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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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 ��ـ
 	��ـ� ��ـ�           �
� 	����� ��� ���� ������ �ـ�����	 ،�����  ! " 
�#�

$��	 �%&'	.  

m@��F'+ا� :  

الماليـة  المعـامالت    صـول عديد من آيات القرآن الكـريم أ       تناولت ال 
ركـائز  (، واالدخار   اإلنفاق والكسب ، وتعتبر اآليات التي تناولت      واالقتصادية
من أهم اآليات التي بينت األصول التي تحكـم         . ونحو ذلك ) الثاالقتصاد الث 

 صول هذه األ  دوتعتنظيم النشاط المالي واالقتصادي في حياة الفرد والمجتمع،         
 ورقـة  إلعجاز المالي واالقتصادي ويضيق المقام لتناولها في   ابحق من نماذج    

.بحثية مثل هذه  

ختارة من آيات اإلنفاق في هذا الورقة نركز على عرض آيات م فإننا لذلك،
باعتبارها من أهم األصول وأول المبادئ التي جاء بها القرآن الكريم في المجال 

ونركز أيضا على بعض آيات في جانب مهم في التعامل . المالي واالقتصادي
).خاصة الدين والرهن(المالي أال وهو تحريم الربا، وكتابة المعامالت   

ورقة عن اإلنفاق من حيث األهمية وفي سبيل تحقيق ذلك، تتحدث ال
االستهالكي (التي تتناول أنواع اإلنفاق الثالث  وتتعرض إلى  اآليات
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، وتحريم الربا بصورة عامة، وكتابة المعامالت )واالستثماري والصدقي
.وتوثيقها، لبيان أهم األصول التي تنظم النشاط المالي واالقتصادي  
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Abstract: 

 

Addressed many of the verses of the Qur'an assets financial 
and economic transactions, are the verses that dealt with 

spending and earning, and saving (the three pillars of the 
economy) and the prohibition of usury and documenting 

transactions, write, and so on. Of the most important verses that 
showed assets that control the organization of financial activity 

and economic life of the individual and society, and these assets 

are truly miracles forms of financial, economic, narrow place to eat 
in a paper like this. 

Therefore, we focus in this paper is to present selected 
passages from the verses of spending as one of the most 
important asset and the first principles that are enshrined in the 
Qur'an in the financial and economic. We also focus on some of 
the verses in an important part in financial transactions: the 
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prohibition of usury, and write transactions (private debt and 
mortgage). 

In order to achieve this, talking paper on expenditure in 
terms of importance and are verses that address the types of 
spending three (consumption, investment and Alsedki), and the 
prohibition of usury in general, and write transactions and 
documentation, to indicate the most important assets that regulate 

financial activity and economic development. 
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 ��O	ا�� 

ه األساسية أن يكون كتاب هداية جاء القرآن الكريم ومقصده األول وغايت
للنفوس وهداية لألرواح وإصالحاً للقلب اإلنساني، ليعالج النفس اإلنسانية حتى 

  .تتطهر وتتزكى وتدرك األمور على حقائقها
وعلى هذه القاعدة، عني بالنفس اإلنسانية يصلحها، يحببها في الحق 

قال . فاضلة خيرةوالعدل، ويبغض إليها الشر والباطل، حتى تكون نفساً 
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب : (تعالى

  .)١()من دساها
وإذا كان القرآن الكريم قد ركز إصالحه على إصالح النفس اإلنسانية، فإنه 
. لم يهمل اإلصالح العملي ويضع له األسس واألصول والمبادئ التي يقوم عليها

ية االقتصادية ناحية من النواحي التي تتغير لدى الناس بتغير وبما أن الناح
الظروف، فقد جاء القرآن الكريم يمسها مسا كليا ويضع األصول والقواعد التي 

  .تكفل للناس أن ينتفعوا بخيراتها ويبتعدوا عن مساوئها
ولقد نظر القرآن الكريم للثروة كعرض من أعراض الحياة الدنيا في 

م، ووسيلة من وسائل تيسير الحياة على الناس، فهو لم يذم المال كما تعامالته
ذمته بعض الوضعيات األخرى التي تضعه في مرتبة المنكرات أو المحرمات، 
ولم يمدحه المدح الذي يضعه في مرتبة المحمودات، فهو مجرد وسيلة، إن 

فهي الشر استخدمت في الخير فهي الخير، وإن استخدمت في الشر.  
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اإلسالم حين دعا إلى الكسب، وحثّ عليه واعتبره عبادة من العبادات، و
 l ڃ  ڃ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ�m:قال تعالى. بل جعله قريناً لكثير من العبادات

  .)2( l ڄ   ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ�m:وقال تعالى. )١(
أن تتصل بالتشريع ثم تعرض القرآن الكريم لبعض المبادئ التي يصح 

االقتصادي، فقرر مبدأ الملكية، فلألفراد أن يملكوا، ولهم أن يحوزوا وفي هذا نجد 
وقوله . )l )3 ہ       ۀ   ۀ ٹ ٹ ڻڻ  ں ں ڱ�m:قال تعالى. أن القرآن قد نسب األموال للناس

  .)l )4 ڳ ڳ ڳ �  � ��m:تعالى
لباذخ، ويجعل هؤالء من ثم إن اإلسالم بعد هذا ينهى عن الترف والنعيم ا

�£�¢�m: أكبر المجرمين قال تعالى � �¤�¥� � � � � � � �¦�§�̈�

©�ª«�¬� � �®�¯� � � �°�±�²�³�l )5(.  ويرغب في
اإلنفاق، حتى إن بعض السلف الصالح كان يخرج عن ماله، وبعضهم كان 

  .يخرج عن نصف ماله أو ثلثه
 ويحض القرآن الكريم على البذل واإلنفاق ويجعل من ذلك أصوالً

للتعامل المالي واالقتصادي، ولذا دعا اإلسالم المسلمين إلى سخاء النفوس 
�m: يقول اهللا تعالى. وندى األكف، وأوصاهم بالمسارعة إلى اإلحسان والبر

³�´�µ�¶� �¸¹�º�»�¼� � � � � � � �½�¾�¿�À� �Á��
Â�ÃÄ�Å�Æ�Ç�È�ÉÊ� �Ë�Ì� � �Í�Î�Ï�Ð�

Ñ�Ò� �l)ويقول تعالى. )٦ :m�Ç�È�ÉÊ�Ë� �Ì�Í�Î�Ï�
Ð�Ñ�Ò�Ó� � �Ô�ÕÖ�×�Ø�Ù�Ú�Û�Ü�Ý� �Þ�ß��
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l 

�m�A�B�C: وقال سبحانه وتعالى. )7( �D�E�F�G�H�I�
J� �K�L�M�N�O�P�Q�R� �S�T�U�V�W�
X�Y�Z� �[�\�]�̂�_�`�a� � � �b�
c�d�e�f�g�hi� �j�k�l�m�n�op�

q�r��st�u�v�w�x�l  

)8(.  

