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  :�	��O ا���Eب

 هذه المجموعة من األوراق - عزيزي القاريء-نضع بين يديك

العلمية التي كتبت بأقالم متنوعة، قد تكون مختلفة في تناولها للقضايا 

ور التي تطرحها، لكن  يجمعها أنها تصب في بحيرة واحدة تمثل محا

المؤتمر العالمي للقرآن الكريم ودوره في الحضارة اإلنسانية الذي تداعت 

  .له أقالم الباحثين بمختلف مشاربهم وتخصصاتهم

الحق أن هذه األوراق المشار إليها ما كان لها أن تكون بهذه 

الصورة التي عليها اآلن لوال اجتيازها لعدد من المحطات، التي تأتي في 

تخلصها وإعادة تحريرها عبر لجنة مختصة، ومن ثم مقدمتها، تحكيم مس

تحكيم الورقة نفسها عبر لجنة مختصة أيضا، ومن ثم تصحيحهاً لغوياً 

  .بواسطة لغوي متميز في مضمار التدقيق اللغوي

  )أ (
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ارتكازاً على ذلك ندرك مدى الجهد الذي بذل في إعداد محتويات 

موقعاً حسناً عند القراء هذا المجلد من األوراق العلمية التي نأمل أن تقع 

  .    فذاك ما نصبو إليه، واهللا ولي التوفيق
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:إO2اد  


:�[ ��K\ أ$: ر��س. د  

�+':ث وا�Oرا��ت ا���
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	�� ا������� 
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��O	ا��:  

تضم سورة البقرة الحلول للعديد من القضايا التي تشغل اإلنسان ، منها مـا              

يتعلق باإليمان باهللا سبحانه وتعالى وما يقرب إليه ، ومنها ما يتعلق بأمور الزواج              

. قضايا اإلنفاق والربا والـدين    والطالق ومنها ما يتعلق بالقضايا االقتصادية مثل        

.ويركز هذا البحث علي الجوانب االقتصادية خاصة جانب اإلنفاق  

لبقرة، بعضها هناك الكثير من اآليات التي تناولت اإلنفاق في سورة ا
، وبعضها توضح ثواب المنفق، وبعضها توضح الجهات توضح أهمية اإلنفاق

وكل ذلك .  التي تنفق المالالتي ينفق عليها المال، وبعضها توضح الجهات
يأتي في سياق متكامل تهدف إلى معالجة القضايا االقتصادية التي يعاني منها 
.المجتمع المسلم   

وتتلخص مشكلة هذا البحث في حجم الفقر الذي تعاني منه 
المجتمعات المسلمة في العالم، سواء كان على مستوى األفراد أو على 

، من ٢٠٠٦ية البشرية الصادر في عام وفي تقرير التنم. مستوى الدول
، )١( دولة من إفريقيا٢٨دولة أكثر فقرا في العالم، هناك ) ٣٨(ضمن 

ومع مالحظة أن معظم هذه الدول دول إسالمية في غرب إفريقيا، 
وشرقها، وذلك بمعيار أن غالبية السكان في هذه الدول مسلمين، وبمعيار 

 وفي الجانب اآلخر نجد هناك .)٢(انضمامها لمنظمة المؤتمر اإلسالمي
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دوال إسالمية غنية، وهي الدول البترولية، مما يجعل المجتمع المسلم في 
أمس الحاجة لتفعيل التوجيهات واألوامر الربانية الواردة في سورة البقرة 

وهذه . التي تأمر باإلنفاق، على مستوى اإلفراد وعلى مستوي الدول
لرأسمالية واالشتراكية لعشرات الدول قد طبقت المناهج الوضعية، ا

السنين ولم تجن من ذلك إال المزيد من الفقر، أما آن لها أن تعود لكتاب 
اهللا سبحانه وتعالى وتطبق المنهج الرباني الذي ال يأتيه الباطل من بين 

:ويمكن أن تصاغ مشكلة البحث في األسئلة التالية .  يديه ومن حلفه  

  .ات اإلنفاق في سورة البقرةما هي اإلبعاد االقتصادية آلي -١
إلى أي مدى يمكن أن يعالج اإلنفاق المشكلة االقتصادية التي يعاني  -٢

 .منها المجتمع المسلم الحديث

 .ما هي اإلضرار المترتبة من عدم اإلنفاق في المجتمع المسلم -٣

 ����Eا� ��`�I��2 ا� F'+ا ا�jم ه:	
:و  

.تي يعاني منها المجتمع المسلماإلنفاق يمكن أن يعالج القضايا االقتصادية ال  

:فإن البحث يغطي الجوانب التالية : ولمعالجة هذا الموضوع   

 -حصر آيات اإلنفاق وتبويبها في اآليات التي تحث علي اإلنفاق  -
 اآليات التي توضح الجهات التي -اآليات التي توضح ثواب المنفق 

 ينفق عليها 



                       �����International University of Africa    IUA إ��
	�� ا�������

��ء �� ودور� ا���
� ��	��ن ا������ ا�������  $"#�"��ا ا�! �رة 

THE HOLLY QURAN: INTERNATIONAL CONFERECE 

 

