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الممخص:

الضوابط الشرعية الستثمار األموال
يدور البحث حول بيـان مفيـوم االسـتثمار وبيـان حكمـو مـن منظـور شـرعي واألدلـة عمـى

ذلـك ثـم يتعـرض بعـد ذلــك إلـى بيـان أىـم الضـوابط التــي تضـعيا الشـريعة السـتثمار األمـوال سـوا

الوجدانيــة أو األخالةيــة أو االجتماعيــة واالةتصــادية مــؤ ذكــر مــا يؤيــد كــل ضــابط مــن األدلــة كمــا

ويبرز البحث أىم اآلثار المترتبة عمى االلتزام بيذه الضوابط من ةبل المستثمرين أو تمك المترتبـة

عمى ترك ىذه الضوابط.

وينتيــي البحــث بتســجيل أىــم النتــاات والتوصــيات س ـوا أو تمــك المتعمقــة بالمســتثمرين

أنفسيم أو بالمؤسسات أنفسيم التي ترعى االستثمار وتوجيو.

Abstract
The study aims at ideutifying the concept of investment religions
status and its eridence from quran.
In addition it tacleles the regulatians of sharea of investment such as,
emotimal, moral social and economical.
It also highlights the effects of abinding with these regulations by
investors and the outcomes of quitting them.
Finally, this paper concludes the recommendation and outcomes
regarding investors or establishments of investment.
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مقدمة:

الحمد هلل رب العالمين والصـالة والسـالم عمـي المبعـوث رحمـة لمعـالمين وعمـى بلـو وصـحبو

أجمعين وبعد

فقد اهتم اإلسالم اهتماماً كبير اًر باممارامالت برين ام راس الًمرانً وت ظريم ا كام را بمرا ي رمن ب را

مًتمع متماسك ومترابط ومت ار م ،و امت امماامالت اممامية من بين ًملة اممارامالت اهتمامراً صاًراً

ودقيقاً ََ من يث بيان اسس ا و وابط ا وا كام ا ،وذمك مما ملمال من اهمية كبرى في ياة األفرراد
واممًتمار ررات ،ف ر ررو اًر ررب ام ير رراة ،وسر رربيل مر ررن سر رربل ارتقر ررا اممًتمار ررات وقوت ر ررا ،صاًر ررة الذا مر ررا
استصدمته واستثمرته انستثمار األمثل.
وم ررن ه ررا ً ررد ام ر ررياة اإلس ررالمية ررًات ام رراس ال ررو اس ررتثمار األمر روال ،وفت ررت ام ررام م

مسا ات ومًانت واساة نستثماره ميصتار كل ال سان م فسه اممًال امذي ي اسبه نستثمار مامه.

ومكن ام رياة وهي ت ًع انستثمار وتفتح بابه واسرااً ت رع مرن ام روابط وامقيرود مرا ي رمن

اسررتق ار اًر فرري اماالقررات بررين اف رراد اممًتمررع وت قيق راً ممًررام م وبمررا ن ياررود بام رررر واممفسرردة الررو
ا د ،ون يًل باممستثمرين الو درًة ابادة اممال وااتباره كل ام م ومبلغ امالم.
مشكمة البحث

تاا ي اممًتماات امب رية في استثمارها مألموال من م كلتين رئيسيتين:

األولى :ا وائية انستثمار وادم و وح م ًيت ا في ماظم امدول.
الثانيــة :ام رراا اماررام مالسررتثمار فرري ررتو اممًررانت وذمررك اي راً فرري كثيررر مررن دول اماررامم ،ممررا
ي اا توفر فرص امامل ويزيد من ًم امبطامة.

فيأتي هذا امب ث مماامًة هاتين امم كلتين مرن صرالل بيران ام روابط ام رراية مالسرتثمار فري
اإلسالم امتي تو ح امم ًية وتقوى وت ًع انستثمار ام ادا وامم قق ملمًامح.
وفي هذا امب ث امموًز

اول ان بين اهم هرذه ام روابط وااثرار اممترتبرة الرو األصرذ ب را او ترك را

مستاي ين في ذمك بما امك ا من األدمة ام راية اممؤيدة وذمك وفق امصطة امتامية:
المبحث األول :مفيوم االستثمار وحكمو.

المبحث الثاني :ضوابط االستثمار وأدلة كل ضابط.

المبحث الثالث :بثار االستثمار المنضبط في حياة المجتمؤ والفرد.

الخاتمة :وتشتمل عمى أىم النتاات والتوصيات.
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أىداف البحث

 .1امتارا الو كم انستثمار في اإلسالم.
 .2مارفة م ًية اإلسالم في ت ًيع انستثمار.
 .3امتارا الو ام وابط امتي تقيد انستثمار في اإلسالم.

 .4امتارا الو اهم ااثار اممترتبة الو انمتزام ب وابط انستثمار ام راية.
فروض البحث

 .1ظرة اإلسالم اإليًابية مالستثمار تساهم في ت ًيع انستثمار.
 .2ي ع اإلسالم

وابط مالستثمار يًاله ي قق اممًامح اماامة ملمًتمع.

أىمية البحث:

اممرال اًررب يراة اممًتماررات ،وامكرل يسرراو المرو ت ميترره واسرتثماره بكررل امطررق ،ومقررد وًررل

اهتمرام امب ررية باممررال المرو درًررة طارت فيره اممررادة الرو امررروح واألصرالق ،وًرار ام رراس يارا ون مررن
هررذا انصررتالل فرري ام ظررر المررو اممررال وكيفيررة اسررتثماره ،فاقت ررو األمررر ان يتارررا ام رراس الررو مف رروم
اإلسالم ورؤيته ان اممال و وابط استثماره ،هذه امرؤية امتي ت من امتوازن في ياة امب رية ب يرث
ن يطا ررو ًا ررب امم ررادة ال ررو ًا ررب ام ررروح ،بم ررا ي ررمن ت قي ررق االق ررات ب ر ررية مس ررتقرة ومس ررتوى

اقتًادي متطور.
وهررذا يقت رري

رررورة امتارررا الررو ررال اإلسررالم فرري انسررتثمار و روابطه وهررو مررا س ر اول

بيا ه في هذا امب ث.
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المبحث األول

مفيوم االستثمار وحكمو
المطمب األول :مفيوم االستثمار

أوالً :االستثمار في المغة:

انستثمار فري املارة اًرل ا مرن امفارل ثَ َم َرر ،وثَ ًم َرر بما رو رتال وتومرد او مرو وكثرر ،تقرول :ثمرر
ثمر اممال الذا َّماه وكثَّره.
ام ًر واثمر الذا ظ ر ثمره و تال ،وتقولَّ :

وكذمك تطلق كلمة امثمر الو مل ام ًر كما تطلرق الرو امومرد أل ره ثمررة امقلرب كمرا تطلرق
()1

الو ا واع اممال ًملة

واذا كرران مررن ماررا ي امتثميررر ام مررا وامتكثيررر ،فانسررتثمار كررذمك بررل في ررا زيررادة دنمررة الررو

انهتمررام بامت ميررة وتكثيررر اممررال ،ألن امزيررادة فرري اممب ررو زيررادة فرري امما رري ،ومررذمك ًررا فرري امماًررم

اموسيط في تاريا انستثمار ا ه" :استخدام األموال في اإلنتاج إما مباشرة أو غير مباشرة"( ،)2كمرا

يمكن ان يقال ب ا الو ما تقدم بأن انستثمار ماة هو" :طمب تنمية المال وتكثيره".

ثانياً:االستثمار اصطالحاً:

مررم ي ررت ر ا ررد امفق ررا امقرردامو مً ررطلح انس ررتثمار ،ومك ررن ما رراه ك رران ماروفر راً ومس ررتصدماً

ا رردهم بأمفرراظ اصرررى بديلررة مثررل انتًررار باممررال ،انسررت ما  ،وامت ميررة ،وامتًرررا فرري اممررال بقًررد
امربح ،يف م ذمك من ديث م ان باض وًوه انستثمار كامم راربة يرث وًرفوها بأ را" :اقرد الرو
()3

قد ميتًرا فيه اماامل بامتًارة"

وبأ ا "است ما اممال"( ،)4او ان يدفع ريئاً مرن ا رد ام قردين المرو

ال سان ميتًرا فيه الو ان ما يرزق اهلل تاامو من امربح يكون بي ما"(.)5
ف ذا كله يدل الو ان مف وم انستثمار كان وا

اً مدي م ووًوهه كا رت ماروفرة اي راً ،وان

مم ي ت ر هذا اممًطلح الو امس ت م وفي ًف ات كتب م.