وأعطى اإلسالم الفقراء الزكاة، وأمرهم بالكسب والعمل، وحرم عليهم 
، وجعل لهم في بيت مال المسلمين حقا، وجعلهم طبقة محترمة لهم السؤال

حقهم عند إخوانهم األغنياء، ذلك ألن اإلسالم ال ينظر للفقر على أنه عيب 
اجتماعي وال ذلّة للفقير وال منّة من الغني، ولكنه ينظر إليه على أنه عارض 

 ".غنى النفسليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى : "�اجتماعي، يقول 
  .فجعل الغنى غنى النفس حتى ال يشعر الفقراء بأنهم طبقة منبوذة

تابا في االقتصاد ألنه كوإذا لم يكن يتضح من كل ذلك، أن القرآن الكريم 
أكثر من ذلك بكثير، فإن القيم التي يهديها للناس تؤسس لنموذج إرشادي يمكن 

التي د في مجال المعامالت قواعاليضع  و.االقتداء به في التعامل االقتصادي
ولو أن الناس . تمثل أصوال في التعامل المبني على القيم اإليمانية واألخالقية

التفتوا إلى أمهات المسائل االقتصادية في القرآن الكريم؛ لسعدوا وفازوا في 
  .الدنيا واآلخرة

إذن، تسعى هذه الورقة إلى معرفة أصول المعامالت من بعـض آيـات         
باعتبارها أهم األصول وأول المبادئ     يم التي تتناول جانب اإلنفاق      القرآن الكر 
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، وباعتبارها أيـضا  ريم في المجال المالي واالقتصاديالتي جاء بها القرآن الك   
أساس العجلة ومن أدوات التكافل  اإلنفاق  وأن   .أهم الركائز المالية واالقتصادية   

.يثةاالقتصادية، ويشكل أساس السياسات االقتصادية الحد  
 فما هو اإلنفاق ؟

وما هي أنواعه؟، وما هي أهمية بالنسبة للفرد والمجتمع؟  

 وكيف حرم القرآن الربا ؟ ووثق المعامالت؟

؟مالي واالقتصاديتعامل اللقرآنية للدالالت االوما هي   

 – بإذن اهللا –كل هذه األسئلة وغيرها سوف تجيب عنها هذه الورقة 
. ال جوانب النقص التي فيهاوتفتح النقاش والحوار الستكم  


[ ا�)�Iق���:  

(اإلنفاق هو صرف المال في الحاجة 9 في كتابه وقد فسره ابن تيمية . )
بكلمة السخاء ، حيث إن إنفاق المال فيه تحقيق لمنافع الناس السياسة الشرعية 

فاإلنفاق هو  "وإقامة الدين والدنيا التي تحتاج إليها الدين"بإصالح أحوالهم ، 
ولذلك فإن اإلنفاق يرتبط بحاجات األفراد ، . خاء أو العطاء وبذل المنافع الس

.كما يرتبط باإلنتاج  
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:أه��� ا�)�Iق  

تنبع أهمية اإلنفاق من كونه أول األصول والمبادئ التي وردت في 
القرآن الكريم في مجال التعامل المالي واالقتصادي، وهناك العديد من اآليات 

إذ حث اإلسالم على اإلنفاق باعتباره حق المال وحق . ذلكالكريمة التي تبين 
الجماعة، حيث إن ملكية المال أمانة تستلزم إنفاقه واستثماره بما فيه مصلحة 

آمنوا باهللا ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين : (الفرد والجماعة ، قال تعالى
 ں ڱ     ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ     ڳ   � � � گ ���m)فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير

(l  ڻ       ڻ  ں 10 بذلك ربط اإلسالم بين اإليمان واإلنفاق، وجعل اإلنفاق من . )
صفات المسلم، ودليل على طاعته هللا، وعالمة من عالمات اإليمان وواجباته 

فاإلسالم يدعو إلى السعي والعمل والكسب، كما يدعو إلى . المالزمة له 
ذلك أن تعطيل المال يلغي وجوده، . بما فيه منفعة المجتمعاإلنفاق وبذل المال 

ويقول ابن خلدون في . وهي المنفعة التي تعود على أفراد المجتمع من إنفاقه
واعلم أن األموال إذا اكتنزت، وادخرت في الخزائن ال تنمو، وإذا : " ذلك

 نمت وزكت طاء حقوقهم، وكف األذية عنهم، كانت في صالح الرعية وإع
فليكن كنز خزائنك تفريق األموال في عمارة اإلسالم ... لحت به العامةوص

("وأهله 11 (.  

 هو من خير اهللا وفضله في الرزق ، كما هو واضح اإلنفاقومصدر 
.في اآلية السابقة  
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 وتدوير العجلة وشاملواإلنفاق ضروري لتمكين التكافل االجتماعي 
 يقول اهللا سبحانه  فاق حسن السعةوتتضح أهمية اإلنفاق، في اإلن .االقتصادية

l گ   � ®  ¬ ڑ ڑ© ژ     ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ � �  �چ ڃ   ڃ ڃ ڃ�m: وتعالى  

)12 ( .  

:  األحكام اآلتية اآلياتيستنبط من هذه   

1 . يكون اإلنفاق حسب الطاقة وال تكلف نفس فوق طاقتها-  

2 ) المصارف(نفاق واإل) الموارد( التوازن قدر االستطاعة بين الكسب -
. 

 الدولة ال تقدر بما لديها من نقود ، بل بقدرتها على اإلنتاج ، الذي هو                فقوة
(مصدر األموال والدخول والتنمية 13 (.  

