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  العائلة المسلمة ودورھا في ترشید االستھالك
  

   محمد بلبیة الدكتور

   1باتنة جامعة    

  :الملخص

تھدف ھذه الورقة البحثیة إلبراز الدور الفعال الذي تلعبھ األسرة 
المسلمة المستقیمة على الدین الحنیف في وعیھا بما یدور علیھا من واقع 

الذي یندرج تحتھ أمور عدة منھا الحفاظ ، و-أو ما یسمى بفقھ الواقع –معاصر 
على الطاقات والخیرات التي انعم هللا عز وجل بھا على األمة اإلسالمیة وعدم 
اإلسراف فیھا وتبدیدھا، بما یذھبھا ككل أو ینقصھا حیث یتضرر األجیال 
القادمة من ذلك ویبخسون حقھم في العیش الرغد بتلك النعم التي كانت تؤول 

  .تبذیر أسالفھملھم لو سرف و

تخلص نتیجة البحث بأن الطاقات والموارد التي ھي في متناول األسر 
المسلمة الیوم ال بد من الوعي بأنھا حق لھا ولألجیال القادمة، التي ال ذنب لھا 
في فقدان وسوء استھالك أو عدم ترشید استھالك من عاصر تلك الموارد 

ھالكھ، وناھیك عن مخالفتھ للتشریع الطبیعیة وغیر الطبیعة وكان أنانیا في است
اإلسالمي الذي جعل من صفات عباد الرحمن االقتصاد والرشادة في اإلنفاق 

  .واالستھالك

 .العائلة المسلمة، ترشید االستھالك، التبذیر واإلسراف: الكلمات المفتاحیة

  :مقدمة

إن الدورة االقتصادیة لھا مراحل متتابعة متكاملة تبدأ باإلنتاج الذي 
ھو خلق للسلع والخدمات، ثم یتبعھا التوزیع الذي یعتبر مرحلة ثانیة للدورة 
االقتصادیة بانتقال تلك المنتوجات لمتعامل آخر، حیث یمثل دور ھذا األخیر 



    بلبیةمحمد  /د
  

 
  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة اإلسالمیةقضایا األسرة المسلمة المعاصرة                             10

المرحلة النھائیة للدورة االقتصادیة أال وھي العملیة االستھالكیة اإلنفاقیة، 
مار ككل، ولھذا االستھالك أھمیة والتي تعتبر المحرك األساس لإلنتاج واالستث

بالغة في حیاة البشریة الستمرارھا لدا أعطي تلك المكانة بأن شرعت لھ 
القوانین والتنظیمات وجعل لھ األسواق واألماكن المخصصة لالقتناء وما یتبع 
ذلك كلھ من علوم متعلقة بھ كعلم التسویق واإلشھار ودراسة السوق وغیرھا 

إلسالمي لم یغلف بیان ما یتعلق بكل جوانب الحیاة ومنھا كثیر، كما أن الدین ا
  .االستھالك الذي ھو أساس حفظ المقاصد العامة الخمس للشریعة الغراء

ومع ذلك فقد ضبط الشرع الحكیم ما یتعلق باالستھالك الفردي 
َوالَِّذیَن إَِذا  والجماعي بضوابط محكمة فقال واصفا إلنفاق عباده المؤمنین

لَِك قََواًما أَنفَقُوا ، ذلك )67: الفرقان( لَْم یُْسِرفُوا َولَْم یَْقتُُروا َوَكاَن بَْیَن َذٰ
ةً َوَسطًا: مصداقا لقولھ تعالى لَِك َجَعْلنَاُكْم أُمَّ أي خیارا ) 143: البقرة( َوَكَذٰ

عدوال، معتدلین متوسطین بین الغلو والجفاء في كل المجاالت، مع ما أحل هللا 
ِ الَّتِي : التمتع بالمباحات حیث قال تعالىعز وجل من  َم ِزینَةَ هللاَّ قُْل َمْن َحرَّ

ْنیَا َخاِلَصًة  ْزِق ۚ قُْل ِھَي ِللَِّذیَن آَمنُوا فِي اْلَحیَاِة الدُّ أَْخَرَج لِِعبَاِدِه َوالطَّیِّبَاِت ِمَن الرِّ
ُل اْآلیَاِت لَِقْوٍم یَ  لَِك نُفَصِّ لدا لزم على ، )32: األعراف( ْعلَُمونَ یَْوَم اْلقِیَاَمِة ۗ َكَذٰ

المؤمن أن یأخذ من ذلك بما نص علیھ الشرع، حیث یجوز األخذ من 
  .المباحات بحیث ال یكون مسرفا فیھا ومبذرا، وال مقترا فیھا وبخیال

