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في تنظيم حوار األربعاء الذي بدأه معيد االقتصاد اإلسالمي مواصمة لجيود 
مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي منذ أكثر من عشرين عاًما. يسرني أن أقدم إلى 

 لمحوارات التي نظمت خالل العام الدراسي بعالسادة القراء الكتاب السا
 .الموقع اإللكتروني لممعيد نشرت عمىم(، و 2032-2033ىـ )3412-3411

إن ىذا اإلصدار الجديد يتم في فتره أنعم اهلل عمينا بيا بالتحول الى معيد 
 تاالقتصاد اإلسالمي بداًل من المسمى السابق. يعني ىذا التحول زيادة المسؤوليا

المناطة بمنسوبي المعيد فمن مجال البحث العممي إلى مجال الدراسة األكاديمية 
 .والتدريب العممي ألبناء ىذه األمة الكريمة

يتميز ىذا اإلصدار بإضافات وضيئة ىي: الحوارات التي شارك بيا الباحثون 
بانتيون السوربون بعدد من األطروحات العممية الجديدة ضمن  3من جامعة باريس

نشطة كرسي أخالقيات وضوابط التمويل الذي تم إنشاؤه بناء عمى اتفاقية تعاون أ
 بانتيون السوربون بفرنسا. 3بين جامعة الممك عبدالعزيز وجامعة باريس

قراء في ىذا الكتاب إضافة جديدة. ونود أن نمفت انتباه الميتمين آمل أن يجد ال
، القسم األول لمحوارات التي قدمت ليذه الحوارات أننا قسمنا ىذا الكتاب إلى قسمين

 بالمغة العربية والقسم الثاني لمحوارات التي قدمت بالمغة اإلنجميزية.

 نرجو أن يجد السادة القراء والميتمون في ىذه الحوارات ما ىو نافع ومفيد.
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 مسيرتي في االقتصاد اإلسالمي
 

 رمعالي األستاذ الدكتور/ محمد عمر زبي
 مدير جامعة الممؾ عبدالعزيز سابًقا ومؤسس مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي

 حاصؿ عمى جائزة االقتصاد اإلسالمي مف البنؾ اإلسالمي لمتنمية
 باالشتراك مع 

 سعادة الدكتور/ درويش صديق جستنية
 ريس بقسـ االقتصادعضو ىيئة التد

 مدير مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي سابًقاو 
 

ثمرة كانتا إف إخالص النية هلل سبحانو وتعالى والعمؿ الجاد . المستخمص
، وقد ـ7979ىػ/7397في عاـ  إلنشاء مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي

تشرفت بأف أكوف مف الجيؿ األوؿ الذي ساىـ في ظيور االقتصاد اإلسالمي 
 ي المجاالت العممية والعممية.ف

مف أصحاب القرار مف األمور التي  المباركةإف الجيود الجماعية و 
مراكز األبحاث في االقتصاد  إلنشاءساىمت في تغطية التكاليؼ الضرورية 

التي نو المظمة العممية بأاإلسالمي، وتكمف أىمية عمـ االقتصاد اإلسالمي 
والمرشد معاصرة التطورات االقتصادية. تظير قدرة الشريعة اإلسالمية عمى 

العممي لمعمؿ المالي والمصرفي اإلسالمي وكاف البد مف وجود مركز أبحاث 
 . متخصص يقـو بيذا الدور الياـ

عمى توصيات المؤتمر العالمي  والحمد اهلل بتوفيقو تـ انشاء المركز بناءً 
دراًكا إـ 7976األوؿ لالقتصاد اإلسالمي الذي عقد بمكة المكرمة في عاـ 

 ليذه األىمية.
لقد أضاؼ االقتصاد اإلسالمي الكثير لمميتميف بالعمـو االجتماعية 
والسموكية وكشؼ الكثير مف الحقائؽ الغائبة عف أذىاف الناس في تمؾ الفترة، 
ألنو جاء بحقيقة العدؿ في الحياة االقتصادية واالجتماعية وىي أف التوازف 

و مركز العدؿ، وىو يحد مف طغياف النوازع بيف مصمحة الفرد والجماعة ى
والشيوات الفردية ويكبح جماحيا ويقمؿ مخاطر االنزالؽ في دائرة المحرمات، 
وأىـ سماتو أف كؿ تصوراتو لسموؾ اإلنساف االقتصادي تجمع بيف المادة 

 والروح وتوازف بينيما.
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 لمقدمةا
مد عميو أفضؿ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ والصالة والسالـ عمى سيدنا مح

 .الصالة والتسميـ
 مداخمة معالي الدكتور محمد عمر زبير

الحقيقة التي يعتز بيا كؿ مف ساىـ وشارؾ في موضوع الفكر االقتصادي 
"وىي ظيور ىذا الحقؿ مف التخصص كجزء مف المشروع النيضوي  اإلسالمي

سالمي كاف الفكر االقتصادي قبؿ أف تظير فكرة االقتصاد اإل اإلسالمي"، لقد
مبني عمى أسس التدريس في الجامعات فقط أي االقتصاد التقميدي، بينما الطبيعة 
التي جاء بيا االقتصاد اإلسالمي وظيرت مف خالليا معالـ المذىب االقتصادي 

 عند المسمميف ىي "الوسطية" و"التوازف" و"العدؿ".

اكية ألنو إف طبيعة االقتصاد اإلسالمي اقتصاد وسط بيف الرأسمالية واالشتر 
نما ىو  نظاـ عادؿ وال يستخؼ برغبات أي طرؼ مف أطراؼ النوازع اإلنسانية وا 

وىذا تأكيد  بأنو ليس نظاًما  في اإلنساف، اهلل تراعى فيو النوازع التي خمقيا عمـ
رأسمالًيا بحًتا يتحكـ ويسيطر عمى اإلنساف مف خالؿ إطالؽ عنانو لمشيوات 

نظاـ اشتراكي بحت يتجاىؿ الغرائز الطبيعية لدى وليس ىو   ،والغرائز اإلنسانية
 المادية لمعيش الكريـ. وطريقة تمبية االحتياجات اإلنساف وخاصة في حب التممؾ

 إنو نظاـ يقوـ عمى العدؿ والتوازف في تحقيؽ المصالح العامة والخاصة.

 .ؿوكما ذكرنا أف اهلل سبحانو وتعالى خمؽ كؿ شيء بميزاف والتوازف ىو مركز العد

وىذا بخالؼ األنظمة االقتصادية الوضعية التي تبني اقتصاديتيا عمى أسموب 
المتكافئة مما يؤدي في النياية إلى انتشار ظاىرة صراع  المخاصمة والمنافسة غير

الطبقات والجماعات وأصحاب المصالح بينما االقتصاد اإلسالمي يبني تصوراتو دائما 
 .والعدؿ عمى التكامؿ واإلخوة
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لفرد أو طغياف لمصالح اي النظاـ االقتصادي اإلسالمي ليس ىناؾ طغياف إذا ف
 .سواء مف المسمميف وغير المسمميف موجو لمجميعلجماعة وىو نظاـ مصالح ال

ذا يجب أف ندرؾ أف المعالـ الرئيسة لالقتصاد اإلسالمي وىي الوسطية لي
مي عف غيره مف ىي معالـ تفرد بيا النظاـ االقتصادي اإلسالو والتوازف والعدؿ 

 االقتصادية الوضعية التقميدية. النظـ

لَِّتُكوُنوْا ُشَهَداَء َعَمى  َوَسًطاَوَكَذِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة ": قاؿ اهلل سبحانو وتعالى
 .الوسطيةوىو تأكيد لمبدأ (7)"النَّاسِ 

 .العدللمبدأ  وىو تأكيد(2)"إنَّ اهلل يأمُر بالعدِل واإلحسانِ " :وقاؿ اهلل سبحانو وتعالى

. وىو تأكيد لمبدأ (3)"َوالسََّماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِميزَانَ ": وقاؿ اهلل سبحانو وتعالى
 .التوازف

كذلؾ جاء االقتصاد اإلسالمي موافًقا لطبيعة البشر المكونة مف روح ومادة 
 وضرورة أف يتـ تفسير السموؾ البشري واحتياجاتو ضمف ىذا المزيج الفطري.

بحيث ال  تقويمووكيفية  مجتمعاالقتصاد اإلسالمي كذلؾ بسموؾ ال واىتـ
تطغى قوة عمى قوة أو نزعة عمى نزعة وىو التوازف الذي يؤكد عميو االقتصاد 

 اإلسالمي دائما.

منيـ الدكتور محمد أنس  اإلخوافكثير مف  كتبياوالحمد اهلل كانت مساىمات 
وا يعتبر وىـ محمد نجاة اهلل صديقي والدكتور   ،صقر أحمد الزرقا والدكتور محمد

 مف الرواد األوائؿ وبصماتيـ واضحة وثرية في عمـ االقتصاد اإلسالمي.
                                                           

 .743سورة البقرة، آية ( 7)
 .79سورة النحؿ، آية ( 2)
 .7سورة الرحمف، آية ( 3)
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فكرة صقر الذي سخر نفسو لخدمة  أحمد أتذكر خاصة ىنا الدكتور محمد
إقامة المؤتمر األوؿ لالقتصاد اإلسالمي الذي عقد في رحاب أـ القرى مكة 

 الؿ الترتيب والتحضير لممؤتمر العالميوذلؾ مف خ ـ،7976المكرمة عاـ 
الذي حضره وزراء المالية عمى مستوى  لالقتصاد اإلسالمي االقتصادي األوؿ

عف الفكر االقتصادي  إال القميؿ اقبؿ ذلؾ يعرفو  يكف ىؤالءولـ  ،االسالمي العالـ
مكانية تطبيقو عممًيا. اإلسالمي وطبيعتو القائمة عمى العدؿ  وا 

مؤتمر النواة األولى التي انطمقت منيا مسيرة االقتصاد ولذلؾ كاف ىذا ال
مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي وأتذكر كذلؾ ما قاـ بو تـ إنشاء  اإلسالمي

صقر بأف أقاـ صالة الجمعة في مكاف انعقاد المؤتمر لمتأكيد  أحمد الدكتور محمد
مسيرة عمى ضرورة العمؿ الجماعي والتشارؾ في تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف 

 االقتصاد اإلسالمي.

والعمؿ الجاد  ،وميـ جًدا في  أي عمؿ إخالص النية هلل سبحانو وتعالى أوالً 
والحقيقة أف ذلؾ قد ساىـ كثيًرا وبشكؿ رئيسي في انتشار االقتصاد اإلسالمي 

 وأصبح عنواًنا رئيسيا مؤثًرا عمى منظومة االقتصاد العالمي.

بأف سخرنا ليذه الميمة، ونسألو  ووكرم والحمد اهلل رب العالميف عمى فضمو
 يثقؿ موازيف صحائفنا بيذه األعماؿ.تعالى أف 
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 كيف جاءت فكرة المؤتمر العالمي لالقتصاد اإلسالمي؟

يتساءلوف دائما ىؿ يوجد في الفكر  تقميديلمفكر االقتصادي ال الدارسوفكاف 
قؿ في االقتصاد اإلسالمي جوانب اقتصادية يمكف أف تكوف نواة إلنشاء عمـ مست

عمى اعتقاد مسبؽ بأف اإلسالـ ىو الطريؽ الصحيح  وذلؾ بناءً  ،اإلسالمي
 والمستقيـ والمتوازف.

ومف المعروؼ بأنو ال حياة بدوف اقتصاد وىناؾ أنماط مختمفة مف 
االقتصاديات السائدة في العالـ مبنية عمى أسس مذىبية فيناؾ االقتصاد 

وقد  ،أسمالي فمماذا ال يكوف ىناؾ اقتصاد إسالميوىناؾ االقتصاد الر  ،االشتراكي
صقر والدكتور محمد أنس  أحمد في ذلؾ كما ذكرت سابًقا الدكتور محمد ساىـ

والدكتور  الزرقا والدكتور محمد نجاة اهلل صديقي والدكتور درويش صديؽ جستنية
يرىـ وغ محمد عبدالمناف والدكتور أحمد النجار والدكتور سامي حمود رحميما اهلل
 ممف كاف ليـ الفضؿ بعد اهلل سبحانو وتعالى في قيادة المسيرة منذ بدايتيا.

كذلؾ كاف ىناؾ تساؤؿ حوؿ إمكانية بناء نموذج اقتصادي إسالمي إلشباع 
الحاجات المادية والروحية لإلنساف وىؿ تفرد اإلسالـ بتصورات مف شأنيا أف 

ية وتوافؽ مع الطبيعة الفطرية تعالج المشاكؿ االقتصادية اإلسالمية بكفاءة عال
 لإلنساف مقارنة باألنظمة االقتصادية األخرى.

ىذه ىي الدوافع والتساؤالت التي أدت إلى عقد المؤتمر وكانت توصياتو ىي 
 النواة األولى إلنشاء مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي.
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 المؤتمر األول ومركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي
 يش صديق جستنيةالدكتور درو  مداخمة

 

 بسـ اهلل والصالة والسالـ عمى رسولنا الكريـ عميو أفضؿ الصالة والتسميـ،،،

القتصاد ل أبدا مف المنطمؽ األساسي أناف، يًئاش أضيؼ إذا كاف لي أف
وكؿ ماكنا  وأرى حقيقة أنو ليس فكرة ولكنو جزء مف التشريع اإلسالمي اإلسالمي

في يبحث ، التشريع اإلسالمي جزء كبير منو نعمؿ في إطاره ىو الفقو اإلسالمي
 االقتصاد واالجتماع.

بالقانوف  وفأساتذة الجامعات والميتمبعض المؤتمر ظير عند عقد قبؿ 
 ،ظيور قوانيف خاصة بالكمبياالتمف مصر خاصة دراسات حوؿ واالقتصاد 

وبعض القوانيف األخرى المنظمة لمعالقات االقتصادية والمالية في المجتمع 
وىؿ الفقو اإلسالمي يعالج ىذه  ،تساؤالت حوؿ عالقة ذلؾ بالفقو اإلسالميو 

 .أـ ال الجوانب القانونية واالقتصادية

 -وكنا ىنا في كمية االقتصاد في جامعة الممؾ عبدالعزيز تراودنا ىذه الفكرة 
وخاصة أننا نرى الحاجة لمبديؿ في   -أي فكرة عقد مؤتمر االقتصاد اإلسالمي

 ،لسمبيات النظاـ االقتصادي االشتراكي والنظاـ االقتصادي الرأسماليظؿ فيمنا 
عف الربا وأثره وأمريكا وحتى أنني كتبت مقالة وأنا أدرس االقتصاد في مصر 

حاوؿ أف يضع و أبو سميماف في رسالتو لمماجستير  الدكتور عبدالحميد كتب وكذلؾ
ال بد أف تختمط مع غيرىا أطر لنظاـ اقتصادي إسالمي وىذه الجيود الفردية كانت 
 مف األفكار في مناسبة تجمع كؿ الميتميف بيذا المجاؿ.
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وكنا نتساءؿ في كمية االقتصاد لماذا ال نشرح الفكرة وىي ضيقة في الكمية 
 إلى خارج الجامعة عمى المستوى المحمي لكي نشعر الدولة بأىمية الموضوع،

فكرة وكاف مدير الجامعة معالي وكذلؾ عمى المستوى العالمي لتعريؼ العالـ بال
ومف  كمية االقتصاد وصاحب توجو إسالميأساتذة زبير مف محمد عمر  الدكتور

خاللو تـ إيصاؿ الفكرة إلى المقاـ السامي حيث أصدر الممؾ خالد رحمو اهلل أمره 
 بعقد المؤتمر وتوفير اإلمكانيات الالزمة إلنجاحو.

 ،ـ7976ىػ/7396في عاـ  المكرمة  وبفضؿ اهلل تعالى أقيـ المؤتمر في مكة
وكانت في تمؾ الفترة جامعة أـ القرى تابعة لجامعة الممؾ عبدالعزيز وبفضؿ اهلل 

حمد النجار أساتذة لمجامعة ومنيـ الدكتور تـ التعاقد مع بعض األسبحانو وتعالى 
نس الزرقا وكميـ لدييـ أفكار محمد أصديقي والدكتور  اهللوالدكتور محمد نجاة

وتـ تكويف لجنة استشارية إلقامة المؤتمر. كاف مف  ابات سابقة في الموضوعوكت
 ضمنيا الدكتور حسف أبو ركبة رحمو اهلل.

أما بخصوص إنشاء المركز فقد تـ بناء عمى الموافقة السامية عمى توصيات 
المؤتمر ولـ يكف ىناؾ مقر لممركز وال كوادر أو تنظيـ وكاف عبارة عف جزء منفصؿ 

كمية االقتصاد واإلدارة، واقترحنا مع معالي الدكتور الزبير أف يكوف ىناؾ ومتصؿ ب
لجنة عممية لممركز يترأسيا ىو وخاصة في وجود متخصصيف وخبراء مثؿ الدكتور 

 أحمد أنس الزرقا والدكتور عبدالمناف والدكتور أحمد النجار والدكتور محمدمحمد 
 .والدكتور نجاةاهلل صديقي وغيرىـ صقر

 بجيود المؤسسيف وأنشئت المجنة العمميةفي العاـ التالي  المركز فأنشئ
العمماء  ومعالي الدكتور الزبير ترأسيا وكاف فييا أفاضؿعمى المركز  اإلشرافية

 .العالـ اإلسالمي واألساتذة مف
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السعودييف كانوا البذرة التي ساىمت بشكؿ رئيسي  بعض األساتذةوبطبيعة الحاؿ 
والدكتور نجاة  الكبار أمثاؿ الدكتور الزبير األساتذة قد تعمموا مففي إنشاء المركز، و 

اهلل صديقي والدكتور محمد أنس الزرقا ود. حسيف حامد حساف والشيخ عبداهلل بف 
منيع ود. صديؽ الضرير والشيخ محمد مختار السالمي والشيخ الحبيب بالخوجة ود. 

خ يوسؼ القرضاوي وغيرىـ مف عبدالوىاب أبو سميماف والشيخ مصطفى الزرقا والشي
 .الكثير الكثير إلنجاح ىذه المسيرة الميتميف باالقتصاد اإلسالمي

 مراحل مسيرة االقتصاد اإلسالمي

 االقتصاد اإلسالمي ىي أربع مراحؿ:عمـ المراحؿ التي مر بيا 
 .وىي مرحمة اإلبداع في بناء التصورات األولية واألفكار اإلبداعية :المرحمة األولى

ىي مرحمة التنظير التي وضعت ىذه األفكار في قوالب  :لمرحمة الثانيةوا
 .وكانت البداية بإنشاء مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بالجامعة عممية رصينة

ىي مرحمة البدء بالتنفيذ ورافؽ ىذه المرحمة زوبعة مف  :والمرحمة الثالثة
في ىذا  يتموف والباحثوفالمجدية ىذا الحقؿ الجديد مف العمـ وكاف في المشككيف 

 المجاؿ ىـ أكثر قدرة وكفاءة في التصدي ليذه الزوبعة وعمى أسس عممية رصينة.
فكاف إنشاء المركز ىو األساس النتشار الفكر االقتصادي اإلسالمي في جميع 
أنحاء العالـ مف خالؿ المجمة العممية لممركز واألبحاث الجادة التي تـ نشرىا 

ىذه المرحمة بدأ نشأة  وفي ،تمرات المحمية والخارجيةوحضور الندوات والمؤ 
 المصارؼ اإلسالمية.
والتي نعيشيا اآلف وىي مرحمة التطبيؽ العممي والتي نطمح  :والمرحمة الرابعة

االقتصادية واالجتماعية أف تتوسع كثيرا لتشمؿ جميع مكونات االقتصاد اإلسالمي 
 وليس المصارؼ والمؤسسات المالية فقط.
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 المؤتمر اإلسالمي ودورها في دعم مسيرة االقتصاد اإلسالمي منظمة

تعتبر نيضة االقتصاد اإلسالمي في المرحمة األخيرة أي في األربعيف سنة 
الماضية جزء مف النيضة اإلسالمية عامة، وكنا آنذاؾ  نتكمـ دائما عف صحوة 

ي يشكؿ إسالمية عامة، وال شؾ أف موضوع االقتصاد اإلسالم وظإسالمية وعف يق
 مف ىذه الصحوة والنيضة. اميمً  اجانبً 

إنشاء المركز والحقيقة أف الكتابات في االقتصاد اإلسالمي كانت قبؿ بداية 
 االقتصاد اإلسالمي بكثير. لمبحث في

وغيرىا مف  التي كانت تأتي مف مصر وكنا أيضا نعيش ونتغذى باألفكار
والشيخ أبو زىرة حمد الغزالي لشيخ موا عمماء كبار مف أمثاؿ الدكتور عيسى عبده

كتب كثيرة في ىذا الميداف والدكتور السنيوري وغيرىـ رحميـ اهلل، كما كانت ىناؾ 
وكتابات الشيخ مصطفى الزرقا  باقر الصدر محمد مثؿ كتاب اقتصادنا لألستاذ

والشيخ عمي الخفيؼ والشيخ محمد المبارؾ والشيخ القرضاوي والشيخ عبداهلل بف 
 محمد تقي عثماني والشيخ صديؽ الضرير وغيرىـ.ببو والشيخ 

وىنا نعزو الفضؿ بعداهلل سبحانو وتعالى إلى الممؾ فيصؿ رحمو اهلل 
كانت أساسا لممؤتمر العالمي  ،ومشروعو في إقامة منظمة المؤتمر اإلسالمي

أثار فكرة الوحدة  ف قياـ وتأسيس منظمة المؤتمر اإلسالميأل لالقتصاد اإلسالمي.
لممؤتمر األوؿ  اإلسالمية مف الدوؿ اإلسالمية وىذا يفسر لنا حضور وزراء المالية

وما المؤتمر إال نتيجة مباركة ـ، 7976لالقتصاد اإلسالمي بمكة المكرمة عاـ 
ألف القضية طرحت في األساس مف منظمة  لقياـ منظمة المؤتمر اإلسالمي

 .المؤتمر اإلسالمي
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 يةتأسيس البنك اإلسالمي لمتنم

وفي إرىاصات المؤتمر ومداوالت إنشاء المركز كاف ىناؾ اجتماع لوزراء 
لتي قدمت إلى المؤتمر ورقة ا المالية في الدوؿ اإلسالمية وكاف ضمف األوراؽ

وتـ بحمد اهلل  مقدمة مف مصر تتضمف مقترح عف تأسيس البنؾ اإلسالمي لمتنمية
 والمضي بتأسيس البنؾ.في ىذا االجتماع التوصية بدراسة وبتنفيذ الفكرة 

االىتماـ باالقتصاد اإلسالمي والبنوؾ اإلسالمية  وىنا يجب اإلشارة إلى أف
قامة المؤتمر. اكاف سابقً  والبد أف أذكر أف إنشاء البنؾ اإلسالمي  إلنشاء المركز وا 

لمتنمية أدى ميمة كبيرة في إقناع العالـ اإلسالمية بأىمية االقتصاد اإلسالمي 
ؿ التمويؿ اإلسالمي والفضؿ يعود لمقائميف عميو ويرأسيـ معالي وخاصة في مجا

الدكتور أحمد محمد عمي، ولقد كاف لي شرؼ العمؿ بالبنؾ اإلسالمي لمتنمية 
رئيسا لوحدة البنوؾ اإلسالمية لمدة خمسة أعواـ شيدت فييا كيؼ تتعاوف البنوؾ 

ومساىمة البنؾ  اإلسالمية لتحقيؽ أىدافيا في نشر ثقافة التمويؿ اإلسالمي،
 اإلسالمي لمتنمية في رأسماؿ بعض ىذه البنوؾ.

 هل هناك عقبات واجهت إنشاء المركز؟

ال اذكر أف ىناؾ عقبات لكف الفكرة كانت جديدة وكاف وزراء المالية يتعامموف 
أي أف الفكرة كانت جديدة عمييـ وكانوا بحاجة إلى  مع الفكرة بشكؿ غير جدي
لكف إنشاء البنؾ اإلسالمي  لفكرة والتعمؽ فييا أكثر.مزيد مف الوقت لدراسة ا

لمتنمية في جدة ومركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بجامعة الممؾ عبدالعزيز بجدة 
 أزاؿ كثيًرا مف المخاوؼ والشكوؾ وبدأت وهلل الحمد المسيرة الناجحة.
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اهلل سبحانو وتعالى لخدمة مسيرة االقتصاد وفقني وهلل الفضؿ والمنة أف 
مع إخواني مف األساتذة الفضالء الذيف تـ ذكرىـ آنًفا وغيرىـ اإلسالمي منذ بدايتيا 

والحمد اهلل الفكرة انتشرت والغرب اليوـ ينظر إلى ممف لـ يتسع المجاؿ لذكرىـ 
 .احتراـاالقتصاد اإلسالمي نظرة 

 استقطاب الكفاءات في المركز 

والميتميف الستيعاب الفكر  فميياالكاديفي تمؾ الفترة كانت األجواء مييأة لدى 
مف خالؿ  فييا نمو لمفكر االقتصادي اإلسالميتـ االقتصادي اإلسالمي وكانت فترة 

إنشاء مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بالجامعة ومف خالؿ ندوات شركة )البركو( التي 
 .يممكيا األخ الشيخ صالح كامؿ

فية عمؿ المركز وما الفائدة المركز كانت األذىاف متجية إلى كي أنشئوعندما 
وكاف التوجو منصب أكثر نحو عقد المؤتمرات العممية لذلؾ تـ عقد  إلنشائو

تحت رعاية الرئيس الباكستاني الراحؿ ضياءالحؽ  المؤتمر الثاني في باكستاف
وبإشراؼ معالي وزير التخطيط الباكستاني حينذاؾ البروفيسور خورشيد أحمد وكاف 

كاف كما  مف الدكتور زبير والدكتور عبداهلل نصيؼ. لي شرؼ حضوره مع كؿ
ممتمئ بالفكرة واشترؾ معنا مف خالؿ مجمع الفقو  ()بالخوجةالحبيب محمد الشيخ 

في كثير مف المؤتمرات والممتقيات العممية كما تـ عقد مؤتمرات  الدولي اإلسالمي
الخبرات في ماليزيا ومصر وكانت ىذه المؤتمرات مناسبة لالحتكاؾ بأصحاب 
لمعمؿ  والكفاءات العممية في ىذه الدوؿ وتعرفنا عمييـ وتـ استقطابيـ إلى المركز

 فيو أو لنشر أبحاثيـ وتحكيـ األبحاث العممية.

                                                           

( ).أميف عاـ مجمع الفقو اإلسالمي الدولي 
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مف خالليا  اوجود مشاريع حقيقية يبرزو نحو أكثر  ىـ الباحثيف منصًباوكاف 
ىناؾ  كانتو الحافز المادي  فأكثر مف بحثيـ عاألبحاث واألفكار العممية و 

ووسائؿ جمسات عصؼ ذىني تحت عنواف ماذا نريد مف االقتصاد اإلسالمي 
 لتغذية المناىج الدراسية في الجامعات. الكتابات في االقتصاد اإلسالمي استقطاب

 أصحاب المعالي والسعادة وفي الحقيقة ىنا يجب أف نذكر جيود كؿ مف
لدكتور رضا عبيد والدكتور محمد عمر زبير والدكتور عبداهلل نصيؼ وا الدكتور

غازي مدني والدكتور محمد حبشي في تسييؿ اإلجراءات والدكتور  مدني عالقي
ة العميا لمجامعة ر داحيث إنيـ كانوا اإل بؿ ومتابعتيا الستقطاب ىذه الكفاءات

 وعمادة كمية االقتصاد واإلدارة.

 المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي 
 اريخ االقتصاد اإلسالميهو محور مفصمي في ت

في تاريخ  امفصميً  االمؤتمر العالمي األوؿ لالقتصاد اإلسالمي يعتبر محورً 
االقتصاد اإلسالمي وجاء ليضع االقتصاد اإلسالمي عمى طريقو المستقؿ  لتثبيت 

 . لو الركائز الحقيقية

فاالقتصاد اإلسالمي قبؿ المؤتمر كاف عبارة عف جيود فردية مبعثرة ىنا 
اؾ، لكف بعد المؤتمر أصبح االقتصاد اإلسالمي لو إطار معترؼ بو عمى وىن

 ح مسار االقتصاد العالمي.حيلتص مستوى الدوؿ كخطاب وعمـ وكأداة

وصحيح أنو وجدت دراسات قبؿ المؤتمر لكف لـ تكف دراسات مستقمة 
نما تصورات أولية.  بالمعنى الحقيقي وا 
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 مجمة مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي

حقيقة أف فكرة إنشاء المجمة كانت تراود الدكتور محمد نجاة اهلل صديقي ال
أف ىناؾ الكثير مف الكتابات التي تستحؽ أف  األنيـ رأو  والدكتور محمد أنس الزرقا

 توضع في قوالب عممية رصينة تخضع لإلجراءات العممية المتعارؼ عمييا.

وىكذا وبفضؿ  عمميةوالرصانة المف الجودة  عاليوأيضا تكوف عمى مستوى 
اهلل تعالى المجمة ىي مف أفضؿ المجالت العممية المحكمة عمى مستوى االقتصاد 

 اإلسالمي.
 في دعم مسيرة المركز دور الشيخ صالح كامل

البد أف أذكر ىنا فضؿ األخ الكريـ الشيخ صالح كامؿ في دعـ المركز فقد 
الجمسة األولى لمؤتمر  مدني غازيحضرت مع أخي الكريـ الزميؿ معالي الدكتور 

ىػ، وقابمنا األخ الزميؿ الشيخ صالح 7398رجاؿ األعماؿ السعودي بالطائؼ عاـ 
كامؿ وتباحثنا في أمر مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي وطمبنا منو إنشاء مبنى 

غرؼ وطمبنا منو دعـ  6مستقؿ لممركز حيث أنو في مبنى صغير ال يزيد عف 
افقة وبنى عمى حسابو المبنى الحالي لممركز واستمر المركز سنويا فتفضؿ بالمو 

يتبرع سنويا لممركز بمبالغ تصرؼ إنشاء مبنى المركز، كامؿ منذ  حالشيخ صال
 41لمنفقات ولمرواتب ولمكتب وىو الذي تبرع بإنشاء مبنى المركز البالغ قيمتو 

مف أمثاؿ ، وذلؾ بفضؿ اهلل سبحانو وتعالى وجيود المخمصيف في وقتيا مميوف لاير
 الزبير والدكتور غازي مدني والدكتور عبداهلل نصيؼ. عمر معالي الدكتور محمد

كما أنشئت مكتبة صالح كامؿ بالمركز وىي أكبر مكتبة مف نوعيا حيث توجد بيا 
كؿ الكتب الصادرة عالميا والرسائؿ الجامعية التي تتعمؽ بمجاالت االقتصاد 

 اإلسالمي.
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ولكنكـ  الكثيروفتو األخيرة لممركز قاؿ" لقد زاغ الشيخ صالح كامؿ عند زيار 
بفضؿ اهلل تعالى يركز عمى الرصانة العممية والجودة وال يتأثر  عمى الخط" والمركز

وقد ذكر الشيخ صالح كامؿ أف المستشارة األلمانية  بالدوافع الربحية والتجارية.
ة فقاؿ ليا الشيخ عندما زارت الغرفة التجارية في جدة وتحدثت عف األزمة المالي

حيث إنيا  عمى المكشوؼ صالح إذا كنتي تريدي الحؿ أوقفي قضية الديوف والبيع
مف أسباب األزمة المالية العالمية االخيرة، وال بد أف أذكر الدعـ المستمر الذي 

 تمقاه المركز مف معالي األخ الدكتور محمد عبده يماني رحمو اهلل.

 المسيرة العممية لممركز

ف أذكر كذلؾ المسيرة العممية واإلدارية لمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي والبد أ
)المعيد حاليا( التي شارؾ فييا عمماء وأساتذة أفاضؿ مف جميع أنحاء العالميف 
العربي واإلسالمي وبعض مف أوروبا وأمريكا الشمالية، أذكر منيـ مف السعودييف 

ميماف، د. غازي عبيد مدني، د. كؿ مف د. محمد عمر زبير، د. عبدالوىاب أبو س
مدني عالقي، د. درويش جستنيو، د. حسف بمخي، د. عمر زىير حافظ، د. محمد 
عمي القري، د. أحمد نقادي، د. أحمد المزجاجي، د. عبدالرحيـ الساعاتي، د. بندر 
الحجار ومف اإلدارة الحالية )لممعيد( د. عبداهلل تركستاني، د. إبراىيـ أبو العال، د. 

مد الغامدي، د. فيصؿ العتباني. كما أذكر بالتقدير مدراء الشؤوف اإلدارية الذيف مح
براىيـ  تعاقبوا عمى اإلدارة بإخالص وانضباط وىـ األساتذة إبراىيـ سعد البركات وا 
حسف خريص وعبدالعزيز عبدالبارئ ومحمد عمي سيت فميـ ولجميع الموظفيف 

وحيد أميف مكتبة الشيخ صالح عبدالألستاذ اإلدارييف جزيؿ الشكر واالمتناف وخاصة ا
كامؿ لالقتصاد اإلسالمي، واألستاذ صالح الديف السر واألستاذ عبيداهلل عبدالغني 

 .المشرؼ عمى موقع معيد االقتصاد اإلسالمي
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ومف ضمف مطبوعات المركز فقد ساىمت مع كؿ مف الدكاترة نجاة اهلل 
تي في إعداد دراسة تطبيقية عمى صديقي ومحمد عمي القري وعبدالرحيـ الساعا

النظاـ المصرفي الباكستاني بعنواف )تطبيؽ القوانيف المستمدة مف الشريعة 
 اإلسالمية عمى األعماؿ المصرفية( كما أعددت بحثا منشوًرا بعنواف:
)الفائدة والربح وأدوات التمويؿ اإلسالمي( كما شاركت بعدد مف األبحاث والدراسات 

مية في الداخؿ والخارج. كما أقاـ المركز ندوة عممية بعنواف: في المؤتمرات العم
 )ندوة التعاوف بيف الحكومة والقطاع الخاص( باستعماؿ أدوات التمويؿ اإلسالمية.

كما شارؾ في المسيرة العممية مف غير السعودييف عدد كبير مف عمماء 
يؿ المثاؿ ال وأساتذة االقتصاد في العالـ العربي واإلسالمي أذكر منيـ عمى سب

الحصر كؿ مف د. محمد صقر، د. محمد أنس الزرقا، د. رفيؽ المصري، د. 
أحمد النجار، بروفيسور خورشيد أحمد، بروفيسور زعيـ، بروفيسور نوزات، د. 

والشيخ عبداهلل  عبدالرحمف يسري، د. عبدالحميد الغزالي، الشيخ يوسؼ القرضاوي،
صفتي، د. منذر القحؼ، د. منور إقباؿ، د. سمطاف أبو عمي، د.أحمد البف بيو، و 

د. عثماني، د. عمي الندوي، د. عابديف سالمة أحمد، د. سيؼ الديف تاج الديف، 
د. حسف األميف، د. عمي السالوس، د. عبدالعظيـ إصالحي، د. أحمد بموافي، د. 

د. معبد عبدالرزاؽ بمعباس، د. فضؿ عبدالكريـ، د. سامي سويمـ، د. فييـ خاف، 
حي، د. سامي حمود، د. عمي القرة داغي، د. عبدالستار أبوغدة، د. الجار 

. وغيرىـ مما ال يتسع المجاؿ عبدالسالـ العبادي، د. نزيو حماد، د. زكريا البري
لذكرىـ فالكؿ ىؤالء األفاضؿ أوجو ليـ كممة شكر وأسأؿ اهلل ليـ األجر والثواب 

 الذاكرة. وأرجوا أف يسامحني مف لـ أذكرىـ لضيؽ الوقت وفشؿ



 هـ2341/2344ألربعاء لعاـ اات ر او ح                                       78

 

 

رعاية معالي مدير الجامعة الدكتور أسامة الطيب بوأخيًرا أحمداهلل عمى أف تـ 
تحويؿ المركز إلى معيد االقتصاد اإلسالمي وتـ عقد اتفاقيات عممية مع جامعات 

سبانيا لتطوير التمويؿ اإلسالمي. ويسعى المعيد إلى تأسيس عالقات  في فرنسا وا 
ألوروبية واألمريكية إلى جانب الجامعات في الدوؿ عممية مع عدد مف الجامعات ا

 العربية واإلسالمية إلعداد مناىج دراسية في عمـ االقتصاد اإلسالمي.

كما أحمد اهلل تعالى أف تشرفت بعضوية المجنة العممية لممركز )ثـ المعيد( 
منذ إنشائو إلى اآلف رغـ )تقاعدي رسمًيا( مف العمؿ كأستاذ بكمية االقتصاد 

دارة وذلؾ تطوًعا وحًبا في خدمة عمـ االقتصاد اإلسالمي الذي ىو في الحقيقة واإل
خدمة لمديف والوطف وأسأؿ اهلل تعالى التوفيؽ وحسف الخاتمة إنو سميع مجيب 

 وصمى اهلل وسمـ وبارؾ عمى سيدنا محمد وآلو وصحبو أجمعيف.