وإذا كان الهدف من اإلنفاق هو تحقيق المنفعة، فإن هذه المنفعة تكمن 
ي على بالنسبة للفرد والمجتمع عند إشباع الحاجات عن طريق اإلنفاق االستهالك

السلع والخدمات ، أو بتحقيق دخل أو ربح أي تنمية الموارد المالية عن طريق 
كما أن مجموع ما ينفق لشراء أموال االستثمار وهو ما . اإلنفاق االستثماري

(يسمى بالطلب الفعلي ، يحدد مستوى اإلنتاج أو مستوى التشغيل القومي 14 (.  
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االستثمار ودفع عملية ومن هنا، تظهر أهمية اإلنفاق في الحث على 
، الذي ي، هو اإلنفاق الصدقلإلنفاقلثاً وقد أضاف اإلسالم مجاال ثا. التنمية

يستكمل به الفرد تحقيق مصلحته ومصلحة المجتمع من المال ، وذلك باكتساب 
الثواب في اآلخرة ، وتزكية المال في الحياة الدنيا، بأداء حق اهللا، وحق 

نتج عنه من إعادة توزيع الثروة في المجتمع، الجماعة فيه، إلى جانب ما ي
ويستتبعه ذلك من أثر على اإلنفاق االستهالكي واإلنفاق االستثماري للفئات 
.المستفيدة، وبالتالي على مستوى االقتصاد الوطني  
:أ):اع ا�)�Iق  

فيما يلي نعرض ألهم أنواع اإلنفاق الثالثة مسترشدين ببعض اآليات 
ه األنواع وبيان أثرها المالي واالقتصادي على الفرد الكريمة التي توضح هذ

.والمجتمع، وتعتبر في الوقت ذاته أصوالً في مجال المعامالت  
gًآ�: أو�iE�gق ا�I(ا�:  

إن اإلنفاق االستهالكي هو ترجمة لحاجات األفراد في صورة طلب في 
(.السوق 15  التي  وهذا النوع يقوم مجموعة من األصول والمبادئ القرآنية)

�m�M�N�O�P�Q :منها �R�S�T�U�l )البقرة : 3 (.  

، فقد وردت أيضا مجموعة من األسس لترشيد وعلى هذا األساس
اإلنفاق االستهالكي بهدف تحقيق الحياة الطيبة ، ومراعاة جانب استثمار 
:األموال وتنمية اإلنتاج ، وأهم هذه األسس القرآنية ما يلي  
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:'�ل داX�ة ا�)�Iق ا�iE�gآ� ا�)١  

ينظر إلى السلع االستهالكية في اإلسالم باعتبارها رزقاً وطيبات قال 
�m�c�d: تعالى �e�f�g�h�i�j�k�l� �m�n�
op�q�r�s�t�u�v� �w�x�y�z�{|�}�~���

¡�¢� �£�l  

)16 (.  

 يستنبط من هذه اآليات حكم االلتزام بالطيبات وتجنب الخبائث مهما
ألن التعامل في الطيبات عبادة، كانت مغريات كثرة المال وارتفاع األرباح، 

. واهللا طيب ال يقبل إالّ طيباً   

أمـا فـي االقتـصاديات      . أي الموارد التي تستلذها النفس مما أحله اهللا تعالى        
.الوضعية، فإن السلع االستهالكية هي كل ما يمكن بيعه وله منفعة اقتصادية  

ة في جميع وقد حدد اإلسالم بوضوح دائرة الحالل، والقاعدة هي اإلباح
فبالنسبة للملبس حرم الحرير . المعامالت، أما دائرة الحرام فهي محددة

والذهب للرجال كما يحرم استخدام األواني الذهبية والفضية، وبذلك يصبح 
االستهالك طاعة من الطاعات، يعود بالنفع على الفرد، وال يضر الغير، وال 

وعة، وتخصيص ما زاد يؤدي إلى تبديد المال في الحصول على منفعة مشر
.عن إنتاج الطيبات، وما يؤدي إلى نمو الموارد  

٢(3I)وا� �
¯+Eاف وا��ا�� P2 �i#ا� :  
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 إلى ، مما يؤدي لما في ذلك إنفاق المال في غير مصارفه المستحقة
أضرار اقتصادية عديدة كانخفاض المدخرات، وبالتالي انخفاض القدرة على 

 في االستهالك إلى زيادة النقود المتداولة، مما اإلنفاق، كما يؤدي هذا السلوك
واإلسراف هو . ينتج عنه تضخم اقتصادي إذا لم يقابل ذلك زيادة في اإلنتاج

(مجاوزة الحد المعروف لمثله 17 (" في غير طاعة إلنفاق" أي هو ) 18 ، أو فيما )
(هو حرام 19 �m�A�B�C�D�E�F�G: قال تعالى. ) � � �H�I�J� �K� � �

LM�N� � � � � � �O�P�Q�R�l  

)20 ("التفريق والتخريب "أما التبزير فهو . ) 21  أو )
("المنفقة في معصية اهللا تعالى، وفي غير الحق والفساد "هو  22 �m: قال تعالى.)

À�Á�Â�Ã� �Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì� � �Í�Î���
ÏÐ�Ñ�Ò�Ó�Ô� � � � � � � �Õ� �l  

)23 كما قال تعالى في النهي عن  .)
�¦�¥�¤�m اإلنفاقالسفه في  �§� �¨� � � �©�ª�«� � � �¬�®�̄�°�

±�²�³��� ����́µ�l  

)24 (.  

:  المبادئ اآلتية هايستنبط من اآليات السابقة وغير  

1 .  الوسطية واالعتدال في اإلنفاق وهذا هو المقصود بكلمة قواماً -  

2 . تجنب اإلسراف الذي يمثل اإلنفاق فوق حد القوام -  

3 . تجنب التقتير الذي يمثل اإلنفاق أقل من حد القوام -  
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٣(  ��E	Eا�+@° وا� P2 �i#ز وا��#Eآgا �
�'� :  

�m�N�O�P�Q�R: قال تعالى � �S�T� � �U� �V�W�X�Y�
Z�[�l) 25 �m�r�s�t�u�v: كما قال تعالى . )

w����x�y�z�{�|�}�~�l  

)26 ( .  

