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الملخص:
هيدف هذا البحث إىل بيان اخلصائص السلوكية لالقتصاد اإلسالمي وإظهار
املحفزات الكامنة يف نصوصه املؤثرة يف توجيه السلوك االقتصادي ،وكيف

يمكن استخدام هذا املنهج من قبل العلامء واملؤسسات يف توجيه وترشيد السلوك
االقتصادي من خالل النصوص الرشعية ومقاصدها ،ولتأكيد ذلك يستعرض

البحث أحد موضوعات املعامالت املالية اإلسالمية وهو النفقة عىل الزوجة
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من خالل األحاديث النبوية التي حتوي يف نصوصها بعض املفردات واملقاصد
الكامنة ،وكيف يمكن باستخدام نظرية الوكز حتفيز األفراد من خالهلا لتوجيه
وترشيد سلوكهم االقتصادي .استخدم البحث املنهج الوصفي لوصف الظاهرة
حمل الدراسة ،ثم املنهج التحلييل للبيانات التي تم جتميعها إلثبات مدى صدق
فرضيات الدراسة ،وقد توصلت الدراسة إىل أن النصوص الرشعية تتضمن
يف خطاباهتا اآلمرة والناهية دالالت يمكن استغالهلا كمحفزات دافعة لتوجيه
السلوك اإلنساين.

الكلمات المفتاحية :االقتصاد اإلسالمي ،االقتصاد السلوكي ،نظرية الوكز،
النفقة عىل الزوجة.
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Abstract:

The research aims to demonstrate the behavioral characteristics of Islamic
:نظرية الوكز من منظور االقتصاد اإلسالمي
أنموذجا
األحاديث النبوية يف النفقة عىل الزوجة
ً

economics and to explore the catalysts inherent in its texts impacting with

guiding economic behavior, and how this approach can be used by scholars and
institutions in directing and rationalizing economic behavior through Shari’ah

texts and their objectives. To ascertain this, the research reviews one of the
Islamic financial topics, “spending on wife” as came across the hadiths of the
Prophet (peace be upon him) that contain in its texts some of the terms and
underlying purposes, and how can individuals be motivated using the theory

of nudge to direct and rationalize their economic behavior. The research used

the descriptive approach to describe the phenomenon under study, then the

analytical method for the data that will be collected to prove the validity of
the study hypotheses. The study concluded that the Shari’ah texts include, in

their commands and prohibitions, semantics that can act as catalysts for the
direction of human behavior.

Keywords: Islamic Economics, Behavioral Economics, Nudge Theory,
Spending on Wife
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مع تطور العلوم اإلنسانية تزداد تقاطعاهتا ومتحورها حول اإلنسان والسلوك
البرشي ،وال يزال العقل البرشي يثبت مع الزمن جهله بكثري من حقائقه
وعجزه عن تفسري كثري من توجهات وسلوكيات البرش ،وهنا يكمن نقد العلوم
اإلنسانية التي حياول منظروها حماكاة العلوم التجريبية بإجياد قواعد ونظريات
مطردة وحاكمة .ويف علم االقتصاد تزداد القناعة بارتباط هذا العلم بعلم النفس
وضوحا مع تكريم أحدث النظريات
البرشي ،وتتجدد هذه القناعات وتظهر أكثر
ً
االقتصادية بجائزة نوبل والتي تؤكد هذا االرتباط.
إن االقتصاد اإلسالمي رغم حداثته نسب ًيا إال أن أصوله وقواعده املستمدة من
الترشيع اإلسالمي احلكيم جتعله أكثر ثباتًا يف تفسري الظواهر االقتصادية عن
االقتصاد التقليدي ،ذلك أن القواعد والنصوص الرشعية أوضحت ما يفتقر إليه
علم االقتصاد التقليدي السلوكي وهو التفسري الصحيح للسلوك البرشي وكيفية
التعامل معه ،فنصوص الوحي منزلة من خالق هذه النفس وهو أعلم سبحانه
بطبيعتها ومكنوناهتا وكيفية التعامل معها ،قال ّ
وعزَ { :أ َل َي ْع َل ُم َم ْن َخ َل َق َو ُه َو
جل ّ
يف ْ
الَبِ ُري}(((.
ال َّلطِ ُ
إن مهمة الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي هي البحث يف النصوص الرشعية
وإظهار ما فيها من أحكام دون إغفال ما يتعلق هبذه األحكام من طبيعة اخلطاب
ودالالته والتي تساعد يف توجيه السلوك البرشي نحو االمتثال هلذه األحكام،
ومن هنا كان هذا البحث حماولة للوقوف عىل مكامن اخلطاب الرشعي يف أحد
موضوعات املعامالت املالية وكيف يمكن استخدامها لتوجيه السلوك البرشي
واالعتامد عليها لبيان نظريات االقتصاد السلوكي اإلسالمي ،ولتحقيق أهداف
الدراسة انتظم البحث يف مخسة حماور؛ األول منها يتحدث عن مفهوم نظرية
الوكز واالقتصاد السلوكي ،والثاين عن االقتصاد اإلسالمي ونظرية الوكز،
((( سورة امللك14 :
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أما الثالث فيستعرض األحاديث الواردة يف النفقة عىل الزوجة ،والرابع حول
املحفزات السلوكية يف أحاديث النفقة الزوجية ،وخيصص املحور اخلامس
للدراسة التحليلية لبيانات عينة الدراسة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
جيتهد علامء االقتصاد اإلسالمي يف السعي نحو تنظري هذا العلم وتأطريه ،ومع

ظهور نظريات جديدة يف علم االقتصاد التقليدي أو شيوع ظواهر اقتصادية
حديثة يشتغل الباحثون يف االقتصاد اإلسالمي بدراسة تلك النظريات والظواهر

لبيان مدى مقاربتها لألصول الرشعية التي ينبني عليها علم االقتصاد اإلسالمي،
فبعد انتشار مفهوم االقتصاد السلوكي ونظرياته ،بدأ الباحثون يف جمال االقتصاد

اإلسالمي باحلديث حول عالقة االقتصاد اإلسالمي باالقتصاد السلوكي ،ومع

أن كتابات علامء االقتصاد اإلسالمي املتقدمني أشارت إىل ذلك ،إال أنه ومع تتبع
يستدعي مزيدً ا من البحث حول عالقة االقتصاد اإلسالمي باالقتصاد السلوكي

وباألخص نظرية الوكز أو التنبيه .ومن هنا يمكن بيان أسئلة البحث الرئيسة فيام

ييل:

-ما العالقة بني االقتصاد اإلسالمي وعلم االقتصاد السلوكي؟

هل توجد يف االقتصاد اإلسالمي نظريات تتعلق بالتوجيه السلوكيكنظرية الوكز؟

إىل أي مدى يؤثر التنبيه باستخدام األلفاظ واملدلوالت الرشعية عىل سلوكاألفراد االقتصادي؟

أهداف البحث:
هتدف الدراسة إىل ما ييل:
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-بيان ارتباط االقتصاد اإلسالمي بعلم السلوك.

-توضيح مفهوم نظرية الوكز ومدى وجودها يف االقتصاد اإلسالمي.

تطبيق نظرية الوكز من خالل األحاديث النبوية الواردة يف النفقة عىلالزوجة.

فرضيات البحث:
تقوم الدراسة يف شقها النظري عىل فرضيتني مها:

-وجود ارتباط بني علم االقتصاد اإلسالمي والسلوك اإلنساين.

النصوص الرشعية املتضمنة لألحكام املتعلقة باالقتصاد حتوي حمفزاتيمكن استخدامها يف تنبيه السلوك االقتصادي نحو الرشد وحتقيق املقاصد

الرشعية.

تقوم الدراسة يف شقها التطبيقي عىل فرضيتني مها:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استشعار مفهوم الصدقة عند النفقةعىل الزوجة وزيادة اإلنفاق.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استشعار مفهوم الصدقة عند النفقةعىل الزوجة وزيادة الدخل.

منهج البحث:
لغرض حتقيق أهداف الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي يف اجلانب النظري
من الدراسة ،كام تم استخدام املنهج التحلييل يف اجلزء التطبيقي امليداين اخلاص
بالدراسة بتحليل البيانات الواردة من استجابات العينة عىل استبانة الدراسة.

أدوات البحث:
تم االعتامد عىل املصادر األولية والثانوية املتعلقة بموضوع الدراسة ،كام تم
164
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استخدام االستبانة لغرض مجع البيانات يف اجلانب التطبيقي من الدراسة.

عينة ومجتمع البحث:

كون املوضوع من املوضوعات العامة مل تستهدف االستبانة فئة متخصصة بل
شملت مجيع الذكور املتزوجني ،ولضامن سهولة ورسعة استجابة أفراد العينة ،تم
اختيار العينة كعينة عشوائية بسيطة من بيئة الباح َثني من خالل إرسال االستبانة

ملجموعة األصدقاء الذين تم التواصل معهم إلكرتون ًيا .ولغرض تنويع العينة قدر
املستطاع ،قام الباحثان بإرسال االستبانة لتشمل أكثر من دولة يف آسيا وأفريقيا
وأوروبا ،وقد وزعت االستبانة يف شهر نوفمرب  2020بإرسال عدد  250استبانة
إلكرتون ًيا وتم اسرتجاعها بنسبة .% 100

الدراسات السابقة:
ونظرية الوكز (التنبيه) من وجهة نظر االقتصاد التقليدي ،ويف اجلانب اآلخر

ناقشت العديد من الدراسات اجلوانب األخالقية يف االقتصاد اإلسالمي وارتباط
االقتصاد اإلسالمي بمنظومة القيم واألخالق ،ومن أقرب الدراسات املعارصة

ملوضوع البحث ما ييل:

 -دراسة (األفندي ،)2019 ،بعنوان :مقوالت االقتصاد السلوكي وعالقتها

باالقتصاد التقليدي مع إشارة إىل االقتصاد اإلسالمي ،وقد ناقشت الدراسة

املقوالت الرئيسة يف القتصاد السلوكي ،وركزت عىل حتليل طبيعة الصلة بني
االقتصاد السلوكي واالقتصاد التقليدي ،وقامت الدراسة بتقييم مستوى التقارب

بني االقتصاد السلوكي ومنهجية التحليل يف االقتصاد اإلسالمي ،واستخدمت
الدراسة املنهج الوصفي القائم عىل التحليل ،وتوصلت إىل أن مقوالت االقتصاد

السلوكي تقرتب من مفاهيم وقواعد السلوك االقتصادي يف االقتصاد اإلسالمي،
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وأن لالقتصاد السلوكي دور يف بناء جرس جديد للتواصل بني االقتصاد املعارص
واالقتصاد اإلسالمي.

 -دراسة (احلنيطي ،)2020 ،بعنوان :السلوك االقتصادي وعالقته باملصارف

اإلسالمية ،وقد هدفت الدراسة إىل التعريف بمفهوم االقتصاد السلوكي

وقواعده من وجهة نظر االقتصاد الوضعي ،ثم تطرقت لبعض األسس والقواعد

للسلوكيات االقتصادية يف املصارف اإلسالمية بصور عامة ،وتوصلت إىل أن
االقتصاد اإلسالمي راعى السلوكيات االقتصادية لدى األفراد يف مجيع املجاالت
واالختصاصات.

