ّدث���ت الآيات وال ّروايات عن تقدير الرزق؛ وهي في الواقع
بمثاب���ة الكاب���ح للحري�صين وع ّب���اد الدنيا الذي���ن َيلجون ك ّل
ٍ
باب ،ويرتكب���ون �أنواع الظل���م والجنايات ،ويت�ص��� ّورون �أنّهم
�إذا ل���م يفعلوا ذلك لم ي�ؤ ّمنوا حياتهم! غافلين عن � ّأن الآيات
والرواي���ات تح��� ّذر هذا النمط م���ن النا�س �أ ّال يم��� ّدوا �أيديهم
و�أرجله���م عبث ًا ،و�أ ّال يطلبوا الرزق من ُطرقٍ غير م�شروع ٍة وال
معقول��� ٍة ،بل يكفي لهم �أن ي�سع���وا لتح�صيل الرزق عن طريقٍ
���روع ،واهلل �سبحان���ه ي�ضمن لهم الرزق؛ ف���اهلل تعالى لم
م�ش ٍ
ُي ِ
هملهم ح ّتى في ظلمة الرحم(((.
 -9خلق اهلل تعالى جميع المخلوقات ،و�أوجب على نف�سه رزقها؛
((( الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،3ص.139
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،6ص.468

وهذا دلي��� ٌل على وجود �صل ٍة بين الخال���ق ورِزق المخلوق .فلو
ُع ِد َم الرزق؛ ل ُع ِد َم الخَ ْلق ،وفي الوقت نف�سه لو ُع ِد َم الخَ ْلق؛ لما
���د الرزق .واهلل تعالى هو الذي �أبدع بني الب�شر ،و�أ�سكنهم
ُوجِ َ
الأر�ض ،وجعلهم بحاج ٍة �إلى الرزق ،وهذا الرزق لي�س مح�ض
الم����أكل والم�شرب ،وما ُيح َتاج �إليه من �أمور ما ّد ّي ٍة ،بل ي�شمل
ال ِف ْكر ،والتعقّل ،والقدرة عل���ى العمل ،وطلب العلم ،وال�شعور
بالم�س�ؤول ّية.

هعاونأو هتقيقح :ريبدتلا

�إذن ،رازق ّي���ة اهلل تعال���ى ال تعني مج ّرد ال�سع���ي والتفكير في
ك�سب الرزق ،والدفاع عن الحقوق ال�شخ�ص ّية .فالمخلوق ،ورزقه،
وقدرت���ه على ك�سبه ،وتعقّله في ذلك ،وتد ّينه ب�شريع ٍة ت�س ّدده �إلى
الحالل من الرزق؛ ك ّلها �أمو ٌر تعك�س رازق ّية اهلل تعالى.
لذا ،يجب عل���ى الإن�سان �أن ي�سلك �أف�ض���ل ُط ُرق ك�سب الرزق
و�أنقاه���ا ،و�أن يتو ّكل على اهلل ع ّز وج ّل ال���ذي �س ّدده ل�سلوك هذا
الطريق الأمثل(((.
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((( مط ّهري ،مرت�ضى :ع�شرون كلمة(بي�ست كفتار) ،ط ،5الم ،من�شورات �صدرا1358 ،هـ�.ش� ،ص.136

خالصة الفصل األول:

 -المفاهي���م الأ�سا�س ّية التي يرتكز عليها البحث ،هي :التدبير،والمعي�شة ،والرزق.
 -التدبي���ر فع��� ٌل ن�سب���ه اهلل تعال���ى �إلى نف�س���ه؛ �إذ و�ص���ف ذاتهالمق ّد�س���ة بالمد ّبر ،كما �أكرم عباده بهذه الخ�صلة الحميدة؛
لتك���ون زين ًة له���م ،وتتج ّلى في �أفعالهم؛ بو�صفه���ا ف�ضيل ٍة من
�أ�سمى الف�ضائل.

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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�شجعت الأدي���ان ال�سماو ّي���ة -بدورها -الإن�س���ان على التد ّبر
ّ -في عظم���ة ِخ ْلقَة اهلل تعالى؛ من منطلق فطرته ال�سليمة التي
�أودعه���ا اهلل تعال���ى في���ه؛ وذلك بغي���ة �أن ي�ستله���م من تدبير
خالقه الطريقة المثلى في تدبير �ش�ؤون حياته.
 -ي�ص ّور لنا القر�آن الكريم حقيقة التدبير في حياة الأنبياءالنب���ي يو�سفQ؛ الذي كان
 ،Rوال �س ّيم���ا تدبير
ّ
�أمين ًا على خزائن م�صر.
االقت�صادي مرهو ٌن بالتدبير ال�صحيح ،والتدبير دائم ًا
قي
ّ
 -ال ّر ّم���ا يكون متناغم ً���ا مع العلم والمعرفة والخب���رة والعقل ،وهو
بطبيعته بعي ٌد عن العمل من دون تعقّلٍ .
 -ي�ؤ ّدي ك ّل م���ن :ح�سن التدبير ،والنظ���رة الم�ستقبل ّية للأمور؛دور ًا م�شه���ود ًا ف���ي نفاذ ب�صي���رة الإن�سان ،بحي���ث يمكنه من

خ�ل�ال ذلك تحقي���ق �أمو ٍر ها ّم��� ٍة في حياته ،مث���ل :اال�ستثمار
ال�صحي���ح لأموال���ه ،واجتناب الإ�سراف ،وحف���ظ ع ّزة نف�سه،
والحر�ص على �سالمتها.
 ّ �-إن ل�س���وء التدبير عواقب وخيمة في حياة الإن�سان ،من قبيل:وال�ضي���اع ،والتبع ّية الفكر ّي���ة واالقت�صاد ّية
ع���دم اال�ستقرارَّ ،
الخلقي،
للآخ���ر ،والفقر ،وفق���دان نظم الحي���اة ،والف�س���اد
ّ
والتخ ّلف ،والذ ّلة ،واالنحطاط االجتماعي.

هعاونأو هتقيقح :ريبدتلا

 ّ �-إن التدبير بما يت�ض ّمن من تفكير في عواقب الأمور ،وتخطيط�صحي���ح على جميع الم�ستويات؛ العائل ّي���ة والإدار ّية؛ ُيع ّد ركن ًا
الرقي.
�أ�سا�س ّي ًا لبلوغ �أعلى درجات ّ
ٍ
عط���اء ما ّد ٍّي
 -ال��� ّرزق ه���و العطاء والب���ذل الم�ستم��� ّر؛ وهو ك ّلومعنوي يمنحه اهلل تعالى لخلقه.
ٍّ
 -المعي���ار في �سعة ال��� ّرزق يكون ح�سب ما ق��� َّدر اهلل تعالى منم�صالح و�أمو ٍر يراها �ضرور ّي ًة المتحان خلقه.
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الفصل الثاني
التدبير في المعيشة
 -ا�ستراتيج ّية للحياة -

�أ ّما ا�ستراتيج ّيات تدبي���ر المعي�شة؛ فهي :عبار ٌة عن البرامج
العا ّمة التي من خاللها تتحقّ���ق الرفاه ّية الن�سب ّية ،والطم�أنينة،
االقت�صادي ،وزوال م�شاكل المعي�شة؛ وذلك ال يح�صل
وال�ضمان
ّ
((( دريك ،فرانج؛ هاثييير� ،سافارد :ثقافة الإدارة(فرهنك مديريت) ،ترجمة مح ّمد �صائبي� ،ص602؛
بخ�ش���ي ،علي �آغا :قامو�س العلوم ال�سيا�س ّية(فرهنك علوم �سيا�سي) ،ط� ،1إيران ،من�شورات مركز
المعلومات والوثائق العلم ّية في �إيران1374 ،هـ�.ش� ،ص.329

يعملا يف ريبدتلا

� ّإن اال�ستراتيج ّية بمعناها ال�شامل؛ تعني :البرامج العا ّمة التي
يج���ب اتّباعها؛ لت�سخي���ر �ش ّتى الأمور ال�سيا�س ّي���ة ،واالقت�صاد ّية،
واالجتماع ّية ،والثقاف ّي���ة ،والع�سكر ّية ،وغيرها؛ من �أجل تحقيق
أهداف مع ّين ٍة ّ
� ٍ
مخطط لها م�سبق ًا(((.
واال�ستراتيج ّي���ة ف���ي المعي�ش���ة؛ تعن���ي اتّباع برام���ج مح ّدد ٍة؛
ال�ستثم���ار الم�ص���ادر ال ُمتاحة خي���ر ا�ستثمارٍ؛ بغي���ة التم ّكن من
تحقيق الأهداف المعي�ش ّية البعي���دة الأمد والقريبة الأمد ب�شكلٍ
�أمثل.
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�إال في ظ ّل �إدار ٍة ر�صين ٍة.
أهم هذه اال�ستراتيج ّيات:
ون�شير في ما يلي �إلى � ّ
�أ ّو ًال :ال َّنظم واالن�ضباط:

ال ّ
أهم ا�ستراتيج ّيات
�شك في � ّأن النظم واالن�ضباط ُيع َّدان من � ّ
التدبير في المعي�شة .وهذه اال�ستراتيج ّية تعني« :ترتيب مناهج
الحي ��اة وتنظيمه ��ا» ،بحيث ُي�ؤ َّدى ك ُّل عملٍ ف���ي الزمان والمكان
المنا�سبين ،على �أن ال يمنع هذا الأداء عم ًال �آخر �أو يزاحمه.

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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فالمدير والمد ّبر الكفء :هو الذي يراعي النظم واالن�ضباط
ف���ي عمله ،وال ُي ِ
���وكل عمل اليوم �إل���ى ٍ
غد؛ ل ّأن الإن�س���ان المتد ّين
عليQ
يوم يتط ّلب عم ًال ّ
ي�ؤمن ب� ّأن ك ّل ٍ
خا�ص ًا به .و�أ ّكد الإمام ّ
على هذا الأمر بقولهِ « :في ُك ِّل َوق ٍْت َع َم ٌل»(((؛ فالإن�سان  -بالتالي
 هو م�س�ؤو ٌل عن ك ّل لحظ ٍة في حياته.وفي رواية عن الإمام جعفر ال�صادق Qينقل فيها موعظ ًة
للقم���ان الحكيم في هذا ال�صدد ،يقول فيها�« :إ ِْعلَم َ�أن ََّك َ�ستُ�س�أَ ُل
َغ� � َداً �إَذا َو َقفتَ َبينَ َي� � َدي ا ِ
أربع� :شباب َِك في ما
هلل َع َّز َو َج َّل َعن � ٍ
�أَبلَي َت� �هَُ ،و ُعم� �ر َِك في م ��ا �أَفني َتهَُ ،وما ِل � َ�ك ِم ّما اكتَ�سب َت� � ُه َوفي ما
�أَنفَق َتهُ؛ َف َت َ�أ َّه ْب ِلذ ِل َكَ ،و َ�أ ِع َّد َل ُه َجوا َباً»(((.
((( الوا�سطي ،عيون ِ
الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.354
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب ذم الدنيا ،...ح� ،20ص.135

�إذن ،يعتبر  -وفق ه���ذه التعاليم ال�سامية  -التماهل في �أداء
عم���ل اليوم ،و�إيكاله �إلى ٍ
وقت الحقٍ ؛ م���ن الأخطاء التي ال يمكن
تداركها .وبالطبع ،ف� ّإن رواج هذه الظاهرة في المجتمع؛ �سي�ؤ ّدي
�إلى انحطاطه وانهياره؛ ل ّأن يوم ٍ
غد ال ي�أتي �إال في الغد.
يتوهم قطع ّي���ة بقائه على قي���د الحياة
وف���ي الواق���عّ � :إن َم���ن ّ
ف���ي الغد ،و�أنّ���ه �سيتم ّكن فيه من تحقيق رغبات���ه؛ فهو غاف ٌل عن
الحقيقة.

وكذل���ك ،ف���� ّإن الن�شاط���ات الت���ي يمار�سه���ا الإن�س���ان لتوفير
معي�شت���ه ،والخدم���ات التي يق ّدمه���ا للمجتمع ،وتوزي���ع الأعمال
بي���ن �أف���راد الأ�سرة الواح���دة؛ ك ّلها �أم���و ٌر تنطوي تح���ت مبد�أي
النظ���م واالن�ضباط؛ كم���ا كان يفعل �أئ ّمتن���ا المع�صومونR؛
حي���ث روي ع���ن الإم���ام جعف���ر ال�ص���ادق� Qأنّه ق���ال« :كا َن
�أمي� � ُر الم�ؤمني ��نَ َ Qي ِ
حتط � ُ�ب و َي�ست ِق ��ي و َيك ِن� � ُ�س ،وكان � ْ�ت

يعملا يف ريبدتلا

وال �ش ّ
���م المدي���ر وان�ضباطه يوجب���ان عليه �أن
���ك ف���ي � ّأن نظ َ
يد ّب���ر الأمور بطريق��� ٍة �صحيح ٍة يمكن���ه معها الوف���اء بالتزاماته
ف���ي �أوقاته���ا المح��� ّددة ،م���ن دون �أن يخل���ف وعد ًا ف���ي � ّأي عملٍ
من �أعمال���ه .وبالتالي فهو �سيحظى بمكان��� ٍة اجتماع ّي ٍة مرموق ٍة،
و�سيحف���ظ مكان���ة الم� ّؤ�س�س���ة التي يديره���ا ،ويبقى عزي���ز ًا بين
النّا�س ومحترم ًا.
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َطحنُ وتَعجِ نُ وتَخ ُبزُ»(((.
فاطم ُة Oت َ
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فاتّ�ص���اف الإن�س���ان بالنّظم واالن�ضباط ف���ي تكاليفه ال ُملقاة
عل���ى عاتقه؛ يحفّزه على ال�سعي لأدائها ،ويجنّبه الالمباالة ،كما
يم ّكن���ه من الوفاء بالتزاماته ووعوده ف���ي �أوقاتها المح ّددة؛ فال
يخالف قول اهلل تعالى�} :أَ ْوفُوا بِا ْل َع ْه ِد �إِنَّ ا ْل َع ْه َد كا َن َم ْ�س�ؤُو ًال{(((.
� ّإن اجتن���اب الإف���راط والتفري���ط ف���ي �أداء الوظائ���ف عل���ى
���ج ّ
منظ ٍم في
الم�ستويي���ن الف ّ
���ي ،والتق ّي���د بمنه ٍ
���ردي واالجتماع ّ
الحي���اة ،و�إنجاز الأعم���ال والم�شاريع في جمي���ع جوانب الحياة؛
هي �أوام���ر نابع ٌة من روح تعاليم ديننا الحني���ف .فديننا يدعونا
�إلى تنظيم �أوقاتنا؛ لكي ن�ستثمرها خير ا�ستثمارٍ؛ خدم ًة لأنف�سنا
ومجتمعن���ا ،حي���ث �أ�شار الإم���ام مو�سى الكاظ���م� Qإلى هذه
ٍ
�ساعات:
«اج َت ِه ُدوا ِفي َ�أنْ َي ُك ��و َن زَما ُن ُك� � ْم �أَ ْر َب َع
الحقيقة بقول���هْ :
�سا َع� � ًة ِل ُمناج ��ا ِة ا ِ
هلل ،و�سا َع� � ًة لأَ ْم� � ِر ا ْل َم ِ
عا�ش ،و�سا َع� � ًة ِل ُمعا�شَ َر ِة
الإِخْ َو ِان وال ِّثق ِ
َات ا َّل ِذينَ ُي َع ِّر ُفو َن ُك ْم ُع ُيو َب ُك ْم و ُيخْ ِل ُ�صو َن َل ُك ْم ِفي
و�سا َع ًة َتخْ ُل ��و َن ِفيها ِللَذّا ِت ُك ْم ِفي َغ ْي� � ِر ُم َح َّرمٍ ،وب ِ
ا ْل ِ
ِهذ ِه
باط ��نِ َ ،
�اث �ساع � ٍ
ال�سا َع ��ة َت ْق � ِ�د ُرو َن َعلَ ��ى ال َّث�ل ِ
�ات .ال ت َُح ِّد ُث ��وا �أَ ْنف َُ�س ُك� � ْم
ّ
ِب َفق� � ٍر ،وال ب ُِط � ِ
�ول ُع ُم ��رٍ ؛ َف�إِ َّن� � ُه َم ��نْ َح� � َّدثَ َنف َْ�س ُه بِا ْل َفق� � ِر َب ِخ َل،
و َم ��نْ َح َّد َث َها ب ُِط ِ
اج َع ُلوا لأَنف ُِ�س ُك ْم َح ّظاً ِمن
ول ا ْل ُع ُم ِر َي ْحر ُ
ِ�صْ .
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،كتاب المعي�شة ،باب عمل الرجل ،...ح� ،1ص.86
((( الإ�سراء.34 :

الد ْني ��ا؛ ِب�إ ِْعطا ِئها ما تَ�شْ َت ِهي ِم ��ن ا ْل َح ِ
الل ،وما ال َي ْث ِل ُم ا ْل ُم ُر َّو َة
ُّ
وا�س َت ِعي ُن ��وا بذ ِل � َ�ك َعلَى �أُ ُم ��و ِر ال ِّدي ��نِ َ ،ف ِ�إ َّن ُه
وم ��ا ال َ�س� � َر َف ِفي� � ِهْ ،
ُرو َِيَ :ل ْي َ�س ِمنّا َمنْ َت َر َك ُدنْيا ُه ِل ِدين ِه� ،أَو َت َر َك ِدي َن ُه ِل ُدنْيا ُه»(((.
ثانياً :العمل والجهد الحثيث(((:

ال يختلف اثنان في � ّأن ال�سعي الحثيث ُيع ّد من اال�ستراتيج ّيات
الأ�سا�س ّي���ة ف���ي تدبي���ر المعي�ش���ة .و ُيع��� ّد ه���ذا الأم���ر  -بالن�سبة
للقواني���ن الحاكمة على وجود الإن�س���ان  -و�سيل ًة لبناء �شخ�ص ّيته
وتر�سيخه���ا ،وفي الوقت نف�سه هو واز ٌع الكتم���ال قدراته البدن ّية
والعقل ّية ،ون�ضوج طاقاته الفطر ّية والذات ّية.

((( الحراني ،تحف العقول ،م�.س� ،ص.409
يح�ص���ن الإن�سان من الأمرا�ض الج�سد ّية والنف�س ّية التي
((( � ّإن العم���ل وبذل الجهد هما كاللقاح الذي ّ
تط���ر�أ عليه �إثر البطالة والك�سل ،فينقذانه بالتالي من عبء البطالة الذي يثقل كاهله؛ ولذا ف�إنّهما
جز ٌء من ا�ستراتيج ّية الإن�سان التي يجب عليه اتّباعها؛ لبلوغ �أهدافه المعي�ش ّية على المديين القريب
والبعيد.
((( البلد.4 :
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وتط��� ّرق كت���اب اهلل المجي���د  -ب���دوره � -إلى العم���ل وال�سعي
ف���ي مواطن عدي���د ٍة ،و�أ ّكد عل���ى �أه ّم ّية ذلك في نظ���ام التكوين
والت�شريع ،حيث جاء في �إحدى �آياته المباركة} :لَق َْد خَ َلقْنا الإِنْ�سا َن
ِفي َكبَ ٍد{(((.
وف���ي الحقيقةّ � :إن الجهد الحثيث ه���و الذي ي�صقل �شخ�ص ّية
الإن�سان في الحياة الدنيا وي�شذّبها .وح�سب قانون الطبيعة ،ف� ّإن
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الحركة والعم���ل والك َبد(المعاناة) هي �أم���و ٌر �ضرور ّي ٌة في حياة
الب�ش���ر ،وال ب ّد لك ّل �إن�سانٍ من مكابدتها .لذاُ ،يع ّد الإن�سان بذاته
ظرف ً���ا للحاج���ة ،وب�إمكان���ه �أن يل ّبي حاجاته م ّما ه���و موجو ٌد في
الطبيعة من ث ٍ
���روات .وبالت�أكيد ،ف� ّإن هذه الث���روات لي�ست ُمع ّدة
عل���ى َط َبقٍ م���ن ذهب ،بل � ّإن ا�ستثمارها بحاج��� ٍة �إلى ٍ
جهد وعملٍ
د� ٍ
ؤوب ،وه���ذه ال�ضرورة فر�ضتها قواني���ن الطبيعة على الإن�سان؛
من �أج���ل �أن يت�سنّى له الخال�ص من الفق���ر ،والحرمان ،وك ّل ما
من �ش�أنه الإخالل بنظم حياته الفرد ّية واالجتماع ّية.
1ـ الأنبياء والأئمة Rوالعمل الد�ؤوب:
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
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حث اهلل ع ّز وج ّل عباده على العمل الد�ؤوب والجهد الحثيث،
ّ
ال�صالحين Rعلى
وكان دي���دن �أنبي���اء اهلل تعال���ى و�أوليائ���ه ّ
ه���ذا النهج؛ حيث �أ�ش���ار الإمام مو�سى الكاظ���م� Qإلى هذه
علي بن �أبي حمزة ،ع���ن �أبيه ،قال:
الحقيق���ة .فعن الح�سن ب���ن ّ
أر�ض له وقد ا�ستنقعت قدماه
���ت �أبا الح�سن Qيعمل ف���ي � ٍ
ر�أي ُ
ف���ي الع َرق ،فقلتُ :جعلت فداك؛ �أي���ن الرجال؟ فقال« :Qيا
ر�ض� � ِهِ ،
ِاليد َمن ُه ��و خي ٌر ِمنّي في ِ�أ ِ
َعل � ُّ�يَ ،ق ��د َعم َل ب ِ
ومن �أبي».
�سول ا ِ
فقلت :ومن هو؟ فقالَ « :ر ُ
هلل Pو�أَمي ُر الم� ِؤمنينَ ،Q
و�آبائ ��ي ُك ُّل ُهم كانوا َقد َعم ُلوا ب�أَ ِ
وهو ِمن َع ِ
مل النَّبي ِّينَ
يدي ِه ��م؛ ُ
وال�صا ِلحينَ »(((.
ر�سلينَ والأو�صيا ُء ّ
وا ْل ُم َ
((( الكلين���ي ،الكاف���ي ،م�.س ،ج ،5كت���اب المعي�شة ،باب ما يج���ب من االقت���داء بالأئ ّمة ،Rح،10
�ص.76-75

((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب ما يجب من االقتداء بالأئ ّمة ،Rح� ،13ص.76
((( الآم���دي� ،أبو الفتح :غرر الحكم ودرر الكلم ،ترتيب وتدقيق عبد الح�سن دهيني ،ط ،1بيروت ،دار
الهادي1413 ،هـ.ق1992 /م ،ح.1507

يعملا يف ريبدتلا

كم���ا �أ ّك���د الإم���ام جعفر ال�ص���ادق Qعلى ذل���ك؛ عندما
�أع���رب عن ح ِّبه لمن يك�سب من عرق جبينه ،ويعمل تحت حرارة
ال�شيباني
ال�شم�س؛ لت�أمي���ن لقمة عي�شه ،فقد روي عن �أبي عمرو
ّ
���ت �أبا عبد اهلل Qوبي���ده م�سح���اةٌ ،وعليه �إزا ٌر
�أنّ���ه قال :ر�أي ُ
غلي ٌ
���ظ يعمل في ٍ
حائط ل���ه ،والعرقُ
فقلت:
يت�صاب عن ظه���ر ِهُ ،
ُّ
���ت فَ���داك؛ �أعطني �أك ِف َ
���ك .فقال Qل���ي�« :إنِّي اُح � ُّ�ب �أنْ
ُجعل ُ
َ
َيت�أذَّى ال ّر ُج ُل بِح ِّر ال�شَّ ِ
م�س في َطلبِ
المعي�ش ِة»(((.
لذا ،ف� ّإن الحياة الط ّيبة الكريمة �ستكون من ن�صيب المجتمع
إيم���ان منهج ًا لهم؛ ل ّأن العمل
���ي؛ متى ما اتّخذ �أبنا�ؤه ال َ
الإ�سالم ّ
�شعا ُر الم�ؤمن ،وجز ٌء من الإيمان(((.
وف���ي الواقعّ � :إن العم���ل ي�صقل ذات الإن�س���ان ويظهرها على
حقيقته���ا ،وال ريب ف���ي � ّأن المتخاذل عن العم���ل جاه ٌل بتعاليم
الدين؛ ل ّأن فحوى تعالي���م ديننا تتج ّلى في الن�شاط والعمل ،وك ّل
متد ّينٍ يرى العمل كرام ًة له .ويظهر ذلك في و�صية الإمام جعفر
ال�صادق Qلأحد �أ�صحاب���ه؛ حينما �س�أله كيف َيحفَظ كرامة
نف�س���ه؛ �إذ �أو�ص���اه� :Qأن يعتم���د على نف�س���ه ،ويعمل لك�سب
رزق���ه .فقد روي عن علي بن عقبة قوله :قال �أبو عبد اهللQ
لمولى ل���ه« :يا عب� � َد ا ِ
هللْ � ،
إحفظ ِعز ََّك» .قال :وم���ا عزِّ ي! ُجعلت
ً
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فداك؟ قالُ :Q
َف�س َك» .وقال
«غ ُد ُّو َك �إلى ُ�سو ِق َك و�إكرا ُم َك ن َ
Q
ل�شخ����ص �آخر« :مالي � َ
أراك َتركتَ ُغ� � ُد ّو َك �إلى ِعز َِّك؟!».
ٍ
أردت �أن �أح�ضره���ا .قالَ « :Qفال َت� � َد ْع ال َّروا َح
ق���ال :جناز ُة � ُ
�إلى ِعز َِّك»(((.
وبالطبع ،ف� ّإن العمل النزي���ه ُيع ّد �أمر ًا �ضرور ّي ًا لإ�صالح حياة
الف���رد والمجتمع ،وال ب��� ّد منه لحفظ المب���ادئ والقيم الأ�صيلة،
ومن خالله يت ُّم ت�أمين ك ّل حاج ٍة في المجتمع.
ل���ذا ،ف� َّإن تعاليم ديننا ال تجيز لن���ا ترك �أعمالنا ،وم ّد �أيدينا
للآخرين؛ طلب ًا للرزق ،ح ّتى في �أ�صعب الظروف.
روي ع���ن زرارةّ � :أن رج ًال �أتى الإم���ام ال�صادق ،Qفقال
ل���ه� :إنّي ال �أُح�سن �أن �أعمل عم ًال بيدي ،وال �أُح�سن �أن �أتّجر؛ و�أنا
محارف((( محتا ٌج! فقال ل���ه الإمامْ �« :Qإع َم ْلَ ،ف ِ
ٌ
احم ْل على
ّا�س؛ ف�إ َّن َر�سو َل ا ِ
هللَ Pقد َح َم َل َح َجراً
وا�ستغنِ َعن الن ِ
َر� ِأ�س َكْ ،
َعل ��ى ُع ُن ِق� � ِهَ ،ف َو�ضَ َع ُه في ٍ
الحج َر َل ِفي
حائط ِمن حيطا ِن� � ِه ،و�إ َّن َ
َمكا ِن ِه وال ُيدرى َك ْم ُعم ُقهُ»(((.
2ـ تط ّور الإن�سانية يكون بالعمل:

���ي المجتم���ع مرهون���ان
� ّإن تط��� ّور �شخ�ص ّي���ة الإن�س���ان ورق ّ
((( الطو�سي ،محمد بن الح�سن :تهذيب الأحكام ،ج ،7كتاب التجارات ،باب ف�ضل التجارة ،...ح� ،12ص.4
((( المحارف :المحروم؛ يطلب فال ُيرزق ،وهو خالف المبارك.
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب الحثّ على الطلب ،...ح� ،14ص.77-67

بالجهد والن�شاط ،فالمجتمع ال���ذي ال وجود للعمل الحثيث فيه،
رقي.
والمتكا�سل الذي ال عم���ل د�ؤوب له؛ ال ي�شهدان � ّأي تط ّو ٍر �أو ٍّ
ومن ه���ذا المنطلق ،ف� ّإن ترك العمل ُيع ّد م���ن الأخطاء الفادحة
الت���ي ت�ؤ ّدي �إلى الك�س���ل والخمول ،وتح���ول دون ن�ضوج �شخ�ص ّية
���وم جاء تاج��� ٌر �إلى الإمام
الإن�س���ان وانتعا����ش المجتمع .فذات ي ٍ
ال�صادق Qوقال� :إنّه وفّر م ً
اال كثير ًا ،ويريد ترك العمل؛ لأنّه
لي����س بحاج ٍة �إليه .فنهره الإمام Qو�أخب���ره ب� ّأن تفكيره هذا
غير �صائ ٍ
���ب ،فالإن�سان الذي يترك العمل �س���وف ال يكون مفيد ًا
لمجتمعه(((.
ويثب���ت لنا م ّم���ا ُذكر من ن�صائح و�إر�ش���ادات � ّأن �أئ ّمتناR

والروح:
�أ -العمل ق ّوةٌ للج�سم ّ

�سبب ل�سالمة الج�س���م ،وواز ٌع لتنامي
م���ن الم�ؤ ّكد � ّأن العم���ل ٌ
ق���درة الإن�س���ان .وعل���ى العك�س من���ه؛ البطالة ،الت���ي تت�س ّبب في
((( انظر :الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب ف�ضل التجارة ،...ح� ،4ص148؛ ح،11-10
�ص.149
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ال�سعي ،والعمل الحثي���ث ،وعدم االكتفاء
يريدون تحفيزن���ا على ّ
بالقليل؛ ف���ي مجال الإنت���اج ،وخدمة العائلة ،والمجتم���ع؛ �إذ � ّأن
حد �سواء،
العمل يجعل الحياة ط ّيب ًة ،وينع�ش الج�سم والروح على ٍّ
إ�سالمي
ير�سخ���ان دعائم المجتم���ع ال
حي���ث � ّإن العم���ل والإنتاج ّ
ّ
والعالمي مع ًا ،ح ّتى و�إن كان ال�شخ�ص بذاته لي�س بحاج ٍة �إليه.
ّ
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���م والأرق في نف�س العاطل عن
�إه���دار الطاقة ،وح�صول خلق اله ّ
علي Qال���ذي ُيع ّد مث ً
اال للعامل المج ّد� ،أ�شار
العمل .والإمام ّ
�إلى ه���ذه الحقيقة ،بقولهَ « :م ��ن َي ْع َمل؛ َيز َد ْد ُق� � ّوةً ،و َمن ُيق َِّ�صر
في ال َع َم ِل َيز َد ْد َفت َرةً»(((.
كما ق���الَ « :Qم ��ن َق َّ�ص َر ِف ��ي ال َع َم � ِ�ل؛ اب ُت ِل � َ�ي با ْل َه ِّم؛ وال
هلل ِفي ما ِل ِه ون ِ
ي�س ِ
حاج َة ِ
يب»(((.
َف�س ِه ن َِ�ص ٌ
َ
هلل في َمن َل َ
وللعمل فوائد على ج�سد الإن�سان وروحه ،فالإن�سان ال يكون
ف ّع ً
���اال في مجتمعه �إال من خالل عمله وجهده .وبالطبع ،ف� ّإن
العمل ُيوج���ب عليه �أن يتغذّ ى؛ ل ّأن العم���ل والتغذ ّية يمنحان
البدن الطاقة ال�ضرور ّية ال�ستمرار الحياة .فالإن�سان عندما
�ص���رف الطاقة التي ا ّدخره���ا الج�سم
يتغ���ذّ ى؛ ف�س���وف ال ُت َ
�إال م���ن خ�ل�ال ن�شاطه البدن���ي وعمل���ه؛ �أي بوا�سطة الجهد
ثم
الع�ضلي ،حيث يكت�سب ج�س���م الإن�سان طاقةًّ ،
ويخزنهاّ ،
ّ
يحرقها.
لذا ،ف� ّإن الطاقة �سوف ال تتك َّد�س في ج�سم الإن�سان النّ�شيط؛
ال�سعرات الحرار ّية ال ّزائدة عب���ر العمل ،فتتن�شّ ط
لأنّه ي�ص���رف ّ
بوا�سط���ة ذلك �أع�ضا�ؤه التي تخ ّزن الطاقة وت�صنّعها في عمل ّيتي
((( الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.454
((( الر�ض���ي ،محمد بن الح�سين بن مو�سى(ال�شريف الر�ضي) :نه���ج البالغة(الجامع لخطب الإمام
عل���ي Qور�سائله وحكمه)� ،شرح ال�شيخ محمد عبده ،ط ،1قم المق ّد�سة ،دار الذخائر؛ مطبعة
النه�ضة1412 ،هـ.ق1370 /هـ�.ش ،الحكمة� ،127ص.30

((( الحكيم���ي ،محمد :المعايير االقت�صادية ف���ي التعاليم الر�ضوية(معياره���اى اقت�صادى در تعاليم
ر�ض���وى) ،ط ،1م�شهد المق ّد�سة ،من�ش���ورات الرو�ضة الر�ضو ّية المق ّد�س���ة1370 ،هـ�.ش� ،ص-222
.223
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اال ّدخ���ار وال ّت�صري���ف ،وه���ذا الأمر بذات���ه ُيع ُّد �سبب ً���ا ل�سالمته
ال ُّروح ّية �أي� ًضا.
بدني لهم؛ بحيث
�أ ّم���ا العاطلون ع���ن العمل؛ الذين ال ن�ش���اط َّ
يعي�ش���ون حياة الخمول ،والك�سل ،واالتّكال على الآخرين؛ ف�سوف
ت�ضمحل �أج�سامهم ،وت�ضطرب عمل ّي���ة التغذ ّية وتخزين الطاقة
ّ
فيها ،وبالتالي �سوف يفقدون ك ّل ما لديهم من قدر ٍة بدن ّي ٍة(((.
ومن الوا�ضح� ،أنّه لي�س بدن الإن�سان فقط بحاج ٍة �إلى العمل،
ب���ل روحه وجمي���ع ق���واه المعنو ّية والفكر ّي���ة بحاج ٍة �إلي���ه �أي� ًضا،
وكذل���ك ه���و الحال بالن�سب���ة �إلى �أو�ضاع���ه الثقاف ّي���ة والتربو ّية.
�سلبي على معنو ّيات الإن�سان ،وكثير ًا ما ت�سوق
فالبطالة لها ت�أثي ٌر ٌّ
الإن�س���ان والمجتمع �إلى الف�س���اد والف�شل واالنهي���ار .وقد تط ّرق
الإم���ام ال�صادق� Qإل���ى هذا الأمر ف���ي ٍ
حديث بلي ٍ���غ ومع ّبرٍ
في ِ
للمف�ض���ل بن عمر ،جاء فيهُ :
الخل َق َة التي لم
ّ
«فانظر كيفَ ُك َ
ي ُك ��ن عن� � َد ُه فيها ِحيل� � ٌةَ ،
وترك عليه ف ��ي ك ِّل �شي ٍء م ��ن الأ�شيا ِء
ِ
ال�ص�ل�ا ِح؛ لأ ّن ُه لو
مو�ض� � َع ع َم � ٍ�ل وح َرك� � ٍة؛ لما ل ُه في ذل � َ�ك ِمن ّ
في هذا ُك َّل ُه َحتّى ال يكو َن ل ُه في الأ�شيا ِء ِ
مو�ض َع �شُ ٍ
غل وع َم ٍل؛
ُك َ
كذلك �إلى �أن َ
أر�ض �أ�شراً وبطراً ،ولبل َغ ب ِه َ
لما حملت ُه ال ُ
يتعاطى
�أُم ��وراً فيها َتلَفُ ِ
ّا�س ُك َّل ما يحتاجو َن �إلي ِه،
في الن ُ
نف�س� � ِه .و َلو ُك َ

45

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ

46

بالعي�ش ،وال َو َج ��دوا ل ُه َل َّذةً� .أال َت� � َرى َلو �أنّ امرءاً
ِ
لم ��ا ته َّن� ��ؤوا
َن ��ز َل بق ��و ٍم ف�أق ��ا َم ِحيناًَ ،بل� � َغ جمي َع ما يحت ��ا ُج �إلي ِه م ��ن َمط َع ٍم
و َم�ش� � َربٍ ِ
نف�س ُه �إلى الت ُ
ّ�شاغ ِل
وخدم ٍة؛ ل َت َب َّر َم بالف ��را ِغ ،وناز َعت ُه ُ
ب�ش ��ي ٍء! فكيفَ َلو كا َن طو َل ُعم� � ِر ِه َمك ِف ّياً ال يحتا ُج �إلى �شي ٍء؟!
وكا َن من �صوابِ التّدبي ِر في هذه الأ�شيا ِء التي خُ ِلق َْت لل ِ
إن�سان
�أن ُجع� � َل َل ُه فيها َمو�ض َع �شُ ٍ
غل؛ ِلكي ال تُبرِم ُه البطال ُة ،و ِل َت ُك ُّف ُه
ف�ض ُل
َع ��ن تَعاط ��ي ما ال َينا ُل ُه وال خَ ي َر في� � ِه �إنْ نا َلهُ .واعل ْم يا ُم ّ
�ان وحيا َتهُ :الخبز والم ��اء؛ ُ
�أنّ ر�أ� ��س معا� � ِ�ش الإن�س � ِ
فانظر كيفَ
د ّب� � َر الأم� � َر فيهم ��ا»� ،إلى �أن قال« :وهكذا الإن�س ��انُ َ :لو خَ ال ِمن
ِ
والعبث والبطرِ� ،إلى ما ُ
ال�شّ ِ
يعظ ُم �ض َر ُر ُه
غل؛ لخ َر َج ِمن الأ�ش ِر
َعلي� � ِه ،و َعل ��ى َمن َق� � ُر َب ِمنهُ ،واع َتب� � َر َ
ذلك ِب َمن ن ََ�ش� ��أ في الج َد ِة
و َرفاه َي ِة ال َع ِ
خرج ُه ذلك �إلي ِه»((( .
ي�ش والتَر ّف ِه وال ِكفاي ِة وما ُي ُ
ب ـ ذ ّم التّكا�سل والبطالة:

ن�ستله���م من ثقافتنا الدين ّية � ّأن الن�ش���اط والعمل �ضرور ٌة من
�ض���رورات الحياة الت���ي ال يمكن التخ ّلي عنها بوج ٍ���ه ،فالمجتمع
الذي ي�سوده الك�سل ،وتنت�شر فيه البطالة؛ �سوف تتزلزل �أركانه.
كم���ا ن�ستوح���ي منها �ضرورة ا�شت���راك جميع �أبن���اء المجتمع في
الجه���د الإنتاجي ب�شكلٍ مبا�ش���رٍ �أو غير مبا�ش���رٍ  ،وكذلك وجوب
تح ُّمله���م م�س�ؤولي���ة م���ا فر�ضت���ه عليه���م ال�شّ ريع���ة العادل���ة من
((( الجعفي ،التوحيد ،م�.س ،الخبز والماء ر�أ�س معا�ش االن�سان وحياته� ،ص.45

تكاليف((( .لذلك ،ف� ّإن الك�سل ،والبطالة ،والحياة االتّكال ّية؛ هي
تقبيح ،بل ُل ِعن َمن
�أُم���و ٌر ذ ّمتها تعاليمنا الدين ّية ،وق ّبحته���ا �أ�ش َّد ٍ
ي ّت���كل على الآخرين؛ حيث قال الإمام مو�سى الكاظم�« :Qإنّ
�ض العب َد ال َّن ّوا َم ،و�إنّ َ
َ
اهلل َل ُيب ِغ ُ
اهلل َل ُيب ِغ ُ
�ض العب َد الفا ِر َغ»(((.
وكم���ا قال ر�سول اهللَ « :Pملعونٌ َملعونٌ َمن �ألقَى َك َّل ُه َعلى
الن ِ
ّا�س»(((.
ول���و ت�صفّحن���ا الت�أريخ لوجدن���ا � ّأن �أنبي���اء اهلل تعالىR
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و�أولي���اءه ال�صالحين Rكانوا مث ً
���اال ُيحتذى و ُ�أ�سو ًة �صالح ًة؛
للعم���ل الحثيث ،وت�أمي���ن متط ّلبات الحياة بع���رق الجبين ،فقد
�أع���اروا العم���ل �أه ّم ّي��� ًة بالغ��� ًة ،وع��� ّدوا ثواب���ه �أعظم م���ن ثواب
علي بن
المجاهدي���ن ف���ي �سبي���ل اهلل تعال���ى� .إذ �أ�شار الإم���ام ّ
مو�سى الر�ضا� Qإل���ى هذا الأمر بقوله« :ال ��ذي َيط ُل ُب ِمن
ِ
َف�ض � ِ�ل ا ِ
هلل م ��ا َي ُك � ُّ�ف ب ِه عيا َل� �هُ؛ � َ
المجاهد في
أعظ ُم �أجراً ِم ��ن
�سبيل ا ِ
ٍ
هلل»(((.

((( ال�سبحاني ،جعفر :الخطوط الأ�سا�س ّية لالقت�صاد الإ�سالمي(�سيماى اقت�صاد �إ�سالمى) ،ط ،1الم47 ،

من�شورات م� ّؤ�س�سة الإمام ال�صادق Qللأبحاث والتعليم1378 ،هـ�.ش� ،ص.40
((( ابن بابويه ،محمد بن علي بن الح�سين(ال�صدوق) :من ال يح�ضره الفقيه ،ت�صحيح وتعليق علي �أكبر
الغف���اري ،ط ،2قم المق ّد�سة ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم المق ّد�سة،
1404هـ.ق ،ج ،3كتاب المعي�شة ،ك�سب الحجام وكاهته ،ح.3635
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج� ،4أبواب ال�صدقة ،باب كفاية العيال ،...ح� ،9ص.12
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب من ك ّد على عياله ،ح� ،2ص.88

ال�صلة بهذا المو�ض���وع((( ت�ؤ ّكد جميعها
�إذن ،الرواي���ات ذات ّ
عل���ى � ّأن العم���ل الحثي���ث خ�صل ٌة من خ�ص���ال �أنبي���اء اهلل تعالى
و�أوليائ���ه ال�صالحي���ن� ،Rإذ �أنّهم يع ّدونه عب���ادةً ،كما �أنّهم
ذ ّموا البطالة والتكا�سل ب�ش ّد ٍة.
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وبالطب���ع ،علين���ا �أن ن ّتخذ الروايات الكثي���رة التي تحفّز على
العمل الحثيث؛ منهج ًا ن ّتبعه في اختيار نوع العمل الذي ينا�سبنا؛
اقتدا ًء ب�أنبياء اهلل تعالى و�أوليائه ال�صالحين Rالذين كانت
ن�شاطات على جميع الم�ستويات ،مثل :التجارة ،والم�ضاربة،
لهم
ٌ
والزراع���ة ،وتربية الما�شي���ة ،وال�سقاية ،وما �إلى ذلك من �أعمالٍ
�شجعوا العباد على مزاولتها(((.
كريم ٍة ّ
ثالثاً :اال�ستثمار:

� ّإن ا�ستثم���ار الأم���وال ُيع ّد �أح���د العوامل الأ�سا�س ّي���ة في النم ّو
االقت�صادي .وعلى الرغم من �ضرورة هذا الأمر� ،إال �أنّه ال يزال
ّ
ٍ
متعارف في الن�شاطات االقت�صاد ّية الأُ�سر ّية؛ �إذ � ّأن ا ُلأ�سرة
غير
هي الم�صدر الأ�سا�س لال�ستثمار.
ال�ض���روري ال�سعي ف���ي �إ�صالح برنام���ج تخ�صي�ص
ل���ذا ،من
ّ
يتم اجتناب الإ�سراف ،والتبذير ،وهدر
الأموال و�إنفاقها ،بحيث ّ
يتم ت�سخير اال�ستثمار واال ّدخار
الثروات� ،أو خمودها؛ وذلك لكي ّ
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب ما يجب من االقتداء بالأئ ّمة� ،Rص.77-73
((( م.ن.

االقت�ص���ادي .وه���ذه اال�ستراتيج ّية في تدبير
ف���ي خدمة التط ّور
ّ
المعي�شة ت�ؤ ّدي �إل���ى الق�ضاء على الفقر والحرمان ،وتكون ذخر ًا
ال ين�ضب لأبناء المجتمع.

خا�صية العم���ل واال�ستثمار في
و�أ ّك���د الدي���ن ال
إ�سالمي عل���ى ّ
ّ
جميع المج���االت االقت�صاد ّية التي تخ���دم المجتمع؛ كالزراعة،
وال�صناع���ة ،والتعدي���ن ،والخدم���ات العا ّمة ،وما �إل���ى ذلك من
((( وردت في القر�آن الكريم عبارات عديدة ب�صيغة الجمع في هذا المجال ،مثل} :خلقَ لكم{َ ،
}جعل
لكم{} ،لل ّنا�س{} ،رزق ًا لكم{...
الحكيمي ،ط ،1قم
((( فينومينولوجي���ا الفقر والتنمية(بديده �شنا�سي فقر وتو�سع���ه)� ،إ�شراف مح ّمد
ّ
إعالمي في الح���وزة العلم ّية في قم المق ّد�س���ة1380 ،هـ�.ش ،ج،3
المق ّد�س���ة ،من�شورات المرك���ز ال
ّ
�ص.266
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج� ،4أبواب ال�صدقة ،باب في �أداء المعروف ،ح� ،5ص.32
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فالمال والثروة  -بطبيعة الحال  -ر�صي ٌد للفرد والمجتمع على
حد �سواء .وبعب���ار ٍة �أخرىّ � :إن المال َق��� ّوا ٌم عليهما ،والخطابات
ٍّ
القر�آن ّية في هذا المجال جاءت ب�صيغة الجمع(((؛ وذلك للداللة
على �أه ّم ّية الر�صيد المالي وق ّوام ّيته في المجتمع.
ف�أ�ص���ل ق ّوام ّية الم���ال تب ّين لن���ا �أه ّم ّية اال�ستثم���ار ،حتى و�إن
كان���ت الث���روة ب�أي���دي النا����س؛ ل ّأن الث���روة ل���و ُ�سخّ ���رت لخدمة
المجتم���ع ،وت�أمين م�صالحه؛ �سوف ال تفق���د ق ّوام ّيتها ،لكنّها لو
ا ُّدخ���رت و�أ�صبحت خامل ًة؛ �ستفقد ه���ذه الق ّوام ّية((( .عن الإمام
ال�صادق�« :Qإنَّما �أعطا ُك ْم ُ
اهلل هذ ِه الفُ�ضو َل ِمن ال ِ
أموال؛
ُوجهوها حيثُ َو ّج َهها ُ
اهلل ،و َلم ُي ِ
عطكُموها؛ لتك ِنزُوها»(((.
لت ِّ
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و�شجعت
ن�شاطات .وتط ّرقت الم�صادر الإ�سالم ّية �إلى هذا الأمر ّ
النا����س عليه؛ تح���ت عناوين مختلف��� ٍة� :إ ّما ب�ش���كلٍ مبا�شرٍ  ،مثل:
�إ�ص�ل�اح الم���ال ،والعمران ،والإحي���اء ،و�إ ّما ب�ش���كلٍ غير مبا�شرٍ ،
مث���ل :منع رك���ود الث���روة ،وحرمة الإ�س���راف والتبذي���ر ،وحرمة
�إت�ل�اف المال ،وترويج مبد�أ القناع���ة ،واالقت�صاد في ا�ستهالك
الأموال(((.
و�سنذك���ر ف���ي م���ا ي�أتي بع����ض الآي���ات المبارك���ة والأحاديث
ت�شجع على ا�ستثمار الأموال:
ال�شريفة التي ّ
1ـ � ٌ
م�شجعة على اال�ستثمار:
آيات ِّ
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
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�أ� -ص ّرح القر�آن الكري���م بم�شروع ّية جمع الثروة ،و�أه ّم ّية ت�أمين
الم�صادر االقت�صاد ّي���ة وا�ستثمارها في مجال الإنتاج ،و�أ�شار
�إل���ى � ّأن اهلل تعال���ى خل���ق الإن�سان من الأر����ض ،و�سخّ رها له،
���ن الأَ ْر ِ�ض
و�أوكل �إلي���ه �إعماره���ا ،حي���ث ق���الُ } :ه��� َو �أَن�شَ �أَ ُكم ِّم َ
يتم �إال
���م ِفي َها{((( ،وبالطبع ،ف� ّإن عم���ران الأر�ض ال ّ
َو ْا�ستَ ْع َم َر ُك ْ
عن طريق اال�ستثمار.
���ي يو�سف� Qأنّ���ه و�ضع برنامج ًا
 ن�ستله���م من ّق�صة النب ّ
���ي ،ر�ضا :نمط توزيع الدخل و�سلوك الم�ستهل���ك الم�سلم( ُالكوي تخ�صي�ص درامد ورفتار
((( الح�سين ّ
���ي1379 ،هـ�.ش،
م�صرف كنن���ده م�سلم���ان) ،ط ،1الم ،من�شورات مركز الثقاف���ة والفكر الإ�سالم ّ
�ص.159
((( هود.61 :

((( يو�سف.49-47 :

يعملا يف ريبدتلا

اقت�صاد ّي ً���ا؛ لإدارة م�صر لأكثر من عق ٍ���د ،وتم ّكن من القيام
ٍ
با�ستثم���ارات �ضخم��� ٍة ف���ي ه���ذه الب�ل�اد العظيم���ة .وه���ذه
رم َجت في �إطار ّ
اال�ستثم���ارات ق���د ُب ِ
خط��� ٍة طويلة الأمد ،وفي
ثالث���ة محاور؛ هي :توفير عنا�صر الإنتاج ،و�إن�شاء ثرو ٍة مال ّي ٍة
وا�ستثماره���ا ،وبن���اء مخازن للم���وا ّد الغذائ ّي���ة؛ بغية حفظها
ل�سن���وات الج���دب .ق���ال اهلل تعالى ف���ي كتابه العزي���زَ } :قا َل
تَ ْز َر ُعو َن � َس ْب��� َع ِ�س ِن َين َد�أَبًا َف َما َح َ�صدت ُّْم َف َذ ُرو ُه ِف���ي ُ�سنبُ ِل ِه �إِ َّال َق ِلي ًال ِّم َّما
تَ�أْ ُك ُل���و َن * ثُ َّم يَ�أْ ِتي ِمن بَ ْع ِد َذ ِل َك َ�س ْب ٌع ِ�ش��� َدا ٌد يَ�أْ ُك ْل َن َما َق َّد ْمتُ ْم لَ ُه َّن �إِ َّال
ا�س َو ِف ِيه
َق ِلي ًال ِّم َّما ت ُْح ِ�صنُو َن * ثُ َّم يَ�أْ ِتي ِمن بَ ْع ِد َذ ِل َك َعا ٌم ِف ِيه يُغَاثُ ال َّن ُ
يَ ْع ِ�ص ُرونَ{(((.
 خل���ق اهلل تعال���ى ال�سم���اء والأر����ض ،و�سخّ ر ك ّل م���ا فيهما؛لخدمة الإن�سان ،وتلبي���ة حوائجه ،و�أكرمه بالعقل الذي م ّكنه
م���ن ا�ستثمار ما ف���ي الطبيعة من خي ٍ
���رات؛ ك�صناعة ال�سفن
التي تقطع البحار؛ لكي يت�سنّى له ك�سب رزقٍ حاللٍ  .وبالطبع،
ال ب��� ّد له من �أن ي�شك���ر اهلل تعالى على ه���ذه النعم العظيمة.
مي�سر ًا �إال بعد
وم���ن الم�ؤ ّك���د � ّأن ا�ستغالل هذه النعم ال يك���ون ّ
ٍ
منا�س���ب ،و�إن كان مح���دود ًا .فعلى �سبيل
ا�ستثماري
���ج
ٍّ
برنام ٍ
طري من البحرَ } :و ِم ْن ُك ٍّل تَ�أ ُك ُلو َن
لحم ٍّ
المث���الّ � :إن ا�ستخراج ٍ

51

مي�س���ر ًا من دون ت�سخير بع�ض الأموال
لَ ْح َم ًا َطرِ يَّ ًا{((( ال يكون ّ
في �صناعة ال�سفن والزوارق� ،أو على �أق ّل تقديرٍ توفير و�سائل
ال�صيد.