: ه اآليات األصول والمبادئ اآلتيةيستنبط من هذ  

1 . تحريم أكل أموال الناس بالباطل -  

2 . اهللا  تحريم الصد عن سبيل -  

3  يوظيفته األساسية الت تحريم االكتناز ويقصد به حبس المال عن -
. ذلك أضراراً كثيرة يخلق من أجلها ألن ف  

،  يؤدي إلى تعطيل منفعة المالاإلنفاقوإن كنز المال والتقتير في 
، وينعكس ذالك من ناحية على االستثمار والتنمية، كما وتعطيل سرعة تداوله
ستهالك وما يتحمله الفرد من حرمان بسبب عدم إشباع ينعكس على حجم اال

وفي ذلك ضرر على الفرد وعلى المجتمع كله لما . بعض حاجاته األساسية
(ينتج عنه من كساد وتدهور في النمو االقتصادي 27 ومن الناحية األخالقية . )
يؤدي البخل واالكتناز إلى تعلق النفس الشديد بالمال ، األمر الذي يصبح 

.ان معه عبداً للمال وهو ما نهى عنه اإلسالماإلنس  
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٤( �� ²�:Eال أو ا�OE2gق ا�I(ا� :  

وهو أساس السلوك الرشيد للمستهلك في اإلسالم، ويتم بمراعاة األحكام 
وينتج عنه اتجاه  الشرعية وحدود الضروريات والحاجيات والكماليات،

الستثماري االقتصاد إلى التوازن، وتخصيص جزء من الدخل لإلنفاق ا
�m�É�Ê: قال تعالى. واإلنفاق الصدقي � � � � � �Ë� �Ì�Í�Î�Ï�Ð�

Ñ�Ò�Ó�Ô��l  

)28 (.  

� ا�)�Iق ا�E��� وا��´i�ي)٥
�'� :  

�m�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É:  اهللا تبارك وتعالىيقول � � � �Ê�
Ë�Ì�Í�Î�Ï�l) 29 �m�y�z : ويقول عز وج. ) � � � � � � � �{�|� �}�

~� � � � � � � �_�`�a�� �b�c�d�e� � ��f�g�h� � � � �� �i�j��k�l�m�n�
o�p����q�r�l  

)30 ( .   

 من هذه اآليات  تحريم اإلنفاق الترفي وما في حكمه ألنه يقود يستنبط
.إلى الفساد والهالك  

�ً�(�µ :ري��GE�gق ا�I(ا�:  

 يستخدم مباشرة اإلنفاق االستثماري هو ذلك الجزء من الدخل الذي ال
أخرى استهالكية أو ، بل يستخدم في إنتاج أموال في إشباع الحاجات

استثمارية، وبالتالي فهو يشكل مصدراً أساسياً للتوسع في الطاقة اإلنتاجية، 
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وترتبط، تبعاً لذلك، طبيعة وسرعة النمو االقتصادي بحجم التراكم الرأسمالي، 
(والذي يحدد اإلنفاق االستثماري 31 (.  

ة وفقاً ، في النظم الرأسمالي اإلنفاق االستثماري يتحدد أساساوإذا كان
للربح المتوقع من المشروع االستثماري، فإن الربح في النظام اإلسالمي يأتي 
ضمن العناصر المحددة لكفاءة ومنفعة المشروع، وال يمثل معياراً موجهاً أو 
رئيساً، ويعتبر العائد االجتماعي أو منفعة االستثمارات معيارا هاماً في توجيه 

إلسالمي، وذلك وفقا لترتيب أولويات اإلنفاق االستثماري في االقتصاد ا
(المجتمع اإلسالمي 32 كما أن المنفعة العامة ألي مشروع استثماري يجب أن . )
(تكون أكبر أو مساوية للتضحية التي يتحملها أفراد المجتمع في مقابلها 33 وقد . )
وضع اإلسالمي أسسا عديدة لترشيد اإلنفاق االستثماري، ومنها ترشيد 

 بينا من قبل، لعدم تبديد المال أو تعطيله عن المساهمة في االستهالك، كما
العملية اإلنتاجية، وسوء استخدام الدخل، وعدم تخصيص الموارد االقتصادية 

، ، حرم اإلسالم الرباومن ناحية أخرى. والمالية بكفاءة في النشاط االقتصادي
.إذ يمثل مصدرا للدخل دون بذل أي جهد إنتاجي  

الم إلى االعتدال اإلنفاق ، دعوة ضمنية إلى وتتضمن دعوة اإلس
m�R�S�T�U�lاالعتدال في اإلنفاق االستثماري ، لقوله تعالى   

)34 ( .
حيث تتضمن اآلية تعميم اإلنفاق دون تخصيص نوع معين منه، والرزق هو 
(كل ما يؤتى الفرد من أموال 35 ويوضح ذلك العالقة التبادلية بين الدخل . )
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، على مصارف اإلنفاقي، وذلك بتخصيص مصادر الدخل واإلنفاق االستثمار
دون استنزاف للرزق كله في مجال واحد، سواء كان ذلك في االستهالك أو 
.االستثمار أو الصدقة، مما يؤدي إلى اختالل االقتصاد وعرقلة عملية التنمية  

�ًG��µ :�0OHق ا��I(ا�:  

يمة كثيرة هو النوع الثالث إلنفاق المال الذي ورد ضمن آيات كر
والتي تمثل أصال له في جانب المعامالت المالية واالقتصادية ويختص به 
النظام االقتصادي اإلسالمي، وهو إنفاق واجب وركن أساسي فيه ، وليس 

�m�l: فهو حق اهللا وحق الجماعة في مال الفرد ، لقوله تعالى. اختياريا
m�n�o�p�qr�l  

)36 الستخالف ويقوم اإلنفاق الصدقي على مبدأ ا. )
والتكافل االجتماعي ، كما هو واضح على تكامل الجانب المادي والجانب 
.الروحي واألخالقي في النظام اإلسالمي  

:والمتتبع آلي اإلنفاق ، يتبن له أن اإلنفاق الصدقي نوعين  

وأقام الصالة وآتى ( وهو الزكاة :األول محدد وثابت ودائم وواجب 
نواع المال، وأداؤه ثابت معين في كل عام، كما ، ومقداره محدد تبعا أل)الزكاة

أنه واجب دائم األداء ال يرتبط باحتياج أو عدم احتياج المجتمع إليه، حيث 
والزكاة هي الحد . من يملك النصاب بشرط حوالن الحوليجب أداؤه على كل 

األدنى لإلنفاق الصدقي، وقد تكفي حصيلتها لمجابهة احتياجات المجتمع، كما 
ي العهد األول في اإلسالم، وقد تزيد عن حاجة المجتمع، كما حدث في حدث ف
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عهد عمر بن عبد العزيز ، وقد ال تكفي  لمجابهة احتياجات المجتمع ويرجع 
(هذا في الغالب لتقصير األفراد في أدائها 37 (.  

