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 مقدمة

 أما بعد: احلمد هلل وكفى وصالة وسالًما على عبده املصطفى.
مالالمج عدالالع اليالالوار   حلالالديص صالالا ث أكعالالر تع دالالًدا وتالالدا ال    ن احلدالالاة ا امعمالالع املالالد  افالالال يفالالدي ًديالالًدا رالال  ي الالر  أ

االقعصادية واالًعماعدالة  ردالص ود ا اسينالان احلدالاة املدنالرة ود الق ا عالقالاث معوالابكة  ومالمج أبالره مملالاير يال ه املديدالة 
ال رن املاض  وبداياث ي ا ال الرن بعطالو اث  املعاصرة: اليملم واحلداة واليواط االقعصادي. ف د اتنمت الع ود األ رية ممج

تيموية سريعة ومععددة مشلت ًوايب احلداة املخعلفة وكان هلا األثر البا ه على احلداة الدومدة لألفالراد وامعمعالاث مالمج معالق: 
 وفرة اسيعاج وسرعة العوهيع وهيادة الد ق وت دم وسائق االتصال واالععماد على فعالدة برامج اسعالن.

الالة الالالجوجأن يالال ه العطالالو اث أفالالرهث بعالالا الثالالا  النالاللبدة الالالو منالالت ردالالاة وسالاللو  بدالالد  واألسالالرة  مالالمج معالالق:  والجًو
 عاداث االسعهال  املعجايد وتفعدت ال را  االقعصادي دا ق امليالجل ويوس العنوق.

اكالاة واملدالق للرارالة بق إن كعريًا ممج النلوكداث الفا ة بدث ا الالووه  فهيالا  العبالاي  والعفالا ر ورالب الع لدالد واح 
 واالسرت اء.

وا ظالالق يالال ا كالالان لجاًمالالا علالالى املهعمالال  والبالالارع  واملع فالال  واملعالالابع   العيبدالالط علالالى تلالال  الثالالا  واأل طالالا  وت الالد  
 املوو ة والرأي واليصدحة.
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 وأهميته في الحياة  واالقتصاد المال

منالال  بجمالالام املوالالا يع واألعمالالال  لالال ل  تيفليفالالق رب الالالط ا الشالال  أن للمالالال دو اً  طالالرياً ا احلدالالاة فهالالو عصالالب احلدالالاة وامل 
أعمالالاق اليالالاس وارعالالق مالاليهم مكالالان الصالالدا ة. وقالالد أشالالا  ال الالرفن إو يالال ا احلالالب اجلالالا ا ب ولالالط تعالالاو:   و بالالون املالالال رب الالاً 

أن يال ا احلالب بال ْدد    . واهلل سبحايط قد ًعق رب املال والرغبة ا متلكط غريجة معأصلة ا يفس اسينان02ع اً(( الفجر/
 يو سبب كعري ممج اجلرائم االًعماعدة واالقعصادية واملفاسد األ القدة. 

ولألسالالي  ف الالد ايطلالالا اسينالالان يعفالاليمج ا وسالالائق عالالع املالالال وتيمدعالالط وتكعالالريه ومالالمج ف صالالدايعط و ايعالالط  كمالالا تفالاليمج ا 
الالالق والعايدالالة: إسالالراا وتبالال ير.  وسالالائق إيفاقالالط والعصالالرا فدالالط  األمالالر الالال ي أدت بالالط إو  نييلعالال  اًعمالالاعدع : األوو: شالالو وْـ

 فه ان الطرفان م مومان شرعاً وع اًل.
ي الالول الالالدكعو  أمالالد أ الالد ـد يد الالط ا كعابالالط:   قالالبس قالالرف  علالالى امعمالالع((: ل الالد تيب الالط كبالالا  الفالسالالفة واملفكالالريمج إو 

 .رو يةاألضرا  الياعة عمج اللهص و اء املادة  فدعوا اسينان إو  صدق م دا  راًاتط الف
والواقع أن إضاعة املال تؤدي إو  راب األسرة ووقوعها على  ط الف ر  فعفطر لإلقرتاض ف ال تلبص أن تصالبو 

 ل مة سائيفة للدائي .
ومالالمج املعلالالوم  أن املالالال سالالالن نيو رالالديمج  فهالالو مفدالالد إنيا أرنالالمج املالالرء اسالالععمالط وتصالالرا فدالالط بالالوع . أمالالا إنيا أسالالاء 

 ا بال  وية  قاده نيل  إو الف ر وامل لة.العصرا بالعرواث واألموال وبددي
 .والعاقق ممج ألجم يفنط العوسط ا األمو  واالععدال ا أروالط املعاشدة واالًعماعدة. فإن االععدال يو النالمة

ي ول الودخ مصطفى اليفاليدين ا كعابط   عملة الياشئ ((: م مْج يود الففالدلة فلدطلبهالا ا االععالدال فاالععالدال ا 
 واملورب وامللبس والب ل وكق أمر رنِّ  أو معيوي  يو الففدلة. املأكق

رالالإ إن عالالج الالالديمج بالالمج عبدالنالالالم   الالط اهلل ا كعابالالط   قواعالالد األركالالام(( بالال   أن االقعصالالاد واالععالالدال مطلالالوب ا 
 أمو  الديمج.
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 نصائح اقتصادية 

دهط ممج يصائو اقعصادية  :ما يل    إن  أيم ما ييبيف  تًو
الالالى الوالالالراء والعنالالالوق واالسالالالعجابة  األسالالالرةإن أ طالالالر مالالالا ىالالالر  علالالالى  :حلالالال   مالالالمج   الالالى الوالالالراء والعنالالالوقا :أوالً  مالالالا يـعالالالرا ـام 

دون  كالالالدم دقدالالالا   لالسالالالعهال  اململهالالالري واملباليفالالالة ا األهيالالالاء واملوضالالالاث واالينالالالداق و اء الالالالدعاياث واسعاليالالالاث ا ادعالالالة
مالمج  الالل وضالع  طالة لألشالداء املطلوبالة قبالق ال دالام   لوالراء العالايف ييبيفال  ني الب ا  لالالال ا .للع ق وت دير للعواقب واليعالائج

 .بعملدة العنوق
أو حيعالاج إو ال دالام   فكعرياً مالا يكالون لالدت أرالد الالجًو  العديالد مالمج األعمالال الالو  عالاج إو إحمالاه ا وقالت أالدد

 بعمق مل ينبا لط ال دام بط فدما مفى.
إني  الالد د ا طالالواث الواًالالب اتباعهالالا للوصالالول إو يالالدا معالال   ا يالال ه احلالالاالث وغرييالالا يكالالون العخطالالدط يالالو احلالالق

وعمج يري ط ىكمج تصالو   الع بالاث الالو قالد تصالادا الالجًو  واهلالدا الال ي   وحيد د الوقت املطلوب الحماه ي ه ا طواث
 .يريدان الوصول إلدط

 
ة الرشددة ي  الو تلعب دو اً فريداً ا إ :مدجايدة  شددة لألسرة :ثايداً  هالا ونيلال  بإدا  الا احلكدمالة إن الجًو سعاد هًو

 .فامليجل يو املكان ال ي ينعد فدط عدع أفراد األسرة .لوؤون امليجل وتدبري مصروفاتط وصحة أفراده
ممج ردص ت دير األسرة وتيملدم مدجايدعها ادص   وممج العوامق املناعدة على توفري النعادة ا األسرة الياردة املادية

ويالدالالت لالالو ايالالعم  .بالالاث األسالالرة للمحافملالالة علالالى صالالحة األفالالراد وتالالأم  امللالالبس واملنالالكمج املالالريوتالالو فر عدالالع راًالالاث ومعطل
ة الواعدة ي  تل  الو توها  ان بعخصدص مبالغ مالدة للعوفري واالد ا  لوقت احلاًة والطوا ئ املفاًئة. إني أن الجًو الجًو

تفبط اليف اث   ة وضع مدجايدة أكمة  شددة لألسرةإن ي ا ينعدع  ضرو   .مدجايدة األسرة على األبواب الالهمة لإليفاق
ط الصرا مع املراقبة الدقد ة هل ه املدجايدة  .و د د اسيراداث وأًو

 
إن د ايالة الالجًو  باقعصالادياث األسالرة وموا ديالا البوالرية واملالدالة والعخطالدط  :الوع  بأمهدالة اقعصالادياث األسالرة :ثالعاً 

يعدجالة   نيلال  ألن االقعصالاد امليالجر ضالرو ي ملواًهالة أعبالاء احلدالاة .على االقعصاد الالويين النلدم لإليفاق يؤثر إجيابداً بدو ه
 .هيادة أسعا  النلع املخعلفة وا دماث األمر ال ي يعطلب االيعفاا باملوا د املعارة

ايالاث ييبيفال  مراعالاة إمك  لال ا .سالوا  الا  أيالدافها  ومما ال ش  فدالط أن األسالرة الالو  العم بعخطالدط أساللوب ردا الا
 –قالالد  اسمكالالان  –األسالالرة واتبالالاا يملالالام اسيفالالاق النالاللدم مالالمج ردالالص عالالدم هيالالادة م الالدا  امليفالالا علالالى الالالد ق وتوهيالالع الالالد ق 

 .} و ال ِ يمج  ِإني ا أ يف ـ وا ملْ  ـيْنرِـفوا و ملْ  يال ْ عالـروا و ك ان  بال ْ   ني ِل   قال و امًا{ الية :ي ول تعاو .على أبواب اسيفاق
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 ةاستهالك األسر  
الوقفالالالة األوو: ترشالالالدد االسالالالعهال : إن ترشالالالدد االسالالالعهال  يعالالالد مالالالمج أيالالالم أيالالالداا امعمعالالالاث عامالالالة  فالالالالدول تعمالالالق 