�� ا�%)'�� ا&��%�و"��         )�Online Publishing Committee  

  آ�ار �!�, ا�3,ا�%(�"�.أ /  3#8 ا��اه���6'45.أ/ .-,ا����, �!�, أ�3, .أ/ أ0�ف �!�, .-,ا+ . د

 

 .مفهوم اإلنفاق وآثاره علي االقتصاد  -

  ).الفقر(عرف على القضايا االقتصادية في المجتمع المسلم الت -
 �
��� ا�:رQ P� �0	���k� 9X �� ا�	��ن ا�j9 ه�l#و�:  

 وذلك انطالقا من قوله تعالي صالحية القرآن الكريم لكل زمان ومكان -١
�mu��t��s��r��q��p l�)٣٨:ألنعاما(. 

��m`���������b :لكريم وذلك انطالقا من قوله تعالى عالمية القرآن ا -٢ �a��

��e�������d��cl )١٠٧:األنبياء(.   
 .علم اهللا سبحانه وتعالي بما ينفع العباد في دينهم ودنياهم  -٣

إن اهللا سبحانه وتعالي  قد خلق البشر وهم متفاتون في قدراتهم وبالتالي  -٤
 . فوسع علي بعضهم وقتر علي بعض لحكمة ، يدخولهميف


[ آ��� ا�)�Iق���:  

مصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء أن النفقة في ورد في معجم ال
والتركيب يدل علي : فاق، وهو اإلخراج وقال التهانوياللغة اسم من اإلن

فاقا، أي راج، أو بالموت، نحو نفقت الدابة ، نحو نفق البيع نالمضي بالبيع
.، أي فنيتنفوقا، أي ماتت، أو بالفناء، نحو نفقت الدراهم نفعا  

، اإلدرار علي الشيء بما يقوم  عند الفقهاء، فالمراد بهفقةأما مصطلح الن
شيء من المأكول والملبوس هي ما يتوقف عليه بقاء : لبقاؤه به، وقي

الزواج : ا ثالثةوقد علم باالستقراء أن األسباب الموجبة للنفقة شرع. والسكني
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رفه النفقة شرعا ما يلزم المرء ص: ، وعلي ذلك عرفت بأنهاوالملك والقرابة
،  أما مصطلح النفقات الواردة في )٣(ن عليه مؤونته من زوجته أو دابتهلم

الفكر الرأسمالي الذي يعنى به ما تنفقه الدولة من أموال لتقديم الحاجات 
العامة، فهو لم يرد في الفقه اإلسالمي بهذا االسم، بل جاءت باسم المصارف، 

  . أموال الزكاةفقيل مصارف الزكاة أي األوجه التي ينفق عليها 

وقد ورد أيضاً في المعجم االقتصادي اإلسالمي أن اإلنفاق يعني صرف 
.)٤(المال في الحاجة   

ويتبين من هذا التعريف  أن اإلنفاق يعني به المال الذي ينفقه الشخص علي 
واإلسالم كما يغذي الجانب المادي لإلنسان، فإنه أيضا يهتم بالجانب . حاجاته

�mمسلم أن يوفق بين هذين الجانبين كما جاء في قوله تعالي  الروحي، وعلي ال

¿�����¾��½��¼�����»��ºÀÅ��Ä��Ã����Â��Á��Æ��Ê���É��È��Ç��
ËÌÑ��Ð��Ï��Î��Í���Ò���Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��l ولذلك المسلم ،  )٧٧:القصص( 

 عندما ينفق ماله البد له أن يوازن بين حاجات اآلخرة وحاجات الدنيا، وقد قدم اهللا
واإلنفاق عادة ما يكون مما . سبحانه وتعالي حاجات اآلخرة علي حاجات الدنيا

. من مدخراته الفردية–فاض عن حاجة المسلم   

وعند مقارنة اإلنفاق الفردي في الفكر الرأسمالي مع الفكر اإلسالمي، نجد أن 
فاق  إنفاق إستهالكي وإن–اإلنفاق الفردي في الفكر الرأسمالي يتكون من جزئين 

:ادخاري، أي أن  (Y = C+S)  حيث أن) Y  تعني Consumption (C) و،تمثل الدخل) 
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 تعني االدخار وهذا االدخار الفردي يتم السباب عدة منها ما يتعلق (S)اإلستهالك و
.بعدم األمان ومنها ما يتعلق بتأمين الشيخوخة أو ترك ثروة ألوالده  

ين منفصلين يتخذهما ن قرارومن المهم أن نميز من حيث الدوافع بي
، أال وهما قرار اإلدخار ذاته والقرار المتعلق بماذا يفعل بهذا اإلدخار المدخر

.)٥(خالل فترة إدخاره واين يضع المال المدخر  

فاألول المتعلق بقرار االدخار، هذا يتخذه الشخص المدخر بناءا علي دخله 
 التي يعيشها الفرد، أما واستهالكه، وبناء علي األوضاع االقتصادية واالجتماعية