اما فق اؤ ا اممااًرون فقد ا ت ر مدي م مًطلح انستثمار وت دثوا فيه في مؤمفات واب راث

ومقانت كثيرة ( ،)6وبي وا تاريا انستثمار في را ،واممال رظ ان تاريفرات م ًرا ت ا طالقراً مرن امما ري

املارروي مالسررتثمار مقيررداً بقيررود ام رررع ،ومررن هررذه امتاريفررات ":اســتعمال األم ـوال فــي الحصــول عمــى
األرباح بالطرق المشروعة التي فييا الخير لممجتمؤ"(.)7

وم ا" :توظيف الفرد المسمم أو الجماعة المسممة مالو الزااد عن حاجتو الضـرورية بشـكل

مباشر أو غير مباشر في نشـاط اةتصـادال ال يتعـارض مـؤ مبـادئ الشـرع ومقاصـده العامـة وذلـك

5

بغيــة الحصــول عمــى عااــد م ـادال يســتعين بــو ذلــك المســتثمر أو الجماعــة المســتثمرة عمــى القيــام
بميمة الخالفة وعمارة األرض"(.)8

هذا ويمك ي تاريا انستثمار اًطال اَ ًَ تاريفاً مصتً اًر ودانً بأ ه" :تشغيل األموال بقصد
تنميتيا وفق معايير وةيود الشرع اإلسالمي".
هر ررذا ومر ررن امًر رردير بامر ررذكر ه ر ررا و ر ررن ت رردث ار ررن امما ر ررو انً ررطال ي مالسر ررتثمار ا ر ررد
اممااًرررين مررن امفق ررا ان

ررير الم ررو ان مف رروم اس ررتثمار األم روال فرري ظ ررر ام ر ررياة يصتلررا ا ررن

مف ومه في ظر انقتًاديين من غير اممسلمين ،يث يقًدون بانستثمار ت قيق اكبر ربرح ممكرن
و بررأي طريررق كرران تررو مررو ادى ذمررك المررو ال ررار اممًتمررع او امتاامررل بطرررق غيررر م رررواة وغيررر
اصالقية،

()9

ومذمك ارفوا انستثمار بأ ه ":توجيو األموال نحو استخدامات تؤدال إلى إشـباع حاجـة

أو حاجات اةتصادية"(.)10

المطمب الثاني:

حكم االستثمار :

الن ام رراظر المررو ًرروص امقررمن امكرريم وامسر ة ام رريفة ظررة دقيقررة متأملررة ،وامررو واقررع ام يرراة

صاًة اممااًرة ،وامو اممفاسد امكبيرة ام ا ئة ان ادم استثمار األموال وامتي تل ق بامفرد واممًتمع
الو د سوا ميصرج ب تيًة قاطاة الو ان انستثمار مألموال واًب راي مكل من ملك مانً زائداً
ارن اًتره مرا اسرتطاع المرو ذمرك سربيالً و رمن اسرتثماره وفرق توًي رات ام ررع واوامرره ،واألدمرة امتري
تثبت وتدل الو هذا ام كم كثيرة ومتاددة وهذه اهم ا.

أوالً :أدلة وجوب االستثمار من القربن:
 .6قوم رره تا رراموُ  :ه ررو امَّ ر ِرذي ًار ر َل مَ ُك ررم ْاألَرض َذمُ ررونً فَام ُ ر روا ِف رري مَ ِ
اكبِ َ ررا َو ُكلُر روا ِم ر ْرن ِرْزِق ر ِره َوِامَْي ر ِره
ُ ْ َ
ََ
ْ
َ
َ
ور.)11(
امُّ ُ ُ
ِ
ِ ِ
 .5قومه تاامو :يا اَُّي ا امَِّذين ممُروا الِ َذا ُروِد ِ
اس َرا ْوا الِمَرو ِذ ْك ِرر املَّ ِره َوَذ ُروا
ي ملًَّرالة م ْرن َي ْروِم ا ْم ًُ ُم َارة فَ َ
َ
َ َ
َ َ
()12
ِ
ون. 
ا ْمَب ْي َع َذم ُك ْم َص ْيٌر مَ ُك ْم الِ ْن ُك ْ تُ ْم تَ ْالَ ُم َ

ام ُ روا ِفرري
ووًره امدنمررة فرري اايررة األومررو ا ررا امرررت بامم ري فرري األرض فرري قومرره تاررامو :فَ ْ
مَ ِ
اكبِ َررا ممررا دل الررو وًرروب امم رري فرري األرض وامت رررك في ررا وامررذي هررو اول صطروات انسررتثمار،
َ
فال يتم اسرتثمار اممرال بردون م ري وت ررك ،واألمرر وان كران ملره كثيرر مرن اممفسررين الرو اإلبا رة

()13

الن ان ا تمال كون األمر الرو اموًروب يبقرو قائمراً صاًرة الذا مرا ارف را ان األًرل فري ًرياة
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األمررر ترردل الررو اموًرروب ،باإل ررافة المررو مررا ي ققرره انسررتثمار مررن مًررامح ،ومررا يسررببه ادمرره مررن
مفاسد.
امرا اايررة امثا يررة فلاررل انسررتدنل ب ررا الررو وًرروب انسررتثمار اكثررر و ررو اً ،يررث ترردل اايررة

الو ان ام امة امطبياية مإل سان امتري يًرب ان يكرون الي را هري ان ت رار فري األرض وانبتارا مرن
ف ررل ممرره وتبررادل امم ررافع ،وهررذه كل ررا مررن وًرروه انسررتثمار ،وامررا امًررالة فل ررا اوقررات م ررددة وكأ ررا
بمثابة م طات است ار ة من ا ا امم ي في األرض وامامل وانستثمار.
فكررأ ي باايررة وهرري تررأمر بامسرراي ملابررادة الذا ررودي م ررا وًررا وقت ررا ت رردا بررذمك تررذكيرك بررأن

اممرال الرو اهميتره والرو

رررورة اسرتثماره الن ا ره يًرب ان ن يسرريطر الرو قلبرك وان ن يكرون مبلررغ

المك وكل همك.
مك ه رغم ذمرك يًرب اسرتثماره مًرالح امرور امفررد واممًتمرع فري هرذه امرد يا ون ادل الرو ذمرك
من قومه تاامو :فَِإ َذا قُ ِ َي ِت امًَّالةُ فَا ْ تَ ِ ُروا ِفري ْاأل َْر ِ
ض َو ْابتَ ُاروا ِم ْرن فَ ْ ِرل املَّ ِره ف رذا امرر ًرريح
ب رورة ان ت ار في األرض وطلب انرتزاق ،وهل مالستثمار ما و الن هذا(.)14
ثانياً :األدلة من السنة وفيم الصحابة:

 .1ما روي ان رسول اهلل ًلو اهلل اليه وسلم فيما اصرًه األمام ا مد ر ري اهلل ا ره قرال" :مـن
()15

باع دا ارً أو عقا ارً فمم يجعل ثمنيا في مثمو كان ةميناً أن ال يبارك لو فيو"

وام ديث يدل بو وح

الررو وًرروب اسررتثمار اممررال م افظررة اليرره مررن ام ررياع و رًراً الررو ت ميترره ،ذمررك ان بقررا ه فرري يررد
ًا به دون ت مية يسبب في تاًيل تبديده و زع امبركة م ه.

وااتبررار ام ب رري ًررلو اهلل اليرره وس ررلم مررن يمل ررك اممررال وم ررو ببيررع دار او اقررار ومررم يسررتثمره
يست ق بأن ت زع مرن مامره امبركرة ال رارة وا ر ة المرو

ررورة اسرتثماره وكأ ره يطلرب مرن ًرا ب كرل

مال فائض مديه بأن ي تري فيه ويبيع ويتًر ،ون يبقيه مك و اًز وماطالً ََ.
 .2قومرره ًررلو اهلل اليرره وسررلم ممررن ًررا ه يسررأمه ،ومرريس فرري بيترره رري سرروى ثيرراب يلرربس با ر ا
ويفترررش با ر ا ،وا ررا ي رررب في ررا ،فررأمره رسررول اهلل ًررلو اهلل اليرره وسررلم ان يررأتي ب مررا فأصررذهما
رسررول اهلل ًررلو اهلل اليرره وسررلم بيررده وقررال" :مــن يشــترال ىــذين فقــال رجــل أنــا بخــذىما بــدرىمين
فأعطاىما إياه وأخذ الـدرىمين وأعطاىمـا األنصـار

()16

وقرال :اشـتر بأحـدىما طعامـاً فانبـذه إلـى

أىمك واشتر باآلخر ةدوماً فـأتني بـو فأتـاه بـو فشـد فيـو رسـول اهلل صـمى اهلل عميـو وسـمم عـوداً

بيده ثم ةال لو :اذىب فاحتطب وبؤ وال أرينـك خمسـة عشـر يومـاً فـذىب الرجـل يحتطـب ويبيـؤ
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فجا وةد أصاب عشرة دراىم فاشتر ببعضيا ثوباً وببعضيا طعاماً فقـال لـو رسـول اهلل صـمى اهلل
عميو وسمم :ىذا خير لك من أن تجئ المسألة نكتة فـي وجيـك يـوم القيامـة إن المسـألة ال تصـ

إال لثالثة :لذال فقر مدةؤ أو لذال غرم مفظؤ أو لذال ألم موجؤ"(.)17

وام ررديث يرردل الررو ت ررًيع رسررول اهلل ًررلو اهلل اليرره وسررلم الررو انسررتثمار وارردم امركررون

ملصمول وسؤال ام اس ،وت ًياه في هذا ام ديث يًرل المرو درًرة اموًروب ذمرك ا ره ًرلو اهلل اليره
وسلم امره ببيع ما ا ده من مال مي تري بثم ه ما يمك ه ان ياود بدصل اليه وي مي مامه.
ثم الن مما يؤكد الو وًوب انستثمار في هذا ام ديث ان رسول اهلل ًلو اهلل اليه وسلم مم
يترك امرًل امسائل تو دمه الو طريق انستثمار ،وكأ ه مرن غيرر اممقبرول وغيرر امًرائز ان يمت رع
اإل سران اررن انسررتثمار ألموامرره مررادام قراد اًر الررو ذمررك وم تاًراً مررذمك ،وممرا يؤكررد ذمررك اي راً متاباررة

رسول اهلل ًلو اهلل اليه وسلم مألمر وطلبه مرن امرًرل ان يرًرع الميره بارد صمسرة ا رر يومراً ميتأكرد