 ًايدة على ترشدد اسعهال  مواييدها ورعهم على تيملدم االسعهال  الفردي واألسري.
علالالالى يوعدالالالة ويعوقالالي  الالالط اسالالالعهال  الفالالرد علالالالى مالالالدت وعدالالط بأيالالالداا الدولالالالة وسداسالالعها االقعصالالالادية  كمالالالا يعوقالالي 

 املعلوماث والعاداث واالناياث الو تأصلت لدت الفرد مي  الصيفر باملما سة الدومدة.
فالش  أن العطبدع االًعماع  للفرد لط أثره ا  ديد أ اط سلوكط االسالعهالك   وهلال ا كالان االيعمالام براقبالة الفالرد 

دط النلدم أمرًا ضرو يًا  رإ ىكيط أن يوا دط سلوكط العًو     بيصدب ا اجلهد والعمق ا تيملدم االسعهال .وتًو
كما ينعى امعمع لعح دا أيدافط الوييدة عالمج يريالا تيمدالة الصالفاث املطلوبالة ا املالوايمج ووسالدلعط ا يال ا: العيوالئة 

 االًعماعدة.
الة األوو وتكالويمج  االنايالاث ردص إن كعريًا ممج املعلومالاث والبدايالاث املععل الة برتشالدد االسالعهال  واملنالعهل  بالدً 

 النلدمة لدت املنعهل  لدنت فطرية  وإ ا ي  مكعنبة.
 وممج ف فالبد ممج د اسعها ومما سعها و بطها  بطًا صحدًحا جبوايب احلداة الدومدة ومعطلبا ا.

د الوقفة العايدة: عاداث االسعهال : إن لكق جمعمالع مالمج امعمعالاث عاداتالط وت الدالده املعوا ثالة الالو يععالج دالا أل الا  الد
 معامل شخصدعط املعمدجة عمج باق  امعمعاث.

ومالالمج العالالاداث اليف ائدالالة الالالو يعصالالي دالالا امعمالالع العالالرغ  اصالالة  والالالو ييبيفالال   لالالدص األفالالراد ميهالالا  عالالادة املباليفالالة ا 
 الوراء وكمدة أعداد الطعام.

إو أيمج سد يب ي ا ف د يكون عدد أفراد األسرة مخنة والطعام ال ي يعد هلم يكف  لنبعة أو مثايدة أشخاص  ف
 الطعام الجائد؟ البد أيط سوا يعخلص ميط.

إو ًايب نيل   ييا  عاداث  ايئة معبعة ا احلفالث واملياسباث والجواج والوالئم  املبالغ امليف ة فدها كيوا مالمج 
 العفا ر االًعماع  تعد ب ً ا.

بنالاية واالقعصالاد ا اليف الاث  و د عالمج  سالول بديما اهلدي اليبوي يوص  بأن امليهج األسلم ا احلدالاة االععالدال وال
 اهلل صلى اهلل علدط وسلم قولط:  يعام الوارد يكف  االثي   ويعام االثي  يكف  العالثة(( وو د عيط علدط النالم قولط:

    ري اليناء أينريمج مؤية وأقلهمج صداقًا((
غري الرشدد وممج الصالو  الملالايرة لإلسالراا والالرتا الوقفة العالعة: أضرا  االسعهال : ممج اململاير املادية لالسعهال  

على ًند اسينان ما يعرا بال البطية(  وي  إعالن صا خ عمج وقوا الفرد ا دائرة اسسراا والالرتا امليهال  عيالط  وعالدم 
 وقوفط عيد رد االععدال املأمو  بط  ا سلوكط اليف ائ   ردص اسعهل  ماال حيعاج إلدط ا أداء وظائفط.

علالى ًنالمط ا شالكق  البطيالة( ويال  عملالم الالبطمج واتنالاا األمعالاء مالمج ًالراء روالويا بالطعالام فالوق وايعكس نيل  
 احلاًة.
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ويرتتب علالى البطيالة عجالج اسينالان عالمج أداء وظائفالط احلدويالة بطري الة ًدالدة  كمالا يرتتالب علدهالا تعالرض اجلنالم لوالإ  
 األمراض.

 الد كالان يبدًعالا أن ي الي اسسالالم ميهالا موقالي وملا كايت البطية مملهرًا ممج مملاير اسسالراا ا اسالعهال  الطعالام  ف
 اسيكا  والعيفري والعح ير  للحفاظ على سالمة البدن و اية لط ممج شرو   البطية(.

 ي ول علدط النالم:  ما مأل ابمج فدم وعاء شرًا ممج بطيط...((.
الق اال  الالبطمج وقالد أومالأ إو بطيالط بأصالبعط:   لالو كالان يال ا ا غالري يال ا لكالان  الريًا  وقال صلى اهلل علدالط وساللم لًر

 قولط:   إياكم والبطية فه  ث ق ا احلداة  وينت ا املماث(( - ض  اهلل عيط  -ل (( وقد و د عمج عمر بمج ا طاب 
الوقفة الرابعة: إعالياث االسعهال : إن كعريًا ممج الياس يورتون يعاًما أو مالبس عمج يريا الدعاياث واألكانييب  

 عددة األيواا.العجا ية مليعجاث غ ائدة مع
 واحل د ة فإن األسواق العجا ية تروج بفائعها بدعاياث وإشاعاث وإعالياث مبالغ فدها بكق وسائق اسغراء.

فمعاًل إعالياث عمج إي اص الوهن باسالععمال ع الا  مالا يف الد املالاء املخالجن باجلنالم  واسالعيفالل مصالايع األغ يالة إقبالال 
لألسواق وتوهيع عدياث جمايدة ممج اليف اء اجلديد مع كعدباث تورن فوائده  الياس وإ راج العديد ممج املنعحفراث اليف ائدة

 وعياصره اليف ائدة ويري ة ت دىط.
إن اسينان ااًة إو اليف اء لع و  يفنط  مع العياية عيد تياوهلا أن يكون نيل  باععدال  فاسكعا  مفر واسقالل 

 مياسب.
اسعاليالاث املفالللة  وكال ا ييبيفال  تعلالم أسالس اليفال اء والعيف يالة الناللدمة ل ا  ييبيف  االبععالاد عالمج الالدعاياث العجا يالة و 

 وعدم االينداق و اء أقوال وأمعال ال أساس هلا ممج الصحة.
الوقفة ا امنة: أ اط االسعهال : د ج االقعصاديون على تصيدي أ اط االسعهال  وفً ا للبيود الرئدنالدة  علالى أن 

 ي نم كق بيد إو أقنام فرعدة.
 ال  الطعام معاًل يفم قائمة بأيم بيود الطعام  كاللحوم ا بج واأل ه واملوروباث بأيواعها املععددة.فاسعه

وييا  ممج اسرصاءاث الرادة ما يعبع ي ا العصيدي يفنالط. وقالد متخفالت ا يال ا امالال عالمج تصاليدي دور يفالم 
 عورة بيود لالسعهال  ي :

 األغ ية.
 املوروباث.
 املواد ا ام.

 املعد .الوقود 
 الجيوث.

 املواد الكدمدائدة.

 



  www.alukah.net األلوكة شبكة تابع اجلديد واحلصري على 

 البفائع املصيوعة. 
 الالث ومعداث الي ق.

 مصيوعاث ميوعة.
 معامالث غري مصيعة.

ويعفالا البالالارعون ا جمالالال االسالالعهال  علالالى مبالالدأ أن األسالالرة أو الورالالدة املعدوالالدة توالالكق  لدالالة اسالالعهالكدة وارالالدة هلالالا 
 أن عدع املنعهلك  فدها يم أعفاء ا وردة اسعهالكدة واردة.مصد   اص  قد ينهم فدط فرد وارد أو عدة أفراد  و 

الوقفة النادسة: بطاقاث االسعهال : يملرًا لكعرة االيعمام بالعيف ية و غبة ا إجيالاد وسالدلة لي الق املعلومالاث اليف ائدالة 
م مالالالا يعالالالرا الالالالو أسالالالفرث عيهالالالا األاالالالايف الالالالو أًريالالالت ا يالالال ا امالالالال للمنالالالعهل  جلالالالأ كعالالالري مالالالمج احلكومالالالاث إو اسالالالعخدا

 بال البطاقة اس شادية(.
والبطاقة اس شادية ي  بدان أو إيفان أو عالمة وصفدة سواء أكايت مصو ة أو مكعوبة أو ملص ة أو أفو ة بعبوة 

 املادة اليف ائدة.
و عالالوي البطاقالالة اس شالالادية علالالى معلومالالاث مكعوبالالة توالالمق اسالالم املالالادة اليف ائدالالة  وقائمالالة املكويالالاث وأعويالالاث العلبالالة 

 اسم عيوان صايع أو معبئ املادة اليف ائدة وتا يخ اسيعاج والصالردة وبلد العصيدع أو املصد  األصل  للنلعة.و 
واهلدا ممج يملام البطاقالاث اس شالادية يالو تع دالي املنالعهلك  غال ائًدا  وتوالجدع شالركاث الصالياعاث اليف ائدالة علالى 

 ليف ائدة حلماية املنعهل  ممج اليفش العجا ي.ووضع  قابة على امليعجاث ا  فع املنعوت اليف ائ  مليعجا م 
 إن البطاقة اس شادية قياة توعوية وإ شادية اقعصادية غ ائدة ًددة.