وعلیھ فإن االستھالك بالنسبة للفرد والمجتمع االلتزام بما یسمى 
نیة المتوازنة المضبوطة بالنصوص بترشید االستھالك، واستعمال العقال

الشرعیة في ذلك، وأساس انضباط الفرد والمجتمع ھو النواة األولى المربیة 
لذلك الفرد والمكونة للمجتمع المسلم، وھي العائلة المسلمة التي تعتبر ركاز 
المجتمعات اإلسالمیة في إخراج جیل متوازن في دینیھ وتربیتھ وأخالقھ 

لك سلوكھ االستھالكي واإلنفاقي في حیاتھ الشخصیة وتصرفاتھ ككل، ومن ذ
  .والعملیة وجمیع عالقاتھ

ما : وبناء على ما سبق یمكن طرح السؤال التالي كإشكالیة للبحث
دور الذي تمارسھ العائلة المسلمة في ترشید استھالكھا بما یضمن الحفاظ على 

 ثروات األجیال القادمة؟ 
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  :بما یليویتم اإلجابة عن ھاتھ اإلشكالیة 

  ترشید االستھالك في االقتصاد اإلسالمي: الفرع األول

  ممارسات العائلة المسلمة لترشید االستھالك: الفرع الثاني

  التربیة االقتصادیة على ترشید االستھالك: الفرع الثالث

  ترشید األسرة لالستھالك نماذج تطبیقیة مختارة: الفرع الرابع

  

   ي االقتصاد اإلسالميترشید االستھالك ف: الفرع األول

إنَّ من أھم واجبات علماء االقتصاد اإلسالمي ھو العمل على إبراز 
المالمح الرئیسة للنظام االقتصادي اإلسالمي، وإظھار كیفیة تطبیق قواعد ھذا 

  .النظام في الحیاة العملیة

وھذا یتطلب التركیَز على إبراز االقتصاد اإلسالمي كیانًا مستقالًّ عن 
النُّظُم االقتصادیة الوضعیة، ودوره في حل المشكالت االقتصادیة غیره من 

واالجتماعیة التي تواِجھ مختَلِف بلدان العالم على مختلف معتقداتھا ومذاھبھا، 
  .خصوًصا وأن النظام االقتصادي اإلسالمي یعدُّ جزًءا من الشریعة اإلسالمیة

ة االقتصادیة ونظًرا إلى أنَّ سلوك المستھلك من أھم جوانب النظری
الجزئیة، فقد نال نصیبًا من البحث من ِقبَل علماء االقتصاد اإلسالمي؛ من 
أْجل التعرف على العوامل المؤثِّرة علیھ، ولكن ما زالت ھناك حاجة إلى مزید 

  .1من البحث والتأصیل

تعتبر نظریة سلوك المستھلك على قْدر : "یقول أحد الباحثین مبینًا ذلك
في األدب االقتصادي المعاصر؛ إْذ إنَّھا تساعد على التنبُّؤ  بالغ من األھمیة

لع  ص بھا المستھلكون دخولھم النقدیة بین مجامیع السِّ بالطریقة التي یخصِّ
  .2"البدیلة، كما أنھا في نفس الوقت تساعد على تفھُّم طبیعة طلب السوق
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  الترشید: أوال

وتستعمل في كل ما  "رشد"إّن لفظة الترشید مشتقة من الفعل : لغة -أ
  .3االستقامة على طریق الحق مع تصلب فیھ: ویقال الرشد ھو. یحمد

د، ھو مصدر من : ر ش د: یُقال د، ترشیًدا، فھو ُمرشِّ َد یُرشِّ رشَّ
وترشید . اقتصد، لم یُْسِرف فیھ وترشید اإلنفاق: والمفعول ُمرشَّد، رشَّد اإلنفاقَ 

  .4فاق أو االستھالكالتوعیة باالقتصاد في اإلن: االستھالك

  االستھالك: ثانیا

فِي َكَذا جھد نَفسھ فِیِھ َواْلَمال َونَْحوه أنفقھُ أَو أھلكھ ) اْستْھلك( :لغة -أ
استھلَك یستھلك، استھالًكا، فھو . 5َویُقَال اْستْھلك َما ِعْنده من طََعام أَو َمتَاع

استھلك كلَّ ما " أھلكھ، أنفقھ: ُمستھلِك، والمفعول ُمستھلَك،  استھلك مالَھ
  .6أھلَكھُ : استھلك فالٌن فالنًا. استنفذه وأفرغھ: استھلك اللفظَ ". عنده

  : اصطالحا -ب

فاالستھالك ھو اإلنفاق على : االستھالك في المفھوم االقتصادي
 .7السلع والخدمات، بھدف إشباع الحاجات اإلنسانیة على اختالف مستویاتھا