من ا ه قام بامليرة انسرتثمار ،ومرو مرم يكرن األمرر ه را الرو سربيل اموًروب ومرن األهميرة بمكران ممرا
ارهق رسول اهلل ًلو اهلل اليه وسلم فسه مع امرًل ومسمح مه ابتدا بأن يمرد يرده وياطرل اسرتثمار
مامه.
 .3ومما يمكن ان يستدل به الو وًوب انستثمار قومه ًلو اهلل اليه وسلم" :إذا ةامـت الســاعة
وفي يد أحدكم فسيمة

()18

فاستطـاع أن أالّ يقوم حتى يغرسيـا فميغرسيا فمو بذلك أجر"(.)19

فقومه ًلو اهلل اليه وسلم فليارس ا امر مكرل مرن اسرتطاع اماررس ان ياررس وفري اي ظررا
من امظروا ،ويقاس اليه كل وًه من وًوه انستثمار".
 .2ومقررد ف ررم اً ر اب رسررول اهلل ًررلو اهلل اليرره وسررلم وًرروب انسررتثمار مألم روال ف ررذا امررر ابررن
امصطرراب ر رري اهلل ا رره ًررا ب رسررول اهلل ًررلو اهلل اليرره وسررلم وصليفررة اممسررلمين يررأمر ب ررا تزاع

األرض ممررن ياطل ررا اكثررر مررن ثررالث س ر وات يررث يقررول" :مــن أحيــا أرضــاً فيــي لــو

لمحتجر حق بعد ثالث سنين"(.)21

()20

ولــيس

وقررال مررباض مررن اقطارره رسررول اهلل ًررلو اهلل اليرره وسررلم ار راً ََ (الن رسررول اهلل ًررلو اهلل
اليه وسرلم مرم يقطارك مت ًرزه ارن ام راس ،ال مرا اقطارك متامرل فصرذ م را مرا قردرت الرو امارتره ورد

امباقي)(.)22

ومو مم يكن يف م امر ر ي امه ا ه وًوب املية استثمار األموال و ررورته ممرا امرر ب رزع
ارض اقطا ا رسول اهلل ًلو اهلل اليه سلم موا د من اممسلمين ،ومامري ال ه مف م دقيق واميق يردل
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الررو كمررال امف ررم ومزيررد ام رررص الررو مًررامح اممسررلمين وروح امت رريع اإلسررالمي و ًوًرره ،فررإن
تاطيررل اسررتثمار األم روال اليقرراا ممسرريرة تطررور اممًتمررع وترردمير نقتًرراده وسررببا مررن اسررباب ا ت ررار

امفقر وامبطامة وكل ذمك مما ن يتفق مع مقاًد اإلسالم واهدافه.
ثالثاً :األدلة العقمية:

الن اماقل امسرليم وامفطررة امسروية مرت كم بوًروب انسرتثمار ذمرك ان اهلل صلرق اإل سران فري هرذه
امررد يا وطلررب م رره امررارة األرض كمررا قررال رب ررا سررب ا ه وتارراموُ  :هررو اَْ َ رأَ ُك ْم ِمر َرن األ َْر ِ
اسررتَ ْا َم َرُك ْم
ض َو ْ
َ
ِفي َا )23(وامارة األرض ن تتم بدون انسرتثمار ،ألن امرارة األرض ت تراج المرو ب را وزرع وًر ااة
وكررل ذمررك ي ترراج المررو اسررتثمار مألمروال وت ررايل م ررا فرري هررذه اممًررال.

()24

واليرره فرريمكن امقررول بررأن

األمر بامارة األرض وبطريق غير مبا ر هو امر بانستثمار ،ألن اإلامار ن يتم بدون استثمار.
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المبحث الثاني

ضوابط االستثمار
الذا كان اإلسالم قد اهتم بانستثمار وارتقو ب كمه ميًاله من امواًبات الرو األمرة اممسرلمة،
فررإن اإلسررالم ومررن اًررل

ررمان اسررتثمار تت قررق برره اممًررامح واماايررات امم ررودة وت رردفع برره اممفاسررد
وابط وقيود م دودة ا ارت المي ا ًوص امقرمن امكريم وامس ة امم رفة

واأل رار امموًودة ،و ع

و به الي ا امفق ا في كتب م قديماً و ديثاً.
وهذه ام وابط فري ًملت را ًرا ت مرن اًرل توًيره سرلوك امفررد اممسرتثمر

رو ت قيرق اممر ال

امربرا ي فرري امامليررة انسررتثمارية وتً يررب اممسررتثمرين اموقروع فرري متاهررات ررب اممررادة وابادت ررا وتأصررذ
()25

بأيدي افراد اممًتمع المو امترابط واممواز ة بين ؤون امد يا وامور ااصرة.
وهذه ام وابط با

ا

وابط وًدا ية ما وية ،او ما يابر ا ا بامدي ية واماقائدية ،وبا

اصالقية قيمية وثامثة اًتمااية اقتًادية وهذا تفًيل م ذه ام وابط:

ا

المطمب األول:

الضوابط الوجدانية (الدينية أو العقاادية):

واقً ررد بام ر روابط اموًدا ي ررة مًموا ررة اممب ررادب وامقواا ررد امثابت ررة ام ابا ررة ا ررن اماقي رردة وام رردين

وامراسصة في وًدان امفرد وامموً ة متًرفاته اممامية ،واول هذه ام وابط:

 .6اإلدراك واالةتنــاع بــأن المــال مــال اهلل وأن ممكيتــو الحقيقيــة لــو ســبحانو وتعــالى يقــول س ـبحانو
ض وما ب ْيَ ما ،)26(ويقول سب ا ه مَه ما ِفي امسَّرماو ِ
ك امس ِ
َِّ ِ
ات َو َمرا
ُ َ
َّم َاوات َواأل َْر ِ َ َ َ ُ َ
وتعالى َ ومله ُم ْل ُ َ
ََ
ِفي األ َْر ِ
ت امثََّرى )27(ف ذه اايات دامة بو روح الرو ا ره سرب ا ه وتارامو
ض َو َما َب ْيَ ُ َما َو َما تَ ْ َ
هو اممامك ام قيقي مكرل ري والرو راس ذمرك اممرال كمرا ًرر ت برذمك ميرة اصررى يرث يقرول
روهم ِمر ْرن مر ِ
رال املَّر ِره امَّر ِرذي متَررا ُك ْم وهرري اكثررر تً رري اً وت ًيً راً الررو ان اممررال هلل
سررب ا ه َ ومتُر ُ ْ
َ
البتدا ً وا ت را ً  ،الذن فلريس هرذا ام رابط رابطاً اًت اديراً ،برل هرو رابط م ًروص اليره يًرب
ان يثبت في اموًدان ثبوتاً راسصاً ن يقبل امتاييرر وامتبرديل ،هرذا ومرم يكترا امقررمن امكرريم بإثبرات
امملكية اممطلقة هلل از وًل بل اكد ان ا داً غيره من امصلق ن يملك يئاً ،قال سب ا هَ  :ذمِ ُك ُم
()28
ِ
ِ
ك وامَِّذين تَ ْدا ِ
َّ
ط ِم ٍ
ير
ون ِم ْن ِق ْ
ون م ْن ُدوِه َما َي ْمل ُك َ
املهُ َرُّب ُك ْم مَهُ ا ْم ُم ْل ُ َ َ ُ َ
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وب را ً الررو هررذه ام ًروص امدامررة الررو ان ملكيررة اممرال هلل و ررده اررز وًرل ،فيكررون هررو سررب ا ه
امً ررامِ ِ
ِ
ِ
َّ َّ ِ
ات
ممُر روا مر ر ْ ُك ْم َو َاملُر روا َّ َ
ً ررا ب ام ررق ف رري اممر ر ح وامم ررع ،ق ررال س ررب ا هَ  :و َا ر َرد امل ررهُ ام ررذ َ
ين َ
()29
ض َكما استَ ْصلَ َ َِّ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَْبلِ ِ ْم
ا امذ َ
مََي ْستَ ْصلفََّ ُ ْم في ْاأل َْر ِ َ ْ

ورثُ ررا مر ْرن ي َ ررا ِمر ْرن ِابر ِ
وقررال اررز مررن قائررل الِ َّن ْاألَر َِّ ِ
راد ِه
َ
ْ َ
ض ملرره ُي ِ َ َ َ ُ
ًا ب ام ق في امتقييد وام بط في ًرا وًوه هذه األموال ووسرائل اسرتثماره ومًانتره ،وان مرن
()30

كمررا ا رره سررب ا ه وتاررامو

يستصلا في هذا اممال يًب اليه ان يلتزم ب ذه امتوًي ات كاموكيل امذي ن يتًرا فيمرا وكرل فيره
ِ ِ ()31
ِ
ِ ِ
ين فيه
الن بإذن موكله ووفق ما ا ترطه اليه وبي ه مه قال تاامو َ واَْ فقُوا م َّما ًَ َالَ ُك ْم ُم ْستَ ْصلَف َ
وقررال ًررلو اهلل اليرره وسررلم " ن تررزول قرردما ابررد يرروم امقيامررة تررو يسررأل اررن ام رره فيمررا اف رراه،
()32

وان امل ه فيما فال به وان مامه من اين اكتسبه وفيما ا فقه ،وان ًسمه فيما اباله"
يمك ا ان قول بأ ره يتفررع ارن هرذا ام رابط

والو ذمك

رابط اصرر يمكرن ًروغه برأن" :تًررفات اإل سران فري

اممال مقيدة" .وما سبق من بيان واستدنل يثبت ذمك.
 .5أن يقصد باستثماره لممال وجو اهلل ورضاه

