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الحياة الطيبة

دبرِي قوام احلياة الرغيدة . العمل وُحسن التَّ

النظر،  وإمعان  األمور،  بعاقبة  التفكري  هو  التدبري 
أن  هو:  أمره  اإلنسان  ر  ُيدبِّ وأن  سيكون،  لما  والتحّسب 
ينظر إىل ما َتؤول إليه عاقبت�ه وآخرته. والتدبري هو اإلتي�ان 
املتعّددة  األشياء  ترتيب  به:  وُيراد  اليشء،  عقيب  باليشء 
املختلفة، ونظمها، بوضع كّل يشٍء يف موضعه اخلاّص به، 
حبيث يلحق بكلٍّ منها ما ُيقَصد به من الغرض والفائدة، وال 
خيتّل احلال بت�اليش األصل وتفاسد األجزاء وتزاحمها...، 
وهو:  البيت؛  تدبري  منها،  عدة،  موارد  يف  التدبري  ويكون 
تنظيم احلياة املزنلّية على الصعيد المايّل والماّدي. ُيقال: 
َم أموره، والتصّرفات العائدة إليه، بما  َر أمر البيت، أي نظَّ دبَّ
يؤّدي إىل صالح شأنه، وتمّتع أهله باملطلوب من فوائده.

أهمّية التدبري:

من  ُيعّد  احلياة  شؤون  تدبري  أّن  يف  اثن�ان  خيتلف  ال 
لكّل إنساٍن. وبالطبع، فإّن هذا األمر مرهوٌن  الهاّمة  األمور 
باالستعانة بما أنعم هللا علين�ا من قوى إدراكّية. وما أحوج 
املجتمعات البشرّية اليوم إىل للعمل بالتشريعات الُمَطاِبَقة 
تكّفلت  أّنها  باعتب�ار  عليها؛  الّناس  هللا  فطر  اليت  للفطرة 
بوضع برنامج شامل ومتكامل يهدي اإلنسان إىل السعادة 
املنشودة يف الّدني�ا واآلخرة؛ ألّنها تتن�اول جميع جوانب احلياة 

سواء.  حدٍّ  على  واملجتمع  للفرد  واملعنوّية،  الماّدّية 

ومن الطبيعّي أّن اإلنسان يف بادئ األمر حباجٍة ماّسٍة إىل 

العمل وحسن التدبير
قوام الحياة الرغيدة

معرفة الّدين، وإدراك مفاهيمه، فالذي ال دين له ال حياة له. 
ومن هنا، ينبغي عليه املثابرة،لتنظيم شؤون معيشته، حُبسن 
املصاعب  وحتّمل  الصب  من  له  بّد  ال  ذلك  بعد  ثّم  التقدير، 
جعفر  اإلمام  عن  احديث  يف  ورد  وقد  طريقه.  تعرتض  اليت 
الصادق8 قوله: »ال َيصُلُح املؤمُن إال على َثالِث ِخصاٍل: 
على  ِب  والصَّ املعيشِة،  يف  قديِر  التَّ وُحسِن  يِن،  الدِّ يف  ِه  فقُّ التَّ

الّنائَب�ِة«]]]. 

ظم واالنضباط كاسرتاتيجّية للحياة النَّ

فوضع  منّظم،  أساس  على  الكون  هذا  وجّل  عّز  هللا  خلق 
هذه  يف  يؤّديها  أن  عليه  مهّمة  له  وجعل  موضعه  يف  يشء  كل 
ان من أهّم  الدني�ا. ومما ال شّك فيه إّن النظم واالنضباط ُيعدَّ
تعين:  االسرتاتيجّية  وهذه  املعيشة،  يف  التدبري  اسرتاتيجّيات 
عمٍل  كلُّ  ى  ُيؤدَّ حبيث  وتنظيمها«،  احلياة  مناهج  »ترتيب 
عماًل  األداء  هذا  يمنع  ال  أن  على  املناسبني،  واملكان  الزمان  يف 
النظم  يراعي  الذي  هو  الكفء  واملدّبر  فاملدير  يزاحمه.  أو  آخر 
واالنضباط يف عمله، وال ُيوِكل عمل اليوم إىل غٍد؛ ألّن اإلنسان 
يف  جاء  به.   خاّصًا  عماًل  يتطّلب  يوٍم  كّل  بأّن  يؤمن  العاقل 
ُل َغَدًا 