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
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�ضخم في �أحد الم�شاريع
 تح ّدث القر�آن الكريم عن ا�ستثما ٍر ٍالعظيمة �إ ّبان العهود ال�سالفة من خالل ت�سخير �أموالٍ طائل ٍة،
�سد بين
وا�ستخ���دام تقني ٍة متط ّور ٍة .وه���ذا الم�شروع هو :بناء ٍّ
جبلين يح���ول دون عبور الأعداء من تل���ك الف�سحة ،حيث ّتم
�إن�ش���ا�ؤه من ِق َب���ل ذي القرنين؛ تلبي ًة لطلب �س��� ّكان المنطقة؛
وذل���ك �إ ّما با�ستثم���ار �أموال ال�س��� ّكان وذي القرنين مع ًا ،و�إ ّما
با�ستثم���ار �أموال ال�س ّكان فح�سب .وذكر القر�آن الكريم نجاح
ه���ذا الم�ش���روع العظي���م ،و� ّأن ذا القرني���ن اعترف ب���� ّأن هذا
النجاح لم يكن ممكن ًا لوال رحمة اهلل تعالى ولطفه؛ �إذ �أكرمه
تعالى بقدر ٍة م ّكنته من �صناعة ذلك ال�س ّد .قال تعالىَ } :قالُوا
وج ُم ْف ِ�س ُدو َن ِفي الأ ْر ِ�ض َف َه ْل ن َْج َع ُل لَ َك
وج َو َم ْ�أ ُج َ
يَا َذا ا ْل َق ْرنَ ْينِ �إِنَّ يَ�أْ ُج َ
خَ ْر ًج���ا َع َلى َ�أنْ ت َْج َع َل بَ ْينَنَ���ا َوبَ ْينَ ُه ْم َ�س ًّدا * َقا َل َما َم َّك ِ ّني ِف ِيه َر ِبّي خَ ْي ٌر
���م َر ْد ًما * �آتُو ِني ُزبَ َر ا ْل َح ِد ِيد َح َّتى
َف�أَ ِعينُو ِن���ي ِب ُق َّو ٍة �أَ ْج َع ْل بَ ْينَ ُك ْم َوبَ ْينَ ُه ْ
ال�ص َد َف ْينِ َقا َل ا ْن ُفخُ وا َح َّتى �إِ َذا َج َع َل ُه نَا ًرا َقا َل �آتُو ِني �أُ ْفرِ ْغ
�إِ َذا � َس���ا َوى بَ ْي َن َّ
َع َل ْي ِه ِق ْط ًرا * َف َما ْا�س َطا ُعوا �أَنْ يَ ْظ َه ُرو ُه َو َما ْا�ستَ َطا ُعوا لَ ُه نَ ْقبًا{(((.
((( فاطر.12 :
((( الكهف.97-94 :

((( الأنفال.60 :
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،5ص.472

يعملا يف ريبدتلا

 �أم���ر اهلل تعال���ى الم�سلمي���ن ب� ّأن يع��� ّدوا �أنف�سه���م لمواجهةالأعداء ق���در الم�ستطاع؛ وذلك ح ّتى ال يطم���ع �أح ٌد بالإغارة
على �أرا�ضيهم و�سلب �أموالهم .قال ع ّز وج ّل في كتابه الكريم:
} َو�أَ ِع ُّدو ْا لَ ُهم َّما ْا�ستَ َط ْعتُ���م ِّمن ُق َّو ٍة َو ِمن ِّربَ ِاط ا ْلخَ ْي ِل تُ ْر ِهبُو َن ب ِِه َع ْد َّو
���م َو�آخَ رِ َين ِمن ُدو ِنهِ ْم َال تَ ْع َل ُمونَ ُه ُم اهللُ يَ ْع َل ُم ُه ْم َو َما ت ُِنفقُو ْا
ا ِهلل َو َع ُد َّو ُك ْ
ِمن �ش َْي ٍء ِفي َ�سب ِِيل ا ِهلل يُ َو َّف �إِلَ ْي ُك ْم َو�أَنتُ ْم َال ت ُْظ َل ُمونَ{(((.
فه���ذه الآي���ة المبارك���ة ت���دلّ عل���ى �ض���رورة اقتن���اء الأ�سلحة
المتط ّورة من ِق َبل الم�سلمين في ك ّل زمانٍ  ،كما �أنّها تح ّتم عليهم
تقوي���ة عزائم الجن���د ،ورف���ع معنو ّياتهم؛ لي���زدادوا ق��� ّوةً .وهي
���ري وح�سب ،بل ن�ستوحي
بالت�أكي���د ال
تخت�ص باال�ستعداد الع�سك ّ
ّ
منها �ضرورة االهتمام ب�سائ���ر الق�ضايا االقت�صاد ّية ،والثقاف ّية،
وال�سيا�س ّي���ة؛ التي تندرج تحت مفهوم(الق ّوة)؛ لما لها من ت�أثيرٍ
بالغ في مواجهة الأعداء(((.
ٍ
آيات كثي���ر ٌة في القر�آن الكري���م تط ّرقت �إلى نماذج
 هن���اك � ٌعديد ٍة م���ن ا�ستثم���ار الأموال ف���ي مختلف الم�شاري���ع ،منها
الآيتان  37و 38من �سورة هود ،والآية  27من �سورة الم�ؤمنين
التي ت�شي���ر �إلى توفير بع�ض الأمور؛ م���ن �أجل �صناعة �سفينة
ن���وح Qعن طري���ق الوحي .والآيت���ان  12و 13م���ن �سورة
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�سب�أ ت�شيران �إلى ّ
النبي �سليمان Qاال�ستثمار ّية في
خط���ة ّ
�صناعة جدران ،وتماثي���ل ،و�أواني طعام كبيرة ،وقدور ثابتة.
وكذل���ك الأمر في الآيتين  10و 11من �سورة �سب�أ ،والآيات 26
النبي داوود
�إل���ى  28من �سورة الق�ص�ص التي تذك���ر م�شروع ّ
Q
اال�ستثماري في �صناعة الدروع الحرب ّية ،وكذلك ت�شير
ّ
النبي �شعي���بQ
والنبي
�إل���ى االتّفاق ّي���ة التي ُع ِق َ
ّ
���دت بين ّ
مو�سى Qفي ا�ستثمار خدمات الأخير(((.
م�شجعة على اال�ستثمار:
ب ـ روايات ِّ
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
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وفي ما يلي نذكر بع�ض الروايات المباركة التي تناولت ق�ض ّية
ا�ستثمار الأموال:
 روى زرارة ع���ن الإم���ام ال�ص���ادق Qقول���ه« :م ��ا َيخ ُلفُال ّر ُج� � ُل َبع� � َد ُه �شَ يئ� �اً �أ�شَ � � َّد َعلَي� � ِه ِمن الم � ِ
ال�ص ِام � ِ�ت» .قال
�ال ّ
زرارة :قل���ت ل���ه كي���ف ي�صنع ب���ه؟ ق���الَ « :Qيج َعل� � ُه ِفي
ِ
الحائط وال ُب ِ
�ستان �أو ال ّدارِ»(((.
 روى مح ّم���د ب���ن عذافر ،عن �أبيه ،ق���ال� :أعطى �أبو عبداهلل� Qأبي �ألف ً���ا و�سبعمائة دينارٍ  ،فقال له« :ا َّتجِ ر ِلي
ي�س ِلي َرغ َب ٌة في ِر ِ
بحها،
ثم قال�« : Qأَما �إ ّن� � ُه َل َ
ِبه ��ا»ّ .
((( لمعرف���ة المزيد عن الخطط اال�ستثمار ّية الت���ي وردت في القر�آن الكريم ،انظر :رجائي؛ و�آخرون،
معجم مو�ضوعى �آيات اقت�صادى قر�آن(باللغة الفار�سية) ،م�.س� ،ص.110-104
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب �شراء العقارات ،...ح� ،2ص.91

بت �أن َيراني ُ
اهلل
و� ْإن كا َن ال ّرب ُح َمرغوباً في ِه ،ول ِكنِّي �أح َب ُ
ع� � َّز وج َّل ُمتع ِّر�ض� �اً لف ِ
َوائد ِه» .ق���ال :فربحت له فيه مائة
ثم لقيته ،فقلت له :قد ربحت لك فيها مائة دينارٍ ،
دينارٍ ّ ،
فف���رح �أبو عبد اهلل Qبذلك فرح ً���ا �شديد ًا ،وقال لي:
«�أَث ِب ْتها في َر� ِأ�س ما ِلي»(((.

و�إ�ضاف��� ًة �إلى م���ا ُذكر ،ف� ّإن جمي���ع الروايات الت���ي وردت في
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب ما يجب من االقتداء بالأئ ّمة ،Rح� ،12ص.76
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب الدين ،ح� ،5ص.92
((( ال�صدوق ،من ال يح�ضره الفقيه ،م�.س ،ح.3616
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،1كتاب العقل والجهل ،ح� ،12ص.20

يعملا يف ريبدتلا

 �أو�صى الإمام جعفر ال�صادق� Qأحد �أ�صحابه �أن ي�شتريمزرع ًة �أو ب�ستان ًا؛ ل ّأن الذي يمتلك ر�صيد ًا ما ّد ّي ًا ي�ؤ ّمن حاجاته
وحاجات عياله؛ �سوف ال يعاني كثير ًا ،ويرتاح باله؛ لو تع ّر�ض
�إل���ى نائب ٍة �أو حادث ٍة .فق���د روى مح ّمد بن م���رازم ،عن �أبيه:
� ّأن �أب���ا عبد اهلل Qقال لم�ص���ادف مواله« :ات ِّخ ْذ عقد ًة �أو
�ضَ يع� � ًة؛ ف�إنّ ال ّرج� � َل �إذا نزَلت ب ِه النّازِل ُة �أو الم�صيب ُة ،فذَك َر
�أنّ َورا َء ظه َر ُه ما يقي ُم عيا َلهُ؛ كا َن �أ�سخَ ى ِ
لنف�س ِه»(((.
 و�أو�صى ر�سول اهلل Pالنا�س با�ستثمار �أموالهم ،وع َّد ذلكم���ن المروءة ،حيث قالِ :
«من المرو َء ِة ا�ست�صال ُح ِ
المال»(((.
علي ب���ن الح�سين Qعلى ه���ذا الأمر -
كم���ا �أ ّكد الإم���ام ّ
�أي� ًضا  -بقوله« :ا�ستثما ُر ِ
المال تما ُم المرو َء ِة»(((.
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العق���ود التجار ّية ،مثل :عقد المزارعة ،والم�ساقاة ،والم�ضاربة،
وال�شراك���ة ،والجعال���ة ،والإجارة ،وم���ا �شاكلها؛ تج��� ّوز ا�ستثمار
الأموال ،وت�سخيرها؛ خدم ًة للفرد والمجتمع.
 -2فوائد اال�ستثمار:

ال ري���ب ف���ي � ّأن اال�ستثمار ذو فوائد عظيم���ة للفرد والمجتمع
حد �سواء ،ونذكر من هذه الفوائد ما يلي:
على ٍّ
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االقت�صاديّ � :إن ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال؛ من �ش�أنه
الرقي
�أ-
ّ
ّ
�أن يم ّه���د الأر�ض ّي���ة المنا�سب���ة ال�ستغالل الطاق���ات الب�شر ّية
واالقت�صاد ّي���ة ب�شكلٍ �أمثل ،وبالتالي �سي����ؤ ّدي �إلى رفع م�ستوى
���ي ال���ذي يترتّب علي���ه ارتفاع م�ست���وى الدخل
الإنت���اج الوطن ّ
���ي ،وتوفير فر����ص العمل ،وتقلي�ص م�ست���وى الت�ضخّ م،
القوم ّ
والق�ض���اء عل���ى البطالة ،كم���ا ي�صون اقت�ص���اد المجتمع من
الأزمات التي تطر�أ عليه.
ب -التق� � ّدم االجتماعي :فم���ن �ش�أن اال�ستثمار �أن يكون نقطة
انط�ل�اقٍ
ين�صب في تح�سين الأو�ضاع المعي�ش ّية
تنموي
لمنهج ٍّ
ٍ
ُّ
للف���رد والمجتمع مع ًا ،وكذلك من �ش�أن���ه �أن ي�صقل القدرات
���ب لبلوغ �أق�ص���ى درجات
الفرد ّي���ة والجماع ّي���ة .كم���ا �أنّه �سب ٌ
واالقت�صادي.
ال�سيا�سي
االقتدار
ّ
ّ
ج -اال�ستق�ل�ال ال�سيا�سي :لال�ستثمار دو ٌر ها ٌّم في اال�ستقالل

الذاتي ،كما له ت�أثي ٌر
عن �سلطة الأجانب ،وبلوغ درجة االكتفاء
ّ
فاع ٌل على مكافحة الفقر ،واجتثاث جذوره من المجتمع ،وفي
الوق���ت نف�سه يع ُّد �أ�سا� ًسا لل�سيا�س���ة االجتماع ّية واالقت�صاد ّية
في الإ�سالم .فالثروة تكون مفيد ًة ح�سب التعاليم الإ�سالم ّية؛
إ�سالمي وتحفظ
حينم���ا تُ�سخَّ ر في خدمة م�صالح المجتمع ال
ّ
كرامة �أبنائه(((.

((( الحكيمي ،درا�سة ظاهرة الفقر والتنمية ،بديده �شنا�سي فقر وتو�سعه ،م�.س ،ج� ،3ص.259
((( الحكيم���ي ،درا�سة ظاهرة الفقر والتنمية ،بديده �شنا�سي فقر وتو�سعه ،م�.س ،ج� ،3ص268-259؛
الح�سين���ي ،هادي :الفقر والتنمية في الم�ص���ادر الدين ّية(فقر وتو�سعه در مناب���ع ديني) ،ط ،1قم
الديني1381 ،هـ�.ش� ،ص.380-374
المق ّد�سة ،من�شورات مكتب الإعالم
ّ
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���ي � ّأن �إه���دار الثروات،
د -ا�ستغ�ل�ال الطاق ��ات :م���ن الطبيع ّ
وا�سته�ل�اك الأم���وال؛ ب�أ�سل ٍ
مبرمج؛ �س���وف يحول
���وب غي���ر
ٍ
دون التط��� ّور والإعمار .لذا ،ف� ّإن ا�ستثم���ار الثروة والمال ذو
�أه ّم ّي ٍة بالغ ٍة ف���ي ت�سخير الطاقات الب�شر ّي���ة والمال ّية ب�شكلٍ
�صحيح(((.
ٍ
ه� �ـ -الدفع ف ��ي عجلة التط� � ّورُ :يع ّد اال�ستثم���ار من الأ�سباب
البارزة والم�ؤ ّثرة في تط ّور الفرد والمجتمع في جميع مجاالت
الحي���اة ،وه���و ي����ؤ ّدي دور ًا ها ّم ًا ف���ي �إ�صالح البني���ة التحت ّية
القت�ص���اد المجتم���ع ورق ّي���ه ،وال �س ّيما ف���ي مجا َل���ي الزراعة
وال�صناعة.

57

وال�سيطرة:
رابعاً :الرقابة ّ

� ّإن الإ�شراف على العم���ل ُيع ّد �أمر ًا ها ّم ًا في �ش ّتى الأمور ومن
�ش�أن���ه �ضم���ان ا�ستثمار الفر����ص بطريق ٍة ُمثلى ،كم���ا ي�ساهم في
لولي �أمر
رفع كفاءة الإمكان ّيات الموجودة ،و ُيع ّد عام ًال م�ساعد ًا ّ
الم� ّؤ�س�سة �أو العائلة في �أداء مها ّمه.
لذا ،يجب على الإن�س���ان مراقبة نف�سه وجميع ت�ص ّرفاته؛
في�صلح ما كان غير الئقٍ منها .من هنا� ،أكّد الإمام عليQ
ّ
َف�س ُهَ ،و َقفَ َعلى ُعيو ِب ِه،
حا�س َب ن َ
على هذا الأمر بقولهَ « :من َ
و� َ
يوب»(((.
نوب ،و�أ�صلَ َح ال ُع َ
أحاط بذُنو ِب ِه ،وا�ستقا َل ال ّذ َ
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ

58

والإ�ش���راف ال�صحي���ح على الأعم���ال في م� ّؤ�س�س��� ٍة ما؛ �سوف
ُي�صلحها وي�ؤ ّدي �إلى رفعة ر�أ�س الم�س�ؤول عنها �أمام َم ْن هم �أعال
منه رتب ًة .وعلى العك�س من ذلك ،ف� ّإن فقدان الإ�شراف ال�صحيح
عل���ى الأعمال؛ �سي�ؤ ّدي �إلى حدوث خل���لٍ فيها؛ وبالتالي ف�سادها،
ويع ّد عالم ًة على �ضعف الإدارة و�سوء التدبير.
وال ب��� ّد �أن تكون الرقابة على الأعم���ال بالعلن والخفاء في �آنٍ
ٍ
واحد ،ففي تعاليمنا الدين ّية يوجد �أخبا ٌر ت�شير �إلى �أه ّم ّية الرقابة
الخف ّية ،وت�أثيرها الكبير على نجاح الأعمال� .أ ّما الرقابة الخف ّية
���وى عالٍ من
الت���ي �أ�ش���ار �إليها الق���ر�آن الكريم؛ فه���ي على م�ست ً
((( الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.435

((( ق.16 :
((( الر�ضي ،نهج البالغة ،م�.س ،ج ،3الر�سالة� ،53ص.99-98
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الد ّق���ة؛ لدرجة �أنّها تدرك �أحا�سي����س الإن�سان و�أفكاره الباطن ّية؛
َ���د خَ َلقْنا ا ِلإنْ�سا َن َونَ ْع َل ُم ما
حي���ث قال تعالى في كتابه المجيدَ } :ولَق ْ
تُ َو ْ�سوِ ُ�س ب ِِه نَ ْف ُ�س ُه{(((.
فالرقابة الخف ّي���ة عن طريق الرقابة والتفتي�ش ،لها دو ٌر ف ّعا ٌل
في ت�شخي����ص الطاقات الكامنة ،ورفع م�ست���وى العطاء ،وكذلك
م���ن �ش�أنها ك�ش���ف االنتهاز ّيي���ن والمت�ص ّيدين في الم���اء العكر،
والمتم ّلقي���ن ،وتميي���ز ال�صالحي���ن والمخل�صين ف���ي العمل عن
ال�صلحاء ،لكنّهم يكنُّون
غيرهم .وما �أكثر الذين يرت���دون ثياب ُّ
ف���ي �أنف�سهم المكر والأحقاد ،كما �أ ّنه���م في الوقت نف�سه حمقى
ومتحجرون ،حيث ينظرون �إلى الحياة من زاوي ٍة �ض ّيق ٍة.
ّ
لذل���ك ف���� ّإن تقويم الأم���ور؛ ح�س���ب �آراء ه�ؤالء� ،أم��� ٌر مخالفٌ
���ي Qكال ٌم رائ��� ٌع في هذا
لل�ص���واب والمنط���ق .وللإم���ام عل ّ
���ي؛ حينما ن�صحه
المج���ال ف���ي عهده �إل���ى مالك الأ�شت���ر النخع ّ
بح�س���ن اختيار ع ّمال���ه ،حيث قالُ « :ث� � َّم ال َيكُن اخ ِتي ��ا ُر َك ِ�إ ّي ُاه ْم
وح ْ�س ��نِ َّ
الظنِّ ِمن َْك؛ َف� ��إِ َّن ال ِّرجا َل
وا�س ِتنا َم ِت َك ُ
َعلَ ��ى ِف َ
را�س ِت � َ�ك ْ
َي َت َع َّر ُف ��و َن ِل ِفرا�س � ِ
وح ْ�س ��نِ ِخ ْد َم ِت ِه ْم ،و َل ْي َ�س
�ات ال ُوال ِة ِبت ََ�ص ُّن ِع ِه ْم ُ
ِره ْم بِما
يح� � ِة والأَما َن ِة �شَ ي ٌء؛ ول ِك ��نِ اخ َتب ُ
َورا َء ذ ِل � َ�ك ِم ��ن الن َِّ�ص َ
ل�صا ِل ِحينَ َقبلَ َك؛ َف ِ
اعم ْد لأَ ْح َ�س ِن ِه ْم كا َن ِفي العا َّم ِة �أَ َثراً،
ُو ُّلوا ِل ّ
و�أَع َر ِف ِه ْم بِالأَما َن ِة َو ْجهاً»(((.
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كم���ا جاء ف���ي هذا العه���د � -أي� ً
ض���ا ُ « :-ث� � َّم ُ
انظ� � ْر ِف ��ي �أُ ُمو ِر
ُع ّما ِل َك؛ َفا�س َت ْع ِمل ُه ُم اخ ِتباراً ،وال ُت َو ِّل ِه ْم ُمحابا ًة و�أَ َث َرةًَ ،ف�إِ َّن ُهما
جِ م ��ا ٌع ِم ��نْ �شُ َعبِ ا ْل َج� � ْو ِر وا ْل ِخيا َن ِة .و َت� � َو َّخ ِمن ُه ْم َ�أ ْه� � َل الت َّْج ِر َب ِة
وا ْل َحي ��ا ِء » �إل���ى �أن قالُ « :ث َّم َت َف َّق ْد َ�أ ْعما َل ُه� � ْم ،وا ْب َعث ا ْل ُع ُيو َن ِمنْ
ال�س ِّر لأُ ُمور ِِه ْم
ال�ص ْدقِ وا ْل َوفا ِء َعلَي ِه ْمَ ،ف�إِ َّن ت ُ
�أَ ْه � ِ�ل ِّ
َعاه� � َد َك ِفي ِّ
َح ْد َو ٌة َل ُهم َعلَى ْا�س ِت ِ
عمال الأَما َن ِة وال ِّر ْفقِ بِال َّر ِع َّي ِة»(((.
علي بن مو�سى الر�ضاQ
وروى الر ّيان بن ال�صلت � ّأن الإمام ّ
�سول ا ِ
ق���ال« :كا َن َر ُ
هلل� Pإذا َو ّج َه َجي�ش� �اً َف�أ َّم ُهم �أمي ٌر؛ بعثَ َمع ُه
ِمن ِثقا ِت ِه َمن َيت ََج َّ�س ُ�س َل ُه خَ ب َر ُه»(((.
تخت�ص
�إذن ،الرقاب���ة الت���ي �أُ�شي���ر �إليها ف���ي هذه الرواي���ات
ّ
البديهي
عموم ًا بالم� ّؤ�س�س���ات والمراكز العا ّمة ،وكذلك فهي من
ّ
ت�شم���ل المك ّون الأ�صغر في المجتم���ع؛ كالأ�سرة؛ �إذ يمكن تطبيق
تلك التعاليم فيها ح�سب الظروف الزمان ّية والمكان ّية.
الرقابة على اال�ستهالك(((:

� ّإن الرقاب���ة عل���ى �إنف���اق الأموال ُتع��� ّد من الأم���ور الها ّمة في
مجال تدبير �ش�ؤون المعي�شة ،وقد تكون �أهم ّيتها �أكثر من الإنتاج
((( الر�ضي ،نهج البالغة ،م�.س ،ج ،3الر�سالة� ،53ص.95
خبو�شاني ،من�ش���ورات مكتبة ال�صدوق،
عطاردي
((( م�سن���د الإمام الر�ضا ،Qتحقي���ق عزيز اهلل
ّ
ّ
1406هـ.ق� ،ص.76
((( � ّإن الإ�شراف ال ينح�صر في �صرف الأموال وح�سب ،بل يع ّد الزم ًا في جميع �ش�ؤون الحياة؛ ولكن بما
� ّأن �صرف الأموال يحت ّل مكان ًة ها ّم ًة في مجال المعي�شة ،لذا تط ّرقنا �إليه في هذا البحث.

�أحيان ً���ا .والمق�صود م���ن رقاب ٍة كهذه هو تحدي���د �صرف الأموال
���وى يتنا�س���ب مع دخل الف���رد �أو المجتمع ،م���ع الأخذ بعين
بم�ست ً
االعتبار واجتن���اب الإ�سراف ،والتبذير ،وعدم �إتالف المال ب� ّأي
طريق��� ٍة كانت ،مع مراعاة �أحوال الأجي���ال الالحقة في الإنفاق،
بغية �إي�صال المجتمع نحو التق ّدم والرقي.

فبح�سن تدبيره و�إدارته ال�صحيحة قام بمعاو�ضة المحا�صيل
الزراع ّية في �سنوات القحط مع الدراهم ،والدنانير ،والموا�شي،
والغلم���ان ،والجواري ،والدور ،والأرا�ضي الزراع ّية؛ ّثم بعد ذلك
((( الطبر�سي ،مجمع البيان ،م�.س ،ج� ،5ص.372
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فالنبي يو�سف Qعندم���ا تو ّلى �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صاد ّية
ّ
ف���ي م�صر� ،أ�شرف على الأموال والمحا�صيل في ال�سنوات ال�سبع
ذات النعمة الوفي���رة �إ�شراف ًا دقيق ًا ،فتم ّكن من ا ّدخار �أكبر قد ٍر
ممك���نٍ م���ن المحا�صيل الزراع ّي���ة ل�سنوات الج���دب .وح�سب ما
�أ�ش���ارت �إليه بع����ض الروايات ،ف�إنّه Qتج���اوز محنة �سنوات
الج���دب ،وجنّ���ب النا����س القح���ط والمجاعة؛ من خ�ل�ال ح�سن
الطبقي في المجتمع ،و�إزالة
تدبيره في الق�ضاء عل���ى اال�ستثمار
ّ
الم�صري((( .فمن خالل الإ�شراف
الفوا�صل بين فئات المجتمع
ّ
بد ّق��� ٍة على �إنفاق الأم���وال في �سنوات الخي���ر ال�سبعة؛ تم ّكن من
ا ّدخار مقادير عظيم ٍة من المحا�صيل الزراع ّية ل�سنوات الجفاف
والجدب.
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�أع���اد هذه الأموال والممتلكات �إلى �أهلها ب�شكلٍ عادلٍ ؛ ل ّأن هدفه
كان �إنقاذ �أهل م�صر من المجاعة والبالء.
مف�سرٍ
���ي يو�س���ف Qف���ي الواق���ع لم يك���ن مج��� ّرد ّ
� ّإن النب ّ
للأح�ل�ام ،بل كان قائ���د ًا ّ
يخطط م���ن زاوية ال�سج���ن لم�ستقبل
الب�ل�اد ،حيث ق��� ّدم مقترح ًا من ع��� ّدة موا ٍّد لخم�س���ة ع�شر عام ًا
عل���ى الأق ّل .وكما �سنرى ،ف���� ّإن هذا التعبير المق���رون بالمقترح
للم�ستقبل ح ّرك المل���ك وحا�شيته ،وكان �سبب ًا لإنقاذ �أهل م�صر
من القحط القاتل من جهة ،وخال�ص يو�سف من �سجنه ،و�إخراج
الحكومة من �أيدي الطغاة من جهة �أُخرى(((.
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���ردي ،ف� ّإن وفور النعم���ة يجب �أن ال يكون
�أ ّم���ا في الجانب الف ّ
�صحيح،
���ج
ٍ
وازع ً���ا للتبذي���ر والإ�سراف ،ب���ل ال ب ّد من اتّخاذ منه ٍ
و�إ�ش ٍ
���راف دقي���قٍ عند ا�سته�ل�اك المواهب وال ِّنع���م الإله ّية؛ بغية
ا ّدخارها للم�ستقبل؛ وذلك كي ال ُيجبر الإن�سان يوم ًا على �أن يم ّد
ي���ده للآخرين؛ طلب ًا للعطاء .كما يمكن من خالل هذا الإ�شراف
ال�صحيح م�ساعدة الفقراء والم�ساكين ،و�أداء التكاليف ال�شرع ّية
واالجتماع ّية ب�أف�ضل ٍ
وجه.
وكذل���ك ال ب��� ّد للإن�س���ان �أن ي�أخ���ذ بعي���ن االعتب���ار حيات���ه
الأخرو ّية.
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،7ص.424

خام�ساً :م�شورة الآخرين:

((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،2ص.750
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� ّإن م�ش���ورة الآخري���ن ومعرفة �آرائهم تُع ّد م���ن ا�ستراتيج ّيات
التدبي���ر في جمي���ع الم�ستويات الفرد ّي���ة ،والعائل ّي���ة ،والإدار ّية.
ومهم���ا كان الإن�س���ان عبقر ّي ً���ا وذا ح�صاف ٍة؛ ف�إنّ���ه ال ي�ستطيع �أن
ُيدرِك زواي���ا الحياة كا ّف ًة ،و�أن يحيط بجمي���ع م�شاكل المعي�شة.
فالم�س����ؤول الذي ال ي�ست�شي���ر الآخرين ف���ي �إدارة م� ّؤ�س�سته؛ ُيع ّد
ٍ
النتكا�سات في عمله.
فا�ش ًال في �إدارته ،ويتع ّر�ض
لق����د حظي����ت م�س�أل����ة الم�ش����ورة ب�أه ّم ّي���� ٍة بالغ���� ٍة ف����ي التعاليم
����ي Pرغم امتالكه قدر ًة فكر ّي���� ًة كبير ًة ت�ؤه ّله
الإ�سالم ّي����ة ،فالنب ّ
لت�سيي����ر الأُم����ور وت�صريفه����ا م����ن دون حاج���� ٍة �إلى م�ش����اورة �أحد،
وبغ�����ض النظر عن الوحي الإلهي؛ ولكنّه فع����ل ذلك Pكي ُي�شعر
ّ
الم�سلمي����ن ب�أه ّم ّية الم�شاورة وفوائده����ا؛ فيتخذوها ركن ًا �أ�سا�س ّي ًا
ف����ي برامجهم ،وح ّت����ى ين ّمي فيهم قواهم العقل ّي����ة والفكر ّية .لذا،
نجده ي�شاور �أ�صحابه في �أُمور الم�سلمين العا ّمة التي تتع ّلق بتنفيذ
القواني����ن والأح����كام الإلهية  -ال �أ�صل الأح����كام والت�شريعات التي
خا�ص ًة ،ويعطيها
مداره����ا الوحي  -ويقي����م لآراء م�شيريه �أه ّم ّي���� ًة ّ
قيمته����ا الالئق����ة بها ،ح ّت����ى �أ ّن����ه كان �أحيان ًا ين�ص����رف عن الأخذ
بر�أي نف�سه؛ احترام ًا لهم ولآرائهم؛ كما فعل ذلك في واقعة �أُحد.
ويمكن القولّ � :إن هذا الأمر بالذات كان �أحد العوامل الم�ؤ ّثرة وراء
نجاح الر�سول الأكرم Pفي تحقيق �أهدافه الإ�سالم ّية العليا(((.
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وحي���ث �إنّه ال ّ
�شك في �أ�ص���ل �أه ّم ّية الم�شورة ف���ي تدبير �أمور
المعي�شة� ،سوف نتط ّرق �إلى بع�ض فوائدها و�آثارها في ما يلي:
 -1حدود الم�شورة:

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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�أمر اهلل تعالى نب ّية الكريم� Pأن ي�شاور الم�سلمين في الآية
الكريم���ة�} :شاوِ ْر ُه ْم ِفي الأَ ْمرِ {((( .و�صحي��� ٌح � ّأن كلمة(الأمر) في
وا�سع ي�شمل جميع الأُمور ،لكن من الم�س ّلم
هذه الآية ذات
مفهوم ٍ
ٍ
 �أي� ً���ي Pلم ي�ش���اور النا�س في الأح���كام الإله ّية
ض���ا ّ � -أن النب ّ
مطلق ً���ا ،بل كان في ه���ذا المجال ي ّتبع الوحي فق���ط .وعلى هذا
الأ�سا����س ،كانت الم�شاورة في كيف ّية تطبيق الأحكام الإله ّية على
���ي Pلم ي�شاور �أحد ًا في
�أر����ض الواقع .وبعبار ٍة �أُخرىّ � :إن النب ّ
التقنين ،ب���ل كان ي�شاور في كيف ّية التطبي���ق ،ويطلب وجهة نظر
الم�سلمي���ن في ذلك؛ ولهذا عندم���ا كان يقترح �أمر ًا � -أحيان ًا ،-
إلهي ال يجوز �إبداء
يبادره الم�سلمون بهذا ال�س�ؤال :هل هذا حك ٌم � ٌّ
الر�أي فيه� ،أو �إنّه يرتبط بكيف ّية التطبيق والتنفيذ؟ ف�إذا كان من
الن���وع الثاني؛ �أدلى النا�س فيه ب�آرائه���م ،و�أ ّما �إذا كان من النوع
الأ ّول؛ لم يكن منهم تجاهه �سوى الت�سليم والتفوي�ض(((.
 -2االختالف بين ال�شورى والم�شورة:

� ّإن ال�ش���ورى عبارة عن الم�شورة المتبادل���ة بين �أهل المعرفة
((( �آل عمران.159 :
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،2ص.749

مو�ضوع
والمتخ�ص�صي���ن و�أ�صحاب الخب���رة والمف ّكرين ب�ش����أن
ٍ
ّ
مع ّي���نٍ ؛ ل ّأن �أف�ض���ل طري���قٍ للو�ص���ول �إل���ى النتيجة ه���و :البحث
والنقا�ش في ما بينهم((( .ومن خالل تالقح هذه الأفكار؛ ي�سطع
نو ٌر ي�ستنير به النا�س ،و�سبي ٌل يمكنهم �سلوكه(((.
وفي بع����ض الأحيان ،يخلط البع�ض بين ال�ش���ورى والم�شورة،
المخت�صون في
فالقرار في ال�ش���ورى يكون جماع ّي ًا؛ �إذ يت�ش���اور
ّ
ق�ض ّي��� ٍة ما ،ويكون القرار مطابق ًا ل���ر�أي الأغلب ّية� .أ ّما القرار في
ل�شخ�ص �أو
�شخ����ص واح ٌد بع���د ا�ست�شارت���ه
الم�ش���ورة؛ في ّتخ���ذه
ٍ
ٌ
أ�شخا�ص ،ويكون ه���ذا القرار ح�سب ما يراه الم�ست�شير منا�سب ًا؛
�
ٍ
النهائي يكون طبق ما ي�ست�سيغه هو(((.
�أي � ّأن القرار
ّ
 -3الم�شورة في الأ�سرة:

((( الطال���ب ،ه�ش���ام :الإدارة والقي���ادة ف���ي المنظم���ات الإ�سالم ّية(مدير ّيت ورهب���رى در ت�ش ّكلهاى
إ�سالمي،
علي مح ّمد الرفيعي ،من�ش���ورات الم� ّؤ�س�سة العالم ّي���ة للفكر ال
ّ
ا�سالم���ى) ،ترجم���ة ال�س ّيد ّ
طهران ،الطبعة الأولى1380 ،هـ�.ش� ،ص.314
((( الكمالي ،علي :القر�آن والمجتمع(قر�آن وجامعه) ،ط ،2الم ،من�شورات �أ�سوة1373 ،هـ.ق� ،ص.423
((( الطالب ،مدير ّيت ورهبرى در ت�ش ّكلهاى ا�سالمى ،م�.س� ،ص.115

يعملا يف ريبدتلا

� ّإن الم�شورة من الأ�ص���ول التي يجب االعتماد عليها في �إدارة
�ش�ؤون الأ�سرة؛ لذلك ،ف� ّإن �أف�ضل طريقٍ الجتناب الخالفات التي
ت َْح ُدث في بع����ض العوائل ،في مختلف المجاالت المعي�ش ّية ،وفي
تبادل الزيارات بين الأهل والأ�صدقاء ،وفي الأعراف والتقاليد،
وف���ي الم�سائ���ل المتع ّلق���ة بال�ضياف���ة؛ ه���و ا�ست�ش���ارة الزوجين،
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وا�ست�ش���ارة �سائر �أع�ضاء العائلة بع�ضه���م للبع�ض الآخر ،وقبول
ال���ر�أي الآخر برحابة �صد ٍر ومح ّب��� ٍة متبادل ٍة .فعلى جميع �أع�ضاء
العائل���ة التفاهم في م���ا بينهم ،و�أن يعيروا �أه ّم ّي��� ًة لجميع الآراء
والمقترحات ،كما عليهم التخ ّلي عن الأنان ّية وتحكيم العقل؛ ل ّأن
اال�ست�شارة المتبادلة ت�صقل الأفكار وت�شذّبها.
وال يمكن ل ٍ
أحد �إن���كار فوائد الم�شورة في العائلة؛ فمن �ش�أنها
تقلي����ص الخالفات لأدنى درج ٍة ممكن ٍة� ،أو الق�ضاء عليها تمام ًا؛
وبالتال���ي خلق �أج ٍ
���واء من الطم�أنين���ة واال�ستق���رار؛ الأمر الذي
ي�ساعد على ح�سن التدبير في المعي�شة.
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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وقد ي�ؤ ّدي ت���رك م�شورة الآخرين �إلى الح�س���رة والندامة؛ �إذ
ف���ي معظم الأحيان يكون القرار ال�ص���ادر �إثر الم�شورة �صائب ًا ال
يعقب���ه ندم .وم���ن هنا ،ف� ّإن فوائد الم�شورة بي���ن �أع�ضاء الأ�سرة
غ����ض النظر ح ّتى عن م�ش���ورة ال�صغار� ،أو
كثي���رةٌ .كم���ا ال يجب ّ
تجاه���ل دورهم في المجتمع؛ فلر ّبما تكون لديهم �آراء ومعلومات
ذات � ٍ
أبعاد جديد ٍة تعين الكبار على اتّخاذ القرار(((.
 -4فوائد الم�شورة:

� ّإن ا�ست�شارة الآخرين ومعرفة �آرائهم  -ح�سب ثقافتنا الدين ّية ،-
تعني م�شاركتهم في عقوله���م ،وتو�سعة �أُفق اتّخاذ القرار؛ الأمر
((( الطال���ب ،الإدارة والقيادة في المنظمات الإ�سالمي���ة( ،مدير ّيت ورهبرى در ت�ش ّكلهاى ا�سالمى)،
م�.س� ،ص.314

((( الوا�سطي ،عيون ِ
الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.440
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،2ص.751
الر�ضي ،علي بن الح�سين بن مو�سى :خ�صائ�ص الأئ ّمة ،ط ،1م�شهد ،من�شورات الرو�ضة الر�ضو ّية
(((
ّ
المق ّد�سة1406 ،هـ.ق� ،ص.110

يعملا يف ريبدتلا

علي Qفي قولهَ « :م ��ن �شا َو َر ال ِّرجا َل
الذي �أ ّك���د عليه الإمام ّ
�شا َر َك ُها ِفي ُعقُو ِل ِها»(((.
ل���ذا ،ف� ّإن القرار الذي ي ّتخ���ذه المت�شاورون ال يكون فرد ّي ًا؛ �إذ
يكونون �شركاء فيه ،وال ي�شعرون ب�أنّه ُفرِ َ�ض عليهم فر� ًضا� .أ�ضف
�إلى ذلك � ّأن الذي ي�ست�شير الآخرين في �أُموره و�أعماله؛ لو تم ّكن
نج���اح؛ َق��� ّل �أن يتع ّر�ض للح�س���د؛ ل ّأن الآخرين يرون
م���ن تحقيق
ٍ
�أنف�سهم �ش���ركاء في تحقيق ذلك النج���اح ،ولي�س من المتعارف
نجاح حقّقه .و�أ ّم���ا �إذا ا�ست�شار،
�أن يح�س���د الإن�سان نف�سه عل���ى ٍ
نجاح ،وتع ّر�ض لنك�س��� ٍة؛ ف�سوف ال يلومه
ولم يتم ّكن م���ن تحقيق ٍ
النا�س ،وال يتع ّر�ض ل�سه���ام نقدهم واعترا�ضهم؛ ل ّأن الإن�سان ال
يعتر����ض على عمل نف�س���ه ،وال ينقد فعل ذاته ،ب���ل �سي�شاطرونه
الأل���م ،ويتعاطفون معه ،وي�شاركون���ه في التبعات؛ ك ّل ذلك لأنّهم
�شاركوه في الر�أي ،و�شاطروه في التخطيط ،ولأنّه لم يكن م�ستب ّد ًا
في الر�أي ،وال متف ّرد ًا في العمل(((.
كم���ا � ّأن الم�شورة تعي���ن الإن�سان على ت�شخي����ص الخط�أ ،كما
عليَ « :Qمن ا�ستَق َب َل ُو ُجو َه الآرا َء َع َر َف َم ِ
وا�ض َع
قال الإمام ّ
َ
الخط�أ»(((.
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فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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ت�شجع الإن�سان عل���ى طلب �آراء الآخرين،
فالر�ؤي���ة العقالئ ّية ّ
���ي« :Qالعا ِق ُل َمن ا َّت َه َم َر�أ َي� �هُ ،و َلم َي ِثق
حي���ث قال الإمام عل ّ
َف�سهُ» (((.وقال Qفي منا�سب ٍة �أُخرىَ « :ك َ
فاك
ِبم ��ا َ�س َّو َلت ُه َل ُه ن ُ
ِمن َع ْق ِل َك ما �أَ ْو�ضَ َح َل َك ُ�س ُب َل َغ ِّي َك ِمن ُر�شْ ِد َك»(((.
وهن���اك فائد ٌة �أُخ���رى للم�ش���ورة؛ تكمن في �أنّه���ا خير ٍّ
محك
حب
لمعرفة جواهر الآخرين ،والعلم بما يكنّونه للم�ست�شير؛ من ٍّ
ووالء �أو ع ٍ
�أو كراهي��� ٍةٍ ،
���داء ،وال ريب في � ّأن ه���ذه المعرفة تم ّهد
�سبيل النجاح.
وللم�ش���ورة فوائد ج ّمة في ُح�سن تدبي���ر المعي�شة ،نذكر منها
ما يلي� ،أنّها:
 تحول دون تكرار العمل. تحول دون وقوع �أخطاء ال تُحمد عقباها. تجنّب الإن�سان المالمة والندم. ت�صون الإن�سان من خ�سائر فادحة. تجنّب الإن�سان الديون التي ال م�س ّوغ لها. تمنع بع�ض الق���رارات الطائ�شة التي ُت ّتخذ ل ٍأ�سباب عاطف ّي ٍة
مح�ضة.
((( الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.55
الر�ض���ي ،علي بن الح�سين بن مو�سى(ال�شري���ف الر�ضي) :نهج البالغة(الجامع لخطب الإمام
(((
ّ
علي Qور�سائله وحكمه) ،تحقيق محمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،الط ،الم ،م� ّؤ�س�سة �إ�سماعيليان،
الت ،الحكمة� ،429ص.65

المعي�شي للإن�سان.
 ترفع من الم�ستوىّ
 تم ّك���ن الإن�سان من ا�ستثمار تج���ارب الآخرين و�أفكارهم فيق�ضايا المعي�شة.
 تكون وازع ًا لك�سب ر�ضا الآخرين وعطفهم. تحول دون �إنفاق �أموالٍ طائل ٍة في مختلف المجاالت.المالي �إلى �أعلى درج ٍة.
 ترفع م�ستوى اال�ستثمارّ
بالر�أي:
 -5عواقب اال�ستبداد ّ

وال ريب في � ّأن اال�ستبداد في الر�أي يق�ضي على ال�شخ�ص ّية
وتقدمه ،ويميت المواهب
ف���ي الجمهور ،و ُيوقف حركة الفكر ّ
((( الآمدي ،غرر الحكم ودرر الكلم ،م�.س ،ح.1208
((( الكراجكي� ،أبو الفتح :كنز الفوائد ،الط ،الم ،الن ،الت� ،ص.88
((( الوا�سطي ،عيون ِ
الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.385
المحمودي ،مح ّمد باقر :نهج ال�سعادة في م�ستدرك نهج البالغة ،ط ،1بيروت ،من�شورات م� ّؤ�س�سة
(((
ّ
الفكري1412 ،هـ.ق ،ج� ،7ص.276
الت�ضامن
ّ

يعملا يف ريبدتلا

� ّإن اال�ستب���داد بال���ر�أي  -ح�س���ب تعاليمنا الدين ّي���ة  -يع ُّد �آف ًة
عظيم��� ًة تز ُّل ق���دم الإن�سان بها عن طريق ال�ص���واب ،وتوقعه في
���ي« :Qاال�ستب ��دا ُد بِر�أي � َ�ك يز ُّل َك
المهال���ك .قال الإم���ام عل ّ
(((
غني
ويه� � ّو ُر َك ِف ��ي المه ��اوِي»  .ل���ذا ،ف� ْإن ت�ص��� ّور العق���ل �أنّه ٌّ
ف�س���وف يزلّ ((( .وه���ذا الأمر بذاته ٌ
نا�شئ من جه���ل الإن�سان(((.
وبالطبع ،فالعاقبة هي الهالك ال محالة(((.
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الم�ستعدة ،بل ي�أتي عليها؛ وبهذا الطريق ُتهدر �أعظم طاقات
ّ
الأ ّم���ة الإن�سان ّية((( .لذلك ،ف� ّإن عاقب���ة اال�ستبداد �س ّيئةٌ ،وال
خي���ر فيها �أبد ًا ،كما قال ر�س���ول اهلل« :Pال َ�س َع َد بِا�س ِتغنا ِء
ر�أي»(((.
�إذن ،عاقب���ة اال�ستب���داد بال���ر�أي وت���رك الم�شورة ف���ي �ش�ؤون
الحي���اة؛ هي الجه���ل بالأعم���ال ،وال �س ّيما ما يتع ّل���ق منها ب�أمور
المعي�ش���ة؛ فالم�ستب��� ّد بر�أيه �سيك���ون بعي���د ًا ك ّل البعد عن ح�سن
التدبير الذي ال تُحمد عقباه.
 -6اتّخاذ القرار بعد الم�شورة:
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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� ّإن الت�ش���اور هو مج ّرد �إبداء الر�أي من ِق َبل الأكثر ّية ،والقرار
الحا�سم يكون لقائ���د الجماعة((( ،والآية الكريمة ت�شير �إلى هذا
���ت َفتَ َو َّك ْل َع َلى ا ِهلل{((( .فقد
المعن���ىَ } :و�شاوِ ْر ُه ْم ِفي الأَ ْمرِ َف إِ�ذا َع َز ْم َ
���ن القرار
�أ ّك���دت الآي���ة عل���ى م�ش���ورة الجماعة(�شاورهم) ،ولك ّ
الم�ست�شير(عزمت) الذي هو ر�سول اهلل.P
النهائي �أوكلته �إلى
َ
ّ
وه���ذا الأم���ر �إ�شارة �إلى ق�ض ّي��� ٍة ها ّم ٍة تكمن ف���ي � ّأن التط ّرق �إلى
مختل���ف الق�ضايا االجتماع ّية ،وال�سيا�س ّي���ة ،والثقاف ّية ،وغيرها؛
جماعي وم�شت ٍ
يج���ب �أن يكون ب�شكلٍ
���رك ،ولكن عند بلوغ مرحلة
ٍّ
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،2ص.752
((( المحمودي ،نهج ال�سعادة في م�ستدرك نهج البالغة ،م� .س ،ج� ،7ص.274
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،12ص.62
((( �آل عمران.109 :

جانب ٍ
ال�ض���روري �أن ُي ّتخذ القرار من ٍ
واحد ،و�إال
التطبيق؛ فمن
ّ
تعم الفو�ضى.
�سوف ّ
وهناك م�س�أل��� ٌة ها ّم ٌة في هذا الم�ضمار؛ ه���ي :وجوب التو ّكل
النهائي؛ �أي عن���د اال�ستعداد لأداء
عل���ى اهلل عند اتّخ���اذ القرار
ّ
العم���ل؛ ال ب ّد من اال�ستعانة بقدرة اهلل تعالى العظيمة؛ �إذ التو ّكل
يعط���ي الإن�سان دفع��� ًة معنو ّي ًة تعين���ه على مواجه���ة الم�صاعب.
لذل���ك ،فالم�شورة في م�سائل الحياة ،والمعي�شة ،والتدبير؛ يجب
فيتم تنفيذ العمل ب�إراد ٍة
�أن تتزام���ن مع التو ّكل عل���ى اهلل تعالى؛ ّ
واحد ٍة ،حيث تظهر �آثار التو ّكل في هذه المرحلة.
�ساد�ساً :الحزم في اتّخاذ القرار:

 معرفة حقيقة المو�ضوع. ت�شخي�ص المو�ضوع ب�شكلٍ�صحيح.
ٍ
� -سعة �أفق التفكير.

يعملا يف ريبدتلا

ويتم ذلك
� ّإن اتّخاذ القرار هو اختيار �أمرٍ من بين ع ّدة �أمورٍّ ،
عملي؛ الأمر
عن طريق جمع المعلومات ،وتحليل المعطيات ب�شكلٍ ٍّ
يو�سع الأفق لحلولٍ متن ّوع ٍةّ .
وبالطبع ،هناك م�سائ ُل عديدة
ال����ذي ّ
مو�ضوع ما ،نذكر منها ما يلي:
لها ت�أثي ٌر في اتّخاذ القرار في
ٍ
 -مطالعة المعلومات ذات ال�صلة بالمو�ضوع وتحليلها.
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 الح�صول على حلولٍ منا�سب ٍة. ّاالطالع على عيوب المو�ضوع ومحا�سنه.
 معرفة �أه ّم ّية القرار. -معرفة الجوانب المختلفة للمو�ضوع.
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ويمك���ن ت�شبي���ه اتّخ���اذ الق���رار بق���ارئ الأقرا����ص المدمجة
الم�ص ّورة ،حيث ي�ستقبل المعلوم���ات على �شكل رموزٍ رقم ّيةّ ،ثم
ٍ
و�صوت .فعمل ّية اتّخاذ القرار ت�شمل درا�سة
يترجمها �إلى �ص���ور ٍة
يتم
جوان���ب المو�ضوع من كافّ���ة النواحي وتقويمه���ا ،وبعد ذلك ّ
االختيار.
ال�صحة في اتّخاذ القرار:
1ـ �شروط
ّ

�صحة اتّخاذ القرار،
يوجد مجموعة من ال�شروط الم�ؤ ّثرة في ّ
حي���ث تتع ّلق ب�شهامة �صاحب القرار ،وحزمه ،وقدرته على ذلك؛
وهذه ال�شروط نراها جل ّي ًة في �سيرة �أنبياء اهلل تعالى ،Rوال
�س ّيما نب ّينا مح ّمد Pو�أهل بيته الكرام .Rفه�ؤالء الأفذاذ لم
يتماهل���وا عن �أداء واجباتهم طرفة عينٍ  ،وكانوا �أه ًال للم�س�ؤول ّية
في �إبالغ ر�سالتهم؛ ففي المواقف ال�صعبة كانوا ي ّتخذون �أ�صعب
الق���رارات م���ن دون ت���ر ّد ٍد .ومن خ�ل�ال ُح�سن تدبيره���م؛ كانوا
يختارون الطريق الأمثل في الحياة ،ويقطعونه بعزمهم الرا�سخ،
و�إرادتهم ال�صلبة.

وف���ي دع���وة ر�سولنا الكري���م Pالتي دامت ث�ل�اث وع�شرين
�سن��� ًة ،نجد الكثير م���ن تلك الق���رارات الحا�سمة الت���ي اتّخذها
ب����إراد ٍة حديد ّي ٍة غ ّيرت مجري���ات الأمور ،مث���ل :تحطيم �أ�صنام
الكعب���ة ،وتخريب م�سجد �ضرار ،و�إ�صراره على �إقامة حدود اهلل
تعالى ،وما �إلى ذلك من �أحداث تحكي عن حزمه في الأمور.