وه ذا مبدا اام وكلي ي س ب الو كل اامال اممسلم وتًرفاته وهذا اممبدا هرو امرذي يميرز
ِ
ِ
راي َو َم َم رراتِي مِلَّ ر ِره َرب
ً ررالتي َوُ ُس رركي َو َم ْ َي ر َ
اممس ررلم ا ررن غي ررر اممس ررلم ق ررال تا رراموُ  :ق ر ْرل الِ َّن َ
ِ
ت َواََا ا ََّو ُل ا ْم ُم ْسلِ ِمي َن )33( وهو امذي يوًه سرلوك اممسرلم
يك مَهُ َوبِ َذمِ َ
ين  ن َ ِر َ
ك ا ُِم ْر ُ
ا ْم َاامَم َ
ميسير في طريق امصير وانبتااد اما يا ب اهلل از وًل تو في وًروه انسرتثمار اممرامي،
بررل الن اومررو وًرروه األامررال امترري يًررب ان ت

رربط ب ررذا ام ررابط هررو اسررتثمار اممررال ألهميترره

و ساسررية ومكرري ن يت ررول اممررال مابرروداً مررن دون اهلل ويًرربح كررل هررم اإل سرران ومبلررغ المرره
ومن ه ا ًا ت ام ًوص امقرم ية تترى مؤيردة م رذا امما رو ومؤكردة اليره قرال تاراموَ  :و ْابتَ ِرغ
ِ
ِ
ِفيمرا متَرا َ َّ
ك َون تَْبر ِرغ
ك ِمر َرن ام ُّرد ْ َيا َواَ ْ ِس ْرن َك َمرا اَ ْ َسر َرن املَّرهُ الِمَْير َ
ريب َ
ك املرهُ امر َّرد َار ْااص َررةَ َون تَر ْ َس ًَ َ
َ
()34
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
اد في ْاألَْر ِ
ض الِ َّن املهَ ن ُي ُّ
ين
ا ْمفَ َس َ
ب ا ْم ُم ْفسد َ
ف ررذا امر ص يوًرره اإل سرران المررو

رررورة ان يكررون مبتارراه فيمررا مترراره اهلل مررن مررال واسررتصلفه

اليرره مر رراة اهلل ،وفرري مصررر اايررة ال ررارة الررو ا رره الذا مررم ي رربط اإل سرران فسرره ويقيرردها ب ررذا
ام ابط ستكون ام تيًة امفساد واإلفساد في األرض من ظلم وتكبر وطايان.

وهكرذا توارد ام ًوص امدامرة الرو ررورة م اراراة هرذا ام رابط يقرول سرب ا ه فري ماررض
ون ِفرري األ َْر ِ
ض
مد رره ملمسررتثمرين ألمروام م وفررق مر ال اهلل وابتاررا مر رراتهَ  :و َ
ون َي ْ ر ِررُب َ
مصر ُرر َ
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رون ِمر ْرن فَ
َي ْبتَ ُار َ
ِا ْ َدهُ ِم ْن ِ ْا َم ٍة
المطمب الثاني:

ْ ر ِرل املَّر ِرهَ  ،)35(و َسر ُري ًََّ ُب َا األَتْقَررو  امَّر ِرذي ُير ْرؤتِي َمامَررهُ َيتََزَّكررو َ و َمررا ألَ َ ر ٍرد
ا َي ْر َ و.)36(
َالَو َ ومَ َس ْو َ
تُ ًْ َزى  الِنّ ْابتِ َاا َ َو ًْ ِه َرب ِه األ ْ

الضوابط القيمية واألخالةية:

كالصدق واألمانة والوفا بالوعد وغير ذلك من القيم األخالةية ذات العالةة.

واألصالق في اإلسالم م ا مكا ة اظيمة و ثت الي را ًروص امقررمن امكرريم وامسر ة امم ررفة

في كثير من امموا ع ،بل وًالت األصرالق وتقويم را هرو ام ردا امرذي مرن اًلره ارسرل ام بري ًرلو
اهلل اليه وسلم ب ذا امدين قال ًلو اهلل اليه وسلم "ال ما باثت ن تمم مكارم األصالق"

()37

ثررم الن امماررامالت امماميررة وطرررق اسررتثمار اممررال قررد صظيررت بتوًي ررات صاًررة تأكيررداً الررو

وًرروب م ارارراة امًا ررب األصالق رري فرري ررؤون اممررال الررو وًرره امصً رروص تمثررل ذمررك فيمررا يا رررا
بام وابط األصالقية وهذا بيان موًز:
 -6الصدق واألمانة:

فاممسلم مطلوب م ه ان يكون ًادقاً امي اً في كل ا وامه وفي ًميع مًانت ياته ماموم قومره
()38
ِ َّ
ِِ
َّ
َّ ِ
َن
ْم ُرُك ْم ا ْ
رع امًَّرادق َ
تاامو َ :يرا اَُّي َرا امرذ َ
ين وقومره تارامو :ال َّن املرهَ َيرأ ُ
ممُروا اتَّقُروا املرهَ َو ُكوُروا َم َ
ين َ
تُررؤُّدوا ْاألَماَر ِ
َهلِ َررا )39(وكررذمك فررإن امًرردق واألما ررة يتأكررد طلب مررا ا ررد امتاامررل فرري األمروال
رات الِمَررو ا ْ
َ
َ
واستثمارها.

ومررن ذمررك قومرره ًررلو اهلل اليرره وسررلم " امبيارران بامصيررار مررا مررم يتفرقررا ،فررإن ًرردق امبيارران وبي ررا
()40

بورك م ما في بيا ما ،وان كتما وكذبا فاسو ان يرب ا رب اً ويم قا بركة بيا ما"

()41

وقومه ًلو اهلل اليه وسلم ":امتاًر امًدوق األمين مع ام بيين وامًديقين وام دا "

وقومه ًلو اهلل اليه وسلم ":ا ا ثامرث امم رركين مرا مرم يصرن ا ردهما ًرا به فرإذا صران ا ردهما
()42

ًا به صرًت من بي ما"

ف ذه ام ًوص امقرم ية وام بوية تؤكرد الرو ااتبرار امًردق واألما رة
استثمار اممال ي ب ي اليه

رابطاً اساسرياً مرن

روابط

رورة ان يتً ب اممستثمرون امكذب وامصيا ة في استثمارات م م ما كا ت

اإلغ ار ات وم ما كا ت امظروا ،ومرذمك ًرد ان ام ًروص مرن ًا رب ااصرر رذرت مرن اموقروع او
َّ ِ
ين
امتورط في مست قا ما مما يترتب الو ذمك من مفاسد كبيرة في امد يا وااصرة ،قال تاامو :الِ َّن امرذ َ
ِ
َّ ِ ِ
ون.)43(
َي ْفتَُرو َن َالَو امله ا ْم َكذ َ
ب ن ُي ْفل ُ َ
اب.)44(
الِ َّن املَّهَ ن َي ْ ِدي َم ْن ُه َو ُم ْس ِر ٌ
ا َك َّذ ٌ
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امرسو َل وتَ ُصوُوا ا ِ
َّ
َِّ
رون
َماَرات ُك ْم َواَْ رتُ ْم تَ ْالَ ُم َ
َيا اَُّي َا امذ َ
َ
ين َ
ممُوا ن تَ ُصوُوا املهَ َو َّ ُ َ
اهلل ًلو اهلل اليه وسلم اهم ًفات امم افق امكذب وامصيا ة قال :قال" :اربع من كن فيه كان م افقراً
()45

وقرد ًارل رسرول

صامًاً ،ومن كا ت فيه وا دة م ن كا ت فيه صًرلة مرن ام فراق ترو يردا ا :الذا اؤتمرن صران ،واذا
()46

دث كذب ،واذا ااهد غدر واذا صاًم فًر"

بل دمت األ اديث المو ما هو اباد مرن ذمرك يرث وًرفت مرن يا رون اممسرلمين فري مارامالت م
بأ م ميسروا مرن اممسرلمين ،قرال رسرول اهلل ًرلو اهلل اليره وسرلم":من مرل الي را امسرالح فلريس م را،
()47

ومن غ ا فليس م ا"

ويال ظ من ام ديث صطورة اماش وامصيا ة تو ا ه اطف ا الو من مل

امسالح الو اممسلمين وكفو ب ا من ًريمة.