 
 أ.د. محمد عمر زبير   هـ0323/ 01/ 32في  األربعاء

 د. درويش صديق جستنية   م10/3100/ 30             
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Abstract. Sincerity of intention to God Almighty and hard work 

were the bases of the establishment of Islamic Economics 

Research Center (IERC). I had the honor of being among the first 

generation, which contributed to the emergence of Islamic 

economics in theory and practice. Collective efforts and blessed 

contributions of the decision-makers and business men were 

among the things that contributed to the foundation of the (IERC). 

Islamic economics is the scientific umbrella and practical guide to 

Islamic banking and finance, establishing IERC as a specialized 

center was a necessity to play this role. Recommendations of the 

First World Conference on Islamic Economics was the first 

nucleus for the establishment of IERC. Islamic economics 

established the fact that The Justice Center in "economic and 

social life" is the balance between the individual interests and the 

group interests. Islamic Economics limits the tyranny inclinations, 

exert individual, curb and reduce the risks of sliding into the circle 

of taboos. The most important characteristic of Islamic Economics 

is that, it combines between the material and spirit and balances 

them as well.  
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 اقتصاديات الزكاة:

 دراسة نقدية لبعض ما انفرد به الدكتور محمد حميداهلل من آراء

 
 عبدالعظيم إصالحيأ.د. 

 معيد االقتصاد اإلسالمي
 المممكة العربية السعودية –جدة  –جامعة الممك عبدالعزيز 

 
محمد  الدكتور. تيدف ىذه الورقة الى عرض ما انفرد بو سعادة المستخمص
الزكاة عن غيره  اقتصادياتراء فقيية حول آرحمو اهلل تعالى، من حميد اهلل، 

ن أمن العمماء والتي نحى فييا منيجا متميزا غير منحى الجميور. فيو يرى 
نظام الزكاة يشجع االستثمار ويقضي عمى ظاىرة اقفال المصانع، ألن 

ن المراد بمصرف أن تخضع لمزكاة، كما يرى أاألصول غير المستثمرة يجب 
ن تصرف الزكاة عمى غير ألمساكين ىم مساكين أىل الكتاب. ومنو يرى ا

نو يرى عدم أن الزكاة عنده إيراد عام لخزينة المسممين. كما أالمسممين. كما 
ال في الضرورات إو غيرىا من الفروض المالية أجواز فرض الضرائب 

تالي وبال –القصوى. ويدخل في معنى العاممين عمييا "جميع مصارف الدولة 
وتستطيع الحكومة أن تستخدم  –يرى جواز االجتياد في نسب الزكاة ومعدليا 

"المصرف لمؤلفة القموب" كالصندوق الخفي كما تستخدم المصرف "في 
الرقاب" كما إلطالق السراح من األسرى وال يفرق فييا بين المسممين وغير 

خل فيو المصارف المسممين ويتوسع في معنى "في سبيل اهلل" توسًعا بالًغا يد
من تجييز الغازي إلى تمويل الطالب، يعني جواز صرف الزكاة في كل 
نشاء المساجد  جيات الخير واإلصالح العام من بناء السدود والقناطر وا 
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وأما مدلول "ابن السبيل" فمم يدخل فيو توفير  –والمدارس والرباط الخيرية 
ير السياحة والفنادق الطعام واإلقامة لممسافرين فقط بل طبقو عمى تطو 

 . ووسائل النقل والحمل وسالمة الطرق وغيرىا

ويرى تقديم القروض من أموال الزكاة حتى لممأسورين. يعني أن 
النظام المصرفي ينبني عمى الزكاة ويوفر التأمين منيا وىو عنده ضروري 

ويجوز عنده استخدام التقويم  –لمحو الربا من االقتصاد اإلسالمي 
شمسي مًعا لجمع الزكاة وىذا في رأيو يؤمن توفير المالية لمدولة القمري وال

 طول السنة ويحل المشاكل الناتجة بسبب التغير في الفصول والمواسم.

سياماتو  قد سبق أن قدمت حواًرا في العام الماضي بعنوان "محمد حميداهلل وا 
ء اهلل حواًرا ني سوف أقدم إن شاأ" وعندئٍذ وعدت في االقتصاد اإلسالمي الريادية

 فردة حول اقتصاديات الزكاة. منآخر عن آرائو ال

عنوان في الحوار، فميس قصدي من الوبادي ذي بدأ يناسب لي إيضاح 
فيو  ىيقمو أحد ولكن أريد بيذا الموضوع اآلراء التي نح لم التي انفرد بيا أنو ءرااآل

 غير منحى الجميور وكذلك اآلراء التي من شواذه واجتياداتو.

رحمة اهلل عميو وغفرانو، غني عن التعريف في  ،دكتور محمد حميداهللال
في شبو القارة اليندية في عام  ،كنداألوساط العممية فإنو ولد في عاصمة حيدر آباد 

عمى شيادة ماجستير وحصل ترعرع وتعمم محمد حميداهلل في حيدر آباد  م،2897
 نالنواب عثمان عمى خا ياستنتمي إلى مؤس جامعة من الجامعة العثمانية وىي

 . وليس إلى الخالفة العثمانية التركية
ىاجر بعد سقوط و وحصل عمى درجة الدكتوراه من جامعتي بون وباريس 

ا مشتغاًل في يإلى باريس وقضى تقريًبا نصف قرن في م2837حيدر آباد في عام 
ا غمبت عميو وعندم –وبقى عزوًبا طول الحياة  –األبحاث العممية في بيئتيا الحرة 
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الشيخوخة والمرض ذىبت بو ابنة ابن أخيو معيا إلى الواليات المتحدة حيث توفى 
 ودفن فييا.  م1991في عام 

عداد وترتيب عدٍد من المخطوطات  د. محمد حميداهلل يتميز بكتاباتو التراثية وا 
لى حد"االقتصاد اإلسالمي"ة التاريخية النادرة وىو أيًضا من رواد يالحديث تحقيقنا  . وا 

 The basic) في مقالتو م2825ىو الذي ابتكر ىذا المصطمح واستعممو في عام 

economic problems) .)المشاكل االقتصادية األساسية )بالمغة اإلنجميزية 
مواضيع مختمفة من االقتصاد اإلسالمي مثل:  عمىكتب د. محمد حميداهلل 

ية في العصر الجاىمي وأثره حل المشاكل االقتصادية األساسية، مؤسسات اقتصاد
التأمين  –بنوك بال فوائد. اإلسالم والشيوعية  –عمى الدولة اإلسالمية األولى 

عمى صاحبو )المبني عمى التكافل التعاوني، الميزانية والضرائب في العيد النبوي 
 وغير ذلك.  ،النظام االقتصادي في اإلسالمو ، (الصالة والسالم

آرائو ، أما  بحثًا مستقاًل حول اقتصاديات الزكاةلم يكتب د. محمد حميداهلل
نقدم لكم بعض المراجع  –متناثرة في كتاباتو العديدة  فيي التي انفرد بيا في الزكاة

 الميمة في آخر ىذا العرض. 
خاصة عن مكانة الزكاة في المالية العامة اإلسالمية،  ،اهلل ورحم ،تحدثقد 

 مصارفيا في العصر الحاضر.  وميمتيا في االقتصاد اإلسالمي وأىم
 Regularاب كممة الزكاة بمصطمحات مختمفة مثل: ت  من الك   قد ترجم عددٌ 

Charity, Alms, 'Poor Due'  وغيرىا. 
وىذا ليس بخطأ إذا نظرنا  (Growth tax) يعبر عنيا د. محمد حميداهلل بكممة
كن معناىا اآلخر ول –حد معانييا أ النموو أن الزكاة تجب عمى األموال النامية، 

فميذا كثير من المصنفين اختاروا مصطمح  –ير" ال يعبره ىذا المصطمح ي"التط
نفسو واستعمميا د. حميداهلل أيًضا في كتاباتو، والحقيقة أنو من الصعوبة  "الزكاة"
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يرى الدكتور حميداهلل أنو من مقاصد و أن يترجم ىذا المصطمح في لغة أخرى. 
ا ويرتقوا في المعيشة والرفاىية ويكسبوا قوة و يتطور ل الزكاة أن يساعد الفقراء

 المنافسة في األنشطة االقتصادية. 

يقول د. حميداهلل إن نظام الزكاة يقضى عمى إمكانية إقفال المصنع وطرد 
األصول الثابتة  –نع اوذلك ألن المص –العمال في حالة مطالبتيم لألجرة العادلة 

مستثناة من الزكاة النشغاليا في األنشطة من المعدات واآلالت  وما فييا –
اإلنتاجية وأما إذا أقفل المصنع فمعناه أن كمو يصير مااًل خاضًعا لمزكاة ومكمًفا 

 مرىًقا لصاحب المصنع. 

ليس من الضروري أن تجب الزكاة  –أقول إن األمر ليس بيذه البساطة 
ر حوالن الحول ي شيور أو حتى ينتظضيجوز أن تم –مباشرة بعد إقفال المصنع 

 وفي ىذه المدة العمال يموتون. 

نعم من المفترض أن المنشأة اإلنتاجية المحاطة بالروح اإلسالمي ال تذىب 
ماتة عماليا ولكن تتفاىم مع العمال وتعامل معاممة  . إنسانية إلى حد اإلقفال وا 

ما الفقراء والمساكين واختمف العمماء في معناى ىماالمصرفان األوالن لمزكاة 
في  "المساكين"يقول الدكتور حميداهلل إن المراد من . و والفرق بينيما اختالًفا شديًدا

الدكتور يوسف القرضاوي في  ويسجل - "مسكين أىل الكتاب"مصرف الزكاة ىو 
اء الفقياء واختالفيم في معنى الفقير والمسكين آر كتابو الموسوعي "فقو الزكاة" 

ش موضوع إعطاء أىل الكتاب و األقارب من وتطبيقو في مصرف الزكاة وقد ناق
المشركين من الصدقة ولكن ال يذكر ما ذكره الدكتور حميداهلل من موقفو من معنى 

يؤيد الدكتور حميداهلل رأيو بمراجع عديدة حتى وجود كممة متقاربة من  –المسكين 
 المسكين في المغة السامية. 
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ت جميع إيراد الحكومة في يذىب د. حميداهلل إلى أن الزكاة والصدقة مثم
وفي رأيو أن الزكاة ىي الضريبة  –العصر النبوي ما كان يجمع من المسممين 

رض عمى المسممين في عيد الرسول صمى اهلل عميو وسمم فالوحيدة التي كانت ت
 وعيود الخمفاء الراشدين )رضي اهلل عنيم(. 

ال حق سوى يجوز أن يستدل أحد بالحديث الذي ذكر فيو أنو ليس في الم
سوى  انسى أنو جاء حديث آخر بنفس الدرجة "إن في المال حقً نولكن ال  –الزكاة 

ولعل د. حميداهلل كان ال  –مقنعا  تطبيًقا الزكاة". وقد طبق فييما الشيخ ابن تيمة
 يستبعد إمكانية عجز إيرادات الزكاة عن تمبية الحاجات الطارئة فيو يذكر: 

من األخير فرض الضرائب بجانب الزكاة لمحاجات أن الفقياء أجازوا في الز "
الطارئة الشديدة ولكنيا تكون مؤقتة وتنسخ بقضاء الحاجة ولذلك سميت مثل ىذه 

 . "الضرائب بالنوائب أي الطوارئ

ويجوز لقائل أن يقول إن المالية العامة حتى في عصر النبوة لم تنحصر 
بالنقود  تبرعوااألراضي والحدائق و إلى إيراد الزكاة فقط. فنرى أن الصحابة أوقفوا 

 والجمال واألسمحة والمواد الغذائية. نعم ولكن ىذا مثالو مثل النوائب. 
وباالفتراض أن الزكاة ىي التي كانت تمثل معظم إيرادات بيت مال 
 –المسممين فالبد من أن يفترض أن الزكاة كانت تصرف لجميع وظائف الدولة 

 –يداهلل وخاصة عند شرح كممة "العاممين عمييا" ىذا ىو موقف الدكتور محمد حم
ولكن كل من يشتغل في  فحسب فالعامل عمى الزكاة ليس من يجمع الزكاة

الحساب، والمراقبة والتدقيق والتقسيم وىذا ما يقول معظم الفقياء بل جميعيم ولكن 
أن ىذا المصرف يستوعب  فيصرحو منالدكتور حميداهلل يذىب إلى ما ىو أبعد 

 اما ذكرى ةالمدنية والعسكرية والسفارتية وىو يستدل بواقع –ع إدارات الحكومة جمي
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ث عبيأن عمر بن الخطاب طمب عامل الشام أن  من البالذري في فتوح البمدان
 .يقيم لنا حساب فرائضنا" برومي إلينا

فق عميو من الصدقات ولكن الدكتور نأقول ليس في ىذه القصة أن الخميفة ا
ونحن نعرف ، ترض أن بيت المال كان يشتمل عمى الصدقات فأنفق منياحميداهلل يف

أن في زمن الخميفة عمر بن الخطاب وقعت حروب كثيرة وبالتالي حصمت الغنائم 
 .من الصدقات والخراج وكانت نسبة ىذه األموال في البيت المال أكثر بكثير

ي كانت ىي المصارف الت ويقول أيًضا أن المصارف المذكورة في القرآن
ويصعب أن يزاد عمييا. أما إذا زادت رؤوس المصارف في  سائدة في ذاك الزمان

 العصور التالية فينفق عمييا أيًضا ألنيا لجميع المصارف كما كانت بداية األمر. 
المشكمة كل المشكمة أنو إذا افترضنا أن الزكاة لجميع مصارف الحكومة 
ونحن نعرف أن الزكاة في أموال محدودة وليا شروح محددة فالبد أن نمجأ إلى 

وىذا ما حدث مع الدكتور محمد حميداهلل  –تغيير شروح الزكاة أو نسب الزكاة 
عدل السابق مالحاصل من الي إيراد الزكاة يففاقترح زيادة نسب الزكاة عندما ال 

 ينفق عمى جميع مصارف الدولة. لالمحدد في القرن األول 
ويستدل الدكتور حميداهلل بقولو أن القرآن الذي أعطى بيانا شافيا وكافيا 
لممصارف لم يذكر ال األصول وال الشروح )نسب والمعدل( إليرادات الحكومة ويفيد 

لنبي صمى اهلل عميو وسمم وخمفائو سنن البأن سكوت القرآن، مع كل احترام  
حكام اإليرادات وفق األوضاع في أنو يترك مجاال لمدولة أن تعدل أالراشدين، معناه 
يذكر في تأييد موقفو ما جاء في سيرة عمر بن الخطاب أنو خفض و مصالح األنام. 

ة الجمركية من عشرة إلى خمسة عمى السمع االستيالكية المستوردة في المدينة المنور 
عمر  تكراتوأرى أن ىذا ال ينطبق عمى موقفو حيث أن العشور كانت من مب –

 نفسو ولم يحددىا الرسول صمى اهلل عميو وسمم وفي كونيا زكاة كالم. 
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إن مصرف مؤلفة القموب قد سقط  الو اداهلل عمى الذين قيانتقد الدكتور حم
الفرا الذي يقول إن  يعمى يلرأي أب حميداهلل في ىذا الصدد يوافقو  .ناآلوما بقي 

ىذا المعنى يعتبر حميداهلل  فيىناك أربع حاالت إنفاق الزكاة عمى مؤلفة القموب و 
 الزكاة كصندوق سرى في مصطمح اليوم. 

ألسرى المسممين  حأما مصرف الزكاة "في الرقاب" فيطبقو عمى إطالق السرا
م بدون من يكون في سجون العدو أو المقبوضين عمييم تورًطا ومسجونين في بمداني

ال يسقط ىذا المصرف في زماننا حيث  –ورائيم لمتابعة أمورىم  وىذا رأي صائب وا 
تميز ال محاولة إطالق السراح لألسرى  في و يرى أنو –ما بقيت العبودية اآلن 

الدولة اإلسالمية بين المسممين وغير المسممين من مواطنييا استناًدا إلى قول الخميفة 
 .يز رحمو اهلل تعالىعمر بن عبد العز 

ويتوسع توسًعا بالًغا في معنى "في سبيل اهلل" و"ابن السبيل" فيقول أن كممة 
يعنى  ،"في سبيل اهلل" مصطمح واسع يشمل من تجييز الغازي إلى تمويل الطالب

ات الخير واإلصالح العامة من بناء السدود يجواز صرف الزكاة في كل ج
نشاء المساجد والمدا  –رس والرباط الخيرية لميتامى واأليامى والمعوقين والقناطر وا 

 وىذا التوسع لم يقبمو المذاىب األربعة. 

أما مدلول "ابن السبيل" فمم يدخل فيو توفير الطعام واإلقامة لممسافرين 
فحسب بل طبقو عمى تطوير المواقع السياحية مثل الفنادق، والمطاعم ووسائل 

ويدخل فيو إنشاء الجسور والمستوصفات:  –ا الحمل والنقل، وسالمة الطرق وغيرى
 ضيف رحال كما يقول، ال يترك الستغالل الوزارة المالية ولكنو يعتبرتفالرجل في ال

 لمشعب المسمم. 

 تقديم القروض من الزكاة لممؤسرين المحتاجين مؤقًتا. 
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ذكروا في بداية مصارف  "الفقراء والمساكين"يناقش الدكتور حميداهلل أن و 
 "المدين المفمس"فميس الغارم في اآلية  –البد أن يكونوا غيرىم  "فالغارمون"ة الزكا
مثل المتضررين من السيول  بل معناه المؤسر والغني الذي يحتاج لمتمويل مؤقًتا –

والزالزل والعاصفات والمسافر الذي سرقت محفظتو )أقول ىذا يندرج تحت ابن 
ئيا. ويؤكد أن الناس كانوا يستقرضون السبيل( ودية قتل الخطأ التي عجز عن أدا

من بيت المال في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل تعالى عنو 
وكان الخميفة نفسو يستقرض من بين المال ويرجع دينو إذا حصل عمى عطيتو. 

الدكتور  وىكذا يجعلعمى الشركة والمضاربة ) أيًضا وكان يمول أصحاب األعمال
 عمومية(.  ةكحال المنفردة ض الواقعاتبعمحمد حميدهلل 

فاإلسالم ال يكتفي  –ي رأيو لمحو الربا من االقتصاد فوىذا ضروري جدا 
فتقديم القروض الالربوية  –بالنيي عن الربا فقط بل يوجد مؤسسات إلزالتو تماًما 

ذكر فيما مضى أن عمر رضي اهلل عنو و  تحت مصرف الغارمين. عنده يندرج
يل من بيت المال لمتجارة عمى وجو المضاربة )جدير بالذكر أن كان يقدم التمو 

الدكتور حميداهلل كثيًرا ما يستعمل بيت المال بداًل من الزكاة ألن في رأيو كان بيت 
 (. جاء من قبل المال يشتمل عمى الصدقات وأموال الزكاة في األغمب كما

ىما يستعمل في ويقترح الدكتور حميداهلل أن التقويم القمري والشمسي كال
جمع الزكاة. فالتقويم الشمسي يستخدم لجمع المنتجات الزراعية التي تحصل حسب 
مدار الشمس وأما غيرىا من األموال فتجمع زكاتيا حسب التقويم اليجري وىذا 
يؤمن لمدولة حصول األموال طوال السنة ويذكر أنو لو تنبو غير المسممين ليذا 

جدير وال –في استخدام التقويم في المالية العامة  األمر التبعوا طريقة المسممين
بالذكر أن البناء عمى التقويم القمري فقط قد سبب مشاكل في الحكومات في 
القرون األولى من التاريخ اإلسالمي ال أذكرىا مخافة التطويل. فاقتراح الدكتور 

 حميداهلل مناسب ومفيد. 
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كونيا فريضة مالية دينية لة وأخيًرا يرى الدكتور محمد حميداهلل أن الزكا
ن لم يبمغيم  ،يسيل جمعيا لصمتيا بالدين والعقيدة والناس يرسمون أمواليم المزكاة وا 

ىذا صحيح نظريا أما العمل فيثبت الواقع  –حصل الزكاة من الدولة م)يصميم( 
ال لم يحدث مانعو الزكاة في التاريخ  والتاريخ أنو ال يصدق إال إلى حد قميل وا 

 –حتج الحكومات إلى عمال الزكاة من القرن األول إلى اآلن تمي ولم اإلسال
نظام الزكاة ميزة عمى الضرائب  حوميما يكن األمر فماال يمكن إنكارىا أن ىذا يمن

العامة والمزكي يؤدي زكاتو مع إحساس تأدية الفريضة وىذا يعطيو الطمأنينة 
 وامتناًنا لنعمتو. ا هلل والراحة وال يعتبره عبًئا حكومًيا، بل شكرً 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. 

 أ.د. عبدالعظيم إصالحي       ىـ23/22/2321األربعاء في 
           م21/29/1922            
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Abstract. Dr. Muhammad Hamidullah is one of the pioneer writers 

on Islamic economics. He didn’t discuss economics of zakah in a 

separate paper. His ideas on zakah are spread in his different 

papers. He thinks that due to zakah imposition, possibility of lock 

out is eliminated in Islamic system. For Hamidullah, the word 

‘Masakin’ refers to the poor of ahl al-kitab. He considers zakah as 

the main source of public revenue for an Islamic state. To him the 

term ‘amilin alayha’ includes "the functionaries, whose salaries 

are charged on the income, not only those engaged for the 

collection, but also accounting, auditing and disbursing, and even 

the entire administration, civil, military and diplomatic expenses of 

the state. He opines that zakah rates are changeable if state's 

financial needs so require. "He considers the head of talif al-qulub 

as the modern term "secret funds". Al-riqab or 'liberating the necks 

from the yoke", is applied to ransoming prisoners in the hands of 

the enemy; in this regard no distinction is to be made between 

Muslim and Dhimmi citizens of the Muslim State. Fi sabilillah 

covers ‘equipping the national army down to grants in aid to 

students’. He includes even "mosques, schools, carvansarays, free 

residence for orphans, widows, old or handicapped people, etc." 

"The last category ibn al-sabil (wayfarer) concerns 

communications and tourist traffic in a wide sense: construction of 

bridges, roads, hotels, restaurants, security of routes (police 

included), hygienic arrangements, transport of travellers, and every 

comfort provided to aliens in the course of their journeying, 

including extending hospitality to them without charge and in 

proportion to the means available". Since the poor and needy have 

been mentioned in the beginning of the verse, the term gharimin 

(indebted) does not refer to starving poor. Rather it means 'the 

well-to-do' who is temporarily in need of finance. Hamidullah 

states that in Islamic state both solar and lunar calendars are used 

for tax collection depending on the nature of the assets. For 

example, tithe will be collected at harvest which is fixed according 

to solar months. In rest of assets, zakah will be collected according 

to lunar calendar. He stresses that "This saved the Muslim treasury 

from getting empty at the end of the fiscal year". 
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 االقتصاد اإلسالمي بين التوجيه والتشريع
 

 عبدالمطيف الشيخ توفيق الشيرازي الصباغ
 أستاذ الدراسات العميا بقسـ الدراسات اإلسالمية

 جدة -جامعة الممؾ عبدالعزيز –كمية اآلداب 
 المممكة العربية السعودية

 
أىـ خصائص النظاـ االقتصادي في محاضرة . تبيف ىذه الالمستخمص

ـ وبككؿ خاص جمعو بيف التوجيو الديني واألخالقي والتكري  اإلسال
اإللزامي، وأنو يقـو عمى أساس عقائدي إيماني ومنطمقات وأىداؼ 
أخالقية ونفسية تعبدية، مما يجنبو الكطط المادي واالستغالؿ واألزمات 
واالختناقات التي تواجو النظـ االقتصادية الوضعية المادية عمى 

ا. وقد ميز الباحث بيف المذىب االقتصادي وعمـ اختالفيا وتنوعي
االقتصاد، وأوضح أف االقتصاد اإلسالمي ىو مذىب اقتصادي متكامؿ 
وليس عمـ اقتصاد. كما أكد الباحث عمى أف االقتصاد اإلسالمي ىو 
ف  تكري  ونظاـ ممـز وليس مجرد توجييات ومواعظ وآداب أخالقية، وا 

وأىدافو. وبيف أف ىناؾ تداخال كانت ىذه مف صميـ نسيجو ووسائمو 
وتكامال بيف الجانب التوجييي في االقتصاد اإلسالمي والجانب 
ف كاف التوجيو  التكريعي فيو، وأف كؿ تكري  فيو ال ينفؾ عف التوجيو، وا 

يفضي دائما إلى التكري  الممـز بسمطة الدولة. وتساءؿ في  فيو ال
دية مف المستوى النياية عف إمكانية نقؿ بعض األحكاـ االقتصا

التوجييي الفردي إلى المستوى التكريعي اإللزامي إذا ما اقتضت 
المصمحة ذلؾ، كما تساءؿ عف إمكانية تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي في 

 ؟!مجتم  غير إسالمي
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الحمدهلل الذي أنزؿ الكتاب ولـ يجعؿ لو عوجا، والصالة والسالـ عمى سيدنا 
عمو ربو عمى كريعة مف األمر ليتبعيا ىو محمد إماـ اليدى والتقوى، الذي ج

يعمموف، صاحب الديف  يتبعوا أىواء الذيف ال وأصحابو وأتباعو مف بعدىـ، وال
يضؿ عنيا إال  الخاتـ والكريعة الغراء والمحجة البيضاء، التي ليميا كنيارىا، ال
 .ىالؾ، وعمى آلو وصحبو وأتباعيـ وناصرييـ إلى يـو الديف، وبعد

ر ومقدر ألخي سعادة األستاذ الدكتور إبراىيـ أبوالعال ولإلخوة فكـ أنا كاك
األساتذة الفضالء المكرفيف عمى حوار األربعاء، في ىذا المركز المجيد والمعيد 
العتيد، دعوتيـ األخوية الودودة التي تنبئ عف ثقتيـ بأخييـ وحسف ظنيـ بو، وما 

يمة تجاوزىا الزمف أنا إال صاحب بضاعة مزجاة وخواطر كاردة ومعارؼ قد
بدراسات رصينة، وأبحاث طريفة، وأفكار تتفتؽ عنيا أذىاف حادة، وأنظار نافذة. 

 وأصحاب منيجية عممية مسددة.
   أحب أواًل أف أكيد بيذه الحوارات والمقاءات العممية المفيدة والمباركة التي

ا حتى أصبحت زاًدا ومورًدا لمكثيريف، وأكيد باستمرارىا والحرص عمى إقامتي
أضحت مثاًل يحتذى في كثير مف الكميات واألقساـ العممية في جامعتنا الحبيبة 
الناىضة. وأحب أف أذكر بالتحية والتجمة والتقدير أخانا العزيز الباحث الناقد 
األستاذ الدكتور رفيؽ يونس المصري الذي سّف ىذه السنة الحسنة في ىذا المركز 

تب لو أجرىا وأجر مف عمؿ بيا وسار عمى المبارؾ، فأسأؿ اهلل تعالى أف يك
 بقي ىذا المركز يعطي ويك  ! منواليا ما

 قصتي مع االقتصاد اإلسالمي  (1

   وأحب أف أبيف لكـ أنني لست متخصًصا تخصًصا دقيًقا في الفقو
ف كنت مف كداتو،  ف كنت مف ىواتو، وال في االقتصاد اإلسالمي وا  اإلسالمي، وا 

دث أمامكـ أو عندما أعمؽ عمى ندوة أو مداخمة، أنني أحياًنا، عندما أتح وأكعر،
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كبائ  الماء في حارة السقائيف، أو كجالب التمر إلى ىجر، ولكف اليواية ليا 
 تكاليفيا، والكْدُو لو مستمزماتو وموجباتو، فاقبموا مني إذف جيد المقؿ.

قبؿ  وترج  قصتي م  الفقو وم  االقتصاد وم  االقتصاد اإلسالمي، إلى ما
خمسة وخمسيف عاًما، عندما كنا ندرس الفقو وفقو المعامالت في المدرسة 

ثـ انتقمنا لندرس في كمية  ـ،ٜٚ٘ٔوحتى عاـ  ـٜٗ٘ٔالخسروية بحمب مف عاـ 
ـ، حيث كاف أساتذتنا ٜٔٙٔوحتى  ـٜٚ٘ٔالكريعة بجامعة دمكؽ عاـ 

يداية الموقروف، رحميـ اهلل تعالى، يدرسوف لنا فقو المعامالت في كتاب ال
لممرغيناني، وفي تحفة الفقياء لمسمرقندي وفي كرح البدائ  لمكاساني، لكف الذي 
حببنا في الفقو ونظرياتو حينذاؾ ىو كتاب المدخؿ الفقيي العاـ ألستاذنا العالمة 
الكيخ مصطفى الزرقا، رحمو اهلل تعالى، بما احتوى عميو مف تاريخ التكري  

لمؤيدات الكرعية ثـ القواعد الفقيية وكرحيا. ونظريات الحؽ والعقد واألىمية وا
وكانت المحاضرات التي كاف يمقييا عمينا أستاذنا النابغة الكيخ المفكر محمد 

رحمو اهلل تعالى، عف عقائد اإلسالـ وعباداتو وأخالقو ونظمو المختمفة  المبارؾ،
مادة  تحت عنواف واحد، ابتكره ىو نفسو، وىو " نظاـ اإلسالـ "، الذي كاف اسـ

أساسية في السنة األولى مف كمية الكريعة، تثير فينا الكثير مف الحماس والثقة 
بعظمة اإلسالـ وتكامؿ أحكامو وجوانبو العقدية واألخالقية والتكريعية لنقدمو لمناس 
عمى أنو نظاـ كامؿ متميز في مقابؿ اإليديولوجيات األخرى، كالكيوعية 

والمادية، التي كانت تعج بيا الساحة الفكرية  واالكتراكية والرأسمالية والقومية
والسياسية في سورية في ذلؾ الوقت، في غمرة صراع فكري عنيؼ كانت بالدنا 
تمر فيو وتصمينا بناره، ولكنو م  ذلؾ كاف ينضجنا أيًضا، ويدفعنا إلى مزيد مف 

 المعرفة واالطالع.
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وحماسنا في ( يثير إعجابنا نظاـ اإلسالـوكاف جانب ميـ مف جوانب )
معركتنا م  االكتراكية والكيوعية والرأسمالية، أال وىو االقتصاد اإلسالمي الذي 
أصبح فيما بعد أحد سمسمة كتب نظاـ اإلسالـ لألستاذ محمد المبارؾ رحمو اهلل 
تحت عنواف: االقتصاد اإلسالمي: مبادئ وقواعد عامة. وبدأنا نتعرؼ منذ ذلؾ 

 أو بالنظاـ االقتصادي في اإلسالـ، اإلسالمي، يسمى باالقتصاد الوقت عمى ما
 وعمى منطمقاتو وأىدافو وأحكامو وتوجيياتو. 

وقد قّوى جانب دراسة االقتصاد لدينا في ذلؾ الوقت أف مادة كانت تدرس في 
كمية الكريعة في تمؾ الفترة ىي مادة االقتصاد السياسي، وقد درسنا فييا كتاب: 

تاذ الدكتور أحمد السماف، رحمو اهلل، الذي أصبح مبادئ االقتصاد السياسي لألس
مدير جامعة دمكؽ في وقت الحؽ. ثـ استمر اىتمامنا بقضايا االقتصاد 
اإلسالمي فقًيا ودعوًة ومواجية ومداولة دوف أف نكوف باحثيف متخصصيف فييا، 
ولكف طبيعة الدراسات اإلسالمية كما ىو معروؼ، طبيعة متداخمة متكابكة 

 ومف ىنا، فنحف مف ىذه الناحية لسنا غرباء عنكـ !ومتكاممة، 

أحببت أف أقدـ بيذه المقدمة الطويمة بعض الكيء ألكير إلى أف موضوع 
االقتصاد اإلسالمي موضوع متصؿ بمواجية اإلسالـ لمتحديات المتعددة في ىذا 

فتئ يزداد أواره في ىذا الزمف  العصر، ومتصؿ بالصراع الفكري والمذىبي الذي ما
تى في عقر دار العالـ اإلسالمي. ذلؾ أف صالحية اإلسالـ لكؿ أبعاد الحياة ح

اإلنسانية ومناحييا، عمى صعيد الفرد وعمى صعيد المجتم  وعمى صعيد الدوؿ 
وعالقاتيا، قد وضعت منذ وقت طويؿ موض  التككيؾ والطعف والرفض، مما دعا 

وف ىذا الموقؼ بثبات ووعي الكثير مف العمماء المحدثيف ودعاتو المعاصريف يواجي
حقاًقا لمحؽ ودحًضا لمكبيات. ومف ىنا تأتي كثير  وبصيرة دفاًعا عف ديف اهلل وا 
مف الكتب والمؤلفات واألبحاث، ومف ىنا أسس مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي 
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بجامعة الممؾ عبدالعزيز، ومف ىنا كتب األستاذ الدكتور محمد عمر كابرا كتابو 
 ".االقتصادييز " اإلسالـ والتحدي اإلبداعي المتم

، وىو تميز  إف ىذا كمو يعيدنا إلى أصؿ الموضوع الذي سنعرضو اليـو
االقتصادي اإلسالمي بأنو قائـ عمى التوجيو والتكري ، وبأنو يجم  بينيما في تداخؿ 
وتكامؿ متناغميف، في حيف أف كثيًرا مف النظـ والمذاىب االقتصادية تككو مف 

كد بيف التكري  والتوجيو وبيف األخالؽ والقانوف، وبيف الدواف  العقدية االنفصاؿ الن
واألخالقية واإلنسانية مف طرؼ والواق  المالي واالقتصادي المادي الجك  القائـ عمى 

 .غرائز االستئثار والحرص والطم  والربح الفاحش

فما ىي خصائص االقتصاد اإلسالمي التي تميز بيا عف كثير مف المذاىب 
 واألنظمة االقتصادية المنتكرة في العالـ.

 االقتصاد( خصائص النظام اإلسالمي في مجال 2

في آخر كتابو  كتب أستاذنا العالمة الكيخ محمد المبارؾ، رحمو اهلل تعالى،
مبادئ وقواعد عامة وتحت عنواف "خصائص عف النظاـ االقتصادي في اإلسالـ: 
 يمي:  ما النظاـ اإلسالمي في مجاؿ االقتصاد"

بناء النظاـ عمى أسس اعتقادية قائمة عمى تصور عاـ لموجود واإلنساف،   .ٔ
وما يتولد عف ىذه األسس مف دواف  إيمانية نفسية تدعـ النظاـ وتؤيده وتساعد 

 عمى تنفيذه.

استيدافو ألىداؼ أخالقية بداًل مف ىدؼ اإلنتاج والربح المادي، وجعؿ   .ٕ
ات لمنظاـ، وتوليد كعور ديني وأخالقي يساعد الدواف  األخالقية واإلنسانية محرك

 عمى حسف تنفيذ النظاـ. 
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بناء النظاـ عمى تكري  مبني عمى قواعد كمية وأىداؼ اجتماعية واضحة،   .ٖ
 ومقترف بتأييد السمطة باإلضافة إلى وازع الضمير والديف.

بناء ىذا التكري  عمى أساس العدالة وتكافؤ الفرص وعمى أساس التعاوف   .ٗ
 افؿ العاـ.والتك

بناؤه عمى أساس التوازف بيف حرية الفرد ومصمحة المجتم ، وجمُعو   .٘
بالتالي بيف حرية الفرد وتدخؿ الدولة إقراًرا لمعدالة والتكافؿ ومنعُا لمظمـ 

 واالستغالؿ.
تميز ىذا التكري  بمفاىيـ خاصة لمممكية والعمؿ تجعمو مستقاًل ومتميًزا   .ٙ

 ا بيف مزاياىا مبرًّا مف نقائصيا وعيوبيا.مف سائر األنظمة األخرى، جامعً 

بناؤه عمى أساس التعاوف والتوازف والتكافؤ )وىما غير المساواة( بداًل مف   .ٚ
وذلؾ نتيجة تطبيؽ قواعده التكريعية وانعكاًسا لمفاىيمو العقائدية  التنافس والصراع،

 واألخالقية.