القرار الثاني المتعلق بماذا يفعل بهذا اإلدخار خالل فترة ادخاره وأين يضع المال 
المدخر، فإن اإلسالم قد وجه المسلم في كيفية التعامل مع المال المدخر وأين يضع 

وفي كيفية التعامل مع المال المدخر فإن اإلسالم قد جعل جزءا من هذا . هذا المال
�m��j��i��h��g: مال المدخر يذهب إلي الفقراء والمساكين في قوله تعالىال

��l��kl ��m، )١٩:ذارياتلا(  �È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À
��Ê� �Él أما أين يضع هذا المال فقد حرم اهللا سبحاته وتعالي  ) ٢٦:اإلسراء( 

�m��y��x�����w��v��u��t��s��r:اإلكتناز في قوله تعالى
~��}��|��{��z��l ).٣٤:التوبة(   

ولما كان محور هذا البحث هو آيات اإلنفاق فإن البحث يركز علي 
، وقد وردت في سورة البقرة  بكيفية التعامل مع المال المدخرالسؤال المتعلق

،  في المجتمع المسلم من جوانب عدةآيات كثيرة تعالج القضايا االقتصادية
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، وهي تتعلق بحفظ حقوق باطلولت عدم أكل أموال الناس بالفهناك آيات تنا
، وآيات أخري تناولت مسألة الربا  المالاألفراد والجماعات في جانب

لذي يمكن وتحريمه وعقوبته وكيف حارب اإلسالم هذا المرض األقتصادي ا
 وهي أطول آية في -، وآيات أخري تناولت الدين أن يدمر المجتمع المسلم

مالء وكتابة الدين شهود والمكاتبة واإل تناولت كتابة الدين وال-القرآن الكريم
، وأية أخري تناولت الرهن في الدين في حالة السفر وعدم صغيره وكبيره

، أما الجزء األكبر من هذه اآليات التي تعالج القضايا االقتصادية كاتبوجود 
.في المجتمع المسلم فهي آيات األنفاق   

:ة البقرة إلي أربع مجموعاتويمكن تقسيم اآليات التي تناولت اإلنفاق في سور  

: الذي يجب أن ينفق في قوله تعالىآيات بينت المال: المجموعة األولى  

- �m���l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��`�����_��~��}��|
mn��r��q��p��o��l )٢٥٤:البقرة(.  

�m��m���l��k��j��i��h��g��f��e���d��c:وقوله تعـالى   -
o��np��v��u��t��s��r��q��{��z��y��x��w�|��~��}��

��£���¢��¡���l )٢٦٧:البقرة(.  
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���m¸���¶��µ��´¹��¿��¾��½���������¼��»��º:وقوله تعالى  -

Ã��Â���Á���ÀÄÉ��È��Ç��Æ��Å��Ê��Î��Í����Ì��Ë���

���Ò��Ñ��Ð��Ïl )٢١٩:البقرة(.  

فهذه اآليات تبين أن هذا اإلنفاق إنما يكون من رزق اهللا، وهي ترتبط 
، وإنما نحن مستخلفون في هذا الماللمال مال اهللا سبحانه وتعالي بمفهوم أن ا

.فعندما ينفق المسلم إنما يكون ذلك أخراج جزء من مال اهللا وليس من ماله  

ثم إن هذه اآليات تبين أن هذا اإلنفاق يجب أن يكون من المال الطيب  
) ل إال طيباإن اهللا طيب اليقب):(صلي اهللا عليه وسلم(كما جاء في قول الرسول 

وأن اليكون هذا اإلنفاق من المال الخبيث الذي لو أعطيتموه ما أخذتموه إال أن 
.)٦(تتغاضوا فيه فاهللا أغني عنه منكم  

، والعفو جزء الذي ينفق من المال هو العفوثم أن هذه اآليات بينت أن ال
، فالمعني انفقوا مما  يشق علي القلب إخراجهما ما سهل وتيسر وفضل ولم

كونوا عالة والعفو مصدر عفا ، فتعن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكمضل ف
، أي مافضل ا مازاد علي حاجة المرء من المال، وهو هنيعفو، إذ زاد ونما

.بعد نفقته ونفقة عياله  

اي جزء من : وما ورد يدل علي أن المراد: وقد جاء في تفسير المنار
�m����r:متثلين لقوله تعالىالمال ينفقون، وأي جزء يمسكون، ليكونوا م �q� �p
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sl  وإذا انتقلنا من القرآن إلي السنة وجدنا لفظ الفضل الذي فسر به )١٩٥:البقرة( 
.)٧( قد استخدم لبيان ما ينبغي علي المسلم أن يجود به علي غيره–العفو  

 ��(�G�2 ا�:�C9 : ا��I#د ��2 ا��:�

�ت �+�P ا��Cاء ا�jي �:  

��m:في قوله تعالى �n��m��w��v���u����t��s��r��q��p��o
}��|��{����z��y��x~b��a����� �̀ �_��c��g��f��e��d��l ، )٢٦١:البقرة( 