خدمات، بقصد الحصول على واالستھالك ھو استعمال السلع وال
 .8المنافع، سواء تم ذلك مع زوال األعیان أو مع بقائھا ونقص قیمتھا أو ذھابھا

 االستھالك في االقتصاد اإلسالمي
االستخدام الشرعي للسلع والخدمات في إشباع : ھواالستھالك 

 .9الحاجات والرغبات المباحة شرعا
  : اصطالحا/ب

  .من الترشید ھنا التنظیم والتنسیق بمعنى الھدایة، ونقصد: الترشید
ھو عمل أو إجراء یستھدف إخضاع ظاھرة : في معناه العام لترشیدا

ما للفعل ومبادئ السلوك السوي، والبعد بھا عن كل ما ینافي التوسط 
  .10واالعتدال

تّباع المنھج السوي الستخدام السلع إھو : ویعّرف أیضا بأنّھ
 .11ق التوازنوالخدمات، بحیث تؤدي بھ إلى تحقی
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  ترشید االستھالك: ثالثا

ضبط مستویات االستھالك ومعدالت : یقصد بترشید االستھالك ھو
  .12متزایدة، وجعلھا متماشیة مع قدرات المجتمع وموارده الكلیة

 ممارسات العائلة المسلمة لترشید االستھالك: الفرع الثاني

 االستھالك ضوابط: أوال

 المقاصد الشرعیة یحقق أن البد میةاإلسال الشریعة في إن االستثمار
 یجب ولتحقیق ھذه المقاصد وتحسینیة، وحاجیة ضروریة إلى تنقسم التي

 یھدم الذي االستثمار عن الغرض، بعیدا ھذا تلبي التي األنشطة بكل االھتمام
 بما الضروریة الحاجات اإلسالمیة حددت الشریعة وقد اإلنساني، الفكر

 األنظمة مخالفة اإلسالمیة، والقیم واألخالقیة ةالتعالیم الدینی مع یتماشى
تلك  أكانت سواء اإلنسانیة، الحاجات تحقیق ترى التي االقتصادیة المعاصرة

 علم أن على استنادا وھمیة، أم حقیقیة مشروعة، غیر أم مشروعة الحاجات
 القدرة توفرت إال إذا بالحاجة یقید وال بالقیم لھ دخل ال محاید علم االقتصاد

 الشریعة تكتف ولم نظر االقتصاد الرأسمالي، في الحاجة تلك تشبع التي لمالیةا
 وإحسان المال على المحافظة على فقط، بل حرصت الحاجة بتحدید اإلسالمیة

وكثرة السؤال،  وقال، قیل : ثالثا لكم كره هللا إن : " رسول استغاللھ قال
 .13 )593، مسلم 2277البخاري " (وإضاعة المال

 لنا یحدد أن اإلسالمي یمكن التوزیع نظام یقره الذي الكفایة مفھوم ولعل
 تحقیق آلخر ویمكن عصر یختلف من وھذا االستھالك في والترشید االعتدال

 :اآلتي المنھج األولویات وفق سلم استخدام خالل من ذلك

أن آفاق المستھلك المْسلِم تتَّسع لتشمل جمیع الطیِّبات، وال یُستثنى إال  - 1
الخبائث المذكورة في القرآن الكریم، وما یقاس علیھا، مع مالحظة أن عدد 

ا مة قلیل جّدً   .السلع االستھالكیة المحرَّ
  .وجود حد أقصى للكمیة التي یطلبھا المستھلك المْسلم من أیة سلعة - 2
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تعتمد منفعة المستھلك المسلم على تحقیق منافع اآلخرین، فال یَنطوي  - 3
  .على األنانیة سلوكھ االستھالكي

ومعنى ذلك أن المستھلك المسلم إلى جانب قْید الدْخل الذي یواجھ 
یني الذي یحرم الخبائث واإلسراف؛  المستھلك غیر المْسلم، یواجھ القید الدِّ
كذلك یَدخل عامل مؤثِّر في خط اإلنفاق في اإلسالم، ھو اإلنفاق في سبیل هللا 

  .14الغیر، لوجھ هللا  تعالى اإلنفاق من المال الخاص على: تعالى أي
 المحتاجین، قال أقربائھ، ثم ثم أھلھ، ثم أوالً، نفسھ حاجات بسد المسلم یبدأ - 1

 فإن فألھلك، فضل شيء فإن علیھا، فتصدق بنفسك ابدأ" : هللا رسول
 فھكذا شيء، قرابتك ذي عن فإن فضل قرابتك، فلذي شيء أھلك عن فضل