الوقفة النابعة: مواقي ممج االسعهال : موقي اسسالم ممج االسعهال   كمط قدم أساسدة وقواعد ثابعة  مفمو ا 
 املمكية.العام إبارة االسعهال   وإبارة   دا أففق منعوياتط 

ط هيادتط أو  ن  منعوياتط.  يؤكد نيل  ابعداًء رإ ال يعصو  أرد أن اسسالم ي م االسعهال  أو ي ي ا ًو
نيلالال  أن معالالس االسالالعهال  حلالالا بالالط ا رالالس كعالالري مالالمج األفالالراد مفالالايدم غالالري صالالحدحة مفاديالالا أن االسالالعهال  عملدالالة 

 سلبدة وسلو  مرنيول يريا اقعصادياث الدول.
ي ي ا اسرنالاس بنالبب مالا تنالكبط وسالائق اسعالالم وأًهجتالط ا فنيان اليالاس مالمج دعايالة ًوفالاء وقد ترسب ولألس

  بب ا اسيعاج وتدعو إو هيادتط و    ممج االسعهال  وتيادي بع لدصط.
 على أساس أن اسيعاج يعط  ويفدي ويفدد  وأن االسعهال  تبديد  و طدم  وغري مفدد.

 سيعاج صحدحة  فإن ما ألصا باالسعهال   ايئ غري صحدو.وإنيا كايت األوصاا الو ألص ت با
فاالسالالعهال  لالالدس شالالرًا أًفالالا ولالالدس تبديالالًدا أو  طدًمالالا للنالاللع وا الالدماث وإ الالا يالالو  الالري وبيالالاء لألًنالالام والع الالول  

ود لط بيفريه.  فالبور ال قدام هلم بيفريه  واسيعاج ال ًو
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علالط مالمج ال دالام بالواًبالاث والعكالالدي فريفالة إن موقي اسسالم ممج االسعهال  الرشالدد يالو إبارعالط والالد  عوة إلدالط ًو
علط فدما يو ا ردود ما ىكمج الفرد ممج أداء املنؤولداث أمرًا مباًرالا  و بالا واًبالا بوالرط االععالدال فدالط ومراعالاة  الهمة  ًو

 ال دم املوروعة.
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 األسرة وترشيد االستهالك

 ترشيد استهالك المياه:
الاِء ـكالق  إن املاء عيصر أساس  للح ع ْلي الا ِمالمج  اْلم   ً داة  شاء اهلل تعاو أن يكون أصق احلداة وميوأيا  قال تعالاو: وو 
اِء م اًء لِـدط هِّر ـكْم بِِط﴾ ]األيفال:02ش ْ ٍء ر  ٍّ أ ف ال  ياـلْؤِمـيون ﴾ ]األيبداء: ق: وو يـيالجـل ع ل ْدـكْم ِممج  الن م   [.11[ وقال عج ًو

 على ي ه اليعمة وعدم إيدا يا بدون فائدة  وللمحافملة على املاء ييبيف  مراعاة:وممج ف فديبيف  احافملة 
 قفق الصيابري ًدًدا بعد االيعهاء ممج اسععماهلا.

 إصالن أي تلي أو عطق مباشر رإ ال يعنبب ا ف د كمداث كبرية ممج املاء.
 اء ا فا  وغنلها بط.عدم العب ير ا اسعخدام املاء عيد غنق ا فا  والفواكط  وأاولة مقء إي

 االقعصاد قد  اسمكان عيد عملداث العيملدي الدوم  أو األسبوع .
   ير األيفال ممج اللعب ا املاء.

إن اقعصادياث امليالجل بجاال ا املخعلفة ممج مداه وتيف ية ومالبس وإدا ة ميالجل و عاية للطفولة  عم باألسرة الو ي  
 عمع بأكملط.يواة امعمع  فإن صلحت صلو ام

 .حلديص صا ث أكعر تع دًدا وتدا ال   اصة أن احلداة ا امعمع املد  ا
 

 ترشيد استهالك الكهرباء:
إن الع دم العلم  أدي إو هيادة األًهجة واألدواث احلديعة املنعخدمة ا املياهل  وي ه األًهجة واألدواث احلديعالة 

  أضرا  وأ طا   دد سالمة األسرة.إنيا اسعخدمت بطري ة غري صحدحة فإ ا سعؤدي إو
الالودة علالالى األًهالالجة   ولالال ا  ييبيفالال  أن يهالالعم عدالالع أفالالراد األسالالرة باتبالالاا ال واعالالد الصالالحدحة للنالالالمة والععلدمالالاث املًو

 لعوفري األمان ا امليالجل.
 وحلماية األسرة ممج هيادة املصا يي اليانة ممج اسعهال  الكهرباء ييبيف  اتباا ا طواث العالدة:

 ص على عدم تر  اسضاءة لداًل  والع لدق ميها.احلر 
 عدم اسعخدام اسضاءة ا اليها .

 تعويد األبياء على العجمع ا غرفة املعدوة جمعمع .
 عدم تويفدق األًهجة الكهربائدة ملدة يويلة واحلرص على ا عصا  الوقت واليف اث.

 .احلرص على قراءة كعدب الععلدماث املرفا باألًهجة الكهربائدة
 االسععاية ب راءة العوصداث الصاد ة ممج يدئة املواصفاث وامل ايدس.
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إن اال تفالالاا ا سالالعر الكهربالالاء  ال صالالد ميالالط ترشالالدد املنالالعهل  لالالط  ودفعالالط إو عالالدم اسسالالراا ا اسالالعخدام اسضالالاءة  
 واألًهجة الكهربائدة املععددة وامليعورة ا املياهل.

 لى مدجايدة األسرة و اول االقعصاد ا اليف اث.إن على  بة امليالجل أن تكون أول ممج حيافظ ع
 

 ترشيد استهالك الغذاء:
ايعم اسينان مي  ال دم افظ األغ ية وكان العجفدي يو أول ما اسعخدم حلفالظ اليفال اء مالمج الفنالاد  ويالدل علالى 

دعدالالة ا نفدالالي نيلالال  الثالالا  ال دىالالة الالالو اكعوالالفت  ف الالد عمالالد اسينالالان لالسالالعفادة مالالمج ياقالالة الوالالمس ورركالالة اهلالالواء الطب
ب احلفالالاظ علدهالالا بطالالرق عديالالدة   األغ يالالة  ردالالص تعالالوفر ا فالالر والفواكالالط بكمدالالاث كبالالرية أثيالالاء موسالالم إيعاًهالالا  ممالالا ينالالعًو

 السعخدامها ا وقت يد  ا.
 وللمحافملة على األغ ية وترشدد االسعهال  ييبيف  مراعاة:
 قدام املنعهل  بوراء ما حيعاج إلدط ممج يعام وغ اء بيفنط.

 دط ملا حيعاج إلدط املنعهل  فعاًل ممج األغ ية وعدم الوراء عووائًدا.العخط
 م ا ية األسعا  ب  أكعر ممج أق أغ ية لالسعفادة ممج فروقاث النعر.

 عدم العنرا ا ا عدا  األغ ية  بق إن العمهق ا الفحص وامل ا ية عادة ما يوفر املال.
ة ا مواها.  شراء األغ ية الطاًه

  يخ ايعهاء الصالردة لعالا شراء أيعمة فاسدة.العأكد ممج تا
 إن عملدة الوراء لدنت عملدة سهلة كما يملمج بعا الياس  بق  عاج إو تفكري ود اية عيد ا اني قرا  الوراء.

وأول ما ييبيف  مراعاتط أثياء عملدة الوالراء يالو عالدم الوالراء أكعالر مالمج احلاًالة وشالراء كمدالاث اليفال اء الالهمالة لعجيالب 
 لفناد.العلي وا
 

 ترشيد استهالك المالبس:
مهمالالا كالالان مالالا تيف الالط األسالالرة سالالواء كالالان ًالالجًءا صالاليفريًا أو كبالالريًا مالالمج د لهالالا علالالى امللالالبس فهالالو يعطلالالب  طدطالالا ومعرفالالة 

 باملالبس ومما ساث الوراء سيواء دوالب مالبس مياسب جلمدع أعفاء األسرة ممج  الل مدجايدة أددة.
 بيف  مراعاة:ولالرعفاظ بدوالب مالبس مياسب يي

  ديد ارعداج كق عفو ممج األسرة ممج املالبس يدلة العام.
  ديد االرعداًاث الالهمة ممج املالبس اجلديدة.

 ت دير تكلفة كق يوا ممج املالبس اجلديدة لك  تعياسب العكالدي مع د ق األسرة.
 م ا ية العكالدي الع ديرية للمالبس اجلديدة بدجايدة املالبس املنمون دا.
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 السعفادة ممج مواسم العخفدفاث  دون االينداق و اء أي  فدفاث.ا 
 االيعمام ْداية مالبس األسرة نياتًدا لعوفري مبالغ ي دية لد ق األسرة.

 رفظ املالبس بطري ة سلدمة  وغنلها عيد الفرو ة.
ايالا م وتيمالو  الو معرفالة وييبيف  أن تبدأ  اية املنعهل  ا شراء امللبس باملنعهلك  أيفنهم فديبيفال  أن تعطالو  ان

املورتياث والرغبة ا احلصول على أرنمج يوعدالة مالع أقالق كمدالة بي الوديم. مالع أ ال  احلال   مالمج العالمالاث العجا يالة امل لالدة 
 واسعالياث املفللة.