((( ابن �شهر �آ�شوب ،محمد بن علي :مناقب �آل �أبي طالب ،الط ،النجف الأ�شرف ،من�شورات الرو�ضة
الحيدر ّية المق ّد�سة1376 ،هـ�.ش� ،ص.377
عليِ :Q
َّف�س» .الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ ،م�.س،
«�ش َّدة الجبنِ ِمن َعجزِ الن ِ
((( قال الإمام ّ
�ص.298

يعملا يف ريبدتلا

���ي ،Qحيث اتّخذ
وكذل���ك هو الح���ال بالن�سبة للإمام عل ّ
ٍ
���رارات م�صير ّي��� ًة ال يجر�ؤ على اتّخاذها �س���وى �أ�صحاب الهمم
ق
العالي���ة .ونلم�س هذا الأمر جل ّي ً���ا في �أحاديثه وخطبه ،فقال م ّر ًة
ب�ش����أن الأم���وال الت���ي تُنهب من بيت م���ال الم�سلمي���نَ « :وا ِ
هلل َلو
َو َجد ُت ُه َقد ُت ُز ِّو َج ِب ِه النِّ�سا ُء و ُم ِل َك ِب ِه الإِما ُء َل َر َدد ُتهُ»(((.
َ
الخوف ال ُمفرِ ط الذي ال يكون في مح ّله؛ هو عالم ٌة
ل���ذا ،ف� ّإن
عل���ى �ضعف ال�شخ�ص ّي���ة ،وفق���دان الإرادة ،الأمر ال���ذي ال يليق
ب�أُول���ي الأم���ور((( .فالمدي���ر �أو الم�س����ؤول المقت���در والمد ّبر في
ق�ضاي���ا المعي�شة؛ هو الذي يتم ّكن م���ن اتّخاذ القرارات الالزمة
را�سخ؛ متى م���ا ر�أى � َّأن الم�صلحة تقت�ضي ذلك .وبالتالي،
بعزم ٍ
ٍ
ف�إنّ���ه قب���ل �أن ي َّتخذ � َّأي ق���رارٍ ،عليه القيام بما يل���زم من م�شور ٍة
وتحقيقٍ ؛ قد َر الم�ستطاع؛ بغية �سلوك الطريق ال�صحيح؛ ومعرفة
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مكامن���ه ،وحينها تكون قراراته �صائب ًة تُحمد عقباها .والنتيجة،
ف� َّإن ثمرة ذلك النّجاح(((.
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���ي Qعلى هذه الحقيق���ة؛ بقولهَّ :
«الظ َف ُر
و�أ ّك���د الإمام عل ّ
با ْل َجز ِم وا ْل َحزمِ»(((.
فالح���زم في مجال الم�شورة؛ لتدبير �ش�ؤون المعي�شة؛ ال ب ّد �أن
يك���ون في �إطار الليونة والمرونة ،ولك���ن عند اتّخاذ القرار يجب
الخ���روج من ه���ذا الإطار ،واتّخاذ جانب القط���ع والجزم .وهذه
اال�ستراتيج ّي���ة في تدبير المعي�شة تع ّد �سبب ً���ا لتنفيذ الأعمال في
ً
حائ�ل�ا �أمام �أطم���اع الآخرين ،كما
مواعيده���ا المق��� ّررة ،وتقف
�أنّه���ا تم ّه���د الأر�ض ّية الالزمة لنظم �ش�ؤون الحي���اة ،وتمنع تدخّ ل
الخا�صة.
الآخرين في ال�ش�ؤون
ّ
2ـ �أنواع القرارات:

� ّإن القرارات التي ي ّتخذها الإن�سان هي على نوعين ،هما:
قرارات ذات �أهداف ق�صيرة الأمد :تت�ض ّمن ق�ضايا الحياة
ٌ
اليوم ّية ،وغالب ًا ما تتك ّرر.
���رارات ا�ستراتيج ّي ٌة ذات �أهداف بعي���دة الأمد :وغالب ًا ما
قٌ
ح�ساب.
تت�أ ّثر بق�ضايا مجهول ٍة لم يح�سب لها
ٌ
((( الحكيمي ،درا�سة ظاهرة الفقر والتنمية(بديده �شنا�سي فقر وتو�سعه) ،م�.س ،ج� ،3ص.463-462
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،م�.س ،ج� ،74ص.165

وعل���ى الإن�سان قب���ل اتّخاذ � ّأي قرارٍ� ،أن ي�أخ���ذ بعين االعتبار
َ
العوامل ذات ال�صلة بالمعي�شة و�سائر العوامل الها ّمة؛ كالأو�ضاع
االقت�صاد ّي���ة؛ ف�أحيان ًا تكون الق���رارات م�صير ّي ًة ،ومن �ش�أنها �أن
تق�ضي على كيانٍ ما بالكامل(((.
�سابعاً :الأولو ّية في �إنفاق الأموال:

ا�ستغ�ل�ال الوقت والفر�ص المنا�سبة م���ن الق�ضايا الها ّمة في
تعيي���ن الأولو ّي���ة بتخ�صي�ص الأموال ،وما ي�ؤ ّي���د ذلك قول الإمام
((( الطال���ب ،الإدارة والقيادة ف���ي المنظمات الإ�سالمية(مدير ّيت ورهب���رى در ت�ش ّكلهاى ا�سالمى)،
م�.س� ،ص.109-103

يعملا يف ريبدتلا

ال ريب ف����ي � ّأن الدخل المحدود ،والإمكان ّي����ات القليلة ،وغالء
الأ�سعار؛ �أمو ٌر تحول دون قدرة الإن�سان على تلبية جميع متط ّلبات
حيات����ه .لذا ،ف� ّإن ح�سن التدبير في المعي�شة يقت�ضي تقنين �إنفاق
الأموال ح�سب الأولو ّيات التي تتط ّلبها ظروف المعي�شة؛ �أي يجب
ت�سخير الأموال لتوفير المتط ّلبات ال�ضرور ّية� ،أ ّما الأمور الثانو ّية؛
التي ال �ضرورة لها ،فهي في الدرجة الثانية في ُ�س ّلم الترتيب .فلو
ل����م ينتهج الإن�س����ان هذا النهج ،ولم ُي ِع ْر �أه ّم ّي���� ًة لمتط ّلبات حياته
ال�ضرور ّي����ة ،ولم يقنّن كيف ّي����ة �صرف �أموال����ه ،خ�صو� ًصا �إذا كان
دخله مح����دود ًا وثابت ًا؛ ف�س����وف ي�ضط ّر �إلى االقترا�����ض؛ وبالتالي
ف� ّإن القر�ض ي�س ّبب �ضغوط ًا تنهك حياة الفرد والأ�سرة .ومن هنا،
تبرز �أه ّم ّية �إيالء الأولو ّية لبع�ض الأمور الها ّمة في المعي�شة.
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علي�« :Qإِ َّن ر�أ َي َك ال َيت َِّ�س ُع ِل ُك ِّل �شَ ي ٍءَ ،ف َف ِّرغ ُه ِلل ُمه ِّم»(((.
ّ
ويق���ول ال�شي���خ الكفعمي{ُ :
«طوب ��ى لمن �أطاع ��ت نف�سه
نا�صح� �اً يهدي ��ه ،وتج ّنب ��ت غاوياً يردي ��ه ،وق�صر ه ّمت ��ه على ما
يعني ��ه ،وجع ��ل ك ّل ج � ِ�ده لم ��ا ينجيه ،وطوب ��ى لمن ب ��ادر �أجله،
و�أخل�ص عمله ،وق�صر �أمله ،واغتنم مهله»(((.
وهن���اك م�س�ألت���ان ها ّمت���ان يج���ب الت�أكي���د عليهم���ا في هذا
المجال ،هما:
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ٍ
معلوم���ات الزم ٍة؛ في
���ي ،وك�س���ب
 ال ب��� ّد م���ن الت�ص ّرف بوع ٍكيف ّي���ة ت�سخير الأم���وال ٍ
لمورد ما ،و�إنفاقه���ا فيه .فعلى �سبيل
المث���ال :يجب العلم بمقدار الموا ّد البروتين ّية الالزمة لج�سم
الإن�سان ،ومعرفة م�صادر ه���ذه المواد ونوع ّيتها؛ فمن خالل
ه���ذه المعلومات يمكن للإن�سان �أن ي�شتري ما يحتاج �إليه من
دون � ٍ
إ�سراف.
ٍ
معلومات بخ�صو�ص �أ�سعار الب�ضائع والخدمات
 يجب ك�سبالتي تق ّدم في مختلف الأماكن؛ بغية اتّخاذ القرار المنا�سب.
و�أ�صحاب الدخ���ل المحدود لو لم ي�أخ���ذوا هاتين الم�س�ألتين
بعي���ن االعتبار ،ول���م يكن لديه���م ّ
االطالع الكاف���ي على طريقة
((( الوا�سطي ،عيون ِ
الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.156
���ي الدين �إبراهيم :محا�سبة النف�س ،ط ،1قم المق ّد�س���ة ،من�شورات م� ّؤ�س�سة قائم �آل
���ي ،تق ّ
((( الكفعم ّ
مح ّمد1413 ،Pهـ.ق� ،ص.70

اال�سته�ل�اك ال�صحيحة؛ �سوف ال يت�سنّى له���م ا�ستثمار �أموالهم
���ح ،وبالتال���ي �سيواجه���ون م�صاعب ف���ي حياتهم.
ب�ش���كلٍ �صحي ٍ
�أ ّم���ا الأثرياء ،ف�إ ّنه���م بفقدان هذا التقني���ن ال�صحيح من خالل
ا�ستهالكه���م ال ُمفْرِ ط؛ �سوف يتع ّر�ضون لأ�ض���را ٍر قد ال يكون لها
ت�أثي ٌر بال��� ٌغ على المدى القريب ،بل �ستظه���ر �آثارها ال�س ّيئة على
المدى البعيد.
فالتدبي���ر ال�صحي���ح يقت�ضي الت���د ّرج في الإنف���اق ال�صحيح،
وتعيي���ن الأولو ّية في بذل الأموال؛ ففي بادئ الأمر ،يجب الإنفاق
في الموارد المه ّمةّ ،ثم الإنفاق في الموارد الأق ّل �أه ّم ّي ًة(((.
� -1أق�سام الإنفاق:

الكفعمي ،محا�سبة النف�س ،م�.س� ،ص.168-166
(((
ّ
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يمك���ن تق�سيم �إنفاق الأم���وال ،وت�صنيف ذل���ك ح�سب الوقت
���م فيه الإنف���اق ،وح ّد الأم���وال التي يج���ب �صرفها على
ال���ذي يت ّ
المتو�سط
الم���دى القريب  -النّفق���ات ال ّثابتة  -وعلى المد َيي���ن
ّ
والبعيد.
يتم �إنفاقها يوم ّي ًا ،مثل:
فالنّفق���ات ال ّثابتة؛ هي الأموال الت���ي ّ
�أجور الم�أكل ،والتنقّل ،و�إيجار المنزل.
ُخ�ص�ص لال�ستهالك في م ّد ٍة طويل ٍة ن�سب ّي ًا -
والنّفقات التي ت ّ
يتم �إنفاقها يوم ّي ًا ،مثل :ثمن
على المدى
المتو�سط  -هي التي ال ّ
ّ
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الثياب ،والأحذية ،وما �شابههم.
ُخ�ص�ص لال�ستهالك على المدى البعيد؛
�أ ّما النّفقات الت���ي ت ّ
فهي التي ت�ؤ ّثر على اقت�صاد الأ�سرة ،مثل� :شراء منزلٍ  ،و�سيار ٍة،
و�سائر الأجهزة المنزل ّية.
وبالت�أكي���د ال يمك���ن توفير ه���ذه النفقات �شهر ّي ً���ا عن طريق
ٍ
منا�سب للنّفقات قريبة
منهج
ال ّدخل
ّ
ال�شهري؛ لذلك يجب و�ضع ٍ
ومتو�سطة الأمد؛ يمكن من خالله توفي���ر النفقات بعيدة
الأم���د
ّ
الأمد(((.
 -2تدوين النفقات:
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ُتع��� ّد عمل ّي���ة تدوين النّفقات م���ن الأمور الها ّم���ة؛ لأنّها تُم ّكن
الإن�سان من معرفة مقدار ما يحتاج �إليه من �أموالٍ في حياته؛ �إذ
ي�سعى من خاللها �إلى رفع م�ستوى دخله.
وم���ن هنا ،ف� ّإن رف���ع م�ستوى ال َّدخ���ل ٌ
بال�سع���ي والعمل
منوط ّ
�شجع الإ�سالم على ذلك؛ ب�شرط مراعاة االعتدال
الحثي���ث؛ لذا َّ
جانب �آخر ،ف���� ّإن ُّ
والت���وازن بين العمل والعب���ادة .ومن ٍ
الظروف
المحيط���ة بالإن�سان ،والأ�سع���ار ،وم�ستوى �أج���ور العمل؛ تُع ّد من
الأم���ور الت���ي ت�ؤ ّثر عل���ى مع ّدل الدخ���ل؛ وهي خارج ٌة ع���ن �إرادة
((( رزاقي� ،إبراهيم :الأنموذج الأمثل في الإنفاق والهجمة الثقاف ّية(الكوي م�صرف وتهاجم فرهنكي)،
ط ،1طهران ،من�شورات ت�شابخ�ش1374 ،هـ�.ش� ،ص.165-164

الإن�س���ان ،غير � ّأن تغيير مق���دار النفقات غالب ًا م���ا يكون منوط ًا
ب�إرادة الإن�سان.
�أ ّم���ا تدوي���ن النفق���ات اليوم ّي���ة ،والأ�سبوع ّي���ة ،وال�شهر ّي���ة،
وال�سنو ّي���ة؛ فيم ّكن الإن�سان من معرفة م���دى الإنفاق المطلوب،
وتحلي���ل معطيات���ه؛ فيع���رف ما يحت���اج �إلي���ه؛ لت�أمي���ن م�ؤونته،
وكذل���ك يتم ّكن من معرفة �أه ّم ّية ه���ذه النفقات ،ومدى ت�أثيرها
المالي لعائلت���ه .لذا ،ف� ّإن التدوي���ن يعين الإن�سان
عل���ى التوازن
ّ
ٍ
منا�سب لنفق���ات العائلة؛ م���ن �أجل �ضمان
���ج
عل���ى و�ضع برنام ٍ
الم�ستقبل.

وهن���اك مرحلة ها ّم ٌة في مو�ضوع تدوي���ن النفقات ،تت�أتّى في
((( رزاقي� ،أنماط الإ�ستهالك والغزو الثقافي(الكوي م�صرف وتهاجم فرهنكي) ،م�.س� ،ص.188-187

يعملا يف ريبدتلا

يكت�س���ب الخبرة الالزمة في تنظي���م نفقاته من
� ّإن الإن�س���ان
ُ
خالل ُح�س���ن التدبير ،والبرنام���ج ّ
المنظم لأم���ور المعي�شة؛ في
الموازن���ة بين متط ّلبات الحياة والإمكان ّي���ات الما ّد ّية المتوافرة،
بعد �إنفاق ما يلزم .لذلك ،ف� ّإن تدوين مقدار النفقات وتحليلها؛
م���ن �ش�أنه �أن يخفّف ال�ضغ���ط الما ّد ّي على العائل���ة ويو�صله �إلى
م�ستوى له ،ويق ّل�ص ال�شعور بالحرمان من ال�سلع والخدمات
�أدنى
ً
الت���ي يحتاجها .كما � ّأن ا�ستخدام الطريقة ال�صحيحة في تدوين
النفق���ات؛ من �ش�أن���ه �أن ُيق ِن َع بع�ض �أع�ض���اء العائلة المعار�ضين
لبرنامج الإنفاق الم ّتبع؛ وهو بح ّد ذاته يحول دون الإ�سراف(((.
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يتم تدوينها ،حيث ،ال ب ّد من ّ
االطالع على مقدار
نهاية ك ّل دور ٍة ّ
�صحة الإنفاق �أو عدمه .ف�إذا كان ال ّدخل
النفق���ات ،وتقويم مدى ّ
والإنف���اق متوازني���ن؛ فه���ذا يدلّ عل���ى � ّأن الخط���ط االقت�صاد ّية
�صحيح��� ٌة .ولك���ن� ،إذا كان الدخ���ل والإنفاق غي���ر متوازنين؛ �أي
كان الإنفاق �أكثر من الدخل؛ يجب حينها ت�شخي�ص �أ�سباب عدم
االتّ���زان ،ومعرف���ة هل �إنّه نا�ش ٌ
���ئ من الت�ضخّ م والغ�ل�اء� ،أم من
البذخ في ال�ضيافة� ،أم من النّفقات غير ال�ضرور ّية� ،أم من �سوء
ال ّتدبي���ر� ،أم �إنّها نا�شئى من �أ�سباب وعوامل �أخرى؟ وبعد معرفة
ه���ذه الأ�سب���اب ،يج���ب التخطيط للمرحل���ة القادم���ة ،واجتناب
لرب العائلة �إيجاد توازنٍ بين
الأخطاء التي ح�صلت؛ لكي يت�سنّى ّ
ٍ
مطلوب بين
مق���دار الدخل والإنف���اق؛ وبالتالي ،تحقيق تنا�س���قٍ
�أمور المعي�شة ومقدار نفقاتها.
وهناك فوائد كثيرة لتدوين النفقات ،نذكر منها ما يلي:
 تنظيم م�ستوى الإنفاق ،وتحقيق ٍاقت�صادي.
�ضبط
ٍّ
 معرفة متط ّلبات الحياة ،وتحديد الأولو ّيات الالزمة. ا�ستثمار الطاقات والإمكان ّيات ال ُم َتاحة؛ ا�ستثما ٍر �أف�ضل. الح�ؤول دون �إهدار الطاقات والثروات الما ّد ّية. اجتناب الإ�سراف والتبذير. -معرفة قيمة النعمة.

 تمهيد الأر�ض ّية الالزمة لال ّدخار.الرقي ما ّد ّي ًا ومعنو ّي ًا.
 ّ تنامي روح القناعة لدى الإن�سان. ح�صول توازنٍ بين الدخل والنفقات.وق���د ُع ّبر ع���ن التدوين ف���ي الأحادي���ث ال�شريف���ة؛ بالتقدير
والتدبير ،حيث روي عن الإمام ال�صادق« :Qالت ِ
َّقدي ُر ِن�صفُ
ِ
العي�ش»(((.
���يِ « :Qق ��وا ُم العي� � ِ�ش ُح�س ��نُ
وكم���ا روي ع���ن الإم���ام عل ّ
َّقديرِِ ،
الت ِ
ومال ُك ُه ُح�سنُ التَّدبيرِ»(((.

ثامناً :التّخطيط:

� ّإن التخطيط لمختلف �ش�ؤون الحياة االقت�صاد ّية ،واالجتماع ّية،
أهم ا�ستراتيج ّيات التدبير في المعي�شة .فهذا
والثقاف ّية؛ ُيع ّد من � ّ
ير�سخ الدعائم االقت�صاد ّية للعائلة ،و�أن
التخطي���ط من �ش�أنه �أن ّ
((( ال�صدوق ،من ال يح�ضره الفقيه ،م�.س ،ح� ،5904ص.416
((( الآمدي ،غرر ِ
الحكم ودرر الك ِلم ،م�.س ،ح.6807
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�إذن ،تدوي���ن النفقات في مجاالت الإنف���اق العا ّمة  -وكذلك
���ح لمداولة الأم���وال في �إطار
الخا�ص���ة  ،-وو�ض���ع
برنامج �صحي ٍ
ٍ
ّ
وجماعي على جميع الم�ستويات؛ يع ّد حلاّ ً
فردي
نظام
اقت�صادي ٍّ
ٍّ
ٍ
ٍّ
ناجع ًا للم�شاكل االقت�صاد ّية.

81

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ

82

يك���ون وازع ًا لنجاح الأبناء في درا�ستهم ،و�أن ي�ساعد على تحقّق
الح�سابات ال�صحيحة في الدخل والإنفاق ،وتنظيم �أمور العائلة،
وكما �أنّه يخلق توازن ًا في الكثافة ال�س ّكان ّية.
وم���ن الطبيع���ي �أن ي�سلك الإن�س���ان ُط ُرق ًا فرع ّي��� ًة عديد ًة في
م�سيرته نحو هدفه المن�شود ،وعبر التخطيط ال�صحيح؛ �سوف ال
يحيد عن هذا الطريق ،و�سيتغ ّلب على الكثير من م�شاكله .ولو لم
يح��� ّدد الإن�سان م�سلكه ال�صحيح ،ولم ي�ض���ع ّ
خط ًة منا�سب ًة؛ ف�إنّه
لن ي�صل �إلى هدفه �أبد ًا .وبعبار ٍة �أخرى :عند انعدام التخطيط،
�أو عن���د اتّباع ّ
خط ٍة غير �صحيح��� ٍة؛ ف� ّإن الإن�سان �سوف يبتعد عن
هدف���ه ور ّبما ال يتم ّكن من بلوغه �أب���د ًا .وفي بع�ض الأحيان يكون
علي:Q
ه���ذا الأم���ر �سبب ًا للفق���ر والتخ ّلف ،كما ق���ال الإمام ّ
«�سو ُء التَّدبِي ِر ِمفتا ُح الفَقرِ»(((.
ُ
فالعائل���ة �أو الم� ّؤ�س�س���ة الت���ي تفق���د ح�سن التدبي���ر والتخطيط
ال�صحي���ح ف���ي برامجها المعي�ش ّي���ة؛ �سوف تُح َرم م���ن الخير .قال
ّا�س ،ال خَ ي َر ِفي ُدنيا ال َتدبِي َر ِفيها»(((.
علي�« :Qأ ُّي َها الن ُ
الإمام ّ
ومن الم�ؤ ّك���دّ � ،أن التخطيط ال�صحيح وح�سن ال ّتدبير؛ يع ّدان
���ن �سوء التدبير
و�سيل��� ًة لك�سب الم���ال ،والتم ّكن من ا ّدخاره ،ولك ّ
((( الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.284
((( البرقي� ،أحمد بن محمد بن خالد :المحا�سن ،ت�صحيح وتعليق ال�سيد جالل الدين الح�سيني ،الط،
طهران1370 ،هـ.ق1330 /هـ�.ش ،كتاب الأ�شكال والقرائن ،باب الثالثة ،ح� ،9ص.5

والتخطيط الخاطئ يحوالن دون ك�سب المال ،بل قد ي�ؤ ّديان �إلى
اه���دار ما في اليد من مالٍ ؛ كما روي عن الإمام ال�صادق:Q
«ال ما َل ِل َمن ال ت ِ
َقدي َر َلهُ»(((.
�أق�سام التّخطيط:

يمك���ن تعري���ف التخطيط ف���ي العائل���ة ،كما يلي :ه���و هداي ٌة
عقالن ّي��� ٌة و�آل ّي��� ٌة التّخاذ الق���رار في مختلف �ش����ؤون الحياة ،على
المد َيي���ن القري���ب والبعيد؛ بغية ا�ستثمار الأم���وال ،والإمكان ّيات
ٍ
المتاحة ب�شكلٍ
منا�سب؛ لتوفير متط ّلبات العائلة.
لذا يمكن تق�سيم التخطيط في ثالثة محاور:

متو�سط المدى :هو توجيه الأ�س���رة نحو ف ّعال ّي ٍات
 -2التخطي���ط ّ
ّ
مخط ٍ
���ط له���ا ُم�سبق ًا ،عاد ًة م���ا تكون ُم�ستوح���اة من البرامج
بعيدة المدى .وزم���ان تنفيذ الخطط في هذا البرنامج يكون
خالل �سن ٍة �أو �سنتين.
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب النوادر ،ح� ،52ص.317

يعملا يف ريبدتلا

 -1ال ّتخطي���ط الق�صير المدى :هو توجي���ه الأ�سرة نحو ف ّعال ّي ٍات
مع ّين��� ٍة وتنفيذه���ا ،وع���اد ًة ما تك���ون نتائج���ه منطق ّي ًة خالل
مرحل���ة التطبيق في فتر ٍة ق�صير ٍة ،كما ُيطلق عليه ا�صطالح ًا
التنفيذي � -أي� ًضا  .-وزم���ان تنفيذ الخطط و�أداء
البرنام���ج
ّ
الن�شاطات في هذا البرنامج ،ال يتجاوز �سن ًة واحدةً.
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 -3التخطي���ط بعي���د المدى :وهو عبار ٌة عن توجي���ه الأ�سرة نحو
ف ّعال ّي ٍ
���ات تت�ض ّمن �أهداف ًا بعيدة الأمد ،ويطلق عليه � -أي� ًضا -
اال�ستراتيجي .وزمان تنفيذ الخطط فيه
ا�صط�ل�اح البرنامج
ّ
ٍ
�سنوات(((.
يتراوح بين خم�س وع�شرة
ما يجب اتّباعه في التخطيط:
هن���اك �أمو ٌر ال ب ّد م���ن �أخذها بعين االعتب���ار عند التخطيط
للمعي�شة؛ �إذ لها ت�أثي ٌر كبي ٌر على نجاحه ،ونذكر منها ما يلي:
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تحدي���د الأهداف المرج ّوة من وراء البرنامج الذي ّتم و�ضعه
ب�شكلٍ
وا�ضح و�شاملٍ .
ٍ
ا�ست�ش���ارة جمي���ع �أع�ض���اء الأ�س���رة ،وك ّل م���ن له �صل��� ٌة بهذا
البرنامج ب�ش���كلٍ مبا�شرٍ �أو غير مبا�شرٍ  ،وكذل���ك ا�ست�شارة ذوي
الخبرة في هذا ال�صدد.
ت�شخي����ص الق�ضايا الها ّم���ة ،ومعرفة الأولو ّي���ات الالزمة في
�ش ّتى المجاالت.
تحديد البرنامج ح�سب الإمكان ّيات المتاحة ،والقيام بدرا�س ٍة
واقع ّي ٍة للم�صادر االقت�صاد ّية.
جمع كافّة الحقائق والمعلومات عن �آراء الآخرين وتجاربهم؛
التي لها �صل ٌة بالبرنامج الذي ّتم و�ضعه.
((( الطالب ،مدير ّيت ورهبرى در ت�ش ّكلهاى ا�سالمى(باللغة الفار�س ّية) ،م�.س� ،ص.133

الأخذ بعين االعتبار الظروف الزمان ّية واالجتماع ّية ،ودرا�سة
ما قد يطر�أ م�ستقب ًال.
االعتماد على النتائ���ج الجديدة التي ّتم الح�صول عليها؛ �إثر
���ي بم�ستوى
التط��� ّورات الحديث���ة ،وتجارب الآخري���ن؛ بغية الرق ّ
ّ
الخط���ة المو�ضوع���ة؛ من خ�ل�ال ت�شخي����ص الأخط���اء ،ومعرفة
الطرق ال�صحيحة لمواجهتها.

يعملا يف ريبدتلا
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خالصة الفصل الثاني:

اال�ستراتيج ّية  -بمعناها ال�شامل -؛ هي البرامج العا ّمة التي
يج���ب اتّباعها؛ لت�سخي���ر �ش ّتى الأمور ال�سيا�س ّي���ة ،واالقت�صاد ّية،
واالجتماع ّي���ة ،والثقاف ّي���ة ،والع�سكر ّي���ة ،وغيره���ا؛ لأجل تحقيق
ّ
� ٍ
ومخطط لها م�سبق ًا.
أهداف مع ّين ٍة
وتق�سم هذه البرامج �إلى ما يلي:
�أ  -ال َّنظ���م واالن�ضب���اط؛ �أي :ترتيب مناهج الحي���اة وتنظيمها،
حيث ي ُنجز ك ّل عملٍ في وقته ومح ّله.
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ب -العم���ل والجهد الحثيث :و ُيع ّد هذا الأمر  -بالن�سبة للقوانين
الحاكم���ة  -و�سيل ًة ل�صناع���ة �شخ�ص ّية الإن�س���ان وتر�سيخها،
وف���ي الوقت نف�سه هو واز ٌع الكتمال قدراته البدن ّية ،والعقل ّية،
ون�ضوج طاقاته الفطر ّية والذات ّية.
ج -اال�ستثمارُ :يع ّد ا�ستثم���ار الأموال �أحد العوامل الأ�سا�س ّية في
ال�ضروري ال�سعي في �إ�صالح برنامج
االقت�صادي .ومن
الرقي
ّ
ّ
ّ
���م اجتناب الإ�سراف،
تخ�صي����ص الأموال و�إنفاقها؛ بحيث يت ّ
والتبذي���ر ،وه���در الث���روات �أو ركودها؛ لكي يك���ون اال�ستثمار
االقت�صادي.
والتوفير في خدمة النم ّو
ّ
حد
ولال�ستثم���ار فوائ���د عظيمة عل���ى الفرد والمجتم���ع على ٍّ
االقت�صادي ،ورف���ع م�ستوى
�س���واء؛ منها ارتف���اع م�ستوى النم��� ّو
ّ

القومي ،وتوفير فر�ص
الوطني ،وارتفاع م�ستوى الدخ���ل
الإنت���اج
ّ
ّ
العمل ،وتقلي�ص ن�سب���ة الت�ضخّ م ،والق�ضاء على البطالة ،وتط ّور
الفرد والمجتمع في جميع المجاالت.

وال�ش���ورى تختلف عن الم�ش���ورة؛ فالقرار ف���ي ال�شورى يكون
جماع ّي ًا ،وفي الم�شورة يكون فرد ّي ًا.
و -الح���زم ف���ي اتّخاذ الق���رارّ � :إن اتّخ���اذ القرار يعن���ي اختيار
ٍ
يتم ع���ن طريق
�أم���رٍ م���ا بي���ن ع ّدة
خي���ارات ،وه���ذا الق���رار ّ
يو�سع
عملي؛ ما ّ
جمع المعلوم���ات ،وتحليل المعطيات ب�ش���كلٍ ٍّ
الأف���ق لحلولٍ متن ّوع ٍة .فالم�س����ؤول القدير والمد ّبر في ق�ضايا
المعي�ش���ة؛ ه���و الذي يتم ّك���ن من اتّخ���اذ الق���رارات الالزمة

يعملا يف ريبدتلا

وال�سيطرةّ � :إن الإ�شراف على العمل ذو �أه ّم ّي ٍة بالغ ٍة
د -الإ�شراف ّ
في مختلف المجاالت ،و ُيع ّد �ضمان ًا ال�ستثمار الفر�ص بطريق ٍة
ُمثل���ى ،كم���ا ي�ساهم ف���ي رفع كف���اءة االمكان ّي���ات الموجودة.
���ي ت�أثي ٌر
علني وخف ٌّ
وللإ�ش���راف نوعانٌّ :
���ي .وللإ�شراف الخف ّ
العلني.
�أكبر من الإ�شراف
ّ
هـ -م�ش���ورة الآخرين :م�ش���ورة الآخرين ومعرف���ة �آرائهم؛ تعني
م�شاركته���م ف���ي عقولهم ،واتّ�س���اع �أُفق اتّخاذ الق���رار؛ الأمر
ال���ذي يق ّلل من احتمال وقوع الخط�أ .وقد كان ر�سول اهللP
والأئ ّمة المع�صومون Rي�ست�شيرون الآخرين.
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بحزم متى ما ر�أى � ّأن
���زم ٍ
را�سخ .لذا ،عليه �أن ي ّتخذ القرار ٍ
بع ٍ
الم�صلحة تقت�ضي ذلك.
ز -الأولو ّي���ة ف���ي �إنفاق الأم���والّ � :إن ح�سن التدبي���ر في المعي�شة
يقت�ضي تقنين �إنفاق الأم���وال؛ ح�سب الأولو ّيات التي تتط ّلبها
وغ�ض النظر عن النفقات الزائدة.
ظروف المعي�شةّ ،
ح -تدوي���ن النفقاتُ :يع ّد تدوين النفقات م���ن الأمور الها ّمة في
تدبي���ر المعي�شة؛ لأنّ���ه يجعل الإن�سان على ّ
�ل�اع بمقدار ما
اط ٍ
يحتاج �إليه من �أموالٍ في حياته؛ �إذ ي�سعى من خالله �إلى رفع
م�ستوى دخله.
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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ط -التخطيطّ � :إن ال ّتخطيط لمختلف �ش�ؤون الحياة االقت�صاد ّية
���م ا�ستراتيج ّيات التدبير
واالجتماع ّي���ة والثقاف ّية؛ ُيع ّد من �أه ّ
في المعي�شة.
وق���د يك���ون التخطي���ط الخاطئ �سبب ً���ا لعدم بل���وغ الهدف �أو
االبتع���اد عن���ه ،وقد ي�ؤ ّدي �إل���ى الفقر والتخ ّل���ف؛ ل ّأن الثروة التي
يمتلكها الإن�سان؛ ف�إنّه �سيفقدها؛ ب�سبب �سوء تخطيطه.

الفصل الثالث
ُّ
الطرق المثلى للتّدبير
يتم من
� ّإن طريق���ة التدبير ف���ي المعي�شة؛ هي الأ�سلوب الذي ّ
خالله تنفي���ذ ال�سيا�سات اال�ستراتيج ّية العا ّمة في �أمور المعي�شة
و�إدخاله���ا في ح ّيز الإج���راء .وهذه الطرق ت�شم���ل ثالثة محاور
�أ�سا�س ّي���ة �ستكون م���دار بحثنا في ه���ذا الف�صل؛ وه���ي :الدخل،
والإنفاق ،واال ّدخار.

االقت�صادي(فرهنك اقت�صادي) ،ط ،1طهران،
((( مري���دي� ،سياو�ش؛ نوروزي ،علي ر�ض���ا :القامو�س
ّ
من�شورات م� ّؤ�س�سة كتاب بي�شبرد؛ من�شورات ِنكاه1373 ،هـ�.ش� ،ص.343

ىلثملا قرُّطلا

الدخ���ل :هو المبالغ الالزمة؛ القتناء الم�ؤونة ،و�سائر الأموال
الت���ي ُيحظى بها الإن�سان� ،أو مجموع ٌة من النا�س� ،أو � ّأي م� ّؤ�س�س ٍة
�أو كي���انٍ
اقت�ص���ادي في زمنٍ مع ّي���نٍ  .وم�صدر الدخ���ل قد يكون
ٍّ
�إنتاج ّي ً���ا؛ ك�أجرة العمل ،والربح ،والإج���ارة� ،أو قد يكون هد ّي ًة �أو
مدفوع((( .و ُيع ّد الدخل من الموا�ضي���ع الها ّمة ج ّد ًا في
� ّأي مبل ٍ���غ
ٍ
علم االقت�صاد ،وله ت�أثي ٌر ملحوظ على اختيار �أ�سلوب اال�ستهالك
الأمثل؛ كونه عام ًال يح��� ُّد من كثرة الإنفاق ،حيث � ّإن الإن�سان ذا

ل
دّتل

�أ ّو ًال :الدخل:
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المالي؛
الدخ���ل المحدود ال يتم ّكن م���ن الإنفاق �أكثر م���ن وارده
ّ
ل ّأن التدبير في المعي�شة ُيلزِ ُم���ه بتخ�صي�ص دخله ال ّثابت ل�شراء
ال�سل ِع التي يحتاجها فح�سب.
ّ
وفي درا�ستن���ا لمو�ضوع ال ّدخل� ،سيتر َّكز محور البحث عموم ًا
ح���ول دخل الإن�سان الم�سلم ،وبي���ان ما �إذا كان م�صدر الدخل ال
يتعار�ض مع �أحكام ال�شريع���ة الإ�سالم ّية �أم ال؛ �أي تمييز الك�سب
المح َّلل عن الك�سب المح َّرم.
 -1م�صادر الدخل:
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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� ّإن م�صادر الدخل ُح ِّددت حديث مروي عن الإمام عليQ

في خم�سة محاور ،حيث قال�« :Qإ َّن َم َ
خم�س ٌة؛
عاي�ش الخلقِ َ
وال�ص َدقاتُ »(((.
الإما َر ُة وال ِعمار ُة والتِّجا َر ُة والإجا َر ُة َّ
المتخ�ص�ص���ون في هذا ال�صدد
و�سائ���ر الآراء التي يطرحها
ّ
ع���ام ،وبم�صاديق متع ّدد ٍة؛ بحيث
ذكرت م�ص���ادر الدخل ب�شكلٍ ٍّ
تندرج جميعها تحت العناوين المذكورة في الحديث المتق ّدم.
وبم���ا � ّأن الدخ���ل م���ن موا�ضي���ع الأح���كام الإ�سالم ّي���ة ،فمن
ال�ضروري للم�سلم �أن يعلم م�صدر تح�صيل دخله ،وكيف يح�صل
ّ
علي���ه ،و�أي���ن ينفق���ه .والتدبير ال�صحي���ح في المعي�ش���ة يقت�ضي

((( الح��� ّر العامل���ي ،محمد بن الح�سن :و�سائل ال�شيعة ،تحقيق ون�ش���ر م� ّؤ�س�سة �آل البيت Rلإحياء
التراث ،ط ،2قم المق ّد�سة ،مطبعة مهر1414 ،هـ.ق ،ج ،19كتاب الم�ضاربة ،باب ا�ستحباب الزرع،
ح� ،10ص.35

درا�س���ة �أُ ُطر الدخل ،وبيان �أق�سام���ه ،وم�شروع ّيته ،و�أه ّم ّيته؛ لذا
�سنذكر في ما يلي بع�ض التف�صيالت في هذا ال�صدد:
�أ ـ �أُطُ ر الدخل:

� ّإن مق���دار دخ���ل الإن�س���ان يختل���ف ف���ي ك ّل زم���انٍ وم���كانٍ ،
إ�سالمي لم يع ّي���ن مع ّد ًال مح ّدد ًا ل���ه؛ ل ّأن الن�شاط
واالقت�ص���اد ال
ّ
االقت�صادي من ناحية الدخ���ل والإنفاق للم�سلم في ع�صر �صدر
ّ
الإ�س�ل�ام يختلف ع ّم���ا هو عليه في ع�صرنا ه���ذا ،حيث ال يمكن
المقارنة بينهما .لذا ،ال يمكن تعيين ٍ
حدود ثابت ٍة لمقدار الدخل؛
تك���ون متطابق���ة في مختلف الأزمن���ة ،و�إنّما يمك���ن تعيين نوع ّية
الدخل ل�ش ّتى المجتمعات وفي جميع الع�صور.

���ي للدخل تختلف في
ومن الوا�ض���ح � ّأن قواعد التحديد النوع ّ
م���ا بينها في جوانب مختلف ٍة ،ويتج ّل���ى هذا االختالف في موارد
عدي���دة .ومن هذه القواعد ما يلي :حرم���ة المعامالت التجار ّية
المح ّرم���ة ،وحرمة اقتن���اء ك ّل ما يترتّب على ه���ذه المعامالت،

ل
دّتل

ب ـ التحديد النوعي للدخل:

ىلثملا قرُّطلا

اقت�صادي من �ش�أنه تعيين الدخل ح�سب
نظام
ٍّ
لذلك ،ف� ّإن ك ّل ٍ
���ي والأ�ص���ول المتبنّاة في���ه .ومن ه���ذا المنطلق،
المعي���ار النوع ّ
االقت�ص���ادي ف���ي الإ�سالم ح��� ّدد الدخل م���ن الناحية
فالنظ���ام
ّ
ي�سر تحديد الك ّم ّية � -أي� ًضا .-
النوع ّية ،وهذا التعيين �سوف ُي ّ
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وحرم���ة ال ّربا ،وحرمة �صناعة الخم���ور ،وحرمة القمار ،وحرمة
االحتكار.

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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النوعي للدخل ال يقت�صر على نوع ّيته
لذا ،ف� ّإن ت�أثير التحديد
ّ
فقط ،بل له ت�أثي ٌر على ك ّم ّيته �-أي� ًضا .-وبالتالي ،ف� ّإن هذا الت�أثير
ال يعن���ي عدم مزاول���ة الن�شاطات االقت�صاد ّي���ة� ،أو ترك مختلف
المعام�ل�ات التجار ّية ،والح�ؤول دون مكافح���ة الظلم والحرمان
في المجتمع(((.
حق
وبعب ��ار ٍة �أخ ��رىّ � :إن قواني���ن ال�شريعة الإ�سالم ّي���ة �أق ّرت ّ
الإن�سان ف���ي طلب متاع���ه ،وال�سعي في ك�سب���ه ،ومنحته الحر ّية
الكامل���ة في اختي���ار طريقة الك�س���ب؛ �إال �أنّها منعت���ه من �سلوك
ٍ
���ي� ،أو يت�س ّبب
طري���قٍ
منحرف ي�ؤ ّدي �إل���ى ف�ساده و�سقوطه الخلق ّ
في الم�سا����س بمدن ّية الب�شر وح�ضارته���م .فال�شريعة الإ�سالم ّية
ل���م تح ّرم جمي���ع المنكرات والفواح�ش فح�سب ،ب���ل �إنّها ح ّرمت
والتو�سط بين الآخرين
جميع الطرق التي ت�ؤ ّدي �إليها؛ ك�إنتاجها،
ّ
لتح�صيلها ،والمعاملة بها ،وا�ستخدامها ب� ّأي �شكلٍ كان.
ع���ام عن �سلوك
�أ ّم���ا الأحادي���ث ال�شريف���ة ف�إنّها نه���ت ب�شكلٍ ٍّ
� ّأي طري���قٍ ي����ؤ ّدي �إل���ى تحقّق الف�ساد ف���ي المجتم���ع؛ � ّأي �أنّها لم
تذكر بالتف�صي���ل جميع الطرق الم�شروعة وغي���ر الم�شروعة في
التن�سيقي للحوزة والجامعة،
((( �أنظر� :أ�صول االقت�صاد الإ�سالمي(مبانى اقت�صاد ا�سالمى) ،المكتب
ّ
ط ،1طهران ،من�شورات �سمت1371 ،هـ�.ش� ،ص.327-324

المعام�ل�ات التجار ّية .ومن هذه الأحاديث ،م���ا روي عن الإمام
جعفر ال�صادق« :Qو�أ ّما ُوجو ُه الحرامِ؛ ِمن البي ِع ِّ
وال�شرا ِء؛
نهي َعنهُ؛ ِمن جِ ه ِة �أك ِل ِه،
ف� �ك ُُّل �أم ٍر يكونُ في ��ه الف�سا ُد ِم ّما هو َم ٌّ
و�شُ ر ِب� � ِه� ،أو ِك�س ِب� � ِه� ،أو ِن ِ
كاح� � ِه� ،أو ُمل ِك� � ِه� ،أو �إم�سا ِك� � ِه� ،أو ِه َب ِت ِه� ،أو
عار َي ِت ِه� ،أو �شَ ي ٌء َيكونُ في ِه َوج ٌه من ُوجو ِه الفَ�سا ِد»(((.

ل
دّتل

((( الح ّراني ،تحف العقول ،م�.س� ،ص.246-245
((( د�ستغيب ،عبد الح�سين :كبائر الذنوب(كناهان كبيرة) ،ط ،6الم ،الن1363 ،هـ�.ش ،ج� ،1ص-384
.385

ىلثملا قرُّطلا

وتج���در الإ�شارة �إل���ى � ّأن بع�ض الروايات �أطلق���ت على اقتناء
ال�سح���ت) وع ّدته من كبائر الذنوب؛
الم���ال الحرام عنوان(�أكل ُّ
�إذ نه���ت عنه نهي ًا �شدي���د ًا .لذا يجب الق���ولّ � :إن المراد من �أكل
ال�سح���ت ال يعن���ي بال�ض���رورة الأكل وال�ش���رب ،ب���ل يعن���ي مطلق
ُّ
الت�ص ّرفات بالأموال المح ّرمة ،وعدم �إرجاعها �إلى �أهلها؛ �سوا ٌء
بت�سخيرها ل�ل��أكل وال�شرب� ،أم باقتناء �أ�شياء �أخرى بها؛ ٍ
كثياب
�أو من���زلٍ � ،أم مطل���ق حيازته���ا وع���دم �إنفاقها .فف���ي جميع هذه
ال�سح���ت؛ كما هو الحال في حرمة
الح���االت يتحقّق مو�ضوع �أكل ُّ
�أكل مال اليتيم والم���ال المكت�سب من المعامالت الربو ّية؛ حيث
تحرم جميع �أنواع الت�ص ّرف فيه.
لفظ(ال�سحت) هو �شموله
�أ�ضف �إلى ذل���ك � ّأن المفهوم م���ن
ُّ
لجمي���ع �أق�س���ام المال الح���رام؛ �أي � ّأن ك ّل م���الٍ يكت�سبه الإن�سان
لل�سحت((( .على �سبيل المثال:
من طريقٍ غير
ٍ
م�شروع ُيع��� ّد �أك ًال ُّ
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فال�شخ�ص الذي يعمل في مجالٍ ما ،ويتقا�ضى �أجر ًا مقابل عمله،
لل�سحت .وكذلك الحال بالن�سبة
لكنّ���ه ّ
يق�صر في �أدائه؛ ه���و �آكل ُّ
الخا�صة.
لمن ينفق �أموال بيت المال في م�صالحه
ّ
�أق�سام الدخل:

يمكن تق�سي���م الدخل من حي���ث م�صادر اكت�ساب���ه المختلفة
م�شروع(حرا ٌم)؛
�إل���ى نوعين :دخ ٌل م�شرو ٌع(حاللٌ) ،ودخ ٌل غير
ٍ
و�سنتط ّرق في ما يلي �إلى كال الق�سمين:
�أ -الك�سب الحالل:
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
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وه���و عبار ٌة ع���ن الأموال الت���ي يكت�سبه���ا الإن�س���ان من طرقٍ
�أجازها ال�شرع.
�أه ّم ّية الك�سب الحالل:

�أ ّكد القر�آن الكريم على وجوب مراعاة الم�سلم طهارة غذائه
الج�س���دي ،وفي الوقت نف�سه �أوجب علي���ه مراعاة طهارة غذائه
ّ
���ي؛ الأمر ال���ذي �ص ّرحت به ال�سنّة ال�شريف���ة وح ّثت عليه.
الروح ّ
وبعب���ار ٍة �أخرى :يج���ب على الم�سل���م �أن يراعي طه���ارة غذائه؛
ظاهر ّي ًا؛ وباطن ّي ًا؛ ح ّتى في �أ�صعب الظروف.
ق�صة �أ�صحاب الكهف في القر�آن الكريم �أنّهم،
ون�ستله���م من ّ
و�إن كانوا بعد يقظتهم بحاج ٍة �شديد ٍة �إلى الطعام ،ولكنّهم قالوا
لل�شخ����ص ال���ذي ك َّلفوه ب�ش���راء الطعام :ال ت�شت���رِ الطعام من � ٍّأي

كان ،و�إنّما انظر �أ ُّيهم �أزكى طعام ًا و�أطهر؛ ف�أتنا من ُه(((.

ل
دّتل

((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،12ص.375
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب الحثّ على ،...ح� ،6ص.78
((( اب���ن بابويه ،محمد ب���ن علي بن الح�سين(ال�صدوق) :الأمال���ي ،المجل�س ،48تحقيق ون�شر تحقيق
م� ّؤ�س�سة البعثة ،ط ،1قم المق ّد�سة1417 ،هـ.ق ،ح� ،9ص.364

ىلثملا قرُّطلا

� ّإن معظ���م الب�شر ف���ي ع�صرنا الراهن �أدرك���وا �أه ّم ّية طهارة
الظاهري ،لكنّهم م���ا زالوا غافلين عن �أه ّم ّية
الغ���ذاء من ال َّلوث
ّ
الباطني ،الذي ي�ؤ ّثر عل���ى الإن�سان؛ �إثر �أكل
طهارت���ه من ال َّل���وث
ّ
ال�سحت؛ من خالل المعامالت الربو ّيةّ ،
والغ�ش ،وغير ذلك.
ُّ
ويوجد رواي���ات م�ستفي�ضة ح ّثت النا�س عل���ى �ضرورة ال�سعي
في ك�سب لقمة العي�ش ُ
بط ُرقٍ
م�شروع ٍة ،نذكر منها ما يلي:
ّ
روي ع���ن ر�س���ول اهلل« :Pال ِعب ��ا َد ُة َ�سبعو َن ُج ��زءاً� ،أف�ض ُلها
ِ
الحالل»(((.
َطلَ ُب
ِ
وروي ع���ن� -أي� ًضا َ « :-من باتَ كا ًال ِمن َطلَ ��بِ
الحالل؛ باتَ
َمغفُوراً َلهُ»(((.
كما روى خالد بن نجيح ،عن الإمام جعفر ال�صادق� Qأنّه
ال�س�ل�ا َم ،و ُقو ُلوا َل ُهم:
ق���ال�« :أق ِر�ؤوا َمن َلقي ُت ��م ِمن �أ�صحا ِبكُم َّ
ال�سال َم ،و ُقو ُلوا َل ُهمَ :علَيكُم بِتق َوى
�إ َّن ُفالن بِن ُفالن ُيق ِر�ؤ ُكم َّ
هلل� .إنِّي وا ِ
�ال ب ِه ما ِعن َد ا ِ
ا ِ
هلل وم ��ا ُين � ُ
هلل م ��ا �آ ُمر ُكم �إال بما ن�أ ُم ُر
ال�صب َح،
ب� � ِه �أنف َُ�سن ��ا؛ ف َعلي ُك ��م بالجِ � � ِّد واالج ِته ��ا ِد ،و�إذا َ�ص َّلي ُت ��م ُّ

95

فان�ص َرف ُت ��م؛ ف َب ِّك ��روا في َطلبِ ال� � ِّرزقِ  ،واط ُلبوا الح�ل�ا َل؛ ف�إ َّن
َ
اهلل �سير ُز ُقكُم و ُيعي ُنكُم َعلي ِه»(((.
علي� Qأوق���ات الم�ؤمن ،حي���ث جعل الوقت
ح��� ّدد الإم���ام ّ
االقت�صادي؛ بمح���اذاة العبادة ،والمبادئ
المخ�ص����ص للن�شاط
ّ
ّ
الخلق ّية ،وقالَ « :ولي�س للعا ِق ِل �أن يكون �شاخ�صاً� ،إ ّال ِفي َث ٍ
الث:
مرمة لمعا�ش� ،أو خطوة في معا ِد� ،أو َل َّذ ٍة ِفي َغي ِر ُمح َّرمٍ»(((.
ف�أُ ُط���ر المعام�ل�ات التجار ّي���ة والن�شاط���ات االقت�صاد ّية وما
تخت�ص بها من �ش���روطُ ،ذ ِك َرت في �أحاديث وروايات م�ستفي�ضة
ّ
تتمحور بر ّمتها حول وجوب الك�سب الحالل.
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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روي ع���ن ر�س���ول اهللَ :P
«طلَ � ُ�ب الح�ل ِ
�ال واجِ � ٌ�ب َعلَ ��ى ُك ِّل
ُم�س ِل ٍم»(((.
وعنه�-Pأي� ًضاُ :-
«طو َبى ِل َمن اكت ََ�س َب ِمن الم� ِؤمنينَ ما ًال
ِمن َغي ِر َم ِ
ع�ص َي ٍة»(((.
كما �أ ّك����دت الروايات على وجوب م�شروع ّي����ة الدخل؛ ف�إ ّنها في
الوقت نف�سه ح ّثت على وجوب كون الإنفاق م�شروع ًا � -أي� ًضا -؛ �أي
يجب على الإن�سان �أن ُينفق من ماله الذي يمتلكه ب�شكلٍ ال يتعار�ض
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب الحثّ على ،...ح� ،8ص.79-78
((( الر�ضي ،نهج البالغة ،م�.س ،الحكمة � ،390ص.93
((( المتّقي الهندي ،عالء الدين :كنز الع ّمال ،كنز الع ّمال� ،ضبط وتف�سير ال�شيخ بكري حياني ،ت�صحيح
وفهر�سة ال�شيخ �صفوة ال�سقا ،الط ،بيروت ،م� ّؤ�س�سة الر�سالة1409 ،هـ.ق1989 /م ،ج ،4ح� ،9204ص.5
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،8كتاب الرو�ضة ،ح� ،190ص.169

م����ع �أحكام ال�شرع؛ فلو �أنفق م ً
����اال اكت�سبه من طريقٍ مح ّر ٍم؛ فعليه
�إرجاعه �إلى �أ�صحابه ،و�إن �أنفقه في معاملة؛ ف� ّإن معاملته باطل ٌة.
والقر�آن الكريم -بدوره� -أ�شار �إلى هذا الأمر في قوله تعالى:
(((
}� ِأنفقُ���وا ِم���ن َطيِّ ِ
وف�سر الإم���ام جعفر ال�صادق
بات ما َك َ�سبتُ���م{ َّ ،
 Qه���ذه الآي���ة بقول���ه�« :إ َّنه ��ا نَز َل ��ت ِف ��ي �أق ��وا ٍم َل ُهم ِرب� �اً ِفي
َهاهم ُ
ِ
اهلل َعن َ
ذلك ،و�أم َر
الجاهلَ َّي� � ِة ،وكانُوا َيت ََ�ص َّد ُقو َن ِمنهُ؛ فن ُ
ِ
بال�ص َد َق ِة ِمن الط ِّيبِ
الحالل».
َّ
���ي يب ّي���ن �أه ّم ّي���ة الك�سب الح�ل�ال وعدم
وه���ذا الأم���ر الر ّبان ّ
االفراط في اكتناز الأموال(((.
ِثمار الك�سب الحالل:
ل
دّتل

((( البقرة.267 :
((( الطبر�سي ،مجمع البيان ،ج� ،2ص.191

ىلثملا قرُّطلا

طع���ام يتناول���ه الإن�سان ل���ه �آثاره الو�ضع ّي���ة؛ فالطعام
� ّإن ك ّل
ٍ
�سبب لظلم���ة القلب ،وع���دم ا�ستفا�ضته
���رام ٌ
المه ّي����أ من مالٍ ح ٍ
الحق وتمييزه عن
م���ن الأنوار القد�س ّية ،وهو يحول دون معرف���ة ّ
الباط���ل؛ وبالتالي ي����ؤ ّدي �إلى �سق���وط الإن�سان ف���ي الهاوية� .أ ّما
الطع���ام ّ
ّ
الطاه���ر المه ّي�أ من مالٍ ح�ل�الٍ ؛ ف ُينير القل���ب ،ويز ّكي
���ق وتمييزه عن الباطل،
الذَّ ات ،ويعي���ن الإن�سان على معرفة الح ّ
ويكون �سبب ًا ال�ستجابة الدعاء؛ وبال ّتالي ُيتيح للإن�سان بلوغ الكمالَ
المن�شود .ولو ت�صفّحنا الت�أريخ وطالعنا �سيرة ال�سعداء والأ�شقياء
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لبانت لنا هذه الحقائق جل ّي ًة .لذا ،ر ّكزت الن�صو�ص الدين ّية على
ذلك ،و�أمرتنا باجتناب الح���رام؛ من الم�أكل والم�شرب ،وح ّثتنا
عل���ى ال�سعي في طلب الح�ل�ال منه فقط؛ ل ّأن طه���ارة المال لها
ت�أثي��� ٌر كبي ٌر على نق���اوة القلب وا�ستجابة الدع���اءُ .روي � ّأن رج ًال
���ب �أن ُي�ستجاب دعائي.
ق���ال لر�سول اهلل :Pيا ر�سول اهلل� ،أُح ّ
«ط ِّهر َم�أ َكلت ََك وال ت ِ
فقالَ :P
ُدخل َبطن ََك الحرا َم»(((.

