فلسفة المال واإلنفاق في القرآن الكريم
المبحث األول :مفهوم المال في القرآن وأهدافه ووظائفه
أوال :المفهوم
المفهوم األول :أنه هلل عز وجل (كلمة التوحٌد مصدر هذا الوجود)
هً مصدر الخلق و اإلٌجاد ،والملك ،والقوة ،والسلطة ،والعبادة ،والغنى ،والفقر...
قصة قارون فً القرآن الكرٌم أحسن نموذج للفساد والطغٌان االقتصادي.
قصة نبً هللا سلٌمان أحسن نموذج لالستخالف السٌاسً واالقتصادي.
قال تعالى" :وآٌة لهم األرض المٌتة أحٌٌناها وأخرجنا منها حبا فمنه ٌاكلون ...سبحان الذي خلق األزواج كلها"
وقال أٌضا" :أولم ٌروا أنا خلقنا لهم مما عملت أٌدٌنا أنعاما فهم لها مالكون"
وقال أٌضا " :واضرب لهم مثال رجلٌن ،جعلنا ألحدهما جنتٌن من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بٌنهما زرعا"
المفهوم الثاني :للمال فً القرآن الكرٌم :أنه مبنً على االستخالف
واالستخالف فً القرآن له معنٌان :معنى سٌاسً واقتصادي
قال تعالىٌ " :ا داود إنا جعلناك خلٌفة فً األرض فاحكم بٌن الناس بالحق"
وقال أٌضا " :آمنوا باهلل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفٌن فٌه"...
واالستخالف هو محور الصراع فً هذا الوجود.
قال تعالى " :وإذ قال ربك للمالئكة إنً جاعل فً األرض خلٌفة قالوا أتجعل فٌها من ٌفسد فٌها وٌسفك الدماء؟"
ثانيا :األهداف والوظائف ،وسياسة اإلنفاق ،والنتائج واآلثار
 -1الهدف األول للمال :أنه ٌبتغى به الدار اآلخرة.
قال تعالى " :وابتغ فٌما أتاك هللا الدار اآلخرة وال تنس نصٌبك من الدنٌا"...
وقال أٌضا " :وٌسألونك ماذا ٌنفقون قل العفو"...
 -2الهدف الثانً للمال ووظائفهٌ :بتغى به العمارة واالستخالف وٌتضمن كال:
 البحث العلمً وكل ما ٌتفرع عنه من وسائل
 البناء المعماري والحضاري
 التكافل االجتماعً
 العمل الدعوي والجهاد فً سبٌل هللا
 مبدأ األمر بالمعروف والنهً عن المنكر (الصحافة واإلعالم)
سٌاسة اإلنفاق :عملٌة التوازن بٌن اإلمساك (الغل) والبسط
قال تعالى " :وال تجعل ٌدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا"...
مفهوم الحكمة وفق السٌاق القرآنً ضمن قوله تعالىٌ " :وتً الحكمة من ٌشاء."...
مفهوم إلقاء التهلكة وفق السٌاق القرآنً ضمن قوله تعالى " :وأنفقوا فً سبٌل هللا وال تلقوا بأٌدٌكم إلى التهلكة."...

مفهوم القرض الحسن فً القرآن الكرٌم قال تعالى " :من ذا الذي ٌقرض هللا قرضا حسنا...؟ّ".
نتائج وآثار التوظٌف المالً فً القرآن الكرٌم:




عدالة التوزٌع ونظرٌة التوازن االقتصادي فً المجتمع
الرخاء االقتصادي ونظرٌة التداول النقدي
األمن االجتماعً

المبحث الثاني خاصية التشريع القرآني ونظرية مسح الزمان والمكان
أوال :عملٌة التوازن بٌن الكتلة النصٌة فً القرآن الكرٌم والغرٌزة البشرٌة لدى اإلنسان.




مثال عن غرٌزة الجنس وما ٌتفرع عنها من زوج وولد مقابل حقوق الوالدٌن.
غرٌزة حب البقاء والتملك مقابل وجوب اإلنفاق فً سبٌل هللا.
عملٌة الصراع النفسً بٌن الشح والعطاء ،قال تعالى " :ومن ٌوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون"...

ثانٌا :أعظم غرٌزة فً اإلنسان تقوم على غرٌزة "األنا" وحب الذات



غرٌزة حب البقاء (الخلود)
غرٌزة حب الذات والتملك وما ٌتفرع عنها من غرٌزة الجنس وأشٌاء أخرى

قال تعالى " :هل أدلك على شجرة الخلد وملك ال ٌبلى...؟"
ثالثا :فلسفة المال فً مجتمع الرسول ضمن مجالٌن



مجال التكافل االجتماعً – المهاجرون واألنصار( -سورة الحشر)
مجال الدعوة إلى هللا والجهاد فً سبٌل هللا (غزوة تبوك)

المبحث الثالث :مزالق اإلنسان وانحرافه في توظيف المال
أوال :ما ٌتعلق بمفهوم االستخالف (السٌاسً واالقتصادي) ناتج عن الغفلة لدى اإلنسان
نموذج كل من فرعون وقارون
فرعون :ــ أم أنا خٌر من هذا الذي هو مهٌن وال ٌكاد ٌبٌن...؟
ــ ألٌس لً ملك مصر وهذه األنهار تجري من تحتً أفال تبصرون...؟
قارون :ــ قال إنما أوتٌته على علم عندي...
ثانٌا :ما ٌتعلق بالغرائز اإلنسانٌة وعالجها فً القرآن الكرٌم.



غرٌزة حب البقاء (تشٌٌد قصور ،امتالك مزارع )...
غرٌزة الجنس وما ٌترتب علٌها من زوج وولد

ــ عملٌة إثبات الذات فً الحٌاة بٌن الزوجٌن وانعكاسهما على عملٌة اإلنتاج :
ٌثبت الرجل ذاته بما ٌقدمه للمرأة
تثبت المرأة ذاتها باعتمادها على الرجل
ثالثا :العالج من ناحٌة غرٌزة الجنس وما بترتب عنها من زوج وأوالد.

قال تعالىٌ " :أٌها الذٌن آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم"
وقال أٌضا " :إنما أموالكم وأوالدكم فتنة وهللا عنده أجر عظٌم"
العالج من ناحٌة حب البقاء (البناء وتشٌٌد القصور)...
توظٌف مفهوم الحكمة من قوله تعالىٌ " :وتً الحكمة من ٌشاء ومن ٌوت الحكمة فقد أوتً خٌرا كثٌرا"
قال الرسول صلى هللا علٌه وسلم " :إن هللا لم ٌجعل لنا فً الطٌن والحجر من أجر"
وٌقول أٌضاٌ " :قول ابن آدم مالً ومالً ،فلٌس لك من مالك إال ما صدقت فأبقٌت ،وأكلت فأفنٌت ،ولبست فأبلٌت"