 -دراسة (عبادة ،) 2017 ،بعنوان :التوجيهات النبوية يف توجيه سلوك املسلم

االقتصادي-املنتج واملستهلك ،وقد استعرضت الدراسة بعض القيم النبوية

املؤثرة يف توجيه سلوك املسلم االستهالكي كالرضا والقناعة واالعتدال والتكافل

كام استعرضت بعض القيم النبوية املؤثرة يف توجيه سلوك املسلم املنتج كالتوكل
والصدق واألمانة واإلحسان ،وقد توصلت الدراسة إىل أمهية االلتزام هبذه القيم

ملا هلا من أمهية يف واقع الناس ومعامالهتم.

وهذه الدراسات وغريها مهمة ،إال أن هذه الدراسة التي نحن بصددها تتميز

بكوهنا حاولت الوقوف بصورة مركزة عىل عالقة االقتصاد اإلسالمي باالقتصاد
السلوكي ،وركزت عىل دراسة إحدى النظريات املعارصة يف االقتصاد السلوكي
من خالل أمثلة تطبيقية من النصوص الرشعية وعضدها بدراسة ميدانية لتعزيز
صحة فرضياهتا.

المبحث األول :مفهوم نظرية الوكز واالقتصاد السلوكي
يف العام 2017م منحت األكاديمية امللكية السويدية للعلوم جائزة نوبل يف جمال
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كام توصل بأن الناس قابلون ألن تتغري قراراهتم واختياراهتم يف حال تم تنبيههم.

((( يعترب ثالر أحد مؤسيس جمال االقتصاد السلوكي ،حصل عىل الدكتوراه من جامعة روشسرت بنيويورك عام 1974م ،ويعمل حال ًيا يف كلية بوث
لألعامل بشيكاغو ،أستا ًذا يف جمال العلوم السلوكية واالقتصاد وهو عضو يف األكاديمية األمريكية للفنون والعلوم ( )AAASوزميل رابطة التمويل
األمريكية ( )AFAومجعية االقتصاد القيايس ( )ESوشغل يف عام 2015م منصب رئيس الرابطة االقتصادية األمريكية (.)AEA

(3) https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2017/press-release/
(4) https://www.economist.com/books-and-arts/200804/12//pick-of-the-pile
(5) Thaler, Richard H and Sunstein,Cass R. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, USA. 2008.

167

نظرية الوكز من منظور االقتصاد اإلسالمي:
أنموذجا
األحاديث النبوية يف النفقة عىل الزوجة
ً

االقتصاد للباحث األمريكي الربوفيسور ريتشارد اتش ثالر((( وذلك ملسامهاته
يف جمال االقتصاد السلوكي ،وحسب البيان الصحفي املتعلق بمنح اجلائزة فإن
مسامهات ثالر قامت ببناء جرس بني التحليالت االقتصادية والنفسية يف عملية
اختاذ القرارات الفردية ،وقد كانت نظرياته يف هذا املجال مفيدة يف خلق جمال
جديد لالقتصاد السلوكي والذي كان له األثر الكبري عىل العديد من جماالت
(((
البحث والسياسات االقتصادية.
يف العام  2008صدر لريتشارد ثالر مع كاس سانشلني أهم كتبه يف علم االقتصاد
السلوكي وهو كتابNudge: Improving Decisions about Health,( :
 ،)Wealth, and Happinessالوكز (التنبيه) حتسني القرارات بشأن الصحة
والثروة والسعادة .هذا الكتاب متت تسميته من قبل جملة إيكونوميست (The
 )Economistكأفضل الكتب لعام 2008م(((.
يعرض الكتاب لعدم دقة نظرية االقتصاديني التقليديني ()Homo Economicus
والتي تعترب البرش عقالنيني يمكنهم التفكري واالختيار بشكل جيد ،وقد حشد
كثريا من األمثلة الواقعية املعتمدة عىل الظواهر السلوكية التي
ثالر يف كتابه ً
تثبت أن الناس يف الغالب يترصفون كبرشيني يتعرضون جلملة من التحيزات
التي جتعل قراراهتم غري دقيقة يف االختيارات ومن ذلك االنحياز إىل الوضع
الراهن واالستسالم للذة اإلغراء ونفور الناس من اخلسارة أكثر من حبهم للربح
واالستسالم للقطيع واآلراء الشائعة والتفاؤل والثقة الزائدة عن احلد واالنحياز
لتوافر املعلومات واالختيار بدون تفكري والربط والتأثر برقم معني والتأطري
وصعوبة االختيارات(((.
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وهذا التنبيه أو الوكز وهو حركة لطيفة بالكوع للتنبيه متثل ما سامه (األبوية
التحررية) فهي نوع من الوصاية لكنه تنبيه َّ
خلق لطيف ال حيدث بتدخل عرب
األمر أو اإلكراه أو منع ألي من اخليارات ،فهذه التنبيهات ليست إمالءات.

ويعرف الكتاب الوكز ( )nudgeبأنه أي جانب من جوانب تصميم اخليارات
الذي يغري سلوك األشخاص بطريقة يمكن التنبؤ هبا دون منع أي خيار أو إدخال
تغيريات كبرية عىل حوافزهم االقتصادية .وجيب أن يكون من السهل وغري
املكلف جتنبه .ومثال ذلك :وضع الفاكهة عىل مستوى العينيني فإنه يعد كذلك،
لكن حظر األطعمة اخلالية من القيمة الغذائية أو املرضة ال يعد من الوكز(((.

ً
كبريا بني من يرى أهنا اعتداء عىل حرية االختيار
هذه النظرية شكلت
جدل ً
وبني من يراها رضورية حلامية الناس من عواقب اخليارات اخلاطئة ،لكن هذه
النظرية قد أثبتت نجاعتها وإن مل تستخدمها احلكومة بشكل مفيد فإن الرشكات
قد تستخدمها بشكل يسء ،ولبيان أمهية ما يمكن أن حيدثه نظام الوكز يف تغيري
كثريا من النامذج واحلاالت الواقعية ومنها ما تم
القرارات استعرض ثالر يف كتابه ً
تطبيقه يف بعض البلدان يف موضوع التربع باألعضاء فالبلدان التي جتعل خيار
التربع حيتاج ملوافقة رصحية كانت نسبة املتربعني قليلة جدً ا مقارنة بالبلدان التي
جتعل اخليار االفرتايض هو التربع ،وهذا ما تم رصده من نسبة املوافقني عىل التربع
باألعضاء بني النمسا وأملانيا حيث لوحظ أن نسبة املوافقني عىل التربع يف النمسا
(((
بلغ  % 99يف حني مل يتجاوز العدد يف أملانيا .% 12

االقتصاد السلوكي

قبل أكثر من مائة عام كتب كالرك ً
مقال حول االقتصاد وعلم النفس احلديث(((،
وذكر فيه أنه قد حياول االقتصادي جتاهل علم النفس لكن من املستحيل له أن
(6) Ibid, pp: 6.
(7) Ibid, PP:178179-.
(8) Clark, J. Economics and Modern Psychology: II. Journal of Political Economy, 26(2), 1918. PP 136166-. Retrieved December 7, 2020,
from http://www.jstor.org/stable/1820902
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يتجاهل الطبيعة البرشية ألن علمه هو علم السلوك اإلنساين ،فأي تصور للطبيعة
البرشية التي قد يتبناها هو مسألة نفسية ،وأي تصور للسلوك اإلنساين الذي قد
يتبناه ينطوي عىل افرتاضات نفسية سواء كانت واضحة أم ال.

يعرف االقتصاد السلوكي ( Behavioral Economics )BEبأنه العلم الذي
يستخدم التجارب السلوكية لتطوير النظريات املتعلقة بصناعة القرارات البرشية،
وحيدد التحيزات التي تقود إىل الطريقة التي يفكر هبا الناس((( ،فاالقتصاد
ً
أشكال خمتلفة من االفرتاضات االقتصادية التقليدية والتي
السلوكي يستخدم
غال ًبا ما تكون بدوافع نفسية لرشح السلوكيات والتنبؤ هبا ولتقديمها كوصفات
سياسية(.((1

مؤخرا يف علم االقتصاد السلوكي فيقول بأن
ويشري ثالر إىل التطور امللحوظ
ً
تطور االقتصاد عىل هذا املنوال فإن مصطلح (االقتصاد السلوكي) سيختفي من
قاموسنا وسوف تكون مجيع االقتصاديات سلوكية( .((1ومن املثري لالهتامم يف
هذا اجلانب أن أغلب علامء االقتصاد والفائزين بجائزة نوبل يف االقتصاد هم من
رواد االقتصاد السلوكي ومنظريه وأوهلم آدم سميث الذي كان فيلسو ًفا أخالق ًيا،
وهريرت سيمون الذي فاز بجائزة نوبل  1978كان عا ًملا نفس ًيا ،ودانييل كانيامن
الفائز بجائز نوبل  2002كان كذلك عا ًملا نفس ًيا.
(9) Samson, A. The Behavioral Economics Guide 2014 (with a foreword by George Loewenstein and Rory Sutherland) (1st ed.). (Ed.)(2014).
Retrieved from http://www.behavioraleconomics.com.
(10) Laibson, David, and John A. List.  “Principles of (Behavioral) Economics.” American Economic Review, 2015. 105 (5): 38590-.DOI:
10.1257/aer.p20151047.
(11) Thaler, Richard H., Behavioral Economics: Past, Present and Future (May 27, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2790606.
(12) Ibid.
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ينظر بعض االقتصاديني إىل االقتصاد السلوكي كثورة حديثة لنموذج جديد يف
علم االقتصاد ،يف حني يعتقد اآلخر أن القراءة الصحيحة لتاريخ الفكر االقتصادي
وأدبياته توضح أن آدم سميث الذي ُينظر إليه كمؤسس لعلم االقتصاد كان
اقتصاد ًيا سلوك ًيا ،فظهور علم االقتصاد السلوكي يف اآلونة األخرية ما هو إال
رجوع للمنهجية التي أقام عليها آدم سميث علم االقتصاد(.((1

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

العدد ()15

لقد أصبح علم االقتصاد السلوكي ونظرياته حمل اهتامم كبري لدى املؤسسات
والكيانات السياسية ،فبعد صدور كتاب (التنبيه) ملؤل َفيه ثالر وسانسايتن ،عني
رئيسا ملكتب البيت األبيض املعني
الرئيس األمريكي أوباما حينها سانسايتن ً
بشؤون املعلومات والتنظيم ،كام استعانت احلكومة الربيطانية بثالر لتأسيس
رشكة  BITالستغالل علم االقتصاد السلوكي يف إدارة شؤون البالد ،وتوجد
حال ًيا أكثر من  50دولة تستعني حكوماهتا باالقتصاد السلوكي لوضع وتوجيه
سياساهتا املالية والنقدية ،باإلضافة إىل هيئات ومنظامت دولية كبرية كاألمم
املتحدة والبنك الدويل الذي أنشأأ يف عام  2015وحدة الذهن والسلوك والتنمية
( )eMBeDلتطبيق علم السلوك من أجل إهناء الفقر وتقليص عدم املساواة.