 وهو :ما النوع الثاني لإلنفاق الصدقي فهو اإلنفاق الواجب للصالح العامأ
وقد ميز اهللا في . ر ثابت وغير دائم ، وينفقه الفرد من تلقاء نفسهغير محدد وغي

��m�A�B�C: آياته بين الزكاة ومصارف اإلنفاق الصدقي األخرى في قوله تعالى
D�E�F�G�H�I�J� �K�L�M�N�O�P�Q�

R� �S�T�U�V�W�X�Y�Z� �[�\�]�
^�_�̀�a� � � �b�c�d�x�l) 38 وعن فاطمة بنت قيس أن . )
("إن في المال لحقا سوى الزكاة: "يه وسلم، قالرسول اهللا صلى اهللا عل 39( 

ويقوم اإلنفاق الصدقي بدور هام في تمويل التنمية االقتصادية 
.واالجتماعية في الدولة ، وفي دفع النشاط االستثماري   
� ا����E° ا��$�
�'�:  

وجب أن  - كما رأينا– من طيبات المكاسب باإلنفاقاهللا تعالى لما أمر 
ما يناسب من الدين والحرام وهو الربا ، والحالل وهو البيع يردف بالكسب 

.والرهن وغيرهما  

 كان يعرض قاعدة ي الصدق اإلنفاقيعرضأعاله،  السياقوحينما كان 
الذي يريد اهللا في القرآن النظام االجتماعي واالقتصادي وأصل من أصول 
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. ه من رحمةللمجتمع المسلم أن يقوم عليه، ويحب للبشرية أن تستمتع بما في
ذي تعتبر  اليآلخر الذي يقوم على األساس الربوفي مقابل ذلك النظام ا

.محاربته أصل في التعامل المالي واالقتصادي  

الربا محرم و. إذا زاد: الزيادة مطلقاً، يقال ربا الشيء يربو: اللغةالربا في 
رم اهللا عز حفي جميع األديان السماوية، وذلك للضرر العظيم الذي ينتج عنه، وقد 

�¢���m :وجل الربا على اليهود وأنهم خالفوا في ذلك قال اهللا عز وجل �¡
��°��� � �̄ � �®��¬��«��ª��©�� �̈ �§��¦��¥���¤��£

º����¹�� �̧�¶��µ��́ ��³��²��±»��¿��¾��½��¼��
��Á��Àl)04(. فالربا أمره عظيم قال تعالى ) َِّإال ونقُوما الَ يبالر ْأكُلُوني الَِّذين

سالم ِمن طَانالشَّي طُهتَخَبالَِّذي ي قُوما ييعني يقومون من قبورهم يوم ،)14()كَم 
القيامة كما يقوم المصروع وتكون هذه عالمة يعرفون بها كما أن الغادر له عالمة 

وقد توعد اهللا آكل الربا بالحرب . يعرف بها فآكل الربا عالمته بعثه وهو يتخبط
�¡���������������m:فقال تعالى � ��� �~��}� �|� �{� �z�� �y� �x��w��v��u

«��ª��©�� �̈ �§���¦��¥��¤��£��¢¬���±��°�� �̄�®��
��̧ ��¶��µ��́ ���³��²l)24(، قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

���m��v��u : وقال تعالى.يقال يوم القيامة آلكل الربا خذ سالحك للحرب �t
x��wy��������~����������}��|�����{��z����� �̀������_���l)34(، ا أويعني يتلفه إتالفًا حسي 

معنويا إما أن يسلط على ماله آفات أو أن البركة تُمحق من ماله أو أنه يحرم من 
االنتفاع به وكم من إنسان يحوز الثروة لكنه محروم منها بمثابة الحارس يحرسها 
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محق الربا مهما كان وقد للورثة البد أن يتيقن كل مسلم هذه الحقيقة أن اهللا تعالى ي
آكَل الربا (عد النبي صلى اهللا عليه وسلم أكل الربا من السبع الموبقات ولعن 

 وأخبر أن درهم ربا أشد من ،)هم في اإلثم سواء (: وقال،)وموكلَه وكاتبه وشاهديه
.سٍت وثالثين زنية، وورد أن الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه  

من والقواعد  األصولوغيرها العديد من السابقة تنبط من اآليات يس
  :يأهمها ما يل

• حلُّ اهللا تعالى الربح والنماء والزيادة الناجمة من المعامالت المالية          ي
الربـا   اهللا   واالقتصادية القائمة على التقليب والمخـاطرة ويحـرم       

 . مبادلة مال بمال وزيادةيالمتمثل ف
 .هالكالمعامالت الربوية ألنها تقود إلى الضياع ويمحق اهللا تعالى ال •
يبارك اهللا تعالى في المال الذي يخرج صاحبه الصدقات الفرضـية            •

 .والتطوعية وما في حكم ذلك 
 . باإليمان والتقوى يتعالى االنتهاء عن التعامل الربويقرن اهللا  •
، وعنئـذ ال    يوبة واالستغفار عن التعامل الربـو     وجوب سرعة الت   •

  .المرابي إالّ أصل مالهيستحق 
 في تحريم الربا واهللا أعلم ألن فيه أكالً ألموال الناس بالباطل والحكمة

، وفيه إضرار بالفقراء الربا دون أن يستفيدوا منه شيئاًألنه يأخذ منهم 
والمحتاجين في تراكم الديون ومضاعفتها عليهم، وفيه سد لباب القرض الحسن 
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 أي تعطيل  والحرف والصناعاتجارةعطيل للت بين الناس، وفيه توالمعروف
 ألن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة للتعامل المالي واالقتصادي،

الربا بال كلفة فسيمنعه ذلك من مزاولة األعمال التي تكون أكثر كلفةً ومشقة، 
وفيه تفكيك المجتمع وجعله طبقات ألنه عبارة عن تكديس المال بيد طبقٍة من 

لذي يتضاعف وال يستطيعون تمع والطبقة األخرى تأن تحت وطأة الدين االمج
.له سداد  


P وا��هP(آ�E$� ا������ت Oا�(:  