 
 ترشيد استهالك األثاث:

 عاًهالالا  ولكالالمج بالالبعا إن عملدالالة تأثدالالص امليالالالجل مالالمج األمالالو  املهمالالة الالالو تواًالالط األسالالرة يملالالرًا للمبالالالغ الفالالخمة الالالو 
ا لألياقة دون إ ياق ملدجايدة األسرة. ًً  الد اسة واحلكمة ىكمج لربة البدت أن نعق ممج بدعها  وني

 وعيد ا عدا  أثايف امليالجل ييبيف  مراعاة:
 الوراء ممج أالث موثوق دا  وعدم االسععجال ا عملدة الوراء  إال بعد العأكد ممج ًودة األثايف املخعا .

  اب لفخامة احالث نياث الديكو  الفخم واألمثان املرتفعة.عدم االحم
 االقعصاد ا شراء األثايف وا عدا  ما  عاج إلدط األسرة  وال داع  ألن يكون امليالجل معرًضا للمفروشاث.

 البناية مع ال وق ا تأثدص امليالجل وا عدا  األثايف.
 ا عدا  األثايف املياسب حلجم اليفرفة املراد تأثدعها. 

إن امليالجل يو املكان الال ي يالأوي إلدالط األفالراد بعالد جمهالود يالوم كامالق  فالاألب نييالب للعمالق  واألبيالاء للمالدا س واألم 
 للعمق.

وممج ف فجمدع أفراد األسرة ا راًة إو اجلو املياسب واملكان املالئم وال ي ىكمج توفريه ممج  الل غرفة اجللوس 
 سضاءة الكافدة واملياظر البديعة وبعا الوسائق الرتفدهدة ممج أًق سعادة األسرة.أو املعدوة بورط توفري امل اعد املرحية وا
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 سلوكيات اقتصادية خاطئة

إن ييا  سلوكداث اقعصادية بدأث ا الملهالو  وااليعوالا  ا امعمعالاث املعاصالرة متعالق عبئالا اقعصالاديًا هلالا فثالا  ضالا ة 
 عمج اقعصاد امعمعاث.على االقعصاد األسري وك ل  االقعصاد الويين ففاًل 

فمالالا هليالالا حمالالد عيالالد أغلالالب األسالالر رالالإ نياث الالالد ق احالالدود تصالالرفاث ال مالالو  هلالالا سالالوت العالالاداث واهلالالوت والع لدالالد 
واملبايالاة   الالدًما ومربدالاث وسالالائ   منالعو ديمج مالالمج ا الا ج  وارعفالالاالث مكلفالة ومالبالالس للينالاء واأليفالالال بأسالعا  مرتفعالالة 

ق كايالالالق مدجايدالالالة األسالالالرة  ومالالالا نيا  إال لعلبدالالالة دواعالالال  االسالالالععراض االًعمالالالاع  ورالالالب ًالالالًدا  وبيالالالوًدا اسالالالعهالكدة أ الالالرت تع الالال
 الملهو .

الالط مالالمج العالالاداث النالالدئة الالالو أدث إلدهالالا ظالالروا احلدالالاة  كمالالا أن  مالالة االسالالعهال  وعالالادة الصالالرا واسيفالالاق غالالري املًو
 اجلديدة.

ة املالدمرة وايعوالا  الع افالة االسالعهالكدة وقد ساعد على ايعوا  تل  النلوكداث والعاداث  وبروه الع لدة االسعهالكد
ا ايئالالالة عوامالالالق عديالالالدة ميهالالالا: إغالالالراق النالالالوق بصالالاليوا الكمالدالالالاث واسعالالالالن عيهالالالا بطري الالالة معالالالرية  وكالالال ا ا فالالالاض الالالالوع  

دط أفراد امعمع بوكق مباشر.  االسعهالك  لدت أفراد امعمع  وعدم تًو
ط الصرا البانيخ ييبيف  على األفراد واألسر وامعمعاث إعادة اليملر فدها والعخلص ممج األ اط  وممج املعلوم  أن أًو

 الب  دة واالسعهالكدة املفرية ومملاير املباياة والععار املعمعلة ا مياسباث األعراس والوالئم واملآمت.
 فمالالمج ا املعالالروا اقعصالالاديًا ا كالالق دول العالالامل بالالأن أينالالب وسالالدلة لع ريالالب ال الالرا اث االسالالعهالكدة لألفالالراد يالالو الرشالالد
االقعصالالالادي املعمعالالالق ا األسالالالعا   ادالالالص تكالالالون هلالالال ه األسالالالعا  فعالدالالالة ا الالالالعخلص مالالالمج االسالالالعهال  العبالالال يري أو ألغالالالراض 

 العفا ر.
إن ضوابط النلو  االسعهالك  النلدم تؤدي بصو ة مباشرة للحد ممج فثا  تل  النلوكداث والعالاداث االقعصالادية 

 ه واالسع را .ا ايئة  و  ا للمجعمع مجيًدا ممج اليمو والرفا
ينالالود عالالامل الدالالوم بكافالالة دولالالة  مع دمالالة كايالالت أو يامدالالة  ظالالواير سالاللوكدة اسالالعهالكدة عديالالدة  ًعلالالت مالالمج اسينالالان 
املعاصر جمرد فلة أو أداة اسعهالكدة  ال يم  لط إال أن ي عق يفنط ًهًدا لدجيد د لط وحيصق على ما يورتي بط مالمج أدواث 

على تفكريه وسائق اسعالم وفيون اسعالن  بجعم أ ا م الايدس املكايالة االًعماعدالة  اسعهالكدة مادية غري ضرو ية  فرضعها
 ومصاد  للهياء الفردي  وممج نيل :

أواًل: ظايرة امعمع االسعهالك : وامعمع االسعهالك  جمعمع ينوده املال ممج ردص يلهص فدالط املالرء و اء الكنالب 
هالالة بالفعالالق ولطالالط هلالالا بوالالكق  لدالالعمكمج مالالمج اسالالعهال  أوفالالر و فايدالالة أففالالق  ومالالمج ردالالص إن رركالالة االسالالعهال  يالال ه مًو

 مد وس ومومج.
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ولألسي فإن العامل اسسالم  قد  ول إو جمعمع اسعهالك  تنوده تطلعاث عا مالة للعالراء الفالارش علالى رنالاب   
 كعري ممج ال دم الدييدة واالًعماعدة واسينايدة.

 القعصادية واالًعماعدة قبق غجوه ليا بفكرة امعمع االسعهالك .ل د فهم العامل املع دم الصياع  أوضاعيا الدييدة وا
فمالالالمج املالرالالالظ أن العالالالامل اليفالالالرغ ومالالالمج  الالالالل تبيدالالالط ملبالالالدأ رريالالالة املنالالالعهل   رريعالالالط ا ا عدالالالا  مالالالا يوالالالاء مالالالمج النالالاللع 
إو وا الالدماث  ورريعالالط ا توهيالالع د لالالط بالال  تلالال  النالاللع وا الالدماث  قالالد أكنالالب جمعمعالالط عالالاداث اسالالعهالكدة سالالدئة ي لهالالا 

 جمعمعيا اسسالم  املعاصر بوسائق عديدة وممج  الل وسائط ممدجة.
 ثايًدا: ظايرة الوراء اليالجوي: والوراء اليالجوي يو شراء سلع مل تكمج ا نييمج املورتي قبق د ول املعجر أو النوق.

بعالالد ايعوالالا  وقالالد أصالالبو يالال ا اليالالوا مالالمج الوالالراء عالالادة اسالالعهالكدة وظالالايرة سالاللوكدة يعدجالالة حلالالدوثها باسالالعمرا   اصالالة 
 املعاًر الو تعرض النلع بوكق ًدد ًو اب  وتنعخدم أسلوب ا دمة ال اتدة.

 % ممج قرا اتيا قرا اث يالجوية.02إن ييا  العديد ممج الد اساث الو أثبعت أن
ثالعالالا: ظالالايرة  الالى الوالالراء: إن اسدمالالان علالالى الوالالراء ال ي الالق  طالالرًا ودمالالا ًا يفنالالًدا عالالمج  طالالر اسدمالالان علالالى الكحالالول 

 ملخد اث.وا
 ًاء ا بعا العح د اث الصحفدة ما يل :

ت ول إردايمج: أيالجل إو النوق ولالدس لالدي يدالة للوالراء  فخطالرث علالى بالار أشالداء فاشالرتيعها  وت الول أ الرت: إييالا 
ينعنلم لإلغراء  فيورتي ماال  عاج إلدط  وت ول ثالعة دائًما مالا أشالرتي أشالداء هائالدة عالمج رالاًو  وت الول إرالدت الينالاء: 

النبب الرئدس ال ي يكون و اء دفع اليناء إو اسفراط ا إيفاق املال يو النع  الدائم ميها ممج أًق احلصول على  إن
 إرناسها بالرضا.

ل الالالد باتالالالت  الالالى الوالالالراء والعنالالالوق تنعوالالالري كعالالالريًا  ألن ضالالاليفوط الوالالالراء الدعائدالالالة والعنالالالابا مالالالمج أًالالالق  فالالالع منالالالعوت 
 م ا اسينان  وقد أوقعت بأسر كعرية ا شبا  ي ا اهلوس.املعدوة وتنهدالث البدع وأسلوب العرض تعحك

 ابًعا: ظايرة االسعهال  العب يري: ردالص تيعوالر يال ه الملالايرة ا بعالا امعمعالاث علالى شالكق إسالراا ا اسيفالاق 
 على سلع ترفدط وكمالدة.