، 7/304النسائي (" شمالك وعن نك،یمی یدیك، وعن بین :یقول وھكذا،
  .)4/178البیھقي 

 تحسیناتھ، ثم ثم حاجیاتھ، أوالً، ضروریاتھ بتلبیة المسلم المستھلك قومی - 2
 الجویني، لھا تعرض حیث علماء األصول، عند المصالح رتب ھي وھذه

 المالكي، والشاطبي وثالثتھم شافعیة، السالم،  عبد بن والعز والغزالي، 
 .نخلدو وابن

كالموت  عادة یطاق ال ضرر فواتھ على یترتب ما :فالضروري
 والمراكب الجالبة والمناكح والمساكن والمشارب كالمآكل» الشدید والمرض
  .15لألقوات

فالمسلم مطاَلب باالبتعاد عن كل مظاھر الفساد واإلفساد، ومْدُعوٌّ إلى 
ھد  اإلیمان والتقوى، والورع والخشوع، والعمل الصالح والجھاد، والزُّ

ضا؛ لذا فموقف المسلم االستھالكي یتحدد بمتغیرات عدَّة، منھا   :والقناعة والرِّ

  .اإلسراف واإلفراط - 1

یَا بَنِي آَدَم ُخُذوا ِزینَتَُكْم : التقتیر والحرمان؛ وذلك اھتداء بقولھ سبحانھ -  2
: األعراف[ ھُ َال یُِحبُّ اْلُمْسِرفِینَ ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَربُوا َوَال تُْسِرفُوا ۚ إِنَّ 

31.[  
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فاستھالك المسلم یخضع لقیم تربویة وأخالقیة وصحیة واجتماعیة 
 واقتصادیة، وھي مبادئ شاملة وال تترك لھ الحریة في اختیار نمط سلوكھ

لَْم َوالَِّذیَن إَِذا أَْنفَقُوا لَْم یُْسِرفُوا وَ : االستھالكي، ویتضح ذلك من قولھ تعالى
  ].67: الفرقان[ یَْقتُُروا َوَكاَن بَْیَن َذلَِك قََواًما

: واإلسالم یحض على عدم الشح أو البخل أو التقتیر، یقول سبحانھ
 َوَال تَْجَعْل یََدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُقَِك َوَال تَْبُسْطھَا ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقُعَد َملُوًما

ذا أطاع المسلم ربَّھ واتَّبع تعالیمھ، فإنھ یثاب ، وإ]29: اإلسراء[ َمْحُسوًرا
  .على ذلك

وإذا كان المستھلك في االقتصاد الوضعي ال یَنظر إال لمصلحتھ 
الذاتیة، فإن المستھلك ینظر إلى منفعة غیره من خالل إنفاقھ؛ ذلك أنَّ عالقة 

ال " :المسلم بأخیھ المسلم إنما ھي عالقة مَحبَّة، یقول علیھ الصالة والسالم
  .16"یؤمن أحُدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ

  :توجیھات أسریة في االستھالك: ثانیا

  :إنَّ أھم ما ینبغي توجیھھ من نصائح اقتصادیة لألسرة المسلمة، ما یلي

إن أخطر ما یمّر على األسرة ما یُعرف : الحذر من حّمى الشراء والتسوق - 1
ھالك المظھري والمبالغة في بُحّمى الشراء والتسوق واالستجابة لالست

األزیاء والموضات واالنسیاق وراء الدعایات واإلعالنات الخادعة، دون 
لــذا، ینبغي تجنّب الشراء . تحكیم دقیق للعقل وتقدیر للعواقب والنتائج

  .العاطفي، من خالل وضع خطة لألشیاء المطلوبة قبل القیام بعملیة التسوق

ین العدید من األعمال التي تحتاج إلى فكثیراً ما یكون لدى أحد الزوج
إنجاز في وقت محدد، أو یحتاج إلى القیام بعمل لم یسبق لھ القیام بھ فیما 

  .مضى

في ھذه الحاالت وغیرھا یكون التخطیط ھو الحل إذ تحّدد الخطوات 
للوصول إلى ھدف معین ویحّدد الوقت المطلوب النجاز ھذه  إتباعھاالواجب 
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یمكن تصّور العقبات التي قد تصادف الزوجین  الخطوات، وعن طریقھ
  .والھدف الذي یریدان الوصول إلیھ

إن الزوجة الرشیدة ھي التي تلعب دوراً فریداً في : میزانیة رشیدة لألسرة - 2
إسعاد زوجھا وذلك بإدارتھا الحكیمة لشؤون المنزل وتدبیر مصروفاتھ 