���mu��t��s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��i��hv���w: وقوله تعالى
��¢���¡�����~��}��|���{��z��y��xl .)٢٦٢:البقرة(   

��m��I��H���G��F��E��D��C��B��A:وقوله تعالى
���K��J��V��U��T��S��R��Q��P���O��N��M��L��� � � � � �

WX��]��\��[��Z��Y���l .)٢٦٥:البقرة(   

���m¿���¾��½��¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´À:  تعالىوقوله
���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Ál .)٢٤٥:البقرة(   

من أنفق في سبيله وهنا مثل ضربه اهللا سبحانه وتعالي لتضعيف الثواب ل
، عف بعشر أمثالها إلي سبعمائة ضعف، وان الحسنة تضاوابتعاء مرضاته

وهنا إشارة إلي أن اهللا سبحاته وتعالي ينمي األعمال الصالحة ألصحابها كما 
.ينمي الزرع للبذرة في االرض  
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وهنا أيضا مدح منه تعالي للمنفقين في سبيله في جميع األوقات من ليل 
.)٨(ونهار، من سر وجهر   

 ��(�G�2 ا�:�Cت�: ا���	I#ا� �jه �k��2 9I#
 �Eت ا��kCا� n#�$ ت�
:  

�m��r���q���p��o��n��m��l��k:في قوله تعالى
��}� � �|��{��z��y��x��w��� � �v��u��t��s

¡�����~¢��«��ª��©��̈ ��§���¦��¥��¤��£��l )٢٧٣:البقرة(   

����mÉ��È��ÇÊ��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë:وقوله تعالى
Õ��Ô����Ó��ÒÖ�Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×�����ß��Þ���Ý�l ).٢١٥:البقرة(   

:فهؤالء ينفق عليهم أموال النفقة ولذا نجد أن في المجتمع المسلم ثالثة طوائف  

  :طائفة يفيض دخلهم عن استهالكهم أي ان -
Y > C .  فهؤالء يجب عليهم أن ينفقوا من أموالهم الفائضة   

  :Y = C وطائفة أخري دخلهم يساوي استهالكهم  -
.النفقات وال يأخذونهاعليهم دفع فهؤالء ال   

  :طائفة دخلهم أقل من إنفاقهم -
Y < C فهؤالء أن أخرجوا الصدقات فيكون ذلك من باب اإلثرة .  
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.    فكل من قل دخله عن استهالكه يعتبر من المستحقين لهذه الصدقات  

� : ا���C:�2 ا��ا$�� k0:	Q P�	�Eء ا��g�k� oI'� ي�Kت أ�
�:  

، فقد حماهم  عندما يتلقون هذه الصدقات يؤذوايمن عليهم وال بأن ال
ال فضل من أحد كما في القرآن بأن جعل هذه الصدقات حقوقا وليس منه و
s   t  ul  ڳ  ڳ  ڳ  ��m:قوله تعالى  فسماها اهللا سبحانه وتعالي )٢٤:املعارج( 

ن اليعتدي علي كرامتهم ومن اآليات التي تحفظ لهؤالء الفقراء حقوقهم بأ. حقا
���mu��t��s��r��q��p��o��n��m��l��k���j��i��hv���w :ىقوله تعال

� �¢���¡�����~��}��|���{��z��y��x£��̈ � �§��¦��¥��¤��
«� � �ª��©¬��¹��¸�� �¶��µ� �´��³��²��±��°��¯� �®� �

Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½���¼���� � �»��ºÅ���É��È���� � � � �Ç��Æ��
Î��Í��Ì��Ë��ÊÏÕ��Ô��Ó���Ò��Ñ����Ð��Ö�Ú��Ù��Ø��×���

���Ü��Ûl .)٢٦٢:٢٦٣:٢٦٤:البقرة(   

 �0&�
� ا��f�EC ا��(� �C���� �� ق�I(ت ا��
:دور �  

تأتي آيات اإلنفاق في القرآن الكريم في سياق متكامل لمعالجة القضايا 
ه وتعالي من ذلك ومراد اهللا سبحان. االقتصادية واالجتماعية في المجتمع المسلم

حاول أن نستعرض بعض القضايا التي ، وفي هذه المساحة ناليعلمه إال وهو
.المجتمع المسلمتعالجها آيات اإلنفاق في   
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gأو : �k$�'vg ت�	I#ا� �jه f�ل د�K P� 3 و�����(�'+� N ب�	Eا��+�دة وا�:  

، ا بدنية مثل الصالة والصوم والحج ومعلوم أن العبادات بعضه
 تنقسم إلي قسمين ، والعبادات الماليةعضها مالية مثل زكاة المال والحجوب

أحدهما فرض عين كالزكاة مثال، واألخري طوعية في جانب النقل كالصدقات 
وهذه العبادات الفرضية والنفلية يتقرب بها العبد هللا سبحانه وتعالي . األخري

ما تقرب إلي عبدي لشيء " :كما جاء في حديث الرسول صلي اهللا عليه وسلم
 عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتي أحب إلي مما افترضته عليه، والزال