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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�اب ُدعا�ؤه؛
وقال Pف���ي
مو�ضع �آخرَ « :م ��ن �أح � َّ�ب �أن ُي�س َتج � َ
ٍ
ك�س َبهُ»(((.
َفل ُي َط ِّيب َمط َع َم ُه و َم َ
وبركات كثير ٌة ين َعم بها الإن�سان؛ ُذ ِك َرت
وللمال الحالل �آث���ار
ٌ
ف���ي الروايات الواردة ع���ن �أهل البيت ،Rون�شي���ر في ما يلي
�إلى بع�ضها:
 ين��� ّور اهلل تعالى به قل���ب الإن�سان :قال ر�سول اهللَ « :Pمن�أ َك َل الحال َل �أربعينَ يوماًَ ،ن َّو َر ُ
اهلل قل َبهُ»(((.
 يعين الإن�سان على عبور ال�صراط بي�سرٍ  :قال ر�سول اهلل:Pِ
ال�ص ِ
« َمن �أ َك َل ِمن َك ِّد ِ
راط كال َبرقِ
الخاط ِف»(((.
يد ِه؛ َم َّر َعلَى ِّ
((( العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج ،7باب 67من �أبواب �سجدتي ال�شكر ،ح� ،5ص.145
((( الح ّلي� ،أحمد بن فهد :ع ّدة الداعي ونجاح الم�ساعي ،الط ،قم المق ّد�سة ،من�شورات مكتبة وجداني،
الت� ،ص.128
((( الح ّلي ،ع ّدة الداعي ونجاح الم�ساعي ،م�.س� ،ص.140
((( النوري ،ح�سين :م�ستدرك الو�سائل ،تحقيق م� ّؤ�س�سة �آل البيت Rلإحياء التراث ،ط ،2بيروت،
1408هـ.ق1988 /م ،ج ،13باب 7من �أبواب مق ّدمات التجارة ،ح� ،5ص.23

 ين���ال الإن�سان به ثواب المجاهد ف���ي �سبيل اهلل تعالى :قالالإم���ام مو�سى الكاظ���مَ « :Qم ��ن َطلَ َب ه ��ذا ال� � ِّرز َق ِمن
ِ
ِح َّل ِه؛ لي ُعو َد ِب ِه َعلَى ِ
كالمجاه ِد ِفي َ�س ِ
بيل
نف�س ِه وعيا ِل ِه؛ كا َن
ا ِ
هلل»(((.
 ين���ال الإن�سان به رحمة اهلل الوا�سع���ة :قال ر�سول اهلل:P« َم ��ن �أ َك َل ِم ��ن َك ِّد َي ِد ِه؛ ن ََظ َر ُ
اهلل �إلي ِه بال َّرحم ِةُ ،ث َّم ال ُي َعذِّب ُه
�أ َبداً»(((.
 ين���ال الإن�سان به ثواب الأنبي���اء :Rقال ر�سول اهلل:P« َم ��ن �أ َك َل ِم ��ن َك ِّد ِه؛ يك ��ونُ َيو َم القيام� � ِة ِفي ِع ��دا ِد الأنبيا ِء،
ثواب الأنبيا ِء»(((.
وي�أخُ ُذ َ
ل
دّتل

((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب الدين ،ح� ،3ص.93
((( النوري ،م�ستدرك الو�سائل ،م�.س ،ج ،13باب 7من �أبواب مق ّدمات التجارة ،ح� ،7ص.24
((( النوري ،م�ستدرك الو�سائل ،م�.س ،ج ،13باب 7من �أبواب مق ّدمات التجارة ،ح� ،8ص.24
((( الهندي ،كنز الع ّمال ،م�.س ،ج ،4ح� ،9229ص.4
((( النوري ،م�ستدرك الو�سائل ،م�.س ،ج ،13باب 7من �أبواب مق ّدمات التجارة ،ح� ،6ص.24

ىلثملا قرُّطلا

 ين���ال الإن�س���ان به ثواب ال�صدقة :ق���ال ر�سول اهلل« :Pماَك َ�س � َ�ب ال َّرج� � ُل َك�سباً �أط َي � َ�ب ِمن َع َم ِل َيد ِه ،وم ��ا �أن َف َق ال ّرج ُل
َعلَى ِ
نف�س ِه و�أه ِل ِه وو َلد ِه وخا ِدم ِه فهو َ�ص َد َق ٌة»(((.
 يفت���ح اهلل تعال���ى للإن�سان ب�سببه �أب���واب الجنّة :قال ر�سولأبواب الج َّن ِة،
اهللَ « :Pمن �أ َك َل ِمن َك ِّد َي ِد ِه حال ًال؛ ُف ِت َح َل ُه � ُ
يدخُ ُل ِمن �أ ِّيها �شا َء »(((.
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ب -الك�سب الحرام:

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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نه���ى القر�آن الكري���م عن اتّب���اع الطرق غي���ر الم�شروعة في
الك�سب نهي ً���ا �شديد ًا؛ مثل �أكل المال بالباط���ل ،وال ّربا ،والظلم،
والف�س���اد� .أ ّم���ا الأحاديث والرواي���ات؛ ف�إنّها ع��� ّدت هذه الطرق
م���ن الكبائ���ر ،بل �ش ّبه���ت بع�ضه���ا؛ مث���ل :االحت���كار ،والخيانة،
وال ّرب���ا ،ب�أقبح الذنوب؛ كالقتل؛ ل ّأن ه���ذه الأعمال ت�ش ّل الن�شاط
���ي(((.
ّ
االقت�ص���ادي للإن�س���ان ،وت�سوق���ه �إل���ى اله�ل�اك التدريج ّ
علي ب���ن مو�سى الر�ضا Qكال ٌم طوي��� ٌل ذكر فيه ما
وللإم���ام ّ
«واجتناب الكبائرِ؛ وهي َقت ُل الن ِ
َّف�س التي
ح ّرم اهلل تعالى ،منه:
ُ
ح� � َّر َم ُ
ِ
المكيال
خ�س ِفي
اهلل تعال ��ى ،و�أك ُل ال ِّربا َبع َد الب ٍّي َن� � ِة ،وال َب ُ
والميزان ،وال ُ
ِ
إ�سراف ،والتَّبذي ُر ،والخيا َن ُة»(((.
وم�س�أل���ة الك�س���ب الحرام تُع ّد م���ن الم�سائل الها ّم���ة ج ّد ًا في
أهم �أبواب
حياة الفرد والمجتمع على ٍّ
حد �سواء؛ لدرجة � ّأن �أحد � ّ
تتم فيه
علم الفقه
اخت����ص بعنوان(المكا�سب المح ّرمة) ،حيث ّ
ّ
درا�سة ط���رق الك�سب غير الم�شروعة ح�س���ب الر�ؤية الإ�سالم ّية،
والت���ي ت�ؤ ّدي �إلى �أ�ض���رار فرد ّي��� ٍة واجتماع ّي ٍة ،وت�ؤ ّث���ر �سلب ّي ًا على
روح الإن�س���ان وج�سمه ،وتل ّوث �أف���كاره و�أخالقه ،وتزلزل الأركان
((( الحكيمي ،المعايي���ر االقت�صادية في ال�سيرة الر�ضوية(معيارهاى اقت�ص���ادى در تعاليم ر�ضوى)،
م�.س� ،ص.55
((( اب���ن بابوي���ه ،محمد بن علي بن الح�سين(ال�ص���دوق) :عيون �أخبار الر�ض���ا ،Qالط ،طهران،
أعلمي ،الت ،ج� ،2ص.125
من�شورات ال ّ

االقت�صاد ّية لحياة الفرد والمجتمع مع ًا .ومن خالل هذه الأبحاث
يمكننا تميي���ز االختالف بين المدر�س���ة االقت�صاد ّية الإ�سالم ّية
مع �سائر المدار�س االقت�صاد ّية.
نماذج من الك�سب الحرام:

نذكر في ما يلي بع�ض موارد الك�سب الحرام:
ك�سب المال عن طريق �إغراء النا�س ب�أ�شياء باطل ٍة ،وا�ستغالل
جهله���م في بع�ض الأمور ،وبالتالي تر�سيخ بع�ض العقائد الواهية
والخرافات؛ مثل :التجارة بالأ�صنام �أو الخمور...

ل
دّتل
ىلثملا قرُّطلا

ك�س���ب المال عن طري���ق �إغفال النا����س و�إ�ضاللهم؛ مثل :بيع
كتب ال�ضالل .وق���د �أوجب الإ�سالم �إتالف العملة المز ّيفة وكتب
ولكن �شراء هذه الكتب من ِق َب���ل �أ�صحاب الفكر الن ِّير
ال�ض�ل�الّ ،
الذين ال ت�ؤ ّثر فيهم الأفكار المنحرفة؛ ُيع ّد جائز ًا ،بينما الحرمة
مح���دود ٌة في ِ�ض َعاف الفكر .وللأ�س���ف ال�شديد ،ف� ّإن هذه الكتب
الت���ي ح ّرمت ال�شريعة ت�أليفها واقتناءها تُط َبع و ُت َباع في الأ�سواق
تحت �شعار ح ّر ّية العقيدة والفكر.
الح�ص���ول عل���ى الم���ال م���ن خالل عم���لٍ م���ن �ش�أن���ه تقويةالأع���داء؛ عل���ى � ّأي نح ٍو من الأنحاء؛ كبي���ع ال�سالح ،والنفط،
والكت���ب الأثر ّية المخطوط���ة �إلى الأعداء .ب���ل � ّإن � ّأي معامل ٍة
تجار ّي��� ٍة ت�ؤ ّدي �إلى تقو ّية العد ّو ،و�إ�ضع���اف ال�صديق؛ تُع ّد من
المح ّرمات في الإ�سالم.
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ك�سب المال من التجارة ب�أ�شياء ت�س ّبب �ضرر ًا ،وال تعود فائدةمنها؛ مث���ل :الخم���ر ،و�آالت القمارّ ،
والغ�ش ف���ي المعامالت؛
كالتحايل والخيانة.
عبثي �أو ُم�ض ٍّر؛ مث���ل :ال َّلهو ،والغناء،
ك�س���ب المال من عم���لٍ ٍّوهجاء الم�ؤمن.
ك�س���ب المال ب�أخ���ذ �أُجر ٍة عل���ى الأعمال التي رف���ع الإ�سالمم���ن �ش�أنها وجعلها فوق الم�سائ���ل الما ّد ّية؛ مثل :الق�ضاء بين
النا�س ،وتعليم �أح���كام الدين والقر�آن الكريم والأذان و�إفتاء
النا�س؛ فهذه الأعمال تجب على الإن�سان دون �أجر ٍة؛ �إذ يمكن
�أن ُيح��� ّدد ل َم ْن يقوم بها �أجر ٌة من بيت المال .فالإ�سالم جعل
هذه الأعمال �أ�سمى م���ن المعامالت التجار ّية ،وبالطبع ،ف� ّإن
أخروي عظي ٌم عند اهلل تعالى.
�أجرها ال ّ
ٍ
م�صوغات ذهب ّي��� ٍة ،وف�ض ّي ٍة،
ك�س���ب الم���ال عن طريق �إنت���اجوغيرها؛ ال فائدة منها� ،سوى الزينة المفرطة(((.
الخا�صة؛ بالبيع،
�إذن ،يجب عل���ى الم�سلم �أن ُي َّلم بالم�سائ���ل
ّ
وال�شراء ،و�سائر المعام�ل�ات التجار ّية التي يزاولها؛ كي ُيح�سن
تدبي���ر معي�شت���ه ،وي�صون ماله م���ن مخالطة الح���رام ،وبالتالي
ال�سحت.
اجتناب �أكل ُّ
((( مط ّه���ري ،مرت�ضى :لمحة على النظام االقت�ص���ادي للإ�سالم(نظرى به نظام اقت�صادى ا�سالم)،
ط� ،1إيران ،من�شورات �صدرا1368 ،هـ�.ش� ،ص .212-211لالطالع �أكثر ،يمكن مراجعة المباحث
الخا�صة بالمكا�سب والمعامالت المح ّرمة في الكتب الفقه ّية.
ّ

�ضرورة اجتناب الك�سب الحرام:

�أكّدت الأحادي���ث ال�شريفة على � ّأن اجتن���اب ما كان مح ّرم ًا
أهم م���ن لزوم �سائر العبادات في ما لو
م���ن الم�أكل والمك�سب؛ � ّ
ينت ِه المك ّل���ف عن المح ّرم من الم����أكل والمك�سب ،ونذكر منها
ما يلي:
أحب �إلى ا ِ
روي ع���ن ر�سول اهللَ « :Pت � ُ
هلل
�رك ُلق َم ِة الحرامُِّ � ،
ِمن َ�صال ِة �ألفَي َرك َع ٍة تَط ُّوعاً»(((.

ل
دّتل

((( الح ّلي ،ع ّدة ال ّداعي ،م�.س� ،ص.128
((( الح ّلي ،ع ّدة ال ّداعي ،م�.س� ،ص.294
((( الح ّلي ،ع ّدة ال ّداعي ،م�.س� ،ص.129

ىلثملا قرُّطلا

روي عن الإمام جعفر ال�صادق« :Qجِ ُّدوا واجت ِه ُدوا ،و�إن
َع�صوا؛ ف� ��إ َّن َمن َيب ِني وال َيه � ِ�د ُم َيرت ِف ُع بنا�ؤ ُه،
َل ��م تع َم ُل ��وا َفال ت ُ
و�إنْ كا َن َي�سي ��راً ،و�إ َّن َم ��ن َيب ِن ��ي و َيه � ِ�د ُم ُي ِ
و�ش � ُ�ك �أنْ ال َيرت ِف ُع َل ُه
ِبن ��ا ٌءَ .فعلَي � َ�ك باالج ِته ��ا ِد ف ��ي ت ِ
الط َر َفي ��نِ ؛ لتَ�ست ِ
َح�صي � ِ�ل َّ
َكم� � َل
َحقيق َته ��ا ،وتك ��و َن ق ��د �س ِلم ��تَ وغ ِنم ��تَ  ،و�إنْ َل ��م تب ُل ��غ �إال �إل ��ى
� ِ
أحد ُهم ��اَ ،فل َيكُن َ
ذلك �شَ ط َر االج ِتنابِ  ،فتَ�سلَم �إنْ َلم تَغنَم ،و�إال
خَ �س ��رتَ ال�شَّ طري ��نِ جميعاًَ ،فال ينف ُع َك ِقيا ُم ال َّلي � ِ�ل وتَع ُبهُ؛ َمع
أعرا�ض الن ِ
َت َم ْ�ض ُم ِ�ض َك ب� ِ
ّا�س»(((.
عد ُل ِعن َد ا ِ
وعن���ه�- Qأي� ًضاَ « :-ر ُّد دا ِنقٍ َحرا ٍم َي ِ
هلل �سبعينَ
َح َّج ًة َمبرو َرةً»(((.
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� ّإن الطع���ام الذي يتغ���ذّ ى عليه الإن�سان بمثاب���ة البذور التي
تُز َرع في الأر�ض؛ و� ّإن الأر�ض تُثمر م ّما ُيز َرع فيها .لذا� ،إن كان
طع���ام الإن�سان ح ً
�ل�اال وال �شائبة فيه؛ و�س���وف تظهر �آثاره على
نف�س���ه ،وتكون م�صدر خي���رٍ و�إح�سانٍ له .لك���ن� ،إن كان طعامه
حرام ًا وتكتنفه ال�شبه���ات؛ ف�سوف يك ّدر نف�سه ،ويجعلها قا�سي ًة
للحق،
رج���ى منها خي ٌر ،كما �أنّه �سي ّت�صف بالعناد وال ُيذعن ّ
ال ُي َ
وح ّت���ى الن�صيح���ة ال ت�ؤ ّثر في���ه مطلق ًا .لذلك ،ف���� ّإن قلبه ال يرقّ
لأق�س���ى الحوادث الت���ي يتع ّر�ض لها الآخ���رون .وخطاب الإمام
وجه���ه �إلى ع�سكر عمر بن
الح�سي���ن Qيوم عا�شوراء الذي ّ
�سعد؛ خي���ر دليلٍ على ه���ذه الحقيقة ،حيث ق���الَ « :Qف َق ْد
ُم ِلئ � ْ�ت ُبطو ُن ُك ��م ِم ��ن الح ��رامُِ ،
وط ِب َع َعلَ ��ى ُق ُلو ِب ُك ��م؛ َو ْيلَكُم �أال
تن�صتُونَ؟! �أال ت�سم ُعونَ؟!»(((.
�سبب لت�ضيي���ع الأعمال وع���دم قبولها((( ،وهو
ف����أكل الحرام ٌ
و�ضعف
يحول دون ا�ستجابة الدعاء((( ،ويوجب لعنة المالئكة(((َ ،
تد ّي���ن المرء .وينق���ل لنا الت�أريخ � ّأن �أحد الفقه���اء الأتقياء خ�سر

 ((( 104المجل�سي ،بحار الأنوار ،م�.س ،ج� ،45ص.8
((( قال ر�سول اهلل «َ :Pمن �أك ََل َحرام ًا ،لَم َيق َبلْ ُ
اهلل ِمن ُه َ�صرف ًا وال َعد ًال» .الح ّلي ،ع ّدة الداعي ،م�.س،
�ص.140
((( قال ر�سول اهلل P
َ
ك�س َبهُ» .الح ّلي ،ع ّدة الداعي،
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أر�ض» .المجل�سي ،بحار الأنوار ،م�.س ،ج� ،63ص.314
وال ِ

دين���ه ،وفقد ف�ضائل���ه؛ بتناوله طعام ًا حرام ًا ف���ي وليمة الخليفة
المهدي الع ّبا�سي.

ل
دّتل

((( الح ّلي ،ع ّدة ال ّداعي ،م�.س� ،ص.74-73

ىلثملا قرُّطلا

� ّإن �أغل���ب الذين ال يتو ّرعون عن �أكل الح���رام يظنّون �أنّهم لو
ترك���وا ما يح�صلون عليه من ٍ
حرام ف�سوف يتل ّك�أ معا�شهم،
ك�سب ٍ
و�سيعانون م���ن م�صاعب؛ ب�سبب الفقر .وحقيق���ة الأمرّ � :أن هذا
���م وو�سو�س��� ٍة �شيطان ّي ٍة ،وه���و يتعار�ض مع
الظ ّ
���ن لي�س �س���وى وه ٍ
الق���ر�آن الكريم و�أحاديث المع�صومي���ن Rالتي ت�ؤ ّكد على � ّأن
اهلل تعالى َ�ض ِم َن ال��� ُرزق الحالل لمخلوقاته كا ّف ًة ،ول ّأن وعد اهلل
ح��� ٌّق ،فلو قن���ع العبد بما لديه وتح ّلى بال�صب���ر؛ ف�سوف ي�صله ما
ُق ِّدر له من رزقٍ دون � ّأي ترديد.
و�أحيان ً���ا ال ُيح�سن ابن �آدم االختي���ار ،وي�سلك الطريق الخاطئ
ف���ي الك�سب؛ فيكون ماله حرام ًا ،وبالتال���ي يحرم نف�سه من الرزق
حجة
الح�ل�ال ال���ذي ق ّدره اهلل تعال���ى له .قال ر�س���ول اهلل Pفي ّ
ال���وداع�« :أال و�إ َّن ال ُّرو َح الأمينَ َنف ��ثَ ِفي َر ِ
نف�س
وعي �أ َّن ُه ال َتموتُ ٌ
حتَّى َت�ستك ِم َل رِز َقها؛ ف�أج ِم ُلوا ِفي َّ
الطلبِ  ،وال َيح ِملَ َّن ُكم ا�ستبطا ُء
هلل؛ �إ َّن َ
ِمع�صي� � ِة ا ِ
�شَ ��ي ٍء ِم ��ن ال ِّرزقِ �أن تطل ُب ��و ُه ب ِ
اهلل َق�س َم الأرزا َق
و�صب َر؛ �أتا ُه ر ُ
ِزق
َبي ��نَ خَ لق ِه حال ًال و َل ��م َيق�سم حراماً ،ف َمن ا َّتقَى َ
ا ِ
ال�ست� � ِر و َعج� � َل ،ف�أخَ � � َذ ُه ِمن َغي� � ِر ِح ِّل ِه؛
هلل ،و َم ��ن َهت � َ�ك ِحج � َ
�اب ِّ
وح ِ
ُق ِ
و�س َب ب ِه َيو َم ال ِقيا َم ِة»(((.
و�ص َ
�ص ب ِه ِمن رِزق ِه الحاللِ ُ ،
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� ّإن �إ�صالح م�صادر الك�س���ب ُيع ّد من الأمور المه ّمة في مجال
تدبي���ر المعي�شة ،حيث يلع���ب دور ًا ف ّع ً
اال في �إق���رار مبد�أ العدالة
االقت�صاد ّي���ة .وه���ذا الإ�ص�ل�اح ال يك���ون ممكن ً���ا �إال بع���د تحقّق
االن�سج���ام بي���ن ال�شع���ب والحكوم���ة؛ بت�أدي���ة ك ٌّل منهم���ا مها ّمه
ح�سا�س ٌة
ّ
الخا�ص���ة ب���ه .فم�س�ؤول ّية الحكومة ف���ي هذا الم�ضم���ار ّ
إداري في البالد ،وتقديم
ج��� ّد ًا؛ �إذ يجب عليها �إ�صالح النّظام ال ّ
ٍ
خدمات �إدار ّي ٍة �شامل ٍة ،والإ�شراف على الإنتاج ،وتق�سيم الحقوق
بطريق��� ٍة ُمثل���ى .لذلك ،ال ب��� ّد لها من االعتماد عل���ى المف ّكرين،
وذوي الخب���رة؛ لتثقيف النا����س ،وتر�سيخ ال�صلة ف���ي ما بينهم،
وتوجيهه���م �إلى مب���د�أ الك�سب الح�ل�ال؛ وبعبارة �أخ���رى� :إيجاد
�أج���واء اجتماع ّي ٍة تن�سجم م���ع تعاليم ال�ش���رع ،والعقل ،والعرف
ف���ي �ش ّتى المجاالت .فالنا�س ال �سبيل له���م دون اجتناب الك�سب
الح���رام بك ّل �أنواعه ،حيث قال تعالى في كتاب���ه المجيد} :يَا �أَ ُّي َها
���م بِا ْلبَ ِاط ِل �إِ َّال �أَن تَ ُك���و َن ِت َجا َر ًة َعن
الَّ ِذ َ
ي���ن �آ َمنُ���و ْا َال تَ�أْ ُك ُلو ْا �أَ ْم َوالَ ُك ْم بَ ْينَ ُك ْ
ا����ض ِّمن ُك ْم َو َال تَ ْقتُ ُلو ْا َ�أن ُف َ�س ُك ْم ِ�إنَّ اهللَ َكا َن ِب ُك ْم َر ِحي ًما{((( .لذا ،يجب
تَ َر ٍ
عليهم �أن ال يل ِّوثوا حياتهم ب�أعمالٍ غير م�شروع ٍة ،وال ب ّد لهم من
�سلوك ال�سبيل القويم في ك�س���ب المعا�ش؛ اعتماد ًا على التعاليم
الدين ّي���ة؛ وذل���ك من �أجل اجتن���اب الغالء ،واالحت���كارّ ،
والغ�ش،
((( الن�ساء.29 :

هن���اك طرق عديدة يتم ّكن الإن�س���ان عبرها من زيادة دخله،
ٍ
ووا�س���ع ،نذكر بع�ضها في
محدود
وزيادة ك�سبه عل���ى م�ستو َيين؛
ٍ
ما يلي:
((( هود.85 :
((( المطفِّفين.1 :
((( البقرة.275 :
((( الح�سيني ،الفقر والتنمية في الم�صادر الدينية(فقر وتو�سعه در منابع دينى) ،م�.س� ،ص.477-475

ل
دّتل

 -5ال�س ُبل الكفيلة برفع م�ستوى الدخل:

ىلثملا قرُّطلا

والأعمال الباطلة ،والمعامالت الربو ّية ،والعمل على ا�ستئ�صالها
م���ن المجتم���ع .فالجميع مك ّلف���ون بترويج المب���ادئ ال�سامية في
المعام�ل�ات التجار ّية؛ الأمر الذي �أ ّكد علي���ه القر�آن الكريم في
ع ّدة � ٍ
آيات ،منهاَ } :ويَا َق ْو ِم �أَ ْوفُو ْا ا ْل ِم ْكيَا َل َوا ْل ِمي َزا َن بِا ْل ِق ْ�س ِط َو َال تَ ْبخَ ُ�سو ْا
ا�س �أَ�شْ يَاء ُه ْم َو َال تَ ْعث َْو ْا ِفي الأَ ْر ِ�ض ُم ْف ِ�س ِدين{(((َ } ،و ْي ٌل ِل ْل ُم َط ِّف ِف َين{(((،
ال َّن َ
ي���ن يَ�أْ ُك ُلو َن ال ِّربَا َال يَقُو ُمو َن �إِ َّال َك َما يَقُ���و ُم الَّ ِذي يَتَخَ َّب ُط ُه ال�شَّ ْي َطا ُن ِم َن
}الَّ ِذ َ
ا ْل َم ِّ�س َذ ِل َك ِب�أَنَّ ُه ْم َقالُو ْا �إِنَّ َما ا ْلبَ ْي ُع ِمث ُْل ال ِّربَا َو�أَ َح َّل اهللُ ا ْلبَ ْي َع َو َح َّر َم ال ِّربَا َف َمن
َج���ا َء ُه َم ْو ِع َظ ٌة ِّمن َّربِّ ِه َفانتَ َه َى َف َل ُه َما َ�س َل َف َو َ�أ ْم ُر ُه ِ�إلَى ا ِهلل َو َم ْن َعا َد َف ُ�أ ْولَ ِئ َك
اب ال َّنارِ ُه ْم ِفي َها خَ ا ِل ُدونَ{(((.
�أَ ْ�ص َح ُ
ومن هذا المنطلق يجب علينا اختيار المنهج الأمثل في حياتنا
االقت�صاد ّي���ة؛ من خ�ل�ال الإيم���ان بلطف اهلل تعال���ى ،وااللتزام
بالمب���ادئ ال�سامية؛ لكي نلم����س ت�أثي َر التعالي���م الإ�سالم ّية على
حياتنا في �ش ّتى المجاالت ،وال �س ّيما االجتماع ّية واالقت�صاد ّية(((.
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المهني.
والتخ�ص�ص
 ك�سب العلم،ّ
ّ
 ا�ستثم���ار الأم���وال بطريق ٍة �صحيح ٍة م���ن الناحيتين الك ّم ّيةوالنوع ّية.
���ج ي�ضم���ن ا�ستثمار الح��� ّد الأق�صى م���ن الطاقة
 و�ض���ع منه ٍالإنتاج ّية.
 تذليل الم�صاعب التي تعتر�ض طريق الإنتاج. �إ�صالح مع ّدات الإنتاج وتطويرها. الت�سويق ال�صحيح للب�ضائع والمنتجات.فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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 تحفيز الع ّمال والمنتجين على زيادة الإنتاج. ال�سعي �إلى رفع م�ست���وى المهارات؛ باالعتماد على المراكزالمتخ�ص�صة؛ في و�ضع مناهج �صحيحة؛ لرفع م�ستوى
العلم ّية
ّ
يتم عبر التن�سيق ال�صحيح
الإنتاج ،وتح�سين نوع ّيت���ه؛ وذلك ّ
بين المراكز الأكاديم ّية ومراكز الإنتاج.
 �إيجاد � ٍأجواء �آمن ٍة داخل البالد وفي مناطقها الحدود ّية.
العن�صري،
 مكافح���ة جميع مظاهر االنح���راف؛ كال ّتميي���زّ
االقت�صادي ،واالحت���كار ،والمح�سوب ّي���ات ،والوقوف
والظل���م
ّ
بوجه من ُي ِ
بحزم.
هدر الثروة العا ّمة ٍ

ثانياً :اال�ستهالك:

أهم طرق التدبير في المعي�شة؛ وهو من
ُيع��� ّد اال�ستهالك من � ّ
الأبح���اث الأ�سا�س ّية في مج���ال االقت�صاد .ويج���در بجميع �أبناء
المجتم���ع دون ا�ستثن���اء ،وال �س ّيما الم�س�ؤول���ون منهم� ،أن يعيروه
�أه ّم ّي ًة بالغ ًة؛ وهو يعن���ي ت�سخير الم�صادر ال ُمتاحة؛ بغية تحقيق
متط ّلبات الحياة الراهنة والم�ستقبل ّية� ،أو �أنّه يعني ت�سخير ال�سلع
االقت�صاد ّية في مجال اال�ستثمار(((.
فيجب عل���ى الم�س�ؤول المد ّب���ر �أن ي ّتبع المناه���ج ال�صحيحة
ف���ي اال�سته�ل�اك؛ ليتم ّكن م���ن تحقي���ق متط ّلب���ات الرع ّية على
والمعنوي ،كما يجب عليه اجتناب الإ�سراف
المادي
الم�ستو َيين
ّ
ّ
والتبذير.

((( مح ّمدي ،حميد ر�ضا ملك :على هاوية النزعة اال�ستهالك ّية(بر لبه برتكاه م�صرف كرائي) ،ط،1
�إيران ،من�شورات مركز وثائق الثورة الإ�سالم ّية1381 ،هـ�.ش� ،ص.20

ل
دّتل

خ�ص����ص علماء االقت�ص���اد ح ّيز ًا وا�سع ًا م���ن درا�ساتهم
لقد ّ
لم�س�أل���ة اال�سته�ل�اك؛ كونه���ا تتم ّت���ع ب�أه ّم ّي��� ٍة بالغ��� ٍة بي���ن جميع
ال�شعوب وال َأمم ،بحيث ال ت�ضاهيها � ّأي م�س�أل ٍة �أخرى بين مختلف
المفاهي���م االقت�صاد ّي���ة ،وكثي���ر منهم يعتق���د � ّأن اله���دف وراء
جميع الن�شاطات االقت�صاد ّية يكم���ن في اال�ستهالك؛ كالتوفير،

ىلثملا قرُّطلا

� -1أه ّم ّية اال�ستهالك في االقت�صاد:
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والإنتاج ،وتوزيع الثروة(((.

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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و ُيع ّد اال�ستهالك يع ّد هدف ًا �أ�سا�س ّي ًا في الإنتاج وتوزيع الثروة؛
�إذ ل���ه بال���غ الت�أثي���ر في ه���ذا الم�ضمار .م���ن هنا ،و�ض���ع علماء
االقت�صاد �أ�ص ًال اقت�صاد ّي ًا بعنوان(�سيادة الم�ستهلك)؛ وفحواه:
� ّأن الم�ستهلك هو الذي يع ّين الإطار الالزم للإنتاج ،وتخ�صي�ص
م�ص���ادره ،ويح��� ّدد طريق���ة توزي���ع الث���روة .وا�ستن���اد ًا �إلى هذه
تابع للإنتاج والتوزيع ،بل
النظر ّية ،ف� ّإن اال�ستهالك لي�س مح�ض ٍ
� ّإن االنتاج والتوزيع تابعان له من جه ٍة ما .وبعبار ٍة �أخرى :هناك
عالق ٌة متبادل ٌة بين اال�سته�ل�اك من جه ٍة ،وبين الإنتاج والتوزيع
من جه ٍة �أخرى :فاال�ستهالك ُيع ّد �آل ّي ًة ها ّم ًة في كيف ّية الإنتاج.
وال ّ
�شك ف���ي � ّأن ال�سيا�سات اال�ستهالك ّية ال�صحيحة  -تر�شيد
اال�سته�ل�اك  -لها ت�أثي ٌر بال ٌغ عل���ى ال�سيا�سات االقت�صاد ّية ،فمن
�ش�أنها �إيجاد حافزٍ في �أ�سواق اال�ستهالك؛ الأمر الذي ي�ؤ ّدي �إلى
زيادة الإنتاج ،وبالتالي ارتفاع م�ستوى الدخل العا ّم.
ولتر�شي���د اال�ستهالك فوائد ج ّمة ،ف�إ�ضاف��� ًة �إلى كونه منهج ًا
للرقي
�ضرور ّي ًا لال ّدخ���ار واال�ستثمار ،كذلك ُيع ّد �سبب ً���ا �أ�سا�س ّي ًا ّ
االقت�صادي.
ّ
وهن���اك م�س�أل ٌة ها ّم ٌة تجدر الإ�ش���ارة �إليها؛ وهيّ � :أن حاجات
االقت�ص���ادي العام(اقت�ص���اد كالن) ،ط ،6طهران ،من�ش���ورات نَي،
تف�ضل���ي ،فري���دون :النظ���ام
((( ّ
ّ
1371هـ�.ش� ،ص.3

«ال�س ��رف هو تجاوز الح� � ّد في ك ّل ٍ
فعل يفعل ��ه الإن�سان ،و�إن
ّ
كان ذلك في الإنفاق �أ�شهر»((( .
((( �أنظر :مباني االقت�صاد الإ�سالمي(مبانى اقت�صاد ا�سالمى) ،م�.س� ،ص.286-285
((( �سوف نتط ّرق �إلى بيان الفرق بين الإ�سراف والتبذير الحق ًا.
((( الأ�صفهاني ،المفردات في غريب القر�آن ،م�.س ،مادة «�سرف».

ل
دّتل

�أ -وجوب اجتناب الإ�سراف(((:

ىلثملا قرُّطلا

الإن�س���ان الما ّد ّية تُع ّد المح���ور الأ�سا�س للنظر ّي���ات االقت�صاد ّية
���ي ،وعند انعدام الحاجات
ف���ي النظامين الر�
أ�سمالي واال�شتراك ّ
ّ
الما ّد ّي���ة ال�ضرور ّي���ة ،ف���� ّإن عمل ّية اال�ستهالك �س���وف ت�ستم ّر من
ٍ
لكن اال�ستهالك في النظر ّية
خالل �إيجاد
حاجات ما ّد ّي ٍة كاذب ٍةّ .
يخت����ص بالحاجات الما ّد ّية فح�س���ب ،بل � ّإن بع�ض
الإ�سالم ّي���ة ال
ّ
دافع لدى الإن�سان
متط ّلبات الإن�سان المعنو ّية تعتبر �سبب ًا لإيجاد ٍ
إ�سالمي �أو�سع
ف���ي ذلك؛ �أي � ّأن دوافع اال�ستهالك ف���ي النظام ال
ّ
واال�شتراكي(((.
أ�سمالي
نطاق ًا من النظامين الر�
ّ
ّ
� -2أُ�س�س اال�ستهالك الأمثل في الإ�سالم:
� ّإن �أُ�س����س اال�سته�ل�اك الأمث���ل ف���ي النظر ّي���ة الإ�سالم ّية هي
عبارة عن التعاليم التربو ّية ال�سامية التي ت�ش ّكل منهج ًا �صحيح ًا
ً
ومتكام�ل�ا لتدبي���ر المعي�ش���ة ،ويمكننا التع��� ّرف عليها من خالل
الق���ر�آن الكريم والأحادي���ث المباركة ،ن�شير �إل���ى بع�ضها في ما
يلي:
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ن�ستله���م من �آيات القر�آن الكريم � ّأن الإ�سراف يقابل التقتير،
حي���ث قال تعالىَ } :والَّ ِذ َين إِ�ذا �أَ ْن َفقُوا لَ ْم يُ ْ�سرِ فُ���وا َولَ ْم يُ َقتُ ُروا َوكا َن بَ ْي َن
ذ ِل َك َقوا َم ًا{(((.

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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وت�ؤ ّكد تعاليمنا الدين ّية على � ّأن الإ�سراف من الأعمال الذميمة
ج��� ّد ًا ،حيث نه���ى القر�آن الكري���م نهي ًا �شديد ًا عن���ه ،وكذلك هو
ال�سنَن
الحال بالن�سبة للأحاديث ال�شريفة .فاهلل تعالى ع ّده من ُّ
و�سى �إِ َّال ُذ ِّريَّ ٌة ِّمن َق ْو ِم ِه َع َلى خَ ْو ٍف ِّمن ِف ْر َع ْو َن
الفرعون ّي���ةَ } :ف َما �آ َم َن ِل ُم َ
(((
���م �أَن يَ ْف ِتنَ ُه ْم َ إِو�نَّ ِف ْر َع ْو َن لَ َع ٍال ِفي الأَ ْر ِ�ض َو�إِنَّ ُه لَ ِم َن ا ْل ُم ْ�سرِ ِف َين{،
َو َم َل ِئهِ ْ
وتوع���د الم�سرفي���ن ٍ
أليم} :ال َج��� َر َم �أَنَّ َما ت َْد ُعونَ ِن���ي إِ�لَ ْي ِه لَ ْي َ�س
ّ
بعذاب � ٍ
لَ��� ُه َد ْع َو ٌة ِفي ُّالد ْنيَا َوال ِف���ي ال ِآخ َر ِة َوَ�أنَّ َم َر َّدنَا �إِلَ���ى ا ِهلل َو�أَنَّ ا ْل ُم ْ�سرِ ِف َين ُه ْم
اب ال َّنارِ {(((.
�أَ ْ�ص َح ُ
و ُيع��� ّد الإ�سراف في ا�سته�ل�اك الموارد الطبيع ّي���ة تع ّدي ًا على
حق���وق الآخرين ،و�إه���دار ًا للث���روة العا ّمة التي هي ح��� ٌّق لجميع
الب�ش���ر والأجي���ال كافة .وح�س���ب الر�ؤية الإ�سالم ّية ،ف���� ّإن نتيجة
الإ�س���راف والإنف���اق المفرط لي�ست �سوى �إه���دار الثروة العا ّمة،
علي Qفي هذا
وبال ّتال���ي حرم���ان ال�شّ عب منها .قال الإم���ام ّ
«ال�س ُ
رف َمثوا ٌة»(((.
ال�صددَّ :
((( الفرقان.67 :
((( يون�س.83 :
((( غافر.43 :
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،م�.س ،ج� ،68ص.347

�أ�سباب حرمة الإ�سراف:

ل
دّتل

االقت�صادي(نظام اقت�صادى �إ�سالم) ،ط� ،1إيران ،من�شورات
معزي ،ح�سين :نظام الإ�سالم
ّ
((( مي���ر ّ
الم� ّؤ�س�سة الثقاف ّية للعلم والفكر المعا�صر1378 ،هـ�.ش ،ج� ،2ص.102
((( مط ّهري� ،إطاللة على النظام االقت�صادي في الإ�سالم(نظرى به نظام اقت�صادى ا�سالم) ،م�.س،
�ص.56-55

ىلثملا قرُّطلا

ُيع ّد الإ�سراف خروج ًا عن م�ستوى التوازن؛ �أي عن حكم العقل
والإذعان لأهواء النف�س .فهو �إهدا ٌر للنعمة التي �أكرم اهلل تعالى
بها عباده؛ لإمرار معا�شه���م .ونتيجة هذا الإهدار هي البعد عن
رحمة اهلل تعالى ور�ضوانه(((.
فكم���ا � ّأن للمجتمع حق ًا في الأموال العا ّمة ،كذلك ف� ّإن له حق ًا
الخا�صة ،وبما � ّأن الإ�سراف ُيع ّد تع ّدي ًا
 �أي� ًضا  -في �أموال النا�سّ
الخا�صة
على حقوق المجتمع؛ فالنتيجة � ّأن الإ�سراف في الأموال
ّ
غير جائ���زٍ  .يقول العالمة ال�شهيد مرت�ض���ى المط ّهري Mفي
ه���ذا ال�ص���دد�« :إنّ الإ�س ��راف ،والتبذي ��ر ،و� ّأي ا�ستخ ��دا ٍم غي ��ر
م�ش ��رو ٍع للأم ��وال؛ ممنو ٌع .والمنع هنا لي� ��س نا�شئاً من حرمة
ه ��ذا العمل فح�س ��ب ،بل لأنّه � -أي�ضاً ُ -يع� � ّد ت�ص ّرفاً في الثروة
العا ّم ��ة من دون � ٍ
خا�صاً؛ فهو متعلّقٌ
إذن .فهذا الم ��ال ،و�إن كان ّ
بالمجتمع � -أي�ضاً .(((»-
ف�ض ًال عن ذل���ك ،ونظر ًا لمحدود ّية الم�ص���ادر االقت�صاد ّية،
ف� ّإن الإ�سراف هو �سبب لحرمان بع�ض النا�س من تلك الم�صادر.
وكذلك ،ف� ّإن اعتياد الإن�سان على الإ�سراف �سيجعل منه �شخ� ًصا
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�أنان ّي ً���ا وبعيد ًا عن المثل العليا التي �أرادها اهلل تعالى من عباده.
والأ�ص���ل  -عل���ى �أ�سا����س النظ���رة التوحيد ّي���ة ّ � ،-أن اهلل تبارك
أ�صلي ،ونحن جميع ً���ا م�ستخلفون من قبله،
وتعال���ى هو المالك ال ّ
���وع م���ن الت�ص ّرف م���ن دون �إذنه ور�ضاه؛ فه���و قبي ٌح وغير
وك ّل ن ٍ
مقبولٍ  ،ونحن نعلم � ّأن اهلل لم ي�أذن بالإ�سراف وال بالبخل(((.
الإ�سراف م�س� ٌ
ألة ن�سب ّي ٌة:

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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المراد من الإ�سراف تجاوز الح ّد في الإنفاق؛ �أي � ّأن الإن�سان
يتج���اوز الم�ست���وى المتعارف ف���ي �إنفاق المال ،فينف���ق �أكثر من
حاجته ،وي�سرف في ذلك .فعلى �سبيل المثال� :شخ�ص ال يتقا�ضى
في الي���وم �أكثر من دوالرين ،لكنّه ي�شت���ري لنف�سه ولأ�سرته ثياب ًا
بمئ���ات الدوالرات .وقد تط ّرق الإمام جعفر ال�صادق Qلهذا
«رب فقي ��ر هو �أ�س ��رف من الغن ��ي؛ �إنّ الغني
الأم���ر ،حي���ن قالّ :
ينفق م ّما �أوتي ،والفقير ينفق من غير ما �أوتي»(((.
وه���ذه الرواية ت�شير �إل���ى بع�ض الموارد الن���ادرة التي ال ي ّتبع
فيها الفقير برنامج ًا �صحيح ًا في معي�شته؛ وذلك حينما ينفق ما
المادي،
يك�سب���ه من مالٍ ي�سيرٍ في م�سائ���ل ال تتنا�سب مع و�ضعه
ّ
وبالتالي ُيهد ِر دخل���ه؛ ب�سبب �إ�سرافه .وبالت�أكيد ،ف� ّإن هذا الفعل
بالن�سب���ة للأثرياء قد ال يك���ون �إ�سراف ً���ا؛ �إذ � ّأن �إ�سرافهم يتحقّق
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،11ص.309
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج� ،4أبواب ال�صدقة ،باب كراهية ال�سرف ،...ح� ،4ص.55

عبر �إنفاقهم الأموال في �أمو ٍر �أ�ش ّد فداحة م ّما فعله هذا الفقير.

م���ا ي�شير �إلى � ّأن الإ�سراف م�س�أل��� ٌة ن�سب ّي ٌة؛ هو اختالف مع ّدل
مجتمع �إلى �آخ���ر؛ ل ّأن م�ستوى رفاه ّية ال�شعب ورق ّيه
الإنف���اق من
ٍ
بلد �إلى ٍ
���ي مختلف من ٍ
بلد.
ّ
االقت�ص���ادي �أو تدنّي م�ستواه المعي�ش ّ
فلر ّبما اقتناء بع�ض ال�سلع والم�ؤن �أو تقديم بع�ض الخدماتُ ،يع ّد
تج���اوز ًا عن الح ّد المتعارف في �أح���د المجتمعات النامية ،لكنّه
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج� ،4أبواب ال�صدقة ،باب ف�ضل الق�صد ،ح� ،2ص.52

ىلثملا قرُّطلا

اختالف الزمان والمكان ون�سب ّية الإنفاق:

ل
دّتل

ن�سبي ،حيث
وم���ن هنا ،ي ّت�ض���ح � ّأن معيار حقيق���ة الإ�س���راف ّ
تك���ون بع�ض م�صاديق الإنفاق ال�صادرة من بع�ض الأفراد م�ؤ ّدية
�إل���ى الوقوع في الإ�سراف ،ولكنّها لي�س���ت كذلك بالن�سبة للبع�ض
الآخر.
فبع�ض م���وارد الإنفاق التي ال يع ّدها الع���رف تجاوز ًا عن ح ّد
االعت���دال ،بينما يع ّدها العقل تجاوز ًا عن ذلك ،ال تُع ّد من �أمثلة
الإ�سراف؛ ولكنّه ُنهي عنها في بع�ض الأحاديث ،منها :قول الإمام
جعفر ال�صادق�« :Qإ َّن الق�ص َد �أم ٌر ُيح ُّب ُه ُ
اهلل ع َّز وج َّل ،و�إ َّن
بغ�ض� � ُه ُ
ال�س � َ
�رف �أم ٌر ُي ُ
طرح � َ�ك النَّوا َة؛ ف�إنِّها
اهلل ع َّز وج َّل حتّى َ
َّ
تَ�صل ُح ل�شي ٍء وحتّى �ص َّب َك َف�ض َل �شَ راب َِك»((( ،بينما هذه الأفعال
ال يع ّدها العرف اليوم �إ�سراف ًا.
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والح���ال كذلك بالن�سبة الختالف الزمان وتن ّوع الم�س�ؤول ّيات؛
�أي حينم���ا يتم ّت���ع النا����س بحي���ا ٍة مرفّه ًة ف���ي زمانٍ م���ا ،وي�شهد
مجتمعه���م تنامي ً���ا اقت�صاد ّي ً���ا؛ ف�س���وف يحظون بحي���ا ٍة �أف�ضل،
وب�إمكانه���م اقتناء �سل ٍ���ع �أكثر وذات جود ٍة عالي��� ٍة؛ وهذا بدوره ال
يع ّد �إ�سراف ًا ،لكن ب�ش���رط عدم الإفراط والطغيان .ومن هنا ،لو
ح���اول البع�ض في هذه المجتمعات المر ّفه���ة الإعرا�ض عن نعم
اهلل تعالى ،وق ّيدوا �أنف�سهم بحياة الفقر ،والعوز ،وارتداء الخرق
م���ن الثياب؛ ف� ّإن زهده���م هذا يحمل على الري���اء .فالبع�ض قد
يغف���ل عن حقيقة الحكمة العمل ّية في الإ�سالم ،وه�ؤالء موجودون
ف���ي ك ّل ع�صرٍ وم���كانٍ ؛ �إذ � ّأن �ضيق �إطار �أفكارهم يحفّزهم على
م�ؤاخ���ذة الآخرين جه ًال ،ح ّت���ى �أنّهم قد يعتر�ض���ون على الأئ ّمة
المع�صومين .Rفقد روى م�سعدة بن �صدقة � ّأن �سفيان الثوري
دخ���ل على الإمام ال�صادق Qفر�أى عليه ثياب ًا بي�ضاء ناعمة،
فقال لهّ � :إن هذا اللبا�س لي�س من لبا�سك ،ف�أجابه« :Qا�س َم ْع
ِم ِّن ��ي و ِع ما � ُ
ال و�آجِ ً
أقول َل � َ�ك؛ ف�إ َّن ُه خَ ي ٌر َل َك عاجِ ً
ال �إنْ �أنتَ ِم َّت
هلل P
ال�س َّن� � ِة و َل ��م َت ُم � ْ�ت َعلَى بِد َع� � ٍة� ،أُخ ِب ُر َك �أ َّن ر�س ��و َل ا ِ
َعلَ ��ى ُّ
كا َن ِف ��ي َزم � ٍ
الدنيا َف� َأحقُّ �أه ِلها
�ان ُمق ِف ٍر َجدبٍ ؛ َف�أ ّم ��ا �إذا �أق َبلَ ْت ُّ
((( مباني االقت�صاد الإ�سالمي(مبانى اقت�صاد ا�سالمى) ،م�.س� ،ص.290

ِبه ��ا �أبرا ُرها ال ُف ّجا ُرها ،وم� ِؤمنُوها ال ُمنا ِفقُوها ،و ُم�سل ُموها ال
وري؟! َف� � َوا ِ
هلل �إنِّي َل َم َع ما َترِى ما �أتَى
ُكفّا ُره ��اَ ،فم ��ا �أنكرتَ يا َث ّ
َعلَ � َّ�ي ُم ��ذ َع ِقل ��ت �صبا َح وال م�س ��ا َء و ِ
هلل ِفي ما ِلي َح ��قٌّ �أم َر ِني �أنْ
�أ�ضَ ع ُه َم ِ
و�ضعاً؛ �إال َو�ضَ ع ُتهُ»(((.