  .یع أفراد األسرةفالمنزل ھو المكان الذي یسعد فیھ جم. وصحة أفراده

ومن العوامل المساعدة على توفیر السعادة في األسرة الناحیة المادیة، 
من حیث تقدیر األسرة وتنظیم میزانیتھا بحیث تّوفر جمیع حاجات ومتطلبات 

  . األسرة للمحافظة على صحة األفراد وتأمین الملبس والمسكن المریح

الزوجین باقتصادیات األسرة  إن درایة: الوعي بأھمیة اقتصادیات األسرة - 3
ومواردھا البشریة والمالیة والتخطیط السلیم لإلنفاق یؤثر إیجابیاً بدوره 

ذلك ألن االقتصاد المنزلي ضروري لمواجھة . على االقتصاد الوطني
أعباء الحیاة، نتیجة زیادة أسعار السلع المختلفة والخدمات األمر الذي 

  .17یتطلب االنتفاع بالموارد المتاحة

  :السلوك المنھي عنھ في تربیة النشىء: ثالثا

: ضد القصد، واإلسراف في النفقة: بفتحتین :"السَّرف" :والتبذیر اإلسراف 
 .18التبذیر

 قلیالً  للھا طاعة غیر في أنفق ما فھو عنھ للھا نھى الذي السَّرفُ  وأما
 حرام في اإلنفاق ھو التبذیر، واإلسراف النفقةفي  واإلسراف كثیراً  أو كان
 تجاوز في المغاالة التبذیر .الحد على زاد إذا مباح، في اإلنفاق أو قل، ولو

  .والشھوات والمعاصي المحرمات على اإلنفاق في والتوسیع الحد،

 فیتوسع المبذر، إلیھا یؤول حالة یكون وربما التبذیر، من أشد: الترف
 التوسع دثح العیش، وقد وسعة النعمة وتبطره وشھواتھا، الدنیا مالذ في

وھذا  الدعوات، من وغیرھا النساء ومحافل الوالئم في األوقات، ھذه في الزائد
 للغني شاملة ومضاره التدبیر، وحسن العرف  للشرع مخالف عظیم، ضرر

 قیاما األموال للھا جعل فقد الشارع، بھ أمر لما فاإلسراف مخالف والفقیر،
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 بھا تجاوز أو وجھھا غیر في صرفھا فمن والمنافع، المصالح بھا تقوم للناس
 وصدھا، وھذا المصلحة عن صرفھا حیث قواما للھا جعلھ ما ضیع فقد حدھا
 في اإلسراف وإن أال ورفدھا، خلفھا للمنفق للھا یضمن لم النفقة من النوع

 الھمم ذوي عند مكرمة یبني وال الوافیة، العقول یستجیزه أھل ال النفقات
 .یشكر وإحسان معروف وال ذكر،ی موقع لھ یصیر وال العالیة،

  :حفاظ األسرة على البركة بترشیدھا لالستھالك:رابعا

 باستخدامھ حین أطاعھ وجل، عز � الشكر یعني المسلم عند الترشید إن
 في وبركة للقلب للنفس وطھارة نماء ھذا وفي لھ، خلقت فیما طاقة كل

 لھ هللا یفتح سوء، كل من محفوظة أو تلك النعمة ھذه أن یحس فھو السلوك،
 سینمي هللا أن معتقدا كفایتھ، بھا یحقق التي ري ومسالك الخ الرزق أبواب بھا
َن َربُُّكْم َلئِن  :تعالى قال وجل عز هللا لوعد أعطاه استجابة ما لھ َوإِْذ تَأَذَّ

 الشكر وما دام ، )7: إبراھیم( َشَكْرتُْم َألَِزیَدنَُّكْم ۖ َوَلئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابِي لََشِدیدٌ 
 أو وتنمو النعمة تحفظ كأن أو معنى الزیادة حسا ھذه كانت سواء للزیادة وسیلة
 تسمى وعقیدتھ المسلم حساب في فإنھا  والزوال السوء والھالك عنھا یدفع

ألسنة  على النبویة،وجرت والسنة القرآن في كثیرا ذكرت البركة التي
  .زمان كل في الصالحین

 المسلم في عقیدة المعتمدة األسس من وھي الطاعة، ثمرة ھي فالبركة
 عن وابتعد فقط الحسابات اآللیة إلى نظر من یفھمھا ال وقد وتصوره،
 یتعامل التي اإلیمان لغة إدراك األرض عن قوانین وحجبتھ اإلیمانیة المشاعر

 یستجیب المسلم ألن وذلك والمسببات، استخدام األسباب في المؤمن بھا
بھا  یحس التي اإلیمانیة القاعدة وفق النتائج یضع لكنھ مھ العواملباستخدا