وحسب موقع ( )OECDفإن عدد املؤسسات حول العامل التي تقوم بتطبيق
التوجيه السلوكي يف سياساهتا العامة بلغت  202يف العام  2018بام فيها األمم
املتحدة وصندوق النقد الدويل واحلكومات واملصارف املركزية واملنظامت
الدولية ،وترتكز أغلبها يف أوربا والواليات املتحدة .ويف البلدان اإلسالمية فإن
دولة قطر تعترب أول دولة تنشئ يف أغسطس  2016وحدة للتوجيه السلوكي
( )QBIUالتابعة للجنة املشاريع واإلرث املختصة بمشاريع كأس العامل ،2022
وتتنوع هذه املؤسسات يف املنطقة ما بني مؤسسات حكومية وغري حكومية ،فهناك
حال ًيا مراكز يف تركيا ولبنان والكويت والسعودية وتونس وكينيا واملغرب(.((1

المبحث الثاني :االقتصاد اإلسالمي ونظرية الوكز
مفهوم االقتصاد اإلسالمي
بعيدً ا عن االختالف حول إمكانية احلديث عن علم اقتصاد إسالمي ،فإنه ال
يمكن إنكار وجود فكر اقتصادي إسالمي بغض النظر عن مدى وجود القواعد
(13) http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/behavioural-insights.htm. Reviewed on 52020-12-.

170

العدد ()15

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

والنظريات التي دونت يف بيان وإيضاح هذا الفكر ،فالرشيعة اإلسالمية جاءت
شاملة لكافة نواحي احلياة اإلنسانية ،ومن املجاالت املهمة التي اعتنت هبا
الرشيعة جمال املال واألعامل ،والنصوص الرشعية زاخرة باألحكام والقواعد
املنظمة للتعامالت املالية ،والتي يمكن البناء عليها لنظام اقتصادي إسالمي
متكامل ،كام أن آراء وأفكار ومسائل فقهاء املسلمني جتاه القضايا االقتصادية
والتعامالت املالية تشكل ثروة معرفية نظرية ترصد الوقائع التي حصلت يف
عصورهم ،وتتطرق أحيانًا إىل مسائل افرتاضية مستقبلية زادت هذا الفكر ثرا ًء.

( ((1الفنجري ،حممد شوقي ،الوجيز يف االقتصاد اإلسالمي ،القاهرة ،دار الرشوق ،الطبعة األوىل ،1994 ،ص.12
( ((1الفنجري ،حممد شوقي ،االقتصاد اإلسالمي وماهيته ،جملة الوعي اإلسالمي ،السنة الثامنة ،العدد  ،108ديسمرب 1973م ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،الكويت .ص.52 ،51
( ((1دنيا ،شوقي أمحد ،النظرية االقتصادية من منظور إسالمي ،الطبعة األوىل .1984 ،ص.16
( ((1شابرا ،حممد عمر ،ما هو االقتصاد اإلسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة  ،1996،ص.40
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سعى املفكرون األوائل من رواد االقتصاد اإلسالمي لبيان ماهية االقتصاد
اإلسالمي سواء كفكر أو كعلم ،ومن ذلك ما ذكره الدكتور الفنجري بأن
االقتصاد اإلسالمي «هو الذي يوجه النشاط االقتصادي وينظمه وف ًقا ألصول
اإلسالم ومبادئه االقتصادية»( ،((1كام ذكر أن االقتصاد اإلسالمي يتمثل يف
«جمموعة األصول العامة االقتصادية التي نستخرجها من القرآن والسنة ،والبناء
االقتصادي الذي نقيمه عىل أساس تلك األصول بحسب كل بيئة وكل عرص»(،((1
ثم يبني أن االقتصاد اإلسالمي له شقان أحدمها ثابت يتمثل يف املبادئ واألصول،
والثاين متغري خاص بالتطبيق.
أما الدكتور شوقي دنيا فيتحدث عن االقتصاد اإلسالمي كعلم فيقول بأنه «العلم
الذي يبحث يف الظواهر االقتصادية يف جمتمع إسالمي»( .((1ويذكر الدكتور حممد
شابرا أن االقتصاد اإلسالمي هو «ذلك الفرع من املعرفة الذي يساعد عىل حتقيق
رفاهة اإلنسان من خالل ختصيص وتوزيع املوارد النادرة بام ينسجم مع التعاليم
اإلسالمية وبدون أن يؤدي ذلك بالرضورة عىل تكبيل حرية الفرد أو خلق
اختالالت مستمرة سواء يف االقتصاد الكيل أو البيئة»(.((1
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وجيمع هذه التعريفات وغريها حماولة اجلمع بني املظاهر والظواهر االقتصادية
والترشيع اإلسالمي ،ومن هنا يتضح أن أقرب توصيف لواقع االقتصاد
اإلسالمي بأنه يمكن تصنيفه ضمن العلوم البينية التي جتمع بني علوم الرشيعة
اإلسالمية وعلم االقتصاد ،ورغم وضوح سامت هذين العلمني إال الكتابات
يف االقتصاد اإلسالمي ال تزال غري واضحة ومستقرة لعدة عوامل منها األسس
واملنهجية التي يقوم عليها هذا العلم ،فيعض الكتابات حتاول االنطالق من
النظريات االقتصادية لتبحث عن النصوص الرشعية التي تؤيدها ،مع قصور
يف فهم وتنزيل النصوص ،ويف املقابل كتابات استندت لظاهر بعض النصوص
الرشعية لصد أي نظرية اقتصادية قائمة وعجز عن إخراج نظريات مستحدثة
تعالج الواقع اإلنساين.

قدحا يف متيز االقتصاد
إن االعتامد عىل النظريات االقتصادية القائمة ليس ً
اإلسالمي ،كام أن التسليم بجميع النظريات االقتصادية القائمة ليس خيدم علم
االقتصاد اإلسالمي ،فعلم االقتصاد من العلوم اإلنسانية التي تعالج السلوك
البرشي وتبحث عن حلول ملشكالته وقد جعلت الرشيعة اإلسالمية مساحة
وخصوصا يف جمال
واسعة لالجتهاد البرشي يف بحث ومعاجلة هذه املشكالت
ً
املعامالت ،وهذا جمال النظر يف النظريات االقتصادية ،كام أن الرشيعة اإلسالمية
املراعية لطبيعة السلوك البرشي جعلت حمددات لضامن موضوعية هذه النظريات
وحتقيق العدل فيها واحلد من النزعة الفردية واهلوى واالنحياز الذي يمكن أن
يوجه به أصحاب العلوم نظرياهتم نحوه.

االقتصاد اإلسالمي السلوكي ونظرية الوكز

يعتمد االقتصاد اإلسالمي يف أساسه ومنهجه عىل الترشيع اإلسالمي ،ويأخذ منه
صبغته وخصائصه؛ والرشيعة اإلسالمية بطبيعتها ليست جمرد نصوص وقوانني
رصفة لكنها امتزاج بني الترشيع والتوجيه وقبل ذلك الرتبية ،ولذا وصف
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ِ
ِ
ني}( ،((1كام أنه هدى
َاب ُمبِ ٌ
ُور َوكت ٌ
مصدرها الرئيس بكونه نور { َقدْ َجا َءك ُْم م َن اهللِ ن ٌ
ِ
ِ
{وك ََٰذلِ َك َأ ْو َح ْينَا
ب فِ ِيه ُهدً ى لِ ْل ُمت َِّق َ
َاب َل َر ْي َ
{ َذل َك ا ْلكت ُ
ني}( ،((1وهو كذلك روح َ
وحا ِّم ْن َأ ْم ِرنَا}( ،((2فهذه األلفاظ وغريها تدل عىل أن الترشيع اإلسالمي
إِ َل ْي َك ُر ً
ال يمكن النظر إليه ككتاب قانون بمواد جافة بل هو منهج حياة خياطب النفس
والروح ويعمرها باإليامن قبل وأثناء وبعد خماطبتها بالتكاليف.
فالرتبية املمتدة يف الفرتة األوىل من البعثة التي اتسمت بالرتكيز عىل جانب الرتبية
اإليامنية وقلة التكاليف العبادية كانت هتيئ النفوس لتلقي األوامر والنواهي ،كام
أن النصوص الترشيعية اآلمرة والناهية حتشد فيها معاين التوجيه والتهيئة وتتنوع
خطاباهتا مراعاة للعامل النفيس املؤثر لدى املخاطب ،ويف صورة أخرى ملراعاة
الترشيع للجانب النفيس نلمح التدرج يف حتريم بعض املنهيات التي اعتادها
املجتمع كاخلمر والربا ،كل هذه املظاهر وغريها تؤكد اهتامم الترشيع اإلسالمي
باجلوانب النفسية لدى املخاطبني.

( ((1سورة املائدة.15 :
( ((1سورة البقرة.2 :
( ((2سورة الشورى.52 :
( ((2املبارك ،حممد ،نظام اإلسالم  ..االقتصاد مبادئ وقواعد عامة ،معاونية الرئاسة للعالقات الدولية يف منظمة اإلعالم اإلسالمي ،طهران1985 ،م،
ص.147
( ((2الصباغ ،عبد اللطيف الشيخ توفيق الشريازي ،االقتصاد اإلسالمي بني التوجيه والترشيع ،جملة جامعة امللك عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي،
م ،25ع2012 ،1م ،ص.86
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وقد نص علامء االقتصاد اإلسالمي عىل هذا األمر من خالل حديثهم حول
خصائص االقتصاد اإلسالمي ومميزاته فاالقتصاد اإلسالمي مبني عىل «أسس
اعتقادية قائمة عىل تصور عام للوجود واإلنسان ،وما يتولد من هذه األسس من
(((2
دوافع إيامنية نفسية تدعم النظام وتؤيده وتساعد عىل تنفيذه»
ففي النظام االقتصادي اإلسالمي تعترب الدوافع األخالقية واإلنسانية حمركًا هلذا
النظام ودافعة لتنفيذ أحكامه ،والشعور الديني واألخالقي له الدور األبرز يف
املساعدة عىل اإلحسان يف تنفيذ النظام االقتصادي اإلسالمي(.((2
ويتحدث السيد الصدر عن الصفة األخالقية لالقتصاد اإلسالمي ،وكيفية
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امتزاج اجلانب النفيس باجلانب املوضوعي فيقول« :ان اإلسالم هيتم بالعامل
النفيس ،خالل الطريقة التي يضعها لتحقيق أهدافه وغاياته .فهو يف الطريقة التي
يضعها لذلك ال هيتم باجلانب املوضوعي فحسب -وهو ان حتقق تلك الغايات-
وإنام يعنى بوجه خاص بمزج العامل النفيس والذايت بالطريقة التي حتقق تلك
الغايات»(.((2
وإذا استعرضنا النصوص الرشعية من الكتاب احلكيم والسنة النبوية واخلاصة
بأمور املال واالقتصاد نجدها متضمنة يف توجيهاهتا تنبيهات حمفزة ختاطب النفس
البرشية تساعد عىل االلتزام بتلك التوجيهات وحتقيق غاياهتا .وكمثال لذلك قوله
تعاىل يف حتريم االعتداء عىل أموال الغري { َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َل ت َْأ ُك ُلوا َأ ْم َوا َلك ُْم
ُون ِ َت َار ًة َع ْن ت ََر ٍ
َب ْينَك ُْم بِا ْل َباطِ ِل إِ َّل َأ ْن َتك َ
اض ِمنْك ُْم َو َل َت ْق ُت ُلوا َأ ْن ُف َسك ُْم إِ َّن اللََّ
ك َ
َان بِك ُْم َر ِح ًيم}( ،((2فاآلية الكريمة تنهى عن أخذ مال الغري بغري وجه حق،
لكن النص القرآين يف هذه اآلية الكريمة احتشد بجملة من املحفزات والتنبيهات
السلوكية التي تدفع الفرد لالمتثال هبذا التوجيه منها ما ييل:
 النداء بـ «يا أهيا الذين آمنوا» ،فيه تنبيه بخصوصيتهم حتى يكون االمتثال الئ ًقاهبذا الوصف ،وأن من مقتىض اإليامن تنفيذ هذا التوجيه ،فهو حتريك للعقيدة
الدافعة لالمتثال وإغراء لالستجابة هلذا التوجيه.