 -5الوفا وااللتزام باالتفاةيات المبرمة:

ماررل مررن اهررم اسررباب ًرراح امتًررارة انسررتثمار الررو ًررايد األفر رراد واممًتماررات ه ررو اموفررا و

انمتزام بانتفاقيرات اممبرمرة فري كرل ًوا ب را سروا امترزام فري مواايرد انسرتالم وامتسرليم او فري مواايرد
امرردفع وامتسررديد او غيررر ذمررك ممررا يتفقررون اليرره وي ررترطو ه فيمررا بي ر م ..ومررن اًررل ذمررك كرران اموفررا
مطلباً راياً اكدت اليه ام ًوص امقرم ية وام بوية ،ومال امملفت مل ظر ان كثي اًر من ام ًروص فري

هذا امم مار تربط بين اموفا واماقود ،وبين اموفا واممال ،وبرين اموفرا وامكيرل وامميرزان ،ممرا ي رار
َّ ِ
ين
ب رورة ا باط اممسلم ب ذا ام ابط ا د تاامله في اممرال واسرتثماره مره قرال تاراموَ :يرا اَُّي َرا امرذ َ
ممُوا ا َْوفُوا بِا ْم ُاقُوِد. )48(
َ

ِ
ِ ِ ِ َّ ِ َّ ِ ِ
ان
ري اَ ْ َسر ُرن َ تَّررو َيْبلُر َ
رغ اَ ُ ر َّردهُ َوا َْوفُ روا ا ْم َكْير َرل َوا ْممير َرز َ
قررال اي راً َ ون تَ ْق َرُب روا َمررا َل ا ْمَيترريم الن بررامتي هر َ
ِ ِ ()49
بِا ْمق ْسط
ِ ِ ِ َّ ِ َّ ِ ِ
رغ اَ ُ َّردهُ َوا َْوفُروا بِا ْم َا ْ ِرد الِ َّن ا ْم َا ْر َد
ري اَ ْ َس ُرن َ تَّرو َيْبلُ َ
وقال اي اًَ  :ون تَ ْق َرُبروا َمرا َل ا ْمَيتريم الن برامتي ه َ
()51
ران َم ْسر ُرؤونً )50(وام ررديث امًر يح امررذي يبررين ًررفات امم ررافق يررذكر م ررا "واذا واررد اصلررا "..
َكر َ
ف ر ررذه ااير ررات واأل ادير ررث تؤكر ررد ال ر رو

ر رررورة ااتبر ررار اموفر ررا بر رراماقود واموار ررود صاًر ررة الذا تالقر ررت

بامماامالت اممامية امر اًر نزمراً و رابطاً هامراً ،ومرن ه را قرال اكثرر امفق را اممااًررين بااتبرار اموارد
بام ر ار فرري بيررع اممراب ررة اممً ررفية ام ر اًر ملزم راً ملم ررتري ،وذمررك فاظرراً الررو اسررتقرار امماررامالت
انستثمارية و ًا ا ،والو راس من قال ب ذا اماالمة امدكتور يوسا امقر اوي(.)52

 -3أال يقصد باستثماره إلحاق الضرر باآلخرين أو ظمميم:
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الن ام قيقة ام اًراة امتري ت ررص ام ررياة الرو امم افظرة الي را دائمراً هري ان ن يًربح اممرال

وًماه كل ام م ومبلغ امالم م ما كا ت وسائله وم ما ترتب الو ذمك من ترائال ،ومرذمك فقرد ار ردت

ام رياة اممسلمين اموماً واممستثمرين صًوًاً امذين يتااملون باممال ان ن يتامردوا الم راق ام ررر

او امصسارة بأ د وان يرااوا مبدا امادامة واإل ًاا ويتً بوا امظلم واإلً اا ،وألن هذا ام ابط من

ام ساسية واألهمية بمكان ،كان مرن ام رروري ان تقروم امدومرة ممثلرة فري مؤسسرات امرقابرة واممتابارة
وغيرها مرن اممؤسسرات بمراقبرة مردى امترزام اممسرتثمرين بره صاًرة ألن مرن اممسرتثمرين مرن ن يقًرد
بامفال اإل رار مادم اطالاره ومارفتره بمرا يردور الرو امسرا ة ،ومرو الرم ان فالره او اسرتثماره يرؤدي

الم ررو ال ر ررار بر ررااصرين ممر ررا اقر رردم الير رره فلر ررزم ت بي ر رره مر ررن امً ر ررات امرسر ررمية امالير ررا ،وان ه ر رراك مر ررن
اممسررتثمرين يتامرردون الم رراق ام رررر بم افسرري م ويسرراون المررو ترردميرهم ،او

رررب امسرروق فاقت ررو

األمر م ا م وم اسبت م.
فمراااة امادامة واإل ًاا وادم الم اق ام رر بام راس صلرق السرالمي ن برد مرن انمترزام بره فري
ًميع ماامالت ا قال تاامو  :الِ َّن املَّه يأ ِ ِ ِ
ران وِايتَرا ِ ِذي ا ْمقُربرو وي ْ رو ا ِرن ا ْمفَ ْ َ را ِ
َْ ََ َ َ
ََُ
ْم ُر با ْم َا ْردل َو ْاأل ْ َس ِ َ
()53
َوا ْم ُم ْ َك ِر َوا ْمَب ْا ِي
ات واَْ َزْمَا ما م ا ْم ِكتَاب وا ْم ِم َيز ِ
ِ
ِ
اس بِا ْمِق ْس ِط
َ
وم امَّ ُ
ان مَيقُ َ
َ َ ُُ
َ َ
وقال اي اً مَقَ ْد ا َْر َس ْلَا ُر ُسلََا با ْمَبيَ َ

()54

َم َر َربي بِا ْمِق ْس ِط
وقال سب ا ه وتااموُ  :ق ْل ا َ

()55

وقال ًلو اهلل اليه وسلم" ن

رر ون

.

رار في اإلسالم"(.)56

المطمب الثالث:
الضوابط االجتماعية واالةتصادية

واقًد ب رذه ام روابط تلرك األمرور امتري يلرزم اممسرتثمر مرااات را ترو ن تتاررض اماالقرات برين

اف رراد اممًتمررع مالهت رزاز وان ررطراب مررن ً ررة وم ررمان ت قيررق تطررور وت ميررة قيقيررة ملمًتمررع مررن

ً ة اصرى ،هذه ام وابط كثيرة ومتاددة قتًر م ا الو ما يلي:

 .6عدم استثمار المال عن طريق الربا:

ومال هذا ام ابط من اهرم ام روابط انًتماايرة وانقتًرادية مرن يرث مرا يترترب الرو اردم

انمتزام من ا رار كبيرة سوا الو ًايد اماالقات انًتمااية او امت مية انقتًادية.

14

َّ َّ
رع َو َ ر َّررَم
وقررد اكررد امقررمن امكرريم الررو رمررة امربررا ت ريمراً ًرري اً قررال تارراموَ  :واَ َ ررل املررهُ ا ْمَب ْير َ
()57
َّد َق ِ
ات َواملَّهُ ن ُي ِ ُّب ُك َّل َكفَّ ٍار اَثِ ٍيم. )58(
ق املَّهُ امربا َوُي ْربِي امً َ
امربا وقال اي اً َي ْم َ ُ
وقد بلغ من تأكيد امقرمن امكرريم الرو رمرة امربرا ان ًارل تركره مرن رروط اإليمران ،وان مرن
()59

يتاامل به م رارب هلل ورسرومه"..

كمرا ااتبرره ًرلو اهلل اليره وسرلم مرن امسربع امموبقرات ومسرت قاً

ملان ،قال ًلو اهلل اليه وسلم " اًت بروا امسربع امموبقرات ،قراموا :يرا رسرول اهلل ومرا هرنش قرال ام ررك
باهلل وامس ر ،وقتل ام فس امتي رم اهلل الن بام ق واكرل امربرا ،واكرل مرال اميتريم ،وامترومي يروم امز را

وقذا امم ً ات اممؤم ات اماافالت"(.)60

وقال ًلو اهلل اليه وسلم" مان اهلل مكل امربا وموكله وكاتبه و اهدين وقال هم سوا "(.)61
وامربا كسرب برال ً رد يثرري ًرا ب اممرال الرو سراب ااصررين ،بايرداً ارن امصسرارة ،فائدتره

م ررمو ة ي ام ررا امم اربرري فرري كررل األ روال ،متًرربح امفئررة اممسررتثمرة ألموام ررا بامربررا ذات فرروذ وسررلطان
فيزداد ً ا ا وظلم ا في ماامالت ا ،وتتكدس مدي م األموال بال

ابط ون قيد(.)62

 .5عدم استثمار المال عن طريق االحتكار:

()63

وان تكار بس امتاًر امسرلاة متربًراً وقرت امارال وا رتداد ام اًرة طلبراً مم راافة امرربح

وقرد

رمررت و ررذرت ام ررياة مررن ان تكررار وورد ذمررك فرري األ اديررث امًر ي ة فيمررا اصرًرره مسررلم وا مررد
ر م ما اهلل تاامو :قومه ًلي اهلل واليه وسلم (ن ي تكر الن صاطئ).
وقوم رره ً ررلي اهلل والي رره وس ررلم ( م ررن ا تك ررر كر ر اًر يري ررد ان يال رري ب ررا ال ررو اممس ررلمين ف ررو

صاطئ).

وقال ًلو اهلل اليه وسلم( :امًامب مرزوق وامم تكر ملاون)

()64

ابن ماًة.

وقال اي اً (من ا تكر امطاام ارباين ميلة فقد برب من اهلل وبرب اهلل م ه) (.)65
ويال ظ من مًمل هذه األ اديث ان استثمار األموال ان طريق ر ار امسرلع و بسر ا بقًرد
الغررال اسرراارها مصرراما ملمبرردا اإلسررالمي ام ررذي ي رررى فرري ام ق ررود واألم روال بًرر وف ا وس ررائل ملتب ررادل
وامتررداول ن ي بارري ان تكت ررز او ي ررتفظ ب ررا وا ررا يًررب ان تكررون فرري ركررة مسررتمرة وتررداول دائررم.

