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صارت  الحديث  المدنّي  المجتمع  في  الحياة  أنَّ  شّك  ال 

أكثر تعقيدًا وتداخاًل من الناحيتين االقتصادّية واالجتماعّية؛ 

وذلك بالنظر إلى التطّور التنموّي السريع الذي شهدته العقود 

األخيرة من القرن الماضي وبداية هذا القرن. 

قّدمه  وما  الهائل  التطّور  أهّمّية هذا  الرغم من  على  لكّن 

للمجتمعات البشرّية، إال أّنه أفرز بعض اآلثار السلبّية التي 

االستهالك  ومنها:  الشباب،  وخاّصة  األفراد  حياة  مّست 

الشراء،  بروز مظاهر استهالكّية غير رشيدة، حّمى  المتزايد، 

والقروض  االستدانة  االستهالك،  إدمان  التسّوق،  هوس 

المتوالية... وغيرها من األمور التي بتنا نشهدها تسيطر على 

مجتمعنا، وتأسر شبابنا.

هذه  من  الحّد  في  أساس  دور  لها  األسرة  أنَّ  شك  وال 

المشاكل، انطالقًا من التخطيط الناجح إلدارة حياتها وحياة 

في  عليها  تعتمد  التي  الواعية  باألساليب  وانتهاًء  أفرادها، 

ترشيد نفقاتها ومصاريفها. 

وضع  يمكن  وكيف  المعيشة؟  تدبير  إلى  السبيل  هو  فما 

ميزانّية اقتصادّية ناجحة لألسرة؟

حسن التدبير حفٌظ للنعم:

للموارد(1)،  األمثل  إّن ترشيد االستهالك يعني االستخدام 
ة، والّتوازن واالعتدال في اإلنفاق(2).  وسّد الحاجات المعيشيَّ
وا  ْم َ�ْقرُتُ

َ
وا َو�

ُ
ْم �رُْسِف

َ
ْ�َفُقوا �

َ
ِيَن إَِذا أ

َّ
َواذل وهو مصداق قوله تعالى:

.(3) َواًما
َ
�َِك ق

ٰ
َوَ�َن َ�نْيَ َذ

وال شّك أنَّ ترشيد االستهالك األسرّي يتضّمن الحديث عن 
ة ألفراد  مجموعة من األمور، التي تبدأ من الحاجات األساسيَّ

األسرة، وهي: الغذاء، والملبس والمسكن. 

من  االستفادة  في  واالعتدال  التوازن  تحقيق  يمكن  فكيف 

هذه الحاجات؟

ورد في الحديث الشريف: »المال مال الله، جعله ودائع عند 
خلقه، وأمرهم أن يأكلوا منه قصداً، ويشربوا منه قصداً، ويلبسوا منه 

قصداً،.. ويركبوا منه قصداً..«(4).

ا  وإمَّ القدرات.  المهارات،  الطاقات،  االتجاهات،  الميول،  بشرّية:  موارد  ا  إمَّ تكون:  الموارد   -1
موارد غير بشرّية: الوقت، المال، الممتلكات، تسهيالت المجتمع.

ة  2- يراجع: القيسي، كامل: ترشيد االستهالك في اإلسالم، ط1، 2008م، دائرة الشؤون اإلسالميَّ
والعمل الخيرّي، دبي، ص: 7.

3- سورة الفرقان، اآلية: 67.
ط2،  التراث،  إلحياء   b البيت  آل  مؤسسة  تحقيق:  الوسائل،  مستدرك  حسين:  النورّي،   -4

1408هـ، بيروت، ج13، ص: 52.

كُن مدب�راً 
وال تكْن مسرفاً..
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لذلك ال بّد من اعتماد مجموعة من األسس الخاّصة بترشيد 
االستهالك، وإدارة االقتصاد األسرّي، أهّمها:

لدى أفراد األسرة حول موضوع االستهالك  1 - تعزيز الوعي

واإلسراف، كلٌّ بحسب قدراته وطاقاته؛ فالعامل على غير بصيرة 
كالسائر على غير الطريق ال يزيده سرعة السير إال ُبعداً(1).

2 - تربية أفراد األسرة على القيم االقتصادية، ومنها حسن 

هللا  قسمه  بما  والرضى  والقناعة  االستثمار،  وحسن  االدخار، 
تعالى من األرزاق.