 .ذلك وراء

خیر،  في كل والكثرة واالتساع والسعادة والزیادة النماء: ھي فالبركة
 ببركة والمراد واإلمتاع بھ، الخیر وثبوت الزیادة البركة وأصل:النووي  یقول

 على ویقوي أذى من بتةوتسلم عاق التغذیة بھ یحصل ما أعلم وهللا الطعام
 .ذلك وغیر تعالى هللا طاعة
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 لھم وبارك في صاعھم لھم وبارك مكیالھم في لھم بارك اللھم":  قولھ وفي
  .19 )1368/مسلم ، 2023البخاري ،884 /2الموطأ( "مدھم في

  التربیة االقتصادیة على ترشید االستھالك: الفرع الثالث

طیة السمحة متسلسلة فیھم كان  الصحابة رضي هللا عنھم كانت الوس
، فقد أمرنا أن نقتدي بھم، فلما تولى أبو بكر رضي هللا عنھ بعد وفاتھ 

الخالفة أعطى نموذجا مثالیا لحیاة المسلم، فمن كان یرید أن یلحق بأولئك 
  .األخیار فلیلتزم السبیل

وكذا یجب تربیة الناشئ المسلم من نعومة أظافره على التربیة الحسنة، 
على الھدف المنشود من ترشید االستھالك الفردي للسلع والخدمات؛   للحصول

فقد رسم فقھاء اإلسالم المنھج السدید إلى منزل الرفاھیة في الحیاة الدنیا 
إّن الصبي ": والعافیة من عذاب اآلخرة، فیقول اإلمام الغزالي رضي هللا عنھ

یة عن كل نقش أمانة عند والدیھ، وقلبھ الطاھر جوھرة نفیسة ساذجة خال
َد  وصورة، وھو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما یُمال بھ إلیھ، فإن ُعوِّ
الخیر وِعْلمھ نشأ علیھ، سعد في الدنیا واآلخرة وشاركھ في ثوابھ أبوه وكل 
د الشر وأُْھِمل إھمال البھائم شقي وھلك وكان الوزر  معلم لھ ومؤدب، وإن ُعوِّ

  .20"لھ على رقبة القائم علیھ والولي

ومھما كان األب یصونھ عن نار الدنیا بأن یصونھ عن نار اآلخرة 
أولى، وصیانتھ بأن یؤدبھ ویھذبھ ویعلمھ محاسن األخالق ویحفظھ من قرناء 

ما من مولود إالّ یولد " :السوء، وقد ورد في ذلك قول أبو ھریرة عن النبي 
  .21"على الفطرة، فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ

إّن ھذا االھتمام الدقیق كفیل بترشید االستھالك، حیث أن الصغیر أول 
لبنة في بناء المجتمع، فإذا قومناه استقامت العمارة كلھا، وال نجد مثل ھذا 
االھتمام للفرد في المجتمعات غیر اإلسالمیة؛  حیث أنھم في معظم األحیان 

لم ما شاء من المجتمع أن ینشأ في دور الحضانة بعیدا عن أنظار الوالدین، فیتع
یتعلم من اآلداب واألخالق، ومن شب على شيء شاب علیھ، ولھذا یجب على 

  .22اآلباء تربیة صغارھم في أول مراحل حیاتھم، وتعلیمھم مكارم األخالق
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  ترشید األسرة لالستھالك نماذج مختارة: الفرع الرابع

، شاء هللا إن الماء عنصر أساسي للحیاة :ترشید استھالك المیاه - 1
َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء : تعالى أن یكون أصل الحیاة ومنشأھا، قال تعالى

َماِء : وقال عز وجل ،]30:األنبیاء[ َحيٍّ أَفََال یُْؤِمنُونَ  َویُنـزُل َعلَْیُكْم ِمَن السَّ
  ].11:األنفال[ َماًء لِیُطَھَِّرُكْم بِھِ 

ى ھذه النعمة وعدم إھدارھا بدون فائدة، ومن ثم فینبغي المحافظة عل
  :وللمحافظة على الماء ینبغي مراعاة

  .قفل الصنابیر جیًدا بعد االنتھاء من استعمالھا -
إصالح أي تلف أو عطل مباشر حتى ال یتسبب في فقد كمیات كبیرة من  -

  .الماء
عدم التبذیر في استخدام الماء عند غسل الخضار والفواكھ، ومحاولة ملء  -

  .الخضار وغسلھا بھ إناء
  .االقتصاد قدر اإلمكان عند عملیات التنظیف الیومي أو األسبوعي -
  .تحذیر األطفال من اللعب في الماء -
إن اقتصادیات المنـزل بمجاالتھا المختلفة من میاه وتغذیة ومالبس وإدارة  -

