ثانوية :محمد بن الحسن الوزاني

المستوى :جذوع

المادة :التربية االسالمية مدخل :االستجابة األستاذ :فؤاد الدكــانة

 فقه المعامالت المالية  :مبادئ استثمار األموال في اإلسالم
 1ـ شرح المفردات
نصوص االنطالق
أ
َّ
َّ
َّ
َّ
ُ
ُ
َّللا َواذكرُ وا َّللاَ َك ِثيرً ا ل َعلك أم  قضيت الصَلة :فرغ منها.
قال تعالىَ « :فإِ َذا قُضِ َي ِ
ض َوا أب َت ُغوا مِن َفضأ ِل ِ
ت الص َََّلةُ َفان َتشِ رُوا فِي أاْلَرأ ِ
 ال تأكلوا :ال تأخذوا وتكسبوا.
ِحُون» الجمعة01:
ُت أفل َ
اض من ُك أم  بالباطل :بالحرام.
ار ًة َعن َت َر ٍ
ون ت َِج َ
ِين آ َم ُنوا َال َتأأ ُكلُوا أَمأ َوالَ ُكم َب أي َن ُكم ِب أالبَاطِ ِل إِ َّال أَن َت ُك َ
َقا َل تعالىَ « :يا أَ ُّي َها الَّذ َ
َو َال َت أق ُتلُوا أَنفُ َس ُك أم إِنَّ َّ
 موعظة :تذكير وتحذير.
ان ِب ُك أم َرحِيمًا» النساء.92 :
َّللاَ َك َ
َقا َل تعالىَ َٰ « :ذل َِك ِبأ َ َّن ُه أم َقالُوا إِ َّن َما أال َب أي ُع م أِث ُل الر َبا َوأَ َح َّل َّ
 اْلجير :المستخدم.
َّللاُ أال َبي َأع َو َحرَّ َم الر َبا َف َمن َجا َءهُ َم أوعِ َظ ٌة من
َّللا َو َمنأ َعادَ َفأُو َٰلَ ِئ َ َ
ون» البقرة  972 :المعسر :من أثقلته الديون
ار ُه أم فِي َها َخالِ ُد َ
ف َوأَمأرُ هُ إِلَى َّ ِ
رَّ ب ِه َفان َت َه َٰى َفلَ ُه َما َسلَ َ
ك أصأ َحابُ ال َّن ِ
قال " :أَعأ ُ
ير أَجأ َرهُ قبل أَنأ َي ِجفَّ َع َرقُ ُه".رواه ابن ماجة وصححه الشيخ اْللباني.
ج َ
طوا أاْلَ ِ
1ـ تحديد المفهوم
االستثمار لغة:
مشتق من الثمر،
وثمر الشيء إذا
تولد منه شيء
آخر.
واصطَلحا:
يقصد به إحداث
النماء في المال
بالطرق الشرعية.

المحور األول :مبادئ استثمار األموال في اإلسالم
2ـ مبادئ استثمار المال في اإلسالم
وضع اإلسَلم مجموعة من المبادئ التي تحكم استثمار اْلموال من أهمها:
مبدأ العقيدة :حيث ينطلق استثمار المال وفقا ً للضوابط الشرعية وأن المال مال َّللا
ويجب استثماره على وفق إرادته.
مبدأ اْلخَلق :حيث يلتزم الفرد المسلم بمجموعة من القيم اْلخَلقية عند استثمار
اْلموال من أهمها :الصدق واْلمانة ،والوفاء وتجنب الضرر.
مبدأ التنمية :حيث يهدف التشغيل الكامل لرأس المال إلى تحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،وذلك بتجنب استثمار المال عن طريق الربا أو االحتكار أو المتاجرة في
المحرمات.
مبدأ ربط الكسب بالجهد :وهو من القواعد الشرعية التي تحكم المعامَلت في اإلسَلم،
فَل كسب بَل جهد وال جهد بَل كسب.
مبدأ الغنم بالغرم :وهو الربح مقابل الخسارة ،وينطلق هذا المعيار من القاعدة الشرعية:
(الخراج بالضمان) والتي تعني أن من ضمن أصل شيء فله ما يخرج منه من ربح أو
خسارة.

 2ـ استخراج المضامين
داللة اآلية على السعي في طلب الرزق.
 المقصود اْلعظم من اْلموال هو أن
يكون التصرف َو أف َق الشرع والكسب الحَلل.
بيان اآلية الكريمة ما يجوز االستثمار فيه
كالبيع ،وما اليجوز كالربا.
ترغيبه  في سرعة إعطاء اْلجير حقه
بعد الفراغ من عمله دون تأخير ومماطلة.

المحور الثاني :مقاصد استثمار األموال في اإلسالم
2ـ مقاصد اجتماعية 3ـ مقاصد اقتصادية
1ـ مقاصد تربوية
زرع القناعة والرضا بناء الثقة واْلمان الحفاظ على
استدامة تنمية المال
في نفوس الناس.
في نفوس الناس.
تقوية اإليمان بأن َّللا ترسيخ قيم اْلخوة وزيادته.
والتضامن بين أفراد الحفاظ على
هو الرزاق واإلنسان
ديمومة تداول المال
المجتمع.
مأمور بالكد لكسب
وتقلبه في أي ٍد
الحَلل.
متعددة.
محاربة الجشع والطمع
المتأصل في النفوس.