 استخدام لفظ «تأكلوا» بدل تأخذوا أو غريها من األلفاظ التي تدل عىلالترصف يف مال ،كتنبيه عىل قبح هذا األمر باستخدام هذه اللفظة ،كام أن األكل
يقتيض الترصف واالنتفاع باليش انتفا ًعا تا ًما دون إرشاك الغري أو العود إىل الغري
فيعرب عن استقباح الفعل.

 قوله تعاىل «أموالكم بينكم» ومل يقل ال يأكل بعضكم مال بعض ،ففيه تنيهعظيم عىل البعد االجتامعي والتكافل ففي حال االعتداء عىل مال الغري كأنك
( ((2الصدر ،حممد باقر ،اقتصادنا ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة العرشون1987 ،م ،ص.289
( ((2سورة النساء.29 :
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تعتدي عىل مالك ،ومن هنا لن حترص فقط عىل عدم االعتداء عىل مال الغري بل
وستحرص عىل صون ومحاية ماله.

المبحث الثالث :أحاديث النفقة على الزوجة
النفقة عىل الزوجة واجبة يف الرشع عىل الزوج ،وقد وردت اآليات الكريمة
واألحاديث النبوية ببيان ذلك وتفصيالت بعض أحكامها ،وهنا نذكر بعض
األحاديث التي وردت يف هذا املوضوع ونقف عند بعض مدلوالهتا املتعلقة
( ((2ينظر :الرازي ،حممد بن عمر ،مفاتيح الغيب (التفسري الكبري) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة1420 ،ه .وأبو السعود ،حممد بن
حممد بن مصطفى ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم (تفسري أيب السعود) ،دار إحياء الرتاث العريب .ورضا ،حممد رشيد بن عيل ،تفسري القرآن
احلكيم (تفسري املنار) ،اهليئة املرصية العامة للكتاب1990 ،م .وابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنرش ،تونس1984،م.
والعثيمني ،حممد بن صالح ،تفسري القرآن ،دار ابن اجلوزي ،السعودية ،الطبعة األوىل1426 ،ه.
( ((2سورة امللك.14 :
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 قوله تعاىل «وال تقتلوا أنفسكم» ،فاآلية تشمل بمعناها من يقتل غريه ،فالتعبريبقتل النفس يف الداللة عىل قتل الغري يف تنبيه وإغراء لالمتثال واستجاشة نزعة
الرمحة واأللفة ،كام أن ورود هذا النهي بعد النهي عن أكل األموال بالباطل تنبيه
إىل خطر االعتداء عىل أموال الغري فإنه قد يقود إىل اخلصومات والتنازع الذي قد
يؤدي للرصاع املسلح ،وهو ما نلمسه جل ًيا يف واقعنا سواء عىل مستوى األفراد
(((2
أو الدول.
فهذه بعض التنبيهات السلوكية التي ح ّفت هذا النهي ،واملتأمل املتدبر هلذا النص
سيجد غريها من الدالالت واملحفزات التي ينبغي استثامرها يف توجيه السلوك
البرشي ،ولعل من األخطاء التي قد حتصل اجتزاء األوامر والنواهي من النصوص
الرشعية دون مراعاة ما احتف هبا من تنبيهات ما ذكرها احلكيم سبحانه وتعاىل
إال حلكمة يعلمها يف طبيعة النفس البرشية ،وصدق احلق سبحانه { َأ َل َي ْع َل ُم َم ْن
يف ْ
الَبِ ُري}( ،((2ويف جمال االقتصاد اإلسالمي ينبغي عند استنباط
َخ َل َق َو ُه َو ال َّلطِ ُ
النظريات االقتصادية القائمة عىل النصوص الرشعية العناية بدراسة دالالت
تلك النصوص وألفاظها وما حتويه من تنبيهات توجيهية للنفس البرشية.
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بموضوع البحث.

احلديث األول :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
ِ
ودينار تصدَّ ْق َت به عىل
ودينار أنفق َت ُه يف ر َق َب ٍة،
سبيل اهلل،
«دينار أنفقتَه يف
وسلم:
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
مسكني،
أه ِل َك»(.((2
أه ِل َك؛ أ ْع َظ ُمها أجر ًا ا َّلذي أ ْن َف ْق َت ُه عىل ْ
ودينار أن َف ْق َت ُه عىل ْ
ٌ
احلديث الثاين :عن سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه َّ
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
ِ
وج َه اهلل إال ُأ ِج ْر َت عليها؛ حتَّى ما
وسلم قال له« :إنَّك َل ْن تُنف َق ن َفق ًة ت ْبتَغي هبا ْ
َ ْت َع ُل يف فم ا ْمر َأتِ َك»(.((2

احلديث الثالث :عن أيب مسعود البدري ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه
وسلم قال« :إذا أ ْن َفق املسلم نفق ًة عىل ِ ِ
كانت له صدَ َق ًة»(.((2
يت َِس ُبها؛ ْ
ْ
أهله وهو َ ْ
احلديث الرابع :عن املقدام بن معد يكرب ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم« :ما أط َع ْم َت ن ْف َسك فهو َ
لك صدق ٌة ،وما أ ْط َع ْم َت َولدَ ك فهو
لك صدق ٌة ،وما أ ْطعم َت زوجت ََك فهو لك صدَ َق ٌة ،وما أ ْطعم َت ِ
خاد َمك فهو َ
لك
ْ
َْ
َْ
صدَ ق ٌة»(.((3
احلديث اخلامس :عن أيب أمامة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم« :من َأن َف َق عىل ِ
ف هبا فهي صدَ ق ٌة ،و َم ْن أ ْن َفق عىل ا ْمر َأتِه
نفسه ن َفق ًة َيست َِع ُّ
َ ْ
ِ
وو ِ
ِ
لده
وأهل ب ْيته فهي صدَ َق ٌة»(.((3
َ
احلديث السادس :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم
ٍ
بصدقة ،فقال ٌ
دينار؟ قالَ « :أن ِْف ْق ُه َع َل َن ْف ِس َك « .قال :عندي آخر؟
رجل :عندي ٌ

( ((2النيسابوري ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي ،صحيح مسلم ،املحقق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،كتاب
الزكاة ،باب فضل النفقة عىل العيال واململوك ،وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم ،رقم احلديث ( ،)995ج  ،2ص.692
( ((2البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،املحقق :حممد زهري بن نارص النارص ،دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ ،كتاب اإليامن،
باب ما جاء إن األعامل بالنية واحلسبة ولكل امرئ ما نوى ،رقم احلديث ( ،)56ج ،1ص .20مسلم ،كتاب الوصية ،باب الوصية بالثلث ،رقم احلديث
( ،)1628ج ،1ص.30
( ((2البخاري ،كتاب النفقات ،باب فضل النفقة عىل األهل ،رقم احلديث ( ،)5351ج ،7ص .62مسلم ،كتاب الزكاة ،باب فضل النفقة والصدقة
عىل األقربني والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مرشكني ،رقم احلديث ( ،)1002ج ،2ص.695
( ((3رواه أمحد بإسناد جيد ،وصححه األلباين :الشيباين ،أمحد بن حممد بن حنبل ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،املحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد،
وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ  2001 -م ،ج ،28ص .417األلباين ،حممد نارص الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء
من فقهها وفوائدها ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل 1415 ،هـ  1995 -م ،ج ،1ص.814
( ((3رواه الطرباين وحسنه اهليثمي يف جممع الزوائد :الطرباين ،سليامن بن أمحد بن أيوب ،املعجم األوسط ،املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد
املحسن بن إبراهيم احلسيني ،دار احلرمني ،القاهرة ،ج ،4ص .173اهليثمي ،نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،املحقق:
حسام الدين القديس ،مكتبة القديس ،القاهرة 1414 ،هـ 1994 ،م ،ج ،3ص.120
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قالَ « :أن ِْف ْقه َع َل َزوجتِ َك» .قال :عندي آخر؟ قالَ « :أن ِْف ْقه َع َل َخ ِ
ْت
اد ِم َكُ ،ث َّم َأن َ
ُ
ْ َ
ُ
(((3
ص».
َأ ْب َ ُ

احلديث السابع :عن عمرو بن أمية قال :مر عثامن بن عفان -أو عبد الرمحن بن
ٍ
فم َّر به عمرو بن أمية ،فاشرتاه وكساه امرأته ُس َخ ْي َل َة
اس َت ْغ َل ُه َ ،
عوف -بِ َم ْرط َف ْ
فم َّر به عثامن -أو عبد الرمحن -فقال :ما فعل
بنت ُع َب ْيدَ َة بن احلارث بن املطلبَ ،
املِ ْر ُط الذي ا ْب َت ْع َت؟ قال عمرو :ت ََصدَّ ْق ُت به عىل ُس َخ ْي َل َة بنت ُع َب ْيدَ َة بن احلارث،
فقالَ :أ َو ُّ
كل َما َصنَ ْع َت إِ َل َأ ْه ِل ِك َصدَ َق ٌة؟ قال عمرو :سمعت رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم يقول ذلك ،فذكر ما قال عمرو لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،
«صدَ َق َع ْم ٌرو ك ُُّل َما َصنَ ْع َت إِ َل َأ ْه ِل َك َ ،ف ُه َو َصدَ َق ٌة
فقال صىل اهلل عليه وسلمَ :
َع َل ْي ِهم»(.((3

المبحث الرابع :المحفزات السلوكية في أحاديث النفقة الزوجية

ً
أول :وصف النفقة عىل الزوجة بأهنا «صدقة»