 وعادة ما يكون ي ا اليوا ممج اسيفاق والعب ير م رتيًا بنعوياث عالدة ممج الد ول.
االسعهال  العب يري إيفاق علالى ساللع غالري ضالرو ية وا مياسالباث غالري ضالرو ية  يوالوبط اسسالراا والالرتا ب صالد إن 

 رب العباي  والملهو  وتعويا ي ص اًعماع  مع .
 كما أن االسعهال  العب يري يعد اسعيالجافًا للموا د والد ول  إني يو إيفاق بدون عائد.

 يد ق ا إيا  إيدا  العروة.ويعد ممج ًهة أ رت اسعهالًكا غري ضرو ي 
 و طو ة ي ه الملايرة أ ا بدأث ا االيع ال إو نيوي الد ول احدودة غري املد ك  حلجم لاير ي ا االسعهال .
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 عادات شرائية خاطئة
 ث.ممج أيم مملاير الفداا ا املوا د االسعهالكدة ا نا ة االقعصادية الياعة عمج اجلهق وا رافة ا شراء الفرو يا

فالعاداث الورائدة متدق ألن تكالون ثابعالة مهمالا كايالت  ايئالة  وغالبالا مالا ي الوم اسالعهال  الفالرد علالى أسالاس عوالوائ  
الديا  مرنق ال على أساس  شدد  إني يو ينعيد على عاداث شرائدة غالًبا ما تكون  ايئة وينعمر الفرد ا أدائها أليط ًو

 يك ا أو بدافع الع لدد لآل ريمج.
علالالة للعالالاداث الوالالرائدة ا ايئالالة: أن اليالالاس يوالالرتون العفالالان بلويالالط األ الالر ولالالدس ل دمعالالط اليف ائدالالة كمالالا ومالالمج أوضالالو األم

هة اليف ائدة.  يففلون ا بج األبدا على ا بج األار ويو األففق ممج الًو
ا تعلدم املنعهل  األصياا الو تعط  قدمة غ ائدة أففق وبأقق يف ة  فإييا يالوفر الكعالري مالمج العمالق إييا إنيا اسعطعي

 اسيعاً .
 إن اسعالن يعد منؤواًل إو رد كبري عمج تكويمج معق ي ه العاداث الورائدة ا ايئة.

دة  ويال ا ىعالق ضالالداًعا ا ف الد يعمالد املعليالون إو توالكد  اليالاس ا ساللع قدىالة لديصالرفوا عيهالا إو شالراء ساللع ًديال
 املوا د االسعهالكدة.

وممج  الل د اساث و  د اث عديدة تب  أن اسعالياث العجا ية متا س دو ًا كبريًا ا  الداا املنالعهل  وا دفعالط 
 إو املجيد ممج الوراء ألشداء كعرية ال راًة بط إلدها فعاًل  وي ا يو اسسراا بعديط.

دايدة معالق الع لدالد ورالب العمدالج والجيالو والطمالون والديوالة بق ومتا س اسعالياث دو ًا ك بريًا ا تيفلدب البواعص الًو
 على البواعص الع اليدة.

% مالالمج د الالق األسالالرة ييفالالا علالالى 02-02ففالال  د اسالالة علمدالالة أًريالالت علالالى سالاللو  املنالالعهل  النالالعودي تبالال  أن 
% علالالى العأثدالالص ومعلهالالا علالالى  12 -1% علالالى الكنالالاء  ومعلهالالا علالالى الرتفدالالط والعالالالج والنالالدارة  و02-11اليفالال اء  و

 % على الععلدم ومعلها على النكمج  ومعلها كمد راث.11-1األًهجة الكهربائدة  و
إييا ا راًة عاًلالة لعصالحدو عاداتيالا الوالرائدة ا ايئالة  وترشالدد أ اييالا االسالعهالكدة وت الو  أوضالاعيا االقعصالادية  

 لعكون أكعر ع اليدة وواقعدة.
دالة  -ية ًاء ا كعاب  إو مؤم أراديص ال تي صها الصرارة( لألسعاني أمالد  شالدد العويالد: تيوالأ املوالكالث الجًو

ة بالوراء  شراء ما  عاًط وما ال  عاًط  فأمعع وقالت لالديها يالو الال ي متفالدط ا النالوق  بنبب  غبة قوية ا يفس الجًو
 تيع ق ممج أق إو ف ر.

 إيط إدمان الوراء شهوة عا مة للوراء واملجيد ميط.
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 وقد أشا ث باتريودا  وبرتس  طر ي ه الوهوة ب وهلا: 
 إن اسدمان على الوراء ال ي ق  طرًا ودما ًا يفنًدا عمج  طر اسدمان على الكحول أو املخد اث.

وىكمج أن يكون اسدمان على الوراء  دة فعق للكآبة والعوتر اليفن  وراالث ال لا  فدجد املرء املعيفس الوردد لط 
 بالوراء  ف د يورتي سلًعا لدس ا راًة هلا. ا اسغراق

ف إن املدممج على الوراء يعا  يوًعا ممج اليدم أو تأيدب الفمري  أليط ييدم بعد الوراء كما أن املالدممج علالى الوالراء  
 كعرياً ما يعايد يفنط أال يفعق نيل .

دة. ويم جيدون فدط عملدة  ومما يالرظ أن اسدمان على الوراء ييعور كعريًا ب  الياس غري النعداء ا ردا م الجًو
يروب ممج وضع غري مريو. ولألسي  فإيط يعدجة لإلدمان على الوراء فإن املدممج على نيل  يصاب بيوا ممج االسالعهعا  

 بااللعجاماث  و با يكون عرضة ملواكق الديون واألقناط.
هة ا ي ا امال:  وممج اليصائو املًو

ملنلماث ال يمج يفع دون احلاًاث األساسدة  كما يفع دون النكمج املريو والطعام ضرو ة ت كر مالي  املنلم  وا
 الوفري والعوب الدافئ.

هالا مالمج ًهالود وعمالق ل الاء احلصالول علالى األمالوال الالهمالة والالو ييفالا أًالجاء ميهالا  ة ملالا يب لالط هًو ضرو ة ت دير الجًو
 على شراء االرعداًاث والنلع الفرو ية لألسرة.

املعدوالالة اهلايئالالة والنالالعددة وسالالعة العالالدش قالالد ال يالالدوم نيلالال  كلالالط وقالالد مت باألسالالرة أيالالام صالالعبة حيعالالاًون أمهدالالة معرفالالة أن 
 معها إو كق ما أيفا دون رناب.

ضرو ة توفري مبالغ كافدة لعيوئة األيفال و  دا احلداة الكرىة هلم  مصداقًا حلديص  سول اهلل صلى اهلل علدط وسلم 
 أن ت  يم عالة يعكففون الياس((.   ألن ت   و ثع  أغيداء  ري ممج

الالالق مالالالمج أصالالالحابط اشالالالرتت حلًمالالالا:  مالالالا يالالال ا؟( قالالالال: حلالالالم اشالالالعهدعط  - ضالالال  اهلل عيالالالط  -و رالالالم اهلل الفالالالا وق  ال ائالالالق لًر
 قائاًل:  أكلما اشعهدت اشرتيت؟(. - ض  اهلل عيط  -فاشرتيعط  فرد عمر 

و امليفالامرة أرداياًلا  ويفالعو أبوابالا ًديالدة ا الوالراء إن  اسعالن العلدفجيو  يعري الوهدة وحيالص علالى الففالول ويالدعو إ
ـِلح ة هل ه النلعة أو تل .

 واالسعهال  والعنوق  ول ا يعمد امليعجون إو إيهام املوايديمج باحلاًة امل
إن مهمة اسعالن العلدفجيو  األساسدة تكمالمج ا ًعالق اليالاس ينالعمرون ا الوالراء الالدائم مالمج  الالل العمالق الالدائم 

 على املال الالهم للوراء. للحصول
ملدالالالا  دوال  ا الدعايالالالة واسعالالالالن عالالالمج النالالاللع  40وال عجالالالب  فإيالالالط رنالالالب بعالالالا اسرصالالالاءاث مت إيفالالالاق  الالالو 

 وا دماث ا عام وارد ف ط!!
وقد قدق: إن اقعياء العلدفجيون والفدديو أو أردمها يـعد  إشا ة واضحة لعخط  األسرة ردود االقعصاد ا املعدوة إو 

 يفماس ا  أة االسعهال   و ى الوراء الو يعمق ميعجو النلع على تعمدمها وإشاععها!!االي
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إن الوالراء اليالجوي أو العل الائ  كمالالا اصالطلو علدالط  يعالين شالالراء ساللع مل تكالمج ا نييالمج املوالالرتي قبالق د ولالط املعجالالر أو  
 النوق.