((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب دخول ال�صوفية ،...ح� ،1ص.65
((( العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،م�.س ،ج ،5كتاب ال�صالة ،باب ،7ح� ،11ص.19

ل
دّتل

�إذن ،ال ب ّد �أن تكون �أفعال الإن�سان وطريقة معي�شته من�سجم ًة
مع مقت�ضيات زمانه؛ فالإ�سراف م�س�أل ٌة ن�سب ّي ٌة!
والجدير بالذك���رّ � ،أن بع�ض موارد الإنف���اق تقت�ضي بذل �أموالٍ
كثي���ر ٍة؛ وال يع��� ّد ذلك �إ�سراف ً���ا؛ ل ّأن �إنف���اق المال بكث���ر ٍة � -أحيان ًا
 -يك���ون �سبب ً���ا لحفظها؛ وه���و بالتالي جز ٌء من ح�س���ن التدبير في

ىلثملا قرُّطلا

الثوري ق���ال للإمام
���ي ب���ن �أ�سب���اط � ّأن �سفي���ان
ّ
كم���ا روى عل ّ
علي بن �أبي طال���ب Qكان يلب�س
ال�ص���ادقُ :Qي���روى � ّأن ّ
الخ�شن من الثياب ،و�أنت تلب�س القوهي ال َم ْروي! فقال له:Q
يح َك� ،إ َّن َعل ّياً Qكا َن ِفي ز ِ
َمان ِ�ضيقٍ ؛ َف�إذا ات ََّ�س َع الزَّمانُ ،
« َو َ
َف�أبرا ُر الز ِ
َّمان �أو َلى ِب ِه»(((.
���وري ،يعتبرون
فذوي الفك���ر
المتحجر م���ن �أمثال �سفيان الث ّ
ّ
ارتداء الإمام المع�صوم Qالثياب الح�سنة تجاوز ًا عن الح ّد
المتع���ارف ،بينما ه���ذا الأمر الذي ل���م يكن رائج ًا ف���ي الأزمنة
ال�سالفة كان متعارف ًا في ذلك العهد.
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أغرا�ض مختلف��� ٍة ،مثل :الثياب
المعي�ش���ة؛ كاقتناء ٍ
ثي���اب مختلف ٍة ل ٍ
المخ�ص�ص���ة للن���وم �أو للعم���ل �أو لل�سفر �أو لل�ضياف���ة� ،أو ما ُيرتدى
ّ
ف���ي مختلف ف�صول ال�سنة؛ وهذا الأم���ر ال يعتبر �إ�سراف ًا؛ حيث �إ ّنه
من �ضرورات التدبير ف���ي المعي�شةُ .روي عن �إ�سحاق بن ع ّمار �أ ّنه
�س�أل الإمام مو�سى الكاظم :Qالرجل يكون له ع�شرة �أقم�ص ٍة،
ال�سرف؟ فقال« :Qال ،ول ِكنَّ ذ ِل َك �أبقَى ل ِثيا ِب ِه،
�أَيكون ذلك من َّ
ال�س َ
ِ
وب َ�صو ِن َك ِفي
المكان ال َق ِذرِ»(((.
رف �أنْ َتل َب َ�س َث َ
ول ِكنَّ َّ
لذل���ك ،ف� ّإن اقتناء ٍ
ثي���اب كثير ٍة بداعي الحاج���ة �إليها ح�سب
مقت�ضي���ات الزم���ان ،ال ُيع ّد من الإ�سراف بوج ٍ���ه؛ لأنّها ت�ستخدم
عن���د الحاج���ة �إليه���ا؛ عل���ى العك�س من ذل���ك ،الذي���ن يفرطون
في امت�ل�اك �أنواع الثي���اب ،ويك ّد�سونها ف���ي خزانتهم ،بحيث ال
يحتاجون �إليها كافّة؛ وهذا هو الإ�سراف بعينه.
ب -وجوب اجتناب التّبذير:
التبذير :التفري���ق ،و�أ�صله �إلقاء البذر وطرحه ،فا�ستعير ِّ
لكل
ُم�ض ِّي ٍ���ع لماله ،فتبذير البذر :ت�ضيي ٌع ف���ي الظاهر لمن لم يعرف
م�آل ما يلقيه(((.
يخ�ص الحاالت التي ي�صرف فيه���ا الإِن�سان �أمواله
والتبذي���ر ّ
ٍ
وفا�س���د .وبتعبيرٍ �آخ���رّ � :إن التبذير هو هدر
منطقي
ب�ش���كلٍ غير
ٍّ
((( الطبر�سي ،مكارم الأخالق ،م�.س� ،ص.98
((( الأ�صفهاني ،المفردات في غريب القر�آن ،مادة «بذر».

المال في غير موقعه؛ ولو كان قلي ًال ،بينما �إذا ُ�صرِ َف في مح ِّله،
فال ُيع ّد تبذير ًا؛ ولو كان كثير ًا(((.
والتبذي���ر  -دائم ًا  -م���ا يتالزم مع �إتالف الم���ال؛ ل ّأن �إنفاق
أغرا�ض غير عقالئ ّي ٍة هو �إهدا ٌر للثروة.
المال في � ٍ
لذا ،ف� ّإن �إهدار المال و�إنفاقه عبث ًا ُيع ّد من الأفعال المح ّرمة
دين ّي ًا� ،سوا ٌء �أكانت هذه العبث ّية من الناح ّية الك ّم ّية �أم من الناحية
النوع ّي���ة؛ �إذ يج���در بالإن�س���ان �أن ي�أخذ بعين االعتب���ار الجوانب
النوع ّية لم�ؤونته التي يقتنيه���ا ،ومدى كفاية الم�صادر الإنتاج ّية
والخدمات ّي���ة التي يعتم���د عليها في معي�شت���ه؛ �أي عليه �أن ي�سخّ ر
إنتاجي �أو خدماتي؛ بطريق ٍة يمكنه معها بلوغ �أق�صى
ك ّل م�ص���د ٍر � ٍّ
درجات اال�ستثمار؛ لكي ي�ستغ ّل طاقته الكامنة ب�شكلٍ �أمثل(((.
ل
دّتل

((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،8ص.452
((( مباني االقت�صاد الإ�سالمي(مبانى اقت�صاد ا�سالمى) ،م�.س� ،ص.292
((( الإ�سراء.27 :

ىلثملا قرُّطلا

إخوان ال�شياطين ،حيث
والقر�آن الكريم بدوره ع ّد المبذّرين � َ
ق���ال تعال���ى�} :إِنَّ ا ْل ُمبَ ِّذرِ َين َكانُو ْا �إ ِْخ َوا َن ال�شَّ يَ ِاطي���نِ َو َكا َن ال�شَّ ْي َطا ُن ِل َربِّ ِه
(((
َك ُفو ًرا{.
� ّإن اهلل �أعط���ى ال�شيطان قدر ًة وق ّو ًة وا�ستعداد ًا وذكاء ًا خارق ًا
ولكن ال�شيطان ا�ستفاد م���ن هذه الأُمور في غير مح ِّلها؛
للع���ادةّ ،
�أي ف���ي طريق �إغواء النا�س و�إبعاده���م عن ال�صراط الم�ستقيم.
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�أ ّم���ا كون المبذّرين �إخوان ال�شياطين؛ فذل���ك لأنّهم كفروا بنعم
اهلل ،حي���ث و�ضعوها في غير موا�ضعها تمام ًا؛ كما فعل ال�شيطان
���م � ّإن ا�ستخدام(�إخوان) تعني � ّأن �أعمالهم
مع ِنعم اهلل تعالى ،ث ّ
متطابق ٌة ومتنا�سق ٌة مع �أعمال ال�شيطان؛ كالأخَ وين اللَّذَ ين تكون
�أعمالهما مت�شابه ًة(((.
م�صاديق الإ�سراف والتبذير:
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معنى وا�سع ًا ج ّد ًا يتج ّلى في الأفعال
لكل َمتي الإ�سراف والتبذير ً
اليوم ّية للب�شر ،وقد تط ّرقت الن�صو�ص الدين ّية �إلى ذكرها ب�شكلٍ
مف�صلٍ ؛ ن�شير �إلى بع�ضها في ما يلي:
مجملٍ �أو ّ
الم�أكل والم�شرب} :يَا بَ ِني �آ َد َم ُخ ُذو ْا زِ ينَتَ ُك ْم ِعن َد ُك ِّل َم ْ�س ِج ٍد و ُك ُلو ْا
َوا�شْ َربُو ْا َو َال ت ُْ�سرِ فُو ْا �إِنَّ ُه َال يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْ�سرِ ِف َين{(((.
الإنف���اق والعطاء الذي يتج���اوز الح ّد المتع���ارفَ } :والَّ ِذ َين ِ�إ َذا
�أَن َفقُوا لَ ْم يُ ْ�سرِ فُوا{(((.
َ���د ن ََّج ْينَا بَ ِني �إ ِْ�س َرا ِئ َيل
طل���ب المقام واال�ستكبار في الأر�ضَ } :ولَق ْ
ِم َن ا ْل َع َذ ِاب ا ْل ُمهِ ينِ ِ ،من ِف ْر َع ْو َن �إِنَّ ُه َكا َن َعا ِليًا ِّم َن ا ْل ُم ْ�سرِ ِف َين{(((.
تج���اوز الح ّد في الق�صا�صَ } :و َال تَ ْقتُ ُل���و ْا ال َّن ْف َ�س الَّ ِتي َح َّر َم اهللُ �إِ َّال
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،8ص.453
((( الأعراف.31 :
((( الفرقان.67 :
((( الدخان.31-30 :

ل
دّتل

((( الإ�سراء.33 :
((( الزمر.53 :
((( غافر.28 :
((( ابن حنبل� ،أحمد :م�سند �أحمد ،الط ،بيروت ،دار �صادر ،الت ،ج� ،2ص.221
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب االهتمام ب�أمور الم�سلمين ،...ح� ،6ص.164

ىلثملا قرُّطلا

َ���د َج َع ْلنَا ِل َو ِليِّ ِه ُ�س ْل َطانًا َف َال يُ ْ�سرِ ف فِّي ا ْل َق ْت ِل �إِنَّ ُه
ِالح ِّق َو َمن ُق ِت َل َم ْظ ُلو ًما َفق ْ
ب َ
َكا َن َم ْن ُ�صو ًرا{(((.
ارت���كاب المعا�صي} :ق ْ
ُ���ل يَا ِعبَ ِاد َي الَّ ِذ َين �أَ ْ�س َرفُ���وا َع َلى �أَن ُف ِ�سهِ ْم ال
ُوب َج ِمي ًعا �إِنَّ ُه ُه َو ا ْل َغ ُفو ُر ال َّر ِح ُيم{(((.
تَ ْقنَ ُطوا ِمن َّر ْح َم ِة ا ِهلل �إِنَّ اهللَ يَغ ِْف ُر ال ُّذن َ
الق�ض���اء بين النا�س بغير حقٍّ َ } :و َقا َل َر ُج ٌل ُّم�ؤْ ِم ٌن ِّم ْن � ِآل ِف ْر َع ْو َن
يَ ْكتُ ُم �إِي َمانَ ُه �أَتَ ْقتُ ُلو َن َر ُج ًال �أَن يَقُو َل َربِّ َي اهللُ َو َق ْد َجاء ُكم بِا ْلبَيِّنَ ِات ِمن َّربِّ ُك ْم
���ك َك ِاذبًا َف َع َل ْي ِه َك ِذبُ ُه َو�إِن يَ ُ
َو�إِن يَ ُ
���ك َ�ص ِاد ًقا يُ ِ�ص ْب ُكم بَ ْع ُ�ض الَّ ِذي يَ ِع ُد ُك ْم �إِنَّ
اهللَ ال يَ ْه ِدي َم ْن ُه َو ُم ْ�سرِ ٌف َك َّذ ٌاب{(((.
يتو�ض�أ ،فقال له:
النبي� Pأنّ���ه م ّر ب�سعد؛ وهو ّ
وق���د ُروي عن ّ
ال�س ُ
رف ي ��ا َ�سع� � ُد؟!» .قال �سعد� :أَف���ي الو�ضوء ٌ
�سرف؟
«م ��ا ه ��ذا ّ
النبيَ « :Pن َعم ،و�إنْ ُكنتَ َعلَى نَهرٍ جارٍ»(((.
ف�أجابه ّ
�ال ا ِ
وعن���ه« :Pالخ ْل ��قُ ِعي � ُ
هلل»((( ،وكذلك ه���م �أُمنا�ؤه على
يتوجب على الإن�سان �أن ُينفق �أمواله في ما فر�ضه
مال���ه .وعليهّ ،
اهلل تعالى؛ بت�سخيرها لق�ضاء حوائجه وتلبية متط ّلبات معي�شته.
لذل���ك ،ف� ّإن الإنفاق الزائد عن الحاجة؛ ُيع ّد �إتالف ًا للمال ،و�سوء
ت�ص ّر ٍف فيه؛ بما ي�ؤ ّدي �إلى ال ٌ
إ�سراف والتبذي ٌر.
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وح�سب بع����ض الروايات ،ف���� ّإن الإ�سراف والتبذي���ر يتحقّقان
ح ّتى ف���ي طرح نواة التمر ،وما ف َُ�ضل من الم���اء� ،أو ارتداء ٍ
ثياب
�سلع ال نفع منها(((.
فاخر ٍة �أثناء العمل� ،أو اقتناء ٍ
فالبن���اء الذي يمكنن���ا �أن نقطن���ه �أو ن�سخّ ره لمناف���ع �أخرى،
ال يج���وز لن���ا تخريبه لمج��� ّرد ع���دم مطابقته لمو�ض���ة الع�صر؛
فه���ذا الخراب ه���و التبذير بعينه .وتدمير الحديق���ة التي تثرينا
�سنو ّي ً���ا بمحا�صي���ل زراع ّي ٍة وثم���ار طر ّي ٍة ،وت�شييد �أبني��� ٍة مح ّلها؛
ُيع��� ّد تبذي���ر ًا � -أي� ً
ض���ا  ،-حيث يمكنن���ا �أن ُن�ش ّيد ه���ذا البناء في
الأرا�ض���ي الف�سيح���ة الموجودة في �ضواح���ي المدينة؛ والتي هي
�أق��� ّل ثمن ًا و�أكثر م�ساح ًة .كما � ّأن �إهمال الحديقة ،وعدم االعتناء
ب�أ�شجاره���ا ،وكذلك عدم �صيانة المباني ح ّت���ى تندر�س؛ هو في
الحقيقة تبذي ٌر �أي� ًضا.
إ�سالمي ،يجب على َمن يمتلك حيوان ًا
وح�سب �أحكام الفقه ال
ّ
�أن يوفّر له الماء والكلأ ،و�إذا لم يتم ّكن من ذلك ،عليه �أن ُيطلقه؛
ليرع���ى ،و�إذا لم يفعل؛ ف� ّإن حاكم ال�شرع يرغمه على ذلك ،و�إذا
ل���م ي�ستجب لهذا الأمر؛ ف� ّإن حاك���م ال�شرع يتو ّلى ذلك .وبالطبع
لكن هذا
ف���� ّإن ملك ّية الإن�سان لماله تتيح له ح ّر ّية الت�ص ّرف فيهّ ،
الت�ص ّرف محدو ٌد؛ �إذ ال يجوز له �أن يتلف ماله عامد ًا(((.
((( انظر :الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج� ،4أبواب ال�صدقة ،باب ف�ضل الق�صد� ،ص.54-52
إ�سالمي(كل ّي���ات اقت�صاد ا�سالم���ى)� ،إ�شراف مح ّم���د واعظ زاده
((( المب���ادئ العا ّمة لالقت�ص���اد ال
ّ
الخرا�ساني ،ط ،1م�شهد المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�س���ة الأبحاث الإ�سالم ّية في الرو�ضة الر�ضو ّية المق ّد�سة،
ّ
1369هـ�.ش ،ج� ،1ص.267-266

�إذن ،ي ّت�ض���ح لنا م ّم���ا ُذ ِك َر �سع���ة نطاق الإ�س���راف والتبذير،
ويج���در بالإن�سان العاقل �أن يراع���ي الد ّقة واالعتدال في �إنفاقه؛
لي�صون نف�سه من الإثم والزلل في هذا المجال.
االختالف بين الإ�سراف والتبذير:

ت�ستعم���ل مفردت���ا الإ�س���راف والتبذير في كثير م���ن الأحيان
بمعنى ٍ
واحد؛ حيث يعطف �أحدهما على الآخر؛ توكيد ًا ،ونالحظ
ً
علي�« :Qأال َو�إ َّن �إعطا َء ِ
المال ِفي َغي ِر
ذل���ك في قول الإمام ّ
َح ِّق� � ِه ت ِ
َبذي� � ٌر َو� ٌ
الدني ��اَ ،و َ
ي�ض ُع ُه
إ�سرافَ ،وه� � َو َير َف ُع �صاح َب ُه ِفي ُّ
ّا�سَ ،و ُيهي ُن ُه ِعن َد ا ِ
ِفي ال ِآخر ِة ،و ُيك ِر ُم ُه ِفي الن ِ
هلل»(((.

ل
دّتل

((( الر�ضي ،نهج البالغة ،م�.س ،ج ،2الخطبة� ،126ص.7

ىلثملا قرُّطلا

المف�سرين في
ف���ي الواقع ،ال يوج���د هناك ٌ
بحث وا�ض ٌح عن���د ّ
التف���اوت الموجود بي���ن الإ�س���راف والتبذير ،ولكن عن���د الت�أ ُّمل
ب�أ�صل هاتين الكلمتين في اللغة ،يتب َّين � ّأن الإ�سراف؛ هو :الخروج
عن ح��� ّد االعتدال ،ولكن دون �أن نخ�سر �شيئ ً���ا؛ فمث ًال نلب�س ثوب ًا
ثمين ً���ا ،بحيث يعادل ثمنه �أ�ضعاف �سع���ر الملب�س الذي نحتاجه،
�أو �أنّن���ا ن����أكل طعام ًا غالي ًا بحي���ث يمكننا �إطعام ع ٍ
���دد كبيرٍ من
الفقراء بثمنه .ك ّل هذه �أمثل ٌة على الإ�سراف؛ وهي تم ّثل خروجنا
عن ح��� ّد االعت���دال ،ولكن م���ن دون �أن نخ�س���ر �شيئ ً���ا� .أ ّما كلمة
(تبذي���ر)؛ فهي تعني :ال�صرف الكثي���ر؛ بحيث ي�ؤ ّدي �إلى �إتالف
أ�شخا�ص من
ال�ش���يء وت�ضييعه ،فمث ًال نه ّيئ طعام ًا يكفي لع�شرة �
ٍ
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�أجل �إطعام �شخ�صين؛ كما يفعل ذلك بع�ض الجهالء ،ويعتبرون
ذلك فخر ًا ،حيث يرمون الطعام الزائد في المزابل(((.
والحال نف�سه بالن�سب���ة لإقامة مجال�س اللهو واللعب التي هي
مح�ض ،وكذلك ال�سهرات والحفالت التي غالب ًا ما يرافقها
�إث��� ٌم ٌ
تبذي ٌر و� ٌ
إ�سراف.
وف���ي النتيج���ة � ّإن �إنفاق ك ّل مالٍ في غي���ر طاعة اهلل تعالى؛
ه���و في حقيقت���ه � ٌ
إ�سراف وتبذي��� ٌر ،كما روي ع���ن الإمام جعفر
ال�ص���ادقَ « :Qم ��ن �أن َف� � َق �شَ يئ� �اً ِفي َغي� � ِر طا َع� � ِة ا ِ
هلل؛ َفه َو
بيل ا ِ
ُم َب ِّذ ٌرَ ،و َمن �أن َف َق ِفي َ�س ِ
هلل؛ َفه َو ُمقت َِ�ص ٌد»(((.
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الآثار ال�سلب ّية للإ�سراف والتبذير:

تط ّرقن���ا �آنف ًا �إل���ى بع�ض نتائ���ج الإ�سراف والتبذي���ر ال�س ّيئة،
وهناك نتائج �أخرى؛ مثل :ابتالء المجتمع باالختالفات الطبق ّية.
ف�أ�صح���اب الدخل العالي ي�ستولون على مقادير كبير ٍة من الثروة
العا ّم���ة ،ويهدرونه���ا في لهوه���م وعبثهم؛ بينما هن���اك كثير من
�أ�صح���اب الدخ���ل المتدنّي الذي���ن يعانون من الفق���ر ،ويعي�شون
حيا ًة ماد ّي ًة �صعب ًة ،وال يملكون ما ي�س ّد رمقهم .وال�سبب في ذلك
يعود �إلى الك ّم ّية الكبيرة من الأموال التي يمتلكها �أولئك الأثرياء
وطريق���ة معي�شته���م الت���ي يعتمدونه���ا؛ �أي � ّأن طبيع���ة الإ�سراف
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،8ص.459
((( النوري ،م�ستدرك الو�سائل ،م�.س� ،أبواب النفقات ،باب ،23ح� ،4ص.269

والتبذي���ر في الأم���وال والم�ؤونة التي ت�س���ود �أفعالهم ت����ؤ ّدي �إلى
عدم مباالتهم بالمجتمع ،وتبديد ثرواته ،و�إعرا�ضهم عن تقديم
ٍ
خدمات لأبناء جلدتهم ،وعدم توفير متط ّلبات معي�شتهم.

ل
دّتل

((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج� ،4أبواب ال�صدقات ،باب ف�ضل الق�صد ،ح� ،8ص.53

ىلثملا قرُّطلا

ومن النتائج ال�س ّيئة الأخرى للإ�سراف والتبذير؛ ابتالء الفرد
والمجتم���ع بالفقر والحرمان .فال ُم�س َرف الذي ال ُيح�سن التدبير
في معي�شته ،قد ُيبتلى بالفقر؛ ب�سبب �إ�سرافه ،وبالتالي ال يتم ّكن
م���ن ت�أمين متط ّلبات معي�شته .وكذلك ،ف� ّإن عدد ًا من الم�سرفين
ق���د ي�ؤ ّثرون �سلب ّي ًا على المجتم���ع بر ّمته �إثر �إ�سرافهم و�إهدارهم
الث���روة العا ّم���ة؛ �أي �أ ّنه���م يحرم���ون الآخرين م���ن ا�ستثمار هذه
الث���روة؛ ليكون �سوء ت�ص ّرفهم موجب ًا لحرم���ان المجتمع ،ورواج
الفقر فيه .يقول الإم���ام جعفر ال�صادق Qفي هذا ال�صدد:
ال�س َ
رف ُيورِثُ الفَق َرَ ،و�إ َّن القَ�ص َد ُيورِثُ ال ِغنَى»(((.
«�إ َّن ّ
وبتحريم الإ�س���راف والتبذير ،والمنع م���ن اكتناز الأموال،
إ�سالمي يكون كفي ًال بو�ضع
والت�شجيع على الإنفاق؛ ف� ّإن ديننا ال
ّ
منهج منا�س���ب الجتثاث االختالفات الطبق ّية من المجتمع؛ �إذ
يتم ذلك عبر �إتاح���ة الفر�صة للطبقة المحرومة؛ ال�ستثمار ما
ّ
كان زائ���د ًا عن حاجة الأثرياء؛ الأمر ال���ذي ي�ؤ ّدي �إلى تقلي�ص
���ي للفقراء .فلو دقّقنا
الف���ارق
الطبقي ،ورفع الم�ستوى المعي�ش ّ
ّ
في �إ�سراف بع����ض المترفين وعبثهم بالأم���وال؛ لوجدنا قطع ًا
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� ّأن اجتن���اب هذه الت�ص ّرفات من �ش�أنه �أن ي�س ّد رمق الكثير من
المحرومين ،ويوفّر لهم الك�سوة الالزمة .وكذلك ،ف� ّإن المباني
ال�ضخمة التي ي�ش ّيدها ه�ؤالء الأثرياء والتي
ال�شاهقة والق�صور ّ
تحفل بالكثير م���ن الأمتعة والأغرا����ض الفائ�ضة عن الحاجة؛
يمكن اال�ستعا�ضة عنها بما هو �أن�سب؛ ال�ستثمار الفا�ضل منها؛
لبن���اء منازل ب�سيط ًة ت����ؤوي من ال قدرة له عل���ى اقتناء منزلٍ ،
ٍ
ف�أ�صح���اب الق�ص���ور ع���اد ًة ال ينتفع���ون �إال م���ن ج ٍ
محدود
���زء
منها(((.
والق���ر�آن الكريم ب���دوره �أنّ���ب الم�سرفين والمبذّري���ن ت�أنيب ًا
�شدي���د ًا ،وذ ّم ت�ص ّرفاته���م ف���ي م���وارد كثي���رة ،حي���ث �أ ّكد على
�أ ّنه���م �س ُيح َرمون م���ن مح ّبة اهلل تعال���ىَ } :و ُه َو الَّ ِ���ذي �أَن�شَ �أَ َج َّن ٍات
َ���ات َو َغ ْي َر َم ْع ُرو�ش ٍ
َّم ْع ُرو�ش ٍ
َ���ات َوال َّنخْ َل َوال��� َّز ْر َع ُمخْ تَ ِل ًفا �أُ ُك ُل��� ُه َوال َّز ْيتُو َن
َوال ُّر َّم���ا َن ُمتَ�شَ ا ِب ًها َو َغ ْي��� َر ُمتَ�شَ اب ٍِه ُك ُلو ْا ِمن ثَ َم���رِ ِه ِ�إ َذا �أَ ْث َم َر َو�آتُ���و ْا َح َّق ُه يَ ْو َم
َح َ�ص ِ
���اد ِه َو َال ت ُْ�سرِ فُو ْا �إِنَّ��� ُه َال يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْ�سرِ ِف َين{((( .كم���ا قال تعالى في
���م ِعن َد ُك ِّل َم ْ�س ِج ٍ���د و ُك ُلو ْا
ال�ص���دد نف�س���ه} :يَا بَ ِني �آ َد َم ُخ��� ُذو ْا زِ ينَتَ ُك ْ
ي���ن{((( .و�ش ّبههم في �آي ٍة
���ب ا ْل ُم ْ�سرِ ِف َ
َوا�شْ َربُ���و ْا َو َال ت ُْ�سرِ فُ���و ْا �إِنَّ ُه َال يُ ِح ُّ
�أخ���رى بال�شياطي���ن الذي���ن عاقبته���م جهنّ���م وبئ����س الم�صير:
ِي���ل َو َال تُبَ��� ِّذ ْر تَ ْب ِذي ًرا�ِ ،إنَّ
ال�سب ِ
} َو� ِآت َذا ا ْل ُق ْربَ���ى َحقَّ��� ُه َوا ْل ِم ْ�س ِك َ
ي���ن َوا ْب َن َّ
((( مباني االقت�صاد الإ�سالمي(مبانى اقت�صاد ا�سالمى) ،م�.س� ،ص.291
((( الأنعام.141 :
((( الأعراف.31 :

ي���ن َكانُ���و ْا �إ ِْخ��� َوا َن ال�شَّ يَ ِاطي���نِ َو َكا َن ال�شَّ ْي َطا ُن ِل َربِّ ِ���ه َك ُفو ًرا{(((.
ا ْل ُمبَ ِّذرِ َ
و�أ�ش���ار القر�آن �إلى �سوء عاقبتهم ووجوب عذابهم في جهنّم:
}ال َج��� َر َم َ�أنَّ َم���ا ت َْد ُعونَ ِني �إِلَ ْي ِه لَ ْي َ�س لَ ُه َد ْع َو ٌة ِف���ي ُّالد ْنيَا َوال ِفي ال ِآخ َر ِة ََو�أنَّ
اب ال َّنارِ {((( .و�إلى � ّأن عاقبتهم
َم َر َّدنَا �إِلَ���ى ا ِهلل َو َ�أنَّ ا ْل ُم ْ�سرِ ِف َين ُه ْم َ�أ ْ�ص َح ُ
���م ا ْل َو ْع��� َد ف َ�أ َنج ْينَا ُه ْم َو َمن نَّ�شَ ���اء َو�أَ ْه َل ْكنَا
ه���ي اله�ل�اك} :ثُ َّم َ�ص َد ْقنَا ُه ُ
ا ْل ُم ْ�سرِ ِف َين{(((.
النهي عن اتّباع الم�سرفين

((( الإ�سراء.27 -26 :
((( غافر.43 :
((( الأنبياء.9 :
((( ال�شعراء.152-151 :
((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،11ص.430

ل
دّتل

���ي{ بيا ٌن رائ ٌع
وللعالم���ة ال�سيد مح ّمد ح�سين الطباطبائ ّ
ف���ي ه���ذا المج���ال ،حيث ق���ال« :وذل ��ك �أنّ الك ��ون على م ��ا بين

ىلثملا قرُّطلا

نهى الق���ر�آن الكريم عن اتّب���اع الم�سرفين ،و�ش ّب���ه �إ�سرافهم
بالف�س���اد ف���ي الأر�ض وع���دم �إ�صالحها ،ف���ي قوله تعال���ىَ } :وال
(((
����ض َوال يُ ْ�ص ِل ُحون{.
ي���ن ،الَّ ِذ َين يُ ْف ِ�س ُدو َن ِفي ا َلأ ْر ِ
ت ُِطي ُع���وا �أَ ْم َر ا ْل ُم ْ�سرِ ِف َ
فـ(الإ�س���راف) ه���و التج���اوز عن ح��� ّد قان���ون التكوي���ن وقانون
الت�شري���ع ،ومن الوا�ض���ح �أي� ً
موجب
ض���ا � ّأن � ّأي تجاوزٍ ع���ن الح ّد
ٌ
للف�ساد واالختالل؛ وبتعبيرٍ �آخرّ � :إن م�صدر الف�ساد هو الإ�سراف،
ونتيجة الإ�سراف هي الف�ساد �أي� ًضا(((.
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خا�ص� �اً يتالءم
�أجزائ ��ه م ��ن الت�ض ��ا ّد والتزاح ��م ،م�ؤ ّل ��فٌ ت�أليفاً ّ
مع ��ه �أج ��زا�ؤه بع�ضه ��ا م ��ع ٍ
بع�ض ف ��ي النتائ ��ج والآث ��ار؛ كالأمر
ف ��ي ك ّفت ��ي المي ��زان؛ ف�إنّهم ��ا عل ��ى ا�ضطرابهم ��ا واختالفهم ��ا
ال�شدي ��د؛ باالرتف ��اع واالنخفا� ��ض ،متوافقتان ف ��ي تعيين وزن
إن�ساني الذي هو جز ٌء
المت ��اع الموزون؛ وهو الغاية والعال ��م ال ّ
م ��ن الك ��ون .كذل ��ك الف ��رد م ��ن الإن�س ��ان؛ بم ��ا ل ��ه م ��ن القوى
والأدوات المختلف ��ة المت�ض ��ا ّدة مفط ��و ٌر عل ��ى تعدي ��ل �أفعال ��ه
و�أعمال ��ه؛ بحي ��ث تن ��ال ك ّل ق� � ّو ٍة م ��ن ق ��واه ّ
حظها المق� � ّدر لها،
وق ��د ُج ِه� � ّز ٍ
بعقل يم ّيز بي ��ن الخير وال�ش ّر ،ويعط ��ي ك ّل ذي حقٍّ
ح ّق ��ه .فالكون ي�سي ��ر بالنظام الجاري فيه �إل ��ى ٍ
غايات �صالح ٍة
مق�ص ��ود ٍة ،وه ��و ف ��ي ما بين �أجزائ ��ه من االرتب ��اط التا ّم ّ
يخط
ل � ٍّ
�كل من �أجزائه �سبي ً
خا�ص� �اً ي�س ّير فيها ب� ٍ
خا�ص ٍة؛ من
أعمال ّ
ال ّ
غي ��ر �أن يمي ��ل عن حاق و�سطها �إلى يمي ��نٍ �أو ي�سارٍ� ،أو ينحرف
ٍ
ب� ٍ
تفريط؛ ف�إنّ في الميل واالنحراف؛ �إف�ساداً للنظام
إفراط �أو
المر�سوم ،ويتبعه �إف�ساد غايته وغاية الك ّل .ومن
ال�ضروري �أنّ
ّ
خروج بع�ض الأجزاء عن ّ
خطها المخطوط لها ،و�إف�ساد النظم
المفرو� ��ض لها ولغيره ��ا ،ي�ستعقب منازعة بق ّي ��ة الأجزاء لها،
ف� ��إن ا�ستطاعت �أن تقيمه وتر ّده �إل ��ى و�سط االعتدال فهو ،و�إال
�أفنت ��ه وعفت �آثاره؛ حفظاً ل�صالح الك ��ون؛ وا�ستبقاءاً لقوامه.
م�ستثنى من هذه
والإن�س ��ان الذي ه ��و �أحد �أجزاء الكون ،غي ��ر
ً

الك ّل ّي ��ة ،ف� ��إن جرى على م ��ا تهديه �إليه الفط ��رة؛ فاز بال�سعادة
المق ّدرة له ،و�إن تع ّدى حدود فطرته و�أف�سد في الأر�ض؛ �أخذه
اهلل �سبحانه بال�سنين ،والمثالت ،و�أنواع النكال والنقمة؛ لع ّله
يرج ��ع �إل ��ى ال�صالح وال�سداد .ق ��ال تعالىَ :
}ظ َه� � َر الفَ�سا ُد ِفي
ال َب� � ِّر َوال َب ْح� � ِر ِبم ��ا َك ِ�س َب ْت َ�أ ْي � ِ�دي النّا� � ِ�س ِل ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع� � َ�ض ا َّل ِذي
َع ِم ُل ��وا َل َع َّل ُه� � ْم َي ْرجِ ُعونَ{((( .و�إن �أقام ��وا مع ذلك على الف�ساد؛
لر�سوخه ف ��ي نفو�سهم؛ �أخذهم اهلل بعذاب اال�ستئ�صال ،وط ّهر
الأر�ض من قذارة ف�سادهم»(((.
ج -ذ ّم البخل والتقتير:

ل
دّتل

((( الروم.41 :
((( الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،15ص.307-306
((( الفرقان.67 :

ىلثملا قرُّطلا

� ّإن البخل والتقتير (التفريط في الإنفاق) مفهومان يت�ضا ّدان
م���ع الإ�سراف والتبذي���ر (الإفراط ف���ي الإنفاق) .وه���ذه الخُ لق
ً
وتف�صي�ل�ا؛ ل ّأن فيها انحراف ًا ع���ن االعتدال في
مذموم��� ٌة جمل ًة
الإنف���اق الذي �أ ّكد عليه اهلل تعالى ف���ي كتابه المجيد؛ حيث نهى
تعال���ى عن البخ���ل والإ�س���راف ،و�أو�صى النا�س باتّب���اع الو�سط ّية
ف���ي الإنفاقَ } :والَّ ِذ َين إِ�ذا �أَ ْن َفقُوا لَ ْم يُ ْ�سرِ فُ���وا َولَ ْم يُقَت ُروا َوكا َن بَ ْي َن ذ ِل َك
َقوا َم ًا{(((.
والطري���ف � ّأن البخيل ،و�إن كان ثر ّي ً���ا؛ ف�إنّه ال يحيى حيا ًة
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كريمةً ،ويحرم نف�سه و�أهله م ّما يحتاجون �إليه رغم ا�ستطاعته
م���ن توفي���ره؛ فيبقى ذلي ًال بي���ن النا�س ببخل���ه وتقتيره .وقد
نه���ى الإم���ام جعفر ال�صادق Qعن طل���ب العون من هذا
ال�شخ����ص بقوله« :ت ِ
ِّين �إل ��ى ِ
الم ْر َف ِق
ُدخل َي َدكَ ِف ��ي َفمِ التن َ
خَ ي� � ٌر لَكَ ِمن طَ لَ ��بِ الحوائجِ �إلى َمن َلم َي ُك ��ن َله َفكانَ»(((،
فه���ذا الو�ص���ف كناي ٌة عن ر�س���وخ البخل والتقتي���ر في نفو�س
بع�ض النا�س.
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كم���ا � ّأن التعالي���م الإ�سالم ّي���ة ق ّبحت هذه الخ�صل���ة الرديئة؛
ل ّأن البخي���ل  -ف���ي الحقيق���ة  -يظلم نف�سه قب���ل �أن يظلم غيره،
حي���ث يمتنع من �إنف���اق بع�ض �أمواله لق�ض���اء حوائجه ،وال ينتفع
عليQ
منها؛ ليتم ّتع بها الآخرون بعد موته! وقد �أ�شار الإمام ّ
�إل���ى هذه الحقيق���ة ال ُم َّرة ،بقول���ه« :ال َبخي� � ُل َيبخ ُل َعلَ ��ى ِ
نف�س ِه
فالثري البخيل
بال َي�سي� � ِر ِم ��ن ُدنيا ُهَ ،و َي�س َم� � ُح ل ِو ّرا ِث ِه ِب ُك ِّله ��ا»(((.
ّ
يعي����ش في الدنيا حياة الفقراء ،ويعاني كما ُيعانون! بينما ُيح�شر
ي���وم القيامة في زم���رة الأثرياء و ُيحا�سب ح�سابه���م! قال الإمام
َعج َل ال َفق� � َر ا ّل ِذي ِمن ُه
���يَ « :Qعجِ بتُ لل َبخي � ِ�ل ا ّل ِذي ا�ست َ
عل ّ
الدنيا َع َ
َه� � َر َب ،وفا َت� � ُه ال ِغ َن ��ى ا ّل � ِ�ذي �إ ّيا ُه َطلَ � َ�بَ ،ي ُ
ي�ش
عي�ش ِف ��ي ُّ
�ساب الأغ ِنيا ِء!»(((.
حا�س ُب ِفي ال ِآخر ِة ِح َ
ال ُفقَرا ِء ،و ُي َ
((( الح ّراني ،تحف العقول ،م�.س� ،ص.365
((( الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.56
((( الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.330

فالبخي���ل ال ينفق �أمواله في ما يج���ب ،ويكتنزها لغيره؛ كما
علي« :Qال َبخي ُل خا ِزنٌ ِل َو َر َث ِت ِه»((( .لذا
�ص ّرح بذلك الإمام ّ
فهو �أ�سو�أ خل���ق اهلل تعالى ح�سب و�صف الإمام ال�صادق:Q
ِ
«�شرا ُر ُكم ُبخَ ال�ؤ ُكم»((( .وبالتالي ،فهو محرو ٌم من نعيم الآخرة
«ح ِّر َمت
وجن���ان الخلد؛ الأمر الذي �أكّد عليه ر�س���ول اهللُ :P
�انَ ،وال َب ِخي � ِ�ل ،والق ّت � ِ
الج َّن� � ُة َعلَ ��ى الم ّن � ِ
�ات»((( .وبالطب���ع ،ف� ّإن
عاقبت���ه لي�ست �س���وى جنّهم وبئ�س الم�صي���ر؛ طبق ًا لقول ر�سول
اهللِ :P
«�س َّت� � ٌة َيدخُ ُل ��و َن ال ّن ��ا َر ِب َغي� � ِر ِح�س ��ابٍ َ ...والأغ ِني ��ا ُء
بال ُب ِ
خل»(((.
التجمل:
د -وجوب اجتناب الإفراط في
ُّ

((( الآمدي ،غرر الحكم ودرر الكلم ،م�.س ،ح.464
((( الإح�سائي ،ابن �أبي جمهور :عوالي اللئالي ،تقديم ال�سيد �شهاب الدين النجفي المرع�شي ،تحقيق
الحاج �آقا مجتبى العراقي ،ط ،1قم المق ّد�سة ،مطبعة �سيد ال�شهداء1403 ،Qهـ.ق1983 /م،
ج� ،1ص.371
((( ابن بابويه ،من ال يح�ضره الفقيه ،م�.س ،ج� ،4ص.17
((( الهندي ،كنز العمل ،م�.س ،ح� ،44030ص.87

ل
دّتل

ف���اهلل تعالى ذكر بع����ض ِن َعمه ،وحفّز النا����س لالنتفاع منها،
َ���د َكا َن ِل َ�سبَ ٍ�إ ِف���ي َم ْ�س َك ِنهِ ْم �آيَ ٌة
ودع���ا �إل���ى �شكره عليها ،في قوله} :لَق ْ

ىلثملا قرُّطلا

�أج���ازت ال�شريع���ة للنا����س ا�ستثم���ار ِن َعم اهلل تعال���ى بطريق ٍة
معقول��� ٍة؛ ح�س���ب ال�ضواب���ط وال�ش���روط الت���ي ح ّددته���ا له���م؛
كم�شروع ّي���ة م�صادر الدخل ،واجتناب الإ�سراف والتبذير ،و�أداء
حقوق الآخرين.

131

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ

132

َج َّنتَ ِان َعن يَ ِمينٍ َو ِ�ش َم ٍال ُك ُلوا ِمن ِّرز ِْق َربِّ ُك ْم َوا�شْ ُك ُروا لَ ُه بَ ْل َد ٌة َطيِّبَ ٌة َو َر ٌّب
َغ ُفو ٌر{ (((،وقولهَ } :و�أَ َّما ِب ِن ْع َم ِة َربِّ َك َف َح ِّد ْث{(((.
كم���ا � ّأن كثير ًا م���ن الروايات والأحاديث � -أي� ً
ض���ا  -قد �أ ّكدت
بدوره���ا على �ض���رورة �شك���ر ِن َع���م اهلل تعالى ،واالعت���راف بها،
وذ ّمت �إنكارها ،والتظاهر بالفقر والحرمان .فلو �أنعم اهلل تعالى
وجب
الرقي والرفاهية؛ َ
على �إن�سانٍ نعم ًة تغ ّير م�سيرة حياته نحو ّ
عليه االعتراف بتل���ك النعمة ،وعدم التظاهر �أم���ام النا�س ب�أنّه
مح���رو ٌم .روي عن الإمام جعفر ال�ص���ادق�« :Qإ َّن َ
اهلل ُي ِح ُّب
�ض ال ُب� َؤ�س والتَّبا� َؤ�س؛ َف�إ َّن َ
الجما َل َوالت ََّج ُّم َلَ ،و ُيب ِغ ُ
اهلل �إذا �أن َع َم
َعلَى َع ِ
بد ِه بِنع َم ٍة � َأح َّب �أنْ َي َرى َعلَي ِه �أ َث َرها»(((.
وكما تو�صي تعاليمن���ا الدين ّية با�ستثمار النعمة ،والترفيه عن
النف�س ،والتج ّم���ل وفق القواعد والأ�صول؛ ف�إنّها في الوقت نف�سه
تنه���ى عن حياة البذخ ،والإفراط في التج ّمل ،واتّخاذه هدف ًا في
الحي���اة؛ �إذ � ّأن التج ّم���ل المف���رِ ط ذو عواقب وخيم��� ٍة على الفرد
والمجتمع.
الآثار ال�سلبية لحياة الترف والتج ّمل:

ن�شي���ر في ما يلي �إلى بع����ض الجوانب ال�س ّيئة من حياة الترف
((( �سب�أ.15 :
((( ال�ضحى.11 :
((( الطو�سي ،الأمالي ،م�.س ،المجل�س ،10ح� ،64ص.275

والتج ّمل المفرط:

ل
دّتل

((( العلق.67 :
((( الإ�سراء.83 :
((( الحديد.23 :
((( الإ�سراء.37 :

ىلثملا قرُّطلا

الغفلة عن ذك���ر اهلل تعالى :لو انتهج الإن�سان �أ�سلوب التج ّمل
المف���رِ َط في حياته؛ ف�سوف يق���ع في �شباك المظاه���ر الدنيو ّية
الب ّراقة ،ويغفل عن ذكر اهلل ع ّز وج ّل ،بحيث يطغى ويتم ّرد بدلَ
�أن ي�ستثمر النعمة بعقلٍ وتدبير ،وي�شكر خالقه عليها .قال تعالى
ف���ي كتابه المجيدَ } :ك َّال �إِنَّ الإ َِن�سا َن لَيَ ْطغَى� ،أَن َّر�آ ُه ْا�ستَ ْغنَى{((( ،وقال
 �أي� ًضا َ } :-و�إِ َذ�آ َ�أ ْن َع ْمنَا َع َلى الإ َِن�س ِان �أَ ْع َر َ�ض َونَ�أَى ب َِجا ِنب ِِه َو�إِ َذا َم َّ�س ُه ال�شَّ ُّرو�سا{(((.
َكا َن يَ�ؤُ ً
ابت�ل�اء الإن�س���ان بالفخ���ر والتك ّبر :ال �ش ّ
أهم
���ك ف���ي � ّأن �أحد � ّ
�أ�سب���اب التفاخ���ر عل���ى الآخري���ن والتك ّب���ر عليه���م؛ ه���و :ترف
الإن�س���ان ،و�إفراطه في زينته وتج ّمله .والقر�آن الكريم بدوره ذ ّم
هذه الأخالق ال�س ّيئة ذ ّم ً���ا �شديد ًا ،حيث قال تعالىِ } :ل َك ْيال تَ�أْ َ�س ْوا
(((
َع َلى َما َفاتَ ُك ْم َوال تَ ْف َر ُحوا ِب َما �آتَا ُك ْم َواهللُ ال يُ ِح ُّب ُك َّل ُمخْ تَ ٍال َفخُ ورٍ {.
����ض َم َر ًحا �إِن ََّك لَن تَخْ رِ َق الأَ ْر َ�ض
وق���ال � -أي� ًضا َ } :-و َال تَ ْم ِ�ش ِفي ا َلأ ْر ِ
َولَن تَ ْب ُل َغ ا ْل ِجبَا َل ُطوال{(((.
وذ ّم���ت الرواي���ات  -كذلك  -ت�سخي���ر ال ِّن َعم لأه ٍ
منهي
���داف ٍّ
عليQ
عنها؛ كالتك ّبر ،والتبختر ،والف�ساد ،حيث قال الإمام ّ
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ف���ي تف�سير قوله تعالىِ } :ت ْل َك ال ّدا ُر ال ِآخ��� َر ُة نَج َع ُلها ِل َّل ِذ َين ال يُري ُدو َن
����ض َوال َف�س���ا َداً{(((�« ،إ َّن ال َّر ُج� � َل َل ُيعجِ ُب� � ُه �أنْ َيكو َن
ُع ُل��� َّواً ِفي الأ ْر ِ
راك َنع � ِ�ل ِ
�راك نَع ِل ِه �أج َو َد ِمن ِ�ش ِ
ِ�ش � ُ
�صاح ِب ِهَ ،فيدخُ ُل تَحتَها»(((،
والمق�صود تحت عنوان التكبر والتبختر.

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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وحذّرت الأحاديث ال�شريفة بدورها من التك ّبر على الآخرين؛
لما يكمن في هذا الأمر من ٍ
وقبح ال يقبله ال�شرع ،وال العرف،
�سوء ٍ
و�إن كان ف���ي �أب�س���ط الأمور؛ ك�ش���راك النعل مث ًال .فه���ذا الخ ُلق
مرفو�ض ب� ّأي �شكلٍ كان ،وفي جميع مجاالت الحياة؛ في
الذمي���م
ٌ
الملب����س ،والم�سكن ،وو�سائل الزين���ة ،وما �إلى ذلك .ور ّبما يكون
ال�سبب في دعاء �أئمة �أهل البيت Rلأنف�سهم ولأتباعهم؛ ب� ْأن
يرزقه���م اهلل ما فيه كفاية لمعي�شتهم فح�سب؛ هو حفظ �أنف�سهم
حب ال ّدنيا ،وبال ّتالي النّجاة من
م���ن الغفلة ،ومن الوقوع ب�شباك ّ
يح�ض���ون الم�ؤمنين على عدم جمع
االبت�ل�اء بالتك ّبر .فقد كانوا ّ
ث ٍ
���روات طائل ٍة ،واالكتف���اء بما ي�س ّد حاجته���م ،ويكفي �أهلهم من
رزقٍ (((.
عدم االعتناء بالطبقة المحروم���ة من المجتمعّ � :إن الإفراط
((( الق�ص�ص.83 :
((( ابن طاوو�س ،علي بن مو�سى(ر�ضي الدين)� :سعد ال�سعود ،الط ،قم المق ّد�سة ،من�شورات الر�ضي؛
مطبعة �أمير1363 ،هـ�.ش� ،ص.88
Q
 :ال�صحيفة ال�سجاد ّية ،خط حاج عبد الرحيم �أف�شاري
((( الإمام علي بن الح�سين زين العابدين
زنجان���ي ،الط ،قم المق ّد�سة ،م� ّؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم المق ّد�سة،
1363 /1404هـ�.ش ،الدعاء.30

ل
دّتل

((( الر�ضي ،نهج البالغة ،م�.س ،ج ،4الحكمة � ،328ص.78
((( الهندي ،كنز العمال ،م�.س ،ج ،6ح� ،16840ص.528

ىلثملا قرُّطلا

في التج ّمل يجعل الإن�سان غاف ًال عن بني جلدته ،وال �س ّيما الطبقة
المحرومة .فحياة البذخ من ِق َبل البع�ض ،وعدم اكتراثهم بحقوق
أهم �أ�سباب رواج الفقر في المجتمع؛ الأمر الذي
الآخري���ن؛ من � ّ
علي Qحين ق���ال�« :إِ َّن َ
اهلل ُ�سبحا َن ُه َف َر َ
�ض
�أ�ش���ار �إليه الإمام ّ
ِف ��ي �أَم � ِ
�وال الأَغ ِنيا ِء �أَ ْقواتَ ال ُفقَرا ِءَ ،فم ��ا جا َع َف ِقي ٌر �إِ ّال بِما َم َن َع
َغ ِن � ٌّ�يُ ،
�ك»((( .وتط ّرقQ
واهلل تَعا َل ��ى َج � ُّ�د ُه �سا ِئ ُل ُه� � ْم َع ��نْ ذ ِل � َ
�إلى ه���ذا الأمر في منا�سب ٍة �أخرى بتف�صيلٍ �أكث���ر ،في قوله�« :إِ َّن
َ
اهلل َف َر� � َ�ض َعلَى الأَغ ِنيا ِء ِفي �أَموا ِل ِهم ِبقَد ِر ما يِك ِفي ُفقَرا َء ُهم،
وجه ُدوا؛ َف ِب َمن ِع ا َلأغ ِنيا ِءَ ،و َحقٌّ َعلَى ا ِ
هلل �أَنْ
و�إِن جا ُع ��وا و َع� � ُروا َ
ُي ِ
حا�س َب ُهم َيو َم ال ِقيا َم ِة و ُي َع ِّذ َب ُهم َعلَي ِه»(((.
فحق���وق الفقراء في �أموال الأثري���اء غير مق�صور ٍة في ٍ
جانب
ٍ
واحد ،بل هي ثابت ٌة في ع ّدة جوانب؛ كالزكاة ،والخم�س .ولو امتثل
ه�ؤالء الأثرياء لحكم ال�شرع ،و�أ َّدوا ما في ذ ّمتهم من حقوقٍ ؛ لما
�ساد الفقر في المجتمع ،ولعا�ش النا�س حياة الرفاهية والكفاف.
وقد �أ�شار الإمام جعفر ال�صادق� Qإلى هذه الحقيقة؛ عندما
قال�« :إِنَّما ُو ِ�ض َع ْت الزَّكا ُة؛ اخ ِتباراً للأَغ ِنيا ِءَ ،و َم ُعو َن ًة لل ُفقَرا ِء،
حتاجاً،
ّا�س �أَ ّدوا زَكا َة َ�أموا ِل ُهم ما َب ِق َي ُم�س ِل ٌم َفقيراً ُم َ
َو َلو �أَ َّن الن َ
�ض ُ
َوال�ستَغنَى بما َف َر َ
احتاجوا
ّا�س ما افتَق ُروا َوال
ُ
اهلل َلهُ ،و�إِ َّن الن َ
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َوال جا ُعوا َوال َع ُروا؛ �إِال ِبذُنوبِ الأَغ ِنيا ِء»(((.
حياة البذخ والإ�سراف في الإنفاق :ال ّ
�شك في � ّأن حياة التج ّمل
عاد ًة ما تترافق م���ع الإ�سراف والتبذير ،وعاقبة ت�ص ّر ٍ
فات كهذه
 بالطبع  -تتج ّلى في زلزلة �أركان المجتمع ،ورواج الف�ساد فيه؛ب�ش ّتى �أنواعه.
هـ -وجوب مراعاة االعتدال في المعي�شة:

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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� ّإن الح��� ّد المعقول من ا�ستثمار ِن َعم اهلل تعالى والمق ّرر ح�سب
تعاليم ديننا الحني���ف؛ هو ما كان مطابق ًا لالعتدال والو�سط ّية.
فالإنف���اق المعت���دل؛ يعني :خل ّوه م���ن الإ�س���راف والتقتير في �آنٍ
ٍ
واحد ،وقد ع ّبرت عن���ه الأحاديث بـ (الق�صد) �أو (االقت�صاد).
علي بن الح�سين Qيطل���ب من اهلل تعالى �أن يكرمه
والإم���ام ّ
ال�س ِ
رف َواالز ِديا ِدَ ،و َق ّوم ِني
بهذه النعمة بدعائهَ « :و ُ
احجب ِني َعن ّ
بال َب ِ
ذل َواالق ِت�صا ِد»(((.
���وب يكون البذل فيه
واالعتدال ف���ي ا�ستهالك ال ِنعمة هو �أ�سل ٌ
متن ّوع ً���ا ،ويتم ّك���ن الإن�س���ان من خالل���ه من تلبي���ة حوائجه ،كما
�أنّه ي����ؤ ّدي �إلى نظم �أمور معي�شت���هُ .رو َِي � ّأن �أحد �أ�صحاب الإمام
جعف���ر ال�ص���ادق� Qس�أل���ه ،فقال� :إنّ���ا نكون ف���ي طريق م ّكة
فنري���د الإح���رام ،فال يكون معن���ا نخال ٌة نتد ّلك به���ا من النورة،
((( ابن بابويه ،من ال يح�ضره الفقيه ،م�.س ،ج ،2كتاب الزكاة ،باب علة وجوب الزكاة ،ح� ،1579ص.7
((( ال�صحيفة ال�سجاد ّية ،م�.س ،الدعاء.30

فند ّلك بالدقيق ،فيدخلني من ذلك ما اهلل به �أعلم .قال:Q
ي�س ِفي ما �أ�صلَ َح
«مخافة الإ�سراف؟» .قلت :نعم .قالَ « :Qل َ
ال َب� � َد َن �إ�س � ٌ
�راف� .أن ��ا ُر َّبما �أم ��رتُ بالنّقي فيلت بال َّزي � ِ�ت َف�أتَد َّل ُك
ب� � ِه� ،إ َّنم ��ا الإ�س � ُ
�راف في م ��ا �أتلَ ��فَ الم ��ا َل و�أ�ضَ َّر بال َب � ِ
�دن» .قلت:
والملح ،و�أن ��تَ ت ِ
َقد ُر َعلَى
فم���ا الإقتار؟ ق���ال�« :Qأك ُل الخب ِز
ِ
َغي� � ِر ِه» .قل���ت :فالق�صد؟ قال« :Qالخبزُ ،وا َّللح� � ُم ،وا َّلل َبنُ ،
وال�سمنُ ؛ َم َّر ًة ذا ،و َم َّر ًة ذا»(((.
وال َّزيتُ َّ ،
الميزان من الإ�سراف والتقتير:

((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج� ،4أبواب ال�صدقات ،باب ف�ضل الق�صد ،ح� ،10ص.54-53

ل
دّتل

لذا ،ف� ّإن كيف ّية توفير م�صاريف الأ�سرة يجب �أن تكون متوازن ًة

ىلثملا قرُّطلا

خا�ص ًة لك�سب المال؛ ف� ّإن بع�ض الروايات
كما � ّأن هناك حدود ًا ّ
الخا�صة؛ �إذ
خا�ص ًة في ت�ص��� ّرف الإن�سان ب�أمواله
ّ
َذ َك��� َرت حدود ًا ّ
الخا�صة ،ف���� ّإن الإن�سان غير مخ��� ّولٍ ب�أن
ح�س���ب قواعد الملك ّي���ة
ّ
يت�ص ّرف ب�أمواله من دون �ضابط ٍة ،وكيفما ي�شاء ،بل هناك حدو ٌد
ٌ
و�شروط في ذلك تق ّي���ده؛ باالعتدال ،وعدم الإ�سراف .لذلك ،ال
يج���وز لمال���ك المال �أن ي�سرف ف���ي �إنفاقه ،ويتج���اوز الح ّد ع ّما
تتط ّلب���ه معي�شته .فالإنفاق من �أ�سمى �أنواع الت�ص ّرف في الأموال
ولكن هذا الت�ص ّرف ال ب ّد �أن يكون محدود ًا وم�شروط ًا؛
الخا�صةّ ،
ّ
باالعتدال ،والو�سط ّية؛ فال الإ�سراف محمو ٌد ،وال التقتير.
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بين عدم الإ�سراف وع���دم التقتير في �آنٍ ٍ
واحد((( .فالمال يكون
�سبب ًا؛ لبقاء الفرد ،ونظم �أمور المجتمع؛ عندما ال يكون م�صدر ًا
ٍ
للإف���راط والتفريط؛ لأنّ���ه� ،إن �أُن ِفقَ ب�إف ٍ
بتفريط؛
���راط �أو ُح ِف َظ
لأ�صب���ح �آل ًة تق�ض���ي على الفرد والمجتمع مع ً���ا؛ حيث �أ ّكد الإمام
���ي Qعلى ذل���ك حينما قالَ « :ل ��نْ َيه ِل َك َم ��ن اقت ََ�ص َد»(((.
عل ّ
وكذلك قال في ه���ذا ال�صددَ « :من َلم ُي ِ
ح�س ��ن االق ِت�صا َد �أهلَ َك ُه
ال ُ
إ�سراف»(((.