ومن خالل هذه العبادة تزيد البركة في المال ويكثر كما جاء في  ،)٩("..أحبه
���mx��w��v��u:ىقوله تعال �ty� � �`�� � � � � �_� � � � � � �~�� � � � � � � � �}� �|�� � � �{� �z��l  

، وما زاد  مالت صدقة منما نقص" :، وقوله صلي اهللا عليه وسلم)٢٧٦:البقرة(
في ) ١٠(رواه مسلم" ال عزا، وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا عز وجلاهللا بعبد إ

قال رسول اهللا صلى اهللا :  عن أبي هريرة رضي اهللا عنه، قالوفي الحديث
ما من يوم يصبح العباد إال ملكان ينزالن، فيقول أحدهما اللهم : "عليه وسلم

.)١١("أعط منفقا خلفا، ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا  

 ��(�w :���� ا�HE0gد
� �� ا��f�EC ا��(�Uا�� �C����:  

إلسالم أن المشكلة االقتصادية في المجتمع سببه ندرة الموارد  ايقر ال
 كما  ورد في الفكر الراسمالي الغربي، وذلك إنطالقا من –وكثرة الحاجات 

:الحقائق التالية  
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 -نسان يكتب رزقـه   ، ومنذ أن يخلق اإل     إن الرزق من اهللا سبحاته وتعالي      -١

�m����|��{���z��y��xlوإن الرزق في السماء كما جاء في قوله تعـالي             

���mA���L��K���J��I��H����G��F��E��D��C��B:  وقولــه)٢٢:الــذاريات(

MN��S��R��Q��P������O��l،)وإن اهللا سبحانه وتعالي قـادر       ،)٦:هود 

قتـصادية فـي    الوقد جاءت الحلول لهذه المـشكلة ا      .علي زيادة رزق العبد     

، فمن الحلول التي يراها الغرب مـثال تقليـل عـدد            المجتمع الغربي قاصرة  

السكان حتي يتناسب ذلك مع الموارد الموجـودة متجـاهلين أن اهللا سـبحاته           

.وتعالي قد تكفل برزقهم  

ٿ  ٿ m:  إن اهللا سبحانه وتعالي قد سخر االرض لإلنسان، كماجاء في قوله تعالى-٢

l  ڦ  ڄ    ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ).١٥:امللك(   

، ولكن هذه المشكلة تنشأ م يقر بوجود المشكلة االقتصاديةإن اإلسال
 زكاة وصدقات وهبات وهدايا عندما اليؤدي االغنياء حقوق الفقراء من

متجذرة في المجتمع  في الفكر الرأسمالي المشكلة االقتصادية قائمة وووقوف،
بمدي حصول الفقراء علي ما في اإلسالم فهذه الشكلة ترتبط ، افي كل األوقات
األغنياء، فمتي ما حصلوا علي هذا الحق اختفت المشكلة حقوقهم من 

 اعه لكي يحافظوا علي هذه الموارد، ومع ذلك فإن اإلسالم يرشد أتبديةاالقتصا
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م  فإن اإلساللتبذير واألسراف والربا والتقتير، أما في جانب الحاجاتبعدم ا
يهذب حاجات المسلم عن طريق اإلثرة وحب الخير لآلخرين وتفضيل اآلخرة 

 داخلي بتملك أو علي الدنيا والزهد فيها، فالحاجات في الرأسمالية هي شعور
، أما في ع الشخص إلي استهالك المزيد منها، وهذا يدفاستهالك سلعة ما

 التهذيب التي اإلسالم فهو شعور يمكن للمسلم التحكم فيها عن طريق آليات
، مما الحاجات يفيض الدخل عن االستهالك، ومع تقليل هذه )١٣(ذكرت سابقا 

يجعل هناك فائضا يمكن ان يحول للفقراء والمساكين وبالتالي تعالج المشاكلة 
ية في المجتمع المسلم، ويمكن إن يوظف في االستثمار فيزيد بذلك االقتصاد

.الدخل  

 �G��w :�E�gا ����E9 ا��	'� �:��2 �� ا��f�EC ا��(�  

التكافل وهو تفاعل يتضمن قيام الكفالة من طرفين أو أطراف كثيرة، 
في " التكافل"حين يذكر ، ول بعضهم بعضاويقال في اللغة تكافل القوم إذا كف

، والفرق بين النظام الفطري واآلليال آليا  " فطريا"، فإنه يعني نظاما اإلسالم
 من سنن اهللا التي تربط بين نظرة اإلنسان وسنن أن النظري يستمد وجوده كله

، وطيد لة ثمرة طبيعية مقبولة في الفطرةالكون، فيكون التكافل في هذه الحا
ته صورة عملية لنظريات تلك ، أو أنه ذاإلي سنن اهللاألركان ألنه يستند 