وان تكار يصتلا ان هذا اممف وم كلياً(.)66
وبا

هررذا ويال ررظ اي راً ان ماظررم األ اديررث تم ررع ان تكررار مطلقراً دون تقييررد برراألقوات واألطامررة،

ا ي دد ان تكار في امطاام ،ومذمك اصتلفت ا ظار امفق ا في ان تكار امم رم.
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فذهب فريق المو ت ريم كل ا تكار ي ر بامسوق وباممتسوقين تتالرق باألطامرة او غيرهرا مرن
امملبوسات واممفرو ات ..وهو ما ذهب الميه اممامكية وابو يوسا مرن ام فيرة .قرال ابرو يوسرا( :كرل

ما ا ر باماامة بسه ف و ا تكار وان كان ذهباً او ف ةً او ثوباً) (.)67

وذهب األكثرون المو ان ان تكار امم رم يتالق باممطاومات واألقوات(.)68
هرذا ومرن امًرردير بامرذكر امت بيره المررو ان ان تكرار ن يقتًررر الرو األفرراد بررل الن قامرت بررذمك
مؤسسررات او ررركات بررامت كم فرري م ررتال مررن م تًررات اممسررلمين واررد ذمررك الررو اممسررلمين بام رررر
وادى ذمك المو زيادة في امسار فإن ذمك يل ق بان تكار امم رم.
 .3عدم استثمار المال في السمؤ المحرمة أو الضارة (عدم المتاجرة في المحرمات):

وال ررو راس ذمررك انتً ررار ف رري امصمررور ومررا فرري ما اهررا مررن اممصرردرات وانتً ررار ب رراألاراض

واألًساد فيما يارا اميوم (بتًارة امرقيق األبيض).

وا مررا رمررت ام ررياة انسررتثمار فيمررا رررم اهلل أل رره ن ما رري مررن ت رريم امررر ثررم يترررك مل رراس
ريررة انتًررار فيرره او تداومرره ألن ذمررك ممررا ياررري فرري اموقرروع فيمررا رررم اهلل ،وام ررياة ت رررص ا ررد
ت ريم ا مل ي ان تقطع وتم ع كرل امطررق امتري ترؤدي المرو اموقروع في را ،مرذمك قررر امفق را قااردت م

"ما ن يتم امواًب الن به ف و واًب" "وما يؤدي المو ام رام ف و رام".

ومررذمك مررم ترررد ام ًرروص فرري ت رريم رررب امصمررر فقررط بررل اطلقررت امت رريم مي ررمل كررل ا رواع
ِ
نم ِر ًْ ٌس ِم ْن َا َم ِل ام َّ ْيطَ ِ
اًتَُِبوهُ.)69(
ان فَ ْ
ً ُ
امتاامل قال تاامي الَِّ َما ا ْم َص ْم ُر َوا ْم َم ْيس ُر َو ْاألَْ َ
اب َواأل َْز ُ
وقررال ًررلو اهلل واليرره وسررلم " ماررن اهلل ررارب امصمررر وسرراقي ا وبائا ررا ومبتاا ررا وااًرررها
()70

وماتًرها و امل ا وامم مومة المي ا واكل ثم ا"

ك ررذمك ممررا يًررب ان يتً ررب انس ررتثمار فيرره األاررراض واألًس رراد ،مم ررا فرري ذم ررك مررن ال ررااة
ِ ِ َّ ِ
ملفا ة و رر ملرذيلرة واهلل ارز وًرل قرال :الِ َّن امَّ ِرذين ي ِ ُّبرون ا ْ ِ
ممُروا مَ ُ ْرم
ريع ا ْمفَا َ رةُ فري امرذ َ
َ ُ َ
ين َ
َن تَ َ
ا َذ ٌ ِ
يم.)71(
َ
اب اَم ٌ
كمررا و ررح رسررول اهلل ًررلي واليرره وسررلم ت رريم انتًررار وامكسررب ب ررذا امطريررق فقررال " :ررر
()72

امكسب م ر امباي وثمن امكلب وكسب ام ًام"

كذمك مما يًب تً به في استثمار األموال كل ما يل ق

ر اًر براممًتمع مرن امسرلع فانتًرار

بامسالح مثالً وان كان فري اًرله مبراح الن ا ره ي ررم بياره مألاردا او فري رال امفت رة برين اممسرلمين

ألن ذمرك ياررود بام ررر الرري م ،وكررذمك فرإن انتًررار بامسررلع امتري ا ت ررت مواايررد ًرال يت ا ب سررب مررا
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قرررر امصب ر ار واهررل انصتًرراص ياتبررر مررن األم روال امترري يًررب تً ب ررا وي رررم انتًررار في ررا وهكررذا ًررد رررص
ام رياة امتام الو سالمة اممًتمع من كل ما ياود اليه بام رر.
 -2االختيــار األمثــل لمجــال وطريــق االســتثمار الذا مررا امتررزم اممسررتثمر اممسررلم بكررل هررذه ام روابط
اموًدا ية واألصالقية وانًتماايرة وانقتًرادية فرإن ام ررياة اإلسرالمية توً ره بارد ذمرك المرو ان يقروم

بدراسة ًدوى امله انستثماري وتف رص مرا يمكرن ان يترترب اليره مرن ترائال ايًابيرة او سرلبية ترو
ن ت رريع امً ررود هررد اًر و تررو ت قررق انسررتثمارات فرري بررالد اممسررلمين اممًررامح اممتوصرراة م ررا ملفرررد

وملمًتمع وألًل ذمك فقد فت ت ام رياة ابواباً متاددة مالسرتثمار صاًرة ألومئرك امرذين ن يسرتطياون
انتًررار بأ فس ر م او مرريس م رردي م امصبرررات امكافيررة ف رررع امم رراربة وه رري ان يرردفع مام ررك امم ررال المررو
صص ذي صبرة يثق به يتًر مه في اممال ويكون امربح م رتركاً بي مرا ب سرب مرا يتفقران اليره(،)73

كم ررا رررع مب رردا امم رراركة و ررًع الي ررا ،وك ررذمك ب ررين امفق ررا امم رردثون م رررواية امم رراركة ف رري
ام ررركات اممسرراهمة وً رواز تررداوم ا ،وان كررا وا قررد و رراوا مررذمك ررروطاً ماي ررة متً ررب اموقرروع فرري
()74

ب ات ام رام

وهك ررذا ً ررد ان ر رريات ا اإلس ررالمية كم ررا ت رررص ال ررو انس ررتثمار ت رررص ال ررو ان ي ررتم با ررد

تصطريط ود ارسرة دون تسررع وً رل ،ومرذمك فقرد م رع مرن انسرتثمار امرة اممصراطرة ووًرا اممصراطر
بأ ه ميس م موداً.

وامتصطيط وامدراسة م ال السالمي امل في كل امصطوات وامتًررفات امتري يقروم ب را اممسرلم،

ف ررذا رسررول اهلل ًررلو اهلل اليرره وسررلم قبررل ان ي رراًر مررن مكررة المررو اممدي ررة يقرروم بررامتصطيط وامد ارسررة
واتصاذ كل اموسائل وان تياطات اممادية امتي تكفل مه ام ًاح في صطته وت قيق هدفه واموًول المو
اممكان امذي يريد بأمن وسالم ،وكذمك كان ديدن رسول اهلل ًلو اهلل اليه وسلم في كل ي

ترو

فرري ام ررروب فكرران يرسررم امصطررط ويابررئ امًيرروش ما وي راً ويسررل م بكررل مررا يسررتطيع ويتصررذ وسررائل
امصداة وام يلة ...كل ذمك من اًل اموًول المو ت قيق ام دا وهو ان تًار في امماركة…

وك ررذمك ام ررال يً ررب ان يك ررون ررال تً ررار ومس ررتثمري اممس ررلمين امتصط رريط ام رردقيق وامد ارس ررة

اموااية واممتاباة ام املة م مان تائال اليًابية ثم باد كل ذمك يترك األمر هلل از وًل.
المبحث الثالث

أثر االلتزام بضوابط االستثمار الشرعية في حياة والفرد المجتمؤ
المطمب األول:

أثر االلتزام بالضوابط الوجدانية (الدينية):
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سرربق ان بي ررا فرري هررذا امب ررث ان الررو راس ام روابط اموًدا يررة اإلدراك واناتقرراد بررأن اممررال
مال اهلل وان ملكيته ام قيقية مه سب ا ه وتاامو وان تًرفات اإل سان باممال ميست مطلقة برل مقيردة،

وا ه ي باي الو اممستثمر ان يكون مبتااه من استثمار اممال ر ا اهلل سب ا ه.

واقول الن من تترسخ في فسه هذه اممفاهيم اموًدا ية يتومد مديه ويتكون ا ده:
ً -1مام امان وا ًر

مان يم اه من استثمار اممال في غير مرا ررع اهلل وفري صرارج الطرار مرا

ًر ت او ابا ت مه ام رياة من وًوه انستثمار.
ذمررك ا رره ياتقررد ان هررذا اممررال مرريس مررا مرره قيقررة ،وا رره مسررتصلا فيرره او مررا هررو الن وكيررل،

يتًرا وفق الرادة امموكل  ..برل ال ره ي ررص كرل ام ررص الرو ان يلترزم بتوًي رات اممامرك ام قيقري
طمااً في ر اه وامالً في ان يًزل مه اماطا واألًر.
 -2يترسخ ا ده قيقة ان ن يكون اممال هو ام م األكبر وامرب اممابرود وام ردا اممقًرود برل ه راك
ما هرو اسرمو مرن ذمرك وااظرم ان وهرو ابتارا ر را اهلل وانمترزام ب رراه وهرداه ،وهرذا اممقًرد يت قرق

باسررتثمار اممررال بمررا يصرردم مًررامح اممًتمررع وبمررا ن يل ررق برره ام رررر ،كمررا ا رره يسررت ض ام روافز

امكام ررة ف رري امر ر فس امت رري ت ررث ال ررو فا ررل امصي ررر وت رراه ا ررن ام ررر( ،)75وب ررذمك يً ررمن اممس ررتثمر
امم

بط ب ذه ام وابط م فسه مًل تين مًل ة د يوية ومًل ة اصروية.
أما الدنيوية فتتمثل في ت مية مامه او امم افظة اليه بما ي من مه ياة كريمرة وها ئرة وربمرا

ي قق مه مكا ة في مًتماه ،وكذمك تتمثل في مساهمة اممستثمر فري صدمرة مًتماره وتقويرة اقتًراده
وتطوير م آته بما ياود الو ًميع افراد اممًتمع بامصير وامبركة.
أمــا األخرويــة فتتمثررل فرري ت ًرريله مألًررر مررن اهلل و ررمومه بر رراه وادصامرره فرري ر مترره وً ترره
وتً يبه ما به و اره ،وكفو ب ذا األثر من صير فَ َم ْن ُز ْ ِزَح َا ِن امَّ ِار َوا ُْد ِص َل ا ْم ًََّةَ فَقَ ْد فَ َاز.)76( 
وبررذمك سررتطيع امقررول بررأن انمترزام بام روابط اموًدا يررة امدي يررة ي قررق امسرراادة ملفرررد واممًتمررع
في امدارين امد يا وااصرة.