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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ومن الم�ؤ ّكد � ّأن الأ�سلوب ال�صحيح في الإنفاق له فوائد ج ّم ٌة؛
رقي المجتمع اقت�صاد ّي ً���ا ،ورفاه ّية جميع �أبناء المجتمع،
منه���اّ :
وارتف���اع كفاءة الف���رد والمجتم���ع ،بالإ�ضافة �إل���ى دوام النّعمة.
وهناك كثير من الأحاديث في هذا الم�ضمار ،نذكر منها ما يلي:
علي« :Qالقَ�ص ُد َمثرا ٌة»(((.
عن الإمام ّ
وعنه� Qأي� ًضا« :االقت�صا ُد ُي ِ
نمي القَلي َل»(((.
وعن الإمام مو�سى الكاظمَ « :Qمن اقت ََ�ص َد َو َق َن َع؛ َب ِق َيت
َعلَي ِه النِّع َم ُةَ ،و َمن َب َّذ َر َو�أ�س َر َف؛ زا َلت َعن ُه النِّع َم ُة»(((.
((( الحكيمي ،معيارهاى اقت�صادى در تعاليم ر�ضوى(باللغة الفار�سية) ،م�.س� ،ص.83
((( الح ّراني ،تحف العقول ،م�.س� ،ص.85
((( الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.445
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج� ،4أبواب ال�صدقات ،باب ف�ضل الق�صد ،ح� ،4ص.52
((( الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.39
((( الح ّراني ،تحف العقول ،م�.س� ،ص.403

وف���ي رح���اب الإنف���اق ال�صحي���ح؛ �سيت�سنّ���ى لمعظ���م النا�س
اال�ستف���ادة من الث���روات وجمي���ع الإمكان ّي���ات المتاح���ة لق�ضاء
حوائجهم ،وبالتالي �سينجو المجتمع من مهلكة الفقر ،ويتخ ّل�ص
�أبنا�ؤه من م�صاعب الغالء المفتعل والحرمان من النعمة.

((( ل�سان العرب ،ابن منظور ،م�.س ،ج� ،8ص ،298ما ّدة«قنع».
((( ابن الأثير ،مجد الدين :النهاية في غريب الحديث والأثر ،الط ،الم ،من�شورات المكتبة الإ�سالم ّية،
الت ،ج� ،4ص.114
((( النراق���ي ،محمد مه���دي :جامع ال�سعادات ،الط ،الم ،من�شورات �إ�سماعيلي���ان ،الت ،ج� ،2ص.101
والمق�صود هنا طبع ًا االكتفاء بما يحتاجه الإن�سان بنف�سه من �ضرورات حياته.

ىلثملا قرُّطلا

وللقناع���ة نتائ���ج حميدة �أ�ش���ار �إليه���ا المع�صومون Rفي
�أحاديثهم ،نذكر منها ما يلي:
���يَ :Q
«طلَب ��تُ ال ِغ َن ��ىَ ،فم ��ا َوج ��دتُ �إال
ق���ال الإم���ام عل ّ

ل
دّتل

و -القناعة(الر�ضا بالن�صيب):
«القَناع ��ة بالفت ��ح :ال ِّر�ض ��ا بال ِق ْ�س � ِ�م»((( .وف���ي اللغ���ة تعن���ي
«الر�ضا بالي�سير من العطاء»(((.
و«القناعة �ض ّد الحر�ص؛ وهي ملك ٌة للنف�س تُوجِ ب االكتفاء
بق ��در الحاج ��ة وال�ضرورة من المال ،م ��ن دون �سعي وتعب في
طل ��ب الزائ ��د عن ��ه؛ وه ��ي �صف� � ٌة فا�ضل� � ٌة يتو ّق ��ف عليه ��ا ك�سب
�سائ ��ر الف�ضائ ��ل ،وعدمها ي� ��ؤ ّدي بالعبد �إلى م�س ��اوئ الأخالق
والرذائل»(((.
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بالقَناع ِةَ ،علَيكُم بالقَنا َع ِة تَ�ستَغنُوا»(((.

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ

وقال الإمام جعفر ال�صادق« :Qال ِغنَى ِفي القَنا َع ِةَ ،و ُهم
َيطل ُبو َن ُه ِفي َكث َر ِة ِ
المال َفال َيجِ ُدو َنهُ»(((.
علي بن مو�س���ى الر�ضاَ « :Qم ��ن َر ِ�ض َي
كم���ا قال الإم���ام ّ
هلل تَعال ��ى بالقلي � ِ�ل ِم ��ن ال� � ِّرزقِ ؛ َر ِ�ض � َ�ي ُ
َع ��ن ا ِ
اهلل ِمن� � ُه بالق ِ
َليل
ِم ��ن ال َعم � ِ�ل» ،وقال� Qأي� ً
ض���ا« :ال َي ُ
�سلك َطري� � َق القَنا َع ِة �إال
َر ُج�ل ِ
�ان� :إ ّم ��ا ُمت َع ِّب ٌد ُيري ُد �أج َر ال ِآخ ��ر ِة �أو َكري ٌم َيت َن َّز ُه ِمن ِلئا ِم
الن ِ
ّا�س»(((.
�إذن ،ال حيل���ة الب���ن �آدم �س���وى �أن ي ّتخذ القناع���ة منهج ًا في
معي�شت���ه ،و�إال �ستلتهمه نيران الحر�ص وتق�ض���ي عليه .وقد �شكا
رج��� ٌل �إل���ى الإمام ال�ص���ادق� Qأنّه يطلب في�صي���ب وال يقنع،
وتنازع���ه نف�سه �إلى ما ه���و �أكثر منه ،وقال له :ع ّلمني �شيئ ًا �أنتفع
به ،فقال ل���ه الإمام�« :Qإنْ كا َن م ��ا َيك ِف َ
يك ُيغ ِني � َ�ك؛ َف�أدنَى
يك ال ُيغ ِن َ
م ��ا ِفيها ُيغني ��ك ،و�إنْ كا َن ما َيك ِف َ
يك؛ َفك ُُّل ما ِفيها ال
ُيغ ِن َ
يك»(((.

 ((( 140المجل�سي ،بحار الأنوار ،م�.س ،ج� ،66ص.399
((( ابن بابويه ،محمد بن علي بن الح�سين(ال�صدوق) :معاني الأخبار ،الط ،طهران ،من�شورات مكتبة
ال�صدوق1379 ،هـ�.ش� ،ص.230
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،م�.س ،ج� ،75ص.349
((( الكليني ،الكافي ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب القناعة ،ح� ،10ص .139والجدير بالذكر �أنّ القناعة
�شخ�ص لأحد المع�صومين� Rأنّه
تك���ون في الإنفاق واال�ستهالك ،ولي�س في الإنت���اج ،فعندما قال
ٌ
يملك م ً
اال يكفيه حتّى �آخر عمره وال حاجة بالعمل والتجارة؛ نهره الإمام ولم ي�ؤ ّيده في ذلك.

و�سبيل ك�س���ب القناعة والر�ض���ا بالن�صيب؛ ع ّين���ه لنا الإمام
ِ
ال�صادق Qفي قولهُ :
«انظر �إلى َمن ُهو ُد َ
المقدر ِة،
ونك ِفي
ِ
وال ت ُ
َنظ ��ر �إل ��ى َمن ُهو َف َ
المقدر ِة؛ ف� ��إ َّن ذ ِل َك �أقنَع َل َك
وقك ِفي
بِما ُق ِ�س َم َل َك»(((.

والفقراء في المجتمع على ق�سمين ،هما:
 الذي���ن ال يتم ّكنون من ا�ستيفاء حقّوقهم في المجتمع؛ مهمابذل���وا من جه ٍ
���ود؛ ب�سبب عجزهم ع���ن العم���ل؛ كالمعاقين،
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،8كتاب الرو�ضة ،ح� ،338ص.244

ل
دّتل

���ي؛ ف���� ّإن الفقير هو ال���ذي ال يملك
وطب���ق اال�صط�ل�اح الدين ّ
الكفاف في معي�شته.

ىلثملا قرُّطلا

ز -الإنفاق في �سبيل المعروف وم�ساعدة الفقراء:
م���ن المفرو����ض عل���ى ك ّل م�سل ٍ���م �أن ُيبرم���ج حيات���ه الفرد ّي���ة
واالجتماع ّية طبق �أ�ص���ول دينه ومبادئه ،وي�ؤ ّدي �أعماله وفق ذلك.
إن�سان الحقَّ بب���ذل �أمواله في ما يحتاج
كم���ا � ّأن اهلل تعالى من���ح ال َ
ٍ
بواجبات في
�إلي���ه ،وا�ستثمار ِنعم الطبيعة؛ ففي الوق���ت ذاته ك ّلفه
ه���ذا الم�ضمار ،و�ألزمه ب�أداء حقوق الآخرين؛ كالخم�س ،والزكاة،
والح���قّ المعلوم .والإذعان له���ذا التكليف  -بالت�أكي���د  -من �ش�أنه
تقلي�ص م�ست���وى الفقر في المجتمع .وللفق���راء والم�ساكين مكان ٌة
ها ّم ٌة في المنهج ال�صحيح لبذل الأموال ح�سب التعاليم الإ�سالم ّية.
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ّ
ُ�صر ،والمر�ضى.
والطاعنين في ّ
ال�سن ،والأطفال الق ّ

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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لكن دخلهم ال ي�ضاهي حاجتهم
 الذي���ن يتم ّكنون من العملّ ،الما ّد ّية ،وال يتم ّكنون من بلوغ درجة الكفاف.
حي���ث � ّإن لهاتين الفئتين حق ًا في �أموال الأثرياء وبيت المال؛
الأم���ر الذي �أ ّكد عليه القر�آن الكري���م وكثير من الأحاديث ،فقد
م���دح اهلل �سبحانه وتعالى عباده الم�ؤمنين بقول���هَ } :و ِفي �أَ ْموا ِلهِ ْم
ائل َوالمح��� ُر ِوم{((( ،ويقول العالمة
الطباطبائي{ في
َح ٌّق ِل ّل�س ِ
ّ
خا�ص� � ًة � -سيرة المتّقين
تف�سي���ر هذه الآية« :هذه الآية تب ّين َ -
ف ��ي جنب النا� ��س؛ وهي� :إيتاء ال�سائ ��ل والمحروم ،وتخ�صي�ص
ح ��قّ ال�سائ ��ل والمح ��روم ب�أ ّن ��ه في �أمواله ��م  -مع �أ ّن ��ه لو ثبت؛
ف�إ ّنم ��ا يثب ��ت ف ��ي ك ّل م � ٍ
�ال  -دلي � ٌ�ل عل ��ى �أنّ الم ��راد �أ ّنه ��م يرون
ب�صف ��اء فطرته ��م �أنّ في �أموالهم ح ّقاً ،فيعمل ��ون بما يعملون؛
(((
ن�شراً للرحمة ،و�إيثاراً للح�سنة».
طرق ا�ستفادة الفقراء من الأغنياء:

علي Qقوله�« :إِ َّن َ
اهلل ُ�س ْبحا َن ُه َف َر َ
�ض ِفي
ُروي عن الإمام ّ
�أَ ْم � ِ
�وال ا َلأغْ ِني ��ا ِء �أَ ْق ��واتَ ا ْل ُف َق ��را ِءَ ،فما ج ��ا َع َف ِقي� � ٌر؛ �إِ َّال بِما َم َن َع
َغ ِن � ٌّ�يُ ،
واهلل تَعا َل ��ى َج � ُّ�د ُه �سا ِئ ُل ُه ْم َع ��نْ ذ ِل � َ�ك»((( .وهذا الحديث
((( الذاريات.19 :
((( الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،18ص.369
((( الر�ضي ،نهج البالغة ،م�.س ،ج ،4الحكمة� ،328ص.78

ل
دّتل

((( الأنفال.41 :
((( التوبة.60 :
((( المعارج.25-24 :
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،3كتاب الزكاة ،باب فر�ض الزكاة ،...ح� ،11ص.500

ىلثملا قرُّطلا

يثب���ت � ّأن اهلل ع ّز وج ّل فر�ض للفقراء في �أموال الأغنياء فري�ض ًة
ت�س ّد حاجتهم .ويمكن ا�ستيفاء حقوق الفقراء من �أموال الأغنياء
بع ّدة طرقٍ  ،منها:
الخم����س :قال تعالىَ } :و ْاع َل ُمو ْا �أَنَّ َما َغ ِن ْمتُم ِّمن �ش َْي ٍء ف َ�أنَّ ِهلل ُخ ُم َ�س ُه
َو ِلل َّر ُ�س ِ
ال�سب ِِيل{(((.
ول َو ِل ِذي ا ْل ُق ْربَى َوا ْليَتَا َمى َوا ْل َم َ�س ِاكينِ َوا ْبنِ َّ
َراء َو ِ
قات ِل ْل ُفق ِ
الم�ساكينِ {(((.
ال�ص َد ُ
الزكاة :قال تعالى�} :إِنَّما َّ
ائل
ّ
الحق المعلوم :قال تعالىَ } :والَّ ِذ َين ِفي �أَموا ِلهِ ْم َح ٌّق َمع ُلو ٌم ِل ّل�س ِ
(((
علي ب���ن الح�سينQ
َوالمح��� ُر ِوم{  .وقد �س����أل رج ٌل الإمام ّ
ع���ن معنى
(الحق المعلوم) في ه���ذه الآية ،فقال« :Qالحقُّ
ّ
ي�س ِم ��ن الزَّكا ِة،
المعل ��و ُم .ال�شَّ ��ي ُء ُيخرج� � ُه ال َّر ُج ُل ِم ��ن ما ِل ِه َل َ
ال�ص َد َق� � ِة المفرو�ضَ َتي ��نِ » .فقال الرج���ل :ف�إذا لم يكن
َوال ِم ��ن َّ
«هو
من ال���زكاة وال من ال�صدقة ،فما هو؟ فق���ال الإمامُ :Q
ال�شَّ ��ي ُء ُيخر ُِج� � ُه ال َّر ُج ُل ِمن ما ِل� � ِه؛ �إنْ �شا َء �أَك َث� � َر ،و�إِنْ �شا َء َ�أ َق َّل
َعلَى َقد ِر ما َي ُ
ملك» .فقال له الرجل :فما ي�صنع به؟ قال:Q
« َي ِ�ص ��ل ِب� � ِه َر ِح َماًَ ،ويقرِي ِب ِه �ضَ ي َف� �اًَ ،ويِحم ُل ِب ِه َك ًّ
ال� ،أو َي ِ�ص ُل ِب ِه
�أَخَ � �اً َل� � ُه ِفي ا ِ
هلل� ،أو ِلنائ َب ٍة َتنُو ُب� �هُ» .فقال الرجل :اهلل يعلم حيث
يجعل ر�ساالته(((.
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فالح ��قّ المعلوم :هو المال الزائ���د على الخم�س والزكاة؛ �إذ
يجب عل���ى �صاحب المال �أن ي�ساعد الفقراء بح�سب ا�ستطاعته.
وختام ً���ا ،هناك مالحظة تج���در الإ�شارة �إليها ف���ي هذا الإطار؛
���ق الفقراء في �أم���وال الأغنياء ال ُي�س��� ّوغ لهم انتزاعه
وه���ي � ّأن ح ّ
ٍ
ا�ضطرابات و�أعمال �شغب؛
ب�أنف�سه���م؛ ل ّأن هذا الأمر ي�ؤ ّدي �إل���ى
لذا ف� ّإن الم�س�ؤول عن تح�صيل هذا المال وتق�سيمه بين الفقراء؛
الولي الفقيه الذي يتو ّلى مقاليد
�إ ّما �أ�صحاب الأموال �أنف�سهم� ،أو ّ
الحكم.
 -3النزعة اال�ستهالك ّية المفرطة:
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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أ�سمالي
� ّإن اله���دف الأ�سا����س للمذهبي���ن االقت�صاد ّيي���ن :الر�
ّ
واال�شتراكي؛ محدو ٌد ف���ي �إ�شباع رغبات الإن�سان الما ّد ّية ،وتلبية
ّ
�شهواته ،ولي�ست لهم���ا � ٌ
أهداف �أخرى تُذ َكر .بينما جعل الإ�سالم
االقت�صادي الأ�سمى :ا�ستثما َر ال ِّنعم والخدمات المتاحة؛
هدف���ه
ّ
بطريق ٍة ُمثلى؛ لكي ينع���م الإن�سان ب�سالمة النف�س والج�سم مع ًا؛
وذل���ك عبر االمتثال لأوامر اهلل تعال���ى .وبالتالي ،ف�إنّه �سينعم -
�أي� ًضا  -بر�ضا ر ّبه ويتق ّرب �إليه.
وبالطب���ع ،ف� ّإن الإعرا�ض عن ه���ذا الهدف ،وعدم �أخذه بعين
االعتب���ار من ِق َب���ل البع�ض؛ نا�ش ٌ
���ئ من جهلهم بحقيق���ة الحياة،
وحر�صه���م ال�شديد عل���ى الدنيا .فهذا الحر����ص ي�سلبهم فر�صة

ٍ
ٍ
خدمات و�أموالٍ ب�شكلٍ
مطلوب .لذا،
مي�س ٌر لهم من
ا�ستثمار ما هو ّ
ذ ّمت تعاليمن���ا الدين ّية ا�ستهالك الإمكان ّي���ات الما ّد ّية المتاحة؛
ري���اء ًا ،وبه���دف التباهي والتفاخ���ر على الآخري���ن ،ومناف�ستهم
مناف�س��� ًة غير م�شروع ٍة ،وما �إلى ذلك من نوايا رذيل ٍة؛ واعتبرتها
دواف���ع �سلب ّي��� ًة ال تتنا�س���ب و�ش����أن الإن�سان ال�صال���ح .وتبدو هذه
الحقيق���ة جل ّية لن���ا في كالم ر�س���ول اهللَ « :Pم ��ن َلب� � َ�س َثوباً
َفاخت ��ا َل ِفي� � ِه؛ خَ َ�س ��فَ ُ
اهلل ِب� � ِه ِم ��ن �شَ ِفي� � ِر َج َه َّن ��مَ ،وكا َن َقري ��نَ
قارونَ»(((.

((( ابن بابويه ،من ال يح�ضره الفقيه ،م�.س ،ج� ،4ص.13

ل
دّتل

وم���ن �أجل ت�سلي���ط ال�ضوء على ه���ذا المو�ضوع اله���ا ّم ،يجب
تق�سيم���ه �إلى �أربع���ة �أبواب ،وف���ق التالي� :أ�سباب �شي���وع النزعة
اال�ستهالك ّية المفرطة ،والعواق���ب الوخيمة للنزعة اال�ستهالك ّية

ىلثملا قرُّطلا

���ي ال تُقا�س بقدرته
� َّإن قيم���ة الإن�س���ان في المجتم���ع الإ�سالم ّ
اال�ستهالك ّية ،فلي�س من ال�صحي���ح �أن تكون ف�ضيلة الإن�سان بين
�أبناء جلدته منوط ًة بمقدار �إنفاقه الأموال؛ �أي� :إذا زاد ا�ستهالكه
تر�سخت الق َي���م والمبادئ
الم���ا ّد ّي؛ ع�ل�ا مقامه! لذل���ك ،ك ّلم���ا ّ
الدين ّية في المجتمع؛ ف� َّإن ال َّرغبات الذَّ ميمة في اال�ستهالك بين
�أبنائ���ه تنح�سر �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،وت�صل �إل���ى �أدنى درج ٍة لها .ويجدر
الح�سا�سة �أه ّم ّي ًة بالغ ًة ،كي
بالم�سلمي���ن �أن يعيروا هذه الم�س�أل���ه َّ
ي�صونوا �أنف�سهم من عواقبها الوخيمة.

145

المفرط���ة ،والمعي���ار الأن�سب في اال�سته�ل�اك ،وكيف ّية الت�ص ّدي
للنزعة اال�ستهالك ّية المفرطة.
�أ� -أ�سباب النزعة اال�ستهالك ّية ال ُمفرِطة:

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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ال يختل���ف اثنان ف���ي � ّأن الهدف الأ�سا�س م���ن اال�ستهالك هو
توفي���ر ُّ
الظروف المالئمة للإن�سان ،ومنحه الطاقة الالزمة؛ كي
ت�ستم��� ّر عجل���ة حياته بال���دوران .فهو يه ّيئ جانب ًا م���ن متط ّلباته
ع���ن طريق ا�سته�ل�اك ال�سل���ع ،وت�سخير بع����ض الخدمات؛ وهذا
خا�صة
الأم���ر بذاته لي�س اعتباط ّي ً���ا ،بل � ّإن له �ضواب���ط ومعايير ّ
�شخ�ص؛ ف�س���وف ينعك�س ت�أثيره���ا على المجتمع
لو راعاه���ا ك ّل
ٍ
الرقي والتط ّور هي
بر ّمت���ه .فالمجتمعات التي تبلغ �أعلى درجات ّ
ا�ستهالكي يطابق القواع���د والمعايير التي
الت���ي ي�سودها نظ���ا ٌم
ٌّ
ال تتعار�ض م���ع حكم العقل والمنط���ق؛ �أي � ّأن هناك تنا�سق ًا بين
الإمكان ّي���ات المتواف���رة فيها ومتط ّلب���ات �أبنائها؛ مث���ل :ت�شجيع
الإنتاج المح ّلي ،وتقلي�ص حجم الب�ضائع الم�ستوردة.
فالحياة التي ت�شوبها النزع���ة اال�ستهالك ّية ال ُمفرِ َطة لو�سائل
ال ّترفيه و�سائر الخدمات؛ هي حيا ٌة م�شوب ٌة بالمخاطر ،وال تب�شّ ر
بخيرٍ  ،ول���ن تع ّمها ال�سعادة .فعدم تر�شي���د اال�ستهالك ،و�إهمال
أ�سباب عدي���دةٌ ،منها ما
إنتاجي في المجتم���ع ،لهما � ٌ
الجان���ب ال ّ
يلي:

حب التناف�س:
ّ

المتو�سط���ة والمحرومة ف���ي المجتمع
بع����ض �أبن���اء الطبق���ة
ّ
تناف�س غير متكافئ مع الطبق���ة المرفّهة؛ ب�سبب
���خ ٍ
يقعون في ف ّ
انبهاره���م بحياة البذخ والترف لهذه الطبق���ة؛ �إذ �أنّهم يت�أ ّثرون
بمبادئ وهم ّي ٍة ال قيمة لها .فهم يعتقدون � ّأن اال�ستهالك المفرِ ط
اجتماعي راقٍ ؛ لذلك ي�سخّ رون مواردهم االقت�صاد ّية ح�سب
�ش�أ ٌن
ٌّ
معايي���ر وهم ّية ،ويتنا�سون واقع حياتهم؛ فيتو ّرطون في م�صاعب
ال تُحمد عقباها.

ل
دّتل

((( ال ّ
لكن ا�ستثمار
�شك في � ّأن الإنفاق ال ُمفرط من �أموالٍ يقتر�ضها الإن�سان؛ ُيع ّد من الأمور المذمومةّ ،
القرو�ض في �أعمال �إنتاج ّية وغيرها لي�س من الأمور المذمومة.

ىلثملا قرُّطلا

ٍ
مو�ضوع
محدود بفئ ٍة مع ّين ٍة �أو
والتناف����س في اال�ستهالك غير
ٍ
ما ،ب���ل له �أمثل���ة عدي���دة؛ كالتناف�س م���ع الأق���ارب ،والجيران،
والأ�صدقاء .فعل���ى �سبيل المثال :قد ي�شتري الإن�سان ثوب ًا هو في
���ى عنه �أو باهظ الثم���ن بالن�سبة له� ،أو يتناول طعام ًا ال يرغب
غن ً
فيه �أو ال يتنا�سب ودخله المحدود .والأمثلة من هذا القبيل كثير ٌة
ال ح�صر له���ا؛ �أبرزها  -اليوم  :-التج ّمالت الزائفة في حفالت
ال���زواج و�سائ���ر المنا�سب���ات العائل ّية ف���ي الأح���زان والم�س ّرات؛
�إذ تتج ّل���ى فيها مظاهر الإ�س���راف ،والتبذي���ر ،والتج ّمل ،وحياة
بو�ضوح .فهذا البذخ قد يجعل حياة البع�ض رهن
البذخ الذميمة
ٍ
القرو����ض والدي���ون ال ُمنْهِ َك���ة((( ،و�أحيان ًا ي�ش ّل اقت�ص���اد الأ�سرة
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بالكام���ل� .إذ � ّأن ح ّم���ى التناف����س ال ُمفرِ ط ف���ي اال�ستهالك؛ من
�ش�أنه���ا �أن تغ ّير م�س���ار حياة البع�ض؛ لدرجة �أ ّنه���م يق ّل�صون من
ٍ
منا�سبات كهذه!
ال�ضروري لمعي�شتهم؛ وي ّدخرونه لمثل
�إنفاقهم
ّ
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حب التناف�س في اال�ستهالك ال ُمفرِ ط
ومن ناحي ٍة �أخ���رىّ � :إن ّ
يتنافى مع مبادئ الأخالق الحميدة ،وي�ش ّكل �سبب ًا لرواج الف�ساد
في المجتم���ع ،ناهيك عن عواقبه االقت�صاد ّي���ة ال�س ّيئة .ولذلك،
ردع���ت تعاليمنا الدين ّية عن ك ّل هذه الأفعال ،و�أ ّكدت على وجوب
الت�ص ّدي لها ب�ش ّتى ال�س ُبل.
نوع  -كهذا  -م���ن التناف�س ال�س ّيئ وبين
ويج���ب التميي���ز بين ٍ
التناف����س المحم���ود؛ الذي يتج ّلى ف���ي ال�سبق �إلى عم���ل الخير،
وك�سب ر�ضا الإله .وبالت�أكيد ،ف� ّإن الأحاديث والروايات ال�شريفة
علي:Q
نه���ت عن التناف�س الذميم ،وح ّذرت منه :عن الإمام ّ
«ال َت ُكنْ ِم َّمن ُينا ِف ُ�س ِفي ما َيفنَىَ ،و ُي ِ
�سام ُح ِفي ما َيبقَى»(((.
حب حياة البذخ من قبل الأثرياء:
بّ -
أهم �أ�سباب النزعة اال�ستهالك ّي���ة ال ُمفرِ َطة لدى الب�شر
�أح���د � ّ
وبذخ من ِق َب���ل �أثرياء المجتمع.
حب العي����ش برفاهي ٍة ٍ
يكم���ن في ّ
فه����ؤالء ي�ستهلك���ون �إمكان ّي ٍ
���ات ما ّد ّي��� ًة �ضخم ًة �أكثر م ّم���ا تتط ّلبه
معي�شته���م ب� ٍ
أ�ضعاف م�ضاعف���ة؛ ب�سبب �أنان ّيته���م ،وطلب ًا لإ�شباع
((( الر�ضي ،نهج البالغة ،م�.س ،ج ،4الحكمة� ،150ص.39

�شهواته���م ورغباته���م ال ُمفرِ َط���ة� ،إذ � ّأن اال�سته�ل�اك ال ُمفرِ ط -
باعتقاده���م ُ -يع ّد من الق َيم النبيل���ة! فيتناف�سون في ما بينهم؛
فخ���ر ًا ،وزهو ًا؛ بغير حقٍّ  .وه�ؤالء الأثرياء ال يعيرون �أه ّم ّي ًة لأبناء
جلدته���م ،وه ّمه���م الوحي���د هو الم�صال���ح الما ّد ّية فق���ط ،بينما
حوائ���ج الفقراء والمحرومي���ن؛ من الم����أكل ،والملب�س ،والعالج
لي�س���ت لها � ّأي �أه ّم ّي��� ًة لديهم ،ب���ل �إنّهم يقتنون ال�سل���ع الفاخرة
والب ّراقة؛ ح ّت���ى لو ا�ستوجب الأمر ا�ستيراده���ا من خارج البالد
ب�أثمانٍ باهظ ٍة.
الآفات الثقاف ّية:

ل
دّتل
ىلثملا قرُّطلا

���ب �آخر ف���ي ر�س���وخ النزعة
���ي ه���و �سب ٌ
� ّإن االنح���راف الثقاف ّ
اال�ستهالك ّية ال ُمفرِ َطة ل���دى البع�ض؛ وهو ٌ
نا�شئ من �شيوع ثقافة
تقلي���د الغير التي تتناف���ى مع حكم العقل .ف�شع���وب بع�ض بلدان
ترج���ح اقتناء الب�ضائع الم�ست���وردة ،وتُعرِ �ض عن
العال���م الثالث ّ
الب�ضائ���ع المحل ّية؛ �إثر �سيطرة الثقاف���ة الغرب ّية الذميمة عليها.
والأمور التي ت�ساعد على ترويج هذه الثقافة بين ال�شعوب كثيرةٌ،
منه���ا :الدعاي���ات والإعالن���ات التجار ّي���ة ،وال�سيا�س���ة الخاطئة
لبع����ض المنتجين المحل ّيين؛ ب�سب���ب انح�سار هدفهم في الربح،
و�إنت���اج �سل ٍ���ع مح ّلية غير مرغ ٍ
���وب فيها؛ كونه���ا متدن ّية الكفاءة،
ٍ
مرغوب فيها؛ كونها عالية الكفاءة.
�سلع �أجنب ّي ٍة
و�إنتاج ٍ
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الثقافي في المجتم���ع ذو ت�أثيرٍ على
كم���ا � ّأن تدنّي الم�ست���وى
ّ
الثقافي
اال�ستهالكي ل���دى الفرد والمجتم���ع .فال�ضعف
المنه���ج
ّ
ّ
ير�سخ ف���ي النف�س نزع ًة ا�ستهالك ّي��� ًة مفرط ًة .كما
من �ش�أن���ه �أن ّ
� ّأن البرامج التربو ّية الخاطئ���ة تُع ّد من الأ�سباب الم�ساعدة على
���ي عواقب وخيمة
�شي���وع هذا ّ
التوج���ه المنحرف .وللتدنّي الثقاف ّ
ت�ؤ ّث���ر على اقت�ص���اد البلد بر ّمت���ه؛ �إذ ي�سوق �أبن���ا َء المجتمع �إلى
اقتناء �سل���ع �أجنب ّي ٍة ،و�إهمال ال�سلع المح ّل ّي���ة ال�صنع؛ لدرجة � ّأن
بع����ض المنتجي���ن المح ّل ّيين ي�س ّوغون لأنف�سه���م ّ
الغ�ش من خالل
ٍ
بعالم���ات تجار ّي ٍة �أجنب ّي ٍة .وللأ�سف
عر�ض ب�ضائعهم في ال�سوق
�سير�سخ في �أذهان النا�س
ال�شدي���د ،ف� ّإن هذا االنحراف
الثقافي ّ
ّ
مب���د�أ �أف�ضل ّية البلدان ال�صناع ّي���ة من جميع النواحي ،ولي�س من
فيتوهمون ب�أف�ضل ّيته���ا في �ش ّتى
الناحي���ة االقت�صاد ّية فح�س���بّ ،
المج���االت ،مثل :اللغة ،وتربية الأطف���ال ،ونوع الم�أكل والملب�س،
وح ّت���ى ف���ي الآداب والأعراف .و�آث���ار هذه الثقاف���ة �ستظهر على
جلي؛ �إذ �ست�سود بينهم روح االتّكال ّية على
الأجيال القادمة ب�شكلٍ ٍّ
الآخرين ،و�ستتزلزل �أركان مجتمعهم �أمام � ّأي نائب ٍة يتع ّر�ض لها
ب���ك ّل �سهول ٍة؛ لأ ّنه���م م�سته ِل ُكون فقط ،وال يف ّك���رون �إال في �إ�شباع
بطونهم ،وتلبية رغباتهم الدنيو ّية.
التعليمي:
النظام
ّ

تعليمي ت�أثي ٌر ف ّعا ٌل على �أبناء المجتمع في �أ�سلوب
نظام
� ّإن لك ّل ٍ
ٍّ

اال�سته�ل�اك؛ �سلب ّي ً���ا �أو �إيجاب ّي ً���ا .وقد �أثبتت التجرب���ة � ّأن و�صايا
المع ّلمين وتعاليمهم التي يغذّون �أذهان تالمذتهم بها ،لها ت�أثي ٌر
ملمو� ٌ���س عليهم؛ في تق ّبلهم �إ ّياها ب�سهول ٍة .لذا ،لو �أو�صى المع ّلم
تالمذت���ه بتر�شيد ا�سته�ل�اك القرطا�س ّية ،وع���دم الإ�سراف في
الملب�س والم����أكل ،و�سائر الخدمات المعي�ش ّي���ة؛ ف� ّإن ذلك �سوف
ال ينعك����س عل���ى ت�ص ّرفاتهم وح�س���ب ،بل على المجتم���ع بر ّمته؛
فين�ش����أ جي ٌل مقت�ص ٌد ي ّتبع مبادئ تربو ّي��� ًة �صحيح ًة .لكن ،لو كان
و�شجع تالمذته
الأم���ر بالعك�س ،وانته���ج المع ّلم �أ�سلوب الب���ذخّ ،
ٌ
م�سرف ُيثقل كاهل
عل���ى اال�ستهالك المفرط؛ ف�سوف ين�ش�أ جي ٌل
المجتمع.
الدعايات وو�سائل الإعالم:
ل
دّتل
ىلثملا قرُّطلا

� ّإن و�سائ���ل الإع�ل�ام ب�أنواعه���ا تلع���ب دور ًا ها ّم ً���ا ف���ي انتهاج
الإن�س���ان �سيا�س��� ًة �صحيح ًة ف���ي اال�ستهالك �أم �سيا�س��� ًة خاطئ ًة،
مث���ل :الإذاع���ة ،والتلفزي���ون ،وال�صح���ف؛ بمختل���ف �أنواعه���ا،
والكت���ب ،والإعالن���ات التجار ّي���ة .فالعدي���د من النا����س ي�سلكون
الطريق الخط�أ؛ ب�سب���ب ت�أ ّثرهم بالمنهج الخاطئ لبع�ض و�سائل
الإعالم والدعايات العارية ع���ن الحقيقة ،فيقتنون �سلع ًا فاخر ًة
وزين��� ًة ال ه���دف منها �س���وى التج ّم���ل ال ُمفرِ ط ،وهن���اك �آخرون
ينتهج���ون الم�سلك ال�صحيح في اال�ستهالك؛ مت�أ ّثرين بالطريقة
ال�صحيحة التي ت ّتبعها بع�ض و�سائل الإعالم.
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�إذن ،ن�ستنتج م ّما ُذ ِك َر � ّأن �أحد �أ�سباب تخ ّلف بع�ض المجتمعات
ع���ن عجلة التط ّور يع���ود �إلى الأ�سلوب ال ُمف���رِ ط في اال�ستهالك.
وبالطب���ع ،ف� ّإن البلدان ال�صناع ّية هي الم�ستفيد الوحيد من هذه
الظاه���رة المنحرفة .و ُيع ّد الإفراط في اال�ستهالك مر� ًضا ف ّتاك ًا
���ب لإهدار ثرواته���ا ،وتزلزل
ي�صي���ب البل���دان الفقيرة؛ لأنّه �سب ٌ
�أركان اقت�صادها والح�ؤول دون انتعا�ش اال�ستثمار فيها(((.
ب -العواقب الوخيمة للنزعة اال�ستهالك ّية ال ُمفرِطة:
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� ّإن الإن�سان بطبعه ي�سعى وراء الم�شتهيات وال يكتفي بما ي�س ّد
حاجت���ه منها ،بل يطلب الزيادة منها؛ ف�ل�ا يمكن �إ�شباع رغباته
مهما زاد من نطاق ا�ستهالكه .وبعد تلبية ك ّل رغب ٍة� ،ستظهر لديه
رغب ٌة �أخرى؛ وهذه العجلة �ست�ستمر بالدوران على هذا المنوال.
وم���ن ٍ
جانب �آخر ،ف���� ّإن الإمكان ّيات االقت�صاد ّي���ة وم�صادرها في
الكرة الأر�ض ّية محدودةٌ ،وال يمكنها تلبية الرغبات الالمحدودة
للب�ش���ر .لذا ،ف���� ّإن هذه الرغب���ات ال ُمفرِ ط���ة؛ �ست�ؤ ّدي �إل���ى ت�أزّم
�أو�ض���اع الف���رد النف�س ّية ،وقد تتمخّ �ض عنها وق���وع �أحداث ٍ
�شغب
في المجتمع �أو ح ّتى نزاعات و�إراقة دماء.
ٍ
متعارف ويتجاوز
وطبق التعالي���م الإ�سالم ّية ،فك ّل �إنفاقٍ غير
ح ّد الكف���اف ُيع ّد ا�ستهالك ًا مفرط ًا .وله���ذا الإنفاق نتائج �سلب ّية
((( لمزيد من ّ
االطالع ،انظر :الحكيمي ،درا�سة ظاهرة الفقر والتنمية(�شنا�سي فقر وتو�سعه) ،م�.س،
ج� ،2ص.224-212

ل
دّتل

((( الحكيمي ،الحياة ،م�.س ،ج� ،3ص.103-102

ىلثملا قرُّطلا

و�أ�ض���رار فادحة كبيرة ج��� ّد ًا ،حيث يت�س ّبب ف���ي� :إهدار الثروات
والإمكان ّي���ات المتاح���ة ،وع���دم ا�ستثمار الم�ص���ادر االقت�صاد ّية
بطريق��� ٍة مثلى ،وهالك الفرد ،وتزل���زل �أركان المجتمع ،وتح ّمل
ٍ
نفق���ات �إ�ضاف ّي ٍة في المعي�ش���ة ،وتح ّمل �أ�ض���را ٍر فادح ٍة ،وحدوث
ٍ
ا�ضطراب���ات وم�ش���اكل ،والتبع ّي���ة االقت�صاد ّي���ة ،وتهديد �سالمة
ال���روح والج�سد ،وع���دم التن ّعم بالث���روة ب�شكلٍ �أمث���ل ،وحرمان
الإن�سان من كرامة النف�س و�صفاء الباطن ،والتخاذل والتكا�سل،
وخ�س���ارة الأم���وال الم ّدخرة؛ وم���ا �إلى ذلك م���ن عواقب وخيم ٍة
تُنهِ ك الإن�سان ،وتجعل المجتمع هزي ًال غير متما�سك.
فاال�سته�ل�اك ال ُمف���رِ ط للنعم���ة؛ ُيع��� ّد �سبب ً���ا لتنام���ي النف�س
البهيم ّية في الإن�سان وهيمنتها عليه ،ومن ّثم ي�ؤ ّدي �إلى انحطاطه
ف���ي المجتمع .وله���ذا ال�سبب ع ّدت التعالي���م الدين ّية ال ُمفرطين
آف���ات اجتماع ّي ٌة؛ لأنّهم يخالفون المبادئ
في اال�ستهالك ب�أنّهم � ٌ
ال�سليمة في الحياة ،ويخلق���ون م�شاكل ج ّم ًة للمجتمع؛ ب�أ�سلوبهم
الخاطئ في المعي�شة ،وميلهم المفرط نحو التج ّمل(((.
وعب���ر اال�سته�ل�اك الأمث���ل للث���روة؛ �سيت�سنّ���ى تلبي���ة جمي���ع
ٍ
إن�ص���اف ،كما يمكن
متط ّلب���ات المجتمع ،وتوزي���ع الثروة بعدلٍ و�
م���ن خالله ت�سخير م�ص���ادر الإنتاج لخدمة المجتم���ع ،وبالتالي
االقت�ص���ادي؛ لأ ّنه���م
�س ُيحظ���ى النا����س بال�سع���ادة واال�ستق���رار
ّ

153

�سينعم���ون بحيا ٍة مثال ّي ٍة ال تناف����س فيها وال �إفراط .فاال�ستهالك
المعق���ول يتج ّلى في االعتدال والقناع���ة؛ الأمر الذي �أ ّكدت عليه
و�شجعت النا�س على انتهاج���ه� .أ ّما المنهج
الن�صو�ص الدين ّي���ةّ ،
ٍ
حاجات وهم ّي ٍة
ال ُمف���رِ ط في اال�ستهالك؛ ف�إنّ���ه ي�ؤ ّدي �إلى ب���روز
ف���ي المجتمع ،ويق���ع حائ ًال �أم���ام التوزيع العادل للث���روة ،وي�ؤ ّثر
�سلب ّي ًا عل���ى �إدارة م�صادر الإنتاج ،وكذل���ك يت�س ّبب في التناف�س
المذم���وم؛ وهذه الأمور بر ّمتها ته ّدد م�صالح المجتمع ،وتع ّر�ضه
لمخاطر ج ّمة(((.
ج -المعيار الأن�سب في اال�ستهالك:
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� ّإن ال�شريع����ة الإ�سالم ّي����ة ب ّين����ت لن����ا المعايي����ر ال�صحيحة في
ا�ستثم����ار النعمة ،وو�ضعت منهج ً����ا قويم ًا ال�ستهالكه����ا؛ كمراعاة
إ�سالمي.
الق َيم الأ�صيلة وا�ستهالك الأموال طبق م�صالح النظام ال
ّ
د -وجوب مراعاة الق َيم في اال�ستهالك:
الق َيم هي الأ�صول والمعتقدات وال�سلوك ّيات التي تتنا�سب
م���ع تعالي���م ال�شريع���ة الإ�سالم ّية .وبالطب���ع ،ف���� ّإن الق َيم ال
تنح�ص���ر في �أداء الواجبات وترك المح ّرمات ،بل ت�شمل كلّ
�أمرٍ حثّت عليه ال�شريعة؛ �أي الأعمال الم�ستح ّبة .وعلى الرغم
عد من الق َيم
م���ن عدم وجوب العمل بالم�ستح ّب���ات ،ولكنّها ُت ّ
((( الحكيمي ،درا�سة ظاهرة الفقر والتنمية(�شنا�سي فقر وتو�سعه) ،م�.س ،ج� ،2ص.232-225 ،210

ل
دّتل

((( المائدة.88 :
((( الم�ؤمنون.51 :
((( البقرة.172 :
((( طه.81 :
((( الأنعام.141 :

ىلثملا قرُّطلا

ال�سامية ،وت�شم���ل جميع المبادئ الحقوق ّي���ة ،واالجتماع ّية،
وال�سلوك ّية.
وقد ب ّي���ن لنا القر�آن الكري���م المعيار ال�صحي���ح في ا�ستثمار
ال ِنعمة؛ وقوامه مراعاة الأ�س�س التالية:
 التقوىَ } :و ُك ُلو ْا ِم َّما َر َز َق ُك ُم اهللُ َح َال ًال َطيِّبًا َواتَّقُو ْا اهللَ الَّ ِذ َي َ�أنتُم ب ِِهُم ْ�ؤ ِمنُونَ{(((.
 العم���ل ال�صالح} :يَا �أَ ُّي َها ال ُّر ُ�س ُل ُك ُلوا ِم َن َّالطيِّبَ ِات َو ْاع َم ُلوا َ�صا ِل ًحا
�إِن ِّي ِب َما تَ ْع َم ُلو َن َع ِل ٌيم{(((.
 ال�شكر} :يَا �أَ ُّي َه���ا الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا ُك ُلو ْا ِمن َطيِّبَ ِات َما َر َز ْقنَا ُك ْم َوا�شْ ُك ُرو ْالهلِ ِ �إِن ُكنتُ ْم �إِيَّا ُه تَ ْعبُ ُدونَ{(((.
 ع���دم الطغيان} :يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا ُك ُلو ْا ِم���ن َطيِّبَ ِات َما َر َز ْقنَا ُك ْمَوا�شْ ُك ُرو ْا لهلِ ِ �إِن ُكنتُ ْم �إِيَّا ُه تَ ْعبُ ُدونَ{(((.
 �أداء الحق���وق واجتن���اب الإ�س���رافَ } :و ُه َو الَّ ِذي �أَن�شَ ����أَ َج َّن ٍاتَات َو َغ ْي��� َر َم ْع ُرو�ش ٍ
َّم ْع ُرو�ش ٍ
َات َوال َّنخْ َل َوال َّز ْر َع ُمخْ تَ ِل ًف���ا �أُ ُك ُل ُه َوال َّز ْيتُو َن
َوال ُّر َّم���ا َن ُمتَ�شَ ا ِب ًها َو َغ ْي َر ُمتَ�شَ اب ٍِه ُك ُلو ْا ِمن ثَ َم���رِ ِه �إِ َذا �أَ ْث َم َر َو�آتُو ْا َح َّق ُه يَ ْو َم
َح َ�ص ِاد ِه َو َال ت ُْ�سرِ فُو ْا ِ�إنَّ ُه َال يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْ�سرِ ِف َين{(((.
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ا�س ُك ُلو ْا ِم َّما
 ترك الذن���وب وعدم اتّباع ال�شيطان} :يَا �أَ ُّي َه���ا ال َّن ُِف���ي الأَ ْر ِ�ض َح َ
�ل�ا ًال َطيِّب ًا َو َال تَ َّت ِب ُع���و ْا ُخ ُط َو ِات ال�شَّ ْي َط ِان ِ�إنَّ��� ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو
ُّمب ٌِين{(((.
لق���د خاط���ب اهلل تعال���ى خلق���ه بكلم���ة (كل���وا) �إيذان ً���ا منه
با�ستثمار نعمه الت���ي �أ�سبغها عليهم .والمراد من هذا اال�ستثمار
�أو اال�سته�ل�اك؛ مطلق الت�ص ّرف في النعم���ة ،ولي�س الأكل فقط،
فالأكل هو �أحد م�صادي���ق الت�ص ّرف بالنعمة .وكون مراعاة هذه
التعالي���م ٌ
�شرط ف���ي اال�ستهالك؛ ف� ّإن ذلك ال يعن���ي الحرمة في
تركها .فعلى �سبيل المثال ،الآية المباركة} :يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا ُك ُلو ْا
ِمن َطيِّبَ ِ
تح�ض
���ات َما َر َز ْقنَا ُك ْم َوا�شْ ُك��� ُرو ْا لهلِ ِ �إِن ُكنتُ ْم �إِيَّ���ا ُه تَ ْعبُ ُدونَ{((( ّ
ولكن ا�ستهالك النعمة من دون
النا�س على �شكر ِنعم اهلل تعالىّ ،
�شكر اهلل تعال���ى ال ُيع ّد حرام ًا من الناحية الفقه ّية ،بل � ّإن العبد
ُيحرز ر�ضا اهلل تعالى ب�شكر ال ِنعمة.
ومراع���اة الق َي���م ال�سامية ف���ي ا�ستثمار الثروات غي���ر مق ّيد ٍة
ف���ي مرحل��� ٍة مح��� ّدد ٍة ،بل ت�شم���ل جمي���ع المراحل ،ابت���داء ًا من
الإنت���اج ،ومرور ًا بالتوزي���ع ،وانتهاء ًا �إلى اال�سته�ل�اك .فالإن�سان
مك ّل���فٌ بمراعاة هذه الق َيم الأ�صيلة؛ لكي يت�سنّى له تطوير واقعه
االقت�صادي ،والحفاظ على تما�سك مجتمعه .ومن هنا ،فعليه �أن
ّ
((( البقرة.168 :
((( البقرة.172 :

يب���ذل ق�صارى جهوده في هذا الم�ضم���ار ،و�أن يترك الأنان ّية في
الخا�صة،
اال�ستهالكي؛ بحيث ال يعير �أه ّم ّي ًة لم�صالحه
برنامجه
ّ
ّ
ويهمل الم�صالح العا ّمة؛ ل ّأن ال�شريعة الإ�سالم ّية منعت الإفراط
في ا�ستثمار الثروة و�إهم���ال الم�صالح العا ّمة .فالإن�سان الناجح
ف���ي حياته هو من يح���اول ا�ستثمار الث���روة والإمكان ّيات المتاحة
ب�أ�سل ٍ
���وب �صحيح؛ ح�س���ب الق َيم الدين ّية .وكذل���ك ،ف� ّإن المجتمع
المثالي في اال�ستهالك هو الذي تروج فيه هذه المبادئ الأ�صيلة.
ّ
إ�سالمي:
هـ  -ا�ستهالك الثروة وفق م�صالح النظام ال
ّ

ل
دّتل
ىلثملا قرُّطلا

ق���د تقت�ض���ي الم�صال���ح االجتماع ّي���ة وال�سيا�س ّي���ة للمجتمع
���ي � -أحيان ًا  -تحريم ا�سته�ل�اك ال�سلع الم�ستوردة من
الإ�سالم ّ
البلدان غير الإ�سالم ّية؛ وذلك عندما تكون العالقات ال�سيا�س ّية
واالجتماع ّي���ة بين الدولة الإ�سالم ّية وتل���ك البلدان �سبب ًا لب�سط
�سيط���رة ه���ذه البل���دان ،وا ّت�ساع رقع���ة نفوذهم� ،أو ف���ي التبع ّية
ال�سيا�س ّي���ة �أو االقت�صاد ّية لهم� ،أو في ّ
الحط من �ش�أن الم�سلمين
و�إ�ضعافه���م .وبالطبع ،ف� ّإن جمي���ع الم�سلمين مك ّلف���ون بالدفاع
واالقت�ص���ادي ،وحفظ ا�ستقاللهم ،وهذا
ال�سيا�سي
ع���ن كيانهم
ّ
ّ
الدف���اع يمك���ن �أن يكون ع���ن طري���ق مقاطعة ا�سته�ل�اك ال�سلع
المنتج���ة ف���ي تلك البل���دان� ،أو من خالل ع���دم بيعهم منتجات
إ�سالمي.
ال�سوق ال
ّ
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ق���ال الإمام
الخميني{ في كت���اب تحرير الو�سيلة في هذا
ّ
ال�سيا�سي
ال�صدد« :لو ِخيف على حوزة الإ�سالم من اال�ستيالء
ّ
�ادي،
�ادي المنج� � ّر �إل ��ى �أ�سره ��م ال�سيا�س � ّ�ي واالقت�ص � ّ
واالقت�ص � ّ
ووهن الإ�سالم والم�سلمين و�ضعفهم؛ يجب  -عندها  -الدفاع
بالو�سائ ��ل الم�شابه ��ة ،والمقاوم ��ات المنف ّي ��ة؛ كت ��رك �ش ��راء
�أمتعته ��م ،وترك ا�ستعمالها ،وترك الم ��راودة والمعاملة معهم
مطلقاً»(((.
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وق���ال{ في مورد �آخر« :ل ��و كان في الرواب ��ط التجار ّية،
التج ��ار
م ��ن ال ��دول �أو ال ّتج ��ار م ��ع بع� ��ض ال ��دول الأجنب ّي ��ة �أو ّ
الأجنب ّيين ،مخاف ًة على �سوق الم�سلمين وحياتهم االقت�صاد ّية؛
وجب تركها ،وحرمت التجارة المزبورة ،وعلى ر�ؤ�ساء المذهب
م ��ع خوف ذلك �أن يح ّرموا متاعهم وتجارتهم؛ ح�سب اقت�ضاء
الظ ��روف ،وعل ��ى الأُ ّمة الإ�سالم ّي ��ة متابعتهم ،كم ��ا يجب على
كا ّفتهم الج ّد في قطعها»(((.
���ي �أمر الم�سلمي���ن الحكم
وف���ي �
ٍ
أو�ض���اع كهذه ،يج���ب على ول ّ
بحرم���ة المتاجرة ب�ضائ���ع كهذه ،كما يجب عل���ى �أبناء المجتمع
���ي االن�صياع لهذا الحك���م ،ومقاطعة تلك الب�ضائع؛ كما
الإ�سالم ّ
ح���دث في ق�ض ّي���ة تحري���م التنباكو(التب���غ) بعد فت���وى الميرزا
((( الخمين���ي ،روح اهلل :تحري���ر الو�سيل���ة ،ط ،3بي���روت ،دار التع���ارف1401 ،ه���ـ.ق ،ج���� ،1ص،485
الم�س�ألة.4
((( الخميني ،تحرير الو�سيلة ،م�.س� ،ص ،487م�س�ألة.10

القاجاري(((.
ال�شيرازي في عهد نا�صر الدين �شاه
ّ
ّ
و -كيف ّية الت�ص ّدي للنزعة اال�ستهالك ّية ال ُمفر َِطة:

((( �أنظر :مباني االقت�صاد الإ�سالمي (مبانى اقت�صاد ا�سالمى) ،م�.س� ،ص.293

ىلثملا قرُّطلا

أنموذج �أمثلٍ
ما�س ٍة �إلى � ٍ
ل���ذا ،فالمجتمعات الإ�سالم ّية بحاج ٍة ّ
ف���ي اال�ستهالك ،ومن الوا�ضح � ّأن تروي���ج الثقافة ال�صحيحة في
يتر�سخ مبد�أ القناعة
اال�ستهالك بحاج ٍة �إلى ٍ
تعليم م�ستم ٍّر؛ لكي ّ
بين النا�س ب�صفته �أ�ص ًال دين ّي ًا ،وفي الوقت نف�سه ُي�ست�أ�صل مبد�أ
تن�صب ج ّل جهود
الإفراط في اال�ستهالك .ونتيج ًة لذلك� ،سوف
ّ
�أبن���اء المجتمع في تو�سيع نطاق الإنت���اج ،و�سي�سخّ رون طاقاتهم
فداء ًا لمجتمعهم من خالل االن�صياع لتعاليم دينهم.