ة  الشخصيَّ مقّومات  من  وهو  الله؛  سبيل  في  اإلنفاق   -  3

اإليمانّية؛ لذلك حثَّ اإلسالم على إعطاء كّل ذي حقٍّ حّقه، 
قال  والمباح.  والمستحب  الواجب  اإلنفاق  مبدأ  على  وأكَّد 
ٍء   ِمن يَشْ

ْ
ِبُّوَن َوَما تُنِفُقوا

ُ
ا حت  ِ�مَّ

ْ
رِبَّ َحىتَّ تُنِفُقوا

ْ
ا�  

ْ
وا

ُ
َ�َنا� تعالى: لن 

.(2) بِِه َعلِيم َّ إِنَّ اهللا
َ
ف

وقد ورد في الحديث عن رسول هللا: »ال خير في السرف، 
إنَّ اإلسراف منهٌي عنه؛ ألنَّ فيه  وال سرف في الخير«(3)؛  أي 

تضّييع للمال، وهو من مصاديق الباطل.

الخير  وتقديم  هللا،  طاعة  في  اإلنسان  إنفاق  كان  إذا  ا  أمَّ  
والعون لآلخرين، فإّنه ال ُيعدُّ إسرافًا.

4 - الوسطّية في اإلنفاق: وهي من أهم مقّومات االقتصاد 

األسرّي الناجح، والمقصود من الوسطّية التوازن واالعتدال 
وال  التفِريط،  أو  اإلفراط  نحو  الجنوح  وعدم  اإلنفاق،  في 
َوال  تعالى: قوله  في  كما  والبخل.  التقتير  أو  اإلسراف 
 
ً
وما

ُ
َ�ل َ�َتْقُعَد  �َْسِط 

ْ
ال تَ�ُْسْطَها لُكَّ  ُ�ُنِقَك َوال   

َ
إىِل ًة 

َ
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ُ
َمْغل يََدَك  َْعْل  جتَ

.(4) ًحَمُْسورا

1-  الكلينّي، محمد بن يعقوب: الكافي، تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، ط3، دار 
الكتب اإلسالمّية، طهران، ج 1، ص: 44.

2- سورة آل عمران، اآلية: 92.
3-  الشاهرودي، علي النمازّي: مستدرك سفينة البحار، تحقيق وتصحيح: النمازي، حسن بن علي، 

ال ط، مؤّسسة النشر اإلسالمّي التابعة لجماعة المدّرسين، قم المشرفة، ص: 22.
4- سورة اإلسراء، اآلية: 29.

5 - ُحسن االّدخار؛ االّدخار يكون حميدًا إذا كان الهدف منه 

حماية اقتصاد األسرة والحفاظ على تماسكها، حتى أّن نبّيًا من 
أنبياء هللا تعالى قد توّلى هذه المهّمة بنفسه؛ وقّصة نبّي هللا 
يوسف في القرآن الكريم خير دليٍل على أهّمّية االّدخار.(5) أّما 
العقل والشرع،  االّدخار ال تنسجم مع حكم  إذا كانت أهداف 
فسيكون حينها مذمومًا ومنهّيًا عنه؛ ألّنه يعّد تسخيرًا للثروة في 
غير رضى هللا، وقد يكون في هذا االّدخار حرمان للنفس، واألسرة، 

والمجتمع من المنافع والثروات التي سّخرها هللا تعالى.

خالل  من  وذلك  باألسرة؛  خاّصة  مالّية  ميزانّية  إعداد   -  6

ة لتحديد طريقة استعمال الدخل المالّي في  وضع خطة ماليَّ
ة  أسبوعيَّ أو  ة  أو شهريَّ ة  تكون سنويَّ قد  دة،  محدَّ ة  زمنيَّ فترة 
منها  والهدف  المنشودة.  األهداف  ضوء  في  ة،  يوميَّ حّتى  أو 
الموازنة بين دخل العائلة ونفقاتها(6)، األمر الذي يقود حتًما 
إلى توفير بعض المال إّما لتسديد القروض، أو لزيادة حجم 
المّدخرات التي تظهر الحاجة إليها في وقت غير متوّقع أحيانًا، 

أو الستثمار هذه المدخّرات الحقًا لزيادة مداخيل األسرة.