وثها باسالعمرا يا   اصالة بعالد ايعوالا  وقد أصبو يال ا اليالوا مالمج الوالراء عالادة اسالعهالكدة وظالايرة ساللوكدة يعدجالة حلالد
الال اب وتنالالعخدم أسالاللوب  –األسالالواق املركجيالالة  –املعالالاًر ومالالا يعالالرا بالنالالوبر ما كالالت  الالالو تعالالرض النالاللع بوالالكق ًدالالد ًو

 ا دمة ال اتدة.
 % ممج قرا اتيا قرا اث يجوية!!.02ورنب بعا الد اساث واسرصاءاث فإن ييا  

ا حيالديف ا امعمالع سالواء بال  األصالدقاء أو الالجمالء أو األسالر أو اجلالريان إن  ًجًءا ممج عملداث الوالراء فدالط منالايرة ملال
ممج أًق ظهو  الوخص بالصو ة امل بولة اًعماعًدا. وما حيديف ا رفالث األعراس واملياسباث العامة دلدالق علالى نيلال   

 ال ريمج أرنمج الياس. فبعا الياس ييفا ا ي ه احلفالث الكعري ممج األمو  منايرة لفيفوط امعمع  ورإ يملهر أمام
 

ود ما يعرا باحاكاة والع لدد السعهال  ال ريمج يو ما يوايده ممج أن فنات  األفران  وممج اليمانيج الو تؤكد ًو
الد رنالمج تالدبري  بالق عيصالر العفالا ر  ال تلبس ألكعر ممج مرة أو مرت  وك ل  امالويراث  بالق وا مياسالباث الالوالئم ال يًو

 والعب ير.
أصالالبحت ا النالاليواث األ الالرية يالال  الع افالالة املهدميالالة  –وعلالالى كافالالة املنالالعوياث  –افالالة االسالالعهال  ولألسالالي  فالالإن ث 

 على كعري ممج الياس.
وما نيل  إال لعدم ن   الع افة الدييدة ا اليفالوس  ففال  رال  أ ال  الكعالريون يلهعالون و اء املالادة واسالعهالكها ينال  

 ملادة واملال!!.ع ائديم و لوا عمج قدمهم ألًق ا –أو تياسوا  –أولئ  
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 التخطيط المالي

كعرياً ما يكون لدي الفالرد العديالد مالمج األعمالال الالو  عالاج إو إحمالاه ا وقالت أالدد  أو حيعالاج  :الخطة والتخطيط
 إو ال دام بعمق مل ينبا لط ال دام بط فدما مف .

هالا للوصالالول إو يالدا معالال  ا يال ه احلالاالث وغرييالالا يكالون العخطالدط يالالو احلالق  إني حيالدد ا طالالواث الواًالب اتباع
وحيالالدد الوقالالت املطلالالوب سحمالالاه يالال ه ا طالالواث وعالالمج يري الالط ىكالالمج تصالالو  الع بالالاث الالالو قالالد تصالالادفيا  واهلالالدا الالال ي يريالالد 

 الوصول إلدط.
فالعخطدط يو ا طوة األوو ا العملدالة اسدا يالة وا طالة يال  تصالو  لالبعا األعمالال املنالع بلدة  ويال  مررلالة تنالبا 

 أي عمق ممج األعمال.
وا األسالالرة ييبيفالال  أن يوالالرت  عدالالع أفراديالالا ا إدا ة شالالؤو ا فمررلالالة العخطالالدط أيالالم املرارالالق الالالو ييبيفالال  إشالالرا  أفالالراد 

 األسرة فدها  ملياقوة املوكالث املعوقعة والرغباث املطلوبة  واملفاضلة ب  األيداا املطرورة على ضوء املوا د املعارة.
ة العديالالالالدة  ت ويالالالالة للالالالالروابط األسالالالالرية  وتكالالالالويمج شخصالالالالداث فرديالالالالة نياث إن ا نيلالالالال  إو ًايالالالالب الفوائالالالالد االقعصالالالالادي

 منؤولدة عالدة ونياث  طدط وتفكري سديد.
 

 لدنت عملدة الوراء سهلة  كما يملمج بعا الياس  بق  عاج إو تفكري ود اية. :عملية الشراء
 إن قرا اث معق: كم ممج الي ود مع األسرة معدة للوراء؟

 ورتت؟ وممج أي األماكمج تورتت االرعداًاث؟ وكدي  جن ي ه األيعمة؟وما يوعدة األيعمة الو ت
إن ي ه ال را اث تؤثر على أفراد األسرة  ل ا البد ممج العفكري العمدا وا وة وامل ا ية ب  األماكمج واأليواا  لدكون 

 قرا  الوراء صائًبا ركدًما.
الوالالراء أكعالالر مالالمج احلاًالالة  أي شالالراء كمدالالاث اليفالال اء  ومالالمج ف  فالالأول مالالا ييبيفالال  مراعاتالالط أثيالالاء عملدالالة الوالالراء يالالو عالالدم

الالهمة ف ط  لعجيب العلي ملا يجيد عمج احلاًة  كما ييبيف  الوالراء مالمج احالالث اليملدفالة الالو تعبالع الععلدمالاث الصالحدة ا 
 العرض والعيفلدي والبدع.

لت للمورتي ا عدا  وشراء ما ف د أدت الع دم الع ين واالًعماع  واالقعصادي إو ظهو  األسواق املركجية الو سه
 يطلبط ممج األيعمة باليوعداث الو حيعاًها وتياسب اقعصادياتط.

 
إن االد الا  ال وا يال ا العصالر  اصالة ال يعأكالد ألمهدالة االرعدالاط وتيفطدالة اليف الاث الطا ئالة  :التددري  علدا االدخدار

الق ا  والملروا املفاًأة  وسداد املنالعح اث املالدالة لآل الريمج  وتالوفري فالرص احلدالاة  الكرىالة للوالباب وأيلالدهم. فالاهلل عالج ًو
كعابط العجيج يأمر عباده "بالالعواهن"    وال نعالق يالد  ميفلولالة إو عي ال   وال تبنالطها كالق البنالط فع عالد ملومالاً أنالو اً((. 
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وا يالالالال ه اليالالالالة دعالالالالوة صالالالالرحية لرتشالالالالدد اسيفالالالالاق االسالالالالعهالك   ويالالالال ا ا صالالالالا  كمدالالالالة االد الالالالا  املعب الالالال  مالالالالمج الالالالالد ق بعالالالالد  
 هال .االسع

 
وي ول سبحايط مادراً عباده املؤمي  "بال وام"   وال يمج إنيا أيف وا مل ينرفوا ومل ي رتوا وكان بال  نيلال  قوامالاً((. وا 
يالال ه اليالالالة إشالالا ة أكدالالالدة لالععالالدال وأمهدعالالالط ا اليف الالاث االسالالالعهالكدة  اصالالة  ويالالال ا يعالالين فرصالالالة لعكبالالري االد الالالا  ورجالالالم 

 املد راث.
ه عالالمج "اسسالالراا والعبالال ير"   وكلالالوا واشالالربوا    وال تنالالرفوا((   وال تبالال   تبالال يراً((. وا يالال ه وي الالول تعالالاو يايدالالاً عبالالاد

دط  با  بعدم املباليفة ا اسيفاق  وي ا ا صا  املد راث.  الياث تًو
بال ْدالالد  أيالالط حينالالمج اسشالالا ة إو ر د الالة عصالالرية  أال ويالال  صالالعوبة االد الالا  ا عصالالر امعمالالع االسالالعهالك  وعيالالد أ بالالاب 

 ع لدة االسعهالكدة وم مْج ترسخت ا يفوسهم الع افة االسعهالكدة غري الرشددة.ال
إضافة إو أن ييا  العجاماث ور وق للياس ا نيمالم الوالباب  سالواء ا شالكق ديالون أو أقنالاط أو منالعح اث  ال 

 متكيهم ممج أن يكويوا قاد يمج على االد ا .
ق ضاليفطاً غالري  فال  علالى مدجايدالة البدالت  ممالا جيعالق  ب األسالرة ف إن املنعلجماث األسرية واألعباء االًعماعدة توالك

 ا ررج وضدا ممج صعوبة الع دد بدجايدة أددة.
وإنيا أضفيا إو ما سبا عيصراً مهمالاً أال ويالو رجالم الالد ق الي الدي وكمدعالط  كعامالق مالؤثر ا قالد ة الوالخص علالى 

 نبداً على صاربط مهمة االد ا .االد ا . فإييا ال يبالغ إنيا أكديا ر د ة تدنري الد ق املرتفع ي
إن  االد ا  ىكمج صاربط ممج أن يكون  شدداً معواهياً مععداًل ا شرائط وإيفاقط واسعهالكط وأ  ه وتوهيعط وتعامالتط 

 االقعصادية األ رت.
 وممج  الل ما يعوافر ممج مد راث ي دية ىكمج للواب أن ييفط  العجاماتط وديويط ومنعح اث ال ريمج  كما ىكيالط

 أن يوفر بعا املنعلجماث الرتفدهدة. 
كمالالا أن الوالالاب مطالالالب دييالالاً وعرفالالاً بالالأن يكالالون منالالعكٍي عالالمج ال الالريمج  لديالالط مالالمج الفالالوائا مالالا ينالالاعد بالالط إ وايالالط 

 احعاً   ي ول  سول اهلدت علدط الصالة والنالم   الدد العلدا  ري ممج الدد النفلى((.
 كدي يد  ر؟!.

ي ال الالد ة االد ا يالالة لالالدت قطالالاا عالالريا مالالمج شالالباب امعمالالع. إضالالافة إو أدوديالالة إن  األمالالر غايالالة ا الصالالعوبة لفالالع
 د ق تل  الفئاث  ورجم املنعح اث والديون واألقناط املرتتبة علدهم.