وقد ورد يف نصوص األحاديث وبعبارات خمتلفة وصف النفقة عىل الزوجة
بأهنا صدقة ،والصدقة يف اللغة ما خيرجه اإلنسان من ماله عىل وجه القربة(،((3
ويف اصطالح الفقهاء فإن الصدقة هي متليك يف حياة اإلنسان بغري عوض عىل
وجه القربة إىل اهلل تعاىل( ،((3والنصوص الرشعية قد وردت فيها الصدقة بمعنى
( ((3أخرجه البخاري يف األدب املفرد وحسنه األلباين :البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري ،حقق أحاديثه وعلق عليه:
حممد نارص الدين األلباين ،دار الصديق للنرش والتوزيع ،الطبعة الرابعة 1418 ،هـ  1997 -م ،ص .92
( ((3أخرجه ابن حبان يف صحيحه ،وحسنه لغريه األلباين :البستي ،حممد بن حبان ،اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ،ترتيب :األمري عالء الدين
عيل بن بلبان الفاريس ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل 1408 ،هـ 1988 -م ،ج،10
ص .49األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،احلديث رقم ( ،)1024ج ،3ص.22
( ((3األصفهانى ،أبو القاسم احلسني بن حممد ،املفردات يف غريب القرآن ،املحقق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية – دمشق ،بريوت،
الطبعة األوىل 1412 ،هـ .ص.480
( ((3وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،مطابع دار الصفوة ،مرص ،الطبعة األوىل 1404 ،هـ.323 /26 .
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من خالل استعراض األحاديث وألفاظها ومدلوالهتا يمكن الوقوف عىل بعض
النقاط املهمة التي يمكن استخدامها يف التحفيز للنفقة الزوجية وهي كام ييل:
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ٱلصدَ َقـ ُٰت لِل ُف َق َر ِاء َوٱ َمل َسـ ِٰك ِ
نی ((3(}...كام
الزكاة الواجبة كام يف قوله تعاىل {إِن ََّم َّ
وردت بمعنى صدقة التطوع وهو الغالب يف إطالقها كام يف قوله تعاىل {إِ ْن ُت ْبدُ وا
الصدَ َق ِ
ات َفنِ ِع َّم ِه َي}( ،((3كام وردت بمعنى الوقف كام يف حديث عمر ريض اهلل
َّ
تعاىل عنه ( ..تصدق بأصله ال يباع وال يوهب) ،ووردت لوصف أي نوع من
أنواع اخلري واملعروف كام يف احلديث (كل معروف صدقة) ،فالصدقة هلا معنى
عام يندرج فيه كل ما هو واجب ومندوب ،ومعنى خاص وهو ما خيتص بصدقة
التطوع وهو املقصود من اللفظ عند إطالقه ،ويف هذا يقول اخلطيب الرشبيني:
«صدقة التطوع هي املرادة عند اإلطالق غال ًبا ،ويفهم هذا من كالم سائر الفقهاء
أيضا»(.((3
ً

والنفقة عىل الزوجة واجبة برصيح نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية،
ومع اختالف الفقهاء يف تفاصيل النفقة وحدودها إال أهنم متفقون عىل وجوب
نفقة الزوجة من مال زوجها( ،((3وحكى الشوكاين انعقاد اإلمجاع عىل وجوب
نفقة الزوجة( ،((4ورغم أن النفقة عىل الزوجة واجبة إال أن إطالق لفظ الصدقة
عليها ويف مواطن خمتلفة يف األحاديث النبوية له دالالت أخرى منها احلث عليها
وتقديمها عىل غريها من الصدقات فهي مع وجوهبا إال أهنا قربة من القربات
يتحصل هبا باذهلا األجر كام يف صدقات التطوع بل أعظم ،يقول املهلب« :النفقة
عىل األهل واجبة باإلمجاع  ،وإنام سامها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم
بالواجب ال أجر هلم فيه  ،وقد عرفوا ما يف الصدقة من األجر  ،فعرفهم أهنا هلم
صدقة حتى ال خيرجوها إىل غري األهل إال بعد أن يكفوهم  ،ترغيب ًا هلم يف تقديم
الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع»( ،((4وأشار األصفهاين يف لفتة لغوية إىل داللة
أخرى من دالالت إطالق لفظ الصدقة عىل النفقة الواجبة وذلك للحث عىل

( ((3سورة التوبة.60 :
( ((3سورة البقرة.271 :
( ((3الرشبيني ،حممد بن أمحد اخلطيب ،مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1415 ،هـ.120 /3 .
( ((3ابن املنذر ،حممد بن إبراهيم ،اإلمجاع ،حتقيق ودراسة :فؤاد عبد املنعم أمحد ،دار املسلم ،الرياض ،الطبعة األوىل 1425 ،هـ .ص.83
( ((4الشوكاين ،حممد بن عيل  ،نيل األوطار  ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار احلديث ،مرص ،الطبعة :األوىل1413 ،هـ.381 /6 .
( ((4العسقالين ،أمحد بن عيل بن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،ه.498 /9 .
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الصدق يف
حترى صاحبها ّ
يسمى الواجب صدقة إذا ّ
اإلحسان فيها فقال« :وقد ّ
فعله»(.((4

ومع استشعار األجر عىل النفقة الواجبة عىل الزوجة عىل وجه اخلصوص بإطالق
لفظ الصدقة وما يوحي به من استحضار األحاديث واآليات الواردة يف فضائل
الصدقات ،فإن هناك دالالت قد يستصحبها الزوج حال استشعر التصاق مفهوم
الصدقة بنفقته الواجبة عىل زوجه من أحكام الصدقات كعدم جواز الرجوع فيها
أو إتباعها باملن واألذى ،ورضورة حتري احلالل يف اكتساهبا ،وحتري األجود يف
انفاقها إىل غري ذلك من أحكام الصدقات التي يمكن للزوج أن يستشعرها يف
نفقته عىل زوجه.

( ((4األصفهاين ،مرجع سابق ،ص.480
( ((4العسقالين ،مرجع سابق.498 /9 ،
( ((4النووي ،حميي الدين حييى بن رشف ،املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،ه.88 /7.
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 اشرتاط النية فيهاقيدت بعض أحاديث النفقة عىل الزوجة كون هذه النفقة صدقة يؤجر عليها
بألفاظ منها قوله صىل اهلل عليه وآله وسلم (حيتسبها) ،ويف حديث آخر (تبتغي هبا
وجه اهلل) ،وكال اللفظني يدالن عىل نفس املعنى وهو اشرتاط النية وابتغاء األجر
واالحتساب ،وهذا القيد ورد يف بعض أحاديث النفقة عىل الزوجة دون بعضها،
فهل األحاديث املطلقة ُتمل عىل املقيد منها ويكون الرشط مطر ًدا يف اجلميع؟
وما داللة ذلك؟
محل العلامء املطلق يف هذه األحاديث عىل املقيد ،وقد قال ابن حجر رمحه اهلل
تعاىل يف الفتح وهو يتحدث عن لفظة (حيتسبها)« :وهذا مقيد ملطلق ما جاء يف
أن اإلنفاق عىل األهل صدقة»( ،((4وقال اإلمام النووي« :املراد بالصدقة والنفقة
املطلقة يف باقي األحاديث إذا احتسبها ومعناه أراد هبا وجه اهلل تعاىل»( ،((4ويف
فيض القدير وهو يتحدث عن احلديث املطلق يف النفقة عىل الزوجة قال املناوي:
«ظاهر هذا أنه ال يشرتط يف حصول الثواب نية القربة لكنه مقيد يف أخبار أخر
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بقوله وهو حيتسبها فيحمل املطلق عىل املقيد»(.((4
وداللة هذا القيد أن من مل ينو األجر وهو ينفق عىل زوجته فإنه ال حيصل له أجر
الصدقة لكنه يكون قد أدى ما أوجبه اهلل تعاىل عليه من النفقة عىل زوجته وبرئت
ذمته ألن النفقة تعترب من األحكام املعقولة املعنى ،ويفصل اإلمام النووي رمحه
اهلل تعاىل يف ذلك فيقول« :ال يدخل فيه من أنفقها ً
ذاهل ولكن يدخل املحتسب،
وطريقه يف االحتساب أن يتذكر أنه جيب عليه اإلنفاق عىل الزوجة ......فينفق
بنية أداء ما أمر به وقد أمر باإلحسان إليهم واهلل أعلم»(.((4
ومؤدى ما سبق أن النية قبل اإلنفاق عىل الزوجة رشط حلصول أجر الصدقة
منها ،فال يرتبط بأي غرض دنيوي آخر ،وعىل الزوج أن يستشعر ذلك حال إنفاقه
عىل زوجه فيجعل العالقة املبارشة بينه وبني اهلل تعاىل يف غرض اإلنفاق فال يشق
اإلنفاق عليه بل يسعد بذلك تقر ًبا إىل اهلل تعاىل.
ثان ًيا :التفضيل
تدل األحاديث الواردة يف النفقة عىل الزوجة عىل تفضيل هذه النفقة من ناحية
أجرا من النفقات األخرى كاإلنفاق يف اجلهاد أو عتق
ترتب األجر ،فهي أعظم ً
الرقاب أو عىل املساكني ،كام أن األحاديث ترشد إىل تقديم اإلنفاق عىل الزوجة
عىل غريه من أبواب اإلنفاق عىل الغري من النفقات الواجبة أو املندوبة ،ومل خيتلف
العلامء يف تقديم النفقة عىل الزوجة عىل النفقة عىل الوالدين وغريمها ،واختلفوا
يف أهيام يقدم النفقة عىل الزوجة أم عىل األوالد؟ وذلك الختالف الروايات يف
األحاديث الواردة فبعضها ورد بتقديم الولد وبعضها بتقديم الزوجة ،واختلفت
تعليالت الفقهاء بناء عىل ذلك ،فمن قدم الولد عىل الزوجة ع ّلل بأن الولد إن
ضيعه الوالد مل جيد من ينوب عنه باإلنفاق عليه ،لكن الزوجة إن مل ينفق عليها
حمرم( ،((4لكن الراجح
كان التفريق بينهام فتؤول إىل من ينفق عليها من زوج أو َ
( ((4املناوي ،عبد الرؤوف بن تاج العارفني ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري ،املكتبة التجارية الكربى ،مرص ،الطبعة األوىل1356 ،ه.33 /5 .
( ((4النووي ،مرجع سابق.89 /7 ،
حممد بكر زهران ،وزارة األوقاف والشؤون ِاإلسالمية
( ((4الرافعي ،عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم ،رشح مسند الشافعي ،حتقيق :أبو بكر وائل َّ
إدارة الشؤون ِ
اإلسالمية ،قطر ،الطبعة األوىل 1428 ،هـ.359 /3 .
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واهلل أعلم هو تقديم الزوجة عىل الولد لورود النص الرصيح بذلك يف حديث أيب
هريرة ريض اهلل تعاىل عنه.
وكام أن التفضيل للنفقة الزوجية يف املرتبة فهو كذلك تفضيل يف الثواب ،وهذا ما
أجرا الذي أنفقته عىل أهلك) ،وزيادة األجر هنا لعدة
دل عليه حديث (أعظمها ً
اعتبارات يمكن تلخيصها بعد تتبع أقوال العلامء يف رشح هذا احلديث فيام ييل:

ثال ًثا :مراعاة التودد واإلحسان

اإلحسان مبدأ عظيم من مبادئ اإلسالم ،وهو أحد مراتب الدين وأعالها،
وقد تواردت النصوص الرشعية باحلث عىل مراعاة هذا املبدأ يف عبادات املرء
وتعامالته حتى مع احليوان ،والنفقة عىل الزوجة كام أهنا واجبة دعت إليها
الرشيعة ورتبت األجر عليها ،فإن األحاديث أشارت إىل مراعاة اإلحسان فيها
من خالل رسم صورة هلذا التعامل يف قوله صىل اهلل عليه وآله وسلم« :حتى ما
جتعل يف فم امرأتك» ،فاإلحسان يف النفقة يتعدى من إعطاء املال والطعام وبذله
إىل رفع اللقمة ووضعها يف فم الزوجة ،وهذه الصورة غاية يف التعبري عن ما يرافق
النفقة من إحسان وتودد وبعد عن اجلفاء أو امل ّن و التسخط ،فاملنفق عىل زوجه
مكرها بغري طيب نفس منه.
وفق هذه الصورة أبعد ما يكون عن اإلنفاق
ً
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أن أجر الواجب يزيد بالنية ،فاإلنفاق عىل الزوجة واجب وفيه أجر أداءالواجب ،وابتغاء األجر زيادة يف األجر.
النفقة عىل فرض العني (النفقة عىل الزوجة) أفضل من النفقة عىل فرضالكفاية ،كأبواب النفقات األخرى.
أجرا من املندوبة.
النفقة الواجبة أعظم ًألن املنفق عىل الزوجة أنفق واج ًبا والنفقة الواجبة أبعد عن احلمد عليها،بخالف نفقة التطوع التي يرى فيها املنفق أنه أنفق بفضله ،واألعامل
تتفاضل بقدر خلوصها هلل تعاىل وابتعادها عن حظوظ الدنيا.
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كام أن الرتكيز عىل هذه الصورة وإثبات األجر عليها فيه زيادة ترغيب وحث فإن
الرجل « إذا وضع اللقمة يف فيها فإنام يكون ذلك يف العادة عند املالعبة واملالطفة
والتلذذ باملباح فهذه احلالة أبعد األشياء عن الطاعة وأمور اآلخرة ومع هذا فأخرب
صىل اهلل عليه وسلم أنه إذا قصد هبذه اللقمة وجه اهلل تعاىل حصل له األجر بذلك
فغري هذه احلالة أوىل بحصول األجر إذا أراد وجه اهلل تعاىل»(.((4

فالتودد واملالطفة يف طريقة اإلنفاق عىل الزوجة قد يصاحبها شهوة يف حاهلا
ومآهلا ال ينفي األجر املرتتب عىل ذلك ،فالرجل ينفق عىل زوجه بطريقة قد ال
ختلو من شهوة ،وقد ينفق عليها بام يعود عىل بدهنا ولباسها بام يلتذ به وهو مع
ذلك متحصل لألجر.