وبررامطبع فررإن مررن مررم يأصررذ باناتبررار هررذه ام روابط واممبررادب اموًدا يررة ا ررد اسررتثماره ملمررال،
ماتقررداً بررأن اممررال مامرره مرريس أل ررد ررق فيرره او ررق فرري تقييررده فرري امتًرررا فيرره ،فررإن مظرراهر امكبررر
وامطايان ،واإلغراق في ابادة اممرال وااتبراره ام ردا واممقًرد فري هرذه ام يراة ،يًارل اإل سران مًررد

ابد او ممة ت ت سلطان اممال واغرائه ،وا دها ايرة يراة كردة سياي ر ا وايرة ايرة مفزارة ت تظرره ..
ف سأل اهلل امسالمة.
المطمب الثاني:
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أثر االلتزام بالضوابط األخالةية:

الذا كا رت ام روابط اموًدا يررة امدي يرة مالسرتثمار تب رري فري امر فس امازيمررة وامرغبرة فري انسررتثمار

وفرق مرا رررع اهلل وبمرا ي قرق ر رراه ومبتاراه األمرر امررذي يارود الرو ام رراس ًملرة برامصير واممًررل ة،
فإن انمتزام بام وابط األصالقية من ًدق واما ة ووفا وادل ال رافة المرو ا را تقرا ً براً المرو ً رب

مع ام وابط اموًدا ية في ت قيق استثمار ياود باممًل ة وامصيرر الرو اممًتمرع وام راس ،الن ان م را

مثا اًر ًَ صاًة تلمس بًال كلما امتزم اممستثمرون ب ا ،ومن اهم هذه ااثار ما يلي:
 .6ب ررا امثقررة فرري امتاامررل بررين اممسررتثمرين صاًررة وبررين اب ررا اممًتمررع اامررة ذمررك ا رره الذا ااترراد
اممسررتثمر الررو امًرردق واموفررا واألما ررة ًررار م ررل ا ت ررام وثقررة ااصررر ،ا رردها تررزداد صطرروط
امتواًل وامتاامل مما يؤدي المو زيادة امتداول ملمرال و ركرة انسرتثمار األمرر امرذي تت قرق ماره

اممًامح ملفرد واممًتمع.

 .5امًررد وانًت رراد فرري امامررل واإل ترراج ،ذمررك ان مررن مقت رريات ام روابط األصالقيررة انمترزام باموفررا

من واود و روط متفق الي ا وهذا يقت ري ركرة دؤوب وامرالً ثيثراً مرن اًرل اموفرا برذمك ..
وام ركة وامامل وام اط امًاد ياود بامصير وامت مية الو امفرد واممًتمع.

 .3ام روابط األصالقيررة ترردفع اممسررتثمرين المررو اإلتقرران وامدقررة فرري ال ترراً م بمررا ي قررق رواً راً ملسررلاة
وزيادة في امربح وقدرة الرو امم افسرة  ..وان اإلتقران فري امًر ااات وامم تًرات اميروم ميرفرع مرن
سار امم تال بدرًة كبيرة ،ويزيد من اإلقبال الو رائه كذمك.
 .2انمت رزام بام روابط األصالقيررة فرري اسررتثمار األمروال طريررق مررن طرررق امررداوة و ررر فك ررة اإلسررالم
وًرذب غيررر اممسرلمين المررو ديرن اهلل ،وماررل مرن امًرردير ذكرره ه ررا ان كثير اًر مررن اممًتمارات امترري

دصلررت فرري اإلسررالم ال مررا دصلترره اررن طريررق امتاامررل مررع اممسررلمين امًررادقين فرري سررلوك م وفرري

تًرفات م فكا وا ربرا ين فري اصالق رم وفري يرات م فردصل اإلسرالم قلروب اهرل تلرك امربالد واقت اروا

برسامته ومبادئه(.)77

والررو ذمررك ف سررتطيع امقررول بأ رره مرريس ملمسررلم صيررار مررن ان يلتررزم ب ررذه ام روابط األصالقيررة ا ررد

اسررتثماره ألموامرره بياراً و ر ار ً وتًر يااً وا تاًراً ممررا ت ققرره مررن مثررار اليًابيررة كبيررة ،ممررا فرري ترك ررا مررن
مًائب وسلبيات كبيرة د يوية واصروية(.)78

ومقررد بلررغ اسررت كار ام ررياة اإلسررالمية مررن اومئررك امررذين ن يلتزمررون بام روابط األصالقيررة مبلا راً

كبي اًر تو وًا مرن ن يلتزمرون مر م ب روابط األصرالق مرن ًردق واما رة برامفًور فقرال ًرلو اهلل

اليرره وسررلم " :الن امتًررار هررم امفًررار ،قرراموا يررا رسررول اهلل امرريس قررد ا ررل اهلل امبيررعش قررال:بلو ،ومك ر م

ي لفررون فيررأثمون وي رردثون فيكررذبون"( .)79وقررال  اي راً مصاطب راً ماا ررر امتًررار "يررا ما ررر امتًررار
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فاستًابوا مرسول اهلل  ورفاوا اا اق م وابًارهم الميه ،فقال :الن امتًار يباثون يوم امقيامة فًرا اًر الن

من اتقو وبر وًدق"(.)80

وبذمك يظ ر م ا اهميته ااثار اممترتبة الو انمتزام ب ذه ام وابط وصطورة ااثار اممترتبة الرو

ادم انمتزام ب ا.
المطمب الثالث:

أثر االلتزام بالضوابط االجتماعية واالةتصادية:

تاتبر ام وابط انًتمااية وانقتًادية مالسرتثمار مرن اهرم ام روابط امتري م را االقرة مبا ررة

في االقات األفراد ببا

م امباض وفري امت ميرة وامتطرور انقتًرادي ملفررد واممًتمرع .وبما رو مصرر

فررإن اهررم مررا يمكررن اموًررول الميرره مررن انمترزام بام روابط انًتماايررة وانقتًررادية ت قيررق اسررتقرار فرري
اماالقررات بررين اف رراد اممًتم ررع ،وت قيررق ارتقررا وتقرردم فرري مسررتوى انقتً رراد وانسررتثمار ،وماررل ذم ررك
يت ح من صالل ما يلي:
 -1ان امتاامل بامربا فيه ظلم وا رح أل ره اصرذ ملمرال مرن غيرر اروض ون ً رد ون امرل ون تاررض
ملرربح وامصسررارة ،وا مررا يارريش الررو كررد وً ررد ااصررين ،كمررا ا رره يربررو اإل سرران الررو امكسررل وامصمررول

وانبتاراد اررن ان رتاال باممكاسررب اممبا رة ام افاررة مررن تًرارة وز اراررة وًر ااة ،كمررا ا ره يف ري المررو

ا قطاع امماروا بين ام اس وا ااا روح امتااون وامت ار م واممواساة بي ما ،كمرا يرؤدي المرو تكرديس

األموال في يرد فرر قليرل مرن اممررابين ممرا يرورث امارداوة وامبا را برين ام راس( .)81ومتً رب كرل ذمرك

كان نبد من ادم استثمار األموال ان طريق امربا وااتباره

ابطاً من

وابطه.

 -2ان اسررتثمار األم روال اررن طريررق ا تكررار امسررلع امترري ي تاً ررا اب ررا اممًتمررع يًاررل ام رراس فرري
رريق و رردة ،ويل ررق ام رررر ب ررم ،كمررا ا رره مظ ررر مررن مظرراهر امً ررع وامطمررع وسرريطرة اممررال الررو

امقلب واماقل ،األمر امذي ترف ه تااميم اإلسالم وفلسفته.

كما ان ان تكار يورث م اار امكراهية واأل قراد برين امم تكرر وازاد اممًتمرع امرذين ي رارون

تًاهه بامظلم أل ه بس ا م اقروات م وامسرلع امتري ي تراًون المي را مرن اًرل ان يسرتال م ويبيا را م رم
في وقت يرتفع فيه ثمن امسلاة.
كما ا ه تقييد ًارخ م رية امتًارة وامًر ااة ،ويرؤدي المرو ت كرم فري األسرواق ويفررض الري م

مرا ي ررا مررن اسرراار ،ويقفررل امبرراب امررام ااصررين ميرتزقروا كمررا ارتررزق ،وميظررل يمررص دمررا هم ويسررتال
ً دهم ويوسع ثروته الو ساب م(.)82

وقد بي ت ا اديث  باض ما يترتب الو ان تكار من مثار سلبية قد تل ق بامم تكر فسره

في امد يا وااصرة فقال " :من ا تكر الو اممسلمين طااماً
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ربه اهلل بامًذام واإلفرالس"( .)83وقرال

" :من دصل في ئ من اسراار اممسرلمين ميفالره الري م فرإن قراً الرو اهلل تبرارك وتارامو ان يقارده
باظم من ام ار يوم امقيامة"( .)84وقال " :امًامب مرزوق وامم تكر ملاون"(.)85

ابطاً نزماً نبرد مرن مراااتره

وبذمك تظ ر اهمية ان يكون ادم انستثمار بطريق ان تكار

وتطبيقه.