 اهللا سبحانه وتعالى كتابة المعامالت المالية، وذلك في أطول آية أوجبلقد 
�m��A: في القرآن الكريم، ويطلق عليا آية المدانية، يقول اهللا تبارك وتعالى

E��D��C��BJ���I��H��G��F��K��N��M��L��
OPX��W��V��U��T��S��� � �R��Q��Y��]��\��� �[��Z��

e��d��c��b��a�� �̀�_��^f��n��m��l��k��j��i��������h��g���
w��v��u��t��s��r���q����p���ox|��{���z��y��}��~��

��j��i� �h� �g��f� �e��d� � �c��b��a�� �̀ �_
m��l���knt��s��r��q��p��o��u�x���w���v�����{��z��y�

~���}��|�©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£�� � � � �¢��¡��ª��¬� � � � � �«� �
¸����¶���µ��́ ��³��²��±��°��̄ ���®¹�º��



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

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

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

 

¼��»�½Â��Á��� � � � � � �À��¿����¾��ÃÈ��Ç��Æ��Å��Ä��É���Ê��
ËÌÎ��Í��Ï���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��l)44(.  

ثيق المعامالت، لقد ورد في وتعتبر هذه اآلية الكريمة أصل في تو
إن : (معان جليلة، منها ما يتعلق بحفظ المال وحمايته، يقول القرطبيها تفسير
، وإزالة الريب، وإذا كان الغريم مر بكتابة األموال ضروري لحفظهااأل
تقياً فما يضره الكتابة، وإن كان غير ذلك فالكتاب ثقات في دينهم، ) المدين(

. )54()وحاجة صاحب الحق  

 لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعامالت هذا إرشاد من اهللا(: ويقول ابن كثير
مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها، وقد نبه 

��©�m (:على هذا في قوله �̈�§��¦��¥��¤��£������¢��¡ª��l)64( ،
. )74()أي أمر من اهللا تعالى بالكتابة للتوثيق والحفظ  

آلية من أعظم أسباب الرجاء في االلتزام ويقول علماء التفسير أن هذه ا
. )84(بمنهج اهللا في كتابة األموال والرأي األرجح أن الكتابة واجبة وليست مندوبة  

ومما يالحظ في وقتنا الحاضر اإلهمال في توثيق األموال العامة مما 
.  لالعتداء عليها ممن ال خير فيهميجعلها عرضة  
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 المستنبطة من )94(واألصول بطالضوا توثيق المال مجموعة من يحكم
( اآلية لية الواردة فيآية كتابة المعامالت الما 282 ، ومن من سورة اليقرة) 

: أهمها ما يلي  

أن يتصف كاتب المال بالعدل والتقوى والخشية من اهللا، وهذا مستنبط من            ] ١[
: قول اهللا تبارك   )ولْيكْتُب بينَكُم كَاِتب ِبالْعدلِ   ( : وجل، وقوله عز     ولْيتَّـِق   (

 :، وقوله سبحانه وتعال في نفـس اآليـة  )اللَّه ربه والَ يبخَس ِمنْه شَـيئاً  
)اتَّقُوا اللَّهو  اللَّه كُملِّمعيو ِليمٍء عِبكُلِّ شَي اللَّهو( .  

االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في الكتابة، وهذا وارد في قوله           ] ٢[
: ارك وتعالىتب ) اللَّه هلَّما عكَم كْتُبَأن ي كَاِتب ْأبالَ يو(.  

أن تكون الكتابة طبقاً لما يمليه عليه صاحب الحق أو ما يحل محل ذلك، ليكون ] ٣[
]����\���m :ذلك اعترافاً منه بالمديونية مصداقاً لقول اهللا تبارك وتعالى
e��d��c��b��a�� �̀ �_�� �̂�]f��� �h��g�����k��j��i����

w��v��u��t��s��r���q����p���o��n��m��lx��l.  

 :في كلمة" ف"، وهذا يستنبط من حرف ية إثبات المعامالت الماليةفور] ٤[
. ، ألن حرف الفاء يفيد السرعة والتالحق)فَاكْتُبوه(  
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إثبات تاريخ المعامالت المالية وأجلها، وهذا وارد في قوله عز  ضرورة] ٥[
: وجل ) َأيها الَِّذين آمنُوا ِإذَا تَداينتُم ِبديٍن ِإلَى َأجٍل مسمى فَاكْتُبوهيا  ( . 

: شهود، وأصل ذلك في قوله تبارك وتعالىلالتوثيق المقترن با] ٦[
) استشهدواوًاِلكُمجِن ِمن ريشَِهيد ( :  وقوله عز وجل، يْأب الشُّهداء  والَ(

.)ِإذَا ما دعوا  

، وهذا واضح ةبيرك معاملة وة أصغيرسواء كانت المعاملة  الكتابة شمولية] ٧[
��~�m :في قوله تعالى �}� �|�� �{� �z��y��x� � �w�� �v���

©��¨��§��¦��¥��¤��£������¢��¡ª��l.  

شهاد والكتابة في المعامالت المالية واالقتصادية في  تعالى باالأمرلما و
لكتابة لعدم وجود كاتب أو أدوات الكتابة وذلك  عند تعذر ا-اآليات السابقة أمر 

 أمر باالستعاضة عن الكتابة بالرهن وذلك بأن يضع المدين رهناً -في السفر
لدى دائنه عوضاً عن الكتابة يستوثق به دينه هذا في حال عدم ائتمانه والخوف 

���mA��B: منه، وأما إن أمن بعضهم بعضاً فال باس بعدم االرتهان فقال تعال
CJ��I�����H��G��F��E��D������������K���l )والرهان جمع ، )٢٨٣: البقرة

��m: وقال. )05(رهن �O��N��M��Ll  فلم تأخذوا رهاناً، ،)٢٨٣: البقرة( 
�mV��U���T��S��R��Q��PW��l)٢٨٣: البقرة(، . في ذلك   

:دggت ا����E° ا����� وا�HE0gدي و�9 �
�ت ا�)�Iق  
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تصاد والمال في تقريب األمـور الدينيـة        إن استعمال مصطلحات االق   
والقواعد التعبدية، إلى األذهان، لبيان الواقع الذي نعيش فيه ، ونـستمد منـه              
الرزق، ونبذل فيها أقصى الجهد باإلنفاق وغيره، لتحقيق أعظم الـربح، لـه             
:دالالت كثيرة منها  

سر عليهم أن كتاب اهللا عز وجل، كتاب ُأنزل ليخاطب الناس، ليؤثر فيهم، ويي  )أ 
  .األخذ بقواعده

اهتمام القرآن بالجانب المادي من حياة المسلم، الجانب المتصل برزقه وشؤون  )ب 
 .حياته اليومية

إذا اجتمع لفظا المال والنفس في القرآن الكريم، سبق المال النفس، كما في  )ج 
�m�j�k: قوله تعالى �l�m�n�o�p�q�r� �

s�l ))))40((((. 
 متفرقـة مـن أخـالق اإلنـسان         لقد تحدث القرآن الكريم عن جوانـب      

�m�i�j��k�l�m�n�o�p :االقتصادية، كما فـي قولــه سـبحانه       
q�r��st�u�v�w�x�l  

)41 ( .  