ل
دّتل

متبح���رٍ ف���ي الم�سائ���ل االقت�صاد ّية ُي���درك � ّأن �إمكان ّية
� ّإن ك ّل ّ
ا ّدخ���ار ثرو ٍة في ٍ
بلد ما؛ بغي���ة تطويره؛ لها �صل��� ٌة وثيق ٌة بالثقافة
اال�ستهالك ّية لل�شعب ،ومدى توفي���ر الأموال من دخلهم .فحينما
ت�ش���وب النزع��� ُة اال�ستهالك ّي���ة ثقاف��� َة النا�س ،وي�صب���ح �إنفاقهم
بم�ست���وى دخله���م �أو �أعلى منه؛ في�س��� ّدون الحاج���ة الزائدة عن
الدخ���ل عب���ر القرو����ض والديون؛ ف�ل�ا يت�سنّى له���م توفير المال
مطلق ًا .لكن ،حينما تك���ون ثقافتهم مقت�صدةً ،وي ّدخرون ما زاد
ع���ن حاجتهم؛ ف�سوف ت���دور عجلة التط ّور ف���ي المجتمع ،وي ّت�سع
نط���اق اال�ستثمار في���ه ،وفي الوق���ت نف�سه �س���وف ينح�سر نطاق
الإ�سراف والتبذير.
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ول���و د ّققنا ف���ي �أو�ض���اع البل���دان الأوروب ّي���ة و�سائ���ر البلدان
المتط��� ّورة� ،سنالح���ظ �أنّه رغ���م امتالكها ٍ
ثروات طائل��� ًة وقدر ًة
عظيم��� ًة؛ ف�إنّه���ا تح���ارب الإ�س���راف ف���ي مجتمعاتها عل���ى كافّة
الأ�صعدة ،مثل :الكهرباء ،والم���اء ،والغذاء ،والوقود ،كما ت�ش ّوق
�شعوبه���ا لأن يكون���وا مقت�صدين وقانعين؛ لدرج���ة �أنّهم يعتبرون
�إ�س���راف الوافدين �إلى بلدانهم �إهان ًة له���م ،ولوال هذه الخ�صال
المنافي���ة للإ�س���راف؛ لما تم ّكنوا م���ن تطوير بلدانه���م ،والتر ّبع
االقت�صادي في العالم .وبف�ضل مراعاة الثقافة
الرقي
ّ
على �س َّلم ّ
اال�ستهالك ّية ال�صحيحة تم ّكنوا من بلوغ هذه المكانة(((.
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البديهي �أن تكون ترويج فكر ٍة ما �أو ن�شر ثقاف ٍة مع ّين ٍة في
ومن
ّ
� ّأي مجتم ٍ���ع يق���ع على عاتق الم�س�ؤولين في الب�ل�اد� .أ ّما الحكومة
ٍ
إجراءات وتدابير من�سجم ًة مع
الإ�سالم ّية ،فيجدر به���ا �أن ت ّتخذ �
المعايي���ر الدين ّية؛ بغي���ة تربية الأجيال الجدي���دة في مدار�سهم
لتتر�سخ في �أذهانهم ثقاف ًة
وفي �أح�ضان �أ�سرهم تربي ًة �صالح ًة؛ ّ
ا�ستهالك ّي��� ًة �صحيح��� ًة يم ّيزوا م���ن خاللها �أ�ض���رار اال�ستهالك
المفرط وفوائ���د اال�ستهالك المقت�صد؛ وذل���ك من خالل الح ّد
م���ن رغباته���م ،والتقليل م���ن طلباتهم .وبالتال���ي� ،سوف يلعبون
دور ًا ها ّم ً���ا في تح�سين �أو�ضاعهم المعي�ش ّي���ة و�أو�ضاع مجتمعهم
م�ستقب ًال.
((( الحكيمي ،درا�سة ظاهرة الفقر والتنمية (�شنا�سي فقر وتو�سعه) ،م�.س ،ج� ،1ص.241

ثالثاً :اال ّدخار:

ال يختل���ف اثنان في ت�أثير ا ّدخار الأموال على تما�سك الأ�سرة
���م �سيا�سات
والمجتم���ع ورق ّيهم���ا ،وهذا الأم���ر  -طبع ًا  -من �أه ّ
ُح�سن التدبير في المعي�شة .فلو ت�صفّحنا ت�أريخ الأنظمة الحاكمة
الم�ستق ّرة ،والمجتمع���ات الب�شر ّية المتط��� ّورة والأ�سر الناجحة؛
���ي عليه���ا� .أ ّما
للم�سن���ا �أه ّم ّي���ة التوفي���ر ،وم���دى ت�أثي���ره الإيجاب ّ
الن�صو����ص الدين ّية فهي بدورها تط ّرقت �إل���ى �أه ّم ّية هذا الأمر،
حيث �سن�شير �إلى بع�ضها في الأبحاث التالية:
� -1أه ّم ّية اال ّدخار:

ل
دّتل

�إذن ،ل���و �سل���ك �أع�ض���اء الأ�س���رة �أو المجتمع نه���ج الإ�سراف
والتبذي���ر؛ ف�س���وف ال يمكنه���م ا ّدخار م���ا يل ّب���ي متط ّلباتهم عند
���ي �أمرهم مد ّبر ًا وقانع ً���ا .ف�إذا تم ّكن
الحاج���ة ،ح ّتى و�إن كان ول ّ

ىلثملا قرُّطلا

� ّإن روح االن�سجام والتعاون بين �أع�ضاء الأ�سرة والمجتمع من
���م العوامل التي ت�ساعد على تنامي الرغبة في التوفير لديهم.
�أه ّ
ولي
فعندم���ا ت�سود هذه الروح ّي���ة بينهم ،ويتو ّلى زم���ام �أمورهم ّ
�أمرٍ مد ّبرٍ ؛ ف�سوف يت�سنّ���ى لهم اال ّدخار ،ولكن لو فُقد االن�سجام
والتع���اون بينهم وبي���ن �إدارتهم� ،أو �أنّهم تم��� ّردوا على �أوامر ولي
�أمره���م؛ ف�س���وف ال يتم ّكنون م���ن ا ّدخار �أمواله���م ،و�سيواجهون
م�صاعب في �إدارة �أمورهم.
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النا�س من ا ّدخ���ار �أموالهم وت�سخيرها في الن�شاطات الإنتاج ّية؛
االقت�صادي ،وتتوافر فُر�ص
للرقي
ّ
ف�سوف تته ّي�أ الأر�ض ّية الالزمة ّ
المعي�شي للنا�س .كما � ّأن اال ّدخار بذاته
العم���ل ،ويرتفع الم�ستوى
ّ
ُيع��� ّد �سبب ً���ا للحيلولة دون الإ�سراف والتبذي���ر .وك ّلما زادت قدرة
النا����س عل���ى اال ّدخار؛ ف�س���وف يبتعدون عن طبيع���ة اال�ستهالك
حد كبيرٍ .
ال ُمفرِ ط �إلى ٍّ

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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بن�صو�ص ت�ؤ ّكد على �أه ّم ّية اال ّدخار،
وم�صادرنا الدين ّية حافل ٌة
ٍ
علي بن مو�سى الر�ضا�«: Qإ َّن الإن�سا َن
منه���ا :ما قاله الإمام ّ
�إذا �أدخل[ا ّدخ ��ر] َطع ��ا َم َ�س َن� � ٍة؛ خَ فَّ َظه� � ُر ُه َوا�س َت ��را َحَ .وكا َن �أبو
َجعف ��ر َو�أب ��و َعب � ِ�د ا ِ
هلل Lال َي�شتَري � ِ
�ان ُعق� � َدةً؛ َح َّت ��ى ُيحرِزا
َطعا َم َ�س َن ِت ِهما»(((.
فلو انته���ج الإن�سان هذا الأ�سلوب في المعي�شة؛ �سينعم براحة
الب���ال ،وي�ستق��� ّر نف�س ّي ًا .وبالطب���ع ،ف� ّإن راحة ب���ال � ّأي �إن�سان لها
ت�أثي��� ٌر كبي ٌر عل���ى ن�شاطاته؛ فهي تعتبر �أ�سا� ً
الفكري،
س���ا لتط ّوره
ّ
العملي ،كم���ا �أنّها من �أ�سب���اب تكامل �شخ�ص ّية
ووازع ً���ا لعطائ���ه
ّ
الإن�سان و�سم ّو المجتمع ،وتع ّد ـ �أي� ًضا ـ من دواعي امتثال �أع�ضاء
الأ�سرة لأداء م�س�ؤول ّياتهم.
�إذن ،ال ري���ب في � ّأن التوفير �سيزرع روح الطم�أنينة بين جميع
�أع�ض���اء الأ�س���رة والمجتمع ،وال ُيبقي مج ً
���اال للقلق واال�ضطراب
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب �إحراز القوت ،ح� ،1ص.89

مجتمع
فولي �أم���ر كهذه �أ�سر ٍة �أو
ٍ
ب�ش����أن الم�ستقبل في �أذهانهمّ .
كه���ذا؛ �سيكون محترم ً���ا وم�س ّتق ًال ،حيث ال ي�ضط��� ّر لأن يم ّد يده
�إلى الآخرين؛ طلب ًا للمعونة ،وفي الوقت نف�سه �سوف ال ُيجبر على
مخالفة الأ�صول الأخالق ّية والمعايير الدين ّية.

يمك���ن تق�سي���م التوفير ح�س���ب �أهدافه العقالئ ّي���ة وال�شرع ّية
���م �إجرا�ؤه في الظروف العاد ّي���ة ،ولي�س في الظروف
((( � ّإن م�س�أل���ة ا ّدخ���ار م�ؤونة �سن ٍة؛ هي برنام ٌج يت ّ
المت�أزّمة ،ففي هذه الحالة ف� ّإن �أئ ّمتنا Rحالهم حال �سائر النا�س؛ �إذ يه ّي�ؤون م�ؤونتهم يوم ّي ًا ،وال
يج ّوزون ا ّدخارها لم ّدة �سن ٍة .وبطبيعة الحال ،في وقتنا الحا�ضر ال يتحقّق اال ّدخار بتوفير الأطعمة،
المالي الزائد عن الحاجة.
يتم من خالل توفير الدخل
بل ّ
ّ
((( الإح�سائي ،عوالي اللئالي ،م�.س ،ج� ،2ص.53

ل
دّتل

� -2أنواع اال ّدخار:

ىلثملا قرُّطلا

ل���ذا ،ف���� ّإن ت�أكيد الإم���ام الر�ض���ا Qعلى �ض���رورة توفير
عام؛ هو مثا ٌل على اال ّدخار الممدوح الذي
متط ّلبات الحياة لم ّدة ٍ
�سنتط��� ّرق �إلى ذك���ره الحق ًا؛ وهو في الحقيق���ة ت�أكي ٌد على �أه ّم ّية
عام(((.
اال ّدخار ب�شكلٍ ٍّ
وتج���در الإ�شارة �إل���ى � ّأن اال ّدخار لي�س دائم ً���ا؛ بمعنى :توفير
ٌ
���وي � -أي� ًضا -
الأم���وال ف���ي الحياة الدنيو ّي���ة،
فهناك ا ّدخا ٌر معن ٌّ
بركات عظيم��� ٌة ال تفنى،
�أ ّك���دت علي���ه الن�صو�ص الدين ّي���ة؛ وفيه
ٌ
وتف���وق بركات اال ّدخ���ار الما ّد ّي .قال ر�س���ول اهلل �«: Pإذا ماتَ
الم� ِؤم ��نُ انق ََط� � َع َع َم ُل� �هُ� ،إال ِمن َث�ل ٍ
�اث�َ :ص َد َق ٌة جار َي� � ٌة� ،أو ِعل ٌم
ُين َت َف ُع ب ِه� ،أو َو َل ٌد �صا ِل ٌح َيد ُعو َلهُ»(((.
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منهي
�إلى ق�سمين ،ممدو ٌح (ا ّدخ���ا ٌر
ٌ
مطلوب) ،ومذمو ٌم (اكتناز ٌّ
عنه):
�أ -التوفير الأمثل (الممدوح):

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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� ّإن اال ّدخار �أو التوفير الأمثل الذي يجب على الم�ؤمن انتهاجه
ه���و ما تتحقّق ب���ه � ٌ
يتم
أهداف ال تتناف���ى مع العقل وال�ش���رع ،بل ّ
م���ن خالله حفظ كرام���ة الم�ؤمن ،وع ّزت���ه ،و�صيانته وعياله من
الفق���ر والحرم���ان ،كما يعينه عل���ى القيام بواجبات���ه على �أكمل
ٍ
وجه .ويتج ّلى هذا الن���وع من التوفير في �أمو ٍر كثيرة تعود بالنفع
على الفرد والمجتمع مع ًا ،منها :الوقف ،والإنفاق في �سبيل اهلل،
وم�ساعدة الفق���راء ،و�إن�شاء طرقٍ  ،وتو�سيع �شبكات المياه ،وبناء
ج�س���ور ،وبناء مدار����س ،وبن���اء م�ست�شفيات ،وما �إل���ى ذلك من
�أعمالٍ ممدوح ٍة.
���ي يو�س���ف Qفي الق���ر�آن الكريم خي���ر دليلٍ
ّ
وق�ص���ة النب ّ
ف�س���ر ر�ؤيا فرعون م�صر في
عل���ى �أه ّم ّية اال ّدخار؛ وذلك عندما ّ
البق���رات ال�سبع العج���اف ب�سنوات الجف���اف؛ والجدب؛ ومن ّثم
اقترح عليه توفير القمح؛ لتجاوز هذه المحنة .جاء في كتاب اهلل
���ع بَ َق َر ٍات ِ�س َم ٍان ْيَ�أ ُك ُل ُه َّن َ�س ْب ٌع
و�س ُف َ�أ ُّي َها ِّ
ال�ص ِّد ُيق �أَ ْف ِتنَا ِفي � َس ْب ِ
العزي���ز} :يُ ُ
ِع َج ٌ
���اف َو� َس ْب ِع ُ�سنبُ َال ٍت ُخ�ضْ رٍ َو�أُخَ َر يَاب َِ�س ٍات لَّ َعلِّي َ�أ ْر ِج ُع ِ�إلَى ال َّن ِا�س لَ َع َّل ُه ْم
ُّ���م َف َذ ُرو ُه ِفي ُ�سنبُ ِل ِه
يَ ْع َل ُم���و َن * َقا َل تَ ْز َر ُع���و َن َ�س ْب َع ِ�س ِن َين َد�أَبًا َف َما َح َ�صدت ْ

((( يو�سف.49-46 :
((( ابن بابويه ،معاني الأخبار ،م�.س� ،ص.153
((( ابن بابويه ،من ال يح�ضره الفقيه ،م�.س ،ج ،3ح� ،3620ص.167

ل
دّتل

واعتب���ر الإمام مح ّم���د الباقر Qطلب ال���رزق في الدنيا؛
به���دف التعفّ���ف عن �س����ؤال النا�س ،وتلبي��� ًة لمتط ّلب���ات الأ�سرة،
���روي عظي ٌم ج ّد ًا.
و�إعان��� ًة للج���ار؛ �أنّه �أم ٌر مم���دو ٌح ،وثوابه الأخ ّ

ىلثملا قرُّطلا

�إِ َّال َق ِلي ًال ِّم َّما تَ�أْ ُك ُل���و َن * ثُ َّم يَ�أْ ِتي ِمن بَ ْع ِد َذ ِل َك َ�س ْب ٌع ِ�ش َدا ٌد يَ�أْ ُك ْل َن َما َق َّد ْمتُ ْم
ا�س
لَ ُه َّ
���ن إِ� َّال َق ِلي ًال ِّم َّما ت ُْح ِ�صنُو َن * ثُ َّم يَ�أْ ِتي ِمن بَ ْع ِد َذ ِل َك َعا ٌم ِف ِيه يُغَاثُ ال َّن ُ
َو ِف ِ
ي���ه يَ ْع ِ�ص ُرونَ{((( .ن�ستلهم من هذه الآي���ات المباركة � ّأن الهدف
م���ن اال ّدخار يكون حمي���د ًا؛ لو كان الهدف من���ه حماية اقت�صاد
المجتم���ع ،والحفاظ على تما�سكه؛ لدرجة � ّأن نب ّي ًا من �أنبياء اهلل
تعالى قد تو ّلى هذه المه ّمة بنف�سه.
والن�صو����ص الحديث ّي���ة � -أي� ًضا � -أ ّكدت عل���ى هذا المبد�أ في
تدبي���ر المعي�ش���ة؛ �أي �ض���رورة ا ّدخ���ار م�ؤونة �سن��� ٍة ،كما جاء في
ّا�س
الحدي���ث
ّ
المروي عن الإمام جعفر ال�صادقَ «: Qف�إ َّن الن َ
�إ َّنم ��ا ُي َ
ال�سن ِةَ ،فلل ِّر ُج ِل �أنْ َي�أخُ َذ ما َيك ِفي ِه
ال�سن ِة �إلى َّ
عط ��و َن ِمن َّ
ال�س َن ِة»(((.
ال�س َن ِة �إ َلى َّ
َو َيك ِفي ِعيا َل ُه ِمن َّ
علي ب���ن مو�سى الر�ض���ا Qعلى �س�ؤال
كما �أج���اب الإمام ّ
مع ّم���ر بن خ ّالد عن توفير طعام �سن ٍة ،قائ ًال�« :أنا �أف َع ُلهُ» ،ويعني
بذلك �إحراز القوت(((.
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الدني ��ا؛ ا�ستعفافاً َعن الن ِ
ّا�س،
حيث قالَ « :م ��ن َطلَ َب ال ِّرز َق ِفي ُّ
َو�سيع� �اً َعل ��ى �أه ِل ِه ،و َت َع ُّطفاً َعلَى جا ِر ِه؛ َل ِق َي َ
َوت ِ
اهلل ع َّز َوج َّل َيو َم
ال ِقيا َم ِة َو َوج ُه ُه ِمث ُل ال َق َم ِر َليلَ َة ال َبدرِ»(((.
توفير واقت�صاد:
خدمة المجتمع
ٌ

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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� ّإن توفير الخدمات العا ّمة للمجتمع من �ش�أنه الم�ساعدة على
ا ّدخ���ار النعمة ،وف���ي الوقت نف�سه ُيع��� ّد ذخر ًا معنو ّي ً���ا للعبد في
وال�سقي
�آخرت���ه؛ كحفر بئرٍ � ،أو �ش ّ
���ق قنا ٍة؛ لت�أمين مي���اه ال�شرب َّ
للنا�س .وله���ذا التوفير �آثاره المعنو ّية الت���ي ال ينكرها �أح ٌد .قال
الإم���ام جعفر ال�صادقِ Q
�«:س ُّت ِخ�ص � ٍ
�ال َين َت ِف ُع بِها الم� ِؤمنُ
يب
�صحفٌ ُيق َر�أ ِفي ِهَ ،و ُقلَ ٌ
َبع َد َمو ِت ِهَ :و َل ٌد �صا ِل ٌح َي�ستَغ ِف ُر َلهَُ ،و ُم َ
َيح ِف� � ُر ُهَ ،و َغر� � ٍ�س َيغر ُِ�س� �هَُ ،و َ�ص َد َق� � ُة ما ٍء يج ِري� � ِهَ ،و ُ�س َّن� � ٌة َح َ�س َن ٌة
ُي�ؤخَ ُذ بِها َبع َد ُه»(((.
علي بن
وق���د نقل الم�ؤ ّرخ���ون ف�ضائل كثيرة لأمي���ر الم�ؤمنين ّ
ٍ
وقنوات عديد ٍة؛
�أبي طالب ،Qمنها :قيامه بحفر بئر «ين ُبع»
كقن���اة «�أبو ني ��زر» ،و»بغيبغ���ة» ،حيث جعلها وقف ًا ف���ي �سبيل اهلل
تعال���ى .وال زالت �آث���ار بع�ضها باقي ًة ح ّتى يومن���ا هذا في منطق ٍة
علي(((.
تُعرف با�سم �آبار ٍّ
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب الحث على الطلب ،...ح� ،5ص.78
((( ابن بابويه ،الأمالي ،م�.س� ،ص.233
((( العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،م�.س ،ج� ،13ص.307-303

فر�سول اهلل Pو�أهل بيته الك���رام Rكانوا مث ً
اال ُيحتذى
به في ال�سبق �إلى الخيرات؛ لأجل حفظ الم�صالح العا ّمة ،وتوفير
الخدمات لأبناء جلدتهم ،ودائم ًا ما كانوا يو�صون النا�س بذلك.
فق���د روى معتب :ق���ال لي الإم���ام جعفر ال�ص���ادقَ « :Qو َق ْد
ال�سع� � ُر ِ
بالمدين ِةَ ،ك ْم ِعن َدنا ِم ��ن َطعامٍ؟» .قلت :عندنا ما
َي ِزي� � ُد ِّ
يكفين���ا �أ�شهر ًا كثيرةً .ق���ال�« :Qأخر ِْج ُه َو ِب ْع� �هُ» .قلت :ولي�س
بالمدين���ة طع���ا ٌم؟! ق���الِ « :Qب ْع� �هُ» .فل ّما بعت���ه ،قال:Q
«ا�ش َت� � ِر َم� � َع الن ِ
معتب ،اج َع ْل
ّا�س َيوماً ِب َي ��ومٍ»ّ ،ثم قال« :Qيا ُ
نط ًة؛ ف� ��إ َّن َ
ُق ��وتَ ِعيا ِل ��ي ِن�صف� �اً �شَ ِعيراًَ ،و ِن�صف� �اً ِح َ
اهلل َيعلَ ُم �أنِّي
واج� � ٌد �أنْ �أُط ِع َم ُه ��م ِ
الح َ
نط َة َعلَى َوج ِههاَ ،ول ِكنِّي �أُ ِح ُّب �أنْ َيرا ِني
ُ
أح�سنتُ تَقدي َر الم ِعي�ش َة»(((.
اهلل ع َّز َو َج َّل َقد � َ
ل
دّتل

((( الطو�س���ي ،محم���د بن الح�س���ن :تهذي���ب الأح���كام ،ط ،4الم ،من�ش���ورات دار الكت���ب الإ�سالم ّية،
1365هـ�.ش� ،ص.161

ىلثملا قرُّطلا

وت�أكي���د تعاليمن���ا الدين ّية عل���ى �أه ّم ّية اال ّدخ���ار وح ّثنا على
انتهاج���ه؛ دلي ٌل عل���ى فائدته ومكانته ال�سامي���ة .فال�شعب الذي
الرقي
ي���روم تحقي���ق الأه���داف المن�ش���ودة في بل���وغ درج���ات ّ
المحلي؛ ال
الذاتي في الإنت���اج
االقت�ص���ادي ،وتحقي���ق االكتفاء
ّ
ّ
ّ
ب��� ّد له من ت�سخير الأموال والجهود ف���ي هذا الم�ضمار ،وتح ّمل
وغ�ض النظر ع���ن بع�ض ملذّ ات الحياة؛ و�إن
بع�ض الم�صاعبّ ،
كانت م�شروع ًة.
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المنهي عنه):
ب -اال ّدخار المذموم (االكتناز
ّ

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
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التوفي���ر هو جمع الأم���وال وا ّدخارها لوق���ت الحاجة ،وح�سب
التعالي���م الدين ّية ،ف���� ّإن جواز ذل���ك �أو عدمه من ٌ
���وط بالأهداف
المتوخّ اة منه ،ف�إن كانت الأهداف ت ّتفق مع حكم العقل وال�شرع؛
يكون اال ّدخار مطلوب ًا ،وال ب ّد منه .و�أ ّما �إن كانت هذه الأهداف ال
تن�سجم مع حكم العقل وال�شرع؛ ف�سيكون اال ّدخار حينها مذموم ًا
الرب،
ومنه ّي ً���ا عنه؛ لأنّه ي�ؤ ّدي �إلى ت�سخي���ر الثروة في غير ر�ضا ّ
ويح���رم المجتم���ع والفق���راء م���ن منافع���ه� .إذ � ّأن �أ�صحاب هذا
�سيتن�صلون من �أداء واجباتهم المال ّية تجاه �أبناء
المال المكتنز
ّ
مجتمعاته���م .لذلك ،ف���� ّإن جمع المال من ِق َب���ل الأثرياء؛ بهدف
جن���ي ثرو ٍة طائل��� ٍة� ،أو احتكار ب�ضاع ٍة يحتاجه���ا النا�س؛ �سي�ؤ ّدي
�إلى حرمانهم من حقوقهم الم�شروعة.
وه���ذا العمل بذاته ُيع ّد من �أكثر الأفعال قبح ًا ،حيث �أنّب اهلل
تعالى ه�ؤالء ف���ي كتابه المجيد ت�أنيب ًا �شديد ًا ،وه ّددهم بالعذاب
الألي���م} :يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا �إِنَّ َك ِثي ًرا ِّم َن الأَ ْحبَارِ َوال ُّر ْهبَ ِان لَيَ�أْ ُك ُلو َن َ�أ ْم َوا َل
ال َّن ِا�س بِا ْلبَ ِاط ِل َويَ ُ�ص ُّدو َن َعن َ�سب ِِيل ا ِهلل َوالَّ ِذ َين يَ ْك ِن ُزو َن ال َّذ َه َب َوا ْل ِف�ضَّ َة َو َال
يُ ِنفقُونَ َها ِفي � َسب ِِيل ا ِهلل َفبَ� ِّش ْر ُهم ِب َع َذ ٍاب �أَ ِل ٍيم{(((.
كم���ا ذ ّم ع��� ّز وج��� ّل البخ�ل�اء ،والذين يكن���زون الأم���وال وال
ا�س بِا ْلبُخْ ِل َويَ ْكتُ ُمو َن َما
ينفقوها ،بقوله} :الَّ ِذ َ
ي���ن يَ ْبخَ ُلو َن َويَ�أْ ُم ُرو َن ال َّن َ
((( التوبة.34 :

�آتَا ُه ُم اهللُ ِمن َف�ضْ ِل ِه َو�أَ ْعتَ ْدنَا ِل ْل َكا ِفرِ َين َع َذابًا ُّمهِ ينًا{(((.

ٍ
� ّإن �إدارة �ش����ؤون الحياة ب�أ�سل ٍ
���وب
منا�سب يتط ّلب ُح�سن تدبيرٍ
ٍ
�صحيحَ ،ومن ي�أخ���ذ الم�ستقبل بعين االعتبار وال يغفل
وتخطيط
ٍ
عن عواقب �أفعاله؛ �سي�ضمن عي�ش ًا رغيد ًا لنف�سه ولأهله.
((( الن�ساء.37 :
((( النراقي ،جامع ال�سعادات ،م�.س ،ج� ،2ص.65

ل
دّتل

المدخر وتناميه:
 -3الأ�سلوب الأمثل في حفظ المال ّ

ىلثملا قرُّطلا

والن�صو����ص الروائ ّي���ة ه���ي الأخ���رى ذ ّم���ت اكتن���از الأم���وال
وا ّدخارها في ما ُنهِ َي عنهُ ،
وذ ِك َر في بع�ضها � ّأن عقوبة اهلل تعالى
ج ّراء هذا العمل ،هي :ابتالء النا�س بالقحط والجدب ،حيث قال
ّا�س ُفقَرا َء ُهمَ ،و�أظ َه� � ُروا ِعما َر َة
ر�س���ول اهلل�« :Pإذا �أب َغ� � َ�ض الن ُ
ماه ��م ُ
اهلل بِالق ِ
�أ�سوا ِق ِه ��مَ ،وتَبا َر ُك ��وا َعلَى َجم ِع ال َّد ِ
َحط
راه ِم؛ َر ُ
ِم ��ن ال َّزم � ِ
رجح تلبية
�ان»(((ّ � .إن الفع���ل البخيل مذمو ٌم؛ لأنّ���ه ال ُي ّ
ٍ
حاجات قد تطر�أ عليه
حاج���ات مجتمعه ودينه على ما يظنّه من
بحد مع ّينٍ ال ّدخار
وعل���ى �أ�سرته .فالحري�ص �أو البخي���ل ال يتق ّيد ٍّ
الم���ال ،ب���ل يجمع المال ب�ش��� َر ٍه ،ويح���اول جني ث���رو ٍة دون رو ّي ٍة؛
�إذ تطغ���ى علي���ه الأنان ّية ،وال يعير � ّأي �أه ّم ّي��� ٍة لمتط ّلبات الآخرين
وحوائجه���م؛ ح ّتى لو كان ذوي الحاج���ات م�ؤمنين؛ ل ّأن م�صلحة
قريب وال من ٍ
تمت �إليه ب�صل ٍة؛ ال من ٍ
بعيد،
المجتمع ال
إ�سالمي ال ّ
ّ
وه ّمه الوحيد جمع �أكبر قد ٍر ممكنٍ من المال.
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االقت�ص���ادي ُيع ّد
والتخطي���ط للم���دى البعيد عل���ى الم�ستوى
ّ
من الم�سائ���ل الها ّمة في ديننا الحني���ف؛ �إذ �أعاره عظماء ديننا
عليَ «: Qف� � َد ْع ال َ
إ�سراف ُمقت َِ�صداً،
�أه ّم ّي��� ًة بالغ ًة .قال الإمام ّ
َواذ ُك ْر ِفي ال َيو ِم َغ َداًَ ،و� ِ
أم�س ْك ِمن ِ
المال ِب َق َد ِر �ضَ رو َر ِت َكَ ،و َق ِّد ْم
حاج ِت َك»(((.
الفَ�ض َل ِل َيو ِم َ

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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وذك���ر الإم���ام مو�س���ى الكاظ���م  Qطريقة حف���ظ المال
وا ّدخ���اره ،عن والده الإم���ام جعفر ال�ص���ادق  ،Qحيث روى
مع ّمر بن خ ّالدّ � :أن رج ًال �أتى الإمام جعفر ال�صادق � Qشبيه ًا
بالم�ستن�ص���ح له ،فقال ل���ه :يا �أبا عبد اهلل كي���ف �صرت اتّخذت
مو�ضع واح ٍ���د كان �أي�سر
الأم���وال ،قطع ً���ا متف ّرقة ،ول���و كانت في
ٍ
لم�ؤنتها و�أعظم لمنفعتها .فق���ال �أبو عبد اهلل « :Qاتَّخذتُها
ال�ص َر ُة تَجم ُع
ُمت َف ِّر َق ًة؛ ف�إنْ � َ
أ�صاب هذا الما َل �شي ٌء�َ ،س ِل َم هذاَ ،و ّ
هذا ُك َّلهُ»(((.
فالإمام ال�صادق Qيع ّلمن���ا الأ�سلوب ال�صحيح في توفير
الم���ال؛ وذل���ك با ّدخاره في ع��� ّدة �أماك���ن؛ كا�ستثم���اره في ع ّدة
م�شاري���ع؛ فذلك �أن�سب و�أحفظ له .فل���و وقعت حادث ٌة؛ ف� ّإن المال
ال يتل���ف ك ّله ،ويبقى منه �شي ٌء ،وال يحت���اج الإن�سان �إلى الآخرين
حينها.
((( الر�ضي ،نهج البالغة ،م�.س ،ج ،3الر�سالة� ،21ص.19
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة ،باب �شراء العقارات ،...ح� ،1ص.91

والذي���ن يري���دون اتّب���اع الأ�سلوب الأمث���ل في ا ّدخ���ار المال،
ويرغب���ون بتخ�صي�ص ٍ
جزء من دخلهم في هذا الم�ضمار؛ يجدر
به���م �أن ي ّدخروه بطريق ٍة تحفظه م���ن الركود ،وفي الوقت نف�سه
إ�سالمي؛ وذلك
ي���زداد ويتنامى وينتفع به �سائر �أبناء المجتمع ال
ّ
با�ستثماره.

ل
دّتل
ىلثملا قرُّطلا

�إ�ضاف ًة �إلى ما ُذ ِك َر ،يجب الأخذ بعين االعتبار مدى الت�ضخّ م
االقت�ص���ادي ،وال�سع���ي في مواجهته؛ عبر اجتن���اب ا ّدخار النقد
ّ
المال���ي� ،أو ا ّدخاره؛ بطريق��� ٍة ال يفقد معها قيمته بمرور الزمان،
بل في هذه الحالة يجب تبديله �إلى ب�ضاع ٍة تتزايد قيمتها بمرور
الوقت.
�شخ�ص �أن ي ّدخر م ً
اال ل�شراء �أثاث
على �سبيل المثال :لو �أراد
ٌ
منزلٍ لزواجه؛ فيجدر به �أن ال يكتنز المال وينتظر �أوان زواجه؛
في�شتري ما يحتاج �إليه ،بل عليه �أن ُيع ّد هذا الأثاث منذ ح�صوله
�شخ�ص �شراء دا ٍر ولم
على الم���ال قبل �أوان زواج���ه� .أو �إذا �أراد
ٌ
يتم ّك���ن م���ن ذلك ،ف�ل�ا يجدر به ا ّدخ���ار المال ح ّت���ى يجمع ثمن
من���زلٍ  ،بل علي���ه �أن ي�شتري بما لديه من م���الٍ �أر� ًضا ،وبعد ذلك
يبنيها بالتدريج.
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يتم من
 -طريق���ة التدبي���ر ف���ي المعي�شة :ه���ي الأ�سلوب ال���ذي ّخالل���ه تنفي���ذ ال�سيا�س���ات اال�ستراتيج ّي���ة العا ّم���ة ف���ي �أمور
المعي�شة و�إدخالها في ح ّيز الإجراء.
 -الدخ���ل :هو ،جمي���ع الأموال و�أثم���ان ال�سلع الت���ي يحظى بها�إن�س���ا ٌن� ،أو مجموع��� ٌة م���ن النا����س� ،أو م� ّؤ�س�س��� ٌة� ،أو � ّأي مك ّونٍ
اقت�صادي؛ في م ّد ٍة مع ّين ٍة.
ٍّ
���وى مع ّين ً���ا للدخل من
 -ل���م يح��� ّدد االقت�ص���اد الإ�سالمي م�ست ً
ّ
الناحي���ة الك ّم ّي���ة ،ولكنّه ح��� ّدد له �إط���ار ًا مع ّين ًا م���ن الناحية
النوع ّية؛ �أي وجوب كونه م�شروع ًا.
 -الدخل الما ّد ّي للإن�س���ان نوعان ،هما ما يكت�سبه الإن�سان منم�شروع
م�شروع (ح�ل�ال) ،وما يكت�سبه من طريقٍ غير
طريقٍ
ٍ
ٍ
(حرام) .فالك�سب الحالل ين ّور القلب ،ويجعل العبد م�ستح ّق ًا
ثواب المجاهد في �سبيل اهلل تعالى .وبالتالي �ست�شمله رحمته
الوا�سع���ة� .أ ّما الك�سب الحرام؛ فه���و من كبائر الذنوب ،حيث
ي�ضيع معه العمل ،ويحرم العبد من ا�ستجابة الدعاء ،ويجعله
م�ستح ّق ًا ل ّلعنة ونار جهنّم.
 -الطريق���ة ال ُمثلى ف���ي اال�سته�ل�اك ح�سب المعايي���ر الدين ّية؛تتج ّلى في ق�ضايا عديدة ،منها :ترك الإ�سراف والتبذير ،وفي

الوقت نف�سه اجتناب البخل والتقتير ،وكذلك وجوب االبتعاد
عن الإفراط في الزينة والتج ّمل .ويجب على الإن�سان مراعاة
االعت���دال ،والقناع���ة ،والإنفاق في �سبي���ل اهلل تعالى ،و�إعانة
الفقراء.
 -ت�ستعم���ل كلمت���ا الإ�س���راف والتبذي���ر ف���ي كثير م���ن الأحيان���ى واح ٍ���د ،ويمكن الق���ولّ � :إن الإ�سراف ه���و الخروج عن
بمعن ً
ح��� ّد االعتدال من دون �أن نخ�س���ر �شيئ ًا .والتبذير :هو الإنفاق
الكثير ،بحيث ي�ؤ ّدي �إلى �إتالف النعمة وت�ضييعها.
 -الإف���راط ف���ي اال�سته�ل�اك؛ به���دف التك ّب���ر عل���ى الآخرين،والتفاخر ،والتناف�س؛ ُيع ّد من الخُ ُلق الذميمة التي ال تتنا�سب
مع �شخ�ص ّية الإن�سان المحترم.
ل
دّتل

االقت�ص���ادي ،ويعتبر �أحد
���ي
ّ
 -لال ّدخ���ار ت�أثي��� ٌر كبي ٌر على الرق ّالعوام���ل الأ�سا�س ّية في ان�سجام �أع�ض���اء الأ�سرة �أو المجتمع.
وبالطب���ع ،ف� ّإن هذا الإن�سجام ال يتحقّ���ق �إال ب�إ�شراف م�س�ؤولٍ
ُيح�سن التدبير.

ىلثملا قرُّطلا

 -المعي���ار الأ�سا�س لال�ستهالك لدى الم�سلم؛ هو :ان�سجامه معإ�سالمي ،وعدم مخالفته الق َيم ال�سامية.
م�صالح النظام ال
ّ
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الفصل الرابع
نتائج حُ سن التّدبير وعواقب سوء التّدبير

�أ ّو ًال :النتائج الحميدة لح�سن التدبير:

 -1التن ُّعم بحيا ٍة مثال ّي ٍة:
ال �ش ّ
���ك في � ّأن ح�سن التدبي���ر والتخطيط ال�صحيح للمعي�شة،
يم ّك���ن الإن�سان من التن ّعم بحيا ٍة مثال ّي ٍة .والحياة المثال ّية ح�سب
التعالي���م الإ�سالم ّية؛ هي حياة الكفاف التي يتم ّكن الم�سلم فيها
من ت�أمين �سالمت���ه النف�س ّية والبدن ّية؛ من خالل �سعيه الحثيث،
كم���ا يت�سنّى له فيها اجتناب الإف���راط والتفريط في المعا�ش(((؛
لذل���ك ،ف���� ّإن نب ّينا الكري���م Pو�أهل بيته Rحفّ���زوا النا�س
عل���ى القناعة والكفاف في المعي�شة .فالإن�سان في معي�ش ٍة كهذه؛
((( انظر :الح�سيني ،فقر وتو�سعه در منابع دينى(باللغة الفار�سية) ،م�.س� ،ص.615-614

ريبدّتل ءوس بقاوعو ريبدّتلا نسُح جئاتن
ا

�سنتط ّرق في خاتم���ة الكتاب �إلى ق�ضايا ذات �صلة بالمعي�شة
ف���ي �إط���ار مو�ضوعي���ن �أ�سا�س ّيين ،هم���اُ :ح�سن التدبي���ر ،و�سوء
التدبي���ر .وبالطبع ،ف� ّإن نطاق التدبي���ر وا�س ٌع ج ّد ًا؛ لذا� ،سنكتفي
بذكر بع�ض جوانبه.
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�سيتم ّكن م���ن توفير نفق���ات معي�شت���ه ،والمتط ّلب���ات الم�شروعة
لأ�سرته ومجتمعه.
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ال�شخ�ص���ي ت�شمل جميع
فنفق���ات المعي�شة على الم�ست���وى
ّ
النفقات التي يحتاجها الإن�سان في ت�أمين حيا ٍة مثال ّي ٍة ونزيه ٍة،
حيث ت�شمل �أجور الطعام ،والثياب ،وال�سكن ،و�أجور النقل ،وما
�شاكل ذلك .كما ُيفتر�ض بالإن�سان �أن ي�سخّ ر الفا�ضل من دخله
لبع�ض الموارد المعي�ش ّية؛ كاقتن���اء العطور ،وو�سائل النظافة،
وال�صحة ،والتزيين المعتدل؛ واالهتمام باللبا�س ،وكذلك عليه
ّ
ا ّدخاره���ا لزواجه .و�إذا اقت�ضت ال�ض���رورة ،يمكنه �أن ي�ستعمل
خادم ًا يعينه� ،أو ي�شتري له ما يحتاج �إليه من و�سائل في حياته،
�أو يقوم ب�إ�صالح ما لديه من و�سائل تالفة �أو تعميرها.
�أ ّم���ا نفق���ات الأ�س���رة ،فت�شمل ك ّل م���ا يحتاج �إلي���ه م َّمن تجب
رب الأ�س���رة �أن يوفّر جميع
نفقته���م من �أفراده���ا؛ �إذ يجب على ّ
وملب�س
متط ّلب���ات والدي���ه وزوجت���ه و�أبنائه؛ من م����أكلٍ متن��� ّو ٍع،
ٍ
ٍ
منا�س���ب .كما يج���در به �أن يكون ق���ادر ًا على �ضياف���ة الأ�صدقاء
والأقارب و�إطعامهم ،وي�سعى لتح�سين نوع الغذاء الذي يقتنيه في
عام كاملٍ (((.
الأعياد و�سائر المنا�سبات ،ويحاول ت�أمين م�ؤونة ٍ
((( طبع ً���ا هذه الأمور جدير ٌة باالهتمام في الأو�ض���اع الطبيع ّية التي ال قحط فيها وال جدب .وبالن�سبة
عام كاملٍ  ،ح�سب ما ذكر في ن�صو����ص الحديث ،دلي ٌل على �ضرورة
لتوفي���ر متط ّلبات الحي���اة لم ّدة ٍ
إ�سالمي ،ووجوب ا�ستئ�صال الفقر والحرمان منه؛
ل
ا
المجتمع
في
المعي�شي للنا�س
ارتفاع الم�ستوى
ّ
ّ
عام على �أق��� ّل تقديرٍ  .فتوفير الم�ؤونة
�أي ال ب��� ّد و�أن يتمتّع جمي���ع �أبنائه من توفير متط ّلباتهم لم ّدة ٍ

ال�سنو ّية يع ّد برنامج ًا ناجع ًا؛ لمكافحة الفقر ،وبناء حيا ٍة ط ّيب ٍة ينعم بها الإن�سان و ُيبرز فيها قدراته
ورقي المجتمع في �آنٍ ٍ
واحد ،وبالتالي
وكفاءاته؛ وهذا الأمر بذاته ُيع ّد وازع ًا لتكامل �شخ�ص ّية الفردّ ،
من �ش�أنه �إعانة الإن�سان لأداء واجباته االجتماع ّية.
((( الح�سيني ،فقر وتو�سعه در منابع دينى(باللغة الفار�سية) ،م�.س� ،ص.24-21

ريبدّتل ءوس بقاوعو ريبدّتلا نسُح جئاتن
ا

و�أ ّما النفقات االجتماع ّية؛ فهي الأموال التي ينفقها الإن�سان؛
لتح�سي���ن و�ض���ع المجتمع ،ونظ���م �أموره .فالحق���وق المال ّية على
ق�سمي���ن :واجب��� ٌة وم�ستح ّب ٌة؛ منه���ا القر�ض والعاري���ة .وبالطبع،
ٍ
ن�شاط���ات �إيجاب ّي ٍة ف���ي مجتمعه عبر
ف���� ّإن الإن�س���ان مك َّلفٌ ب�أداء
ب���ذل الأموال ح�سب ا�ستطاعته ،مثل� :إعانة ذوي الحاجة لتي�سير
زواجه���م .كما يج���ب عليه الم�شارك���ة في العب���ادات الجماع ّية؛
كالحج الذي تُ�شرط فيه اال�ستطاعة المال ّية(((.
ّ
�إذن ،ن�ستنت���ج م ّم���ا ُذ ِك��� َر � ّأن الحياة المثال ّي���ة تتحقّق عندما
ينع���م الإن�س���ان بحي���ا ٍة منا�سب��� ٍة ما ّد ّي ً���ا ف���ي المجالي���ن الك ّم ّي
���ي؛ وهذه ه���ي الحياة الت���ي تنطبق مع تعالي���م ال�شريعة
والنوع ّ
الإ�سالم ّية؛ لما تتم ّتع ب���ه من رفاهي ٍة وطم�أنين ٍة .وبالت�أكيد ،ف� ّإن
���ي � -أي� ًضا
الرفاه ّي���ة ال�شخ�ص ّي���ة واز ٌع لتحقّق الرفاه االجتماع ّ
 .وفائ���دة الرفاه ّي���ة تكمن ف���ي قابل ّية ا�ستثم���ار جميع �أع�ضاءحد ممكنٍ  ،وقدرتهم
الأ�سرة �أو المجتمع �إمكان ّياتهم �إلى �أق�صى ٍّ
عل���ى مزاول���ة مها ّمه���م العائل ّي���ة ،والأخالق ّي���ة ،واالجتماع ّي���ة،
واهتمام كبيرين.
واالقت�صاد ّية؛ بد ّق ٍة
ٍ
وهناك �أمو ٌر تتع ّلق بمو�ض���وع الرفاه ّية في المعي�شة ،ال ب ّد لنا
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من ذكرها هنا ،وهي:
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�أّ � -إن اهلل تعال���ى يري���د لعب���اده �أن يعي�ش���وا حي���ا ًة مرفّه ًة ،حيث
َعم ال ح�صر لها ،كم���ا قال في كتابه المجيد} :ق ُْل
�أكرمه���م بن ٍ
َم ْن َح َّر َم زِ ينَ َة ا ِهلل الَّ ِت َي �أَ ْخ َر َج ِل ِعبَ ِاد ِه َوا ْل َّطيِّبَ ِات ِم َن ال ِّرز ِْق ق ُْل ِهي ِل َّل ِذ َين
�آ َمنُ���و ْا ِفي ا ْل َحيَا ِة ُّالد ْنيَا خَ ا ِل َ�ص ًة يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِ���ة َك َذ ِل َك نُ َف ِّ�ص ُل الآيَ ِات ِلق َْو ٍم
وي�سر تعالى لهم ا�ستثم���ار هذه ال ِّنعم دون ٍ
عناء
يَ ْع َل ُم���ونَ{(((ّ .
وم�شقّ��� ٍةَ } ،وت َْح ِم ُل َ �أ ْثقَالَ ُك ْم �إِلَى بَ َل ٍد لَّ ْم تَ ُكونُو ْا بَا ِل ِغ ِيه إِ� َّال ب ِِ�ش ِّق ا َلأن ُف ِ�س
�إِنَّ َربَّ ُك ْم لَ َر�ؤُ ٌ
وف َّر ِح ٌيم{(((.
بّ � -إن توفير و�سائل الراحة والرفاه ّية؛ من �ش�أنه �إعانة الإن�سان
إلهي؛ ل ّأن التن ّعم بعطاء اهلل تعالى ال ب ّد
لبل���وغ درجة القرب ال ّ
و�أن يكون داعي ًا لزي���ادة �شكر العبد ،وتهذيب نف�سه؛ فيتق ّرب
بذل���ك م���ن ر ّبه .ل���ذا ،علي���ه �أن ال ُيعاند وال يغف���ل عن ذلك.
فالكثي���ر من النا�س عندما ُين ِعم اهلل تعالى عليهم يغفلون عن
ذك���ره و�شكره ،وقد ت�ؤول بهم الأو�ضاع �إل���ى الطغيان والتم ُّرد
على �أوامره.
ج -يختل���ف معنى الرفاه ّية في التعالي���م الإ�سالم ّية عن معناها
في الأف���كار والنظر ّيات الأخرى؛ �إذ تو�ص���ي تعاليمنا الدين ّية
أ�سا�س
بوجوب تحقّقها بط���رقٍ م�شروع ٍة ،وعدم ابتنائها على � ٍ
((( الأعراف.32 :
((( النحل.7 :