المبحث الخامس :الدراسة الميدانية
هذا املبحث يستعرض نتائج الدراسة امليدانية التي قام هبا الباحثان ،لغرض
التحقق من فرضيتي الدراسة ،وقد تم اختيار داللة واحدة من دالالت أحاديث
النفقة عىل الزوجة لدراسة أثر استخدامها كمحفز مؤثر عىل عامل اإلنفاق وزيادة
الدخل ،وقد كانت إجراءات هذه الدراسة حسب ما ييل:

إجراءات الدراسة الميدانية
أداة الدراسة الميدانية:

استخدم الباحثان استامرة االستبانة كوسيلة رئيسية جلمع البيانات من عينة
الدراسة.

 /1وصف االستبانة:
القسم األولى :معلومات عامة:
( ((4النووي ،مرج سابق.78 /11 ،
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ويتضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة ،متثلت يف (السن ،سنوات
الزواج ،املستوى التعليمي ،عدد الزوجات ،عدد األبناء الذكور واالناث ،املهنة،
متوسط الدخل السنوي).

القسم الثانية :البيانات األساسية:
احتوى هذا القسم عىل عدد ( )12عبارة طلب من أفراد عينة الدراسة أن حيددوا
استجابتهم عنام تصفه كل عبارة وتوزعت كالتايل:

العبارة األوىل عبارة عن سؤال منفرد تم طلب اإلجابة عليه بأحد املستويات
اخلمسة (مطلق ًا ،نادر ًا ،أحيان ًا ،غالب ًا ،دائ ًام) ،أما ( )11عبارة فتوزعت عىل
فرضيتني تم طلب اإلجابة وفق ًا لقياس «ليكرت» اخلاميس املتدرج الذي يتكون
من مخسة مستويات (موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق بشدة).
وقد تم توزيع هذه عبارات الدراسة كام ييل:

عينة الدراسة:
تم اختيار مفردات عينة البحث من جمتمع الدراسة الذي يشمل فئة الرجال
املتزوجني ،من عدد من الدول يف ثالث قارات أسيا وأفريقيا وأوروبا ،وتم
اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيط ،ألن املوضوع ال حيتاج حتديد فئة معينة وال
منطقة معينة ،وقد تم توزيع االستبانة يف شهر نوفمرب 2020بعدد ( )250استبانة
لعينة الدراسة ،وتم اسرتجاع عدد ( )250استامرة بنسبة (.)%100

األساليب اإلحصائية المستخدمة:
ولتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياهتا تم استخدام الربنامج اإلحصائي
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أما بقية األسئلة فقد توزعت عىل الفرضيتني الفرضية األوىل تتضمن ( )7عبارات،
والفرضية الثانية تتضمن ( )4عبارات.
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( )SPSSوالذي يشري اختصار ًا إىل احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية ،كام متت
االستعانة بربنامج ميكروسوفت إكسل ( )Excelلتنفيذ األشكال البيانية املطلوبة
يف الدراسة .وكذلك ُاستخدمت األساليب اإلحصائية التالية:

1 .التكرارات والنسب املئوية إلجابات أفراد العينة عىل العبارات.
2 .الرسومات البيانية والنسب املئوية إلجابات فراد عينة الدراسة
3 .ألفا كرونباخ ( )Alpha Cronbachحلساب معامل الثبات والصدق
اإلحصائي.
4 .الوسط احلسايب ( )Meanواالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة عىل
العبارات.
5 .اختبار بريسون ( )Pearsonالختبار العالقات واالتساق الداخيل
لالستبانة.

ثبات االستبانة:

ثبات االستبانة هو أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع
االستبانة أكثر من مرة حتت نفس الظروف والرشوط ،أو بعبارة أخرى أن ثبات
االستبانة يعني االستقرار يف نتائج االستبانة وعدم تغيريها بشكل كبري فيام لو تم
إعادة توزيعها عىل أفراد العينة عدة مرات خالل فرتات زمنية معينة.
وقد استخدم برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية ( )SPSSإلجياد معمل
الثبات بطرية ألفا كرونباخ
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جدول رقم ( )1معامل الثبات ألفا كرونباخ والصدق لفرضيات االستبانة األربع
م

الفرضية

عدد
الفقرات

معامل
الثبات

درجة
الصدق

1

الفرضية األوىل :توجد عالقة ذات داللة
احصائية بني استشعار الصدقة عند النفقة عىل
الزوجة واإلنفاق

7

0.901

0.949

2

الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة
احصائية بني استشعار الصدقة عند النفقة عىل
الزوجة والدخل
معامل الثبات والصدق للفرضيتني

4

0.836

0.914

12

0.924

0.961

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة ،اخلرطوم2020 ،م.

صدق االستبانة :يقصد بصدق االستبانة أن تقيس فرضيات االستبانة ما وضعت
لقياسه ،وقام الباحثان بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتني:

- 1صدق المحكمين :عرض الباحثان االستبانة عىل جمموعة من املحكمني،
وقد استجاب الباحثان آلراء املحكمني وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل يف
ضوء املقرتحات املقدمة ،وبذلك خرجت االستبانة يف صورهتا النهائية.
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ويتضح من النتائج املوضحة يف اجلدول ( )1أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت
مرتفعة جد ًا لكل فرضية من فرضيتي الدراسة ،وكانت ) (0.836 – 0.901لكل
فرضية .كذلك كانت قيمة معامل ألفا جلميع فقرات االستبانة كانت ()0.924
وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع جدا يكاد يقرتب من الثبات التام ،وكذلك
درجة الصدق كانت ( )0.914 - 0.949لكل فرضية وكانت درجة الصدق جلميع
الفقرات ( )0.961وهي درجة مرتفعة جد ًا ،فتكون االستبانة يف صورهتا النهائية
قابلة للتوزيع.
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ً

 - 2صدق االستبانة إحصائيا :ويتضح ذلك من اجلدول ( )1حيث وأن الصدق
يساوي مربع الثبات ،وبذلك تم التأكد من ثبات استبانة الدراسة ألن قيمة ألفا
أعىل من ( )0.70مما جيعله عىل ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل
النتائج واإلجابة عىل فرضيات الدراسة.

االتساق الداخلي :يقصد بصدق االتساق الداخيل مدى اتساق كل فقرة من

فقرات االستبانة مع الفرضية الذي تنتمي إلية هذه الفقرة ،وقد قام الباحثان
بحساب االتساق الداخيل لالستبانة وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط
بني كل فقرة من فقرات ابعاد االستبانة والدرجة الكلية للفرضية نفسه.

الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند
النفقة عىل الزوجة واإلنفاق.
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جدول ( )2معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية األوىل والدرجة الكلية للفرضية

1

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من اإلنفاق عىل املأكل واملرشب للزوجة

0.823

0.000

2

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من اإلنفاق عىل املالبس للزوجة

0.795

0.000

3

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من اإلنفاق عىل الرعاية الصحية للزوجة

0.825

0.000

4

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من اإلنفاق عىل متطلبات السكن للزوجة

0.876

0.000

5

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من اإلنفاق النقدي عىل الزوجة

0.832

0.000

6

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من اإلنفاق عىل السلع االستهالكية للزوجة

0.733

0.000

7

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تسعى لرتشيد اإلنفاق بصورة أكرب

0.673

0.000

الفقرة

م

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة ،اخلرطوم2020 ،م

يوضح جدول ( )2معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية األوىل

والدرجة الكلية للفرضية ،والذي يبني أن معامالت االرتباط مرتفعة لكل فقرة

وتراوحت بني ( )0.876 - 0.673ويدل عىل وجود عالقة طردية إجيابية بني الفرضية
وفقراهتا عند مستوى معنوية أقل من ( ،)0.05وبذلك تعترب الفرضية متسقة داخلي ًا

وصادقة ملا وضعت لقياسه.

الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند
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معمل
االرتباط

القيمة
االحتاملية
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النفقة عىل الزوجة والدخل.

جدول ( )3معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الثانية والدرجة الكلية للفرضية
معمل
االرتباط

القيمة
االحتاملية

1

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة يزيد
من حرصك عىل زيادة دخلك

0.877

0.000

2

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة يزيد
من حرصك عىل تنويع مصادر دخلك

0.849

0.000

3

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة يزيد
من حرصك عىل إتقان عملك

0.861

0.000

4

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق عىل الزوجة يزيد
من حرصك عىل حتري احلالل يف مصادر دخلك

0.780

0.000

م

الفقرة

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة ،اخلرطوم2020 ،م

يوضح جدول ( )3معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات الفرضية الثانية
والدرجة الكلية للفرضية ،والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة مرتفعة
وتراوحت بني ( ،)0.877 - 0.78ويدل عىل وجود عالقة طردية بني الفرضية
وفقراهتا عند مستوى معنوية أقل من ( ،)0.05وبذلك تعترب الفرضية متسقة
داخلي ًا وصادقة ملا وضعت لقياسه.