دهاث املهمة ا ي ا امال  وميها:  بال ْدد  أيط حينمج أن ي د م هلم بعا اليصائو والعًو
اً   فالكمالالالار  وإن اسالالالعطعت تأًدالالالق بعفالالالها إو وقالالالت ف الالالر  ابالالالدأ باألولويالالالاث  املهالالالم فالالالاأليم  الفالالالرو ي فاحلالالال

 فحنمٌج.
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 ال تعهاون ا الفراية مهما كايت  فاجلبق يعكون ممج رباث  مق. 
ارالالال   اسفالالالراط ا املنالالالل  االد الالالا ي املوصالالالق إو ميط الالالة الع عالالالري والبخالالالق والوالالالو امليهالالال  عيهالالالا  أليالالالط ال إفالالالراط وال 

 تفريط.
 الك  مععداًل ا أمو   كلها  فخري األمو  الوسط.كمْج ركدماً ا إيفاق  وصرف  واسعه

 ااص عمج مصد  ف ر للد ق مهما كان عائده قلداًل  أو كايت يبدععط مهيدة  فالعمق شرا وعبادة.
اد الالر الفالالوائا املعارالالة ا وقالالالت الدنالالر والنالالعة للحاًالالة إلدهالالالا ا وقالالت العنالالر والوالالدة وكمالالالا قدالالق ارفالالظ قرشالالال  

 األبدا لدوم  األسود.
  وأسالالرت  ومصالالروفا ا وفالالا مدجايدالالة مععدلالالة  مالالع مراعالالاة العيويالالع امليفالالبط والرتفدالالط العالالادي واملعطلبالالاث  طالالط ليفنالال

 األساسدة.
 قو م مدجايدع  دو ياً  شهرياً أو يصي سيوي أو سيوياً  واسعفد ممج يعائج الع و . 

وضالالالع  االًعمالالالاع  اسالالالعفد مالالالمج نالالالا ب ال الالالريمج ا منالالالائق االد الالالا  وإنيا كايالالالت مياسالالالبة ومعياسالالالبة مالالالع د لالالال  و 
ديا.  وأسرت  ومعطلبات   فاحلكمة ضالة املؤممج يو أرا دا أىن ًو

الق لدنالدد علالى يريالا احلالا وا الري  طالا    قبق نيل  وأثيالاءه وبعالده اسالععمج بالاهلل سالبحايط وايلالب العالون ميالط عالج ًو
 وأن يهدي  ألينب األمو  وأ شد األروال وأعدل املنال .

د الالا  تعالالين امعالكالالط ملواصالالفاث الرشالالد والع اليدالالة واحلكمالالة ورنالالمج العصالالرا  عامالالاً أقالالول إن قالالد ة الوالالاب علالالى اال
يالا ال الدالالوم ال إو ًدالق مالالمج الوالالباب واعالال  مبالالدع  ميعجالال  مالالد ريمج   واسد ا  الالواع  ملالالا ييبيفالال  ومالالا ال ييبيفالال . فمالالا أرًو

     حيدويم ا نيل  كلط مصلحة امعمع..
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 ترتي  أولويات اإلنفاق األسري 

إن العواهن ب  إيراداث األسرة ومصروفا ا  ممج أسس إدا  ا واقعصالاديا ويعطلالب يال ا األمالر إعالداد  :تميزانية البي
مواهية أو مدجايدة  تعفممج ت دير اسيراداث واليف اث م دًما ملعرفالة الفالائا املعوقالع وكدفدالة اسالععما ه  والعجالج املعوقالع وسالبق 

 تد يبط أو معاجلعط بطري ة  شددة.
 ه املدجايدة  ديد ف ت دير عياصر اسيراداث واليف اث وجماالث االسععما  ومصاد  تدبري العجج.ويعطلب إعادة ي 

وعلدالالط  فالالدمكمج  ديالالد امل صالالود بدجايدالالة األسالالرة بأ الالا  م ابلالالة بالال  إيالالراداث األسالالرة ويف ا الالا  الالالل فالالرتة معديالالة ملعرفالالة 
 يفطدة العجج(.الفائا أو العجج  ود اسة البدائق املعارة السععما  الفائا وت

 و  ا مدجايدة األسرة العديد ممج الفوائد  ميها:
تناعد املدجايدة ا ت دير إيراداث األسرة م دماً  وك ل  اليف اث املعوقعالة  الالل فالرتة معديالة  وبال ل  يعالرا م الدماً 

 م دا  الفائا أو العجج املعوقع.
مج هيالالادة اسيالالراداث علالالى اليف الالاث والبحالالص عالالمج تنالالاعد املدجايدالالة ا د اسالالة سالالبق اسالالععما  الفالالائا املعوقالالع اليالالاتج عالال

 الطري ة املياسبة السععما ه.
 تناعد املدجايدة ا د اسة سبق تدبري العجج املعوقع ا مدجايدة األسرة.

 تناعد املدجايدة ا أاسبة أفراد األسرة عمج اليف اث واسيراداث.
دالط تناعد املدجايدة ا تد يب األوالد على كدفدة إدا ة البدت مال داً واقعصادياً قبالق هواًهالم ونيلال   الت إشالراا وتًو

 الوالديمج.
ي الالول الالالالدكعو  رنالال  شالالالحاتة ا كعابالالط  اقعصالالالاد البدالالالت املنالاللم ا ضالالالوء الوالالريعة اسسالالالالمدة(: بعالالد أن نيكالالالر يالالال ه 

م الع دير الفوائد: إن ي ه املجايا وغرييا نعق ممج فكرة املدجايدة ممج الواًباث رإ ال  ديف مواكق ياعة عمج سوء أو عد
واالرعدالالاط للمنالالع بق  والواقالالع العملالال  يعطالال  ليالالا  الالانيج كعالالرية كالالان فدهالالا ا لالالق بالال  اسيالالراداث واليف الالاث مالالمج بالال  أسالالباب 

دة...(.  ا الفاث الجًو
وعلدالالط فعيالالد ال دالالام بإعالالداد املدجايدالالة ييبيفالال  أن يأ الال  ا االععبالالا  جمموعالالة مالالمج ال واعالالد الالالو نعالالق يالال ه املدجايدالالة فعالالالة 

 وميها:و شددة  
 قاعدة املدة الجميدة: بأن يكون ملدجايدة األسرة فرتة هميدة تـعد  عيها  ف د تكون شهرية أو  بع سيوية أو سيوية.

 قاعدة العواهن: ب  اسيراداث واليف اث ب د  االسعطاعة  لعخطدط اليف اث ا ضوء اسيراداث املعوقعة.
 رة  بأن يكون نيل  ا ضوء الواقع ال ي تعايوط األسرة.قاعدة الواقعدة: عيد ت دير إيراداث ويف اث األس

 قاعدة املواو ة: ب  أفراد األسرة عيد إعداد مدجايدة األسرة  إني تعط  الوو ت رافجاً معيوياً لكق أفراد األسرة.
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لصالاللو  ي الول الالدكعو  رنال  شالحاتة ا كعابالالط النالابا:  لالو العالجم البدالت املنالاللم بال واعالد النالاب ة ا إعالداد مدجايدعالط 
 رالط واسع ام ونيب املواكق املالدة...(

 وتعمعق عياصر مدجايدة األسرة ا أ بعة بيود  ئدندة وي :
 أواًل: بيد اسيراداث: وميها:

 اسيراداث األساسدة معق: األًو  والرواتب الدو ية.
 اسيراداث املناعدة معق: احلوافج واملكافآث.

 إيراداث أ رت معق: اسعاياث واهلباث.
 ثايداً: بيد اليف اث: وميها:

اليف اث األصلدة معق: يف اث رفظ اليفس كيف الاث املأكالق واملوالرب وامللالبس واملنالكمج والصالحة  ويف الاث رفالظ 
 الديمج ورفظ الع ق ورفظ العرض ورفظ املال.

ة واألوالد والجكاة الواًبة.  اليف اث الواًبة معق: اليف اث على الجًو
 ث العطوعدة وال رض احلنمج.اليف اث العطوعدة معق: الصدقا

 اليف اث الكمالدة العحنديدة معق: يف اث الوالئم واحلفالث.
 ثالعاً: بيد الفائا الي دي: الياتج عمج هيادة اسيراداث على اليف اث  وممج سبق اسععما ه:

 اسععما ه نياتداً ا موروعاث فردية.

 اسععما ه مرااة أو مفا بة عاعدة.
 سالمدة ممج  الل صدغ االسععما  الورعدة.اسععما ه ا املصا ا اس
  ابعاً: بيد العجج الي دي:

 الياتج عمج هيادة اليف اث على اسيراداث وممج سبق تيفطدعط: 
 تيفطدة العجج عمج يريا ال رض احلنمج.

 تيفطدة العجج ممج املد راث.
 وييبيف  أن حي   ممج االقرتاض بالربا  أو اسيفاق ا جماالث فدها معصدة هلل.

املدجايدة لدنت ًديدة  ولكيها نيكرث ا ال رفن الكر  ا قصة يوسي علدط النالم  ردص يب ت مواهية  إن فكرة
أو مدجايدة الدولة  ممج  الل مواهية إيعاج ال مو ا سيواث النبع الر اء  واسعهالكط ا سيواث النبع العجاا الوداد   

داماث  ومواهيالالة يف الالاث اليفالالجواث ومالالا تعطلبالالط مالالمج إيالالراداث كمالالا يب الالت ا بدالالت مالالال املنالاللم  ا مواهيالالة املالالوا د واالسالالعخ
د.  وسبق تدبري العجج إن ًو

أ عم ب ور إن مدجايدة األسرة تعد ممج أيم الوسائق املناعدة على ت دير اسيراداث واليف اث منب اً  ومعرفة العجج 
 يدة لألسرة مبيدة على أسس  شددة.وسبق تدبريه وتيفطدعط  ومعرفة الفائا وسبق اسععما ه وتيمدعط  وصواًل إو مدجا
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مالمج املعلالوم أن تعالالدم اسسالالم تالدعو إو احلالد مالمج املباليفالة ا اسيفالاق  واالكعفالاء  :األسدري االعتدال فدي اإلنفداق

بالفرو ياث  كما أن االسعيفياء عمج الففول واالكعفاء بالفرو ياث مطلب  ئدس  فللمرأة را معاًل ا العجيمج بكق شال ء 
 ا وأيوثعها  ولكمج بال إفراط  ووفا الفوابط الورعدة املرعدة.يجيد ممج عاهل

واسسالم يوص  باالععدال ا ا تالداء املالبالس ويكالره العبالاي  والعكلالي الجائالد  وينالعحب البنالاية وييبال  املباليفالة ا 
 اليف اث  وهل ا كان العوسط لب الففدلة  ويو  ري األمو .