َ
َك َسُتسأ نَّ

َ
موعظًة للقمان احلكيم ، يقول فيها: »ِإْعَلم أ

بَليَت�ُه، 
َ
فَت َبنَي َيَدي هللِا َعزَّ َوَجلَّ َعن أربٍع: شباِبَك يف ما أ

َ
َإذا َوق

نَفقَتُه, 
َ
أ ما  َويف  اكَتسبَت�ُه  ِمّما  َوماِلَك  فنيَت�ُه، 

َ
أ ما  يف  َوُعمِرَك 

َجواَبًا«]2]. َلُه  ِعدَّ 
َ
َوأ ِلذِلَك،  ْب  هَّ

َ
َتأ

َ
ف

يدّبر  أن  املدير وانضباطه يوجبان عليه  أّن نظَم  وال شّك يف 
يف  بالزتاماته  الوفاء  معها  يمكنه  صحيحٍة  بطريقٍة  األمور 

]- احلراين، ابن شعبة: حتف العقول عن آل الرسول2، الط، قم املقّدسة، منشورات الشريف الريّض، 

الت، ص]26.

2- الكليين، الكايف، م.س، ج2، كتاب اإليمان والكفر، باب ذم الدني�ا...، ح20، ص5]].

عمار محمد الحموي
باحث سوري
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يف  وعدًا  خيلف  أن  دون  من  املحّددة،  أوقاتها 
سيحظى  فهو  وبالتايل  أعماله.  من  عمٍل  أّي 
بمكانٍة اجتماعّيٍة مرموقٍة، وسيحفظ مكانة 
بني  عزيزًا  ويبقى  يديرها،  اليت  املؤّسسة 
النشاطات  فإّن  وكذلك،  ومحرتمًا.   الّناس 
معيشته،  لتوفري  اإلنسان  يمارسها  اليت 
وتوزيع  للمجتمع،  يقّدمها  اليت  واخلدمات 
األعمال بني أفراد األسرة الواحدة،كّلها أموٌر 

واالنضباط. النظم  مبدأي  حتت  تنطوي 

العمل وبن�اء الشخصية

العمل  يف  اجلد  أّن  يف  اثن�ان  خيتلف  وال 

االسرتاتيجّيات  من  ُيعّد  احلثيث  والسعي 
وسيلة  وهو  املعيشة.  تدبري  يف  األساسّية 
لبن�اء شخصّية اإلنسان وترسيخ قيم احلياة 
وازٌع  هو  نفسه  الوقت  ويف  فيها،  اإلجيابي�ة 
ونضوج  والعقلّية،  البدنّي�ة  قدراته  الكتمال 
طاقاته الفطرّية والذاتّي�ة، وصقل شخصّية 
 - وتشذيبها...،  الدني�ا  احلياة  يف  اإلنسان 
وحسب قانون الطبيعة- إّن احلركة والعمل 
حياة  يف  ضرورّيٌة  أموٌر  هي  والكَبد)املعاناة( 
البشر، وال بّد لكّل إنساٍن من مكابدتها. لذا، 

وبإمكانه  للحاجة،  ظرفًا  بذاته  اإلنسان  ُيعّد 
الطبيعة  يف  موجوٌد  هو  مّما  حاجاته  يليّب  أن 
الرثوات  هذه  فإّن  وبالتأكيد،  ثرواٍت.  من 
إّن  بل  ذهب،  من  َطَبٍق  على  ُمعّدة  ليست 
دؤوٍب،  وعمٍل  جهٍد  إىل  حباجٍة  استثمارها 
وهذه الضرورة فرضتها قوانني الطبيعة على 
اإلنسان، من أجل أن يتسىّن له اخلالص من 
الفقر، واحلرمان، وكّل ما من شأنه اإلخالل 

واالجتماعّية. الفردّية  حياته  بنظم 

وإّن تطّور شخصّية اإلنسان وريّق املجتمع 
الذي  فاملجتمع  والنشاط،  مرهونان باجلهد 
واملتكاسل  فيه،  احلثيث  للعمل  وجود  ال 
أّي  يشهدان  له،ال  دؤوب  عمل  ال  الذي 
ترك  فإّن  املنطلق،  هذا  ومن   . ريقٍّ أو  تطّوٍر 
اليت تؤّدي  الفادحة  ُيعّد من األخطاء  العمل 
نضوج  دون  وحتول  واخلمول،  الكسل  إىل 