عرض النتائج وتحليلها واختبار فرضيات الدراسة
ً
أوال :المعلومات العامة :وتتضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة

وهي (السن ،سنوات الزواج ،املستوى التعليمي ،عدد الزوجات ،املهنة ،متوسط
الدخل السنوي).
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جدول ( )4توزيع املتغريات الديموغرافية لعينة البحث
املتغري

السن

فئات املتغري

العدد

النسبة املئوية

من  20إىل  30سنة

31

12.4

أكثر من  40سنة

141

56.4

أقل من  20سنة

من  31إىل  40سنه

250

من  5سنوات  10 -سنوات

39

15.6

املجموع

250

%100

15

6.0

أقل من  5سنوات

املستوى التعليمي

أكثر من  10سنوات

جامعي

66

ثانوي

واحدة

210

اثنتان

72.4
2.0

26.4

65.6

250

%100

34

13.6

6

ثالث

12.0

84

2.4

اإلمجايل

250

100

أعامل حرة

64

25.6

طالب

12

4.8

250

100

93

37.2

150
15

عاطل

9

اإلمجايل

أقل من  1000دوالر

 5000 – 1001دوالر

 10000 – 5001دوالر

98
33

 50000 – 10001دوالر

18

اإلمجايل

250

أكثر من  50000دوالر

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة.
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8

60.0
6.0

3.6

39.2
13.2
7.2

3.2
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ما فوق جامعي

164

أخرى

متوسط الدخل السنوي

181

دون الثانوي

موظف

املهنة

30

5

املجموع

عدد الزوجات

76

30.4

%100

املجموع

سنوات الزواج

2

0.8
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يتضح للباحث من اجلدول ( )4أن توزيع البيانات الشخصية عىل املتغريات
الديموغرافية كان كاآليت:
أ .السن :غالبية أفراد عينة الدراسة حسب السن من الفئة (أكثر من  40سنة)
حيث بلغ عددهم ( )141فرد ًا وبنسبة ( ،)%56.4ثم يليهم األفراد من الفئة (من
 31إىل  40سنه) حيث بلغ عددهم ( )76فرد ًا وبنسبة ( ،)%30.4ثم يليهم األفراد
من الفئة (من  20إىل  30سنه) حيث بلغ عددهم ( )31أفراد وبنسبة (  ،)%12.4ثم
يليهم األفراد من الفئة (أقل من  20سنة) حيث بلغ عددهم ( )2فردين وبنسبـــة
( (%0.8فكون غالبية أفراد العينة تزيد أعامرهم عن أربعني سنة يزيد من قوة
نتائج االستبانة كوهنم من ذوي اخلربة والنضج يف التعامل.

ب .سنوات الزواج :غالبية أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الزواج من الفئة
(أكثر من  10سنوات) حيث بلغ عددهم ( )181فرد ًا وبنسبة ( ،)%72.4ثم
يليهم األفراد من الفئة (من  5سنوات  10 -سنوات) حيث بلغ عددهم ()39
فرد ًا وبنسبة ( ،)%15.6ثم يليهم األفراد من الفئة (أقل من  5سنوات) حيث بلغ
عددهم ( )30فرد ًا وبنسبة ( .)%12مما يشري إىل أن غالبية العينة تزيد فرتة زواجهم
عن  10سنوات وهذا جيعل املعلومات أكثر صد ًقا ودقة.

ج .المستوى التعليمي :غالبية أفراد عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي
من الفئة (ما فوق جامعي) حيث بلغ عددهم ( )164فرد ًا وبنسبة ( ،)%65.6ثم
يليهم األفراد من الفئة (جامعي) حيث بلغ عددهم ( )66فرد ًا وبنسبة (،)26.4%
ثم يليهم األفراد من الفئة (ثانوي) حيث بلغ عددهم ( )15فرد ًا وبنسبة (.)6%
ثم يليهم األفراد من الفئة (دون الثانوي) حيث بلغ عددهم ( )5أفراد وبنسبة
( .)%2مما يشري إىل أن أفراد العينة من أصحاب الشهادات العليا فوق اجلامعية
فهم ملفردات االستبانة.
وهذا جيعل النتائج أكثر صد ًقا ودقة كون هذه الطبقة أكثر ً
د .عدد الزوجات :غالبية أفراد عينة الدراسة متزوج من زوجة واحدة حيث
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بلغ عددهم ( )210فرد ًا وبنسبة ( ،)%84ثم يليهم األفراد املتزوجون من زوجتني
حيث بلغ عددهم ( )34فرد ًا وبنسبة ( ،)%13.6ثم يليهم األفراد املتزوجون من
ثالث زوجات حيث بلغ عددهم ( )6أفراد وبنسبة ( .)%2.6وهذه النسبة معربة
عن طبيعة املجتمع الذي يغلب عليه الزواج بزوجة واحدة فهي تعرب بصدق عن
طبيعة املجتمع حمل الدراسة.

و .متوسط الدخل السنوي :غالبية أفراد عينة الدراسة حسب متوسط الدخل
السنوي من أصحاب الدخل السنوي (أقل من  1000دوالر) حيث بلغ عددهم
( )98فرد ًا وبنسبة ( ،)%39.2ثم يليــــهم األفراد مـــن أصحـــاب الدخل
( 5000 – 1001دوالر) حيث بلغ عددهم ( )93فرد ًا وبنسبة ( ،)%37.2ثم يليهم
األفراد من أصحاب الدخل السنوي ( 10000 – 5001دوالر) حيث بلغ عددهم
( )33فرد ًا وبنسبة ( ،)%13.2ثم يليهم األفراد من أصحاب الدخل السنوي
(50000 – 10001دوالر) حيث بلغ عددهم ( )18فرد ًا وبنسبة (،)%7.2ثم يليهم
األفراد أصحاب الدخل السنوي (أكثر من  50000دوالر) حيث بلغ عددهم ()8
فرد ًا وبنسبة ( .)%3.2مما يشري إىل النسبة األكرب من ذوي الدخل املحدود وذلك
ألن العينة توجهت يف املقام األول نحو جمتمع الباح َثني وهي اليمن.
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هـ  .المهنة :غالبية أفراد عينة الدراسة حسب املهنة من الفئة (موظف) حيث بلغ
عددهم ( )150فرد ًا وبنسبة ( ،)%60ثم يليهم األفراد من الفئة (أعامل حرة) حيث
بلغ عددهم ( )64فرد ًا وبنسبة ( ،)%25.6ثم يليهم األفراد من الفئة (عاطل) حيث
بلغ عددهم ( )15فرد ًا وبنسبة ( ،)%6ثم يليهم األفراد من الفئة (طالب) حيث
بلغ عددهم ( )12فرد ًا وبنسبة ( ،)%4.8ثم يليهم األفراد من الفئة (أخرى) حيث
بلغ عددهم ( )9أفراد وبنسبة ( .)%3.6مما يشري إىل أن الغالبية موظفون سواء يف
القطاع احلكومي أو اخلاص ألن أغلب العينة من أصحاب الشهادات العليا وهذه
الفئة تتجه يف الغالب للعمل الوظيفي ،وهي فئة تشعر بنوع من االستقرار أكثر من
غريهم ،مما جيعل اإلجابات أكثر ثباتًا.
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ً
ثانيا :فرضيات الدراسة:

تم استخدام مقايس ليكارت اخلاميس يف حتليل االستبانة حيث تم ترميز ك ً
ال من
(مــوافق بشــدة ،مــوافق ،مـحايد ،وغـري موافق ،وغري موافق بشدة) باألرقام
( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عىل التوايل.

ُأدخلت البيانات للجهاز احلاسب اآليل واستخدم برنامج ( )SPSSو ُقسمت فيها
املتوسطات إىل مخس فئات متقاربة يف الطول كون املقياس مخاسي ًا ،وحدد مدى
تلك املتوسطات هلذه الفئات ودرجة املوافقة كام ييل:
مستوى املوافقة من  5إىل  1أي طول الفرتة = .0.8=4/5
واجلدول ( )5يوضح ذلك.

جدول ( )5توزيع درجات املوافقة حسب املتوسطات احلسابية
قيمة درجة
املوافقة

احلدود احلقيقية للمتوسط احلسايب

درجة املوافقة

احلد األدنى

احلد األعىل

1

1

أقل من 1.8

غري موافق بشدة

2

من ()1.8

أقل من 2.6

غري موافق

3

من ()2.6

أقل من 3.4

حمايد

4

من ()3.4

أقل من 4.2

موافق

5

من ()4.2

5

موافق بشدة

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة.

أ .عبارات الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة احصائية بين استشعار

الصدقة عند النفقة على الزوجة واإلنفاق .من وجهة نظر عينة الدراسة ،وفق ًا
ألداة البحث وذلك عىل النحو التايل:
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جدول ( )6التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األوىل
م

1

2

3

4

6

7

استشعار مفهوم
الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك
تزيد من اإلنفاق
عىل املأكل واملرشب
للزوجة
استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من
اإلنفاق عىل املالبس
للزوجة
استشعار مفهوم
الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك
تزيد من اإلنفاق
عىل الرعاية الصحية
للزوجة
استشعار مفهوم
الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك
تزيد من اإلنفاق
عىل متطلبات
السكن للزوجة
استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تزيد من
اإلنفاق النقدي عىل
الزوجة
استشعار مفهوم
الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك
تزيد من اإلنفاق عىل
السلع االستهالكية
للزوجة
استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة
جيعلك تسعى
لرتشيد اإلنفاق
بصورة أكرب

إمجايل اإلجابات للفرضية
ككل
%

ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت
%
ت

23.37

81

موافق

حمايد

96

33

13

27

13.20

5.20

10.80

62

45

26

24.80

18.00

10.40

30

8

20

12.00

3.20

8.00

44

24

21

17.60

9.60

8.40

59

35

26

23.60

14.00

10.40

83

44

33

33.20

17.60

13.20

52

44

31

20.80

17.60

12.40

407

581

363

213

184

33.2

20.74

12.17

10.51

100

3.76
38.40 32.40
37

80

32.00 14.80
111

81

32.40 44.40
61

100

40.00 24.40
41

89

35.60 16.40
26

64

25.60 10.40
52

71

28.40 20.80
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املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة.

193

3.23

4.02

3.62

3.34

3.02

3.28

1.260

1.209

1.190

1.193

1.209

1.175

1.311

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

موافق

1750
3.47

0.967

موافق

2

7

1

3

5

8

6
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5

العبارة

موافق
بشدة

مستوى درجة املوافقة

غري موافق
غري موافق
بشدة

الوسط
احلسايب

االنحراف االجتاه
املعياري العام

الرتتيب
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تشري النتائج يف اجلدول ( )6إىل أن املتوسط احلسايب املرجح للفرضية األوىل بلغ
( ،)3.46وهو يقع بني الفرتة (  )4.2 - 3.4مما يعني أن الفرضية األوىل كان االجتاه
العام لرأي املبحوثني هو (موافق) ،ويشري االنحراف املعياري البالغ ( )0.94إىل
وأيضا من اجلدول ُيالحظ أن اإلجابة (موافق
التقارب يف آراء أفراد عينة البحثً ،
بشدة) حصلت عىل ( )407إجابة من أمجايل جمموع إجابات املبحوثني التي
شملتها الدراسة بنسبة ( ،)%23.37أما اإلجابة (موافق) فحصلت عىل ()581
إجابة بنسبة ( ،)%32.2أما اإلجابة (حمايد) فحصلت ( )363بنسبة (،)%20.74
أما اإلجابة (غري موافق) فحصلت عىل ( )213إجابة بنسبة ( ،)%12.17وكذلك
(غري موافق بشدة) حصلت عىل ( )184إجابة بنسبة ( )%10.51من إمجايل جممع
اإلجابات ( )1750إجابة .مما سبق نستنتج أن الفرضية األوىل (توجد عالقة ذات
داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند النفقة عىل الزوجة واإلنفاق) ومن
خالل إجابات املبحوثني بالدراسة قد حصلت عىل موافقة املبحوثني بنسبة تصل
إىل ( )%56.57من جمموع اإلجابات الكيل.
وعليه :فإن الفرضية تم إثبات صحتها.