ساليب وقابميتيا اتصاؼ ىذا التكري  بثبات االتجاىات واألسس ومرونة األ  .ٛ
 ( ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ ص: ص ،لمتبديؿ بحسب األطوار والمالبسات. ) انظر الكتاب

 ثإف ما ينبغي أف نتوقؼ عنده ىنا مف ىذه الخصائص ىي الخصائص الثال
يولده في  العقائدي لالقتصاد اإلسالمي وما ياألولى التي تتعمؽ باألساس اإليمان

سية تدعـ النظاـ وتؤيده وتساعده عمى نفس اإلنساف المؤمف مف دواف  إيمانية نف
والتي تؤكد عمى األىداؼ األخالقية لمنظاـ اإلسالمي بداًل مف أىداؼ  تنفيذه،

اإلنتاج المادي والجك  واالستئثار والربح المادي، وجعؿ الدواف  األخالقية 
واإلنسانية محركات لمنظاـ وأحكامو وتوليد كعور ديني وأخالقي يساعد عمى حسف 

النظاـ. والبد مف التوقؼ أيًضا عند الخصيصة الثالثة الميمة، وىي أف تنفيذ 
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النظاـ االقتصادي اإلسالمي مبني عمى قواعد كمية وأىداؼ اجتماعية واضحة، 
وأنو مقترف بتأييد السمطة ومؤسساتيا باإلضافة إلى وازع الضمير والديف. ومف ىنا 

 ف التوجيو والتكري .يأتي عنواف ىذا الحديث عف: االقتصاد اإلسالمي بي

 ولكف ما ىو مفيومنا عف االقتصاد اإلسالمي:

 ( مفهومنا عن االقتصاد اإلسالمي3

إف االقتصاد اإلسالمي في مفيومنا ىو "مجموعة المبادئ واألىداؼ واألحكاـ 
التكريعية والتوجييات األخالقية التي جاء بيا اإلسالـ في القرآف والسنة ثـ 

بناء عمييا، في موضوعات االقتصاد والمعامالت المالية  ر،اجتيادات عممائنا الكبا
أو  االقتصاديوكبريات مسائميا ومككالتيا"، وقد يقرب ذلؾ مما يسمى بالمذىب 

ذا كاف اإلسالـ قد بنى مذىبو االقتصادي عمى أساس مف  بالنظرية االقتصادية. وا 
األخالقية فميس معنى  اإليماف باهلل تعالى والمسؤولية أمامو ومف العبادة والتعاليـ

ذلؾ أنو لـ يأت بتنظيـ اقتصادي وتكري  اقتصادي اجتماعي يطبؽ بقوة السمطة 
ورعاية أولي األمر في المجتم ، فقد انتيى ذلؾ الوقت الذي كاف يقاؿ فيو بأنو 
نما ىي  ليس ىناؾ نظاـ اقتصادي إسالمي أو مذىب اقتصادي إسالمي، وا 

وجييات األخالقية ليس إال، بمعنى أف اإلسالـ مجموعة مف اآلداب والمواعظ والت
ليس سوى واعٍظ مؤدب وليس حاكًما منظًما، فالواق  أف الكريعة عالجت كال 
المجاليف: مجاؿ التربية والقيـ األخالقية بوصفيا ديًنا وعبادًة وأخالًقا، ومجاؿ 

بيؽ ! واالقتصادي بوصفيا نظاًما وكريعة واجبة الطاعة والتط االجتماعيالتنظيـ 
واستغالؿ الجانب األخالقي في اإلسالـ، واالتكاء عميو لطمس معالـ التنظيـ 
 االجتماعي والتكري  المدني فيو غمط لمحؽ وميؿ عف األمانة العممية والمنيجية !
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عمى أننا إذا كنا نؤكد عمى أف لإلسالـ نظامو االقتصادي ومذىبو االقتصادي 
توجيو األخالقي والقاعدة اإليمانية، فميس معنى وتكريعاتو المالية م  اقتراف ذلؾ بال

ذلؾ أننا نقوؿ بوجود )عمـ اقتصاد( في اإلسالـ. فيناؾ فرؽ كبير بيف المذىب 
االقتصادي والتكري  االقتصادي، وبيف عمـ االقتصاد باعتباره عمًما وضعًيا تحميمًيا 

ادي وعمـ جديًدا، ولست أنا الذي يتكمـ أمامكـ عف الفرؽ بيف المذىب االقتص
االقتصاد. واإلسالـ بوصفو ديًنا وتكريًعا ربانًيا ليس مف وظيفتو أف يض  عمًما في 
االقتصاد، كما ليس مف وظيفتو وال مف ميمتو أف يض  عمما في الفيزياء والرياضيات 
، ولست ىنا بصدد الحديث عف اإلعجاز العممي في القرآف  والفمؾ وغيرىا مف العمـو

ومجازفات في بعض األحياف، ولـ نتفؽ بعد  ؾ مف خالفات بؿوالسنة وما يكتنؼ ذل
 !والحديث ذو كجوف عمى وجود إعجاز عممي اقتصادي في القرآف،

والميـ ىو أف نقرر أف االقتصاد اإلسالمي ليس عمًما اقتصادًيا، بؿ ىو نظاـ 
ومذىب وتكري  اقتصادي، فيو مف خصائص التكري  الرباني وأحكامو وموافقتو 

لبكر ومصالحيـ القريبة والبعيدة، ولمصالحيـ الفردية والمجتمعية والدنيوية لطبيعة ا
 واألخروية، ما يجعمو جديًرا باإلعجاب والتقدير واإلتباع.

إف االقتصاد اإلسالمي بيذا المعنى ىو أحكاـ تكريعية ممزمة في أكثر أبوابو 
لمرء بداف  ومقرراتو، وىو أيًضا توجييات أخالقية في بعض أحكامو، ينفذىا ا

ولكنو في كمتا الحالتيف يقـو  إيمانو وعقيدتو، دوف تدخؿ سمطة الدولة الخارجية،
عمى أساس ديني وأخالقي مف اإليماف باهلل وطاعتو وخكيتو ومراقبتو وابتغاء 
رضوانو، ومف المسؤولية الكبرى أمامو، ومف االعتقاد اليقيني بحكمة وعدؿ 

ا عمى الضمير الديني واألخالقي الذي يكونو أحكامو، وىو يعتمد في كؿ ذلؾ أيضً 
الديف وينميو ويغذيو بالعبادة والتربية والتزكية ليكوف أساًسا دافًعا وسياًجا حامًيا 

 ألحكامو التكريعية الممزمة وأحكامو التكريعية التطوعية.



 ٜٖ                     االقتصاد اإلسالمي بيف التوجيو والتكري : عبدالمطيؼ الصباغ                          

 

 

 ( الطابع اإليماني التعبدي التوجيهي لالقتصاد اإلسالمي4
سالـ، في جمي  عقائده وتكريعاتو ومطالبو اليكؾ باحث مطم  في أف اإل

الفردية والجماعية، أقاـ بنيانو عمى قاعدة اإليماف باهلل تعالى وأسمائو وصفاتو 
وعمى المسؤولية الدنيوية واألخروية أمامو سبحانو وتعالى، وعمى محبتو وخكيتو، 

اعتو وعمى ابتغاء ثوابو ورضوانو، واجتناب عقابو وسخطو، وعمى التقرب إليو بط
وتنفيذ ما أمر بو واجتناب ما نيى عنو. نجد ذلؾ في جمي  التكريعات واألحكاـ. 
 وىذا الطاب  اإليماني التعبدي التوجييي يكمؿ جمي  جوانب اإلنساف وتصرفاتو،

ويكمؿ األسرة والجيراف والمجتم ، ويكمؿ  ويكمؿ حياتو الخاصة وحياتو العامة،
ويكمؿ التكريعات المتعمقة  الوالديف، وبر التكريعات المتعمقة بالزواج والطالؽ

باألنفس والقصاص والحدود، ويكمؿ التكريعات المتعمقة باألمواؿ والعقود 
والتجارات والبيوع واإلقراض والديوف، ويكمؿ كؤوف الدنيا وكؤوف اآلخرة، بؿ يكمؿ 

 اإلنساف والحيواف والزرع والماء، ويكمؿ كؿ كيء: 
ذا ذبحتـ " إف اهلل كتب اإلحساف عمى  كؿ كيء، فإذا قتمتـ فأحسنوا القتمة، وا 

 فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكـ كفرتو وليرح ذبيحتو ".
ثـ إف التكريعات االقتصادية واألحكاـ االقتصادية التكذ عف ىذه القاعدة. فيي 
كميا تق  ضمف الدائرة اإليمانية التعبدية التوجييية األخالقية، بمعنى أف االلتزاـ بيا 

ويعتبر عبادة هلل وتقرًبا إليو سبحانو، وىذا فحوى  ا يستند إلى اإليماف باهلل،وفعمي
 . كمولية مفيـو العبادة في اإلسالـ

ثـ إف االقتصاد اإلسالمي ليس مجرد األحكاـ التكريعية الممزمة مف قبؿ 
السمطة ومؤسساتيا، أو مف قبؿ النظاـ القضائي، بؿ ىناؾ إلى جانب ذلؾ األحكاـ 

، غير اإللزامية مف قبؿ السمطة، وىناؾ مندوبات دينية وتوجييات أخالقية المستحبة
ليس ليا صفة اإللزاـ الخارجي السمطوي، ولكف ليا أثرىا في النظاـ االقتصادي في 
 .جممتو باعتبارىا عاماًل مؤثًرا مف عوامؿ فعاليتو ونجاحو في تحقيؽ أىدافو ومقاصده
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ينفقونيا  والذيف يكنزوف الذىب والفضة وال) :فالنيي عف االكتناز في قولو تعالى
، يعتبر أمًرا توجييًيا ودينًيا (سورة التوبة -ٜاآلية ) (في سبيؿ اهلل فبكرىـ بعذاب أليـ

ولكنو عامؿ مؤثر في تنكيط الحركة  غير ممـز مف الناحية التكريعية والقضائية،
ف اكتناز الماؿ وتجميده االقتصادية ودوراف الماؿ والخروج مف الركود االقتصادي، بؿ إ

 .قتصادًياايعتبر ظاىرة مف ظواىر المجتمعات الراكدة والمتخمفة 

والنيي عف اإلسراؼ والتبذير وعف البخؿ والتقتير قد ورد في القرآف والسنة في 
كثير مف المواطف، وىو مف باب النصائح والتوجييات األخالقية، ويكاد يكوف أمًرا 

باب التديف الفردي، وليس مف باب األوامر التكريعية بيف العبد وربو، فيكوف مف 
اإللزامية إال أف يخرج بيا المرء عف حدودىا الكرعية، فيق  عند ذلؾ في فعؿ 
المحرمات أو اإلخالؿ بالواجبات األسرية واالجتماعية )وىو ما يسمى بالسفو(. 

وحيويتو،  والكؾ أف ىذا النيي بطرفيو لو عالقة وثيقة بأىداؼ النظاـ االقتصادي
فالتبذير ىو نوع مف إضاعة الماؿ ووض  الثروة واإلنتاج في غير محمو، وتجاوز 
حدود الركد االقتصادي، والتقتير ىو نوع مف توقيؼ حركة االستيالؾ المؤدية 

 لتنكيط اإلنتاج ونموه.

ف كاف  وكؿ ىذا مف باب التوجيو والواجبات الديانية األخالقية في األصؿ، وا 
يروف أف لولي األمر أف يجوليا مف مستوى التوجييات الدينية بعض العمماء 

واألخالقية إلى مستوى القواعد والتنظيمات التكريعية الممزمة بقوة السمطة التنفيذية 
 إذا اقتضت المصمحة ذلؾ! قالوا:

ذا كاف لولي األمر الحؽ في أف يوجب مباًحا أو يحرمو في أوقات  ))وا 
حة، فإف حقو ىنا قائـ مف باب أولى، لوجود وظروؼ معينة لمصمحة عامة راج

 أوامر وتوجييات إليية في األصؿ تنيى عف ىذه التصرفات ((.
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إف األصؿ العقائدي الذي يكمف وراء كؿ مقررات االقتصاد اإلسالمي مف 
تكريعات وتوجييات، وما يتب  ذلؾ األصؿ العقائدي مف مسؤولية تعبدية وأخالقية 

وااللتزاـ وخكية مف عقاب المخالفة والعصياف، إف ومف رغبة في ثواب الطاعة 
ذلؾ كمو ىو ما يميز االقتصاد اإلسالمي عف غيره مف المذاىب والنظـ االقتصادية 

 الوضعية.

وقد عنيت الكريعة عناية خاصة بتربية الضمير الفردي وتغذيتو بمعاني محبة 
قبااًل عمى تمبية اهلل ورجائو والخوؼ منو وخكيتو، حتى يكوف الفرد أكثر استعدادً  ا وا 

وتنفيذ الكريعات والتوجييات واألوامر والنواىي، ولو لـ تكف ىناؾ رقابة خارجية أو 
إلزاـ خارجي. ولذلؾ نرى أف التوجيو الديني واألخالقي الذي يقوي الوازع اإليجابي 
لمعمؿ واإلنتاج والبعد عف المناىي والمخالفات يصاحب كؿ التكريعات واألحكاـ 

ة اإللزامية.. ففي اإلسالـ: كؿ ما كاف فيو تكري  إلزامي فإف فيو توجيًيا القضائي
يمانًيا في األصؿ، فالتوجيو والترغيب والترىيب ىي األصؿ في جمي   خمقًيا وا 

 األوامر والتكميفات.

ويمكننا أف نقوؿ: إف كؿ تكري  وراءه توجيو، وليس كؿ توجيو يفضي 
و وليس كؿ توجيو تكريًعا، إال إذا فيمنا بالضرورة إلى تكري . فكؿ تكري  توجي

التكري  بمعنى ما كرعو اهلل مف العقائد واألخالؽ والعبادات واآلداب واألحكاـ كما 
كرع لكـ مف الديف ما وصى بو نوًحا والذي أوحينا إليؾ وما ) جاء في قولو تعالى:

 -ٖٔ. اآلية (وصينا بو إبراىيـ وموسى وعيسى، أف أقيموا الديف وال تتفرقوا فيو..
 سورة الكورى.

ينفؾ عف التوجيو والتعبد في اإلسالـ، ولكف التوجيو قد ينفؾ عف  فالتكري  ال
 اإلجبار الخارجي وعف التكري  الممـز بقوة السمطاف.
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  .فتحريـ الربا والمعامالت الربوية وما يقاربيا: تكري  وتوجيو 
   :تكري  وتوجيو.وتحريـ القمار والمعامالت المحفوفة بالغرر الكبير 
   خفاء العيوب وأكؿ أمواؿ الناس وتحريـ الغش واالحتكار والنجش وا 

 بالباطؿ ىي تكري  وتوجيو.
   ووجوب الزكاة وأداؤىا، ووجوب النفقة عمى األقارب المستحقيف، والوفاء

 بالعقود وااللتزامات ىي تكري  وتوجيو تعبدي وأخالقي في آف.
  تمفة ىي توجيو، وليست تكريًعا ممزًما، والصدقات التطوعية بأنواعيا المخ

واألضحية توجيو وليست تكريًعا ممزًما، وكذلؾ العقيقة وأمثاليا، وكذلؾ االبتعاد عف 
الكبيات والتورع في كؿ عمميات األخذ والعطاء والبعد عف الكنز وعف التدليس 

جيو واأليماف الكاذبة وعف الغبف اليسير والغرر اليسير: ىذه كميا مف باب التو 
.  الديني واألخالقي وليست مف باب التكري  الممـز

وىكذا يتبيف لنا أف الكريعة بككؿ عاـ، وفي ما نسميو اليوـ باالقتصاد 
اإلسالمي بككؿ خاص، قد اعتمدت عمى الجم  بيف التوجيو والتكري ، فمـ تيمؿ 
جانب التوجيو في أي تصرؼ مف التصرفات وفي أي حكـ مف األحكاـ، ولكنيا في 

فس الوقت لـ تعتمد كمًيا عميو بؿ كممت دوره، في بعض الجوانب، بالتكري  الذي ن
 يرعاه المجتم  وتحميو مؤسسات الدولة وأجيزتيا الرقابية والقضائية والتنفيذية.

وتتجمى مزاوجة الكريعة بيف التوجيو والتكري  في أنيا توجو الضمير نحو قيـ 
نصافيـ مف النفس وعدـ العدؿ واألمانة في معاممة الناس وحب ال خير ليـ وا 

ظمميـ وعدـ أكؿ أمواليـ بالباطؿ، وتدعو ىذا الضمير إلى ترؾ الغش والخالبة 
والخيانة والتغرير، وىي في الوقت نفسو وضعت تكريعات إلزامية محددة وحرمت 
أنواًعا مف المعامالت تتضمف الظمـ واالستغالؿ وأكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ كالربا 

الحتكار، وكرعت الضمانات القانونية لتحقيؽ العدؿ ومن  الظمـ ودرء والغش وا
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االستغالؿ في كتابة الديف وتوثيؽ العقود وتنفيذىا بقوة السمطاف وحراسة مؤسسات 
 المجتم  التنفيذية.

عمى أننا يجب أف نؤكد ىنا بأف األصؿ ىو الحكـ الديني واألخالقي وأف 
والحًقا، ومف ىنا ذكر فقياؤنا أف ىناؾ أحكاًما الحكـ القضائي اإللزامي يأتي تبًعا 

ديانية وأحكاًما قضائية، فاألحكاـ الديانية ىي التي تتفؽ م  الواق  وم  المعتقد 
الداخمي لكؿ فرد طبًقا لتعاليـ الكريعة، واألحكاـ القضائية ىي التي يحكـ بيا 

تكوف غير  القاضي وتنفذىا مؤسسات الدولة بناء عمى األدلة الظاىرة التي قد
مطابقة لمواق  الحقيقي، ولكف حكـ القاضي ىنا ال يحؿ حراًما وال يحـر حالاًل، 
وتبقى الرقابية الذاتية الدينية واألخالقية ىي األساس، كما جاء في الحديث المروي 

 عف أـ المؤمنيف أـ سممة رضي اهلل تعالى عنيا، وىو عند البخاري:

يكوف ألحف بحجتو مف بعض، فأقضي  إنكـ لتختصموف إلي، ولعؿ بعضكـ أف"
لو عمى نحو ما أسم ، فمف قضيت لو مف حؽ أخيو كيًئا فال يأخذه فإنما أقط  لو 

 .قطعة مف النار"

والكؾ أف الحكـ الدياني بالنسبة لممسمـ ىو الحكـ الذي ينسجـ م  دينو  
كبيًرا  وقيمو وراحة ضميره وطمأنينة نفسية في دنياه وأخراه، وىو ما يعتبر عامالً 

 مف عوامؿ نجاح النظاـ االقتصادي في اإلسالـ وفعاليتو.

 ( الطابع التشريعي القضائي اإللزامي لالقتصاد اإلسالمي5
إف كؿ ما ذكرناه سابًقا يؤكد عمى الطاب  اإليماني التوجييي األخالقي 
 لالقتصاد اإلسالمي وىو ما يميزه عف غيره مف االقتصادات الرأسمالية والميبيرالية

سواء في منطمقاتو وأسسو أو في غاياتو وأىدافو أو في أحكامو  واالكتراكية وغيرىا،
وتكريعاتو، واألوضاع االقتصادية اليـو والباحثوف االقتصاديوف النزييوف اليـو 
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يكددوف عمى أخطار غياب الطاب  األخالقي واإلنساني في االقتصاديات المعاصرة، 
تاج المادي واالستكثار الربحي والجك  الرأسمالي وأنو يغمب عمييا اليـو نزعة اإلن

بعيًدا عف القيـ األخالقية ال في اإلنتاج وال في األجور وال في األىداؼ والغايات؛ 
مما يسبب األزمات المالية الكبيرة والمدمرة، وينكر البطالة، ويغذي الجريمة، ويفاقـ 

 .البييمية المتوحكةمف التفاوت الطبقي، ويؤدي إلى الفساد وتنمية الغرائز 

لكف ىذا الطاب  اإليماني التوجييي العاـ لالقتصاد اإلسالمي ينبغي أف ال 
يحجب عنا طابعو التكريعي اإللزامي، فإلى جانب التوجييات اإليمانية واألخالقية 
لى جانب الدواف  اإليمانية واألخالقية  ىناؾ الرقابة التكريعية والقضائية اإللزامية، وا 

 أجيزتيا الرقابية والتنفيذية. اؾ سمطة الدولة وحراسةالنبيمة ىن

والحقيقة أف االقتصاد اإلسالمي ىو اقتصاد تكريعات وأحكاـ ممزمة وليس 
مجرد توجييات أخالقية ومواعظ ومكاعر وجدانية متروكة لضمير كؿ فرد، كما 

 يحمو أف يقوؿ ذلؾ بعض جيمة المتنطعيف.

 ة اإلسالمية األخرى:وكأنو في ذلؾ كأف جمي  جوانب الكريع
 .فقاعدة الوفاء بالعقود قاعدة تكريعية ممزمة "يا أييا الذيف أمنوا أوفوا بالعقود" -

ذا كاف الخطاب موجًيا لممؤمنيف فميس معنى ذلؾ أنيـ غير ممزميف بذلؾ  وا 
قضائًيا وبسمطة الحكاـ وأولياء األمور، بؿ النص عمى ذلؾ يستمـز التنفيذ بسمطة 

 .الحكاـ

ا الذيف آمنوا ال تأكموا أموالكـ بينكـ بالباطؿ إال أف تكوف تجارة عف يا أيي)
 (.ٜٕ –النساء( )تراض منكـ

وال تأكموا أموالكـ بينكـ بالباطؿ وتدلوا بيا إلى الحكاـ لتأكموا فريًقا مف أمواؿ )
 (.ٛٛٔ –البقرة ) (الناس باإلثـ وأنتـ تعمموف
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، وبسمطة الحكاـ. وغير ذلؾ والربا محـر وممنوع في اإلسالـ ديانة وقضاء -
مف أحكاـ ومفردات االقتصاد اإلسالمي، فيي في أكثرىا أحكاـ تكريعية ممزمة يحكـ 
بيا القضاء وتنفذىا أجيزة الدولة وتحمييا. بؿ إف وظيفة الحاكـ أو اإلماـ في 

 .اإلسالـ ىي "حراسة الديف وسياسة الدنيا بو"، و"يزع اهلل بالسمطاف ما اليزع بالقرآف"
ولعؿ أوضح وأبيف ما يذكر في تأكيد الطاب  التكريعي اإللزامي لالقتصاد 
اإلسالمي الحديث النبوي المكيور حوؿ أداء الزكاة، وىي مف أسس النظاـ 

. فقد روى النسائي في سننو عف بيز بف  االقتصادي اإلسالمي، كما ىو معمـو
 يقوؿ:حكيـ عف أبيو عف جده قاؿ: سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

" في كؿ إبؿ سائمة: في كؿ أربعيف ابنة لبوف، اليفرؽ إبؿ عف حسابيا، مف 
أعطاىا مؤتجًرا فمو أجرىا، ومف أبى فإنا آخذوىا وكطر مالو عزمة مف عزمات 

 ربنا، اليحؿ آلؿ محمد منيا كيء".
قاؿ الكافعي في القديـ: مف من  زكاة مالو ُأخذت، وُأخذ كطر مالو عقوبة 

 ستدؿ بيذا الحديث.عمى منعو، وا
ثـ قاؿ في الجديد: اليؤخذ إال الزكاة الغير، وجعؿ ىذا الحديث منسوًخا، وقاؿ: 
"كاف ذلؾ حيث كانت العقوبات في الماؿ ثـ ُنسخت". وىناؾ خالؼ بيف الفقياء في 

 .عقوبة مان  الزكاة بأخذ كطر مف مالو، وخالؼ في تفسير كممة الكطر ىنا
مًيا اقتصادًيا آخر غير إلزامي، بؿ يستمد قوتو مف عمى أف ىناؾ تنظيًما إسال

وازع الضمير الديني وداف  التقوى والتقرب إلى اهلل والرغبة في مرضاتو وثوابو 
والخكية مف غضبو وعقابو، وىو يعتبر تنظيًما رديًفا ومساعًدا لمتنظيـ التكريعي 

ت التطوع، وصدقة اإللزامي، وبخاصة بالنسبة لمموارد وااللتزامات المالية: كصدقا
التطوع المستمرة أو الدائمة، والوقؼ، والوصية، والكفارات بأنواعيا، والنذور وفدية 

 الصياـ، وفدية المضطر لحمؽ رأسو أثناء إحرامو بالحج وغيرىا..
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وينبغي أف ال ننسى ىنا أف ىذا الطاب  التكريعي اإللزامي في أحكاـ 
ة والغايات النبيمة مف احتراـ الحقوؽ االقتصاد اإلسالمي يستبطف األخالؽ الفاضم

ومف العدؿ واإلنصاؼ والتكافؤ ومف النيي عف الجك  والغش  والقياـ بااللتزامات،
والتحايؿ في أكؿ الحقوؽ، واستغالؿ ذوي الحاجات، ومف حماية الضعفاء في وجو 

 األقوياء، بدوف حيؼ وال جور عمى أحد أو عمى فئة أو طبقة أو غير ذلؾ.
 التشريعي والطابع التوجيهي بين التداخل والتكامل ( الطابع6

تبيف لنا مف خالؿ العرض السابؽ أف الطاب  التوجييي واألخالقي ىو الطاب  
الكامؿ في جمي  أسس وأحكاـ االقتصاد اإلسالمي فكؿ تكري  فيو توجيو وأساس 

 أخالقي وىدؼ أخالقي، وليس كؿ توجيو تكريًعا إلزامًيا.

مطمؽ بينيما، وىناؾ تداخؿ بينيما أيًضا؛ ألف فيناؾ عموـ وخصوص 
التكري  ال ينفؾ عف التوجيو الديني واألخالقي، وألف التوجيو األخالقي ىو نوع مف 
أنواع التكري  اإلليي الذي لو صفة اإللزاـ الذاتي الداخمي وليس الخارجي. ثـ 

ي يبقى ىناؾ تكامؿ واضح بيف التوجيو والتكري ، فحيث يغيب التكري  اإللزام
اإللزاـ النفسي والعقدي واإليماني موجوًدا، وما أقوى، في تنفيذ موجبات التكري  أف 
يجتم  التوجيو والتكري  مًعا في تعاوف وتعاضد لتحقيؽ أىداؼ االقتصاد اإلسالمي 

 وغاياتو المثمى! 

 ( خاتمة7
في خاتمة ىذه المحادثة والمداخمة يبدو لي أف ىناؾ إككاليتيف ميمتيف 

 تيف بيذا الموضوع:متصم

أوالىما تتجمى بسؤاؿ: ىؿ يمكف أف يتحوؿ التوجيو األخالقي في بعض 
األحكاـ إلى درجة التكري  اإللزامي، أو أف يتحوؿ المباح إلى درجة الوجوب 
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التكريعي؟ وىؿ يمكف أف يتحوؿ الحكـ الدياني أو الوجوب الدياني إلى وجوب 
 تكريعي ممـز وقضائي ؟

ىؿ االقتصاد اإلسالمي قابؿ لمتطبيؽ في مجتم  غير وثانيتيما تقوؿ: 
لتطبيقو ونجاحو في تحقيؽ أىدافو، مف  إسالمي وعمى أفراد غير مسمميف، أـ البد،

أف يطبؽ في مجتم  ومحيط إسالمي في عقيدتو ومنطمقاتو وأىدافو وغاياتو ؟ وىؿ 
ي المجتم  يمكف أف يطبقو أي كاف أـ البد أف يكوف منفذه والقائـ عمى تطبيقو ف

 مؤمًنا باإلسالـ وعقيدتو وعباداتو وكريعتو ؟

أترؾ اإلجابة عمى ىذيف التساؤليف لمحوار والمناقكة، أو لمبحث الحًقا، وأختـ 
اإلسالـ والتنمية "حديثي بيذا االقتباس مف كتاب الباحث الفرنسي "جاؾ أوستروي" 

 االقتصادية" حيث يقوؿ:

واألخالؽ المثالية الرفيعة مًعا، وىاتاف الوجيتاف  "اإلسالـ ىو نظاـ الحياة التطبيقية
يمكنيـ أف يقبموا  تنفصالف ابًدا، ومف ىنا يمكف القوؿ: إف المسمميف ال مترابطتاف ال

اقتصاًدا عممانًيا، واالقتصاد الذي يستمد قوتو ونجاعتو مف وحي القرآف يصبح بالضرورة 
 .اقتصاًدا أخالقًيا"

 وصدؽ اهلل العظيـ إذ يقوؿ:
إف ىذا القرآف ييدي لمتي ىي أقـو ويبكر المؤمنيف الذيف يعمموف الصالحات أف )

 .(ٜ–ٛاإلسراء ( )ليـ أجًرا كبيًرا. وأف الذيف اليؤمنوف باآلخرة أعتدنا ليـ عذاًبا أليًما

 د. عبد المطيف الشيخ توفيق الشيرازي الصباغ
 ىػ  ٕٖٗٔ/ٔٔ/ٕٔحوار األربعاء في 
 ـٕٔٔٓ/ٓٔ/ٜٔ                  
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Islamic Economics between 

Directives and Legislation  
 

Dr. Abdullatif Al Sabbagh  

 
 

Abstract. This dialogue shows the most important 

characteristics of economic system in Islam with special focus 

on integration between religious instructions, moral guidance, 

and mandatory legislation. Islamic Economics is based on faith 

and ideological perspectives with moral, psychological, and 

devotional objectives. This is meant to keep away excessive 

materialism (desire) and exploitation, which leads to crises and 

bottlenecks faced by (materialistic) economic system. 

Researchers have distinguished between Economic Doctrine 

and Economics (science). According to them Islamic economics 

is integrated economic doctrine and not economics (science). 

The researchers stressed that in Islamic economic system the 

legislation is compulsory and not mere guidance, sermons or 

moral/ethical teaching, which forms the central point of Islamic 

economic system.  

The researcher explained that there are differences and 

compatibility issues between the directives of the Islamic 

economics and the legislation. Although the directives are not 

always binding and legislated by the state. 

In the end, he was exploring the possibility of transferring some 

economic provisions of the individual guideline to compulsory 

legislative level, if this was in public interest. He, wondered the 

applicability of Islamic economics in Non-Islamic (Non-

Muslim) society (nation) ?!  
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 قواعد األحكام
 عرض كتاب: لإلمام العز بن عبدالسالم

 
 عمي أحمد الندوي

 معيد االقتصاد اإلسالمي
 المممكة العربية السعودية - جدة -لعزيزاجامعة الممؾ عبد

 
 "قواعد األحكاـ" كتابعبارة عف مراجعة ل: ىذه الورقة المستخمص

ديث عف ثالثة الحورقة وقد تناولت ال لإلماـ عزالديف بف عبدالسالـ".
عناصر، األوؿ: كممة عامة عف المؤلؼ، والثاني: كممة عامة عف 
الكتاب، والثالث: إبراز مبادئ شرعية ذات صمة بفقو المعامالت 

وىذا ىو المحور األساس الجوىري في  واالقتصاد اإلسالمي.
المحاضرة، عمى أف ىناؾ إشارات توجييية في المحوريف السابقيف 

اء في خصوص ما يتعمؽ بقضايا االقتصاد والماؿ أيضا تتعمؽ باإلفت
 في الوقت الحاضر.

"قواعد األحكاـ في ػ عنواف الحوار: عرض كتاب "القواعد الكبرى" الموسـو بػ
ىػ في 799المولود سنة  -إصالح األناـ": لإلماـ عزالديف عبد العزيز بف عبدالسالـ

مف وىو في مجمديف،  يقع ىذا الكتاب - ىػ في القاىرة886دمشؽ، المتوفى سنة 
تحقيؽ: الدكتور نزيو كماؿ حماد والدكتور عثماف ضميرية، وبيف أيدينا الطبعة 

 .ـ4666-ىػ1641األولى، طبعة دار القمـ، دمشؽ عاـ 
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أيدي أكثر مف  ىوقد سبؽ نشر ىذا الكتاب مف قبؿ دور نشر أخرى، عم
النسخة ]ا فمف مزاي محقؽ، ولكف تمؾ الطبعات قد أصابيا خمؿ في التحقيؽ.

بعدة نسخ خطية، التي ننطمؽ منيا في عرض نماذج ذات  -المطبوعة الموثقة 
أنيا تمثؿ تحقيقا عمميا راقيا، مع اىتماـ  [صمة بفقو المعامالت مف الكتاب

 كتاب.الالمحققيف بدراسة عممية عف المؤلؼ و 

وقد كشؼ ىذا الكتاب المحقؽ عف تصحيح الشطر الثاني مف اسـ الكتاب 
ولذا جاء في  صالح األناـ" إذ المشيور المطبوع قديما" مصالح األناـ".وىو "إ

"قواعد األحكاـ في  "وأما العنواف الذي طبع بو الكتاب...، وىو مقدمة التحقيؽ:
مصالح األناـ" فإنو ال يتفؽ مع أي نسخة مف النسخ التي بحوزتنا أو التي اطمعنا 

 ، مقدمة التحقيؽ(57)ص  عمييا".

جدير بالذكر وىو بروز نص الكتاب بكاممو في ىذه و و باؿ وىناؾ أمر ذ
الطبعة، ففي مواضع مف الكتاب نجد في تعميؽ المحققيف التنبيو عمى سقوط فصؿ 

 أو صفحة أو أسطر في النسخ المطبوعة سمفا!

في سبع مئة  -الممتدة في جزئيف )وقد احتوى الكتاب في فصولو الكثيرة 
التحقيؽ والفيارس الفنية، إذ ىو في مجموعو وست وثمانيف صفحة بدوف مقدمة 

 عمى عمـ جـ متصؿ الصمة بأبواب مختمفة مف الفقو. (-في ألؼ صفحة تقريبا

وفي بداية الكالـ أود اإلشارة إلى أف ىناؾ مجموعة مف الكتب، يمكف أف 
االقتصاد اإلسالمي، الذي ال يزاؿ يحتاج  عمـنستقي منيا مادة تساعد عمى تكويف 

نموه إلى مزيد مف روافد عممية. ويأتي ىذا الكتاب في طميعة الكتب  في تكامؿ
الرائدة التي يمكف أف نقتبس منيا ومضات فكر تنير لنا المسار الصحيح الذي 

 ينبغي سموكو في تطبيؽ االقتصاد اإلسالمي في ساحة العمؿ.
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ويبدو أنو ال بد مف السعي إلى شد أزر االقتصاد اإلسالمي وتحصينو 
ف التشريع اإلليي، المتمثؿ في الكتاب والسنة، مع األخذ في االعتبار بنصوص م

 األشباه والنظائر المستنبطة المنبثة في كالـ الفقياء الراسخيف.

 ىذا، أما ىذا العرض فيو يتضمف ثالثة عناصر:
 كممة عامة حوؿ المؤلؼ - أ

 نظرة عامة حوؿ الكتاب.  - ب
االقتصاد اإلسالمي في شرعية ذات صمة بالفقو المالي و  مبادئإبراز  -ج

 ضوء قبسات مف الكتاب:

 اؾ تفصيؿ كؿ عنصر بإيجاز:نوى 
 كممة عامة عن اإلمام العز العنصر األول:

صاحب الكتاب اإلماـ عزالديف، رجؿ صنع تاريخا مجيدا مشرفا، حياتو حافمة 
بجالئؿ األعماؿ، وىو قميف بأف يمقب بسمطاف العمماء بكؿ جدارة، وناىيؾ أف لقبو 

ماـ ابف دقيؽ العيد بالنظر إلى مواقفو المشيودة أماـ سالطيف عصره، وقد اإل
امتدت عظمتو مف محراب العمـ إلى ساحة الحكـ، و وقرت ميابتو في القموب، 

 وبيذا فيو ينخرط في سمؾ نوادر رجاؿ الفكر والفقو في تاريخ اإلسالـ.

العتو في الفقو وىذا الكتاب الذي بيف أيدينا شاىد عدؿ عمى غزارة عممو وض 
 وقواعده ومقاصده.

شخصية اإلماـ العز في منيجو الفقيي: ليس بخاؼ لدى أىؿ العمـ أنو قد 
تبوأ مكانة مرموقة بيف فقياء الشافعية في عصره، ومما يدؿ عمى اىتمامو البالغ 
بالمذىب أنو لخص "نياية المطمب في دراية المذىب" لمجويني، الذي طبع أخيرا 

 يف مجمدا. ولكف لو اختيارات ووقفات مع بعض اآلراء المذىبية.في أكثر مف عشر 
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وىناؾ عبارات في الكتاب تشير إلى اتجاىو الحر البعيد عف التعصب، فتراه ناقما 
"وعمى الجممة، فما أفسد أحواؿ طالب  مف الغمو المذىبي، إذ يقوؿ في موضع:

 (1/499الو الشرع...".)العمـ إال اعتقادىـ في مقمدييـ أف ما يقولونو بمثابة ما ق

"والتعصب لمحؽ أولى مف التعصب لمرجاؿ عمى  وقاؿ في موضع آخر:
 (4/66) الحؽ".

"وعمى الجممة، فالغالب عمى  وال يفوتنا أيضا أف نتذكر قولو في مقاـ آخر:
 (4/591مجتيدي أىؿ اإلسالـ الصواب...".)

 وىذا يشير في الواقع إلى موقفو المعتدؿ مف أئمة االجتياد.

وكاف يطمح أف يكوف فقو المذاىب مؤسسا عمى الروايات الراجحة الممحصة، 
ولذا كانت أمنيتو أف يقـو أحد مف المحدثيف بجمع األحاديث واآلثار في كتاب شامؿ 
مع التعقيب عمى كؿ حديث في ضوء أصوؿ الجرح والتعديؿ، وىذا ما يعبر عنو 

،  قولو: وجمع كتابا فرؽ فيو بيف الصحيح "والعجب أنو لـ يأت أحد مف أكابر القـو
وال يكفي في ذلؾ أف يجمع السقيـ في كتاب  والسقيـ عقيب ذكر كؿ واحد منيما.