 -3الن مالتًررار بامم رمررات وامسررلع وام ررارة برراممًتمع مثررار صطي ررة ومرردمرة الررو اممًتمررع سروا مررن
ام ا ية انقتًادية او امً ية او األصالقية.
فررامصمر و رررره ن يصتلررا فيرره اث رران ،يايررب اماقررل وي رريع امً ررد ويرردفع ملوقرروع فرري امرذائررل

وً رردق رس ررول اهلل  ا ر ردما وً ررف ا بأ ررا "ام امصبائ ررث"( .)86ويل ررق ب ررا انتً ررار ف رري ك ررل ا ر رواع
اممصرردرات  ..و تررو امرردصان( .)87كررذمك فررإن انتًررار فرري األا رراض و ررر امررداارة ممررا ي رردد األمررن
األصالقرري وط ررارة اممًتمررع ،كمررا ي رردد األمررن امًر ي ،فررإن ا ت ررار امفا

ررة فرري امررة مررن األمررم ممررا

يسبب تف ي األمرراض اممستاًرية امتري تًارل مرن اإل سران اامرة الرو مًتماره بردنَ ًَ مرن ان يكرون
اامالً ومساهماً في ب ائه.
وكررذمك فررإن انتًررار بامسررلع امفاسرردة وام ررارة برراممًتمع  -وان كا ررت فرري اًررل ا سررلااً يبرراح

بيا ا و راؤها – ممرا يسربب األذى امكبيرر وربمرا يسربب األمرراض برل اممروت الذا كا رت هرذه امسرلع قرد
وًلت درًة فسادها المو امتسمم ومن ه ا تظ ر كمة ام رياة في
ي رمه اهلل او ياود بام رر وامفساد الو اباده.

بط ا ماملية انستثمار بما مرم

واكرر امقول ه ا ا ه نبد ان تقوم مؤسسات امدومة بمراقبة امتًار وامليات انستثمار من بيرع
و ار وتً يع بما ي من استثما اًر في دود ما ا رل اهلل و ررع وبايرداً امرا يل رق براممًتمع ام ررر

واألذى.

 -4الن في انسرتثمار اما روائي امرذي ن ياتمرد الرو تصطيطره ود ارسرة سرابقة ،يًارل مرن انسرتثمار
ار ة ملصسارة او ام رر سوا ملمستثمر فسه او مايره من اممستثمرين.

فال تقبل ام رياة اإلسالمية ان يسرتثمر ا رد اموامره دو مرا صطرة مرسرومة او مًرل ة مأمومرة،
يااه وهالكره ،قرال

ومذمك فقد م ع امقرمن امكريم امسف ا من امتًرا في اممال تو ن يسببوا في
تارراموَ  :ون تُ ْؤتُروا ُّ
روه ْم َوقُومُروا مَ ُر ْرم قَر ْرونً
روه ْم ِفي َررا َوا ْك ُسر ُ
امسررفَ َا َ ا َْمر َروامَ ُك ُم امَّتِرري ًَ َار َرل املَّررهُ مَ ُكر ْرم ِقَيامراً َو ْارُزقُر ُ
َم ْا ُروفاً.)88(
وقد و ع د .قطب سا و مبادب ثالثة م مان اسرتثمار ي قرق مقاًرد ام ررع وت قيرق امرفاهيرة

ام املة ملفرد وامًمااة وهي:
.1

رورة امتزام اممستثمر ب سن امتصطيط ا د استثمار ألموامه.
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.2
.3

رورة امتزام اممستثمر بمبدا اممفا لة بين مًانت انستثمار اممت واة.

رورة امتزام اممستثمر بمبدا اتباع اقوم امطرق وار دها ا د انستثمار(.)89

وك ررذمك مم ررا يترت ررب ال ررو س ررن امتصط رريط ف رري انس ررتثمار امتك رراملي ف رري مً ررانت امت مي ررة ف رري

اممًتمع بما ياود الو األمة بانكتفا امذاتي وي ررها من امص روع مألمرم األصررى ا ردما تسرتورد او
تبتاع م م ما ي قً ا من م تًات.
وام قيقة الن

ابط امتصطيط وامدراسة نستثمار اممرال يتفرق مرع مر ال رراي ماتمرد فري تقرديم

ام ررروريات الرررو ام اًير ررات ،وام اًي ررات ال ررو امكمامير ررات  ..فر ررال يقب ررل ان توًر رره دف ررة انسر ررتثمار

مً ااة اماطور وامم روبات اماازية مثالُ وام اس م تاًون المو اممالبس او اممساكن.
وممارفة ما يلزم اممًتمع الو وًه ام رورة او ام اًرة او امت سرين

وتصطر رريط دقير ررق ،ومر ررن ه ر ررا كر رران مر ررن

تراج المرو د ارسرة راملة

ر روابط ام ر ررياة مالسر ررتثمار امتصطر رريط وامد ارسر ررة ن امتصر رربط

واما وائية.

واصي ر اًر فررإن ًملررة ام روابط ام ررراية مالسررتثمار ،اموًدا يررة م ررا او األصالقيررة او انًتماايررة

وانقتًادية تت افر مت قيق ارقو مستوى اقتًادي واًتمرااي واصالقري ،وبمرا ي رمن مًرامح امفررد
وامًمااررة ،وان امت رراون فرري اي مررن هررذه ام روابط يررؤدي المررو تررائال وصيمررة ومفاسررد كبيررة تاررود الررو
امفرد واممًتمع الو د سوا .
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أىم النتاات
في ايرة هرذا امب رث رول

روابط انسرتثمار ،وبارد مرد اهلل ارز وًرل الرو توفيقره يمك ري

ان اسًل اهم ام تائال امتي توًلت المي ا في ام قاط امتامية:

 .6ان استثمار اممال ت ًاه ام رياة وتاتبره من امواًبات.

 .5ان امملكية ام قيقية ملمال هلل رب امااممين ،وان اإل سان مسرتصلا الرو هرذا اممرال ومرؤتمن
اليه.

 .3ان تًرا اإل سان في اممال واستثماره مه يًرب ان يكرون مقيرداً بتوًي رات اممامرك ام قيقري
وب سب تاليماته.

 .2ا ه يًب ان يكون ام دا من انستثمار بامدرًة األومو ابتاا مر اة اهلل.
.2
.1
.7
.8

رورة انبتااد ان امربا وان تكار كوسيلة من وسائل انستثمار.

رمررة اممترراًرة وانسررتثمار فرري امم رمررات مررن امسررلع او مررا ياررود الررو اممًتمررع بام رررر
م ا.

رورة انمتزام في انستثمار بمبادب امًدق واألما ة واموفا وامادامة.
رورة انمتزام بامتصطيط وامدراسة قبل ام روع في استثمار اممال م افظرة اليره مرن ام ردر

وام ياع.

 .9ان ام ررياة اإلسررالمية ت رررص الررو مًررامح األف رراد واممًتماررات اكثررر مررن رً ر م الررو
ا فس م.

الو

التوصيات

و هذه ام تائال اسطر هذه امتوًيات:

 .6وًي اممستثمرين بتقوى اهلل وانمتزام ب وابط ام رياة في انستثمار.

 .5وًري ً رات انصتًرراص بتفايرل دائررة ام سرربة ومراقبرة األسرواق مالطمئ رران الرو انمترزام
ب وابط انستثمار وت قيق اهداف ا.

 .3تفايل دائرة اممواًفات واممقاييس بما ي من ًودة امم تال وقدرته الو امم افسة.

 .2ان تقوم امدومة بمساادة اممستثمرين نصتيار مًرال وطريرق انسرتثمار امم اسرب ابرر تروفير
امبيا ات واإل ًا ات ذات اماالقة.

 .2توًر رري اممسر ررتثمرين بت ر ررًيع اممؤسسر ررات اممً ر ررفية امتر رري تلتر ررزم بام ر روابط ام ر ررراية فر رري
استثمارها مألموال.
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 1377هر ر 1958م.

 .21امكاس ررا ي ،مس رراود ب ررن ا م ررد ،بـــدااؤ الصـــنااؤ فـــي ترتيـــب الشـــرااؤ ،طبا ررة
امًمامية ،امقاهرة 1987م.

 .21اممترررك ،امررر ابررد امازيررز ،الربــا والمعــامالت المصــرفية فــي نظــر الشــريعة
اإلسالمية ط – 3امساودية – امرياض 1418هر.

 .22مقداد ،م مد البراهيم ،زياد البرراهيم ،مبادئ االةتصاد اإلسـالمي والوضـعي ط2
– دار اممقداد غزة 1424هر 2114 -م.

 .23هررا ي ،سررين ،حــوافز االســتثمار فــي النظــام االةتصــادال اإلســالمي ط– 1
األردن2111 ،م.
 .24مًمواة امكتب امستة مأل اديث ام بوية.
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