             من قدره، بل يعتد فاإلسالم ال يغفل عن تنظيم العامل االقتصادي، وال يغض
:به، ويهتم بأثره في حياة الناس، وينظّمه ويقومه ويجعله حافزاً لحياة كريمة  
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 القرآني في الجانب االقتصادي من الحياة اإلنسانية، كائن في أنه فالتكامل )١(
ال يفصل بين إقامة الدين وأداء العبادات، وبين دنيا كسب المال وإنفاقه ، 

  .واالستمتاع بما أحّل اهللا للناس من الطيبات
اهتم القرآن بالعامل االقتصادي في حياة الناس، وبين عظيم تأثر اإلنسان  )٢(

 واستعداد اإلنسان لالنحراف الخلقي تحت وطأة هذا العامل، بهذا العامل،
فجعل اإلسالم العامل االقتصادي في خدمة نفع اإلنسان فرداً وجماعةً، 

 .وأورد القرآن أحكاماً عديدة، تضع قواعد ضابطة لهذا األمر
:والقرآن بآياته وأحكامه شديد االتصال بالجانب االقتصادي  

 واضح لخصائص وميول اإلنسان فيما  ففي القرآن الكريم، تقرير )١(
  .يتعلق بالمال والحرص عليه، والطمع فيه، وكراهية اإلنفاق منه

وفي القرآن، دعوة لإليمان بالعقيدة التي تجعل المال في خدمة   )٢(
 .اإلنسان، وتمنع من جعل اإلنسان في خدمة المال

معظم تلك الرتباط الوثيق بين القيم اإليمانية والقيم المالية ، فنجد أن   )٣(
اآليات قد قدمت أو ختمت باإليمان والتقوى وما يشتق عنهما من قيم 

  : يومثل ، فعلى سبيل المثال نجد ما يل
. باإلنفاق من الطيبات : نداء إلى الذين آمنوا) أ(  

. باإلنفاق وتجنب الربا : يننداء إلى المتق) ب(  
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. عدم اإلسراف وعدم التقتير : نداء إلى عباد الرحمن) ج(  

. وهكذا) د(  

: لقد تضمنت آيات المعامالت العديد من أوجه الدالالت االقتصادية التي منها  

.  إطار متسقيلقيم اإليمانية والقيم المادية ف القوى بين ااالرتباط] ١[  

. التفصيليثبات األحكام الكلية والمرونة ف: الجمع بين الثابت والمرونة]٢[  

حوافزه وبواعثه القيم اإليمانية والقيم من مقومات التطبيق ودوافعه و] ٣[
   .األخالقية الفاضلة

... ربط اإلنسان باهللا عز وجل الخالق الرازق العليم الحكيم البصير] ٤[
. والعبودية له وحده وال يكون للمال سلطان على قلب العبد   

.تغليف آيات المعامالت بغالف اإليمان والتقوى] ٥[  

. باألسباب وإتقانها وبين التوكل على اهللالربط القوى بين األخذ ] ٦[  

. ارتباط األرزاق واآلجال بمشيئة اهللا وحده] ٧[  
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وغير ذلك كثير من الدالالت التي تمثل أصول راسـخة لبنـاء نظـام              
اقتصادي إسالمي وتوضح مدى اهتمام القرآن الكريم وعنايته الفائقة بالجانب          

.ي اإلسالماالقتصادي، وعلى مكانة العامل االقتصادي ف  

 ا�@����

 أمثلة من آيات أصول المعامالت التـي حثـت     ورقةلقد تناولنا في هذه ال    
 القرآن الكريم واسـتنبطنا منهـا أهـم األصـول         فيعلى اإلنفاق كما وردت     

والضوابط الشرعية الواجب االلتزام بها، األمر الذي يبرز أهم معالم اإلعجاز           
. االقتصادي   

: ي النتائج العامة من أهمها ما يل إلى بعضت الورقةولقد خلص  

القرآن الكريم هو الكتاب األول الذي وضع األصول واألسس التي  )١(
يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي، لذا عرف االقتصاد اإلسالمي بأنه         

ستخرجها من القـرآن    مجموعة األصول العامة االقتصادية التي ن     
  . الورقة يؤكد ذلك إليهتصلوما . والسنة

لقرآن الكريم وعنايته بالجانب االقتـصادي، وعلـى مكانـة      اهتمام ا  ) ٢(
العامل االقتصادي في اإلسالم، يبين أن اإلنفاق حق المـال وحـق            
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           ونمـاء ،خل والشحالجماعة، لذلك كان اإلنفاق تطهيراً للنفس من الب
  .للـمال وبركة، وتحقيقاً للتكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع

م ت العديـد مـن األصـول واألحكـا        لقد تضمنت آيات المعامال    )٣(
 تحقق الخير والعدل بين الناس      يوالمبادئ والضوابط الشرعية الت   

، ويشترط أن تكون هذه المعامالت مطابقة لشرع اهللا وخالصة له           
  . وحده باعتبارها من نماذج العبادات والطاعات 

م لقد تضمنت آيات المعامالت العديـد مـن األصـول واألحكـا            )٤(
 تحقق الخير والعدل بين الناس، يابط الشرعية التوالمبادئ والضو

ويشترط أن تكون هذه المعامالت مطابقة لشرع اهللا وخالصة لـه           
  .وحده باعتبارها من نماذج العبادات والطاعات

تشكل أصول المعامالت المالية واالقتصادية في القرآن الكـريم،          )٥(
وبهـذا  وحدة متكاملة تنبثق من أصل واحد هو العقيدة اإلسالمية،          