ي أن التكافل جزء من ، وأما النظام اآللي فيكون ثمرة رغبة إصالحية ترالسنن
،  بحسب ما يتصورون من كنه اإلصالح، فيضعون له من النظمهاج مطلوبمن
، بصرف النظر عن استعابه لمفهوم يصوغون ذلك في قوانين تكفل تطبيقثم 
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، فإذا تحققت له مزايا  األولي وعن مطابقته لسنن الفطرة"التكافل"ومزايا 
التي تكون بينه تحققت بحكم القانون ال بحكم التآذر الفطري بين السنن المختلفة 

.)١٤(االجتماع  

ونجد في النظام الرأسمالي أن الدولة مـسؤولة عـن تحقيـق التكافـل              

االجتماعي عن طريق مؤسسات تنشئها وتضعها داخل المجتمع مثل الـضمان    

، فإذا جاع أو مرض شخص عليه أن        جتماعي والمعاشات والتأمين الصحي   اال

.يذهب للدولة لتكفله  

ر التكافل االجتماعي مسؤولية المجتمع عبر النظام أما في اإلسالم فإن أم
، فإذا جاع )صلي اهللا عليه وسلم(اإلنفاقي المحدد في كتاب اهللا وسنة رسوله 

شخص داخل المجتمع المسلم  فمسئولية المجتمع اطعامه وإذا مات جوعا وهم 
يعلمون فإن المسؤولية تقع علي هذا المجتمع، كما جاء في حديث الرسول صلي 

" ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع إلي جواره وهو يعلم "  عليه وسلم اهللا
من احتكر طعاما أربعين يوما فقد بريء اهللا منه، وأيما  أهل عرصة " وقوله 

.)١٣("أصبح فيهم آمرو جائع  فقد برئت منهم ذمة اهللا سبحانه وتعالي  

الفقراء فإن ومن خالل هذه النفقات التي تؤخذ من األغنياء وتعطي إلي 
التكامل االجتماعي داخل المجتمع يتحقق، استهدف التشريع المالي اإلسالمي من 
فرض النفقات علي األغنياء تعميم التكافل االجتماعي حتي يكثر حق الفقير 
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ويزداد نصيبه وبذلك تتقارب الفوارق بين الطبقات في المجتمع، وكراهية 
ي التقارب الطبقي إنما يرجع إلي اإلسالم للتفاوت الطبقي الكبير وحرصه عل

إيمانه بأن هذا التفاوت الكبير سوف يؤدي إلي االحقاد وإلي الضغائن وما 
.يصاحبها من قالقل واضطرابات قد تؤدي إلي تحطيم المجتمع كله  

:اw� ا�)�Iق ��2 ��+�� ا��:ارد ا��'��� : را$��  

حجم العفو  ، في اإلنفاق على تعبئة المدخراتونسعي إلي بيان األثر 
 اغراضه المختلفة ، وفي المسارعة إلي استخدامه  فيالمتولد لديه من ناحية

، علي تعبئة  اثر انفعال المسلم بهذا التكليف:بارة أخري، وبعمن ناحية ثانية
.الموارد المحلية   

مسلم  قضية فكرية ، والموقف الفكري لل– كما هو واضح –إن القضية 
، وشحن المسلم بابعاد هذه الفكرة بإدخال في هو أهم ما فيها" العفو"من 

الميدان العملي، ، كي تظهر بعد ذلك في البرنامج التربوي الذي ينشأ عليه
، هو المقدمة ياه، ويمارسه، وتصطبغ به حياته، وواقعا يحسلوكا يعيشه المسلم

" فكرة العفو " التي البد منها التخاذ سياسات تمويلية تتمحور حول هذه الفكرة 
.)١٤(  التقدم االقتصاديتستخدم طريقا لتحقيق و  

وعندما يشعر المسلم بهذا التكليف، ويبدأ بسؤال نفسه عن عالقة إمكانياته 
ام ليس منهم؟ في " العفو" باحتياجاته، ليتعرف علي موقفه، وهل هو من اهل 

هذه اللحظة نكون بصدد تغير كيفي، هام جدا في حياة المسلم الذي درج في 
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لي أن يري نفسه مستهلكا، دون أن يري نفسه منتجا، حتي لقد وصلت عصرنا ع
طاقته اإلدخارية إلي الحدود الدنيا، مقارنة بالطاقة اإلدخارية للفرد في 
المجتمعات المتقدمة وترتب علي ذلك أن أصبحنا مستوردين لمدخرات غيرنا 

ة هي موقف من الشعوب، مع أن األدخار الكامن والعفو لدينا ليس قليال والقضي
فلقد ربي االفراد تربية غير . الفرد الفكري، وموقفه النفسي من فكرة العفو

وضرورةالبحث عما " العفو "  فكرة – من بين ما غيبت -إسالمية غيبت عندهم
.لديهم منه، حتي يوجه إلي المجاالت المطلوبة ، مهما قل حجمه  

يس حقا خالصا ، وهي أن هذا العفو ل وغيبت لديهم  فكرة  أكثر أهمية
م لمن تولد لديه وإنما حق بقية المسلمين عنده وانه مكلف بأن يوصل إليه

، فمن كان معه فضل ظهر فليعد به علي من الظهر له ومن كان له حقهم
،  له، فذكر من اصناق المال ما ذكرفضل من زاد فليعد به علي من ال زاد