منـزل ورعایة للطفولة تھتم باألسرة التي ھي نواة المجتمع، فإن صلحت 
  .ع بأكملھصلح المجتم

  .خاصة أن الحیاة في المجتمع المدني الحدیث صارت أكثر تعقیًدا وتداخالَ  -
إن التقدم العلمي أدي إلى زیادة  :ترشید استھالك الكھرباء - 2    

األجھزة واألدوات الحدیثة المستخدمة في المنازل، وھذه األجھزة واألدوات 
إلى أضرار وأخطار الحدیثة إذا استخدمت بطریقة غیر صحیحة فإنھا ستؤدي 

  .تھدد سالمة األسرة

القواعد الصحیحة  بإتباعولذا، ینبغي أن یھتم جمیع أفراد األسرة 
  .للسالمة والتعلیمات الموجودة على األجھزة، لتوفیر األمان في المنـزل
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ولحمایة األسرة من زیادة المصاریف الناتجة من استھالك الكھرباء 
  :الخطوات التالیة إتباعینبغي 

  .حرص على عدم ترك اإلضاءة لیًال، والتقلیل منھاال -
  .عدم استخدام اإلضاءة في النھار -
  .تعوید األبناء على التجمع في غرفة المعیشة مجتمعین -
عدم تشغیل األجھزة الكھربائیة لمدة طویلة والحرص على اختصار الوقت  -

  .والنفقات
  .یةالحرص على قراءة كتیب التعلیمات المرفق باألجھزة الكھربائ -
  .االستعانة بقراءة التوصیات الصادرة من ھیئة المواصفات والمقاییس -
إن االرتفاع في سعر الكھرباء، القصد منھ ترشید المستھلك لھ، ودفعھ إلى  -

عدم اإلسراف في استخدام اإلضاءة واألجھزة الكھربائیة المتعددة 
  .والمنتشرة في المنازل

على میزانیة األسرة وتحاول  إن على ربة المنـزل أن تكون أول من یحافظ -
  .االقتصاد في النفقات

اھتم اإلنسان منذ القدم بحفظ األغذیة  :ترشید استھالك الغذاء - 3
وكان التجفیف ھو أول ما استخدم لحفظ الغذاء من الفساد، ویدل على ذلك 
اآلثار القدیمة التي اكتشفت، فقد عمد اإلنسان لالستفادة من طاقة الشمس 

الطبیعیة في تجفیف األغذیة، حیث تتوفر الخضر والفواكھ وحركة الھواء 
بكمیات كبیرة أثناء موسم إنتاجھا، مما یستوجب الحفاظ علیھا بطرق عدیدة، 

  .الستخدامھا في وقت ندرتھا

  :وللمحافظة على األغذیة وترشید االستھالك ینبغي مراعاة

  .قیام المستھلك بشراء ما یحتاج إلیھ من طعام وغذاء بنفسھ -
  .لتخطیط لما یحتاج إلیھ المستھلك فعًال من األغذیة وعدم الشراء عشوائیًاا -
  .مقارنة األسعار بین أكثر من محل أغذیة لالستفادة من فروقات السعر -
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عدم التسرع في اختیار األغذیة، بل إن التمھل في الفحص والمقارنة عادة  -
  .ما یوفر المال

  .شراء األغذیة الطازجة في موسمھا -
  .ن تاریخ انتھاء الصالحیة لتالفي شراء أطعمة فاسدةالتأكد م -
إن عملیة الشراء لیست عملیة سھلة كما یظن بعض الناس، بل تحتاج إلى  -

  .تفكیر ودرایة عند اتخاذ قرار الشراء

وأول ما ینبغي مراعاتھ أثناء عملیة الشراء ھو عدم الشراء أكثر من 
  .ف والفسادالحاجة وشراء كمیات الغذاء الالزمة لتجنب التل

مھما كان ما تنفقھ األسرة سواء كان  :ترشید استھالك المالبس - 4
جزًءا صغیًرا أو كبیًرا من دخلھا على الملبس فھو یتطلب تخطیطًا ومعرفة 
بالمالبس وممارسات الشراء إلنشاء دوالب مالبس مناسب لجمیع أعضاء 

اسب ینبغي األسرة من خالل میزانیة محددة، ولالحتفاظ بدوالب مالبس من
  :مراعاة

  .تحدید احتیاج كل عضو من األسرة من المالبس طیلة العام -
  .تحدید االحتیاجات الالزمة من المالبس الجدیدة -
تقدیر تكلفة كل نوع من المالبس الجدیدة لكي تتناسب التكالیف مع دخل  -