يتبن أن أصول التعامل االقتصادي والمالي متـصلة بـاألخالق          
  . والقيم اإلسالمية

وكل ذلك، يساهم في إثراء الفكر المالي واالقتـصادي المعاصـر،             ) ٦(
ويؤكد على شمولية اإلسالم في بناء الحضارة اإلنسانية وصـالحيته          

  . للتطبيق في كل زمان ومكان
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بحث لبيان أن القـرآن   ل وا ةمن الدراس يحتاج الموضوع إلى مزيد      )٧(
  .  في المجال االقتصادي وغيرهالكريم هو معجزة األمة اإلسالمية



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

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

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

 

:ا�i:ا�¶ ا�������  
 

                                                           

  .10-7اآليات : سورة الشمس   )١(
  .10اآلية :  سورة الجمعة )١(
  .15اآلية :  سورة الملك )2(
  .15اآلية :  سورة التغابن )3(
  .24اآلية :  سورة المعارج )4(
  .123اآلية :  سورة األنعام )5(
 .219اآلية : سورة البقرة   )٦(
  .215اآلية :  سورة البقرة )7(
  .177اآلية :  سورة البقرة )8(
  .41، ص 1981 -1401القتصادي اإلسالمي ، دار الجيل، المعجم ا:  أحمد الشرباصي)9(
 .٧اآلية رقم :  سورة الحديد)10(
، مقدمة ابن خلـدون، الـدار التونـسية للنـشر         :  ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد       )11(

  .272، ص 1984، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب
  .7اآلية : سورة الطالق   )12(
االستثمار في االقتصاد اإلسالمي ، مكتبة مدبولي، القاهرة : طيف مشهور ،أميرة عبد الل)13(

  .115، ص 



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

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

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

 

                                                                                                                                           

 1، ص1973االقتصاد السياسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، :  رفعت المحجوب )14(
  /408.  

  .116 مشهور ، أميرة عبد اللطيف االستثمار في االقتصاد اإلسالمي ، ص )15(
  .267اآلية :  سورة البقرة )16(
  .28 أحمد الشرباصي ، مرجع سابق ، ص )17(
م، 1913 -هــ   1332القاموس المحيط، مطبعة السعادة، مـصر       :  مجد الدين الفيروز أبادي    )81(

  .152 ص–المجلد الثالث
تفسير القرآن العظـيم، عيـسى البـابي        :  ابن كثير، الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل        )91(

  .2/36الحلبي، مصر، ص
  .31 األعراف اآلية  سورة)20(
 ٣٧٠القاموس المحيط، الجزء األول ص :  مجد الدين الفيروز أبادي)21(
  .210مرجع سابق  الجزء الثالث ص :   ابن كثير)22(
  .27، 26اآليات :  سورة اإلسراء )23(
  .5اآلية رقم :  سورة النساء)24(
  .29اآلية :  سورة اإلسراء)25(
  .34 سورة التوبة اآلية )26(
" إن العمران يظهر النقود باألعمال اإلنسانية ويزيد فيهـا وينقـصها          " : خلدون ابن قال   )27(

  .461مرجع سابق، ص
  .67اآلية :  سورة الفرقان)28(
  .16اآلية : سورة اإلسراء  )29(



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

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

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

 

                                                                                                                                           

  .33اآلية :  سورة المؤمنون)30(
، 1979لقاهرة، الدخل القومي، دار النهضة العربية، ا:  عبد الفتاح قنديل، سلوى سليمان)31(

 .221ص
 يمكن أن يتجه اإلنفاق االستثماري أساسـا لتمويـل إنتـاج الـضروريات كالمـشروعات                )32(

 ومشروعات البناء واإلسكان، وإقامة     ،الزراعية، وصناعة المنسوجات، والصناعات الغذائية    
ـ             ة المؤسسات التعليمية، ثم تأتي المشروعات المنتجة للسلع والخدمات الحاجية فـي المرتب

 .الثانية وأخيرا تأتي المنتجات الكمالية في المرتبة الثالثة
النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسالمي، مجلـة أبحـاث االقتـصاد            :  محمد عمر شبرا   )33(

، المركز العالمي ألبحـاث االقتـصاد       1984-1404اإلسالمي، العدد الثاني، المجلد األول      
  .8-7 جامعة الملك عبد العزيز، ص–اإلسالمي

 .3اآلية :  سورة البقرة )34(
، 1981 -1401صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم بيـروت،        :  محمد على الصابوني   )35(

  .32المجلد األول ص
  . 32اآلية :  سورة النور)36(
  .127 مشهور، أميرة عبد اللطيف، مرجع سابق، ص )37(
  .177اآلية :  سورة البقرة)38(
كتاب األموال، مكتبة الكليـات األزهريـة، دار الفكـر، القـاهرة،           : سالم أبو عبيد، القاسم بن      )39(

  .191، ص1975 -1395
 160-161 ا·
� : �:رة ا�#(�ء)04(
 275ا·
� : �:رة ا�+	�ة  )14(
 279، 278ا·
� : �:رة ا�+	�ة  )24(



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

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

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

 

                                                                                                                                           

   276ا·
�  :  �:رة ا�+	�ة )34(
  .282ا·
� :  �:رة ا�+	�ة  )44(
  .1191 حكام القرآن  ، دار الشعب ، صتفسير القرطبي الجامع أل: "القرطبي   )54(
  .282ا·
� :  �:رة ا�+	�ة  )64(
هـ ، الجزء األول ، 1400، لعظيم ، دار المعرفة ، بيروتتفسير القرآن ا: بن كثير ا )74(

 �. وما بعدها334ص 

هـ 1406 دية ،له، دار االقرآن وعقود المداينات والرهن  شريعة :إسماعيل سالم   )84(
 . 35 م ، ص1986/
� ، ط : را�h ، أ$: $�� ا��CاX�ي )94(��E+� ا���:م وا�'� ، ��+���م ا���� ا�� ����IEا� �)
أ


#� ا��#:رة ، ص م2003/ هـ 1424، 5O1/276، ا��.  
)05( °fحبس عين في دين الستيفاء الدين من العين أو من منافعها :  الرهن الدوام، وشرعاًأ

 .المدين عن التسديد، ويجمع الرهن على رهان، ورهنإذا عجز 
  .72اآلية :  سورة األنفال)40(
  .100اآلية :  سورة اإلسراء)41(