مفرد، ثـ يخمط الصحيح والسقيـ في كتاب آخر، بحيث ال يتميز أحدىما عف اآلخر، 
 ( 1/4:6) فإف الناس ال يتفرغوف لموقوؼ عمى ما في الكتابيف، وال ينتفعوف بذلؾ...".

ف مف منيجو األخذ بمبدأ رفع الحرج في حاالت الترجيح، فيما إذا دار وكا
فمف  الخالؼ بيف العزيمة والرخصة، وىذا بطبيعة الحاؿ لو ضوابطو ومعاييره.

"في الشرع رخص وتسييالت، وعزائـ و  كالمو في ىذا الصدد تحت عنواف "فائدة":
د اختمؼ أصحاب تشديدات، فإذا تعارض دليالف يقتضي أحدىما الترخيص، فق

"فمنيـ مف ذىب إلى التشديد، لكونو أحوط وأخطر. ومنيـ مف ذىب  الشافعي فيو:
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إلى الترخيص، ألنو أرفؽ وأىوف، وقد أخبرنا ربنا سبحانو وتعالى أنو يريد بنا اليسر 
)ما  وال يريد بنا العسر، وأنو ما جعؿ عمينا في الطاعة والعبادة مف حرج. ، وقاؿ:

-، وقاؿ: )يريد اهلل أف يخفؼ عنكـ(-8المائدة -عميكـ مف حرج(  يريد اهلل ليجعؿ
. وقاؿ عميو الصالة والسالـ لمعاذ وأبي ذر لما وهذا هو المختار، -:4النساء 

 (1/591) "يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا". أرسميما إلى اليمف:

عمى ومما ال شؾ فيو أف ىذا االتجاه نافع في تخريج كثير مف المستجدات و 
رأسيا القضايا المصرفية، عمى أف يكوف ىناؾ نوع مف التكافؤ بيف أدلة الفريقيف، 
ويكوف لمترجيح مسوغات، أما اختيار قوؿ مف األقواؿ، ناّد عف مسمؾ الجميور، 
بدوف الغوص في األدلة و بصرؼ النظر عف المقاصد والمآالت، بحجة الحاجة 

 ج عف منيج التيسير المشار إليو آنفا.ونحوىا بدوف تعينيا، فيذا كمو مرفوض وخار 

وىنا ال يفوتني أف أشير إلى أنو كاف يياب الفتيا، ولذا حينما جاءه البالغ 
"ال تفت، وال تجتمع بأحد، والـز بيتؾ"، وذلؾ  الرسمي باالمتناع عف اإلفتاء ونصو:

ا، "أما الفتيا فإني واهلل كنت متبرما بي بسبب وشاية بعض الناس، فكانت مقالتو:
وأكرىيا، وأعتقد أف المفتي عمى شفير جينـ، ولو ال أني كنت أراىا متعينة عمي 

)الطبقات  لما أفتيت، واآلف فقد سقط عني الوجوب، وتخمصت ذمتي، وهلل الحمد".
 السنية، لتقي الديف التميمي الحنفي، ترجمة: جماؿ الديف الحصيري(

فالت عف ضوابط ومما يبعث عمى األسؼ ما نشيده اليوـ مف ظاىرة اإل
فمنتعظ  اإلفتاء بدوف فحص ودراية لطبيعة القضية المطروحة لمبحث واالستفسار.

بمواقؼ اإلماـ العز لدى التصدي لمفتيا، ولنعد إلى محاسبة النفس، فال يؤمف عمييا 
"مف ذا الذي يا عز ال  ، القائؿ:بف عبدالسالـ مف الفتنة، وهلل در الشيخ عزالديف

 (4/91األحكاـ ) قواعد  يتغير"!
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 العنصر الثاني: كممة عامة حول الكتاب

بأف أحد مقاصد الكتاب بياف مصالح  اإلماـ العز بف عبدالسالـ صرح -1
"فصؿ في بياف مقاصد ىذا  المعامالت، إذ يقوؿ في فصؿ عقده تحت عنواف

وسائر  المعامالتبياف مصالح الطاعات و :"الغرض بوضع ىذا الكتاب الكتاب":
ليسعى العباد في كسبيا، وبياف مقاصد المخالفات، ليسعى العباد في  التصرفات،

درئيا، وبياف مصالح المباحات، ليكوف العباد عمى خيرة منيا، وبياف ما يقدـ مف 
بعض المصالح عمى بعض، وما يؤخر مف بعض المفاسد عف بعض، مما يدخؿ 

والشريعة كميا  ليو.تحت أكساب العباد، دوف ما ال قدرة ليـ عميو، وال سبيؿ ليـ إ
 (1/16) نصائح، إما بدرء مفاسد، أو بجمب مصالح".

وقد استدعى اليدؼ األساسي، المشار إليو في عنواف الكتاب أف يحـو 
المؤلؼ حوؿ فحوى القواعد العامة،  فيعيد إلى ذاكرة قارئو أىمية التقعيد الفقيي 

ما أحسف أحكاـ الشرع والمقاصدي في مناسبات كثيرة. وىذا ما يفصح عنو قولو: "ف
إذا أجريت عمى قواعدىا، وما أخرج عف قواعده بغير مقتض لإلخراج كاف مخرجو 

 (1/498) حائدا عف تصرؼ اإللو ومقاصده".

وىنا تحسف اإلشارة إلى أف مف أجؿ  وتمؾ ىي طبيعة الكتاب بوجو عاـ.
لصراحة سمات المؤلؼ اإلماـ العز في عرضو تعميؿ األحكاـ وتحميميا: الوضوح وا

"ولست  وىذا ما يعبر عنو قولو في موضع مف الكتاب: في إبداء وجيات النظر.
أتكمؼ الكالـ فيما ال أعممو، وال الجواب بما ال أفيمو...، والموفؽ مف رأى المشكؿ 
 مشكال، والواضح واضحا. ومف تكمؼ خالؼ ذلؾ، لـ يخؿ مف جيؿ أو كذب".

 (4/666)قواعد األحكاـ 
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"الفقيو مف رأى الواضح واضحا،  في موضع آخر بقولو: وىذا ما نبو عميو
والمشكؿ مشكال، ومف تكمؼ أف يجعؿ المشكؿ واضحا، فقد كمؼ نفسو شططا، 

 (4/66) فإف كاف عاقال كاف أوؿ ماقت لنفسو".

وفي الحقيقة يجب عمى المتفقو المؤىؿ لمفتيا أف يجعؿ ىذا التوجيو محؿ 
طط الحاصؿ بسبب التكمؼ، وال سيما عند االعتبار، لكي يسمـ االجتياد مف الش

صدار القرارات المنوطة بقضايا الماؿ واالقتصاد.  معالجة المستجدات وا 

العنصر الثالث: إبراز مبادئ شرعية وثيقة الصمة بالفقه المالي واالقتصاد 
وهو العنصر  -اإلسالمي في ضوء قبسات من الكتاب:

 .-الجوهري الذي يرتكز عميه الحوار

ف جميا مف عنواف الكتاب وفحواه أنو قد احتوى عمى قواعد مقاصدية يكاد يكو 
وفقيية وأصولية، وىي تتفاوت في مراتبيا مف جية االستناد إلييا في تقرير 
األحكاـ، مع مالحظة أف منيا ما ىو صريح بنص المؤلؼ، ومنيا ما يحتاج إلى 

براز، إذ وقع التنبيو عميو في معرض األمثمة.  إعماؿ فكر وا 

، معنونة بكممة مبادئ، -وليا صمة بفقو المعامالت - نا أتناوؿ نماذج منياوى
إذ يمكف إطالقيا عمى أنواع مف القواعد المشار إلييا آنفا إذا كانت مطردة معتبرة 

 مستمدة مف أدلة الشرع. وىي كما يأتي:

: إذا تدبرنا عنواف الكتاب وفصولو ومحاوره الجوىرية لمسنا مبدأ العدل -1
"العدؿ" متجميا واضح المعالـ، ويعبر ىذا المبدأ عف القاعدة المقاصدية  بدأفيو م

العامة المطردة التي تمثؿ العمود الفقري في بناء االقتصاد اإلسالمي، فالموازنة 
التي أجراىا بيف المصالح والمفاسد في شتى مناسبات مف الكتاب تؤوؿ إلى تحقيؽ 
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ستقراء نصوص الشرع الحكيـ. وكاف لفقو وىي مستوحاة مف ا تمؾ القاعدة الكبرى.
المعامالت حظ وافر منيا. فمما يؤيد تقرير مبدأ العدؿ ما جاء في كالـ اإلماـ 

 ي بياف العدؿ":فالعز مف النص اآلتي المتعمؽ بتقدير النفقات وتوزيعيا في "فصؿ 
 "تقدير النفقات بالحاجات مع تفاوتيا عدؿ وتسوية مف جية أنو سّوي بيف المنفؽ

الحاجات ىو  دفععمييـ في دفع حاجاتيـ، ال في مقادير ما وصؿ إلييـ، ألف 
 (1/164) المقصود األعظـ في النفقات وغيرىا مف أمواؿ المصالح".

ودفع الحاجات ىو ما يعبر عنو بػ "إشباع الحاجات" في المغة االقتصادية 
 المعاصرة. وال مشاحة في االصطالح.

وجود مضطريف متساوييف، المختار عند  وبناء عمى مبدأ العدؿ في حاؿ
- اإلماـ العز: عدـ جواز تخصيص أحدىما، ألف اهلل أمر بالعدؿ واإلنصاؼ

حساف مندرج في قولو تعالى-والعدؿ التسوية )إف اهلل يأمر  ، فدفعو إلييما عدؿ وا 
 (;;/1)انظر:  -6;النحؿ، - بالعدؿ واإلحساف(

 وزيع الثروة.وىذا فيو ترشيد إلى التعامؿ بالعدؿ في ت

وبمناسبة ذكر مبدأ العدؿ تحسف اإلشارة إلى أف ىناؾ نصوصا واضحة في 
كتاب اهلل تعالى تذّكرنا بعظمة ىذا المبدأ وخطورتو، ومنيا: )ويؿ لممطففيف الذيف 
ذا كالوىـ أو وزنوىـ يخسروف(  ففي ىذه اآلية  إذا اكتالوا عمى الناس يستوفوف وا 

بدأ العدؿ بيف استيفاء الحؽ وأداء الحؽ، فالتفريط الكريمة وعيد شديد لمف خرؽ م
.  في األداء عقابو صاـر
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: تضمف الكتاب بياف معنى "االقتصاد" في موضع منو، مبدأ الوسطية -4
ىنا نود أف نسوؽ فاتحة حديثو في تحرير  مع ضرب األمثمة في أبواب مختمفة.

 خيور"، إذ يقوؿ:مفيـو االقتصاد عنده في" فصؿ في االقتصاد في المصالح وال

والمنازؿ ثالثة: التقصير  .االقتصاد رتبة بين رتبتين، ومنزلة بين منزلتين"
)وال  قاؿ اهلل تعالى في جمب المصالح، واإلسراؼ في جمبيا، واالقتصاد بينيما.

 -تجعؿ يدؾ مغمولة إلى عنقؾ وال تبسطيا كؿ البسط فتقعد مموما محسورا(
أنفقوا لـ يسرفوا ولـ يقتروا وكاف بيف ذلؾ قواما( )والذيف إذا  وقاؿ: ;4اإلسراء: 

 (.89 الفرقاف:)

ومعناه: أف التقصير سيئة،  وقاؿ حذيفة رضي اهلل عنو: الحسنة بيف السيئتيف.
 وخير األمور أوساطيا". واإلسراؼ سيئة، والحسنة ما توسط بيف اإلسراؼ والتقصير.

 (4/566)قواعد األحكاـ 

"ولالقتصاد  و مفيوـ الوسطية لالقتصاد:ومف جممة كالمو بصدد توضيح
األكؿ والشرب، ال يتجاوز فييما حد الشبع والري، وال يقتصر  ومنيا: ... أمثمة،

وقد قاؿ تعالى:  منيما عمى ما يضعفو ويضنيو ويقعده عف العبادات والتصرفات.
)كموا مف  ، وقاؿ:(51األعراؼ:) )وكموا واشربوا وال تسرفوا إنو ال يحب المسرفيف(

األنعاـ: ) ثمره إذا أثمر وآتوا حقو يـو حصاده وال تسرفوا إنو ال يحب المسرفيف(".
 (567، 4/561)قواعد األحكاـ (. 161

ومف المعمـو أف ىناؾ آيات أخرى جاءت مؤيدة ليذا المفيـو الكاشؼ عف معنى 
ا جائر(. وقولو )وعمى اهلل قصد السبيؿ ومني الوسطية لكممة االقتصاد، منيا قولو تعالى:

 .تعالى المعبر عف التوجييات السموكية عمى لساف لقماف )واقصد في مشيؾ(
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وىذا ىو أحد مرتكزات االقتصاد اإلسالمي، فيو يمثؿ النظاـ المبني عمى 
االعتداؿ أو الوسطية، فميس فيو إنكار لممصمحة الفردية وال نكراف لممصمحة 

مخمؽ كافة في حدود اإلمكاف، مع الحث الجماعية، إذ يدعو إلى تحقيؽ الرفاىية ل
 عمى اإلنتاج، واالستيالؾ والتوزيع بناء عمى منيج الوسطية في كؿ ذلؾ.

 :-ومنيا المتمثمة في األمواؿ -مبدأ رعاية حرمة حقوق العباد -5
وقد عضد المؤلؼ ىذا المبدأ باالستناد إلى وصية النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

ـ وأموالكـ وأعراضكـ عميكـ حراـ كحرمة يومكـ ىذا، "فإف دماءك في حجة الوداع:
ثـ عمؽ ىذا التشبيو المذكور في نص الحديث  في بمدكـ ىذا، في شيركـ ىذا".

نما شبيو بذلؾ ألنو كاف عندىـ في أعمى غايات االحتراـ، ثـ أمر بتبميغ  بقولو: "وا 
 (1/459) ذلؾ عنو...".

ؿ ينبغي أف تناؿ االىتماـ الكافي يستفاد مف ذلؾ أف القضايا المرتبطة باألموا
مف المكمفيف، ومقتضى ذلؾ أف تعطى الرعاية لكؿ ما يتصؿ بالماؿ وأحكامو في 

 التشريع اإلسالمي.

 وعمى ىذا يتخرج عدـ جواز المماطمة في الديوف والقروض. قاؿ اإلماـ العز:
ؿ الغني "مط "المطؿ بالحقوؽ المقدور عمييا بمحظور، لقولو عميو الصالة والسالـ:

 (4/85) وكثيرا ما يصدر ىذا مف العامة مع الجيؿ بتحريمو". ظمـ".

وىذا ما يستدعي طمب الضمانات التوثيقية مف المدينيف، فخراب الذمـ مف 
 جذور الفساد المنتشر في المعامالت.

: مف المعمـو المقرر أنو قد نيي عف مبدأ حماية األموال من التبديد -6
وفي ذلؾ مصمحة لمعباد، وقد جاء الشرع بترسيخ  و كاف.إضاعة الماؿ عمى أي وج

ىذا األصؿ في جممة مف األحكاـ، وقاـ عمماء القواعد والمقاصد بضبطيا وتحريرىا 
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عمى طراز التقعيد الفقيي. وليست المسؤولية في ىذا االتجاه مسؤولية فردية بؿ 
وقائية لتفادي مسؤولية جماعية. ولذا مف واجبات الدولة المسممة اتخاذ تدابير 

 .اإلىماؿ في المحافظة عمى أمواؿ القاصريف والعاجزيف، فضال عف التعدي عمييا

ومف آثار ىذا التأصيؿ ما أفاده اإلماـ العز بأف تصرؼ الحاكـ في أمواؿ 
القاصريف مف باب جمب المصمحة مف البيع أو االستثمار فيو ممنوع، إذ ال والية لو 

أما تصرفو بغرض  غراضيـ، إذ ال ضابط لألغراض.عمييـ، وقد ال يوافؽ تصرفو أ
حفظ األمواؿ والحقوؽ بحفظ ما بقي وبيع ما يخشى فواتو ، فيو واجب عميو. ألف 

 (7:/4)انظر: قواعد األحكاـ  الحفظ موافؽ لغرض كؿ عاقؿ.

وعدم جواز تخطيها بدون ، مبدأ المحافظة عمى األصول المقررة شرعا -7
 لحاجة المتأكدة:مسوغ قوي من الضرورة أو ا

وىذا مبدأ أصولي مستقر، وقد استباف ذلؾ في ىذا الكتاب في ضوء األمثمة 
التي ساقيا المؤلؼ في معرض الحديث عف اختالؼ أحكاـ التصرفات الختالؼ 

 مصالحيا في مجاؿ المعامالت، إذ يقوؿ:

جارتو وىبتو لما في ذلؾ مف الغرر وعدـ  "إف الشرع منع مف بيع المعدوـ وا 
اجة، وجوز عقود المنافع مع عدميا، إذ ال يتصور وجودىا حاؿ العقد، وال الح

 تحصؿ مصالحيا إال كذلؾ...

وكذلؾ جوز الشرع القراض عمى عمؿ معدـو ومجيوؿ وجزء مف الربح معدوـ 
 مجيوؿ، إذ ال تحصؿ فائدة القراض مف الطرفيف ومصمحتو غالبا إال كذلؾ...

، وعمى عمؿ معموـ معدوـ، وكذلؾ جوزت المساقاة عمى ثمر مجيو  ؿ معدـو
إذ ال حاجة إلى جيالة العمؿ في المساقاة والمزارعة، كما ال حاجة إلى جيالة 

وشرط في الجعؿ ما شرط في األجرة، إذ ال تدعو الحاجة  الجعؿ في الجعالة ...
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إلى مخالفة األصوؿ فيو... وكذلؾ شرع في الوقؼ ما تتـ بو مصالحو، كتمميؾ 
منافع والغالت لموجود مبيـ، كالوقؼ عمى الفقراء والغزاة والحجاج، المعدوـ مف ال

ولمعدوـ مبيـ كالوقؼ عمى أوالد األوالد بعد األوالد، وكالوقؼ عمى مف سيوجد مف 
الفقراء والمساكيف إلى يوـ الديف، ألف مصمحة ىذه الصدقة إلى يوـ المعاد الجارية 

فع إلى غير مالؾ، كالوقؼ عمى بناء وكذلؾ إخراج المنا ال تحصؿ إال بما ذكرناه.
نما خولفت القواعد في الوقؼ، ألف المقصود منو  القناطر والمساجد ومصالحيا. وا 

المنافع والغالت، وىي باقية إلى يوـ الديف، فمما عظمت مصمحتو خولفت القواعد 
 (474-4/476) في أمره تحصيال لمصمحتو".

بتا مستقرا فيما شرع مف العقود، يستفاد مف ىذا النص أف ىناؾ حقا شرعيا ثا 
فميس لممكمؼ أف يتخطى الحاجز الشرعي بحجة التراضي، فيصرؼ النظر عف 
تمؾ الفروؽ المشار إلييا، المتعمقة بخصائص كؿ عقد ويعدؿ فييا بحجة جواز 
جراء قياس، بدوف تدقيؽ النظر في اتحاد المناط، فيعطي ما يتعمؽ  التنظير وا 

ر لمبيع ما يتعمؽ بالمساقاة، ويحتاؿ عمى قمب طبيعة العقود، بالجعالة لإلجارة، ويقر 
كما ىو حاصؿ في التكييفات المعاصرة لبعض المعامالت، فمف الغريب أف منيـ 

"أوبشف" ثـ جعميما مف فصيؿ واحد! ومنيـ  مف قارف بيف العربوف وبيع الخيارات
 عقد معاوضة! -وىو عمى رأس عقود اإلرفاؽ -مف جعؿ عقد القرض

غاية ما يقاؿ في ىذا الشأف أنو ربما جاءت مخالفة القواعد أحيانا ألجؿ و  
"وال شؾ  ضرورة أو حاجة متأكدة كما نبو عمى ذلؾ المؤلؼ في موضع آخر بقولو:

أف ىذه المصالح التي خولفت القواعد ألجميا، منيا ما ىو ضروري ال بد منو، 
 (:4/47) ومنيا ما تمس إليو الحاجة المتأكدة".
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: ومف ىذا القبيؿ النيي عف بيع بدأ حمل المنهي عنه عمى الفسادم -8
الغرر، وعف بيع ما لـ يقبض، وربح ما لـ يضمف، وبيع الثمار حتى تزىي...، 

 (4/54)انظر: قواعد األحكاـ  وعف بيع المالقيح والمضاميف.

 وىذا ما تؤيده القاعدة الواضحة التي وضعيا بالنص اآلتي:
لفوات ركف مف أركانو أو شرط مف شرائطو فيو فاسد،  "... وكؿ ما نيي عنو

سواء أكاف مف العبادات أو المعامالت، ...، وكؿ تصرؼ نيي عنو، ولـ يعمـ 
 (4/185) لماذا نيي عنو فيو باطؿ حمال لمفظ النيي عف الحقيقة".

وانطالقا مف ىذا األصؿ ال يفسح المجاؿ لتغميب المصالح عمى المفاسد، 
محظور صراحة أو عمى وجو التحايؿ. ونرى أف مف خواـر لكي يباح ما ىو 

السالمة في بناء االقتصاد اإلسالمي عمى أسس التشريع  تجاوز المناىي المقررة 
المتفؽ عمييا شرعا، بحجة أف مف المقاصد: رواج األمواؿ، ومقتضاه توسيع شبكة 

 االستثمار فييا !

في فصؿ في معاممة مف  : قاؿمبدأ مراعاة التغميب في أحكام التصرفات -9
"إف قيؿ: ما تقولوف في معاممة مف اعترؼ بأف  أقر بأف أكثر ما في يده حراـ:
 أكثر مالو حراـ، ىؿ تجوز أـ ال؟

مثؿ أف  قمنا: إف غمب الحراـ عميو غمبة يندر الخالص منو، لـ تجز معاممتو.
ال تجوز معاممتو  يقر إنساف أف في يده ألؼ دينار، كميا حراـ إال دينارا واحدا، فيذا

ف غمب الحالؿ، بأف اختمط درىـ حراـ بألؼ  بدينار، لندرة الوقوع في الحالؿ...، وا 
فإف المعاممة جائزة صحيحة لندرة الوقوع في  درىـ حالؿ، جازت المعاممة...

الحراـ...، وبيف ىاتيف الرتبتيف مف قمة الحراـ وكثرتو مراتب محرمة، ومكروىة، 
 (1/119) ".الكراهة تشتد بكثرة الحرام، وتخف بكثرة الحاللأن  وضابطها:ومباحة، 
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وينسحب ىذا الحكـ عمى مف عرؼ بذلؾ أيضا، فقّؿ مف يعترؼ  -أقوؿ:
 -بكثرة الحراـ وغمبتو في أموالو في ىذا الزماف!

وىذا الكالـ فيو تأصيؿ لوضع معيار األخذ بمبدأ التغميب، في قضايا التعامؿ 
وحصص الصناديؽ االستثمارية، والصكوؾ واألوراؽ  مع أسيـ الشركات المساىمة

المالية المتداولة، عمى أف تكوف خالية مف شوائب المحظور، وخاضعة لمعايير 
 شرعية معتبرة .

ولمبدأ التغميب اعتبار في تقديـ حؽ اهلل تعالى عمى حؽ العباد في حاؿ لحظ 
عقده تحت الحقيف معا في قضايا معينة، منيا قضية الغرر، فجاء في فصؿ 

 عنواف: فيما يقدـ مف حقوؽ الرب عمى حقوؽ عباده إحسانا إلييـ في أخراىـ:
"ومنيا: دفع الغرر في البياعات، فإنو اعتبر لمحقيف، والغالب عميو حؽ اهلل، إذ ال 

 (1/476) يسقط باإلسقاط".
وبناء عمى ذلؾ ال عبرة بتراضي المتعاقديف في اتفاقية في إطار المعامالت 

 غـ مف ظيور الغرر الفاحش فييا.عمى الر 

: وقع التنبيو عمى ىذا المبدأ في مواضع مف الكتاب. مبدأ األخذ بالتقريب -:
 ومنيا ما ذكره بصدد تقسيمو المشاؽ، فتأمؿ النص اآلتي:

لى ما ىو  "فإف قيؿ: المشاؽ تنقسـ إلى ما ىو في أعمى مراتب الشدة، وا 
لى ما يتوسط ب ؼ المشاؽ المتوسطة المبيحة التي ال نيما، فكيؼ تعر يأدناىا، وا 

 ضابط لو...
قمنا: ال وجو لضبط ىذا وأمثالو إال بالتقريب، فإف ما ال يحد ضابطو ال يجوز 

لمفسدتو...، ومنيا مقادير  اتعطيمو، ويجب تقريبو، تحصيال لمصمحتو ودرء
 (4/46) األغرار في المعامالت".
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ت التي يتعذر فييا ضبط الغرر فالمعيار إذا األخذ بمبدأ التقريب في الحاال
بكونو كثيرا أو قميال، بؿ ىو متراوح بينيما، ويمثؿ منزلة بيف منزلتيف ويعد مف قبيؿ 
المتوسط. ويمكف أف يقاس عمى ذلؾ الخطر التجاري في عقود المخاطرة، وكذلؾ 
الغبف المتوسط في الحالة المتصورة لدى الفقياء تحت غبف المسترسؿ. ففي حاؿ 

القضائية بدعوى العميؿ بكوف األقساط الباىظة في تممؾ العقار ونحو  المرافعة
ذلؾ تحت اتفاقية معينة أو منظومة عقدية، يمكف لمقاضي أف يضع مبدأ التقريب 

 في معرفة الغبف موضع االعتبار عند إصدار الحكـ القضائي.

وبيذا أنتيي في ىذا الحوار مف استعراض بعض المبادئ الشرعية وثيقة 
قة بفقو المعامالت واالقتصاد بصورة موجزة، وىي نبذة يسيرة وغيض مف العال

 فيض العمـ المدود في "القواعد الكبرى".

 وفي عقب عرض الكتاب: ىناؾ إضافة ميمة جديرة بالذكر وىي :

أف ىناؾ تعقيبات وتعميقات عمى قواعد األحكاـ، مف إماـ آخر يقاربو في 
ديف البمقيني، فقد عمؽ عمى مواضع منو أثناء المقاـ العممي، وىو الشيخ سراج ال

وىنا أكتفي بذكر  .الفوائد الجسام عمى قواعد ابن عبدالسالم"تدريسو، وسماه" 
 تعميقيف فقط فيما يأتي:

"... المفسدة المقتضية لجعؿ الربا مف الكبائر  قاؿ اإلماـ العز في موضع: 
 (4;1/4لـ أقؼ فييا عمى ما يعتمد عمى مثمو..." )

البمقيني عمى ىذا الكالـ بقولو: "بؿ المفسدة في الربا تعاطيو لمعصية تسري  عمؽ
في أمواؿ الناس غالبا ويشؽ االحتراز منيا لو وقعت، فعّمية انتشارىا وعموميا جعمت 
 سببا لجعميا مف الكبائر، وقد لعف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ آكؿ الربا وموكمو".

 .طة، المكتبة السميمانية، استنبوؿ(، نسخة مخطو 49)لوحة  الحديث
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ىذا، وأما التعميؽ الثاني فيو عبارة عف توضيح وكشؼ عف مجمؿ الكالـ، 
ففي أثناء الحديث عف حقوؽ المكمفيف بعضيـ عمى بعض، ذكر اإلماـ العز: 

 إنظار الموسر.

فوضح البمقيني ىذا المثاؿ بذكر صورة مف صور إنظار الموسر بقولو: 
أي  –وسر أف ال يكوف عنده نقد، وعنده عروض، فيسعفو "معنى إنظار الم

أي  -بالنظرة إلى بيعيا، وال يعسفو ببيعيا بحيث ينقص قيمتيا ونحو ذلؾ"  -الدائف
ال يتعسؼ عميو بحممو عمى بيع العروض بثمف أقؿ مف قيمتيا السوقية ليسدد 

أنظر  "كنت "قاؿ البمقيني: وعمى ىذا حمؿ قولو في الحديث:- .-الديف عاجال
 (44)لوحة  الموسر وأتجاوز عف المعسر".

نعاـ النظر فيو، فقد آؿ األمر اآلف إلى  ىذا التعميؽ مف البمقيني، يجب تدبره وا 
تغريـ المديف باعتباره مماطال تحت آلية مرسومة، بدوف معرفة كونو موسرا أو 

اوره معسرا، ففي ذلؾ مشقة بال شؾ، ولكف سموؾ المسمؾ المتبع في ىذا الصدد يس
 الشيء الكثير مف المحظور أيضا.

ثـ في نياية المطاؼ يروؽ لي أف أختـ ىذا العرض بذكر كممة توجييية عزيزة 
مف اإلماـ العز، وينبغي أف تناؿ اىتماـ المنظريف لالقتصاد اإلسالمي ومنفذيو بوجو 

 "فالسعادة كؿ السعادة في اتباع القرآف والتمسؾ بشريعة اإلسالـ وىي قولو: خاص.
ومف خالؼ ذلؾ فقد بعد مف اهلل بقدر ما خالؼ  وسنة النبي عميو الصالة والسالـ.

 (4/115)قواعد األحكاـ  منو، فمف شاء فميقمؿ، ومف شاء فميستكثر".
 

 د. عمي أحمد الندوي   ىػ11/1654/:4األربعاء في 
 م62/01/6100            
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Abstract. The purpose of this paper is to "Review the book 

Qawaidul Ahkam" written by the most prominent author 

Izzuddin bin Abdul salam. The main objective  is to explain 

some principles and maxims of Islamic jurisprudence ,extracted 

from this book mentioning their  relation to Islamic Economics. 

These  principles  are very  important and should be given 

proper significance in the designing of a  sound structure for 

perfect Islamic Economics.                
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 التحول من المصرفية التقميدية إلى
 االمصرفية اإلسالمية: بنك الجزيرة نموذج  

 
 د. محمد دماس الغامدي

 المممكة العربية السعودية –جدة  –بنؾ الجزيرة 
 ـ34/22/3122ىػ الموافؽ 38/23/2543بتاريخ 

 
تيدؼ ىذه الورقة إلى استعراض تجربة بنؾ الجزيرة في  المستخمص.

رفية التقميدية إلى المصرفية اإلسالمية مف خالؿ التحوؿ مف المص
 لقد شمؿ .توضيح الخطوات التاريخية لمتحوؿ وعرض ميزات التجربة

وىي اتخاذ قرار التحوؿ في عاـ  :األولى .التحوؿ ثالث مراحؿ
تصنيؼ منتجات البنؾ إلى مشروعة وغير  :والثانية ،ـ8::2
توافقة مع م( مف منتجات البنؾ %51حيث تبيف أف ) ،مشروعة

ىي : ، والمرحمة الثالثةيا( غير متوافقة مع%71و) الشريعة اإلسالمية
اختيار منيجية التحوؿ وىي ثالث منيجيات األولى المنيجية الصفرية 

والثانية منيجية الخطوط  ،أي اعتبار أف البنؾ أنشئ مف جديد
المتوازية وتقـو عمى فكرة عمؿ بنكيف في إطار مؤسسي واحد والثالثة 

ي منيجية اإلحالؿ وىي التي تبناىا بنؾ الجزيرة وىي قائمة عمى ى
معوقات المنتجات التي ابتكرىا البنؾ،  كما تضمف الحوار .التدرج

مستقبؿ المصرفية اإلسالمية في السوؽ التحوؿ التي واجييا و 
 .السعودي
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 مقدمة
راء شخصية آما اطرحو ىو حوار وليس ورقة عممية. وما أعرضو ىو 

آمؿ اف تساىـ في اجالء الصورة  ،في عرضيا بيدؼ إبراز تجربةاجتيدت 
 ومساىمة متواضعة لخدمة المصرفية اإلسالمية.

ف ما اعرضو يتعمؽ بتجربة بنؾ الجزيرة في التحوؿ مف المصرفية التقميدية إ
في ىذه التجربة لعميا تكوف  تـ تحقيقيالى المصرفية اإلسالمية، والنتائج التي إ

 يف في ىذا الدرب.نبراًسا لمسائر 

بداية سأعطي خمفية موجزة عف حالة بنؾ الجزيرة قبؿ البدء في عممية التحوؿ. 
الباكستاف الوطني الذي أسس في المممكة مثؿ فرع لبنؾ بنؾ الجزيرة في األصؿ كاف 

وتحويالتيـ  ،لحاجاتيـ الماليةوتمبية خدمة الحجاج  إلى تيدؼبقية البنوؾ التي 
عندما صدر قرار مؤسسة النقد العربي السعودي و ، لمصرفيةغيرىا مف الخدمات او 

ـ بتحويؿ البنوؾ، العاممة في المممكة العربية 2:87ىػ الموافؽ 24:7في عاـ 
( عمى األقؿ %61تعديؿ نسبة الممكية بنسبة )ػ مف خالؿ  وطنيةالسعودية، إلى بنوؾ 

 ليصبحلوطني بنؾ الباكستاف اوقد تحوؿ ػ  سعودييفالدخوؿ مع شركاء مف خالؿ 
بنؾ الجزيرة في منتصؼ السبعينات أي إلى بنؾ يمتمؾ السعوديوف فيو نسبة 

في وُسممت إدارة البنؾ وقد  في حينيا (%46ويمتمؾ بنؾ الباكستاف الوطني ) ،(76%)
نسبة الشريؾ األجنبي إلى  . وقد تقمصتلمفريؽ الباكستاني خالؿ ىذه الفترةالبداية 

وفي عاـ  ،مشاركة في زيادات رأس الماؿ المشار اليو( بعد أف أحجـ عف ال6.9%)
حصة ( %6.9)قطاع خاص سعودي و (%5.3:) نسبة الممكيةأصبحت  ـ3118

 . بنؾ باكستاف() مشريؾ األجنبيل

 وتحوؿ ،تعرض البنؾ في ىذه الفترة ألزمات مالية كادت أف تؤدي إلى إفالسو
لعدة مرات إلنقاذه أس الماؿ زيادة ر مما استمـز  ،ديوف معدومةأصولو إلى مف  جزء
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وكانت آخر عممية إنقاذ تمت في مرحمة تزامنت مع أزمة احتالؿ دولة العراؽ 
وتراجع سوؽ األسيـ السعودي حيث طرحت عممية زيادة رأسماؿ البنؾ لمكويت، 

ضامف االكتتاب  ةوضمف أحد المالؾ االكتتاب وتمت عممية االكتتاب وارتفعت ممكي
وبعض مف ىذه الحصة فيما بعد لمجموعة دلة البركة  ايع جزءً ( وب%61) ما زيدإلى 

( %31) الشركات التي تمتمؾ بيا شركة دلة أغمبية حيث زادت نسبة الممكية عف
 ةالمصرفية اإلسالميجذوة االىتماـ بوكاف دخوؿ المجموعة ىو الشرارة التي أشعمت 

 إلىسماؿ البنؾ وبالفعؿ خالؿ ىذه المرحمة وصؿ حجـ رأ ،لمبنؾ والتوجو نحوىا
أعيػػدت ىيكمة البنؾ وبدأت خطوات جادة في عممية إنقاذ البنؾ و مميوف ريااًل،  711

في إقناع الشركاء في  اوكاف لعدد مف أعضاء مجمس اإلدارة في البنؾ دوٌر كبيُر جدً 
 .التحوؿ نحو المصرفية اإلسالمية

 بأىميةالفعمية القناعة  :السبب األوؿ ،وبالفعؿ أقتنع مجمس اإلدارة لسببيف
لما المصرفية اإلسالمية وأنيا ىي الخيار الصحيح الذي يجب اف يسير عميو البنؾ 

فيو مف انسجاـ وتوافؽ مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية التي ىي دستور البالد الذي 
 لمصرفية اإلسالميةلمنتجات ا متزايدال طمبال ىوالثاني  السببو يعمؿ بو في البنؾ 
وقد دعـ مجمس اإلدارة ىذا التوجو،  .اقتصادًيا اأيًضا مجديً لتحوؿ الذي يجعؿ عممية ا

 نحوبالكامؿ البنؾ ـ بتحوؿ 8::2فأتخذ البنؾ قراًرا استراتيجًيا في أواخر عاـ 
المصرفية  نحوفي التحوؿ بالكامؿ  االمصرفية اإلسالمية. لقد كاف القرار حاسًما ونيائيً 

ظيت بشرؼ استدعائي وقد حُ ـ 9::2ة عاـ اإلسالمية، وبدأت عممية التحوؿ في بداي
دارتيييا إلشراؼ عملوضع خطة التحوؿ وامف قبؿ مجمس اإلدارة   .اوا 

نحو المصرفية  ما قبؿ التحوؿفترة ىذه لمحة قصيرة عف وضع البنؾ في 
لمبنوؾ حقيقة فريدة يمكف ىي في ال، وأنا أزعـ أف البنؾ قد قدـ تجربة اإلسالمية
نيا كانت أ اعتقاديفي و . المصرفية اإلسالمية اإلفادة منيا إلى التحوؿ الراغبة في
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مع المحافظة عمى كيانو تتعمؽ بالمحافظة عمى بنؾ قائـ  غير مسبوقةتجربة رائدة 
مراحؿ متتالية أمكف في تدريجيا التنظيمي وقاعدة عمالئو وفريؽ عممو والدخوؿ 

ريعة اإلسالمية دوف متوافقة مع أحكاـ الشجميعيا بعدىا أف تصبح منتجات البنؾ 
 التحوؿ. ىذا أف تتعرض أنشطتو أو عمالئو أو كوادره البشرية إلى مخاطر مراحؿ

 ك التقميدية لممصرفية اإلسالميةمفيوم تحول البنو 
التي االنتقاؿ مف وضع المصرفية التقميدية  :نعني بالتحوؿ في ىذه الدراسة

التعامؿ بالصيغ عمى  قائمةالإلى المصرفية اإلسالمية  تتعامؿ بالفوائد الربوية
 يلبنوؾ التقميدية فاإلسالمية المتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية حيث تعتمد ا

الذي ينشئ التعامؿ بالربا القائمة عمى التعامؿ بأنواع مف المعامالت المصرفية 
، أما الوضع المطموب التحوؿ اليو فيو إبداؿ عالقة بيف مقرض ومقترض

ة لمشريعة بما أحمو اهلل مف معامالت مصرفية تنطوي عمى المعامالت المخالف
 ضوء مقاصد الشريعة االسالمية. فيتحقيؽ العدؿ بيف المتعامميف 

وعند مراجعة تجارب المصارؼ فيما يتعمؽ بالمصرفية اإلسالمية نجدىا 
فروعا ) في خطة التحوؿ حتى يتـ التحوؿ الكامؿ لمبنؾ ااالستمرار قدمً تتراوح بيف 

دارا ت( وىو ما يسمى بالتحوؿ الكمى، وقد يكتفى البعض اآلخر بتحوؿ بعض وا 
)النوافذ  ،الفروع و/ أو اإلدارات أو تقديـ بعض المنتجات المصرفية اإلسالمية

دوف توافر النية عمى التحوؿ الكامؿ وفؽ خطط محددة، وىو ما يسمى  اإلسالمية(
 بالتحوؿ الجزئي.