ب .عبارات الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة احصائية بني استشعار
الصدقة عند النفقة عىل الزوجة والدخل من وجهة نظر عينة الدراسة ،وفق ًا ألداة
البحث وذلك عىل النحو التايل:
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جدول ( )7التوزيع التكراري واإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية
مستوى درجة املوافقة

العبارة

م

2

استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل
الزوجة يزيد من
حرصك عىل
تنويع مصادر
دخلك

3

استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل
الزوجة يزيد من
حرصك عىل
إتقان عملك

4

استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل
الزوجة يزيد من
حرصك عىل
حتري احلالل يف
مصادر دخلك
إمجايل اإلجابات
للفرضية ككل
%

ت

71

98

حمايد

غري
موافق

30

29

22

11.60

8.80

29

20

28

11.60

8.00

11.20

35

17

26

6.80

10.40

6

19

3.67
%

ت

12.00 39.20 28.40

83

90

3.72
%

ت

36.00 33.20

92

80

3.78
%

ت

14.00 32.00 36.80

172

39

14

4.36
5.60

2.40

7.60

%

15.60 68.80

ت

418

307

108

72

95

41.8

30.7

10.8

7.2

9.5

100
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1.247

1.306

1.294

1.184

موافق

موافق

موافق

موافق
بشدة

1000

3.88

1.05

موافق

4

3

2

1
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1

استشعار مفهوم
الصدقة عند
اإلنفاق عىل
الزوجة يزيد من
حرصك عىل
زيادة دخلك

موافق
موافق
بشدة

الوسط االنحراف االجتاه
الرتتيب
غري موافق احلسايب املعياري العام
بشدة
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تشري النتائج يف اجلدول ( )7إىل أن املتوسط احلسايب املرجح للفرضية األوىل بلغ
( ،)3.46وهو يقع بني الفرتة ( )4.2 - 3.4مما يعني أن الفرضية الثانية كان االجتاه
العام لرأي املبحوثني هو (موافق) ،ويشري االنحراف املعياري البالغ ()1.05
إىل التقارب يف آراء أفراد عينة البحث ،وأيضا من اجلدول ُيالحظ أن اإلجابة
(موافق بشدة) حصلت عىل ( )418إجابة من أمجايل جمموع إجابات املبحوثني
التي شملتها الدراسة بنسبة ( ،)% 41.8أما اإلجابة (موافق) فحصلت عىل ()307
إجابات بنسبة ( ،)% 30.7أما اإلجابة (حمايد) فحصلت ( )108بنسبة (،)% 10.8
أما اإلجابة (غري موافق) فحصلت عىل ( )72إجابة بنسبة ( ،)% 7.2و(غري موافق
بشدة) حصلت عىل ( )95إجابة بنسبة ( )9.5من إمجايل جممع اإلجابات ()1000
إجابة .مما سبق نستنتج أن الفرضية الثانية (توجد عالقة ذات داللة احصائية بني
استشعار الصدقة عند النفقة عىل الزوجة والدخل) ومن خالل إجابات املبحوثني
بالدراسة قد حصلت عىل موافقة املبحوثني بنسبة تصل إىل ( )% 55.75من جمموع
اإلجابات الكيل .وعليه :فإن الفرضية تم اثبات صحتها.

اختبار صحة نتائج فرضيات الدارسة

إلثبات صحة النتائج لفرضيات الدراسة وأنه ال يمكن إرجاعها إىل حمض
الصدفة ،تم استخدام اختبار كاي تربيع (كاي )2الختبار استقاللية حقيقية
ذات داللة إحصائية بني اإلجابات (موافق بشدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري
موافق بشدة) عىل كل عبارات الفرضيات األربع.
أ .الفرضية األولى :توجد عالقة ذات داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند
النفقة عىل الزوجة واإلنفاق .كام يوضح اجلدول (:)8
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جدول ( )8ملخص نتائج اختبار كاي 2لعبارات الفرضية الثانية
درجة
احلرية

الداللة
اإلحصائية

مستوى
الداللة

0.000

ذات داللة
إحصائية

0.000

ذات داللة
إحصائية

م

العبارة

قيمة كاي

1

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تزيد من اإلنفاق
عىل املأكل واملرشب للزوجة

105.28

4

36.28

4

2

3

4

5

7

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تزيد من اإلنفاق
عىل الرعاية الصحية للزوجة
استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تزيد من اإلنفاق
عىل متطلبات السكن للزوجة
استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تزيد من اإلنفاق
النقدي عىل الزوجة
استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تزيد من اإلنفاق
عىل السلع االستهالكية للزوجة
استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تسعى لرتشيد
اإلنفاق بصورة أكرب

154.92

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

83.48

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

49.68

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

43.72

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

16.92

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة.

4

0.002

ذات داللة
إحصائية

يتبن من اجلدول ( )8أن قيمة كاي 2ذات داللة إحصائية لكل عبارات الفرضية
الثانية عند مستوى معنوية أقل ( ،)0.05تدل عىل وجود استقاللية حقيقية بني
درجات اإلجابات ال يمكن إرجاعه إىل حمض الصدفة وأن بيانات العينة تؤيد هذا.
مما تقدم ُيستنتج أن الفرضية األوىل من فرضيات الدراسة (توجد عالقة ذات
داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند النفقة عىل الزوجة واإلنفاق) صحيحة
ومقبولة.
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6

استشعار مفهوم الصدقة عند اإلنفاق
عىل الزوجة جيعلك تزيد من اإلنفاق
عىل املالبس للزوجة

2
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ب .الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند
النفقة عىل الزوجة والدخل.
كام يوضح اجلدول (:)9
جدول ( )9ملخص نتائج اختبار كاي 2لعبارات الفرضية الثانية

م

العبارة

قيمة كاي

1

استشعار مفهوم الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة يزيد من
حرصك عىل زيادة دخلك

87.4

2

3

4

استشعار مفهوم الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة يزيد من
حرصك عىل تنويع مصادر دخلك
استشعار مفهوم الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة يزيد من
حرصك عىل إتقان عملك

استشعار مفهوم الصدقة عند
اإلنفاق عىل الزوجة يزيد من
حرصك عىل حتري احلالل يف
مصادر دخلك

2

درجة
احلرية

الداللة
اإلحصائية

مستوى
الداللة

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

90.28

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

91.08

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

383.96

4

0.000

ذات داللة
إحصائية

املصدر :إعداد الباحثني باالعتامد عىل بيانات االستبانة.

يتبن من اجلدول ( )9أن قيمة كاي 2ذات داللة إحصائية لكل عبارات الفرضية
الثانية عند مستوى معنوية أقل ( ،)0.05تدل عىل وجود استقاللية حقيقية بني
درجات اإلجابات ال يمكن إرجاعه إىل حمض الصدفة وأن بيانات العينة تؤيد
هذا.

مما تقدم ُيستنتج أن الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة (توجد عالقة ذات
داللة احصائية بني استشعار الصدقة عند النفقة عىل الزوجة والدخل) صحيحة
ومقبولة.
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النتائج والتوصيات:
بعد استعراض مفردات الدراسة ،تم اخللوص إىل مجلة من النتائج والتوصيات

من أمهها ما ييل:

النتائج:
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االقتصاد اإلسالمي قائم بطبيعته عىل املنظومة األخالقية والسلوكية التيتراعي طبيعة النفس البرشية وتوجهاهتا.
النصوص الرشعية من القرآن الكريم والسنة النبوية تتضمن يف خطاباهتااآلمرة والناهية دالالت تعترب كمحفزات دافعة لتوجيه السلوك اإلنساين
نحو االمتثال بصورة أتم وأكمل.
من خالل استعراض أحاديث النفقة عىل الزوجة تبني أن النصوص اآلمرةوصفت النفقة بأهنا «صدقة» وقربة وأهنا مفضلة عىل غريها من سائر
الصدقات ،ويمكن استخدام هذه الدالالت للتحفيز نحو امتثال هذا التوجيه
بكفاءة وفاعلية.
ثبت صحة الفرضية األوىل وهي أن استشعار مفهوم الصدقة عند النفقة عىلالزوجة يزيد من اإلنفاق.
استشعار مفهوم الصدقة عند النفقة عىل الزوجة يزيد من إنفاق الزوج عىلالزوجة يف املأكل واملرشب واملالبس والرعاية الصحية ومتطلبات السكن
واإلنفاق النقدي والسلع االستهالكية.
استشعار مفهوم الصدقة عند النفقة عىل الزوجة يزيد من حرص الزوج عىلترشيد اإلنفاق.
ثبت صحة الفرضية الثانية وهي أن استشعار مفهوم الصدقة عند النفقة عىلالزوجة يزيد من احلرص عىل زيادة الدخل
-استشعار مفهوم الصدقة عند النفقة عىل الزوجة يزيد من حرص الزوج عىل
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تنويع مصادر الدخل وإتقان العمل وحتري احلالل فيه.

التوصيات:

دعوة الباحثني ملزيد من الدراسات حول تطبيقات االقتصاد السلوكي يفاالقتصاد اإلسالمي ،والبحث يف النصوص الرشعية اخلاصة باملعامالت
املالية ودالالهتا التحفيزية.
إنشاء مراكز لالقتصاد السلوكي اإلسالمي ،والتنسيق مع اجلهات احلكوميةواملؤسسات وصناع القرار العتامد نتائج الدراسات وتطبيقها يف الواقع.
توسيع جهود الباحثني يف جمال االقتصاد اإلسالمي السلوكي والتوجهنحو مراكز التوجيه السلوكي املختلفة ورفد تلك املراكز ببحوثهم ،إلبراز
خصائص الرشيعة اإلسالمية ودورها يف توجيه السلوك االقتصادي.

المصادر والمراجع
المصادر باللغة العربية:

القرآن الكريمابن املنذر ،حممد بن إبراهيم ،اإلمجاع ،حتقيق ودراسة :فؤاد عبد املنعم أمحد،دار املسلم ،الرياض ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.
ابن عاشور ،حممد الطاهر ،التحرير والتنوير ،لدار التونسية للنرش،تونس1984،م.
أبو السعود ،حممد بن حممد بن مصطفى ،إرشاد العقل السليم إىل مزاياالكتاب الكريم (تفسري أيب السعود) ،دار إحياء الرتاث العريب.
األصفهانى ،أبو القاسم احلسني بن حممد ،املفردات يف غريب القرآن ،املحقق:صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية – دمشق ،بريوت ،الطبعة
األوىل1412 ،هـ.
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األفندي ،حممد أمحد ،مقوالت االقتصاد السلوكي وعالقتها باالقتصادالتقليدي مع إشارة إىل االقتصاد اإلسالمي ،جملة الدراسات االجتامعية،
جامعة العلوم والتكنولوجيا ،اليمن ،املجلد  ،25العدد ،3سبــتمرب ،2019
(.)110 - 85
األلباين ،حممد نارص الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقههاوفوائدها ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل1415 ،
هـ 1995 -م.
البخاري ،حممد بن إسامعيل ،صحيح األدب املفرد ،حقق أحاديثه وعلقعليه :حممد نارص الدين األلباين ،دار الصديق للنرش والتوزيع ،الطبعة
الرابعة 1418 ،هـ 1997 -م.
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