.)١٧(حتي رأينا أنه الحق ألحد منا في فضل  

 �)��K : وة�Gوا� �KOا� f
:إ�2دة �:ز  

إذا سلمنا بأن الملكية الفردية هي القاعدة التي يقوم عليها بنيان االقتصاد 
 عموما –اإلسالمي فال مناص من التسليم بأن منافىت عناصر اإلنتاج ستحدد 

، ومقدرته علي الربط بين تي يسفر عنها سريان جهاز األسعار تبعا للنتائج ال–
 كذلك اإلنتاجة –، ولما كانت الملكية اسواق عناصر اإلنتاجق المنتجات وأسوا
، ث تفاوت في توزيع الدخول الفردية متفاوتة بين الناس، فال مناص من حدو–
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والتفاوت في الدخول ليس عيبا في داته إذ أنه يشكل دافعا حركيا لتحسين 
ي ، الذي يؤدح باحداث تفاوت معقول في األذواقاإلنتاجية والمنافسة ويسم

وباختصار فإن تفاوت  .إلنتاج وترقية العملية اإلنتاجيةبدوره إلي تنوع ا
الدخول في هذا المعني يفسح المجال للتنوع ويشحذ الحوافز لإلبداع، أما 
التساوي التام في الدخول فإنه يؤدي إلي تجميد  العملية اإلنتاجية، ويصيب 

.)١٨(االقتصاد بحالة من السكون والجمود  

 األإنفاق بانواعه - نظام األرث -الزكاة :  الضمنية فابرزهاأما الوسائل
، وعلي ذلك فإن اإلنفاق بانواعه المختلفة يعتبر عامال من وقافوالكفارات واأل

إلسالم يعمل على ، واالدخل والثروة في المجتمع المسلمعوامل إعادة توزيع 
لك جاءت النفقات  فقط، ولذيكون المال دولة بين األغنياء  التفتيت الثروة حتى

. هذه الثروة وإعادة توزيعها داخل المجتمع المسلم لتفتيت  

:أw� ا�#I	�ت 1�2 ا�Oورة ا�HE0gد
�: ��د��  

،  في الغالبونهاات من الفقراء والمساكين سوف ينفقالنفق مستحقو هذه
، فمن المعروف تزايد تهالكية سواء كانت سلعا او خدماتلقضاء حاجتهم األس

 لالستهالك وتناقص الميل الحدي لإلدخار لدي هذه الطبقات وهذا الميل الحدي
االستهالك من شأنه أن يدعم تيار االستهالك ومن المعلوم اقتصاديا أن زيادة 

.يؤدي إلي استثمار جديد  
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إن الدورة االقتصادية تتوسع إذا كان بقيمة ما استمله األشخاص من 
إن يحدث في هذه الحالة ت ولكن الذي دخل يتم به شراء السلع والخدما

األغنياء يدخرون بعض الدخل والذي يعتبر تسربا مما يؤدي إلي انكماش 
رة واعطيت للفقراء في ولكن إذا أخذنا هذه األموال المدخ.الدورة االقتصادية 
عن –، فإنهم سيعيدونها مرة أخري إلي الدورة االقتصادية صورة صدقات

.نشط الدورة االقتصادية مرة أخري األمر الذي ي–طريق زيادة استهالكهم   

فهذا االمر يؤدي إلي خلق قوة شرائية تؤدي إلي نماء مال معطي 
النفقات بزيادة الطلب علي منتجاته وخدماته بهذا قال فقهاء المسلمين أن 

 زيادة ، فالنقص الناتج عن اخراج النفقات يعقبه نماء للمال وبركةالنفقات
 هذا الجزء القليل الذي يدفعه الغني  يعود عليه ، فإنحقيقية في مال الغني نفسه

 واهللا يؤتي من فضله ما يشاء باضعاف ما أخذ منه من حيث يدري أو اليدري
. واهللا ذو فضل عظيم  

 

�X�E#ا�:  

:وK O0�ج هjا ا�+'O�$ Fد �P ا�#�X�E ا��n�G�� ، ��k �� ا���  

ال للقضايا االقتصادية   إن آيات اإلنفاق الواردة في سورة البقرة تعتبر حال متكام          -١
 .واالجتماعية التي تعاني منها المجتمعات المسلمة في عالمنا المعاصر
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إن األوضاع االقتصادية غير الجيدة التي تعيـشها بعـض المجتمعـات             -٢
المسلمة يجعلها أكثر حاجة لتطبيق منهج القرءان الكـريم فـي معالجـة             

 .قضاياها االقتصادية واالجتماعية

، فبينت األموال التي تنفق، وعلى مـن        وانب مختلفة غطت هذه اآليات ج    -٣
تنفق، والثواب الذي يعود على المنفق في الدنيا واآلخرة، مع حفظ حقوق            

 .لقي لهذه النفقات من المن واألذىالشخص المت

 إن اإلنفاق من العبادات المالية التي يتقرب بها العبد هللا سبحنه وتعـالى،              -٤
 .فس الوقت تعود عليه بمنافع في الدنيافيثاب على ذلك في اآلخرة، وفي ن