  .األسرة
  .بھامقارنة التكالیف التقدیریة للمالبس الجدیدة بمیزانیة المالبس المسموح  -
  .االستفادة من مواسم التخفیضات، دون االنسیاق وراء أي تخفیضات -
  .االھتمام بخیاطة مالبس األسرة ذاتیًا لتوفیر مبالغ نقدیة لدخل األسرة -
  .حفظ المالبس بطریقة سلیمة، وغسلھا عند الضرورة -

وینبغي أن تبدأ حمایة المستھلك في شراء الملبس بالمستھلكین أنفسھم 
ور اتجاھاتھم وتنمو نحو معرفة المشتریات والرغبة في فینبغي أن تتط
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مع أخذ الحذر من . الحصول على أحسن نوعیة مع أقل كمیة بنقودھم
  .العالمات التجاریة المقلدة واإلعالنات المضللة

إن عملیة تأثیث المنـزل من األمور المھمة  :ترشید استھالك األثاث - 5
مة التي تحتاجھا، ولكن ببعض الدراسة التي تواجھ األسرة نظًرا للمبالغ الضخ

والحكمة یمكن لربة البیت أن تجعل من بیتھا نموذًجا لألناقة دون إرھاق 
  :وعند اختیار أثاث المنـزل ینبغي مراعاة.لمیزانیة األسرة

الشراء من محالت موثوق بھا، وعدم االستعجال في عملیة الشراء، إال بعد  -
  .التأكد من جودة األثاث المختار

  .دم االنجذاب لضخامة المحالت ذات الدیكور الفخم واألثمان المرتفعةع -
االقتصاد في شراء األثاث واختیار ما تحتاج إلیھ األسرة، وال داعي ألن  -

  .یكون المنـزل معرًضا للمفروشات
  .البساطة مع الذوق في تأثیث المنـزل واختیار األثاث -
  . یثھااختیار األثاث المناسب لحجم الغرفة المراد تأث -
إن المنـزل ھو المكان الذي یأوي إلیھ األفراد بعد مجھود یوم كامل، فاألب  -

  .ذھب للعمل، واألبناء للمدارس واألم للعمل

ومن ثم فجمیع أفراد األسرة في حاجة إلى الجو المناسب والمكان 
المالئم والذي یمكن توفیره من خالل غرفة الجلوس أو المعیشة بشرط توفیر 

ریحة واإلضاءة الكافیة والمناظر البدیعة وبعض الوسائل الترفیھیة المقاعد الم
  .23من أجل سعادة األسرة

  :الخاتمة

إن من سعت دیننا الحنیف أن اھتم بكل صغیرة وكبیرة لحیاة العبید، 
ومن اھتماماتھ أن جعل میزان لكل شيء فیما یخص استھالك  وإنفاق العباد 

ككل، لدا حد من تصرفاتھم بأن شرع لھم في المجال الدیني والدنیوي والحیاة 
حدود ال یتجاوزونھا وال یقصرون عنھا في البذل والعطاء والنفقة، لھذا فقد 
حظیت قضیة ترشید االستھالك اھتمام كبیر لما لھو من تنصیص على ذلك 
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من  الوحي الكریم، بحیث اھتم بھ كذلك كثیر من الخبراء واالقتصادیون في 
  .قتصاد اإلسالمي خصوصااالقتصاد عموما واال

حیث یبین المنھج االقتصادي اإلسالمي مواضع الحالل والحرام، 
لیسترشد الفرد في معرفة معالم السلوك االقتصادي الرشید، ویكون ذلك 
باختیار ما ھو مباح من سلع وخدمات، من منطلق حظر وتجنب إنتاج السلع 

المتاحة إلنتاج الخبیثة والمضرة، باإلضافة إلى حسن تخصیص الموارد 
األشیاء المباحة بحیث تؤدي إلى توفیر حیاة طیبة للمجتمع واألفراد، فاإلسالم 
یستھدف في اإلنتاج توفیر ما ھو ضروري ثم حاجي ثم تحسیني، وكما یدعو 
إلى االستغالل األمثل لمختلف الموارد لكي تعم الفائدة، وھذا یحصل باتّباع 

علیھ وسلم، والرجوع أیضا للنصوص  قدوتنا الحسنة رسول هللا صلى هللا
  .الشرعیة التي تدعو بدورھا إلى التمتع بالطیبات واجتناب اإلسراف

ولكي یكون ھناك توزیع رشید للسلع االستھالكیة یستلزم األمر التحدید 
الكمي والنوعي، وكما یجب خلق الدافع االختیاري من داخل الفرد، من خالل 

ضافة إلى تحقیق العدالة في التوزیع لمختلف أسالیب الترغیب والترھیب، باإل
  .السلع والخدمات

   :الھوامش
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