أفرادها،  أمام  كبيرًا  تحّديًا  تشكّل  األسرة  ميزانّية  أّن  وبما 
وتالفيًا للوقوع في األزمات المالّية، فال بّد من اتخاذ خطوات 
الشهرّي،  الّدخل  حجم  أساس  على  المصاريف  إلدارة  عاجلة 

وأهّمها:

العائد  وهو  لألسرة؛  المالّي  الّدخل  تحديد  األولى: الخطوة 

األبناء مقابل  أو  الزوجة  أو  الزوج  عليه  الذي يحصل  النقدّي 
رأس  صاحب  عليه  يحصل  الذي  العائد  إلى  مضافًا  العمل، 
المال المستثمر في قطاع معّين، وكذلك األمر بالنسبة إلى 
الدخل الذي يحصل عليه الفرد بشكل عينّي، مثل: الخدمات 

التعليمّية، أو الصحّية المجانّية.

5-  يراجع: سورة يوسف، اآليات 49-46.
القاهرة، 1977م، ص:  الكتب،  عالم  النشر،  دار  ة، ط2،  المنزليَّ اإلدارة  يراجع: كوجك، كوثر:   -6

 .132-131
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تدوين النفقات المتوقّعة  - الخطوة الثانية:

بناًء الحتياجات األسرة، وتشمل: 

* نفقات الطعام والشراب

* نفقات المالبس 

* نفقات التعليم

* نفقات الطبابة واالستشفاء

إنترنت،  هاتف،  ماء،  (كهرباء،  والفواتير  األقساط   *
وما شابه)

* مصاريف التنّقل

* مصاريف التسلّية والترفيه

* الحقوق المالّية الواجبة والمستحّبة

العالقات  متطّلبات  (مثل:  الطارئة  المصاريف   *
االجتماعّية والدعوات وما شابه ذلك).

- الخطوة الثالثة: تحديد األولوّيات في إنفاق األموال: 

خل المحدود، واإلمكانّيات القليلة، وغالء األسعار،  إنَّ الدَّ
ة جميع متطّلبات  أموٌر تحول دون قدرة اإلنسان على تلبيَّ
ة الضرورات أّواًل،  حياته؛ لذلك ال بّد من العمل على تلبيَّ

ثمَّ االحتياجات، ثّم الكمالّيات. 
عليها  قف  تتوَّ التي  فقات  النَّ بالضرورات  وُيقصد 
ة، أّما  الحياة، مثل: الطعام، والشراب والمسكن، والصحَّ
ة عن  االحتياجات، فهي: ما يرفع الحرج، ويدفع المشقَّ
اس، أّما الكماليات، فهي ما يوّفر الحياة الطّيبة، ورغد  النَّ

العيش دون إسراٍف أو معصَية(1).

فقات  النَّ المالي مع  الّدخل  الرابعة: مقارنة  - الخطوة 

األسرّية؛ فإّن التوازن بين اإلنفاق والدخل المالّي، مؤشٌر 

1- يراجع: فتحي، محمد: إدارة البيوت، (ال ط)، مؤسسة إقرأ للتوزيع والنشر والترجمة، 
(ال م)، ص: 57.

على 
نجــــاح 

االقتصادّية  الخّطة 
لألسرة. وفي هذه الحــــالة 

الفائض  المال  ُيستثمر  أن  يمكن 
ويّدخر  المشروعة،  األمور  في 

حال  في  أّما  الحاجة؛  لوقت 
األسرّية  النفقات  كّفة  رجحان 
فإّن  المالّي؛  مدخولها  على 

خلل  وجود  إلى  مؤشٌر  ذلك 
ة األسرة، وفي مثل  خطيط لميزانيَّ واضح في التَّ

هذه الحالة ينصح الخبراء االقتصادّيون بإعادة النظر في 
تحديد األولوّيات، والسعي إلى زيادة الدخل المالّي من 

خالل العمل اإلضافّي واالستثمار(2).

في  التدبير  ُتحسن  التي  األسرة  إنَّ  ختاًما،   

الطّيبة،  بالحياة  أفرادها  ينعم  معيشتها، 

النفسّية،  المستويات  مختلف  على  واالستقرار 

مجتمعهم  في  ويعيشون  والبدنّية،  والروحّية، 

نعٍم  من  عليهم  الله  أفاض  بما  وكرامة،  بعّزة 

استطاعوا استثمارها والمحافظة عليها.

فكونوا مدّبرين 
    وال تكونوا مسرفين...

ة، (م.س)، ص: 132-131. 2- يراجع:  كوجك، اإلدارة المنزليَّ




