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االقتصادیة و المالیةالتربیةحدةو بكالوریااألولى

اإلنسان خلیفة عن اهللا تعالى لتنفیذ مراده في 
ھیأه اهللا . األرض و إجراء أحكامھ فیھا

تعالى لدوره االستخالفي و أوكل إلیھ أمانة 
بالعبادة و عمارتھا بالخیر، تعمیر األرض

حتى یبلغ  درجة الكمال اإلنساني بالعمل 
.الكدح المستدیم استعدادا للقاء ربھالدائب و 

:مبدأ االستخالف في المال-ب

:اثنتینیتأسس على حقیقتین* 
َوآُتوُھم مِّن مَّاِل اللَِّھ الَِّذي ...":هللالمال مال ا-

.33النور..."آَتاُكْم
آِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوَأنِفُقوا :"االنسان مستخلف في المال-

ِممَّا َجَعَلُكم مُّْسَتْخَلِفیَن ِفیِھ َفالَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَأنَفُقوا َلُھْم َأْجٌر 
.7الحدید" َكِبیٌر 

:نسان الوجودیةمھمة اإلاالستخالف -أ

:االستخالف في المال في التصور اإلسالمي بدأم- 1

.

:في الحیاة اإلنسانیةأھمیة المال و قیمتھ-2

:یركز الخطاب الشرعي على حقیقتین متكاملتین تؤسسان للرؤیة اإلسالمیة للمال

:آثار مبدأ االستخالف في ترشید تعامل المجتمع مع المال-3

و تعامل مبدأ االستخالف في المال یرشد التصرف 

.في المالالمجتمع

یمثل حال للمشكلة االجتماعیة ، من خالل التوفیق ھو و 

حیث تكون . بین الدوافع الذاتیة و المصالح االجتماعیة

.یة الفردیة في خدمة المجتمعالملك

و یكون التكافل االجتماعي واجبا شرعیا كفائیا على كل 

من الفرد و الجماعة، یختفي معھ التفاوت الطبقي و یحل 

.االستقرار و السالم االجتماعیان

؟یھذب اإلسالم غریزة التملككیف -4

سامیة ربط دوافع السلوك البشري بعلة غائیة-
و ... متمثلة في اهللا تعالى و الحیاة األخرى 

بمنظومة تشریعیة متكاملة تضمن إمكانیة تحقیق 
التوازن في شخصیة الفرد في تعاملھ مع 

...المال
تنبیھ اإلنسان إلى ضرورة الكدح و مواجھة -

...االفتتان  بالمال و نزعات التملك و التسلط

:االستخالف في المال في التصور اإلسالميمفھوم -1

َوَال ُتْؤُتوْا السَُّفَھاء :" بھ تنتظم شؤون الحیاة: المال قوام الحیاة اإلنسانیة* 

.5:آیة.النساء:سورة..." ُم الَِّتي َجَعَل الّلُھ َلُكْم ِقَیامًا َأْمَواَلُك

لذلك شرع اإلسالم منظومة من األحكام الضابطة لوجوه الكسب و 

...االستثمار و التدبیر و االستھالك

:أساسیةیرسي قواعد * 
یرفع ید اإلنسان و :)التملك(یعطي مفھوما متمیزا للملكیة و الحیازة -

و یعتبر المال الذي یجرده من التملك الحقیقي ، و یعتبره وكیال و مستخلفا، 
.في حوزتھ في حكم الودیعة و العاریة

ما دام اإلنسان وكیال في مال اهللا، لیس لھ :یؤكد مفھوم التصرف المقید-
و مدعو للخضوع لشرع اهللا في كل تصرفاتھ .مطلق الحریة لما في حوزتھ

...إنفاقاالمالیة ، كسبا و 

...و ال بد من تعبئة روحیة لتھذیب غریزة التملك:المال شھوة و فتنة* 

ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھَواِت ِمَن النَِّساء َواْلَبِنیَن َواْلَقَناِطیِر :"یقول اهللا تعالى

ْیِل اْلُمَسوََّمِة َواَألْنَعاِم َواْلَحْرِث َذِلَك َمَتاُع اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذََّھِب َواْلِفضَِّة َواْلَخ

14آیة.آل عمران:سورة }اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوالّلُھ ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب 

َواْعَلُموْا َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالُدُكْم ِفْتَنٌة َوَأنَّ الّلَھ ِعنَدُه َأْجٌر ":قول سبحانھو ی

.28:آیة. األنفال: ورةس" َعِظیٌم 

نھ ،فإھذا المنھج كما یحرر من سطوة المال 
یؤسس لمفھوم جدید لالمتالك یقوم على الزھد 

و یقود اإلنسان إلى اإلحساس بمعناه اإلیجابي
بأنھ یملك جمیع الطیبات في ھذه الدنیا ، ما دام 

أتیت :" مطّرف عن أبیھ: حدیث....(یملك كفایتھ
انظر ....") قرأ ألھاكم التكاثرو ھو یTالنبي 

. النص الثاني من الدرس 