 يامرحم ىأول توكانـ 9::2عاـ في في بنؾ الجزيرة بدأت عممية التحوؿ 
نشاء إدارة لممصرفية إسالمية تشرؼ عمى ىذا العمؿ  ىي تشكيؿ فريؽ التحوؿ وا 

تالىا تشكيؿ ىيئة شرعية تمثؿ مرجعية  ،وتديره وتوجو البنؾ نحو التوجو الجديد
مراجعة المنتجات مف مشروع يذا الما يتعمؽ بكؿ  يمكف أف يرجع إلييا البنؾ في

 .المستخدمةاألدوات واآلليات و المصرفية 
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وأوؿ خطوة بدأىا البنؾ  ،فكانت البدء الفعمي في التحوؿ :المرحمة الثانيةأما 
فيما يتعمؽ بتوافقيا مع أحكاـ الشريعة  تصنيؼ أنشطة البنؾ ىيفي ىذا التوجو 

 ،محرمةجميعيا ليست  الخدمات التي تقدميا البنوؾ . ومف المعموـ أفاإلسالمية 
وأخذ تعتمد عمى العمولة  ىذه الخدمات إف العديد مفإذ  ،شطتيا ربويةوليس كؿ أن

أنشطة متوافقة مع أحكاـ الشريعة األجر عمى الخدمة المقدمة. وىذه بطبيعتيا 
فإنيا تعتبر في  اخدمة معينة مالية وأخذ عمييا أجرً ما اإلسالمية. فإذا قدـ بنؾ 

مية وربما يحتاج األمر فقط إلى مع أحكاـ الشريعة اإلسال امتوافقً  ااألصؿ نشاطً 
إجراء بعض التعديؿ والمراجعة لممستندات والقيود التي تُنفذ مف خالليا ىذه 

زالة المالحظات الشرعية الشكمية الخدمات  . وا 

االقراض بفائدة في األنشطة التي تقوـ عمى  تكمفلكف المشكمة األساسية 
ة في بداية المرحمة مف الناحية ويمكف القوؿ بشكؿ عاـ اف األنشطة المقبول ربوية،

مف أنشطة البنؾ بينما األنشطة التي تعتمد عمى ( %51) في حدود كانتالشرعية 
 .(%71) الفائدة كانت في حدود

ضفاء الشرعية  ،في بداية مرحمة التحوؿ بدأنا في اعتماد األنشطة المقبولة وا 
مراجعة مستنداتيا ب فتـ القياـمف أنشطة البنؾ، ( %51) حواليبقدرت  قدعمييا و 

عمى ىيئة الرقابة الشرعية وأقرتيا  تمف سالمتيا الشرعية ثـ عرض تأكدالوعقودىا و 
 أيمع أحكاـ الشريعة اإلسالمية،  ا( مف النشاط البنكي متوافقً %51فأضحى )

 . واالقراض أنشطة تقوـ عمى الحصوؿ عمى العمولة مقابؿ الخدمة

 ؟ عممية التحوؿتتـ اختيار المنيجية، وكيؼ  . ىيالمرحمة الثالثة: في عممية التحول

ثالث أساليب يمكف أف ينظر إلييا كآليات لعممية  تحديد يمكفالحقيقة 
 التحوؿ.
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وىي المنيجية التي تقوـ عمى  ،نسمييا المنيجية الصفرية :المنيجية األولي
ذ البداية عمى انو ء البنؾ منانشإ يتـ بمعنى أف ،البدء كبنؾ إسالمي مف الصفر

بما يتوافؽ مع  وفي ىذه الحالة سيضع اآلليات واألدوات مف البداية .إسالميبنؾ 
، وليس سابقة ليس لديو أي عالقات أحكاـ الشريعة اإلسالمية، أي افتراض انو

 ،عمالء، وليس لديو أنشطة، وبالتالي مف السيؿ أف تبدأه كبنؾ إسالميقاعدة لديو 
بنوؾ إسالمية  منذ تأسيسيا فكانتب بنوؾ بدأت بيذا األسمو عدد مف الوىنالؾ 

أدواتيا وآلياتيا وعقودىا ومنتجاتيا آخذة في االعتبار أف تكوف  قامت بتطوير
 موافقة لمشريعة اإلسالمية.

وأعتقد أف بعض البنوؾ  ،: وىي منيجية الخطوط المتوازيةالمنيجية الثانية
خؿ البنؾ الذي داعمى قياـ بنؾ صغير اعتمدت والتي  حاولت تبني ىذه المنيجية

مستقمة رأس ماؿ مستقؿ ولو إدارة بحيث يكوف لمبنؾ الناشئ التحوؿ في  يرغب
الزمف يقـو يتـ مع ولو منتجاتو وآلياتو بحيث  ،عمالء خاصة بو ةتخدمو ولو قاعد

وزيادة حجـ نشاطو عمى داخؿ البنؾ الكبير بالتمدد  يعمؿالذي  األصغرالبنؾ 
بنكيف  ىناؾبمعنى أف يكوف  ،تمؿ عممية التحوؿنشاط البنؾ الكبير حتى تكحساب 

داري لمبنؾ اسالمي صغير بنؾ  داخؿ بنؾ تقميدي كبير لكف ىنالؾ استقالؿ مالي وا 
المنيجية، وقد استخدمت بعض البنوؾ ىذه  اإلسالمي الذي يقع داخؿ البنؾ،

رأس ماؿ ليذا البنؾ الصغير وحاوؿ أف يكوف لو  تمف الماؿ وجعم اجزءً فاقتطعت 
مستوى وتنمو أنشطتو الدارات مماثمة لإلدارات التي يممكيا البنؾ الكبير عمى إ

 وأعمالو حتى تستحوذ عمى البنؾ الكبير.

لـ تتمكف مف تحقيؽ الحقيقة أف مثؿ ىذه المنيجية واجيت عدة مشاكؿ  
المنافسة بيف البنكيف عمى قاعدة عمالء عممية التحوؿ بالكامؿ ومف أىـ المشاكؿ 

بيف البنؾ الصغير والبنؾ الكبير الذي  المنافسةبح ىناؾ نوع مف فأص ،ةواحد
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فتولد نوع مف اإلرباؾ ، عمالئوقاعدة يحاوؿ المحافظة عمى  ايضمو، ألف كؿ منيم
النياية يقع تحت جناحي والصراع داخؿ البنؾ ألف البنؾ اإلسالمي الناشئ في 

 البنؾ الكبير الذي يضمو.

وىذه ىي المنيجية التي تبناىا بنؾ  :الؿمنيجية اإلحالمنيجية الثالثة: 
فمـ يعمف البنؾ منذ اليوـ األوؿ أنو بنؾ اسالمي وانما أعمف أف لديو خطة  الجزيرة

خالؿ فترة زمنية. وقد بدأ بنؾ الجزيرة تجربتو  اسالميً إ المتحوؿ ليصبح بنكً 
منيجية االحالؿ بحيث يصؿ في نياية مرحمة التحوؿ إلى تحقيؽ صفة  امستخدمً 

خطوات متدرجة تسمو بالبنؾ إلى أف يصؿ في يوـ ما البنؾ االسالمي مف خالؿ 
 إلى مرحمة البنؾ اإلسالمي. 

ىذه ىي المنيجية التي أتخذىا بنؾ الجزيرة وىي منيجية اإلحالؿ بمعنى فحص 
معرفة نسبة األنشطة المتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية لفيا يصنوتمنتجات ال

إجراء بعض التعديالت  ثـشطة المخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسالمية األن وكذلؾ تحديد
عمى ايجاد بدائؿ القدرة ىذه المنتجات وفؽ وترتيب األولويات راعاة مالضرورية مع 

 . وحموؿ متوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية تحؿ محميا تدريجًيا

 لتقميصعممنا عمى ىذه المنيجية ومف خالؿ ىذه المنيجية ولعدة سنوات 
مساحة المنتجات المخالفة ألحكاـ الشريعة اإلسالمية لمصمحة األنشطة المتوافقة 
مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية حتى اكتممت عممية التحوؿ في بنؾ الجزيرة عاـ 

 ننا استغرقنا حوالي سبع سنوات تقريًبا لنصؿ إلى ىدفنا. أـ . أي 3117

 تقـو عمى عدة خطوات أىميا: ومنيجية االحالؿ التي تبناىا بنؾ الجزيرة

مراجعة جميع منتجات البنؾ القائمة وتصنيفيا فيما يتعمؽ بدرجة توافقيا   .2
 مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية.
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اعتماد المنتجات القائمة المتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية بعد إجراء   .3
 بعض التعديالت عمييا واعتمادىا مف الييئة الشرعية لمبنؾ.

المنتجات غير المتوافقة مع أحكاـ الشريعة االسالمية عمى أساس  ترتيب  .4
 مدى توفر البدائؿ المصرفية المتوافقة مع أحكاـ الشريعة االسالمية.

العمؿ وفؽ خطة محددة عمى تطوير مجموعة مف البدائؿ المتوافقة مع   .5
 أحكاـ الشريعة االسالمية لتحؿ محؿ المنتجات التقميدية.

المصرفية وتطوير منتجات متوافقة مع أحكاـ تممس حاجة السوؽ   .6
 الشريعة االسالمية تمبي ىذه الحاجات.

وقد يثير البعض سؤااًل عف مدى توافؽ ىذه المنيجية مع مقاصد الشريعة إذ 
يروف أف األولى أف يبدأ البنؾ الذي يرغب التحوؿ إلى المصرفية االسالمية بتكويف 

ؿ البنؾ السابقة دفعة واحدة وتبدأ رأسماؿ مف مصادر مشروعو وأف تمغى أعما
ف تُبتـُ َفَمُكـ ُرُؤوُس أَ صفحة جديدة بالكامؿ مستدليف باآلية الكريمة ) َواِلُكـ اَل مَواِ 

 (.َتظِمُموَف واََل ُتظَمُموفَ 

وعند المراجعة والتدقيؽ توصمنا إلى أف ىذه المنيجية يمكف أف تكوف مقبولة 
الصفر، لكنيا ال تصمح كمنيجية تحوؿ،  في حالة الرغبة في تأسيس بنؾ جديد مف

وقد تبيف لنا أف منيجية االحالؿ في حاؿ عممية التحوؿ ىي األقرب إلى مقاصد 
 الشريعة مف عدة جوانب أىميا:

المؤسسات أو المجتمعات مف  أف منيج التدرج في االنتقاؿ باألفراد أو  .2
سالمي. وقد يع اإلحاؿ إلى حاؿ ىو في الحقيقة منيج اسالمي أصيؿ في التشر 

يقوؿ قائؿ أف التشريع قد اكتمؿ ولـ يعد ىنالؾ حاجة لمتدرج واألصؿ أف منيج 
سالمي أصيؿ كما ذكرنا يبقى ما بقيت الحاجة إلى المرحمية في إالتدرج منيج 
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االنتقاؿ باألفراد والمجتمعات مف حاؿ إلى حاؿ. فالنفس االنسانية وطبيعة االشياء 
 تحتاج إلى ذلؾ في كؿ مرحمة.

أف االنظمة والقوانيف والتشريعات ال تسمح بالنقمة الفجائية والتحمؿ مف   .3
العقود وااللتزامات لمجرد أف يقرر مجمس ادارة البنؾ التحوؿ إلى المصرفية 
االسالمية إذ االصؿ االلتزاـ بالوفاء بالعقود وال سيما في بيئة تشريعية ال تسند 

 المصرفية االسالمية تماـ االسناد.

ظومة المنتجات المصرفية االسالمية ليست مكتممة وجاىزة أف من  .4
 الستخداميا لتحؿ دفعة واحدة محؿ المنتجات التقميدية.

 مشاكل التحول من المصرفية التقميدية إلى اإلسالمية

 ىل كان من الضروري استغراق تمك الفترة الطويمة في التحول ؟ 
العديد مف  اجوسيجعمو يو بنؾ تقميدي إلى بنؾ إسالمي  أي ف تحوؿإ

  ، ولـ يختمؼ الحاؿ مع بنؾ الجزيرة.المشاكؿ
 دولًياو  اداخميً  القائمة بيف البنؾ وعمالئو التعاقدية القانونية أوليا العالقات

أف تتخمى عف تمؾ  اوبعض ىذه العالقات تمتد لعدة سنوات وال تستطيع قانونيً 
القانونية البنؾ ممـز بيا فمف الناحية  العالقات التعاقدية حتى ولو لـ تكف شرعية.

ال طالو القانوف. بيذا نحف اآلف اعتبرنا أنفسنا في مرحمة برزخيو بيف المصرفية  وا 
اإلسالمية والتقميدية وال نصنؼ أنفسنا كمصرؼ إسالمي. ولكننا في حراؾ مستمر 

 دائـ لمتحوؿ واكبر عائؽ لنا ىو المشكمة التالية. 
تسويؽ يمكف لمبديمة وجاىزة  ةشرعي ىو عدـ وجود منتجات المشكمة الثانية

ليس  إلى أف أطور كؿ منتج مف الصفر. الحاجةالتعامؿ وتحقيؽ العوائد لمبنؾ و 
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عمى استحداث منتجات مالية متوافقة مع الشريعة، ولكف  االمشكمة اف تكوف قادرً 
قباليـ عميو  يبرز امامؾ تحٍد آخر وىو النجاح التسويقي لممنتج وقبوؿ العمالء لو وا 

 استمرار نمو الطمب عميو.و 

: إف القوى العاممة في البنؾ المصرفي التقميدي تمارس عمميا المشكمة الثالثة
المصرفية التقميدية وأف عقميتيا ال ترى في العمؿ المصرفي إال وفؽ قواعد وقوانيف 

تغسؿ  اال بعد أف الدائف والمديف وال تستطيع اف تمارس المصرفية اإلسالمية عالقة
الموجودة في أذىانيا وتتييأ ألف تتقبؿ المصرفية اإلسالمية وتعيش معيا  الرواسب

. ومف األشياء التي نجحنا فييا في بنؾ ومقاصدىاوأف تتفاعؿ بقيميا وقواعدىا 
ـ ومسؤوؿ وحريص عمى ػف في البنؾ ميتػالجزيرة، أف جعمنا كؿ فرد مف العاممي

منيجية الخطوط المتوازية التي  بخالؼ ،امؤرقً  اوتمثؿ لو ىمً  المصرفية اإلسالمية
 ليا مف موظفي البنؾ ييتـ بالمصرفية اإلسالمية وآخريف مناوئيف اتجعؿ فريقً 

وأصبحت المسألة مواجية بيف مجموعتيف داخؿ البنؾ الواحد . لقد تبيف لنا انو 
حتى غير المسمميف مف العامميف في البنؾ يتعمموف أشياء كثيرة عف المصرفية 

فيـ قواعد فقو المعامالت  تيـحاوروف عف آلياتيا مما يعني محاولاإلسالمية ويت
ويتنافسوا فيما بينيـ مف خالؿ الممارسة حتى يتعمـ معظـ العامميف وأخذت ىذه 

عمى كؿ كاف العممية بعض الوقت وصممت العديد مف البرامج التدريبية لمعامميف و 
كاف  ، لقدصرفية اإلسالمية""القواعد األساسية في الم االلتزاـ بحضور برنامج منيـ

اـ اف المصرفية اإلسالمية تعني تطبيؽ عقد المرابحة، وكاف عمينا أف التصور الع
نطور فيـ العامميف ونبيف ليـ العقود واآلليات واألدوات والمنتجات التي يمكف أف 

 تصاغ وأف نطورىا بطرؽ مختمفة لتمبية حاجات العمالء المختمفة. 
اف البنؾ اإلسالمي ىو مؤسسة خيرية  اعض يظف واىمً الب :المشكمة الرابعة

لكف يجب أف تعمؿ عمى مساعدة اآلخريف بغض النظر عف الربح والخسارة 
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وتقديـ  المالية أىـ وظائفيا الوساطة ومف شركة ماليةو  نو مؤسسةأالحقيقة 
التحوط لممخاطر االئتمانية وتحقيؽ درجة ومف أىدافيا الخدمات المالية لعمالئو 

فالبنؾ لديو رأس ماؿ وعميو التزاـ بتحقيؽ نتائج  ولة مف األرباح لحممة األسيـ،مقب
 معينة وىو يعمؿ في سوؽ تنافسية شرسة. 

تقميدي  تحوؿ بنؾ نفسو كيؼ تستطيع أف تحقؽ ىذه األىداؼ وفي الوقت 
 ؟  إلى بنؾ إسالمي

 األسيـ لحممةأنت ممـز أف تحقؽ درجة ربحية معينة  ،اىذه معضمة أيضً 
ويجب أف تدخؿ في سوؽ تنافسية أما أف تقضي عمى البنؾ بالكامؿ  ومالؾ البنؾ

وتبدأ مف الصفر أو تصبر عمى ىذا الواقع وتحافظ عمى رأس ماؿ المالؾ 
وعالقاتيـ التعاقدية وعمى قاعدة عمالئيـ وعمى موظفيؾ أيًضا. يجب أف تحافظ 

مؿ ال يمكف مواجيتو اال بالعكبير  تحدٍ  فبالتالي أنت تقؼ أماـ ،عمى ىؤالء جميًعا
خالص النية لو تعالى لتحقيؽ المناط األساسي  المتدرج والحكمة والتوكؿ عمى اهلل وا 

  وىو تحقيؽ المصالح ودرء المفاسد ما أمكف.

ف إمشكمة الدعـ القانوني الشامؿ مف الجيات اإلشرافية  :المشكمة الخامسة
وبالتالي  لمقطاع المصرفي، اأساسً البنؾ المركزي في أي دولة ىو الحاضف والداعـ 

 مف الشرعية والتمكيف لو حتى يستطيع أف يحقؽ أىدافو . ايضفي نوعً 

 اوحتى ىذه المحظة فإف مؤسسة النقد العربي السعودي لـ تصدر ترخيصً 
ولـ تقدـ تشريًعا واحدا لتنظيـ العممية المصرفية اإلسالمية  لمصرؼ إسالمي، اواحدً 
تعمؿ في بيئة ليس لديؾ فييا ترخيص كبنؾ  ألنؾـ مشكمة فأنت أما ،فييا

وليس لديؾ جيات تنظـ العمميات المصرفية اإلسالمية وبالتالي ىذه  ،إسالمي
 تواجيؾ في عممية التحوؿ إلى المصرفية اإلسالمية. امعضمة كبيرة جدً 
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يرغب : البنؾ بناء الثقة والمصداقية بين البنك وعمالئو :المشكمة السادسة
ترى ذلؾ  يظير أماـ الناس بأنو بنؾ إسالمي لكف الناس ال تثؽ أصاًل والاف 
مف المتاجرة  اولدييا نوع مف الشؾ فأصبحت المصرفية اإلسالمية نوعً  ،اواقعً 

بالمبدأ، وبالتالي كيؼ تستطيع عمميا أف تقدـ حمواًل تقنع العمالء وىـ يعرفوف بأف 
سالمية( دوف  المؤسسة تقوـ بتطبيؽ معايير واحدة لمرقابة عمى البنوؾ )تقميدية، وا 

مراعات لخصوصية العمؿ المصرفي اإلسالمي والبنؾ المركزي يعامؿ المصارؼ 
 ذات التوجو الشرعي كمصرؼ تقميدي.

 مراحل التحول من المصرفية التقميدية إلى اإلسالمية 
في مراجعة العقود والمستندات  بدأنا كمرحمة أولى كيؼ قمنا بعممية التحوؿ؟

 .وأيًضا راجعنا النظاـ األساسي لمبنؾ لخاصة بالعقود التي تكتنفيا شبية شرعية،ا

المادة "أف  ه يذكرتجدتجاري سعودي  ي بنؾأل عندما تراجع النظاـ األساسي
تنص عمى أف المؤسسة ال تأخذ  العربي السعودي مف نظاـ مؤسسة النقد "الثانية

 تقر التجارية في المممكة البنوؾفأال أف الواقع خالؼ ذلؾ،  ،الربا وال تعطيو
واالقتراض  أنظمتيا األساسية في كثير مف بنودىا وموادىا عمى عمميات اإلقراض

 أخذ الفائدة وما إلى ذلؾ. تقنفو  بالفائدة

 تعدكافة مواده ألنيا  فحصنانحف في الحقيقة راجعنا النظاـ األساسي لمبنؾ و 
 .يا عند تنفيذ أي نشاط مف األنشطةالمرجعية في النياية، والتي يمكف العودة إلي

التغييرات التي اقترحناىا عمى  مبدئيا لييا، وعرضناإأضفنا لـ نكتؼ بذلؾ بؿ و 
وأقررناه في صيغتو وأزلنا ثـ فحصنا الجوانب األخرى في النظاـ  .الييئة الشرعية

بيا  في الصيغة الجديدة كؿ المواد والفقرات التي تشير إلى عمميات الفائدة وااللتزاـ
وأي مخالفات شرعية في أي مف المنتجات التي وجدنا أنيا ال تتوافؽ مع أحكاـ 
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 مجددا عمىعرضناىا مف ثـ الشريعة اإلسالمية ثـ عدلنا ىذه العقود والمستندات و 
 الييئة الشرعية وأقررناىا أيًضا.

ف بنؾ الجزيرة طور أوالحقيقة  دخمنا في مرحمة ثانية في تطوير المنتجات.ثـ 
مف المنتجات المتوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية التي يعتبر كاف  اكبيرً  اعددً 

وسباًقا وطبقت ىذه المنتجات مف قبؿ البنوؾ األخرى وطورت وساىـ  افييا رائدً 
بنؾ الجزيرة في تطوير صناعة المصرفية اإلسالمية بشكؿ عاـ وكاف ذلؾ ضمف 

وبالتالي بعد  ،منتج التقميديخطة اإلحالؿ وىي أف نبحث عف منتج يحؿ محؿ ال
أف نقوـ بتطويره وتيذيبو وموافقة ىيئة الرقابة الشرعية عميو نبدأ في تسويقو 

 بالتدريج ليحؿ محؿ المنتج القديـ .
 :المنتجات المصرفية اإلسالمية المبتكرة والمطبقة في البنك

 ابتكر البنؾ عدد مف المنتجات المصرفية اإلسالمية سواء في مجاؿ تعبئة
 :الموارد أو في مجاؿ توظيفيا، مثؿ

 برنامج "نقاء" وىو البديؿ اإلسالمي لمودائع اآلجمة.   .2

برنامج "دينار" وىو توفير السيولة النقدية لألفراد والشركات عف طريؽ   .3
 منتج التورؽ بالسمع الدولية والمحمية.

ى برنامج "تماـ" ىو يقوـ عمى شراء األسيـ المحمية والعالمية وبيعيا عم  .4
 العمالء بالمرابحة.

  .منتج "المضاربة الشرعية في السمع الدولية بالمرابحة"  .5

برنامج "التكافؿ التعاوني" لالدخار والحماية المتوافؽ مع الشريعة   .6
 اإلسالمية، البديؿ الشرعي لمفيـو الػتأميف التقميدي عمى الحياة.
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رة في )صندوؽ القوافؿ لممتاج :صناديؽ االستثمار اإلسالمية، وىى  .7
الخير لألسيـ العالمية، المشارؽ  البضائع، صندوؽ الطيبات لألسيـ المحمية،

 .بية(و ور الثريا لألسيـ األ لألسيـ اليابانية،

الجدير بالذكر أف بنؾ الجزيرة ليس لديو أية صناديؽ استثمار غير متوافقة 
 مع أحكاـ الشريعة. 

 .ية"منتج البطاقة االئتمانية "فيزا الجزيرة اإلسالم -8

كمما أكتمؿ أو أنتيى موعد عقد لمشروع : بالنسبة لمعقود القديمة :المرحمة الثالثة
 . قوانينيا شروط الشريعة اإلسالميةتراعي  ما اقفمناه ودخمنا في عقود جديدة

 اأف تُقر منتج :اجدً  تطوير األدلة اإلجرائية وىي ميمة :المرحمة الرابعة
لكف قد ينفذ بطريقة خاطئة ألف العديد مف  اشيئ مف قبؿ الييئة الشرعية هوُتطور 

العامميف في البنؾ ليس لديو الخمفية الشرعية والمعرفة الرصينة الشاممة بالمصرفية 
اإلسالمية والتي تمكنو مف تنفيذ ىذه المنتجات بالطريقة السميمة. اف الدليؿ 

ي البنؾ فيما يتعمؽ بموظف االنحراؼاإلجرائي يضبط عممية التنفيذ ويمنع عممية 
والخطوة األخرى في ىذا السبيؿ ىي أحكاـ الرقابة الشريعة وباألخص في المرحمة 

يتصؿ فينا ويسأؿ كاف المرحمة تمؾ مف عمالء البنؾ في  ااألولى ألف كثيرً 
كتشؼ أف ن ،افالف)احد العامميف في البنؾ( يريد أف ينفذ العقد بيذه الطريقة طبعً 

ير شرعية وغير سميمة لماذا ؟ ألنو الدليؿ الطريقة التي يريدىا الموظؼ ىي غ
االجرائي ليس مكتمؿ والموظؼ ليس مستوعب لطبيعة المنتج وبالتالي قد يكوف 

 . ىناؾ تطبيقات خاطئة
عف طريؽ الرقابة الشرعية وعف طريؽ األدلة  نافي ىذه المرحمة أحكم

  .ابدرجة كبيرة جدً  تيامصت مساحالتي قُ تمؾ الخطاء المتكررة و  اإلجرائية
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 التدريب :المرحمة الخامسة
ىي أساس المصرفية اإلسالمية فيناؾ حاجة ماسة تدريب الموارد البشرية: 

لتغير عقمية العامميف وأف تجعميـ يستوعبوف ىذا العمؿ ولذلؾ قمنا بتأسيس عدد 
 مف البرامج التدريبية. 

مستويات وقد كاف إجباريا لكؿ العامميف في المصرؼ عمى كؿ ال :البرنامج األول
حتى المدراء التنفيذيف، ابتداء مف أعمى ىـر الييكؿ التنظيمي لمبنؾ وحتى أدنى موظؼ 

 .أساسيات المصرفية اإلسالمية فيو كاف الزاميا عمييـ أف يجتازوا دورة:

متقدـ أكثر لمف ليـ العالقة بالمنتجات وتطويرىا  اكما كاف ىنالؾ برنامج ثانيً 
ؿ إدارة مف اإلدارات في مجموعة برامج وىنالؾ مجموعة أخرى متخصصة لك

 التمويؿ المصرفي لألفراد والتمويؿ المصرفي لمشركات. :تدريبية متتالية، مثال

لمعامميف في  الذي يتضمف دورات داخمية وخارجية« مصرفيو الغد»برنامج وكذلؾ 
« التدريب التقني»وبرنامج « تدريب الوسطاء»باإلضافة إلى برنامج  المصرؼ
 .(SMB)مع شركة الحاسبات اآللية  بالتعاوف

استغرقت ىذه و بالنسبة لعممية التحوؿ.  احيويً  القد كاف التدريب موضوعً 
نا مف تحويؿ كافة أنشطة البنؾ في عاـ نتمك المرحمة سبع سنوات تقريبا حتى

ـ فأعمنا اكتماؿ عممية التحوؿ إلى المصرفية اإلسالمية وأصبحنا نصؼ 3117
ميا. عندىا ليس ألحد أي عذر ألية مخالفات أو ألي أخطاء نفسنا بأننا بنكا إسال

 ألي منتجات تكوف غير متوافقة مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية. أو

يتساءؿ: ماذا كنتـ خالؿ كنتـ تسموف انفسكـ في خالؿ ىذه  االبعض تيكمً 
 س الماؿ؟أكيؼ كنتـ تتعامموف؟ ما ىو مصدر ر  المرحمة؟

 .تمدنا سياسة " عفا اهلل عما سمؼ"لكف اع كانت التساؤالت كثيرة
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عطيناىا أركزنا في المرحمة الثالثة عمى دور ومساىمة إدارة الرقابة الشرعية و 
 أولوية بالغة.

في المرحمة األولى كانت الرقابة الشرعية إلى حد ما مرنة، لـ نرد أف نضغط 
في بعض  عمى العامميف أو عمى البنؾ، وبالتالي كنا في ىذه المرحمة نقع

المخالفات الشرعية أحياًنا ألف البنؾ لـ يكف قد أعمف نفسة كبنؾ إسالمي. لكف في 
لـ يعد لنا خيار أف  المرحمة الثانية والثالثة ولما وصؿ البنؾ إلى مرحمة الالعودة،

إلى عقود ومنتجات المصرفية التقميدية. لقد تولدت قوى وضغوط تتعمؽ  نعود
ية المحاسبة وىذه في الحقيقة قضية ميمة جًدا ودقة الرقابة الشرعية وشفاف بصرامة

 بالنسبة لممصارؼ اإلسالمية.
كاف األمر بالنسبة لنا ليس مجرد اإلذف والختـ والتصريح والذي يشير إلى أننا 

ف ألكف في حقيقة األمر كيؼ يمكف لممراقب الشرعي  ةنمارس عمؿ المصارؼ اإلسالمي
 .الية مف المخالفات الشرعيةمارس في السوؽ ختف التطبيقات التي أيؤكد 

 مستقبل المصرفية اإلسالمية في السوق السعودي
في ىذا الجزء، ومف خالؿ تجربة بنؾ الجزيرة، ومف تميزنا بأننا نمارس 

نعيش الواقع ونصطدـ و  العمؿ المصرفي اإلسالمي في واقعو وبمينية واقتدار
انفسيـ وامواليـ  بالعوائؽ ونرى األمؿ في أعيف عمالئنا الراغبيف في تطيير

 يموح في األفؽ عدد مف األسئمة أىميا: ،واستثماراتيـ
 في المممكة العربية السعودية ؟ ىل من مستقبل لممصرفية اإلسالمية 
  ىل أصبحت العقود المصرفية في بنك الجزيرة متوافقة مع أحكام الشريعة

 اإلسالمية؟
  اننا أصبحنا ىل ىذه ىي نياية المطاف بالنسبة لممصرفية اإلسالمية و

 النموذج ؟
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في حقيقة األمر إف المتأمؿ والفاحص بدقة لواقعنا اآلف سيجد أننا في بداية 
نواجو العواصؼ والمخاطر وكحممة ليذه الرسالة  اف وأف عمينا كرواد الطريؽ.

 الكريمة أف نرتقي بخطوات جريئة أكبر نحو المصرفية اإلسالمية الحقيقة.

ة اإلسالمية لدييا قدرة كبيرة جًدا عمى أف تقدـ ف المصرفيأوسأبيف فيما يمي 
 لسببيف:  حموؿ ناجعة وليا مف الخصائص والمزايا ما يبرر توقعنا بنجاحيا وذلؾ

مدى المصرفية اإلسالمية مرونة قادرة أف تبدع حمواًل وأف ف .المرونة السبب األول:
 توجد أدوات.

 ،فقو العبادات( كمثؿ ليس) ،مرونة مف فيوالمالية ما  ف ميزة فقو المعامالتإ
مرونة كبيرة جًدا تتعمؽ بتصميـ األدوات واآلليات. المحرمات أصال في المعامالت 

نو ضمف أوالحالؿ المتاح لو مساحة كبيرة، وبالتالي يمكف القوؿ ب، امحدودة جدً 
ف تبمور وتطور أقادرة عمى  أف تكوف ممصرفية اإلسالميةلمنيج شرعي دقيؽ يمكف 

جات المتعددة لعمالء المصرفية كثيرة جًدا تتناسب مع الحاأدوات وحموؿ 
 سالمية. اإل

 السبب الثاني: ثراء الجانب األخالقي في المصرفية اإلسالمية
مصادر الديف األصمية التي ترجع إلييا جميع العقائد والمقاصد واألحكاـ 

نية عمى ف أركانو مبوا  مقتضى ربانية الديف اإلسالمي، بتتمثؿ في الكتاب والسنة 
نصوص معصومة منزلة مف السماء، تتمثؿ في آيات القرآف الكريـ، ونصوص 

 السنة النبوية الصحيحة. 

أخرى يمكف بناء األحكاـ  ثـ استنبط العمماء مف ىذيف المصدريف أصوالً 
"مصادر الشريعة" أو "مصادر التشريع  اوزً اتج -عمييا، أطمؽ عمييا بعض العمماء 

 اع والقياس.اإلسالمي"، وىي: اإلجم
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ادر شرعية مصدرىا ػالمية ىي مصػرعية الحاكمة لممصرفية اإلسػوالقواعد الش
)القراف الكريـ( وقد تعيد سبحانو وتعالى بحفظو، والحديث النبوي  كتاب اهلل

ما يحمي  فييما مف القيـ األخالقية والقواعد السموكية الشريؼ الثابت في الصحاح.
ف األزمات التي يعاني منيا ألمداللة عمى قولنا نبيف ىذه األمة مف مواطف الزلؿ . و 

االقتصاد العالمي اليـو سببو انعداـ عنصر القيـ األخالقية في األنظمة المصرفية 
 كمثاؿ فقط حالة شركة انروف األمريكية والخيارات عمى المؤشرات الحديثة.

(Indexes Options). 
زنة بيف حاجات الفرد وحاجات النظرة الكمية المتوا أقصد بالقيم األخالقيةو 

يقدـ حاجة  المجتمع . إف أحد األسباب األساسية لتحريـ الربا في اإلسالـ ىي أنو
الربا يؤدي إلى اف تكوف الموارد والثروات ُدولة بيف  الفرد عمى حاجة المجتمع.

مجموعة محدودة مف األثرياء والمالؾ وتدور عجمة اإلنتاج لخدمة حاجاتيـ وتتوجو 
واإلنفاؽ االستيالكي لمآربيـ ومف ثـ إلى  الحاجات االستيالكيةد لخدمة الموار 

لى تشغيؿ غير كؼء لمموارد.  تضخيـ حاجة الفرد عمى حاجة المجتمع  وا 

 الشفافية: السبب الثالث
ف المصرفية اإلسالمية لدييا القدرة عمى تقديـ حموؿ تتسـ بالشفافية وىو بعد إ

أحد مشكالت  وتكمف ،صرفية اإلسالميةذو صمة بالجانب األخالقي في الم
فقداف الشفافية يعني مثاًل اإلسالـ  فياألزمات المالية التي يعاني منيا الغرب اليوـ 

ألنو  ،ويشترط اإلفصاح والوضوح الخيارات وعقود يمنع الغرر الفاحش والميسر
 يريد أف يحقؽ الشفافية في العالقة بيف المتعاقديف.
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 العدل :السبب الرابع
فيما  األصؿ في ىو قيمة مف القيـ األخالقية التي يدعو إلييا اإلسالـو لعدؿ ا

مثاًل إدارة المخاطر في النظاـ المصرفي التقميدي تعني أف  يتعمؽ بتوزيع المخاطر.
 وتنجي نفسؾ مف مخاطرىا. تدرأ المخاطر بمعنى أف تتحوط منيا،

ر يعني أف كؿ فرد ممخاطعادؿ لأما المنيج اإلسالمي فإنو يدعو إلى توزيع 
مف ىذه المخاطر. وبالتالي فإف ىذا المبدأ يمكف أف يترتب عميو  ايحمؿ جزء بسيطً 

بدؿ مف أف يتحمميا عدد  تطوير منتجات كثيرة جًدا تقمص المخاطر بدرجة كبيرة
ستتوزع المخاطر عمى قاعدة عريضة بالتالي يكوف الضرر  قميؿ مف الناس.