املجتمع.  وانتعاش  اإلنسان  شخصّية 

استثمار المال واحلياة الرغيدة: 

العوامل  أحد  ُيعّد  األموال  استثمار  إّن 
وحتقيق  االقتصادّي،  النمّو  يف  األساسّية 
ضرورة  من  الرغم  وعلى  العيش،  يف  الرغد 
يف  متعارٍف  غري  يزال  ال  أّنه  إال  األمر،  هذا 
أّن  إذ  سرّية, 

ُ
األ االقتصادّية  النشاطات 

لالستثمار.  األساس  املصدر  هي  سرة 
ُ
األ

إصالح  يف  السعي  الضرورّي  من  لذا، 
وإنفاقها،  األموال  ختصيص  برنامج 
والتب�ذير،  اإلسراف،  اجتن�اب  يتّم  حبيث 
لكي  وذلك  خمودها،  أو  الرثوات،  وهدر 
خدمة  يف  واالّدخار  االستثمار  تسخري  يتّم 
يف  االسرتاتيجّية  وهذه  االقتصادّي.  التطّور 
الفقر  على  القضاء  إىل  تؤّدي  املعيشة  تدبري 
ألبن�اء  ينضب  ال  ذخرًا  وتكون  واحلرمان، 

احلال  بطبيعة   - والرثوة  فالمال  املجتمع. 
سواء.  حدٍّ  على  واملجتمع  للفرد  رصيٌد   -
ّواٌم عليهما، فأصل 

َ
وبعبارٍة أخرى: إّن المال ق

قّوامّية المال تبنّي لنا أهّمّية االستثمار، حت 
وإن كانت الرثوة بأيدي الناس؛ ألّن الرثوة لو 
ُسّخرت خلدمة املجتمع، وتأمني مصاحله, 
خرت  ادُّ لو  لكّنها  قّوامّيتها،  تفقد  ال  سوف 
القّوامّية.  هذه  ستفقد  خاملًة,  وأصبحت 

وأّكد الدين اإلساليّم على خاّصية العمل 
االقتصادّية  املجاالت  جميع  يف  واالستثمار 
والصناعة،  املجتمع،كالزراعة،  ختدم  اليت 
ذلك  إىل  وما  العاّمة،  واخلدمات  والتعدين، 
مثل:  مباشٍر،  بشكٍل  إّما  نشاطات،  من 
وإّما  واإلحياء،  والعمران،  المال،  إصالح 
الرثوة،  ركود  منع  مثل:  مباشٍر،  غري  بشكٍل 
إتالف  وحرمة  والتب�ذير،  اإلسراف  وحرمة 
المال، وترويج مبدأ القناعة، واالقتصاد يف 

األموال.  استهالك 

رجاًل  سمعُت  احلّر:  بن  أّيوب  عن  جاء 
يقوُل أليب عبد هللا8: بلغين أّن االقتصاد 
والتدبري يف املعيشة نصف الكسب، فقال أبو 
ُه«]]].   عبد هللا8: »ال، َبْل ُهو الَكْسُب ُكلُّ
بإدارة شؤون  الالئق  ومن هنا، كان املسؤول 
العائلة أو شؤون فئٍة اجتماعّيٍة ما، هو الذي 
يتمّكن من تمهيد األرضّية الالزمة، الستثمار 
استثماٍر،  أفضل  واإلمكانّي�ات  القابلّيات 
ومنهجّيٍة  صحيٍح،  ختطيٍط  عب  وذلك 
على  األعضاء،  ة 

ّ
كاف بني  وتنسيٍق  مثالّيٍة، 

ال  كما  ومسؤولّياتهم.  مستوياتهم  مختلف 
ووضع  وفّعالّياته،  نشاطاته  نظم  من  له  بّد 
من  عليه  ما  وتأدية  موضعه،  يف  يشٍء  كّل 
يستحق  حت  املناسب،  وقتها  يف  تكاليف 

ر.  املدبِّ صفة  بذلك 

]- الطويس، األمايل، م. س، ج2، ص458.