مح ّر ٍم� ،أو ت�أديتها �إلى التع ّدي على حقوق الآخرين� ،أو الوقوع
في ال ٌ
إ�سراف والتبذير.
إ�سالمي تتط ّلب
دّ � -إن المثل العليا للحياة المرفّهة في المجتمع ال
ّ
تغيي ٍ
���رات جذر ّي ًة ف���ي ال��� ُّر�ؤى والمبادئ؛ وه���ذه التغييرات ال
المهدي|� ،إذ بعد ظهوره
تتحقّق �إال في ظ��� ّل حكومة الإمام
ّ
ٍ
بخيرات
الميمون؛ �سوف تُخرِ ج الأر�ض بركاتها ،وينعم النا�س
ال نظي���ر لها على م ّر الع�ص���ور .قال ر�س���ول اهللَ « :Pتتَن َّع ُم

 -2العائلة ال�صغيرة:

ات و�آث���ا ٌر �سلب ّي ٌة؛ �إذ ي�ؤ ّدي �إلى
اني له م�ض ّر ٌ
� ّإن االنفج���ار ال�س ّك ّ
ت�سخير الثروة والإمكان ّيات؛ لت�أمين حاجات المجتمع االبتدائ ّية،
ويح���ول دون تنفيذ برامج وخطط بعيدة الأمد؛ ترفع من م�ستوى
المعي�شي المتدنّي للنا�س
االقت�صادي .وف�ض ًال عن الم�ستوى
النم ّو
ّ
ّ
في ظ ٍ
���روف كهذه ،ف� ّإن المجتمع �سيواج���ه حينها م�شاكل عديد ًة
عل���ى جميع الم�ستوي���ات الأخالق ّية ،والعقائد ّي���ة ،واالقت�صاد ّية،
واالجتماع ّية.
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،م�.س ،ج� ،51ص.97

ريبدّتل ءوس بقاوعو ريبدّتلا نسُح جئاتن
ا

�دي ِ Qنع َم ًة َل ��م َيتَن َّع ُم ��وا ِمثلها َق ُّط،
�أُ َّم ِت ��ي ِف ��ي زَمنِ المه � ِّ
ُي ِ
ال�سما َء َعلَيهِم ِم ��دراراًَ ،وال َت َد ْع ال ُ
أر�ض �شَ يئاً ِمن نَبا ِتها
ر�س� � ُل َّ
�إال �أخ َر َجتهُ»(((.
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فح�س���ن التدبي���ر يقت�ض���ي ال�سيط���رة على مع��� ّدل التكاثر في
المجتم���ع؛ �أي تقلي����ص الع���دد ،ورف���ع م�ستوى الكف���اءة .وبع�ض
الن�صو�ص الدين ّية تح ّذر النا����س من التكاثر غير المحدود ،كما
ق���ال الإمام جعف���ر ال�صادقَ « :Qهلَ � َ�ك ِ
�صاح ُب ال ِعي � ِ
�ال»(((.
والتدبي���ر ال�صحيح في هذا المجال؛ من �ش�أنه �أن ُيعين الحكومة
برنامج ّ
منظ ٍم
وو�ضع
ٍ
انيٍ ،
في ّ
ال�سيطرة على مع ّدل االرتفاع ال�س ّك ّ
ل���ه .فالكثافة ال�س ّكان ّية المن�سجمة م���ع الإمكان ّيات االقت�صاد ّية؛
االقت�صادي في المجتمع؛ الأمر الذي �أ ّكد
ُتع��� ّد من دعائم الرفاه
ّ
علي ،Qبقولهِ « :ق َّل ُة ال ِع ِ
يال � َأح ُد ال َي�سا َرينِ »(((.
عليه الإمام ّ
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
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 -3زيادة الإنتاج وارتفاع م�ستوى الدخل:

� ّإن ا�ستقرار الف���رد والمجتمع ٌ
منوط بكيف ّية ا�ستثمار الثروات
المختلف���ة .وق���د �أ ّكدت ال�شريع���ة المق ّد�سة على �ض���رورة اتّخاذ
�أن�س���ب ال�س ُبل ف���ي ا�ستثم���ار الأم���وال؛ ك�إيداعها في �أي ٍ���د �أمين ٍة
ال�سفهاء منها،
فكري
ذات �أفقٍ
ٍّ
ٍّ
اقت�ص���ادي ٍ
نا�ضج ،وعدم تمكين ُّ
ال�س َف َهاء �أَ ْم َوالَ ُك ُم الَّ ِتي َج َع َل اهللُ لَ ُك ْم ِقيَام ًا
حيث قال تعال���ىَ } :و َال تُ�ؤْتُو ْا ُّ
���و ًال َّم ْع ُرو ًفا{((( .كما ذ ّمت
���م ِفي َها َوا ْك ُ�سو ُه ْ
َوا ْر ُزقُو ُه ْ
���م َوقُولُو ْا لَ ُه ْم َق ْ
رك���ود ال ّثروة ،و�أ ّنب���ت الذين يكتنزون الأم���وال والذين يهدرونها
حد �سواء؛ ل ّأن هذه الت�ص ّرفات تزلزل �أركان المجتمع
عبث ً���ا على ٍّ
((( المجل�سي ،بحار الأنوار ،م�.س ،ج� ،62ص.281
((( الر�ضي ،نهج البالغة ،م�.س ،ج ،4الحكمة� ،141ص.34
((( الن�ساء.5 :

((( انظر :العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،م�.س ،ج� ،12ص.46-44
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج� ،4أبواب ال�صدقة ،باب ف�ضل الق�صد ،ح� ،2ص.52

ريبدّتل ءوس بقاوعو ريبدّتلا نسُح جئاتن
ا

اقت�صاد ّي ًا ،وتحول دون تط ّوره.
فالإن�س���ان يكون ق���ادر ًا على التن ّعم بحيات���ه من خالل جهوده
المثم���رة ،وح�س���ن تدبيره ف���ي ا�ستثمار ما بحوزت���ه من م�صادر
���ي للث���روة،
اقت�صاد ّي��� ٍة؛ �إذ م���ن الم�ؤ ّك���د � ّأن اال�ستثم���ار الع�شوائ ّ
والإ�س���راف ،والإدارة العقيم���ة ،والتكا�س���ل؛ ك ّله���ا �أم���و ٌر ت�س���وق
الإن�سان نحو التبع ّية للآخرين ،والفقر ،والتخ ّلف.
أهم العوامل الطبيع ّية في التط ّور
� ّإن الماء والتراب هم���ا من � ّ
���ي ،واقت�ص���اد المجتم���ع متع ّل��� ٌق بهم���ا �إلى �أبع���د الحدود؛
والرق ّ
وبالتدبي���ر ال�صحي���ح والتخطي���ط الأ�صيل ف���ي ا�ستثم���ار المياه
العذبة ،والأرا�ضي الخ�صبة ،و�إحياء الأرا�ضي المتروكة؛ يت�سنّى
للنا����س م�ضاعف���ة مقادي���ر المحا�صي���ل الزراع ّي���ة والمنتج���ات
الحيوان ّي���ة ،وتر�سي���خ الدعائم االقت�صاد ّية للأ�س���رة والمجتمع،
الذاتي.
وبلوغ درجة الكفاف واالكتفاء
ّ
� ّإن ت�شجي���ع ِ
تعاليمنا الدين ّية عل���ى اال�ستثمار في هذا المجال
بره���ا ٌن عل���ى �أه ّم ّيت���ه البالغة((( .وعل���ى العك�س من ذل���ك؛ ف� ّإن
اال�ستثمار ال�س ّيئ للثروات �أم ٌر يبغ�ضه اهلل تعالى ،ح ّتى �إهدار قليلٍ
ال�س َ
رف
من الماء ،حيث قال الإم���ام جعفر ال�صادق�«: Qإ َّن َّ
�أم ٌر ُيب ِغ ُ�ض ُه ُ
اهلل ع َّز َوج َّلَ ...حتَّى َ�ص ُّب َك َف�ض َل �شَ راب َِك»(((.
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لذل���ك ،ف� ّإن �إهم���ال الأر�ض الخ�صب���ة ذات المي���اه الوفيرة،
منطقي ،وال
وع���دم قدرة النا�س على ا�ستثمارها؛ ُيع��� ّد �أمر ًا غير
ٍّ
ين�سج���م مع العق���ل و�أ�صول التدبي���ر ال�صحيح ،بل �سي����ؤ ّدي �إلى
حرمان النا�س من رحمة اهلل تعالى؛ فمن خالل ا�ستثماره ب�شكلٍ
�صحيح يمك���ن اجتثاث جذور الفقر ف���ي المجتمع ،ورفع م�ستوى
ٍ
الرفاه ّي���ة فيه .وهذا ما رواه الإم���ام جعفر ال�صادق ،Qعن
ج ّده �أمير الم�ؤمنين ،Qحين قالَ « :من َو َج َد ماءاً َوتُراباً ُث َّم
اف َت َق َرَ ،ف�أب َع َد ُه ُ
اهلل»(((.
 -4النجاة من ال ّندم:
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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� ّإن الم�س�ؤول الناجح هو المد ّبر الذي يتم ّكن من و�ضع مناهج
أهم على
ويرجح �أداء ال ّ
اقت�صاد ّي ٍة منا�سب ٍة في ن�شاطاته الإدار ّيةّ ،
المهم؛ ح�سب الأولو ّيات المطروحة في عمله والنتائج المتوخّ اة؛
ّ
�أي �أنّه قبل اتّخاذ � ّأي قرا ٍر ال ب ّد له من القيام بدرا�سته على كافّة
الم�ستويات ،وعليه بذل ق�صارى جهده ل�سلوك الم�سير ال�صحيح
فولي الأمر الذي يتعقّل في �أفعاله وي ّتخذ التدبير
في �إدارة الأمورّ .
منهج ًا له؛ �سوف ال يندم على ت�ص ّرفاته؛ ل ّأن البرنامج ال�صحيح
والمن�سق قبل العم���ل يحول دون االنحراف والزلل .وقد اخت�صر
ّ
علي Qهذه الأمور بجمل ٍة ق�صير ٍة بقوله:
�س ّيد البلغاء الإمام ّ
((( العامل���ي ،و�سائل ال�شيعة ،م�.س ،ج� ،17أبواب مق ّدمات التجارة ،ب���اب ا�ستحباب الغر�س ،...ح،13
�ص.41-40

«التَّدبِي ُر َقب َل ال َع َم ِل ُي� ِؤمن َُك ِمن ال َّن َدمِ»(((.
� -5إتقان العمل:

 -6ارتفاع م�ستوى اال ّدخار((( واال�ستثمار:

اال ّدخ ��ار :ه���و حفظ الأموال التي يح�ص���ل عليها الإن�سان من
((( ابن بابويه ،الأمالي ،م�.س� ،ص.532
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،3كتاب الجنائز ،باب النوادر ،ح� ،45ص.263
((( ابن بابويه ،محمد بن علي بن الح�سين(ال�صدوق) :علل ال�شرائع ،تقديم ال�سيد محمد �صادق بحر
العل���وم ،الط ،النجف الأ�شرف ،من�شورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها1385 ،هـ.ق1966 /م ،ج،1
�ص.310
والمعنوي.
المادي
((( المق�صود من اال ّدخار :نوعيه:
ّ
ّ

ريبدّتل ءوس بقاوعو ريبدّتلا نسُح جئاتن
ا

م����ن الم�ؤ ّك����د � ّأن العم����ل ال ُمتق����ن؛ ه����و نتيج���� ٌة لح�س����ن التدبير
الع�شوائي الذي ال �إتقان فيه؛ فهو
والتخطيط ال�صحيح� .أ ّما العمل
ّ
نتيج���� ٌة للتّخطيط ال�س ّي����ئ ،و�سوء التدبير �أو عدم����ه؛ وهو مذمو ٌم،
ومنهي عنه ،وعاقبت����ه الح�سرة والندم .لذا ،ف� ّإن التعاليم الدين ّية
ٌّ
�أ ّكدت على �ضرورة �إتقان العمل وعدم التكا�سل في �أداء الواجبات،
حيث قال ر�س����ول اهلل�«: Pإذا َع ِم� � َل � َأح ُد ُكم َع َم�ل� ً
ا َفل ُيت ِقن»(((.
و�إتق����ان العمل مه ٌّم؛ لدرجة � ّأن ر�سول اهلل Pنزل في مرقد �سعد
ب����ن معاذ و�س ّوى ال ّلبن عليه ،وجعل يقول ويك���� ّرر« :نا ِو ْل ِني َح َجراً،
نا ِو ْل ِن ��ي ُتراب� �اً َر ِطب� �اً»؛ لكي ي�س ّد به ما بين ال ّلب����ن .فل ّما فرغ وحثا
التراب عليه و�س ّوى قبره ،قال�« :إنِّي لأَعلَ ُم �أ َّن ُه َ�سيبلَى َو َي ِ�صل �إلي ِه
البال ُءَ ،ول ِكنَّ َ
اهلل ُي ِح ُّب َعبداً �إذا َع ِم َل َع َم ً
ال �أح َك َمهُ»(((.
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الحالي؛ من �أج���ل �إنفاقها في الم�ستقب���ل� .أ ّما اال�ستثمار؛
دخل���ه
ّ
فهو ت�سخير هذه الأموال في عجلة الإنتاج ،وك�سب دخلٍ ٍ
جديد(((.
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والبرنام���ج الناج���ح في اال ّدخ���ار واال�ستثمار ذو �صل��� ٍة وثيق ٍة
ال�صحيح في �أمور المعي�شة وتخ�صي�ص الدخلٍ
الفردي؛
بالتدبيرٍ
ّ
ٍ
ل ّأن اال�سته�ل�اك ال ُمفرِ ط للأموال �أو ركودها ال ي�ؤ ّدي �إلى تحقيق
� ّأي عائ ٍ���د منها ،كما هو الحال في التقاع����س عن �أداء الواجبات
الذي ال يتحقّق من ورائه �أي ا ّدخارٍ.
فالأرا�ض���ي الزراع ّي���ة ذات المحا�صيل الوفي���رة التي �أوقفها
النا�س في عهد الأئ ّمة المع�صومين ،Rوال �س ّيما عهد الإمام
عليُ ،Qح ِظ َيت باهتمامهم ،Rوبذلوا ق�صارى جهودهم
ّ
في حفظها وا�ستثمارها قدر الم�ستطاع .وهذا الأمر بذاته �شاه ٌد
على ح�سن تدبيرهم ،و�أه ّم ّية اال ّدخار واال�ستثمار عندهم.R
�صحيح
وبالطبع ،ف� ّإن �إدارة م�شاريع �ضخم ٍة كهذه من دون تدبيرٍ
ٍ
ومنهج دقي���قٍ ؛ �سوف تكون فا�شل ًة؛ لذلك يج���ب على الإن�سان �أن
ٍ
يقتدي بهم Rفي تدبير �ش�ؤون معي�شته؛ كي يتم ّكن من ا ّدخار
ماله وا�ستثماره.

���ي ،)Qط ،1طهران،
علي(Qدان�شنامه �إم���ام عل ّ
((( ر�ش���اد ،عل���ي �أكب���ر :مو�سوع���ة الإم���ام ّ
إ�سالمي1380 ،هـ�.ش ،ج(7االقت�صاد)� ،ص.302
من�شورات مركز الثقافة والفكر ال
ّ

 -7التنم ّية االقت�صاد ّية(((:

 -8حفظ كرامة النف�س:

ال �ش ّ
���ك ف���ي � ّأن الإن�سان ال���ذي ُيح�سن التدبير ف���ي معي�شته؛
�سيحف���ظ كرامته وع ّزته في المجتمع .و�سنتط ّرق �إلى ذكر بع�ض
الم�سائل عن هذا الأمر؛ لكي ت ّت�ضح مدى �أه ّم ّيته لك ّل �إن�سانٍ .
فالع��� ّزة« :حال� � ٌة مانع� � ٌة للإن�سان م ��ن �أن ُيغلَ ��ب .من قولهم
(�أر� � ٌ�ض ِع ��زازٌ)؛ �أي �صلب� � ٌة»((( .والقر�آن الكري���م بدوره �أ ّكد على
�سم ّو هذه ال�صفة في � ٍ
آيات عديد ٍة ،نذكر منها ما يلي:
���ي � ّأن النم��� ّو االقت�ص���ادي ال يك���ون �إال نتيج��� ًة للتدبي���ر ال�صحيح على م�ست���وى الحياة
((( م���ن الطبيع ّ
االجتماع ّية ،ولكنّنا نطرح في هذا الكتاب بع�ض الموا�ضيع التي تتنا�سب مع هذا المبد�أ.
((( الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.227
((( الأ�صفهاني ،مفردات غريب القر�آن ،م�.س ،ما ّدة «عزّ».

ريبدّتل ءوس بقاوعو ريبدّتلا نسُح جئاتن
ا

لو ّتم تحدي���د � ٍ
أهداف �صحيح ٍة في برام���ج المعي�شة؛ ف�سوف
يلوح �أُف ٌق جدي ٌد للم�ستقبل الزاهر .لذا ،يجب على الإن�سان تعيين
ٍ
منا�س���ب لأداء � ّأي عملٍ بر�ؤي ٍة دقيق��� ٍة ،وكذلك عليه درا�سة
زم���نٍ
برنامج ّ
منظ ٍم من
مدى الإمكان ّيات المتاحة؛ لكي يت�سنّى له و�ضع
ٍ
برنامج كهذا تتج ّلى في نظم
جميع الجهات .وبالطبع ،ف� ّإن ثمرة
ٍ
الأو�ض���اع المعي�ش ّي���ة واالقت�صاد ّية للف���رد والمجتمع .والح�صيلة
النهائ ّي���ة �ستكون نم��� ّو ًا اقت�صاد ّي ًا ورخاء ًا للجمي���ع .يقول الإمام
«:ح�سن التَّدبي ِر ينمي َقلي َل ِ
المال»(((.
عليُ Q
ّ
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� ّأن الع ّزة الحقيق ّية هلل ج ّل �ش�أنهَ } :و َال يَ ْح ُز َنك َق ْولُ ُه ْم �إِنَّ ا ْل ِع َّز َة لهلِ ِ
ال�س ِمي ُع ا ْل َع ِل ُيم{(((.
َج ِمي ًعا ُه َو َّ
كم���ا � ّأن الع��� ّزة هلل تعال���ى ،فكذلك لر�سول���ه  Pوللم�ؤمنين:
}يَقُولُ���و َن لَ ِئن َّر َج ْعنَا �إِلَى ا ْل َم ِدينَ ِ���ة لَيُخْ رِ َج َّن ْ َ أال َع ُّز ِم ْن َه���ا ْ أالَ َذ َّل َولهلِ ِ ا ْل ِع َّز ُة
َو ِل َر ُ�سو ِل ِه َو ِل ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن َين َولَ ِك َّن ا ْل ُمنَا ِف ِق َين لاَ يَ ْع َل ُمونَ{(((.
وطريق ك�سب الع ّزة؛ هو التق ّرب �إلى اهلل ع ّز وج ّل وطلبها منه:
} َم���ن َكا َن يُرِ ي ُد ا ْل ِع َّز َة َف ِل َّل ِه ا ْل ِع َّز ُة َج ِمي ًعا �إِلَ ْي ِه يَ ْ�ص َع��� ُد ا ْل َك ِل ُم َّ
الطيِّ ُب َوا ْل َع َم ُل
ال�سيِّئَ ِات لَ ُه ْم َع َذ ٌاب �ش َِد ٌيد َو َم ْك ُر �أُ ْولَ ِئ َك ُه َو
َّ
ال�صا ِل ُح يَ ْر َف ُع ُه َوالَّ ِذ َين يَ ْم ُك ُرو َن َّ
محمد ح�سين
الطباطبائي{ على
يَبُو ُر{((( .وقد عقّب العالمة ّ
ّ
ٍ
بم�سوق لبي ��ان اخت�صا�ص
ه���ذه الآية ،قائ ًال« :هذا الق ��ول لي�س
الع� �زّة ب ��اهلل؛ بحيث ال يناله ��ا غيره ،و�أنّ م ��ن �أرادها فقد طلب
مح ��ا ًال و�أراد م ��ا ال يك ��ون ،ب ��ل المعن ��ى :م ��ن كان يري ��د العزّة؛
فليطلبه ��ا منه تعالى؛ لأنّ العزّة له جميعاً ال توجد عند غيره
بال ��ذات .فو�ض ��ع قولهَ } :ف ِل َّل ِه ا ْل ِع��� َّز ُة َج ِمي ًعا{ في ج ��زاء ال�شرط؛
م ��ن قبي ��ل :و�ض ��ع ال�سب ��ب مو�ض ��ع الم�س ّب ��ب؛ وه ��و طلبها من
عنده؛ �أي اكت�سابها منه بالعبود ّية التي ال تح�صل �إال بالإيمان
والعمل ال�صالح»(((.
((( يون�س.65 :
((( المنافقين.8 :
((( فاطر.10 :
((( الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،م�.س ،ج� ،17ص.22

���ب اال�ستقالل لدى جميع
فع��� ّزة النف�س تق ّوي روح التح ّرر وح ّ
�أع�ضاء المجتمع؛ ل ّأن �إح�سا�س الإن�سان باال�ستغناء عن الآخرين
ير�سخ دعائم التح ّرر واال�ستقالل في نف�سه.
ّ
االقت�صادي � -أي� ًضا  ،-منها
ولع��� ّزة النف�س فوائد في الجانب
ّ
�أنّها:

الرزق:
� -9سعة ّ

أ�سباب عديد ٌة ت�ؤ ّدي �إلى زيادة الرزق ،وارتفاع م�ستوى
هناك � ٌ
الدخ���ل� ،أه ّمها :البرنام���ج ال�صحيح ،وح�س���ن التدبير في �أمور
المعي�شة .وكما ذكرن���ا �سابق ًا ،ف� ّإن الرزق ال ينح�صر في العطاء
المعنوي هو رز ٌق �-أي� ًضا.(((-
الما ّدي وح�سب ،بل � ّإن العطاء
ّ
ق�سمت بع�ض الروايات الرزق �إلى ق�سمين (((،هما:
وقد ّ
((( انظر :المباحث التمهيدية.
آدم ،ال ِّرزقُ رِزقانِ ؛ رِز ٌق تَط ُل ُب ُه َورِز ٌق َيط ُل ُب َك فَ���� ْإن لَم َت�أ ِت ِه � َ
أتاك».
�
���ن
ب
ا
«يا
علي:Q
َ
َ
((( ق���ال الإمام ّ
الر�ضي ،نهج البالغة ،م�.س ،ج ،3الكتاب� ،31ص.55

ريبدّتل ءوس بقاوعو ريبدّتلا نسُح جئاتن
ا

 ت�ساع���د على رف���ع م�ستوى الإنت���اج ،وتقلي����ص اال�ستهالك،وزيادة اال ّدخار.
 تحفّز الإن�سان على ا�ستثمار الفائ�ض عن الحاجة من الدخلفي م�ساعدة الفقراء ،ووقف � ٍ
أ�شياء يحتاجها المجتمع.
 تك���ون وازع ًا لعدم �إنفاقِ الم���ال في التج ُّمل ال ُمفرِ ط ،و�سبب ًاالخا�صة والعا ّمة.
الجتناب الإ�سراف وتبذير الأموال
ّ
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الق�س ��م الأ ّول :رز ٌق يهب���ه اهلل تعال���ى لعب���ده م���ن دون م�ش ّق ٍة
وعناء؛ كالمطر ،ونور ال�شم�س؛ اللذين تحيا ب�سببهما المخلوقات
كافّ��� ًة ،وكذل���ك اله���واء ال���ذي يحي���ا با�ستن�شاق���ه جمي���ع الب�شر
والحيوان���ات والنباتات ،و�أي� ً
ض���ا العق���ل والإدراك الذي يولد مع
والدة ابن �آدم.
يتح�ص ُ
جهد ٍ
���ل �إال عن طري���ق ٍ
حثيث،
الق�س ��م الثان ��ي :رز ٌق ال َّ
وبرنامج ّ
منظ ٍم في الحياة؛ ل ّأن اهلل تعالى يرزق الإن�سان بمقدار
ٍ
جهوده وم�ساعيه ،حيث ق���ال في كتابه العزيزَ } :و�أَن لَّ ْي َ�س ِل ْ إل َِن�س ِان
�إِلاَّ َما � َس َعى{(((.
�إذن ،الجه���د الحثيث هو �أ�سا�س النجاح ف���ي الحياة ،والذين
يبذلون جهود ًا �أكثر؛ �سوف ينعمون بالتوفيق ورفعة الر�أ�س ،بينما
الك�سال���ى واالتّكال ّيي���ن؛ �سوف ال يكون ن�صيبه���م �سوى الحرمان
والحاجة.
من �شروط ك�سب الرزق

وتجدر الإ�شارة هنا �إلى م�س�ألتين:
الأول ��ىّ � :أن ك�س���ب ال���رزق ف���ي الأ�سا����س يعتمد عل���ى العمل
ٍ
ال�صحيح البعيد عن � ّأي � ٍ
تفريط .وما ي�صل �إلى الإن�سان
إفراط �أو
أ�سا�سي.
م���ن رزقٍ بغير �سعي وعمل؛ �إنّم���ا هو �شي ٌء ٌّ
ثانوي ولي�س ب� ٍّ
((( النجم.39 :

ولع��� ّل هذا الأمر هو الذي دفع �أمير الم�ؤمنين Qلتقديم ِذكر
���ب الإن�سان
ال���رزق الذي َي ْط ُل ُب���ه الإن�سان على ال���رزق الذي َي ْط ِل ُ
آدم ،ال ِّرزقُ رِزقانِ ؛ رِز ٌق تَط ُل ُب ُه َورِز ٌق َيط ُل ُب َك»(((.
بقوله« :يا َ
ابن � َ

((( ال�شيرازي ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،م�.س ،ج� ،8ص.258
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب اليقين ،ح� ،2ص.57
((( ابن بابويه ،الأمالي ،م�.س� ،ص.56

ريبدّتل ءوس بقاوعو ريبدّتلا نسُح جئاتن
ا

الثاني ��ة� :صحي ٌح � ّأن اال�ستفادة م���ن مواهب الحياة م�شروط ٌة
بالج��� ّد وال�سعي والمثاب���رة ،و� ّأن الك�سل والخنوع مدع���ا ٌة للت�أخّ ر
والحرمان من الخير؛ ولكنّه من الخط�أ الب ّين �أن نت�ص ّور � ّأن رزق
الإن�سان ي���زداد بالحر�ص ،والولع ،والأعم���ال الكثيرة؛ و� ّأن رزقه
يق ّل بالتعفّف ،والتج ّلد .ونالحظ في الأحاديث الإ�سالم ّية تعابير
دقيقة في ه���ذا المجال ،ففي ٍ
حديث عن النّبي� Pأنّه قال�« :إنّ
ر�ص َح ٍ
ري�صَ ،وال َي�ص ِر ُف ُه ُكر َه كا ِر ٍه»((( .وفي
ال ِّرز َق ال َيج ُّر ُه ِح ُ
حدي ٍ
���ث �آخر ع���ن ال�صادقQ؛ جواب ً���ا على بع����ض �أ�صحابه،
حيث طلب منه �أن يعظه وين�صحه ،فقالَ « :Qو�إِنْ كا َن ال ِّرزقُ
ق�سوماًَ ،ف ِ
ر�ص لماذا؟!»(((.
الح ُ
َم ُ
وتج���در الإ�شارة �إل���ى � ّأن مراع���اة اال�ستراتيج ّيات ال�صحيحة
ف���ي تدبير المعي�ش���ة؛ كالبرنامج ّ
المنظم والنظ���م ،واالن�ضباط،
والر�ؤي���ة الم�ستقبل ّية ،واتّباع الإن�سان هذه اال�ستراتيج ّيات؛ ي�ؤ ّدي
ب���ه �إلى �أن ينعم بحي���ا ٍة مرفّه ٍة ،ويحقّق طموحات���ه .فهذه الأمور
ه���ي في الحقيقة �أبرز العوام���ل الما ّد ّية الم�ؤ ّثرة في �سعة الرزق،
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وهن���اك عوامل كثيرة معنو ّية ت�ؤ ّث���ر ب�شكلٍ كبيرٍ على �سعة الرزق؛
الأم���ر ال���ذي �أ�شارت �إلي���ه ن�صو����ص روائ ّية كثيرة .فف���ي الحياة
معنوي،
الدني���ا هناك نظامان ع ّل ّيان� ،أحدهما :م���ا ّد ٌّي .والآخر:
ٌّ
وجميع العلل الدنيو ّية ت�ستفي����ض �أ�سا�س ع ّل ّيتها من اهلل �سبحانه
وتعال���ى ،فهو قاد ٌر في ك ّل �آنٍ على �أن ي�سلب الع ّل ّية من تلك العلل؛
�إذا م���ا اقت�ض���ت الم�صلحة ذلك؛ كم���ا ح�صل ف���ي �سلب حرارة
النار؛ عندما �أُلقي فيها �س ّيدنا �إبراهيم.Q

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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� ّإن �أ�صحاب الر�ؤية الما ّد ّية البحتة يظنّون � ّأن العلل الما ّد ّية هي
الوحي���دة التي ت�ؤ ّثر على رزق الإن�س���ان ،وا�ستئ�صال جذور الفقر
من المجتم���ع� .أ ّما �أ�صحاب الر�ؤية الدين ّي���ة ،فيعتقدون � ّأن ت�أثير
العلل المعنو ّية في الرزق ،وا�ستئ�صال جذور الفقر من المجتمع؛
هو بم�ستوى ت�أثير العل���ل الما ّد ّية ،بل يرون � ّأن ت�أثير الأولى �أكثر.
لذل���ك ،ف� ّإن القر�آن الكريم ي�ؤ ّكد على � ّأن ك ّل من الإيمان والتقوى
ٍ
بركات من اهلل تعالى وفتح �أبواب رحمته .و�أحاديث
�سبب لنزول
ٌ
الأئ ّم���ة المع�صومين Rت�ض ّمنت �أم���ور ًا معنو ّي ًة كثير ًة ت�ساعد
على �سع���ة الرزق وزيادة النعم���ة ،منها :ال�شك���ر ،و�أداء الأمانة،
وح�سن الج���وار ،و�إكرام ال�ضي���ف ،واال�ستغفار،
وح�سن الخ ُل���قُ ،
ُ
وال�صدق���ة ،و�صل���ة الرحم ،والإكثار من قول :ال ح���ول وال ق ّوة �إال
ب���اهلل ،و�صالة اللي���ل ،وتنظيف المنزل والثي���اب والأواني .فهذه
االقت�صادي في
الأمور ،ال ب ّد من �أخذها بعين االعتبار في النظام
ّ

الإ�س�ل�ام ،وفي جميع البرامج االقت�صاد ّي���ة ،والمعي�ش ّية للأ�سرة
حد �سواء؛ بغية تحقيق الأهداف المن�شودة.
والمجتمع على ٍّ
ثانياً :العواقب الوخيمة ل�سوء التدبير:

 -2الإ�سراف والتبذير:
من النتائج الأخرى ل�سوء ال ّتدبير ،وفقدان البرنامج ال�صحيح
ف���ي المعي�شة؛ ابتالء الإن�سان بالإ�سراف وال ّتبذير ،حيث تط ّرقنا
�إليهما �آنف ً���ا .فحياة البذخ ح�سب التعاليم الإ�سالم ّية تُع ّد كفران ًا
إلهي في الحياة
للنّعمة ،ومن كبائر الذنوب التي تُوجب العقاب ال ّ
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 -1الفقر والحرمان:
يح�ص���ل � -أحيان ًا  -الفقر نتيج��� ًة ل�سوء ال ّتدبير في المعي�شة،
بحي���ث تُب َتلى به بع�ض العوائل ،ور ّبما مجتمعات ب�أ�سرها .ويمكن
ن�سبي.
تق�سيم الفقر �إلى نوعين ،هما :فق ٌر مطلقٌ ،وفق ٌر ٌّ
فالفقر المطلق :هو عدم ق���درة الإن�سان على تلبية الحاجات
ال�ضرور َّية في حياته؛ كالم�أكل ،والملب�س ،والم�سكن ،والعالج.
الن�سبي :فهو عدم القدرة عل���ى توفير م�ستلزمات
�أ ّما الفق���ر
ّ
الحي���اة الطبيع ّي���ة؛ �أي � ّأن الإن�س���ان يحي���ى حي���ا ًة تتواف���ر فيه���ا
الم�ستلزمات ال�ضرور ّية للعي�ش ،ولكنّه يفتقر �إلى بع�ض �إمكانيات
ال ّرفاهية؛ الت���ي توفّر له �س ُبل الراحة ب�شكلٍ �أكبر ،وت�ساعده على
رفع م�ستواه الما ّد ّي.
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الآخرة قال تعال���ى} :لاَ َج َر َم َ�أنَّ َما ت َْد ُعونَ ِني �إِلَ ْي ِه لَ ْي َ�س لَ ُه َد ْع َو ٌة ِفي ُّالد ْنيَا
اب ال َّنارِ {(((.
َولاَ ِفي ْال ِآخ َر ِة َو�أَنَّ َم َر َّدنَا �إِلَ���ى ا ِهلل َو�أَنَّ ا ْل ُم ْ�سرِ ِف َين ُه ْم �أَ ْ�ص َح ُ
والعق�ل�اء بدوره���م ـ �أي� ًضا ـ يذ ّمون حيا ٍة كه���ذه وال ي�ست�سيغونها؛
ل���ذا يجب عل���ى الإن�سان �أن يراع���ي ُح�سن التدبير ف���ي معي�شته،
علي  Qفي هذا
ويجتن���ب الإ�س���راف والتبذير .يقول الإم���ام ّ
قل ُمجا َن َب ِة الت ِ
ِ
ال�صدد«:من ال َع ِ
َّبذي ِر َو ُح�سنُ التَّدبِيرِ»(((.

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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و ُتع��� ّد حرمة الإ�س���راف والتبذير من الأح���كام الأ�سا�س ّية في
االقت�ص���ادي ف���ي الإ�سالم ،حي���ث يق�ضي ه���ذا الإنفاق
النظ���ام
ّ
للأم���وال على روح العبود ّي���ة لدى الإن�سان ،وي�سل���ب منه ال�شعور
اجتماعي .وحياة
إ�صالح
بالم�س�ؤول ّي���ة ،ويجعله �أنان ّي ًا يعار�ض � ّأي � ٍ
ٍّ
الإ�س���راف تم�س���خ �شخ�ص ّي���ة الإن�س���ان ،وتفرغ ذهنه م���ن الق َيم
دافع للج ّد والن�شاط في العمل ،كما
المعنو ّي���ة ،وال تُبقي لديه � ّأي ٍ
�أنّه���ا تم ّه���د الأر�ضية الالزم���ة النت�شار الف�س���اد ،ورواج المبادئ
المنحرفة في المجتمع.
أهم عواقب الإ�سراف الوخيمة:
ونذكر في ما يلي بع�ض � ّ
 الحرم���ان م���ن مح ّب���ة اهلل تعالى :قال اهلل تعال���ى في كتابهَات َو َغ ْي��� َر َم ْع ُرو�ش ٍ
���ات َّم ْع ُرو�ش ٍ
المجي���دَ } :و ُه َو الَّ ِ���ذي �أَن�شَ �أَ َج َّن ٍ
َات
َوال َّنخْ َل َوال َّز ْر َع ُمخْ تَ ِل ًفا �أُ ُك ُل ُه َوال َّز ْيتُ���و َن َوال ُّر َّما َن ُمتَ�شَ ا ِب ًها َو َغ ْي َر ُمتَ�شَ اب ٍِه
((( غافر.43 :
((( الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.468

�«:س َب � ُ�ب الفَق ِر
���يَ Q
 الفق���ر والحرمان :ق���ال الإمام عل ّال ُ
إ�سراف»(((.
والجدي ��ر بالذك ��رّ � :أن اعتق���اد الإن�سان بالمع���اد والح�ساب
في الحياة الآخرة ي�ؤ ّثر على �سلوكه ،ويجعله دقيق ًا في ح�ساباته
((( الأنعام.141 :
((( الح ّراني ،تحف العقول ،م�.س� ،ص.297
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج� ،4أبواب ال�صدقات ،باب كراهية ال�سرف ،...ح� ،3ص.55
((( الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،2كتاب الإيمان والكفر ،باب الدعاء على العدو ،ح� ،2ص.511
((( الوا�سطي ،عيون الحكم والمواعظ ،م�.س� ،ص.282
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ُك ُل���و ْا ِمن ثَ َمرِ ِه �إِ َذا �أَ ْث َم َر َو�آتُو ْا َح َّق ُه يَ ْو َم َح َ�ص ِاد ِه َو َال ت ُْ�سرِ فُو ْا �إِنَّ ُه َال يُ ِح ُّب
ا ْل ُم ْ�سرِ ِف َين{(((.
 زوال النعم���ة والحرم���ان م���ن البرك���ة :قال الإم���ام مو�سىب���ن جعف���ر الكاظ���مَ «: Qو َم ��ن َب� � َّذ َر َو�أ�س� � َر َف زا َل � ْ�ت َعن ُه
النِّع َم� � ُة»((( .وق���ال الإم���ام جعف���ر ال�ص���ادق�«: Qإِ َّن َم� � َع
ال ِ
إ�سراف ِق َّل ُة ال َب َر َك ِة»(((.
 ع���دم ا�ستجابة الدعاء :قال الإم���ام جعفر ال�صادق:Qَجاب َل ُهم دعا ٌءَ :ر ُج ٌل جا ِل ٌ�س ِفي َبي ِت ِه َي ُ
قول يا
«�أر َبع ٌة ال ُي�ست ُ
فيقول َل� �هُ� :أَ َلم �آ ُم ُر َك َّ
ُ
بالطلَ ��بِ ؟! َو َر ُج ٌل كان َْت
َر ِّب ارزُق ِن ��ي،
فيقول َلهُ� :أَ َلم �أَج َعل �أم َرها ِ
ُ
بيد َك؟!
َل� � ُه ام َر�أ ٌة َف َدعا َعلَيها،
َو َر ُج ٌل كا َن َل ُه ٌ
ُ
أف�س َد ُهَ ،فيق ُ
فيقول َل ُه
ُول يا َر ِّب ارزُق ِني،
مال َف� َ
�أَ َلم �آ ُم ُر َك باالقتَ�صا ِد َ�أ َلم �آ ُم ُر َك بالإ�صال ِح؟!»(((.
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االقت�صاد ّي���ة و�إنفاقه؛ لذلك �أمرت ال�شريع���ة الإ�سالم ّية العباد
بوج���وب اجتن���اب الن�شاط���ات االقت�صاد ّي���ة الت���ي تتعار�ض مع
م�صلح���ة المجتم���ع ،وتتناف���ى م���ع الأ�ص���ول الدين ّي���ة .وكذلك
�ألزمت���ه بترك الإف���راط والتفريط في ما يل���ي :الأموال العا ّمة،
والنوم ،والطعام ،والثياب ،وال�ضيافة ،والحفالت ،والمنا�سبات
العائل ّي���ة ،واال�ستفادة من النِّعم؛ كالماء ،والكهرباء ،وما �شاكل
ذلك.
 -3التبع ّية االقت�صاد ّية:
فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
ُّ
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لو ل���م ي ّتبع الإن�س���ان �أو المجتمع منهج ً���ا اقت�صاد ّي ًا �صحيح ًا
يبتني على و�ضع ٍ
خطط بعيدة الأمد لتدبير المعي�شة؛ فال محالة
�س ُيبتلى بالتبع ّية للآخرين من الناحية االقت�صاد ّية؛ �أي � ّأن زمام
�أموره الما ّد ّية �ستكون ب�أيدي الآخرين .وبالطبع ،ف� ّإن هذا الو�ضع
ال تُحمد ُعقباه ،وله م�ساوئ كثيرة ،منها ما يلي(((:
�أ -هدر الطاقات الفرد ّية واالجتماع ّية:
ٍ
باكتفاء
� ّإن المجتمع���ات المر ّفه���ة اقت�صاد ّي ً���ا والت���ي تتم ّت���ع
���ي ،ت� ِّؤم���ن متط ّلب���ات المجتمع���ات الأخ���رى المحرومة؛ من
ذات ٍّ
الأ�س�س االقت�صاد ّية التي تجعلها م�ستق ّلة ومتح ِّكمة بالمجتمعات
الفقي���رة .وه���ذه المجتمع���ات التابع���ة لغيرها اقت�صاد ّي ً���ا لي�س
((( عل���ى الرغ���م م���ن � ّأن الموارد الت���ي �سنذكرها في ه���ذا الم�ضم���ار مطروح ٌة على م�ست���وى الحياة
االجتماع ّية ،لكن يمكن تطبيقها على م�ستوى الحياة ال�شخ�ص ّية ـ �أي� ًضا ـ.

ج  -م�سخ الثقافة الوطن ّية:
� ّإن المجتمعات النافذة من خالل ت�صدير ب�ضائعها وخبرائها
�إل���ى المجتمع���ات ال�ضعيف���ة اقت�صاد ّي ً���ا؛ تقوم ف���ي الوقت نف�سه
بت�صدير ثقافتها ،ون�شر �أفكارها في تلك المجتمعات .ومن ٍ
جانب
�آخ���ر ،ف� ّإن �أبن���اء المجتمع���ات الفقيرة؛ من منطل���ق �إح�سا�سهم
بالعج���ز ،وانبهاره���م بق���درة المجتمع���ات الناف���ذة؛ يحاول���ون
تقليدهم ف���ي �ش ّتى المجاالت ،مث���ل :نوع ّية الثي���اب ،والم�سكن،
وال�سلع اال�ستهالك ّية ،وو�سائ���ل الزينة ،بل �إنّهم يت�أ ّثرون بخ ُلقهم
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إبداعي يم ّكنهم من توفير متط ّلباتهم؛ ب�سبب توفّر
لأبنائها فك ٌر � ٌّ
�س ُب���ل العي�ش من م�ص���د ٍر �آخر ،وبالتالي �س���وف تبقى قابل ّياتهم
كامن��� ًة ،ول���ن يتم ّكنوا م���ن ا�ستثماره���ا .وقد تق���وم المجتمعات
ال ُمنتجة با�ستغالل قابل ّي���ات المجتمعات التابعة لها ،وت�سخّ رها
الخا�صة.
لم�صالحها
ّ
ب -ال�شعور بالنق�ص:
� ّإن �أبناء المجتمع���ات التابعة اقت�صاد ّي ًا لغيرها ال يجدون في
�أنف�سهم قابل ّية توفير متط ّلباتهم المعي�ش ّية؛ لذلك ،فهم ي�شعرون
بالنق����ص ،والذ ّلة �أحيان ً���ا؛ وفي الوقت نف�سه ينظ���رون �إلى �أبناء
المجتمع���ات المتط��� ّورة اقت�صاد ّي ً���ا نظ���رة عل ٍّو واحت���رام؛ لأنّهم
تم ّكنوا من بلوغ �أهدافهم.
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وطباعه���م النف�س ّية؛ وهذا الأم���ر �سي�ؤ ّدي �إل���ى التبع ّية الثقاف ّية،
وم�سخ الثقافة الأ�صيلة.
د -العبود ّية:
من الم�ؤ ّكد � ّأن الفرد �أو المجتمع لو كان ذلي ًال �أمام الآخرين،
ولم يتم ّكن من توفير متط ّلبات حياته؛ �سيكون عبد ًا لهم(((.
 -4البطالة:

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
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� ّإن البرامج االقت�صاد ّية الخاطئة ،و�سوء التدبير في المعي�شة،
وط���رق الك�س���ب المنحرف���ة ،وفق���دان المواهب الالزم���ة؛ ك ّلها
�أم���و ٌر تت�س ّبب في �شيوع ظاه���رة البطالة التي ُتع��� ّد من الم�شاكل
ِ
الم�ستفحل���ة ف���ي بع����ض المجتمع���ات .فالمجتم���ع
االقت�صاد ّي���ة
الذي يزخ���ر بالأيدي العامل���ة ،ولي�س فيه فر�ص عم���لٍ كافي ٍة؛ ال
ب��� ّد لم�س�ؤوليه م���ن اتّخاذ تدابير الزمة لرفع ه���ذه الم�شكلة ،و�إال
�ست�س���ود فيه البطال���ة ،ور ّبما يك�سب البع�ض في���ه دخ ًال من دون
� ّأي ٍ
اقت�صادي ،من طرقٍ غير م�شروع ٍة ،وبالتالي �سيتع ّر�ض
جهد
ٍّ
ل ٍ
ات منحرف ٌة.
أزمات اقت�صاد ّي ٍة واجتماع ّي ٍة مد ّمر ٍة ،وت�سوده خ ُلق ّي ٌ
ّا�س �أي�ضاً
يقول الإمام ال�صادق Qفي هذا ال�صددَ « :وكا َن الن ُ
َي ِ�صي� � ُرو َن بِالفَرا ِغ �إلى غا َي ِة الأ�شَ ِر َوال َب َطرِ؛ َحتَّى َيك ُث َر الفَ�سا ُد،
َو َيظ َه ُر الف ِ
َواح ُ�ش»(((.
((( مبانى اقت�صاد ا�سالمى(باللغة الفار�س ّية)� ،ص.202-201
((( الجعفي ،التوحيد ،م�.س� ،ص.72

لذلك ،ف���� ّإن تطبي���ق التعاليم الدين ّي���ة في مج���ال العمل ُيع ّد
�أ�سا� ً
س���ا ل�سالم���ة المجتمع ،وبه يحظ���ى الإن�سان بحي���ا ٍة مثال ّي ٍة،
ف�ض ًال عن تط ّوره اقت�صاد ّي ًا .فطيب العي�ش ،وهناءته ،والطم�أنينة
في���ه؛ �أمو ٌر ال تتحقّ���ق �إال عبر مزاولة الأعمال الت���ي تُع ّد م�صدر ًا
�أ�سا�س ّي ً���ا لتالحم �أبناء المجتم���ع ،وان�سجامهم ،و�أُلفتهم .فرواج
ٍ
خدمات لجميع �أع�ضائه،
العمل في ك ّل مجتم ٍ���ع ،من �ش�أنه توفير
وزرع البهجة في نفو�سهم.

���ي � ّأن الإن�س���ان ال���ذي يفتقد المنه���ج ال�صحيح
وم���ن البديه ّ
وح�سن التدبير في حياته؛ �سوف ال يت�سنّى له الح�صول على عملٍ
ُ
ٍ
منا�س���ب ،بل قد يفقد عمله .لذا ،يج���ب اتّخاذ التدابير الالزمة
من ِق َب���ل مختلف المجتمعات والم� ّؤ�س�س���ات؛ بغية اجتثاث جذور
((( العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،م�.س ،ج� ،17أبواب مق ّدمات التجارة ،باب ا�ستحباب اال�ستعانة ،...ح،11
�ص.32
((( الحكيمي ،معيارهاى اقت�صادى در تعاليم ر�ضوى(باللغة الفار�سية) ،م�.س� ،ص.230

ريبدّتل ءوس بقاوعو ريبدّتلا نسُح جئاتن
ا

�ض���روري لجميع �أبناء المجتمع،
وف���ي النتيجةّ � :إن العمل �أم ٌر
ٌّ
ي�س ِللن ِ
ّا�س
علي بن مو�سى الر�ضاَ « :Qل َ
كم���ا روي عن الإمام ّ
ُب � ٌّ�د ِم ��نْ َطلَ ��بِ َم ِ
عا�ش ِه ْمَ ،فال َت� � َد ْع َّ
الطلَ � َ�ب»((( .وكلمة (النا�س)
معنى �شاملٍ  .والمق�ص���ود � ّأن جميع �أبناء
في ه���ذا الحديث ذات ً
المجتمع مك ّلفين بال�سعي في ت�أمين متط ّلبات معي�شتهم ،و�إال ف� ّإن
الحياة من دون عملٍ لي�ست ممكنة(((.
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المتج�سدة؛ بالفقر واالنحراف(((.
البطالة و�أ�ضرارها
ّ
� -4إهدار المال:
� ّإن مفه���وم �إهدار المال ي�شمل ك ّل عم���لٍ ُيت ِلف المال ويت�س َّبب
ف���ي �ضياعه ،مث���ل :الإ�س���راف ،واال�ستهالك ال ُمف���رِ ط ،والجهل
ب�أُ�س�س الإنف���اق ،وا�ستغالل الثروة ،والتق�صي���ر ،والالمباالة في
�إنف���اق المال ،وفق���دان الإ�ش���راف ال�صحيح على �إنف���اق المال،
عام.
و�سوء التدبير في ت�سخير الأموال ب�شكلٍ ٍّ

فن التّدبي ِر في المعيشةِ (ر�ؤي ٌة قر�آن ّي ٌة روائ ّيةٌ)
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ومهم���ا كان ال�سبب في �إهدار الأموال؛ ف� ّإن نتيجته واحدة؛ �أال
وه���ي� :إتالف ال ّثروة .وبالتالي عدم الق���درة على �أداء الواجبات
الرقي
العائل ّي���ة واالجتماع ّية .وقد ي�ؤ ّدي كذلك �إل���ى تل ّك�ؤ م�سيرة ّ
المعن���وي للإن�س���ان؛ ل ّأن الم�سي���رة المعنو ّي���ة للعب���د ف���ي الدنيا
مرهون ٌة بتوافر ال�س ُبل الما ّد ّية ،والظ���روف المعي�ش ّية المنا�سبة،
ال�ضروري للعبادة .وبالطبع ،ف� ّإن هذه الأمور
التي تعطيه الن�شاط
ّ
يمكن تحقيقها م���ن خالل المال .ولذلك اعتب���ر القر�آن الكريم
���ب لتقويم حي���اة الب�شر ،حيث ق���ال تعالىَ } :و َال
الم���الَ ب�أنّه �سب ٌ
ال�س َف َهاء �أَ ْم َوالَ ُك ُم الَّ ِتي َج َع َل اهللُ لَ ُك ْم ِقيَام ًا َوا ْر ُزقُو ُه ْم ِفي َها َوا ْك ُ�سو ُه ْم
تُ�ؤْتُو ْا ُّ
َوقُولُ���و ْا لَ ُه ْم َق ْو ًال َّم ْع ُرو ًفا{((( .كما � ّأن الأحاديث ال�شريفة  -بدورها
((( م���ن الم�ؤكّ���د � ّأن توفير فر�ص عملٍ وبرامج معي�ش ّي ٍة �شامل ٍة يقع على عاتق الحكومة ،ولكن في الأطر
المعي�ش ّية المحدودة يجب على الإن�سان �أن يه ّيئ لنف�سه عم ًال؛ ليتخ ّل�ص من البطالة.
((( الن�ساء5 :

 ت�ؤ ّك���د � ّأن توفير �س ُبل المعي�شة �ضرورة من �ضرورات الحياة(((،علي بن مو�سى
وع ّدت �إه���دار الأموال �أمر ًا بغي� ًضا .فع���ن الإمام ّ
الر�ض���ا �«: Qإِ َّن َ
اهلل ُيب ِغ� � ُ�ض ال ِقي َل َوالق ��ا َلَ ،و�إِ�ضا َع َة ِ
المال،
ال�س� ِؤال»(((.
َو َكث َر َة ُّ
�إذن� ،إذا لم يكن هناك برنام ٌج
وح�سن تدبيرٍ
معي�شي �صحي ٌحُ ،
ٌّ
ف���ي الأمور االقت�صاد ّية؛ ف�سوف تتزلزل المعامالت المال ّية ،وقد
يتع ّر�ض البع�ض �إلى الغبن ،ور ّبما يكون ذلك �سبب ًا لإتالف المال،
مرفو�ض جمل ًة وتف�صي ًال.
و�إهدار ثروات المجتمع .وهذا الأمر
ٌ
ريبدّتل ءوس بقاوعو ريبدّتلا نسُح جئاتن
ا
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((( انظر :الكليني ،الكافي ،م�.س ،ج ،5كتاب المعي�شة� ،ص.89-65
((( الح ّراني ،تحف العقول ،م�.س� ،ص.443
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