. وفي الحقيقة ىذه القيـ تتبيف بجالء في منيج مشارؾ في العقدالعمى  امحدودً 
ىي مف القيـ التي تمكف الصناعة المصرفية اإلسالمية مف و الغنـ بالغـر وغيرىا 

 تقديـ حموؿ مالية.

 اكبيرً  امتناميً  اوالحقيقة نحف نالحظ في خالؿ السنوات األخيرة أف ىناؾ نموً 
مف  امية أو العالمية ألف كثيرً سواؽ المحسواء في األ ،لمصناعة المصرفية اإلسالمية

الناس تتأمؿ في أف تقدـ المصرفية اإلسالمية حموال ليذه المشكالت ولكف لألسؼ نحف 
 .عاجزيف عف تقديـ ىذه الحموؿ بسبب ضعؼ الدعـ الموجستي مف البنوؾ المركزية

البنؾ التجاري ال يستطيع أف يقدـ كؿ شيء، فالبنؾ التجاري محكوـ بأنظمة 
 ية.فصدرىا الجية اإلشراوتشريعات ت

ف الجية التي يجب أف تتبنى ىذه األنظمة والتشريعات وتصدرىا ىي إ
ف تتبنى مؤسسة النقد في المممكة العربية أالمصارؼ المركزية االسالمية. يجب 

وما كاف  السعودية التشريعات والقوانيف ويجب أف تساىـ في تطوير ىذه الحموؿ،
مف البنوؾ  كبيرةف تنمو لوال دعـ قوي وحماية ألمصناعة المصرفية التقميدية 
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سيمت ليا الطريؽ وأصدرت ليا التشريعات وطورت ليا حيث المركزية التقميدية 
 ضعت ليا الضوابط مما ساعد عمى النمو. و و ، المنتجات

 أين ىذه األمور في الصناعة المصرفية اإلسالمية ؟
جًدا فيما يتعمؽ بدعـ مف التقاعس بدرجة كبيرة  الألسؼ نجد أف ىناؾ نوعً 

 البنوؾ المركزية لمدوؿ اإلسالمية لممصارؼ االسالمية.
فإف حققوا  ،وىي تقؼ موقؼ المتفرج عمى الصناعة المصرفية اإلسالمية

 وأف دارت عمييـ الدائرة قالوا ألـ نمنعكـ . قالوا ألـ نكف معكـ، انجاحً 
 مراحل تطور المصرفية االسالمية

السالمية تتطوراف السمات لمعمؿ المصرفي اإلسالمي ف المصرفية األقد تبيف 
كؿ عشر سنوات كانت المصرفية اإلسالمية تمر  يتطور في كؿ عقد اي أنو في

 :بمرحمة ليا سمات تختمؼ عف سمات المرحمة السابقة ليا
يعني ما قبؿ الستينات نعتبرىا مرحمة الكتابات النظرية التي كانت تؤطر  

ألولية تضع اإلطار العاـ اوالطروحات  كانت الكتابات لممصرفية اإلسالمية فييا
 والرؤى األولية لممصرفية اإلسالمية 

ىي البدايات األولى ـ 2:91-2:81في عقد السبعينات بيف األعواـ 
وكانت  لممصرفية اإلسالمية وىذه الفترة بدأت فييا بنوؾ تزاوؿ العمؿ المصرفي

 بدايات أولية ومحدودة إلى حد ما.
كانت مرحمة الترقب والحذر ـ 1::2-2:91لسبعينات بيف األعواـ في عقد ا

يراىنوف عمى فشميا وكاف أنصار كانوا أعداء المصرفية اإلسالمية  واقصد أف كانأ
وبالتالي  ،المصرفية اإلسالمية يدفعوف بيا إلى األماـ ويخافوف عمييا مف الفشؿ

فشميا وىؤالء يحذروف بف كانت ىذه المرحمة يتجاذبيا ىذيف القطبيف أولئؾ ينتظرو 
 مف مواطف الزلؿ ويخافوف عمييا.
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اثبت المصرفية  ـ3111ي عاـ فالنياية  ىولكف عندما شارؼ العقد عم
إلى بداية القرف  ـ1::2مف  اإلسالمية أنيا قادرة عمى الوقوؼ عمى قدمييا وفعالً 

قدرة بمعنى اف أصبح لدى انصارىا  وعتبرىا مرحمة االنقالب أو تعزيز الذات أأ
حساس بأنيا قادرة عمى أف تشؽ طريقيا وبدأت بعض المنتجات الجديدة تظير  وا 

 .قاعدة البنوؾ اإلسالمية وزادت أصوليا ونمت بدرجة معقولة واتسعت

لى اآلف: فتعتبر مرحمة إ ـ3121ما العقد الحالي أي مف بداية القرف أ
أصبح اآلخروف وىي أف المصرفية اإلسالمية انطمقت واثبت وجودىا و  االنطالؽ
أصبحت  لييا باحتراـ حتى نظرة البنوؾ المركزية، التي كانت تعادييا،إينظروف 

 تنظر أييا بنوع مف االحتراـ والتقدير وأيضا تشجعيا لتقدـ بدائؿ ومنتجات.

قدمييا لكف الوقوؼ عمى القدميف ال  ىوقفت اليوـ المصرفية اإلسالمية عم
ف بقيت حبيسة في سياج المرابحة إماـ فيي يكفي بؿ عمييا مواصمة السير إلى األ

فستظؿ تابعة آللية المرابحة وىي آلية تعني في النياية عالقة دائف بمديف مثميا 
مثؿ القرض والبنؾ التقميدي ىو عالقة دائف بمديف إقراض واقتراض وكذلؾ الحاؿ 

نتيي وجود ىذه السمعة في لحظة يفي المرابحة صحيح أنو يوجد فييا سمعة لكف 
 وقتية سريعة ثـ تنتيي العالقة إلى عالقة دائف ومديف.

 

  د. محمد دماس الغامدي          ىػ38/23/2543األربعاء في 
ـ34/22/3122        
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Abstract: This paper aims to review Al-Jazira Saudi Bank's 

experience in its transition experience from conventional to 

Islamic banking, by clarifying the historical transformation  

steps of and show the advantages of experience. The 

transformation experience undergone three phases: first, in 

1997, a decision making transformation and the second was " 

The classification of the bank products to legitimate and non 

legitimate products. It was found that (40%) of the banks 

products were Legitimate and (60%)  of the bank products were 

not compatible with Sharia requirements. The third phase was 

"The transition methodology selection stage". we  found that 

there were  three methodologies for transformation: the first is 

:The zero methodology i.e. assuming the bank was  recreated,  

and the second: " The parallel lines methodology" that was 

based on the idea of both systems operate separately but under 

one institutional frame work. The third was "gradual 

substitution methodology" which was adopted by the Bank. It 

was based on gradient replacement. The paper also analyzed the 

transformation constraints faced by the bank. 
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 عرض كتاب عقود التمويل المستجدة في المصارف اإلسالمية

 لمدكتور حامد ميرة دراسة تأصيمية تطبيقية
 البشيرمراجعة د. فضل عبدالكريم 

 معيد االقتصاد اإلسبلمي -باحث 
 المممكة العربية السعودية –جدة  – جامعة الممك عبد العزيز

fadul-1989@hotmail.com 

رقة إلى عرض ومناقشة كتاب عقود التمويل تيدف ىذه الو . المستخمص
 دراسة تأصيمية تطبيقية لمؤلفوالمستجدة في المصارف اإلسبلمية 

الدكتور حامد بن حسن ميرة، في طبعتو األولى الصادرة من دار 
رسالة م. فأصل ىذا الكتاب 2543الميمان لمنشر والتوزيع في عام 

مقارن من المعيد العالي عممية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقو ال
تناول  لمقضاء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية بالرياض.

حيث أشتمل الكتاب عمى مقدمة،  بالكتاب ومؤلفو،العرض تعريفا 
فصبل، وخاتمة، وثبتا لممراجع  22وتمييد، وأربعة أبواب، مقسمة إلى 

جرى عشر منتجا تمويميا ي 22والمصادر. وقد تناولت ىذه الفصول 
العمل بيا في كثير من المصارف اإلسبلمية، كعقود المرابحة بربح 
متغير، ومنتج المرابحة المدورة، وغيرىما، وقد تتطرق العرض إلى 
 مناقشة ىذه العقود من الناحية الفقيية في ضوء قرارات المجامع الفقيية،

 قرارات الندوات والمؤتمرات التي تنظميا الييئات والمؤسسات الماليةو 
. كذلك قدم العرض مناقشة اإلسبلمية لمناقشة مثل ىذه العقود المالية

 ابيانو  ،في المصارف اإلسبلمية المطبقةلنماذج من ىذه العقود  بلوتحمي
 لمزايا الكتاب المتعددة والمآخذ عميو.

                                                           
 41الموافق ىـ2544محرم  6، بتاريخ 21رقم  قدمت ىذه المراجعة في حوار األربعاء 

 م، وقد استفدت كثيرا من المبلحظات والتعميقات التي أبداىا السادة الحضور،3122نوفمبر
 .فميم مني ومن أخي الدكتور حامد ميرة جزيل الشكر والتقدير
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 تعريف بالكتاب 

 .طبيقيةدراسة تأصيمية ت: عنوان الكتاب: عقود التمويل المستجدة في المصارف اإلسبلمية
 .المؤلف: د. حامد بن حسن بن محمد عمي ميرة

 .م3122/ه2543دار الميمان لمنشر التوزيع الطبعة األولى :الناشر
 .من القطع المتوسط 832عدد الصفحات: 

أصل ىذا الكتاب رسالة عممية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقو المقارن 
بن سعود اإلسبلمية بالرياض  من المعيد العالي لمقضاء بجامعة اإلمام محمد

وأجازتيا لجنة المناقشة بتقدير ممتاز مع مرتبة  ه2542-21-34ونوقشت في 
 .الشرف األولى والتوصية بطباعتيا وتبادليا بين الجامعات

 ،وخاتمة ،فصبل 22 تكون الكتاب من مقدمة وتمييد وأربعة أبواب مقسمة إلى
 ،العقود المستجدة في التمويل بالمرابحةفالباب األول عن والمراجع.  وثبتا لممصادر

وتكون من ثبلثة فصول، الفصل األول عن المرابحة بربح متغير، والثاني عن 
والثالث عن شراء  تمويل المتاجرة في األسيم باليامش عبر عقد المرابحة،

 المديونيات المؤجمة عمى الغير.
مستجدة في التمويل أما الباب الثاني فأختار لو المؤلف عنوانا عن العقود ال

األول عن التأجير المقترن بوعد بالتمميك بأجرة  ،إلى ثبلثة فصول وقسمو ،باإلجارة
 ،متغيرة، والثاني عن شراء محافظ األعيان المؤجرة تأجيرًا مقترنًا بوعد بالتمميك

 .والثالث عن صكك الحقوق المعنوية
وتم تقسيمو  ،االئتمانوالباب الثالث عن العقود المستجدة في التمويل ببطاقات 

األول عن بطاقات التقسيط ذات الدين المتجدد )االئتمان  ،إلى ثبلثة فصول
والثالث عن بطاقات  ،والثاني تناول بطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابتة (،المدار

 .التقسيط ذات المديونية المقدمة
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والقروض تناول العقود المستجدة في السمم واالستصناع فأما الباب الرابع 
 ،ىما السمم واالستصناع بسعر السوق يوم التسميم ،وتكون من فصمين ،المتبادلة

  .والسحب عمى المكشوف بحساب النقاط
وعرفيا الباحث بأنيا  ،أشتمل التمييد عمى تعريف بعقود التمويل المستجدة

العقود التي أحدثت مما لم يكن في عصر التشريع، أو عقود التمويل التي تغير 
ب الحكم فييا نتيجة لما طرأ عمييا من تغير، أو عقود التمويل الحديثة التي موج

 تكونت وتركبت من عقود شرعية عدة.
ثم قدم الباحث تعريفًا لممصارف اإلسبلمية من حيث ماىيتيا ونشأتيا 
وتطورىا وحجميا، ثم تناول في المبحث الثاني أنواع عقود التمويل المصرفي من 

 :وقسميا إلى نوعين رئيسين ،ط العقود في الشريعة اإلسبلميةحيث موافقتيا لضواب
منتجات تمويمية قائمة عمى عقد واحد، كعقد السمم وعقد اإلجارة، ومنتجات قائمة 

 .كالعقود المركبة ،عمى الجمع بين أكثر من عقد في صيغة واحدة
لف التمويل بالقروض الربوية مبينا حقيقة القرض الربوي. ثم د تناول بعد ذلك

قصد بالتمويل قد و  ،الكاتب بعد ذلك إلى التفريق بين التمويل الربوي والتمويل المباح
 .ذاكرا ألوجو االختبلف بين النوعين من التمويل ،المباح ىنا التمويل اإلسبلمي

وقدم  ،وفي نياية التمييد استفاض الكاتب في بيان التمويل بالحيل الربوية
سواء أكان ىذا  ،يا إلى مقصود بطريق خفيتعريفا لمحيمة بأنيا ما يتوصل ب

الطريق المتوصل بو مشروعا أم غير مشروع، مبينا لمفرق بين الحيل الربوية 
الحيمة المحرمة التي ىي  في تعريف الباحثفالحيمة الربوية  .والمخارج الشرعية

ثبات الباطل والوصول إلى الحرام بطريق ظاىره اإلباحة  ،يقصد بيا إبطال الحق وا 
في حين أن المخرج  ،لحل التي تضافرت األدلة النقمية والعقمية عمى تحريمياوا

الشرعي ىو كل ما يتوصل بو إلى التخمص من الحرج واإلثم بوجو شرعي من غير 
 مخالفة مقاصد الشرع.
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 تعميق عمى عنوان الكتاب
قدم الباحث ثبلثة تعريفات لمعقود المستجدة نسبيا إلى محمد عثمان شبير في 

. وبالرجوع إلى الكتاب المشار إليو، تبين أن (2)و المعامبلت المالية المعاصرةكتاب
إلى محمد رواس قمعو جي في بحث لو بعنوان منيج معالجة أحال الدكتور شبير 

القضايا المعاصرة في ضوء الفقو اإلسبلمي، المنشور في مجمة الدراسات 
ن أن يحيل الباحث إلى اإلسبلمية والعربية العدد الخامس، فكان من المستحس

جي بدال عن اإلحالة إلى شبير، ومن ناحية أخري، فإن السياق العام و رواس قمع
الذي كان يتحدث عنو الدكتور شبير يخالف السياق الذي يتحدث عنو الباحث، 
فسياق الدكتور شبير عن المصطمحات التي أطمقيا الفقياء عمى المسائل التي 

نيا: القضايا المستجدة، والنوازل، والواقعات، استحدثت في عصورىم، والتي م
والفتاوي، ثم قدم بعد ذلك تعريًفا لمقضايا المستجدة وذكر أنيا المعامبلت الجديدة 

وذكر منيا النقود  -التي استخدميا الناس، ولم تكن معروفة في عصر التشريع، 
ييا نتيجة أو المعامبلت التي تغير موجب الحكم عم -الورقية وشركات المساىمة، 

كاشتراط الفقياء  -التطور الطبيعي لعبلقات اإلنسان، أو نتيجة لظروف طارئة،
أو المعاممة التي اشترك في  -لتسميم العقار بعد بيعو تسميم المفتاح لممشتري،

تكوينيا أكثر من صورة من الصور القديمة، ولكنيا تحمل أسماء جديدة، ومثاليا 
يادات االستثمار والسندات. وقد قام الباحث بتعريف الفائدة في البنوك التجارية، وش

العقود المستجدة وصاغيا بما ينسجم مع أغراض الدراسة، ال كما نقميا عن شبير 
الذي كان يتحدث عن القضايا المالية المعاصرة وليس العقود المستحدثة، وكان من 

 عن العقود األفضل أن يكون العنوان مباشرا ومعبرا، فيكون العقود المركبة بدال
حيث شكمت العقود المركبة نسبة كبيرة من العقود المبثوثة في ثنايا  المستجدة،

                                                           

دار النفائس لمنشر  ،المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي ،( محمد عثمان شبير2)
 األردن. -والتوزيع
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الكتاب، ومن ناحية أخرى فالعقود المركبة يمكن أن تكون عقودًا مستجدة، بينما 
العقود المستجدة تعني المركبة وغيرىا، و كان من المستحسن ترجيح تعريف واحد 

 لى ذلك.بدال عن التعميم واإلشارة إ
تناول الباحث عددا من العقود المطبقة في المصارف اإلسبلمية، ونظرا 
لكثرتيا يصعب عرضيا جميعا وبسطيا بصورة مفصمة، لذلك سيتم تناول بعضيا 

 في ىذا العرض وفق التالي:

 المرابحة بربح متغير
ليو آيقول الكاتب إن من ابرز التحديات التي تواجو المصارف اإلسبلمية ىي 

خاصة في ظل تذبذب  ،يد الربح أو الثمن في عقود التمويل طويمة األجلتحد
وارتفاع معدالت التضخم، فالمصرف ال يرضي بتحديد الربح بمقدار  ،األسعار

ثابت خشية االرتفاع في المستقبل، والممول ال يرضي بدفع ربح أكثر من السوق، 
تصل إلية معدالت لذلك تمجا المصارف إلي وضع الحد األعمى الذي تتوقع أن 

األرباح أثناء مدة التمويل، ونتيجة لذلك ربما تفقد المصارف جزء من عمبلئيا في 
ظل المنافسة في السوق )مصارف تقمديو أو إسبلمية(، وىنالك حاالت واقعية تشير 
إلي خبلف نشاء بين العمبلء وىذه المصارف بسب ىذه اإلشكالية، لذلك لجاءت 

ويتم تطبيقيا عبر  ،أىميا المرابحة بربح متغير ،ئلبعض المصارف إلي طرح بدا
فقط في إقساط  األرباحصل المديونية في نياية المدة، وسداد أسداد  األولىآليتين: 

توزيع سداد األصل والربح عمى أقساط دورية  الثانيةو دورية طوال مدة المديونية. 
 طوال مدة المديونية.

أىم ما يبني عمية  مبينا أن ،لتحميلبالشرح وا آليةقدم الباحث تصويرا لكل 
وقد بذل  ،حكم ىذا المنتج ىو تحريره من الجيالة والغرر المؤثر وغير المؤثر

وتنزيل ذلك عمى حكم  ،بين الغرر اليسير والغرر الفاحش قريفالباحث جيده في الت
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بتحريم  األول :بين المعاصرين عمى قولين فالمرابحة بربح متغير. عارضا لمخبل
وذىب إلي ذلك جميور من المعاصرين من الفقياء  ،بحة بربح متغيرالمرا

والباحثين، وعدد من الييئات الشرعية في المصارف والمؤسسات المالية اإلسبلمية 
وممن نص عمى ذلك المجمس الشرعي لييئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات 

ر األسعار التي نظميا المالية اإلسبلمية، وندوة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجمة بتغي
المعيد اإلسبلمي لمبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك اإلسبلمي لمتنمية، 

منيم عبد الستار أبوغدة، ومحمد  ،ك الببلد، وفقياء معاصريننوالييئة الشرعية لب
القرى، وسامي السويمم، ودليميم في ذلك ما نص عمية فقياء الحنفية والمالكية 

وعمدة استشيادىم في  ،مى اشتراط العمم بالثمن لصحة البيعوالشافعية والحنابمة ع
وسمم( عن  واهلل عمي ىذلك حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنة )نيي رسول اهلل صم

بيع الغرر. بل إن اإلمام النووي قد نقل االتفاق عمى اشتراط العمم بالثمن وتحديده 
 عند التعاقد لصحة البيع.

ق بأن العمم المشترط تحققو في الثمن إنما ىو قدم الباحث مناقشة لمدليل الساب
العمم الذي ينفي الجيالة الفاحشة والغرر المؤدي إلي الشقاق والنزاع، وأن الثمن في 

ن كان مقداره غير محدد في مجمس  ، إال أن العاقدين العقدالمرابحة بربح متغير وا 
المرابحة بربح ن جيالة الثمن في إوما، وعمية فمقد حدداه في المجمس معيارا مع

 متغير ال تؤدي إلى الشقاق، وبذلك تنتفي عنيا الجيالة المحرمة المفسدة لمعقود.
قد قرر جواز  ،كذلك أن ممن نقل اتفاقو من أىل العمم عمى اشتراط العمم بالثمن

جممة من المسائل والفروع التي ال يتحدد فييا الثمن بمقدار معين في مجمس العقد، 
نما يؤول إلي الع مم بعد تفرق العاقدين عن مجمس العقد عمى وجو ال يؤدي إلى وا 

الشقاق والنزاع. يضاف إلي ذلك إلي أن كل غرر وجيالة يفسد العقد، فينالك 
الغرر اليسير والغرر الفاحش. بل إن نيي الشارع عن الجيالة والغرر ليس المراد 

 ج.ر حي الا لوقعت األمة فإذ لو كان ذلك مرادً  ،مطمق الغرر والجيالة وب
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منيا أن العمم بالثمن  ،ذكر الباحث إجابة عن المناقشة السابقة في عدة أوجو
ال يستمزم تحديده بمقدار  –الذي حكي اتفاق الفقياء عمى اشتراطو لصحة البيع  –

ن ربط الثمن اآلجل بمؤشر عام منضبط يتجدد في أمعين معموم في مجمس العقد و 
أن أيمولة الجيالة أو الغرر إلي العمم عمى وجو  ال يسمم والمستقبل ال يكفي. ثم أن

نما  غير مؤد إلي الشقاق ضابط لمتفريق بين الغرر اليسير والغرر الفاحش، وا 
بين الغرر ىو أيمولة الغرر إلي العمم عمى وجو  والضابط الذي يصح التفريق ب

  .ليس فيو ربح ألحد العاقدين

مل عمية المرابحة تن ما تشأتسميم بمع ال والباحث عمى المناقشة السابقة بأن رد
بربح متغير تؤول إلى العمم عمى وجو فيو ربحا ألحد العاقدين، وخسارة لؤلخر، إال 

إذا يمزم لمحكم  أن توفر ىذا الضابط غير كاف لمحكم عمى الغرر والجيالة بالتحريم،
ًرا، وأن عمى الغرر والجيالة بالتحريم اشتمالو ألربعة ضوابط، ىي أن يكون الغرر كثي

 يكون في المقصود عميو أصالة، وأال تدعو إلي العقد المشتمل عمى الغرر حاجة،
وأن ال يكون الغرر آيبل إلي العمم عمى وجو ليس فيو ربح ألحد العاقدين وخسارة 

وعمية فإن الغرر الذي اشتممت عمية المرابحة بربح متغير ليس من الغرر  .لؤلخر
فإن  ،نة بالحصة األكبر الثابتة منة، ومن ناحية أخرييسير جدا مقار  والمحرم، إذ أن

 . ىذه الصيغة مما تدعو إلييا الحاجة وتتحقق بيا مصمحة العاقدين
بجواز المرابحة بربح متغير، وممن ذىب إلي ذلك يوسف  القول الثاني

في  أن األصل ألول: اأدلة يبنى عمى ثبلثة ومستنده في ذلك يعبداهلل الشبيم
امبلت والعقود الصحة واإلباحة، ما لم يرد دليل صحيح عمى التحريم العادات والمع

. والمنع، وىذا ىو مذىب جميور العمماء، كما نسبو ليم اإلمام ابن قيم الجوزية
وىو مذىب الشافعية في وجو عندىم، واإلمام أحمد في رواية، واختار ذلك شيخ 

 اإلسبلم ابن تيمية.
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حة بربح متغير من اتفاق العاقدين في إن ما اشتممت عميو المراب الثاني 
مجمس العقد عمى معيار منضبط معمم يتحدد بو الثمن في المستقبل عمى وجو 
يغمب فيو الظن، أنو ال يؤدي إلى الشقاق والنزاع يعد مقدارا كافيا لتحقيق العمم 
بالثمن، قياسًا عمى ما قرره بعض الفقياء من جواز جممة من البيوع التي لم يتحقق 

يا العمم بالثمن، ولكنو آيل إلى العمم عمى وجو ال يؤدي إلى الشقاق والنزاع ومن في
 أمثمة ىذه البيوع ما يمي:

ووجو الشبة بين البيع بسعر  البيع بسعر السوق، أو بما ينقطع بو السعر، -أ
السوق والمرابحة بربح متغير، أن كبلىما يشتمل عمى عدم تحديد الثمن عند 

 اقدين قد عينا المعيار المنضبط في عقد المرابحة بربح متغير. التعاقد، ولكن الع
بيع الجممة بسعر الوحدة، كالمكيبلت والموزونات والمزروعات، عمى بيع  -ب

بعض منيا دون تحديد إجمالي الكمية المبيعة، وىي ما يطمق عمية )بيع بعض 
، والحنابمة في كما جوز ذلك المالكية في قول عندىم(، الصبرة كل قفيز منيا بدرىم

 رواية، قياسا عمى ما لو آجره الدار كل شير بدرىم.
أو  -البيع بشرط النفقة مرة معمومة. فقد ذىب الحنابمة إلي صحة البيع  -ج 
 .الذي يكون الثمن فيو اتفاق المشتري عمى البائع، أو ولده أو زوجتو-اإلجارة 

باألجرة، استدالال بعموم ، اتفاق الفقياء عمى اشتراط العمم الدليل الثالثأما 
قولو تعالى: )يا أييا الذين آمنوا ال تأكموا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون تجارة 
لحاقا بما اتفق عميو الفقياء من اشتراط العمم بالثمن  عن تراض منكم ... اآلية( وا 

 في البيع، إذ اإلجارة بيع منافع. 
بربح متغير ربح الباحث جواز بعد مناقشة أدلة المجيزين لبيع المرابحة 

المرابحة بربح متغير وفق عدد من الضوابط منيا: استجماع شروط صحة 
جال حموليا آتحديد أقساط الثمن و  آليةوالبد من اشتمال العقد عمى بيان  ،المرابحة
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بشكل واضح ينفي عنيا الجيالة، وأن يحدد العاقدان في مجمس العقد معيارا أو 
النزاع بينيما في تحديده، وقد  قوال يتطر  بعممو،قل العاقدان مؤشرا منضبطا ال يست

 مقول الثاني إلي قوتو ووجاىتو.ل وأسباب ترجيحالباحث عزا 
 تعميق
المصارف اإلسبلمية تعاني كثيرا من تغير األسعار ليس في المربحات  

نما أيضا في المرابحات قصيرة األجل، فيي تتعرَّض  طويمة أو متوسط األجل، وا 
مخاطر أسعار الفائدة، ولكن بطريقة مختمفة عن المصارف التقميدية. حيث  إلى

معدل الفائدة  إلىإنيا تعتمد في تقدير ىامش الربح في المرابحات وغيرىا، استنادًا 
السائد في األسواق )الميبور(. ومعموم أن أسعار الفائدة ترتبط بالتغير الذي يطرأ 

أسعار الفائدة صعودًا وىبوطًا. وما تعانيو عمى حركة السوق، فتتأرجح ِتبعًا لو 
أن أسعار الفائدة يمكن أن تتغير أكثر من  ،المصارف اإلسبلمية في ىذا الشأن

مرة خبلل العام الواحد، في حين تظل نسبة ىامش الربح ثابتة طوال العام، لذلك 
يصعب عمييا تعديل ىذه النسبة لتتماشى مع التغيرات التي حدثت في أسعار 

، وعبلجا لذلك ترفع من ىامش الربح. فمشكمة المصارف اإلسبلمية ليست ئدةالفا
نما في عقود  مقصورة في عقود المرابحات طويمة األجل، كما يزعم الباحث، وا 

 التمويل قصيرة األجل أيضا.

األمر اآلخر، فإن ترجيح الباحث لبيع المرابحة بربح متغير والضابط الذي 
 :أشار إليو، يرد عميو باآلتي

الشبيمي في بحث لو عن المرابحة اكتفى الباحث برأي واحد تفرد بو يوسف 
توثيقو غير مكتمل( من جممة المعاصرين من الفقياء والباحثين في االقتصاد )

اإلسبلمي، وىذه مسألة فييا نظر، فبل يمكن قبول رأي واحد في مثل ىذه األمور 
ار مجمعي، أو قرار لمؤسسات المعقدة، وكان األولى أن يكون ىناك استشيادا بقر 
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مالية إسبلمية، أو ىيئة رقابة شرعية في أي بنك من البنوك اإلسبلمية. ومن ناحية 
أخرى فإن الحجج التي استند إلييا يوسف الشبيمي في إجازتو لممرابحة بربح متغير 
قياسا عمى ما قرره الفقياء من جواز جممة من البيوع التي لم يتحقق فييا العمم 

ن، حوليا خبلف فقيي واسع بسطو الباحث، وىو في نتيجتو ال يؤدي إلى بالثم
الجواز، بل يؤدي إلى المنع. إضافة إلى ذلك، فإن الضوابط التي خمص إلييا 
الباحث إلجازة ىذه الصيغة، ىي ضوابط عامة البد من توافرىا في عقد المرابحة 

نما أعاد ما ىو موجود ابتداء حتى يمكن إجازتو، لذلك لم يضيف الباحث جديدا، و  ا 
سابقا من شروط لصحة عقد المرابحة، وألحقيا في عقد المرابحة بربح متغير. 
عبلوة عمى ذلك، فإن األسباب التي دعت الباحث إلى جواز ىذه المسألة باعتبارىا 
من أىم المشكبلت التي تواجو المصرفية اإلسبلمية ال يعد مبررا كافيا، ولو كان 

لجازت بناء عميو الكثير من صيغ التمويل. وعميو كان عمى ذلك مبررا كافيا، 
الباحث أن يتوقف وال يرجح رأيا في مثل ىذه األمور حتى يستوفي الموضع حظو 

 من النقاش.

 شراء المديونيات المؤجمة عمى الغير
نشاء في الواقع ما يسمي بشراء المديونيات المؤجمة لمبنوك،  ويذكر الكاتب أن

فردا كان أم منشاة إلي مصرف ليسد عنة أو يمولو،  –قدم مدينويراد بذلك أن يت
آلية محددة، ويستفيد المدين من  فقليتمكن من سداد دينة القائم لدائن آخر، و 

التسييبلت التي تقدميا البنوك الممثمة في تخفيض الدين القائم في ذمة العميل من 
خبلل المدة،  باحاألر خبلل تخفيض الربح الثابت المرتفع. فقد تنخفض نسبة 

إضافة إلي تخفيض مقدار القسط الشيري الذي يستقطع من راتب العميل، بجانب 
الحصول عمى خدمة مصرفية أفضل في حالة انتقال العميل إلي مصرف آخر. 

 كذلك يمكن لمعميل أن ينتقل من بنك تقميدي إلي مصرف إسبلمي. 
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آلية شراء المديونيات  ويشير الكاتب إلي قرارات المجامع الفقيية التي تحرم
المؤجمة عمى الغير التي تنتيجيا البنوك التقميدية، كما ورد في قرار مجمع الفقو 

وقرار مجمس المجمع الفقيي برابطة  ،212/5/22اإلسبلمي الدولي ذي الرقم 
، وفي ضوء ذلك سعت ةالعالم اإلسبلمي في مكة المكرمة في الدورة السادسة عشر 

 األولمنتجان،  تي استحدثت بدائل مقبولة شرعا من أبرزىاالمصارف اإلسبلمية ال
رة، إذ يقوم البنك بتقديم طمب شراء دين عممية ضشراء المديونيات المؤجمة بسمع حا

المدين مقابل سمعة تقل قيمتيا بقدر بسيط عن مبمغ الدين، وفي الوقت نفسو يمنح 
 .ا من أصل المديونيةا مناسبً العميل خصمً 

فيو إنشاء دين جديد لمعميل مع اشتراط دينة األول، وىذا  اني،الثأما المنتج 
كما  المنتج من أبرز البدائل التي حظيت بتطبيق واسع في المصارف اإلسبلمية

، ويتم ذلك عبر إبرام عقد تمويل مباح مع العميل، واشتراط سداده يزعم الباحث
ك، ضمن شروط لدينة القائم لمبنك األول، وتحويل راتبو عمى المصرف بعد ذل

جراءات محددة، إال أن المصارف تختمف في تطبيق ىذه اآللية فبعض  ،وا 
المصارف تمنح التمويل من خبلل التورق المصرفي المنظم في السمع الدولية، 
وبعضيا في السمع المحمية، وبعضيا في األسيم، إضافة إلي اختبلف المصارف 

 لمديونيات.في اآلليات والشروط والضمانات التي توثق ىذه ا
فالقول استعرض الباحث حكم منتج شراء المديونيات المؤجمة بسمع حاضرة، 

في أشير  –وذىب إلية جميور أىل العمم من الحنفية والشافعية والحنابمة  األول
الروايتين، وىو ظاىر المذىب والصحيح المفتى بو إلى تحريم بيع الدين المؤجل 

ن من شروط صحة البيع يميم في ذلك، أودلا، من غير المدين بثمن حال مطمقً 
المجمع عمييا القدرة عمى تسميم المبيع، وىو ما ينتفي عن بيع الدين من غير من 

أن المالكية  والقول الثاني. يوفيوألن المدين قد يجحد الدين، أو ال  ىو عمية،
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ذىبوا إلي التفريق بين دين السمم وغيرة، فان كان دين سمم جوزوا بيعة من غير 
 ،لمشافعية من وجو عندىم والقول الثالثلمدين بثمن حال إذا لم يكن طعاما، ا

حمد في رواية اختارىا شيخ اإلسبلم ابن تيمية وابن القيم، إلي جواز بيع أواإلمام 
الدين المؤجل من غير من ىو عمية بثمن حال دون التفريق بين دين السمم وغيرة. 

من غير المدين شريطة انتقاء الربا  وقد رجح الباحث جواز بيع الدين المؤجل
 جواز ىذه الصورة. أفتت ب التي المجامع الفقييةفي ضوء قرارات والغرر 

 العقود المستجدة في التمويل باإلجارة 
ليذا العنوان تناول تعريف اإلجارة في المغة  واسعاً  افرد الباحث حيزً أ

 وقد قسم .ىذا العقد واالصطبلح والمزايا المالية واالقتصادية التي اختص بيا
عدة عقود التمويل باإلجارة إلي ثبلثة أنواع رئيسة يندرج تحت كل نوع منيا  الباحث

التمويل من خبلل عقد التأجير التشغيمي )غير مقترن بوعد  :، ىيعقود تمويمية
بالتمميك(، والتمويل من خبلل عقد التأجير المقترن بوعد بالتمميك، والتمويل من 

صكوك  -جارة، ومن أبرزىا صكوك ممكية األعيان المؤجرة خبلل صكوك اإل
ومثاليا أن يقسم مالك عين منفعة ىذه العين إلي أجزاء مماثمة، ويمثل  -المنافع 

كل جزء من ىذه المنفعة بصك يفصل فيو أحكام تمميك ىذه المنفعة لمدة االنتفاع 
 وصكوك الخدمات وصكوك الحقوق المعنوية. –وطريقتو وقيمتو 

ش الباحث حكم التأجير المقترن بوعد بالتمميك باعتباره من أىم عقود ناق
بدراسات مستفيضة، وألفت فيو العديد و  ،التمويل المعاصرة التي حظيت بإقبال كبير

من الكتب والرسائل العممية. وكان محل اىتمام المجامع الفقيية والييئات الشرعية، 
، وقد رجح الباحث جواز ىر أخر فقد صدرت الفتاوى بجواز صور منة وتحريم صو 

 ىذا العقد وفق الضوابط اآلتية: 
 .إال يتوارد عقدان مختمفان في وقت واحد عمى عين واحدة -
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تحديد آلية تمميك العين نفيا لمشقاق والنزاع، أما بالبيع بثمن رمزي أو بثمن  -
 ....الخ حقيقي أو الوعد باليبة

يجوز تضمين المستأجر  أن يكون ضمان العين المؤجرة عمى المؤجر، وال -
 إال في حال تعدية أو تفريطو.