ا وال ت عالالري  ففالال  اسسالالراا الف الالر والالال ل  وا الع عالالري احلنالالرة واللالالوم  االقعصالالاد العوسالالط ا اسيفالالاق مالالمج غالالري إسالالرا
ومالالمج سالالل  سالالبدق االععالالدال ا غيالالاه وف الالره ف الالد اسالالععد ليوائالالب الالالدير  وصالالا  بالالأممج مالالمج عالالوادي الجمالالان ويالالوا ئ احلالالدثان  

ملالال  وعالاع عجيالالج كالاملرض وف الد ال الد ة علالى الكنالب وسالهق علدالط إد ا  الكعالري مالمج مطالالب احلدالاة الالو يعالج يدلهالا بيفالري ا
 اليفس  دد النرية ًلدق األثر.

ولالقعصالالالاد ميالالالالجلعط ا ردالالالاة الفالالالرد واألمالالالة  وقالالالد أبالالالان نيلالالال  اليالالال) صالالاللى اهلل علدالالالط وسالالاللم ب ولالالالط:   االقعصالالالاد يصالالالي 
 املعدوة(( هل ا كان  ائد احلكوماث امليملمة ا أعماهلا وسبدق الع الء ا كق همان ومكان.

املالوو ا كعابالالط  ا لالالا الكامالق(: االقعصالالاد مالالمج أشالهر العلالالوم العصالالرية ومالمج أيالالم مالالا  ي الول األسالالعاني أمالد أ الالد ًالالاد
 يعس بط أيق االًعماا واسدا ة ممج ب  علوم احلفا ة والعمران ا ي ه األهمان.

الان  بال الْ   ني لال    وممج الياث احلاضة على االععدال ا اليف ة  قولط تعاو: وو ال ِ يمج  ِإني ا أ يالف ـ وا ملْ  ـيْنالرِـفوا و مل ْ  يال ْ عالالـروا و ك 
الالالق: وو ال  ن ْع الالالْق ي الالالد    م يْفـلول الالالًة ِإو  ـعـيِ الالال   و ال  تال ْبـنالالالْطه ا ـكالالالق  اْلب ْنالالالِط فال عال ْ ـعالالالد  م ـلوًمالالالا 06قال و اًمالالالا﴾ ]الفرقالالالان:  [  وقولالالالط عالالالج ًو
  مالمج اقعصالد أغيالاه اهلل ومالمج بال    أف الره  [. واألراديص ا ي ا املعس كعرية ميها قولالط علدالط النالالم02أ ْـنو ًا﴾ ]اسسراء: 

 اهلل  وقال علدط النالم:  ما عال ممج اقعصد والعدبري يصي املعدوة((.
قال بعا كعاب اليفرب: قد عاييالت األمالو  وعايدعهالا ف بعالد تفكالري عمدالا ا احلدالاة مل أًالد سالوت أمالريمج  بالا ًلبالا 

 وة.النعادة: االععدال ا مطالب اليفس ورنمج العصرا ا العر 
وممج علة مالا علميالا إيالاه الوالا ا مالمج الداب االقعصالادية مالا ًالاء ا قولالط صاللى اهلل علدالط وساللم:   أقلالق مالمج الالديمج 
تعش رراً(( أي اًعهد ا االقعصاد واالسعففال واملواهية ب  د ل  و ًر   فال تدا يفن   عاج إو الالديمج فعععالاده 

   فعف د رريع  وتصبو عبداً هلم.فعرتاكم علد  الديون  فدطا د  الدائيون ويعنرو 
وا ففالالالق االقعصالالالاد ي الالالول بعالالالا العلمالالالاء: اليالالالاس فري الالالان: فريالالالا اقعصالالالد وفريالالالا أسالالالرا  فجمدالالالع النالالالفمج العجا يالالالة 
والنك  احلديدية واملعامق الصياعدة وسائر املوروعاث االقعصادية الو تأسنت علدها ي ه املديدة  ي  كلها ممج أعمال 

 الفريا ال ي اقعصد.
لفريا ال ي أسرا ف اضطر أن ينعديمج لند راًاتط  ف د أصبو على متادي األيام  قد اً للفريالا األول ويال  أما ا

 سية اهلل ا  ل ط.
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الالب علالالى البالالاء واملالالرب  أن يأ الال وا   وملالالا كالالان االقعصالالاد مالالمج أيالالم أسالالباب النالالعادة ا احلدالالاة وتوفرييالالا لإلينالالان  ًو
 ا لة. األيفال مي  يوأ م باالقعصاد ويعودويم ي ه

كمالالا جيالالب علالالدهم أيفالالاً أن يفهمالالويم أن االقعصالالاد يالالأمر بالالط الالالديمج وأن حيفملالالوا مالالمج اليالالاث الكرىالالة مالالا حيببالالط إلالالدهم 
ْ  تال ْبِ يرًا   ( ِإن  اْلـمب  ِّ ِيمج  ك ايـوا ِإْ و ان  الو د اِيِ ﴾ ]اسسراء: 00ويبيففهم ا العب ير والع عري ونيل  ك ولط تعاو: وو ال  تالب  ِّ

ق ا العياء على عباده امل عصديمج:06  00  [. وقولط عج ًو
ْ يال ْ عالـروا و ك ان  بال ْ   ني ِل   قال و اًما ] [﴾ ]الفرقان[ لدعب  هلم الرشد ممج اليف  ويعلموا 06وو ال ِ يمج  ِإني ا أ يالف ـ وا مل ْ ـيْنرِـفوا و مل 

 ميالجلة االقعصاد ممج الديمج. 
ينان يف اتط الدومدة ف الوالهرية والناليوية لدنالعب  م الدا  مالا ييف الط ا الدالوم ومما يناعد على االقعصاد أن حيص  اس

والوهر والنية  ويواهن بديط ا النيواث املخعلفة  لدعرا أيايج يو سبدق االقعصاد أم مبععد عيط؟! ويعلم أن ما ىلكط ما 
 ارعكمت ا تصريفط يداه ال ما سدصري إلدط ممج يريا احلدس والعخم .

 الياس خيطئون ي ا الطريا ا رناب د لهم  فدعوسعون ا اليف ة وينلكون سبدق الب خ واسسراا. فكعري ممج
وكمالالا يكالالون االقعصالالاد ا اد الالا  املالالال يكالالون أيفالالاً ا اسالالععمال ال الالوت اسينالالايدة اجلنالالمدة والع لدالالة باععالالدال رالالإ 

 ينلم املرء ممج العلق واألس ام.
امليالجر وممج أول الواًباث الوخصدة  ويو امللجأ األم  ال ي يأوي إلدط وأصق ال ول أن االقعصاد أساس العدبري 

 أ باب األسر  فدجدون فدط اهلدوء والرارة والنرو  وررية العمعع باليعم وا رياث.
 

إن علالى  بالة امليالالجل الواعدالة أن تكالون أول مالمج حيالافظ علالى مدجايدالة األسالرة  و الاول االقعصالالاد ا  :ترتيد  األولويدات
 فاث واالععدال ا اليف اث.املصرو 

 ف د ًاءث مياي  شرعدة و  يراث إاليدة ممج اسسراا والعب ير  ف ال سبحايط:
ق  -وو ال  ـتْنرِـفوا...﴾ وقال  : وملْ  ـيْنرِـفوا..﴾ وقال سبحايط: وف ال  ـيْنِرْا...﴾ وقال تعاو: و... و ال  -عج ًو

.﴾... ْ  تالب  ِّ
 نرف   كما أن املب  يمج إ وان الوداي .نيل  ألن اهلل تعاو ال حيب امل

إن املنالالعهل  الرشالالدد يالالو نيلالال  املنالالعهل  الالال ي يراعالال  مبالالدأ الرشالالد والع اليدالالة واالععالالدال ا أكلالالط وموالالربط وملبنالالط 
 وميالجلط وسدا تط وأثاثط  واسعخدامط للكهرباء واملداه   اية ليفنط وألسرتط.

اء واالسالالالعهال   ادالالالص تكالالالون ا الوقالالالت املياسالالالب وللحاًالالالة إن املنالالالعهل  الرشالالالدد يالالالو الالالال ي يراعالالال  قالالالرا اث الوالالالر 
 املطلوبة وممج املكان املياسب وبالنعر املياسب وباجلودة املطلوبة وبال د  الالهم واحلجم املياسب واليوعدة املطلوبة.

هالالة يملالالر االقعصالالا د واملنالالعهل  الالال ي يراعالال  نيلالال  ىكالالمج أن حي الالا الرشالالادة االقعصالالادية والع اليدالالة احلكدمالالة مالالمج ًو
 املعاصر.
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ادالالالص ال ي الالالع فرينالالالة للعالعالالالب واالسالالالعيفالل  وال يينالالالاق  لالالالي اسسالالالراا والعبالالال ير  وال تععالالالرض سالالاللعط وبفالالالائعط  
 للكناد والعلي والفناد.

ومالالالمج ف  فالالالال بالالالد مالالالالمج تالالالوفري ال الالالدواث االسالالالعهالكدة  ومراعالالالالاة االقعصالالالاد ا اليف الالالاث  واالععالالالدال ا املصالالالالروفاث  
 .ممج مملاير استالا والرتشدد ا االسعخدام  والع لدق
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