 .تعالج آيات اإلنفاق المشكلة االقتصادية التي لم تجد لها النظريات الوضعية حال -٥

تساهم آيات اإلنفاق في معالجة الكثير من القضايا االجتماعية فـي المجتمـع              -٦
 .المسلم مثل قضايا الفقر والتكافل االجتماعي وإعادة توزيع الدخل والثروة

م اإلنفاق في تعبئة المدخرات المحلية عن طريق تجميع العفـو مـن            يساه -٧
كما أيضا يساعد في تنشيط الـدورة       ، اإلفراد وإنفاقها في مصلحة المجتمع    
  .االقتصادية وزيادة معدالت النمو
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:ا���v:Eت  

العمل علي تنوير المجتمع المسلم بهذا المنهج القرءاني وصالحيته في           -١
 لمسلمةمعالجة قضايا المجتمعات ا

عمل مواعين مثل الصناديق الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وتفعيلهـا         -٢
 .للقيام بدور تجميع الفوائض وصرفها في مصلحة المجتمع المسلم

 .العمل علي حث المسلمين على اإلنفاق عن طريق الوعظ والنشرات والمطبقات -٣

 -ةيطرح اآلن االقتصاد اإلسالمي كبديل لألنظمة االقتصادية الوضعي        -٤
 عقب األزمة المالية األخيرة في أوروبا والواليات        -خاصة الرأسمالية 

وليس ، المتحدة األمريكية، وفي رأي إن اإلسالم يمكن أن يكون البديل         
وذلك الن اإلسالم كل متكامـل، ال يمكـن         . االقتصاد اإلسالمي فقط  

: تجزئته بأخذ البعض وترك البعض، مما قد يوقعنا في قولـه تعـالي            

m��i��hl���k��jm��l )ثم أن  . )٨٥:البقرة

من أهم مبادئ النظام االقتصادي اإلسالمي هي العقيـدة اإلسـالمية           
الصحيحة، وال يمكن أن نطبق النظام االقتصادي اإلسالمي في ظـل           

 .غياب هذه العقيدة الصحيحة في المجتمعات الغربية
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fا��ا��:  

 .٣٥٤، ص ٢٠٠٦مية البشرية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التن -١

وداد محمد دهب كبارة، مقترح السوق اإلفريقية المشتركة في ظل األوضـاع االقتـصادية               -٢
الراهنة، رسالة ماجستير غير منشورة، مركز البحوث والدراسات اإلفريقية، جامعة إفريقيـا          

 ٥٤، ص ٢٠١١العالمية، 

فقهاء ، المعهـد العـالمي للفكـر        نزيه حماد، معجم المصطلحات  االقتصادية في لغة ال        . د -٣
  ٢٧٧-٢٧٦م ، ص ١٩٩٣اإلسالمي ، 

 .٢٣٥م، ص ١٩٨١أحمد الشرباصي ، المعجم االقتصادي اإلسالمي ، دار الجيل بيروت، . د -٤
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محمد الحسن بريمة ، اإلدخار الفردي في ميزان العقل والنقل ، مجلة التأصـيل ، وزارة                . د -٥
 .١٧-١٤ص -١٩٩٥لثالث ، اكتوبر التعليم العالي والبحث العلمي ، العدد ا

م ١٩٨٨راجع ابن كثير الدمشقي ، تفسير القرآن العظيم ، الجزء األول ، دار الجيل بيروت                 -٦
 .٣-٢، ص 

 ٣٦يوسف ابراهيم يوسف ، إنفاق العفو في اإلسالم بين النظرية والتطبيق ، كتاب األمة رقـم                 . د -٧
 .٤٨-٤٧ ص هـ ـ،١٤١٤ قطر – وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية –

 ٣٠٧-٣٠٦ابن كثير الدمشقي ، مرجع سابق ، ص  -٨

 ١٥٠. ، ص٢٠٠٩ بيروت ، –رياض الصالحين ، مؤسسة الرسالة ، اإلمام النووي -٩

 .١٩٥نفس المرجع، ص  - ١٠

 .١٩٦نفس المرجع، ص  - ١١

اإلسـكندرية،  ،  عبد الرحمن يسري أحمد، علم االقتصاد اإلسالمي، دار الجامعات المصرية          - ١٢
 .٩١-٨٩. ، ص١٩٨٨

 .٢٥٠. ، ص١٩٧١هي الخولي، الثروة في ظل اإلسالم، ب د، الب - ١٣

، ١٩٥٨، الطبعة الثانية،    ٧ اإلمام أحمد بن حنبل، المسند، شرحه أحمد محمد شاكر، الجزء            - ١٤
 .٤٨. ، ص٤٨٨حديث رقم 

 .٦٣- ٦١إبراهيم يوسف إبراهيم، مرجع سابق ، ص .  د - ١٥

 .٦٤نفس المرجع، ص - ١٦

 في االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز،    مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، قراءات     - ١٧
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