أن تكون نفقات الصيانة األساسية عمى المؤجر ال عمى المستأجر طوال  -
 .العقد مدة

 تعميق 
من اإلشكاالت الرئيسة في عقد اإلجارة المنتيية بالتمميك التي لم يناقشيا 

داد مجموعة من الباحث في تناولو ليذا العقد، ىي إفبلس المؤجر لمعين بعد س
األقساط، وىل يتقدم مالك العين عمى سائر الدائنين في استيفاء حقو من المؤجر 
المفمس؟ األمر اآلخر يتعمق بتداول المصارف اإلسبلمية لعقد اإلجارة عمى أنو 
إجارة، بينما ىو بيع بثمن مؤجل وال يجوز تداول سندات اإلجارة إال بقيمتيا 

رف اإلسبلمية من خطاء تداوليا لسندات اإلجارة االسمية، وما تقع فيو المصا
 .(3)باعتبارىا حقوقا عينية

 صكوك الحقوق المعنوية -
وابتدره بتعريف الصك وماىيتو،  ،تناول الباحث صكوك الحقوق المعنوية

( ويراد بو تحويل securitizationفالتصكيك أو التوريق أو التيسير ىو ما يعرف بــ )
الصكوك بأنيا  وقد عرفعقود إلي أدوات مالية متداولة الموجودات من األصول وال

مالية محدودة لمدة تمثل حصصا شائعة في ممكية أعيان أو منافع أو  اأوراق
خدمات، تخول مالكيا منافع وتحممو مسؤوليات بمقدار ممكيتو. ثم عقد مقارنة بين 

ضيما ا مالية ومتداولة غر نيما أورقً أالصكوك والسندات فكبلىما يتفقان في 
                                                           

 بالتمميك ىل ىي إجارة أم تمميك؟ اإلجارة المنتيية، حمد أنس الزرقا( م3)
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األساسي التمثيل، ومن خبلليما يمكن أداء وتنفيذ وظائف اقتصادية ميمة، 
 .غراض المختمفةألكالتحكم في حجم السيولة النقدية وتمويل ا

في أن السندات أورقا مالية  يتمثلإما وجو االختبلف في نظر الباحث  
الصك  مالية مباحة مييكمة بناء عمي عقود شرعية، وأن امحرمة، والصكوك أورق

أو في العقود واألعيان  ،يمثل حصة شائعة في األعيان أو المنافع المستيمكة
ا في ذمة مصدرة، إضافة إلي أن عوائد المعدة لمربح، في حين أن السند يمثل قرضً 

نما ناشئة عن ربح العقود التي بنيت  الصكوك ليست التزما في ذمة المصدر، وا 
أعيان مؤجرة، فعائد الصك متحقق ىيكمة الصكوك، فمو كان الصك صك  عمييا

ن كان صك مضاربة، فعائد  في األجرة التي يدفعيا مستأجر األعيان المييكمة، وا 
بينما عوائد السندات ىي التزام من مصدر  الصك يتحقق من ربح المضاربة،

 السند، وىي ثابتة في ذمتو يمزمو الوفاء بيا في مواعيد استحقتيا. 

أن الصكوك ورقة مالية أشار الكاتب إلى سيم وفي الفروق بين الصكوك واأل
ومن جية الشركة  قميمة المخاطر، بينما األسيم ورقة مالية ذات مخاطر عالية،

بينما األسيم حصة مشاعة في  المصدرة أن الصكوك أداة تمويل خارج الميزانية،
فحاصل الصك ممول لمشركة المصدرة، إما مالك السيم فيو  رأس مال الشركة،

 لحصة مشاعة في رأس مال الشركة.شريك 
ثم تطرق الباحث إلي العبلقة بين الصكوك وعقود التمويل اإلسبلمية المجمعة 

مجيبا عن أن الصك ورقة مالية تتسم بجميع خصائص  متسائبل عن الفرق بينيما،
األوراق المالية المتمثمة في أنيا ذات قيمة متساوية عند إصدارىا وعدم قابميتيا 

نيا ذات مسؤولية محدودة،  لمتجزئة في لمتداول. وعمية  وقابمةمواجية المصدر، وا 
ا ال يمكن مكالمرابحة واالستصناع وغيرى ،فإن كثيرا من العقود التمويمية الجائزة

بينما العقود  ألنيا تمثل مديونية في ذمة المدين، ،تحويميا إلي صكوك متداولة
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مثل دينا حتي تكون متداولة، الشرعية التي تييكل عمييا الصكوك يجب أن ال ت
  .كاإلجارة والمضاربة والمشاركة والوكالة في االستثمار

 خصائص الصكوك ومزاياها
 ،يز في الصكوك من انضباطيا بالضوابط الشرعيةييقول الكاتب يأتي التم 

وأن ىيكمتيا مبنية عمى العقود الشرعية، إضافة إلي كونيا بديبل لمسندات التي 
الفقيية، كمجمع الفقو اإلسبلمي المنبثق عن منظمة المؤتمر حرمتيا المجامع 

م. ثم 2:99ىـ، ولجنة الفتوى باألزىر الشريف في 2521اإلسبلمي في عام 
تعرض الباحث لمدور االقتصادي لمصكوك في أنيا أداة لمتحكم في السياسة النقدية 

نيا أداة فاعمة في التعامل بين البنوك اإلسبلمية والبنوك المرك زية إضافة إلي وا 
دورىا في تنوع مخاطر االستثمار وفي سد الحاجات التمويمية لبناء المشاريع. 
ونظرا لدورىا المتعاظم في التمويل فقد نمت إصدارات الصكوك بشكل كبير، وقد 
قدرت دارسة نشرت عمى موقع البنك الدولي أن خبراء الصيرفة اإلسبلمية يقدرون 

إلسبلمية ثبلثة تريميونان دوالر بحمول عام أن يبمغ حجم إصدارات الصكوك ا
 )نقبل عن صحيفة االقتصادية(م. 3126

أشار الكاتب إلي تعدد أنواع الصكوك، فمنيا الصكوك القابمة لمتحويل إلي 
أسيم في رأس مال الشركة المصدرة عمى أساس سعر تحويمي يتحدد في العادة 

ا بين استيفاء قيمة عند إصدار الصك، وفي الغالب يكون حامل الصك مخير 
الصك، وبين امتبلك أسيم في الشركة المصدرة، ومن أمثمة ىذه النوع من 
الصكوك صكوك شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي لؤلوراق المالية 

م، ومنيا الصكوك القابمة لمتبديل بأسيم، وىي ذات أجل معموم 3118عام في 
إلي أسيم في رأس مال شركة آخري غير  يكون الخيار لحامميا في تحويل الصك

الشركة المصدرة عمى أساس سعر تحويمي يحدد في العادة عند إصدار الصك 
 .كصكوك شركة خزانة ماليزيا
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 برز مستجدات الصكوكأ
التوسع الكمي في  في الصكوك من أبرز المستجداتيقول الكاتب إن 

ة في العالم حتي قدرت بعض الدراسات أن حجم الصكوك المصدر  حيث إصدارىا،
) كان ينبغي تحديد ىذه مميون دوالر أمريكي. 276م بمغ قرابة 3119نياية 

كذلك التوسع الجغرافي في اإلصدار، فمم يعد اإلصدار  الدراسات بدال عن التعميم(
ندونيسيا وسنغافورة أحكرا عمى دولة أو إقميم، بل ىنالك تنافس كبير في ماليزيا و 

ان ودول الخميج إلي تركيا وبريطانيا. ومن أىم التطورات واليابان والصين وباكست
وان بماليزيا بالمتعمقة بتفعيل الصكوك، تدشين أسوق مالية ثانوية لتداوليا كسوق ل

وسوق دبي لؤلوراق المالية. ومما يزيد من تفعيل وميزات الصكوك  ،وسوق البحرين
ر فييا، فقد أطمقت إطبلق مؤشرات لمصكوك اإلسبلمية، وتأسيس صناديق لبلستثما

سيتي جورب وداوجونز أول مؤشر عالمي لمصكوك من خبلل المنتدى المالي 
م، بجانب ذلك إصدار جممة من األنظمة 3117اإلسبلمي في دبي في عام 

والتشريعات المنظمة لمصكوك كما حدث في ماليزيا من ىيئة السوق المالية 
درة عن ىيئة األوراق المالية في اإلسبلمية، والئحة إدراج الصكوك اإلسبلمية الصا

 .م3116اإلمارات العربية المتحدة في 

 الحقوق المعنوية
ن مصطمح الحقوق المعنوية من المصطمحات الجديدة التي أأشار الباحث إلي 

لم ترد في مصنفات الفقياء المتقدمين إال إنيم تعرضوا لجوانب عدة مما يشتمل عمية 
مفة في بيان حقيقة المال والممك والحق. ومن عموم ىذا المصطمح في سياقات مخت

واإلمام القرطبي، واإلمام  أمثمة ذلك تقسيم بعض األئمة كالعز بن عبد السبلم،
 الشاطبي، لمحقوق باعتبار مستحقييا إلي أربعة أقسام: ىي حق خالص هلل،

 ،كالديون، وحق مشترك حق اهلل فيو غالب ،كاإليمان، وحق خالص لمعبد
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كحد القذف. إما بعض األئمة كابن  ،مشترك، حق العبد فيو غالب كالقصاص، وحق
م حق دمي، وقس  آلفقد قسم الحقوق إلي نوعين: ما ىو حق هلل، وما ىو حق  قدامة،

 . اآلدمي إلي ما ىو مال، وما ليس بمال، كالقصاص وحد القذف

غير مادي  شيءعرف الباحث الحقوق المعنوية بأنيا سمطة لشخص عمى 
ومن أنواع  .كره أو خيالو أو نشاطو، كحق المؤلف في مؤلفاتو العمميةىو ثمرة ف

االسم التجاري والممكية الفكرية أو األدبية  الحقوق المعنوية في الحياة المعاصرة،
وبحسب قرار مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي في دورتو الخامسة بالكويت  .والفنية

اصة ألصحابيا، وأصبح ليا في فإن ىذه الحقوق خ ،م2:99المنعقدة في ديسمبر 
العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة يعتد بيا شرعا، فبل يجوز االعتداء عمييا. 
ويجوز التصرف في االسم التجاري أو العبلمة التجارية ونقل أي منيا بعوض 

 مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش.

 حكم صكوك الحقوق المعنوية
تكيف ىذه الصكوك في قالب واحد، إذ من أشار الكاتب إلى صعوبة حصر و 

الممكن أن تتخذ إشكاال وصورا مختمفة في ضوء ىذه الييكمة التي تبنى عمييا، وقد 
أشار الباحث إلي جواز تصكيك ىذه الصكوك، شريطة أن تكون العقود الشرعية 
التي بنيت ىيكمة الصكوك عمييا مستوفية ألركانيا وشروطيا، وأن ال تتضمن 

ض مقتضاىا أو يخالف أحكاميا، وأن يكون محل التصكيك حقا معنويا شرطا يناق
متقوما شرعا يصح بيعة والتصرف فيو، فبل يجوز أن يكون محل التصكيك حقا 

مل ىذه الييكمة عمى حيمة ربوية، كالييكمة القائمة عمى تمعنويا في محرم، وأال تش
وأن يشارك حامل  صيغة بيوع العينة، وأن ال يكون بيع الحق المعنوي صوريا،

الصك في الغنم، وأن يتحمل من الغرم بنسبة ما تمثمو صكوكو من ممكية الحق، 
إضافة إلي عدم تقديم المصدر أو مدير موجودات الصكوك ضمانا ألصل قيمة 
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الصك في ضوء قرار مجمع الفقو اإلسبلمي في دورتو التاسعة عشرة المنعقدة في 
 م. :311اإلمارات في 

 دة في التمويل ببطاقات االئتمانالعقود المستج
 :ناقش الباحث تحت ىذا العنوان ثبلثة أنواع من بطاقات االئتمان ىي

بطاقات التقسيط ذات الدين المتجدد )االئتمان المدار(، وبطاقات التقسيط ذات 
 الرسوم الثابتة، وبطاقات التقسيط ذات المديونية المتقدمة.

إن بطاقات ة خاصة في الدراسة، حيث يقول الباحث اكتسب ىذا العنوان أىمي
االئتمان أداة مدفوعات مقبولة في جميع إنحاء العالم، وتتيح لحامميا باإلضافة إلي 
سداد مدفوعاتو االستفادة من التمويل في المصارف وفق شروط محددة. وقد قسم 
الباحث بطاقات االئتمان من حيث آلية سداد مديونيتيا إلي نوعين: ىما بطاقات 

بطاقات  :، وأشار إلى أن ليا أسماء عدة منيا(charg cardاالئتمان غير المدار )
االئتمان غير المتجدد، وبطاقات االعتماد، وبطاقات الخصم الشيري التي تمنح 
حامميا حدا ائتمانيا لشراء السمع أو الخدمات، أو السحب النقدي في مواعيد دورية 

وتأجيل سداد محددة، ويخير حامميا لتسديد كامل المديونية نقدا، أو جزء منيا، 
الباقي وتقسيطو من خبلل عممية تورق مصرفي يسدد بحصيمتو دين البطاقة 
الحال، ثم يصدر البنك كشفا شيرًيا بمقدار ما اقترضو حامميا، ويعطي ميمة سداد 
تمغي بعده البطاقة، ومن ثم يتخذ البنك إجراءات قانونية مع احتساب غرامات 

الثاني ىي بطاقات االئتمان المدار، وتختمف تأخير في المصارف التقميدية، والنوع 
عن األولي في أن مصدر البطاقة وغير حامميا يخير بعد صدور كشف حسابو 

بقي عمى تالشيري بين سداد المديونية بالكامل، أو سداد حد أدني منيا وتجزئة ما 
 إقساط شيرية محددة.
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ستخدمة في البنوك قدم الباحث تعريفا لبطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابتة الم
اإلسبلمية التي تتيح لحامميا تقسيط مديونيتو شارحا أن فكرتيا تقوم عمى وضع حد 
أتماني لمبطاقة، ىو أقصي ما يمكن لحامميا أن يقترضو مقابل رسوم ثابتة يدفعيا 
حامل البطاقة سواء اقترض بالبطاقة أم ال. ويذكر الباحث أن الفقياء المعاصرين 

تحريم الرسوم مطمقا، والي  القول األول لرسوم عمى ثبلثة أقوال:اختمفوا في حكم ا
والشيخ عمي السالوس، فعبلقة  و،خ عبداهلل بن بييوالش ،ذلك ذىب الشيخ بكر أبوزيد

حامل البطاقة مع مصدرىا عبلقة ضمان، فأخذ الرسوم ىو في حكم أخذ األجر 
رة يدفعيا حامل عمى الضمان المحرم، إضافة إلي أن رسوم إصدار البطاقة أج

البطاقة مقابل عدد مرات استخداميا وىو مجيول عند التعاقد، فكان العقد بذلك 
 مشتمبل عمى الغرر والجيالة.

، فجواز قرض المصدر لمرسوم مطمقا وذىب إلي ىذا الرأي القول الثانيو 
وندوة  المجمس الشرعي لييئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية،

عن  ةة الثانية عشرة، وعدد من الفقياء قياسا عمى أن رسم الخدمة أجرة محددالبرك
 خدمة معمومة.

، فجواز الرسوم بمقدار التكمفة الفعمية لئلصدارة، وال يجوز أما القول الثالث
االسترباح من ىذه الرسوم، وىو ما قرره مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي، والييئة 

يئة الشرعية لبنك الببلد، وىذا القول ينتفي بو الشرعية لمصرف الراجحي، والي
الغرر عن المتعاقدين، فمنع االسترباح من ىذه الرسوم ينفي عن البطاقة ربا 
القرض، وأن تقدير التكمفة الفعمية يتسق مع ما قرره الفقياء من جواز أخذ المقرض 

و عمى لمتكمفة الفعمية لمقرض من المقترض وكون نفقات تسميم القرض والوفاء ب
المقترض، وقد رجح الباحث القول الثالث لقوة دليمو وسبلمة مناقشتو، كما ظير لو 

 .الثابتةتحريم بطاقات التقسيط ذات الرسوم 
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 بطاقات التقسيط ذات المديونية المقدمة
يقول الكاتب تفتت أذىان مطوري المنتجات في بعض المصارف اإلسبلمية 

تجنب بناء عبلقة حامميا بمصدرىا عمى عقد إلي ىيكمة بطاقة ائتمانية تقوم عمى 
القرض وتتمركز ىيكمتيا في إنشاء مديونية عند إصدار البطاقة يمول منيا العميل 

ثم يودع ىذا المبمغ في  ،من خبلل أحد عقود التمويل الشرعية، كالبيع اآلجل
ن إحساب خاص بالبطاقة يمثل السقف االئتماني لحامميا، فإذا استخدمت البطاقة ف

حامل البطاقة يسحب من رصيده، وبذلك تكون العبلقة ليست عبلقة قرض. وقد 
أنشاء المديونية وتنفيذ  أولها ثبلث مراحل: في قسم الكاتب طريقة عمل البطاقة

نشاء المديونية مقبوال  عقد التمويل، ولجواز ىذه المرحمة ال بد أن يكون التمويل وا 
فإن ذلك  يل من خبلل عقد التورق مثبل،من الناحية الشرعية، فمو كان تمويل العم

ىذه المراحل ىي استثمار غطاء البطاقة،  وثاني ،يخضع الجتياد الييئة الشرعية
وضابط تحرير جواز ىذه المرحمة أن يكون استثمار غطاء البطاقة وفق عقود 

المرحمة أو أصوال عقارية. أما  ،االستثمار المجازة شرعا، سواء كانت بيوعا آجمة
ويتطمب الحكم عمى ذلك بيان حكم بعض  ،فيي استخدام العميل لمبطاقة ةالثالث

كرسوم اإلصدار والتجديد والسحب  ،المسائل ذات العبلقة باستخدام العميل لمبطاقة
مع استجماع ما  ،النقدي. وقد خمص الباحث إلي جواز ىذا النوع من البطاقات

ترجيح الباحث ليذا النوع سبق بيانو حول ىذه البطاقة من ضوابط شرعية. ويأتي 
من البطاقات متوافقا مع قرار ندوة البركة السادسة والعشرين لبلقتصاد اإلسبلمي، 

، في الدورة الخامسة عشرة 26/6/:24وقرار مجمع الفقو اإلسبلمي الدولي رقم 
ن كانت التغطية  المنعقدة في مسقط، الخاص بجواز بطاقات االئتمان المغطاة وا 

ي القرار يراد بيا التغطية من أموال العميل وليس من أموال المنصوص عمييا ف
 يقدميا مصدر البطاقة لحامميا.
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 العقود المستجدة في السمم واالستصناع والقروض المتبادلة
ابتدر الباحث ىذا العنوان بتعريف لمسمم في المغة واالصطبلح، مستعرضا اآلراء 

لف إلي التعريف باالستصناع. وشروط صحتو. ثم د وأركانوالفقيية في مشروعيتو 
وعقد مقارنة بين أوجو االتفاق واالختبلف بين االستصناع والسمم في ضوء ما ذىب 
إلية جميور الفقياء، من أن االستصناع نوعا من السمم بحسب ما يراه السواد األعظم 

 .من المالكية والشافعية والحنابمة. أما الحنفية فقد عدوه عقدا مستقبل
 تعميق 

السمم  الباحث عمى عرض اآلراء الفقيية في الموضوعات الثبلثة،ركز 
لم يقدم في ىذا الجزء مناقشة لمستجدات  وإال أن واالستصناع والقروض المتبادلة،

العقود في ىذه الموضوعات، وقد ناقشيا في فصل آخر عند تناولو لمسمم 
في  وكان يمكن دمجيا والحديث عنيا ،5:8واالستصناع بسعر السوق في ص

يجنب القارئ الممل الناتج عن التكرار. أما القروض  حتى، أعبله العنوان المشار إلية
وكان من الممكن  ،المتبادلة فقد افرد ليا الباحث جزاء بسيطا ضمن صفحات الكتاب

ولعل ما أثاره  مناقشتيا بصورة أوسع في ضوء اختبلف وجيات النظر حوليا،
 .عمى مؤلف الكتاب خير شاىد عمى ما نقول رفيق المصري ورده ذنا الدكتوراستأ

عدد الكاتب أغراض القروض المتبادلة لممصارف اإلسبلمية المتمثمة في 
 وتوفير العمبلت األجنبية والسحب عمى الكشوف والتمويل طويل األجل ومتوسط

ومعالجة التأخير في سداد المديونيات حيث عمدت بعض المصارف في وقصيره، 
صارف التقميدية إلي حذف دفع غرامات التأخير ووضع شرط بديل اتفاقياتيا مع الم

سواء كان المصرف اإلسبلمي دائنا أم مدينا في حال  –ن يقوم المدين أيقضي ب
تأخيره عن السداد بإقراض الدائن مبمغا مساويا لممبمغ المتأخر في دفعة لمدة 

 الراجحي. الييئة الشرعية لمصرف رأتوأو لمدة أطوال، في ضوء ما  ،مماثمة
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 السمم واالستصناع بسعر السوق يوم التسميم
عرف الباحث السمم واالستصناع بسعر السوق يوم التسميم بأن يسمم المشتري 
مقدارا معموما من المال في سمعة موصوفة في الذمة تباع بالوحدة ال يحدد مقدارىا 

نما يربط بسعر الوحدة في السوق أو  عمومة يوم نقص منة بنسبة مأوقت العقد، وا 
فإذا دفع )المسمم( لممشتري في مجمس  ،التسميم. و قدم مثاال لمسمم بسعر السوق

سمال سمم في قمح ذي مواصفات محددة معمومة أال نقدا، كر ـالعقد مائة إلف ري
أن يكون  اشترطو  ،دون تحديد الكمية اإلجمالية عمى أن يسمم القمح في يوم محدد

من سعر ( %21)لقمح الموصوف مع خصم تحديد الكمية بناء عمى سعر طن ا
السوق في ذلك اليوم، ولمعرفة الكمية المطموب تسميميا يقسم راس المال السمم 

 .(%21و )المدفوع عند التعاقد عمى سعر القمح مخصوما من

ثم ذكر أراء العمماء المعاصرين في حكم السمم واالستصناع بسعر السوق 
في ندوة البركة الثانية، وبعض العمماء منيم : بتحريمو كما جاء األولعمى قولين: 

وغيرىم محتجين بأن العمم بمقدار  ،ورفيق المصري الصديق الضرير، ونزيو حماد،
ط صحة السمم. وأن صيغة العقد فييا من الجيالة والغرر ما و المسمم فيو من شر 

 وقد عدىا البعض بأنيا ذريعة قوية وحيمة فييا، لذلك يعتبر ىذا العقد محرما.
  .خطيرة إلي ربا النسيئة

: بجوازه، وذىبت إلي ذلك الييئة الشرعية لمصرف الراجحي، وبعض والثاني
المعاصرين منيم القرة داغي، ويوسف الشبيمي، ودليميم في ذلك أن األصل في 

 عمى العادات والمعامبلت والعقود والشروط الصحة واإلباحة، مالم يرد دليل صحيح
ت مناقشة ىذا الكبلم والرد عمية بحديث ابن عباس رضي التحريم والمنع. وقد تم

اهلل عنة من اشتراط العمم بمقدار المسمم فيو في مجمس العقد )فميسمم في كيل 
معموم ووزن معموم( وجاء الرد عمى ذلك كما أورد الباحث بأن السمم واالستصناع 
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لعمم المشترط بسعر السوق يوم التسميم ليس فيو مخالفة لحديث ابن عباس، إذ إن ا
في الحديث ليس العمم المطمق، بل العمم الذي ينفي الجيالة الفاحشة والغرر 

 المؤدي إلي الشقاق والنزاع.
وانتفت  ،عقد استجمع شروط صحتو ورجح الباحث القول الثاني بالجواز، إذ أن

د عنو الموانع، وأن فيو دعما لمسيرة المصرفية اإلسبلمية بتفعيل عقدين من أىم العقو 
الشرعية ذات اآلثار االقتصادية االيجابية التي تحقق مقاصد الشريعة من المال 

 وتساىم في تحقيق أىداف االقتصاد اإلسبلمي.

 حكم القروض المتبادلة
 األولقولين:  اآلراء فييا عمىأشار الباحث إلى حكم القروض المتبادلة، وبين 

والييئة الشرعية لمصرف  ة البركة الحادية عشرة،و جوازىا وىو ما أخذت بو ند
الراجحي، وىيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسبلمي، والمستشار الشرعي لبيت 
التمويل الكويتي، وقد استند المجيزون ليذا الرأي عمى قياس القروض المتبادلة 
بالسفتجة، حيث إن المنفعة الزائدة عمى القرض فييما مشتركة بين المقرض 

 يا أحد العاقدين.والمقترض وال يستغل ب
فيو تحريم القروض المتبادلة، ودليميم في ذلك أن كل  ،القول الثانيأما 

قرض جر منفعة فيو ربا، واشتراط إقراض المقترض لمقرضو قرضا آخر، إنما ىو 
 منفعة زائدة.

وبعد مناقشة األدلة والرد عمى المناقشة رأى الباحث رجحان القول الثاني  
وض المتبادلة بالشرط، أو أسمفني وأسمفك، وممن قال بيذا الذي يقضي بتحريم القر 

القول من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز ورفيق المصري وغيرىما، ويجوز 
استثناء ومن باب درء أعمى المفسدتين ارتكاب أدناىا لمتعامل بالقروض المتبادلة 

لخاصة عوضا عن القروض الربوية في حاالت محددة تتحقق فييا الحاجة ا
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بالقروض المتبادلة وقد ذىبت إلى ذلك الييئة الشرعية لبنك الببلد في قرارىا رقم 
الذي لم تجز فيو لمبنك التعامل مع البنوك المعاصرة بالقروض المتبادلة إال  9:

 عند الحاجة لذلك.
 السحب عمى المكشوف بحساب النقاط

في أنة ذكر الباحث عدة تعريفات لمسحب عمى الكشوف تدور معظميا 
الحساب الذي يمكن العميل أن يسحب منة مبالغ أكثر من المبالغ المودعة فيو. 
وىو يعد أحد المنتجات التمويمية الميمة التي ال تستغني عنيا شريحة من كبار 
العمبلء والشركات. لذلك فإن عدم وجود منتج تمويمي يعالج مثل ىذه الحاالت قد 

عدم توفير المصرف اإلسبلمي لمنتج شرعي  يكمف العميل خسارة كبيرة، لذلك فان
يعالج ىذه الشريعة يعد عند ىذه الشريحة )خمبل( ظاىرا قد يضطرىم إلي التعامل 

والبنك اإلسبلمي ال يمكن أن يزاول ىذا النوع من التمويل في  ،مع مصرف آخر
 معزل مع البنك المركزي والمصارف المحمية التقميدية أو اإلسبلمية. 

ثبلثة بدائل في السحب عمى المكشوف يمكن أن تقوم بيا عرض الباحث 
المصارف اإلسبلمية مع عمبلئيا، تمثل في القرض الحسن، وليس فيو ما يخالف 
الشريعة، والسحب عمى المكشوف من خبلل منتج التمويل واالستثمار المتعاكس، 

ل لمحد وصيغتو بأن يمنح البنك عممية سقفا ائتمانيا من خبلل تمويمو بمبمغ مماث
االئتماني الممنوح لو ثم استثمار ىذا المبمغ في عممية استثمار معاكسة. وفي ىذه 

طرق التمويل المجازة من الييئة الشرعية،  إحدىالحالة يمول البنك عممية وفق 
مثبل، وأجل السداد ( %6) وينص المصرف في عقد التمويل بأن ربحو عمى التمويل

نما يودعو في حساب استثماري  بعد عام، وال يسمم المصرف عممية مبمغ التمويل، وا 
. (%6)لصالح العميل، وينبغي أن يكون مقدار الربح المتوقع ليذا الحساب في حدود 

 .وقد رأي الباحث جواز ىذه المسألة
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والبديل الثالث ىو السحب عمى المكشوف من خبلل القروض المتبادلة  
لمكشوف لمعميل بمقدار حسابو وتتمحور فكرتو في إتاحة إمكانية السحب عمى ا

 .الجاري

الكاتب بدائل السحب عمى المكشوف بين المصرف اإلسبلمي والبنوك  ذكر 
المحمية واألجنبية، وأشار إلى أنيا تقوم عمى مبدأ التعامل بالمثل، حيث يتفق 
المصرف اإلسبلمي والبنك التقميدي عمى أن األخير لن يتقاضى فوائد من 

حال انكشاف حساباتو، وفي المقابل فإن المصرف المصرف اإلسبلمي في 
اإلسبلمي لن يطالب البنك التقميدي بدفع فوائد في حال انكشاف حسابو. وقد نص 

الشرعي لييئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات  المجمسعمى ىذا البديل وأجازه 
 من قبيل القروض المتبادلة. المجمسالمالية بل لم يجعمو 

دائل السحب عمى المكشوف بين المصرف اإلسبلمي كذلك ناقش المؤلف ب
والبنك المركزي، واعتبر ذلك من التحديات التي تواجييا المصارف اإلسبلمية التي 
تتمثل في عمل البنوك اإلسبلمية في ظل نظام بنك مركزي تقميدي. وقد لجأت 
 معظم المصارف اإلسبلمية إلي إقناع البنوك المركزية لمتعامل بناء عمى حساب
النقاط أو النمر بحيث يعطي البنك المركزي نقاطا لممصرف اإلسبلمي نظير 

ن البنك المركزي إف ،إيداعاتو لدية وفي حال انكشاف حساب المصرف اإلسبلمي
 . يقرضو بمقدار النمر أو النقاط دون فوائد ربوية
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 ممخص األحكام الفقهية لمعقود المالية في الكتاب
ذكر فييا الباحث قولين، األول بالتحريم، والثاني حكم المرابحة بربح متغير،  -

 بالجواز، واختار الباحث الجواز.

حكم بيع الراىن لمرىن بإذن المرتين مع اشتراط ثمنو رىنا مكانو. ذكر فييا  -
الباحث قولين: األول بعدم صحة البيع والشرط، والثاني بصحة البيع 

 .والشرط، واختار الباحث الثاني بصحة البيع والشرط

حكم الزيادة في الرىن، ذكر الباحث قولين: األول عدم جواز الزيادة في   -
 الرىن، والثاني جواز الزيادة في الرىن، واختار الباحث القول الثاني بالجواز.

حكم الزيادة في دين الرىن، ذكر الباحث قولين: األول عدم الزيادة في دين   -
 ر الباحث القول الثاني بالجواز.الرىن، والثاني جواز الزيادة في الرىن، واختا

حكم بيع المرتين الرىن بإذن الراىن الستيفاء دينو، ذكر الباحث فييا أربعة  -
 أقوال:

 -4الجواز شريطة أن يكون البيع بحضور الراىن،  -3المنع مطمقا،  -2
نما  الجواز شريطة أن ال يكون بيع المرتين لمراىن مشروطا في عقد الرىن وا 

الجواز مطمقا. وقد رجح الباحث  -5بعد تمام عقد الرىن.  يكون إذن الراىن
 القول الرابع بالجواز مطمقا.

حكم منتج تمويل المتاجرة في األسيم باليامش عبر عقد المرابحة في   -
صورتو المتكاممة، رجح الباحث جوازه في صورتو المركبة، شريطة استيفائو 

 لعدد من الضوابط. 

مؤجمة بسمع حاضرة، ذكر الباحث ثبلثة أقوال: حكم منتج شراء المديونيات ال -
األول تحريم بيع الدين المؤجل من غير المدين بثمن حال مطمقا، الثاني 
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التفريق بين دين السمم وغيره، فقد جوزوا بيعو بثمن حال إن لم يكن طعاما، 
الثالث جواز بيع دين المؤجل من غير من ىو عميو بثمن حال دن التفريق 

 وغيره. واختار الباحث القول الثالث بالجواز.  بين دين السمم

حكم منتج إنشاء دين جديد لمعميل مع اشتراط سداده، ذكر الباحث جوازه  -
 شريطة استجماعو لعدد من الضوابط الشرعية.

حكم التأجير المقترن بوعد بالتمميك، ذكر الباحث أن أغمب القرارات وفتاوى  -
از صور منو، وتحريم صور أخرى. المجامع الفقيية والييئات الشرعية بجو 

 وقد رجح الباحث الجواز بشروط وضوابط يتميز بيا الجائز والمحرم.

حكم بيع المؤجر العين المؤجرة إلى غير المستأجر، ذكر الباحث ثبلثة  -
أقوال: األول عدم الجواز وبطبلنو مطمقا، الثاني أنو بيع موقوف عمى إجازة 

ن لم يجزه لم تنفسخ اإلجارة، ويثبت المستأجر، فإن أجازه صح البيع، وا  
لممشتري الخيار بين إمضاء البيع وفسخو ألجل العيب. الثالث الجواز، 

 والبيع صحيح، واختاره الباحث.

حكم اشتراط مشتري العين المؤجرة استحقاقو األجرة المؤجمة في ذمة  -
المستأجر. ذكر الباحث قولين: األول أن البائع ىو المستحق لؤلجرة، وال 
يصح أن يشترطيا المشتري. الثاني أن األجرة لممشتري، كما أن لو أن 
يشترط استحقاق األجرة المؤجمة تبعا لؤلعيان محل العقد، وقد رجح الباحث 

 القول الثاني.

 حكم بطاقات التقسيط ذات الدين المتجدد أكد الباحث عمى تحريميا. -

فييا ثبلثة أقوال: حكم بطاقات التقسيط ذات الرسوم الثابتة، ذكر الباحث  -
األول تحريم أخذ الرسوم مطمقا، الثاني جواز فرض المصدر واستيفائو 
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الرسوم مطمقا، الثالث جواز أخذ الرسوم بمقدار التكمفة الفعمية لئلصدار. وقد 
 رجح الباحث القول الثالث.

حكم بطاقات التقسيط ذات المديونية المقدمة، رجح الباحث جوازىا مع  -
 الضوابط الشرعية. استجماع عدد من

حكم السمم واالستصناع بسعر السوق يوم التسميم. ذكر الباحث قولين: األول  -
 التحريم، والثاني الجواز، ورجح الجواز.

 حكم السحب عمى المكشوف من خبلل القرض الحسن، رجح الباحث جوازه -

حكم السحب عمى المكشوف القائم عمى مبدأ التعامل بالمثل بين المصرف  -
 ي والبنوك المحمية واألجنبية، رجح الباحث جوازه بضوابط.اإلسبلم

حكم السحب عمى المكشوف القائم عمى القروض المتبادلة، ذكر الباحث  -
قولين: األول جوازىا بالشرط، الثاني بتحريميا، وقد رجح الباحث القول 

 الثاني بتحريميا بالشرط )أو أسمفني وأسمفك(.

 ميزات الكتاب
ار الموضوع وتفرده بالسبق فيو، وبذل الكاتب جيدا وفق الباحث في اختي

مقدرا في إعداده وترتيبو عمى نحو منظم، كما أنو خبل من أي أخطاء منيجية أو 
 اقتصادية.

 -الطفيفة عدا بعض األخطاء المغوية والمطبعية -لغة الكتاب سميمة  
 .يرهويميز بوضوح بين أرائو وأراء غ ،سمس وأفكاره مترابطة الباحث وأسموب

المادة العممية لمكتاب جمعت من مراجع كثيرة في الفقو اإلسبلمي واالقتصاد 
يجدىا القارئ في قائمة المراجع في  -مرجعا  546والتمويل اإلسبلمي بمغت نحو
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لذلك  ،مما يعني سعة إطبلع الباحث عمى مختمف المدارس الفقيية -آخر الكتاب
 جاء الكتاب مترعا بالنقاش الفقيي اليادف.

يراد أقوال  ،يحمد لمباحث عرض اآلراء الفقيية في المسألة الواحدة - وا 
 المؤيدين والمعارضين ومناقشتيا والترجيح بين اآلراء بحيادية تامة.

حيث جمع بين دفتيو نماذج  ،الكتاب عن مضمونو بشكل جيد عبر عنوان
بذلك  و ،متعددة وتطبيقات عممية لصيغ تمويمية معاصرة في المصارف اإلسبلمية

  .استحق أن يكون دراسة تأصيمية كما أرادىا المؤلف

في المصارف  العقود المطبقة نماذج منبذل الباحث جيدا كبيرا في جمع 
 ممنمن الباحثين  كثيريعجز عنو  وىو جانب ،اإلسبلمية في موضوع الدراسة

ث وربما استفاد الباح ،المصرفية اإلسبلميةب ذات عبلقة بحثية يختارون موضوعات
، وىو وسخر عبلقاتو ومعارفو لخدمة ىذا البحث سابقا، من عممو في بنك الببلد

 جانب يحمد لو.

يعتبر الكتاب مساىمة جيدة، ومحاولة موفقة في ردم اليوة بين المنظرين 
والتطبيقيين في المصرفية اإلسبلمية من خبلل تأصيمو لعقود يجري العمل بيا 

واسعا الباب  قد فتح الكتاب. وبذلك يكون ةحاليا في كثير من المصارف اإلسبلمي
تعنى بيذه العقود لرسائميم تطبيقية  موضوعات الختيارطبلب الدراسات العميا أمام 

تتكامل الدراسات حول ىذه التجربة التي  حتىالمركبة كل في محيطو الجغرافي،
 ؟.كثر الحديث عنيا مدحًا وقدحاً 
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 ما يؤخذ عمى الكتاب 
يظير ذلك في و  –الباحث ومحاولتو ضبط المغة  عمى الرغم من اجتياد

فاتت عمى  طفيفة إال أن ىناك أخطاء لغوية االىتمام بتشكيل الكثير من الكممات،
  .في نياية ىذه الورقة لياأشرت  ،الباحث

وقد كتابة المراجع في بعض األحيان بغير المألوف في البحث العممي،   -
 .56صو ، 53صلك العديد من الصفحات، ومثال ذ في ورد ذلك

الرجوع في بعض األحيان إلى مراجع غير مقبولة في البحث العممي،   -
كالصحف السيارة )صحيفة االقتصادية وصحيفة القبس الكويتية وصحيفة الحياة 

إضافة إلى رجوع  وىناك إحاالت كثيرة ليذه الصحف. .اليومية ومواقع االنترنت
في تعريف  46ذلك ما ورد في ص ومن أمثمة ،أحيانا إلى مصادر ثانويةالباحث 

وطارق الحاج قد أخذ  ،التمويل اإلسبلمي، فقد أختار الكاتب تعريف طارق الحاج
في تعريف الباحث لممصارف اإلسبلمية،  :4ورد في ص  وكذلك ما .من غيرة

فاألولى أن يرجع الباحث إلى الموسوعة العممية والعممية لمبنوك اإلسبلمية بدال عن 
عند الحديث  53وفي ص .ب المعاصرين في االقتصاد اإلسبلميتعريفات الكتا

عن حجم أصول المصارف اإلسبلمية في دول مجمس التعاون الخميجي، فقد رجع 
وصحيفة الحياة اليومية وموقع المجمس العام لمبنوك  ،الباحث إلى محمد بمتاجي
ذلك كأفضل، و  عممية وكان باإلمكان تقديم مصادر ،اإلسبلمية عمى االنترنت

 .495صو  :7ص
يشير الباحث في الحاشية الواحدة إلى مراجع كثيرة في حين يأخذ من  -

 . مرجع واحد
فكثيرا ما يستخدم الباحث كممات تدل  و النزعة الشخصية ، الذاتيةظيور  -

 .وربما ال يقصدىا الباحث إال أنيا من منقصات البحث العممي عمى الذاتية
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من استعراض الباحث لعناوين الموضوعات في الدراسات السابقة عمى الرغم  
التي تناولت الدراسات في التمويل اإلسبلمي وكتابة الباحث تحت كل استعراض 

وىي تكررت كثيرا في الكتاب إال أنو  لمموضوعات جممة )ما سأضيفو في الموضوع(
 )إال لم يبين اإلضافة العممية في أي موضوع تناولو في الكتاب واكتفي الباحث بعبارة

أن جميع ما اشتممت عميو خطتي غير مبحوثة في ىذه العناوين( لذلك يفضل كتابة 
 .إضافة الباحث بشكل واضح وحذف العبارة األخيرة

ىناك خمط عند الباحث بين منيج البحث العممي المعروف والمنيج الذي يسمكو 
وكان  ،عن منيج البحث 29فقد تحث الباحث في ص  ،الباحث في إعداد بحثو

يث منصبا عمى منيج الباحث من حيث تصويره لممسالة المراد بحثيا وبيان الحد
وىل ىي محل اتفاق أم اختبلف والمراحل التي يسمكيا في مسائل االختبلف  ،حكميا

..الخ. وكان األجدر بالباحث أن يبن منيج البحث وفق مناىج  وتخريج األحاديث
 ...الخ لتاريخي، المنيج التجريبيالمنيج الوصفي، المنيج ا البحث العممي المعروفة،

ن كان الباحث يرى خبلف ذلك فميكتب منيج الباحث، وليس منيج البحث.  وا 

قدم الباحث إحصائيات عن المصارف اإلسبلمية في المممكة العربية 
وعن حجم القروض المقدمة من القطاع المصرف ترجع إلى عام  ،السعودية
لكنيا غير مناسبة و  ،الرسالة العممية تعتبر مناسبة لتاريخ كتابةىي و  م،3119

تحديثيا عند التفكير في طباعة ىذا  يستحسنكان لذلك  لتاريخ نشر الكتاب،
 . القارئ لفائدة الكتاب

الفروق التي أشار إلييا الباحث بين التمويل اإلسبلمي والتمويل التقميدي فييا 
 .نظر وكان من الممكن كتابة ىذه الفروق بطريقة أفضل
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 ألخطاء المغوية في الكتاببعض ا
 العبارة الصواب العبارة الخطأ رقم الصفحة

 أما بعد فإن أما بعد إن 
 إنو موضوع أنو موضوع 
 23ص

 
 إن من أبرز الربا أن من أبرز الربا

االسم محمد عبداهلل  5الرسالة العممية رقم  28ص
 باتوبارة

 .هنواف محمد عبداهلل باتوبار 

 .باعتبارىا يل المستجدة باعتبارهتعريف عقود التمو  :3ص
 غير مؤد   عمى وجو غير مؤًد لمشقاق 227ص
 المزروعات المذروعات 243ص 
 5:3ص
 5:4و

تغيير االسم )مصرف الراجحي  شركة الراجحي لبلستثمار 
 (.م3117كان في 

 االعتمادات المستندية بالمرابحة اعتماد المرابحة باعتباره بديبل شرعيا  
 ؤولي يئول 215
 غير مؤد   غيرمؤدً  216
 تؤول تئول 217
 يؤول إلى العمم يئول إلى العمم 218
 عمى وجو غير مؤد   عمى وجو غير مؤدً  227
 المزروعات المذروعات 243
 محرم :2-25خبلل الفترة  .محرم :2-25في الفترة  563
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 مقترحات لمباحث
رغب في إعادة طباعة فيما يمي بعض المقترحات أقدميا لمباحث الكريم إذا 

 الكتاب، وىي كما يمي:

الفقرة في اليامش الخاصة بالتيمة الموجية إلى العاممين في  45ص -
فيم الشريعة ...( دعوى  صياغة المنتجات المالية اإلسبلمية )من ضعف في

ال يستحسن حذفيا من الكتاب في طبعتو الثانية إذا شاء اهلل  تحتاج إلى دليل، وا 
 وقدر ذلك.

الفرع الثاني المقصود بعقود التمويل باعتبارىا عمما ولقبا يستحسن  49ص  -
 حذف الكممة لقبا.

في  -رسالتو لمدكتوراه  -األفضل الرجوع إلى كتاب سامي حمود :7ص  -
 أحال إلىالحديث عن المرابحة لآلمر بالشراء بدال من عبد الرزاق الييتي الذي 

 .سامي حمود

بلمية وحجميا يستحسن تقديم معمومات عن تطور البنوك اإلس 52ص  -
 حديث في حال الرغبة في إعادة طباعة الكتاب.

يستحسن االعتماد عمى إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي  53ص -
 بدال عن اإلحالة إلى دراسة محمد بمتاجي عن السوق السعودي.

بخصوص تقدير حجم مجودات المصارف  3اليامش رقم  53ص  -
ستحسن الرجوع إلى المصادر األصمية بدال عن صحيفة الحياة عمى اإلسبلمية ي

 .4شبكة االنترنت، وكذلك اليامش رقم

يستحسن أن يعاد فييما النظر، والبد من كتابة  3و 2اليامش رقم  :5ص  -
 في غير موضعيا. 3عناوين مقاالت سامي السويمم، كما أن اإلحالة رقم 
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حالة عمى سامي حمود بدال عن المرابحة المصرفية ينبغي اإل :7ص  -
 عبدالرزاق الييتي الذي أحال إلى سامي حمود.

. عند اإلشارة إلى توسع يفضل كتابة المممكة العربية السعودية 81ص -
  المصارف اإلسبلمية في استخدام عقود المرابحة بدال عن التعميم.

عا( حذف كممة جميعا من العبارة )تتحقق بو مصمحة العاقدين جمي 218ص  -
 إذ يندر...

صحيفة القبس يفضل اإلحالة إلى مراجع أخري بدال عن  392ص -
 .495ص صحيفة االقتصادية،و الكويتية، 

 الخالصة
يعتبر الكتاب باكورة الكتب المنشورة التي تناولت جوانب تطبيقية في  -

المصارف اإلسبلمية بحسب عممي، وبذلك يكون قد أسيم وبشكل كبير في تممس 
عقود المركبة المطبقة في المصارف اإلسبلمية في دول الخميج بعض أنواع ال

العربي، ويحمد لمباحث ىذه المبادرة والسبق. فقد فتح الباب لطبلب الدراسات العميا 
وبذلك  لتقديم دراسات تطبيقية تعنى بيذه العقود المركبة كل في محيطو الجغرافي،

عنيا مدحًا وقدحًا، بسبب  تتكامل الدراسات حول ىذه التجربة التي كثر الحديث
غياب مثل ىذه الدراسات التطبيقية الجادة، فالتطبيقيون يحتفظون بقدر كبير من 
شكالية تطبيقيا، وعن فتاوى ىيئات الرقابة الشرعية  المعمومات عن العقود وا 
شكالية تطبيقيا وعن عبلقات البنك اإلسبلمي وتعامبلتو مع البنوك التقميدية ومع  وا 

كزية، وال يريدون اإلفصاح ال تمميحا وال تصريحًا خشية كشف المستور البنوك المر 
زاحة المثام عن ممارسات ربما يضر كشفيا بسمعة البنك، بحجة أن ذلك من  وا 
أسرار العمل ومتطمبات المينة. والباحثون في االقتصاد اإلسبلمي يبحثون في 
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تعنى بالتأصيل، لذلك  قضايا نظرية ربما ال تبلمس واقع التطبيق المصرفي، ولكنيا
نحن في حاجة إلى ردم ىذه اليوة بين المنظرين والتطبيقيين. من ناحية أخرى فإن 
الحديث عن المصارف اإلسبلمية بيذه العمومية فيو نظر، فتجربة المصارف 
اإلسبلمية في كل دولة مختمفة عن الدولة األخرى فتجربة باكستان مختمفة عن 

ان مختمفة عن تجربة دول الخميج العربي... الخ، لذلك تجربة الكويت وتجربة السود
البد من إعداد دراسات مفصمة وعميقة لتقييم ىذه التجربة في كل بمد، والبد 
لممجمس العام لمبنوك والمؤسسات المالية اإلسبلمية أن يضع ضمن أولوياتو إجراء 

في ذلك مع  مثل ىذه الدراسات وال يركز كل جيوده في التدريب، ويمكن االستعانة
المراكز المتخصصة في كل دولة من الدول المعنية بالمصرفية اإلسبلمية، كما 
يمكن أن يكون البنك اإلسبلمي داعما لمثل ىذه الدراسات من خبلل عبلقاتو 
بالبنوك المركزية في الدول األعضاء. فإذا تم المطموب نستطيع وقتئذ التحدث عن 

 المصارف اإلسبلمية بيذه العمومية. 

األمر اآلخر وىو جانب في غاية األىمية أن ىذه العقود المركبة ليس من  -
السيل فيميا واستيعابيا، لذلك البد من التنبيو إلى خطورة ىذه العقود، فربما 
يعرض عمى ىيئات الرقابة الشرعية عقد مركب مقبول من الناحية الشرعية في 

ريجيا، لذلك البد من وفي جزئو الثاني تعقيدات فنية يصعب تخ جزئو األول،
االعتماد عمى الفتاوى الجماعية التي تصدر من المجامع الفقيية خاصة في العقود 

  المركبة، وال يكتفي بقرار ىيئة الرقابة الشرعية في كل بنك.

 .الحمد هلل رب العالمين أنوآخر دعوانا 
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ABSTRACT. This paper aims to present and discuss the Book 

"Compound Financing Contracts in Islamic Banking: An Applied 

Study", by Dr. Hamed Hassan Mira. First edition was released in 

1432 AD by Dar Al-Maiman for publication and distribution. This 

book is based on the thesis submitted for a doctorate degree in 

comparative jurisprudence from the Higher Judicial Institute at 

Imam Muhammad bin Saud Islamic University, Riyadh. The 

presentation began by introducing the book and its author. The 

book is divided into four sections and 11 chapters along with 

Introduction (to the book), Preface, epilogue, and bibliography 

(references and sources). Of these 11 chapters, ten are focused on 

product financing practiced at various Islamic banks, such as 

Murabaha with variable profit, restructured Murabaha, and others.  

This book includes discussion on (contract) decisions by 

Jurisprudential councils and the declarations at various seminars 

and conferences organized by the authorities and Islamic financial 

institutions to discuss such financial contracts. The author also 

provided with some of the samples of the contract practiced at 

various banks. The book contains some interesting facts and errors.  
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 الحقائب التدريبيت  تصميم

 في الصناعت املاليت إلاسالميت

 قراءة في ألاسس واملعايير

 

 أحمد محمد نصار

 معهد الاقتصاد إلاسالمي

 اململكت العربيت السعوديت – جدة – جامعت امللك عبدالعزيز

 

 

ييدف ىذا الحوار إلى معرفة كيفية تصميم الحقائب  مستخمص.ال
إدراك جانبين ميمين وىما األسس التي يقوم  التدريبية وذلك من خالل

عمييا التصميم وكذلك المعايير التي تحكم عممية التصميم، وحيث أن 
التدريب يعتبر من أىم الجوانب التي اىتمت بيا المؤسسات المعاصرة 
في الفترة األخيرة لسد الفجوة بين التطورات والتغيرات في عالم األعمال 

لتي يجب توفرىا في العممين بيذه المؤسسات، وبين الميارات الالزمة ا
ويعتقد الباحث أن ىناك خصوصية لطرح ىذا االىتمام من جانب 

إلى الشرعية اإلسالمية التي  الستنادىاالمصارف اإلسالمية وذلك 
ن اإلسالم ىو منيج حياة أتتميز بالشمولية والتكامل وذلك ألننا نؤمن ب

 صالح لكل زمان ومكان.
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(1) 
 تدريب في الفكر التقميديمفهوم ال

 ماهية التدريب  .1
النظرة الغالبة لدى المتخصصين في التدريب أن صمتو وثيقة بدرجة عالية 
"باألعمال واألنشطة المختمفة في المجتمع" سواء تم داخل العمل أو خارجو، وىو يعتمد 

 .ٔ()عمى مجموعة كبيرة من التنويعات التي تيدف إلى إيصال المعمومة وصقل الميارات

 ويعتمد مفيوم التدريب عمى عناصر رئيسية وىي:

 .إكساب األفراد المعمومات والمعارف المتعمقة بأعماليم وأساليب األداء األمثل فييا .ٔ

صقل الميارات والقدرات التي يتمتعون بيا وتمكينيم من استثمار الطاقات  .ٕ
 التي يختزنونيا ولم تجد طريقيا لالستخدام الفعمي بعد.

موك وتطوير أساليب األداء التي تصدر عن األفراد وذلك من تعديل الس  .ٖ
جل إتاحة الفرص والمزيد من التحسين والتطوير في العمل وتأمين الوصول أ

 . (ٕ)إلى أىداف اإلنتاجية المتصاعدة

 تعريف التدريب .2
يكاد يجمع المتخصصين في التدريب والموارد البشرية بأن التدريب ىو" نشاط 

و ييدف لزيادة معارف الفرد وتغيير اتجاىاتو وتطوير منظم مستمر مخطط ل
عمى مزاولة عمل ما  امياراتو بيدف الوصول إلى أداء أكثر فعالية يجعمو قادرً 

 .(ٖ)بكفاءة وفعالية"

                                                           

 .مٕٛٓٓمكتبة جرير  كاى ثورن، ديفيد مكاي، كل ما تحتاج إلى معرفتو عن التدريب،( ٔ)
 .ائرة التدريبمعيد االتصاالت، د( ٕ)
 .مٕٔٔٓ، ٕٚأبو لبن، سامح، برنامج المدرب المعتمد، شركة كفاءة الدولية لمتنمية والتدريب، ص( ٖ)
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أو يمكن تعريف التدريب بشكل مختصر بأنو "نقل معرفة وميارات محددة 
 وقابمة لمقياس الكمي والنوعي".

 ةتعريف الحقيبة التدريبي .3
الحقيبة التدريبية ىي دليل عممية التدريب، تتضمن مجموعة من الخبرات 
 واألدوات الموزعة عمى وسائل متنوعة والتي تساعد عمى تحقيق أىداف التدريب،
وىي مصممة بطريقة منيجية ومنظمة ليتم استخداميا من قبل المدرب، والمتدرب، 

 وجية التدريب لمتقييم. 
إلجراءات التدريب وىذا  اريب تتضمن شرًحا تفصيميً أي أنيا تعتبر وثيقة لمتد

 .(ٗ)يعني أن الحقيبة التدريبية ، أداة من أدوات التدريب ، ودليل مرشد إلجراءاتو

 الفرق بين التدريب والتعميم .4
المتخصصين في التدريب دائما يفرقون بين التعميم والتدريب وبمعايير مختمفة 

 ا، لكن في ىذه الورقة سأستخدم أسموبً افرقً بعضيا واضح وبعضيا ال يمكن اعتباره 
أخر وىو أسموب "التشابو والتباعد" وسوف نحدد فيو متى يشبو التدريب التعميم 

 .اومتى يعتبر التدريب متميز عن التعميم ومختمف عنو تمامً 
 يتشابو التدريب مع التعميم في الحاالت التالية:و
 .المعمومات في إطارىا النظري فقطعندما يقتصر التدريب فقط عمى نقل المعرفة و  .1
يوجد في التدريب تنويعات في األساليب التدريبية واقتصارىا عمى  عندما ال .2

 التمقين فقط.
 عندما يكون مصدر المعمومة ىو المدرب والكتاب المعتمد لمدورة. .3

 وبخالف ىذه المعايير الثالثة يمكن اعتبار البرنامج طبيعتو تدريب وليس تعميم.
                                                           

(ٗ)  http://dr-saudalzahrani.com  .موقع الدكتور سعود الزىراني 

http://dr-saudalzahrani.com/
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(2) 
 صميم الحقائب التدريبيةأسس ت

لكي تكون ,التدريب من األنشطة الميمة في إدارة الموارد البشرية وتأىيميا 
أكثر قدرة عمى تمبية المتطمبات الوظيفية بميارة عالية ، وفي المصارف اإلسالمية 
تأخذ البرامج التدريبية فييا خصوصية معينة ألنيا عبارة عن تضافر جيود مشتركة 

 .الشرعية واالقتصادية باإلضافة إلى الميارات اإلداريةبين التخصصات 
 حاجة المتدرب .1

األىم الذي نبني عميو تصميم الحقائب التدريبية، والمثل العامي  وىي األساس
يجب أن تقوم بتفصيمو حسب حاجة من يريد لبسو،  ايقول: إذا أردت أن تفصل ثوبً 

 وليس حاجة مفصمو.

ىو شائع من البرامج التدريبية في  وىذا بحد ذاتو مفترق طريق بين ما
الصناعة المالية اإلسالمية وما يجب أن يكون، فالتدريب في الصناعة المالية 
اإلسالمية اليوم لؤلسف، ىو عبارة عن تفريغ لطاقات المدرب ال أكثر، دون مراعاة 
لما يحتاجو المتدرب فعاًل في مرحمة معينة من مراحل ممارستو لمعمل، أي ما 

 ".تفريغ الطاقاتميتو بأسموب " يمكن تس

وفي الواقع التدريب المبني عمى أساس الحاجة، ىو الذي يميز األنشطة 
التدريبية ويجعل ىناك أسس لممقارنة والتقييم قابمة لمقياس، مما ينعكس عمى جودة 

 الحقائب التدريبية بل وجودة النشاط التدريبي في المالية اإلسالمية بشكل عام.

سالمية أكدت عمى ىذا األساس، قال تعالى في محكم كتابو" َوَأْمُرُىْم والشريعة اإل
(، جاء في تفسير مفاتيح الغيب: "وأما قولو ٖٛآية )سورة الشورى:(٘)ُشوَرى َبْيَنُيْم"

                                                           

 ىـ(.ٙٓٙ)ت ي ، التفسير الكبير/ الراز تفسير مفاتيح الغيب (٘)
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فقيل كان إذا وقعت بينيم واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى  تعالى: }َوَأْمُرُىْم ُشوَرٰى َبْيَنُيْم{ 
 .ال ينفردون برأي بل ما لم يجتمعوا عميو ال يقدمون عميو اهلل عمييم، أي

وعن الحسن: ما تشاور قوم إال ىدوا ألرشد أمرىم، والشورى مصدر كالفتيا 
بمعنى التشاور، ومعنى قولو }َوَأْمُرُىْم ُشوَرٰى َبْيَنُيْم{ أي ذو شورى"، فالشورى ىنا 

تيدفين وأصحاب الشأن حتى تعني أنو يجب لبناء قرار أو أمر ما الرجوع إلى المس
 ال يكون ىناء مجال لمخطأ أو التخبط أو العشوائية.

الفعمية لمتدريب في مؤسسة مالية إسالمية من خالل  االحتياجاتيمكن تحديد 
 :(ٙ)األسس التالية

تحديد األىداف والسياسات العامة والتفصيمية لمنشاط التدريبي في   .ٔ
 المؤسسة المالية.

لك من التقارير السنوية ليذه المؤسسات والنظام ويمكن التعرف عمى ذ
 األساسي والتي تتضمن كذلك تحديد الرسالة وأىداف المؤسسة بالتحديد.

 تحديد ما إذا كانت البرامج المقترحة تستيدف احتياجات تدريبية معينة.  .ٕ

 مثل برنامج بعنوان "منتجات مرابحة السيارات في المممكة العربية السعودية"    

 مكن تحقيق نفس األىداف بوسائل تدريبية أخرى.ىل ي  .ٖ

من خالل البرامج  و ال توجد وسائل تدريبية أخرى إالبحيث يجب التأكد بأن
 المقترحة لكي ال يكون ىناك ىدر وتراكم ألنشطة غير الزمة.

                                                           

، عرض وصفي ( المعايير المستخدمة في تقويم سياسات التدريب في البنوك اإلسالمية6)
المعيد العالمي لمفكر  ومنيجي لمراحل وخطوات تقويم أداء المصارف اإلسالمية،

فيرجينيا، الواليات  –ىيرندن  ،ٔط ،ٔج موسوعة تقويم أداء البنوك اإلسالمية، اإلسالمي،
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ ،مٜٜٙٔ ريكية،المتحدة األم
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مدى تناسب المواد التدريبية المقترحة مع طبيعة األعمال ووظائف  .ٗ
 المرشحين لمتدريب.

تيدف البرامج المقترحة طبيعة األعمال لممتدربين عمى وجو أي يجب أن تس
الجزء الخاص  استيفاءالخصوص وال بأس من مقارنتيا بأعمال أخرى شبيية بشرط 

 بعمل المتدربين.

 ماىي الدورات التدريبية التي سبق لممرشحين حضورىا. .٘

 أي أنو يجب ألي برنامج تدريبي أن يكون المتدربين فيو لدييم حد أدنى من
 خمفية عممية مشتركة وضرورية لالستفادة من البرنامج التدريبي بالشكل المناسب.

 تنمية المهارات .2
المتدرب عمى العمل المالي والمصرفي اإلسالمي يبحث بالدرجة األولى عمى 
كيفية اكتسابو الميارة الالزمة  في العمل أكثر من  البحث عن إثراء معموماتو، 

بة لممدرب وىي تحتاج إلى جيد كبير في تطوير وىذه ميمة ليست سيمة بالنس
طريقة عرض محتوى البرنامج التدريبي وكذلك عمى القدرات العقمية والميول 

 واالتجاىات وأنماط السموك، والتي تشمل كذلك الميارات الحسية والحركية.

والمؤسسات بشكل عام تيدف في توظيفيا لمكوادر البشرية إلى استقطاب 
 :(ٚ)يمي في الموظف يداف العاممين الحاليين من خالل توفر ماالكفاءات أو است

 عمى حل المشاكل التي يمكن أن يواجييا أثناء عممو اليومي. اأن يكون قادرً  .ٔ

                                                           

، المعايير المستخدمة في تقويم سياسات التدريب في البنوك اإلسالمية، أبوسعدة، إبراهيم( ٚٚ)
المعيد العالمي  عرض وصفي ومنيجي لمراحل وخطوات تقويم أداء المصارف اإلسالمية،

رجينيا، في –ىيرندن  ،ٔط ،ٔج موسوعة تقويم أداء البنوك اإلسالمية، لمفكر اإلسالمي،
 .ٖٓٔصم، ٜٜٙٔ الواليات المتحدة األمريكية،
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 القدرة عمى التعامل الفعال مع الظروف المحيطة بو. .ٕ

توفر سمات شخصية تكفل لو أن يؤدي أعمالو ويقوم بمسؤولياتو بدرجة  .ٖ
 أن يطورىا في االتجاه الصحيح.مالئمة من الكفاية و 

 أن تتوفر لدى الفرد القدرة عمى التعامل االجتماعي مع اآلخرين. .ٗ

أن تتوفر لدى الفرد القدرة عمى استخدام المغة األجنبية وفيميا والتعبير عنيا  .٘
 لييا.ا  والترجمة منيا و 

 توافر قدر كافي من القدرات اإلشرافية والقيادية الناجحة. .ٙ

 دريبتنويع أساليب الت .3
ويقصد بأساليب التدريب ىي الطريقة )الكيفية( التي يتم من خالليا عرض       

 : (ٛ)المادة التدريبية العوامل التي تحدد أسموب التدريب

 المتدربين: يجب مراعاة أعمار وجنس والمستوى التعميمي وخبرات المتدربين.  .1

واد المتاحة، ظروف التدريب: زمن التدريب، مكان التدريب، التسييالت والم .2
 عدد المتدربين. 

 موضوع التدريب.  .3

 الميزات النسبية لممدرب.  .4

 وتنقسم أساليب التدريب إلى ثالثة أنواع: 

 أساليب العرض: المحاضرة، التطبيق العممي/ اإليضاحي.  .ٔ

                                                           

 .ٖٗ، شركة كفاءة الدولية لمتنمية والتدريب، صبرنامج المدرب المعتمدأبو لبن، سامح، ( ٛ)
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أساليب المشاركة: المناقشات، دراسة الحالة، لعب األدوار، العصف الذىني،  .ٕ
 االجتماعية، األلعاب والقصة غير الكاممة. مجموعات المناقشة، الدراما 

 . األنشطة خارج قاعة التدريب: التكميفات، المشروعات، الزيارات الميدانية/ الرحالت .ٖ
وبالنسبة لمبنوك اإلسالمية فقد خمص دراسة قام بيا المعيد العالمي لمفكر 
اإلسالمي بمصر عن مدى تنوع األساليب المستخدمة في التدريب في البنوك 

إلسالمية أن المحاضرات كانت ىي األسموب السائد في البنوك المصرية بنسبة ا
وىو مؤشر يدل فعاًل عمى عدم وجود فكر مستقل وناضج لنشاط التدريب ( %ٗٗ)

 .(ٜ)في المؤسسات المالية اإلسالمية

ويمكن إدراك بعض مالمح المنيج اإلسالمي في تنويع األساليب التدريبية من 
 أبي سفيان رضي اهلل عنو عندما قال زياد بن أبيو:مقولة معاوية بن 

"ما غمبني معاوية في شيء إال بابا واحدا؛ استعممت فالنا فكسر الخراج. 
فخشي أن أعاقبو، ففر مني إلى معاوية. فكتبت إليو: إن ىذا أدب سوء لمن قبمي. 
 فكتب إلى: إنو ال ينبغي أن نسوس الناس سياسة واحدة؛ أن نمين جميعا فيمرح
الناس في المعصية، وال نشتد جميعا، فنحمل الناس عمى الميالك، ولكن تكون 

 .(ٓٔ)لمشدة والفظاظة، وأكون أنا لمين واأللفة"
 

 

 
                                                           

، موسوعة تقويم أداء البنوك اإلسالمية، ٘، جتقويم الجوانب اإلدارية لممصارف اإلسالمية( ٜ)
 ص.٘٘ٔ، القاىرة، مصر، مٜٜٙٔة، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي، القاىر 

 .سير أعالم النبالء( ٓٔ)
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(3) 
 معايير تصميم الحقائب التدريبية
، ويمكـن تعريفـو الشـيءالمعايير جمع معيار، والمعيار والعيار ىو ما يقدر بو 

لمزاولة  اجراءات وخطوات التنفيذ المطموبة شرعً بأنو دليل عمل ينظم المتطمبات واإل
، لذلك ال بد من قواعد عامة ومقاييس خاصة يتم من خالليـا (ٔٔ)ما شيءأو مراقبة 

ويمكـــن ، تقيـــيم جـــودة البـــرامج التدريبيـــة المقدمـــة فـــي المؤسســـات الماليـــة اإلســـالمية
 صياغة بعض ىذه المعايير كما يمي:

 الشمولية .1
ب جميع الجوانب التي من شانيا أن ترسم خارطة ونعني بالشمولية استيعا

ذىنية لدى المتدرب حول مجموعة األفكار التي تتضمنيا مجال التدريب وبشكل 
أفقي لكي تضمن سالمة تمقيو المعرفة بشكل سمس فاألفكار الناقصة التي اليتم 
إدراجيا في الموضوع تجعل يجعل المتدرب يواجو صعوبة في تمقي المعرفة 

 الميارات في المراحل التالية لذلك يجب أن يتميز المنيج بالشمولية.واكتساب 
ومن الناحية اإلسالمية فان إسالمية المعرفية بالمنظور الشمولي" ىي رؤية 
لجيد فكري منظم غايتو ابتداع منيج نقدي تحميمي تركيبي يعمل عمى تطوير 

ثل اليوم عند عدد منظور توحيدي تصدر عنو كل العموم والمعارف، فيذه الرؤية تم
من المؤسسات اإلسالمية الفكرية الناشطة، مشروعا فكريا عظيما يعمل عمى إحياء 
اجتياد فكري مدرسي مؤسسي، يتجاوز الرؤى الفردية التي تعد السمة الغالبة في 

 .(ٕٔ)البيئة الفكرية والعممية والثقافية في العالم اإلسالمي"
                                                           

بحوث في المعامالت  ،التعريف بالمعايير الشرعية والمحاسبية ،عبدالستار أبوغدة،( ٔٔ)
 .ٖٕٗص ،مٕٛٓٓ، ٔط جدة، البركة، ومجموعة دل ،ٜواألساليب المصرفية اإلسالمية،ج

مجمة إسالمية  ،القتو بحركة إسالمية المعرفةمفيوم التكامل المعرفي وع أبوبكر محمد، إبراىيم،( ٕٔ)
 .ٓ٘-ٜٗص أمريكا، ،مٕ٘ٓٓ المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي، ،ٖٗ ،ٕٗعدد المعرفة،
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ولية التدريب، إذ ال يقتصر عمى وتتميز البنوك اإلسالمية عن غيرىا بشم
 االجوانب المصرفية الفنية، بل يقترن بذلك عمى الجوانب الشرعية، وىو ليس أمرً 

ن التدريب الشرعي إإال جنب، ومن ناحية أخرى ف ابل إنيما يسيران جنبً  اتحسينيً 
يجب ان يكون تاًم حتى الغرض، وليس كالتدريب الفني الذي يتمكن بو العمال في 

من الممارسة بدرجة دنيا تتزايد، ألن التدريب الشرعي يتصل باألحكام البنك 
أو تفقد أو  االشرعية التي ال تتجزأ، فيي إما أن تستوفى فيكون التصرف مشروعً 

 .(ٖٔ)اتنقص فال يكون مشروعً 
 التدرج .2

بمعنى ىل يتم عرض األفكار بشكل متدرج، من األسيل إلى األصعب ومن 
يتم مع مراعاة المستوى المرحمي لمعاممين ومكوناتيم الثابت إلى المتغير، وىل 
 الجسدية والنفسية واإلدراكية.

فمن خالل مراحل تحريم الربا تظير حقيقة ميمة: وىي أن وجوب الزكاة 
سابق بمدة عمى تحريم الربا، فوجوب الزكاة كما سبق كان منذ أوائل الدعوة في 

ن كان عمى وج و اإلجمال واإلطالق، أما تحريم الربا فتأخر إلى ما بعد مكة وا 
اليجرة، وىذا الترتيب في التشريع يناسب مقاصد الشريعة وحكمتيا فإن الدعوة 

 تكون أواًل لؤلركان ولذلك بدأ بالتوحيد والصالة والزكاة ولم يبدأ بالمحرمات.
ساس كما أن الزكاة تطير نفس اإلنسان من الشح والبخل والشح ىو األ

المسمم لترك الربا، ثم ترج في تحريم الربا عمى  تييئالنفسي لمربا فبدأ بالزكاة ألنيا 
دراك  النحو السابق وىذا مما يبين حكمة التشريع في التعامل مع النفس اإلنسانية وا 

 .(ٗٔ)أغوارىا ومداخميا
                                                           

بحوث في المعامالت واألساليب  ،إعداد العاممين بالبنوك اإلسالمية عبدالستار، أبوغدة،( ٖٔ)
 .ٖٛٔص ،مٕ٘ٓٓ، ٔط البركة، ومجموعة دل ،ٙج المصرفية اإلسالمية،

 موقع الربح الحالل. ،ٜٕص فقو التدرج في الشريعة اإلسالمية، السويمم، سامي،( ٗٔ)
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 التركيز عمى المقارنات .3
مقارنات، ألن من أفضل الطرق لفيم العمل المصرفي اإلسالمي طريقة ال

طبيعة المينة مزدوجة ليست شرعية بحتو أو تطبيقية بحتو مما يجعل الحاجة ممحة 
 لدى الممارس لمعرفة ىذه الفروق وكذلك عمالء المصرفية اإلسالمية.

وذلك مثل المقارنة بين االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد التقميدي والمقارنة بين  
قارنة كذلك بين المعامالت فيي تثري المعرفة المصرفية اإلسالمية والتقميدية والم

 وترسخ المفاىيم وتكشف الخصائص.

وقد استخدم الفقياء كثيرا ىذه الطريقة فألفوا فييا الكتب والموسوعات لما فييا  
من إدراك لمموضوع من كل جوانبو، وميارة تسويق المنتجات المصرفية اإلسالمية 

قناع المتعاممين بيا بأسموب مميز.  وا 

قول الشيخ الدكتور سممان بن فيد العودة" إن السياق القرآني كان مميًئا ي
َل َأْحَسَن ) -سبحانو وتعالى-بالمقارنات، وذلك ألن القرآن كما قال اهلل  المَُّه َنزَّ

 -سبحانو وتعالى-(، فقولو ٖٕ()الزمر: من اآليةاْلَحِديِث ِكتَاًبا ُمَتَشاِبًها َمثَاِنيَ 
سبحانو -، حيث نجد أن اهلل (٘ٔ)( يشير إلى المقارنةَمثَاِنيَ و: )( وقولُمَتَشاِبًها)

ال َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر بين الجنة والنار، يقول تعالى: ) -مثاًل  -يقارن  -وتعالى
َفَما (، وبين الدنيا واآلخرة، يقول تعالى: )ٕٓ()الحشر: من اآليةَوَأْصَحاُب اْلَجنَّةِ 
َن اْلَحَياَة َبْل ُتْؤِثُرو(، )ٖٛ()التوبة: من اآليةَقِميلٌ  َيا ِفي اْْلِخَرِة ِإالَمتَاُع اْلَحَياِة الدُّنْ 

(، كما أن القرآن الكريم قارن أيًضا ٙٔ،ٚٔ( )األعمى:ِخَرُة َخْيٌر َوَأْبَقىالدُّْنَيا * َواْل

                                                           

فـي قولو: حدثنـي يعقوب بن إبراىيـم، قال: ثنا ابن ُعمَـية، عن أبـي رجاء، عن الـحسن، ( ٘ٔ)
َل أْحَسَن الـَحِديِث ِكتابًـ } قضاء، تكون السورة َمثانِـَي{ قال: ثنى اهلل فـيو ال اُمَتشاِبيً  االّمُو َنزَّ

فـييا اآلية فـي سورة أخرى آية تشبييا، وُسئل عنيا عكرمة. تفسير جامع البيان في تفسير 
 .ىـ( ٖٓٔالقرآن/ الطبري )ت
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بين اإلسالم والكفر، واإليمان والفجور، والغنى والفقر، والرجل والمرأة، فالقرآن 
 .(ٙٔ)مميء بالمقارنات" كتاب

 تالزم الضوابط والتوجيهات الشرعية مع الممارسة .4

ىو تالزم الموضوعية مع المعيارية  االطبيعة المميزة لمعموم اإلسالمية عمومً 
فال جدوى في اإلسالم من وصف الطبائع والسموك دون تحديد القيم والضوابط 

لسميم وتوىانو، ومتى انفصمت ألنيما متالزمان وانفصاليم يؤدي إلى اختناق الفيم ا
الموضوعية عن المعيارية أصبح الفيم عاجز عن التوصيف الدقيق لممشكالت 

 .وحموليا
َوُتِحبُّوَن اْلَماَل فاهلل عز وجل ذكر في القرآن الكريم جانب موضوعي وىو" 

َة َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذَّ " الكنو ذكر أيضً  (ٚٔ)(ٕٓ)سورة الفجر:آية "اَجمِّ  اُحبِّ  َهَب َواْلِفضَّ
 . (ٛٔ)(ٖٗآية  ")سورة التوبة: َواَل ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل الّمِه َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب أَِليمٍ 

فمثاًل في تطبيق المرابحة لآلمر بالشراء في بعض المؤسسات المالية 
بيا دون أن  ااإلسالمية بعض التجاوزات والشبيات والتي قد يكون المتدرب واقعً 

ي كما يحدث في توقيع كل مستندات العممية في وقت واحد دون مراعاة الفوارق يدر 
 الزمنية والتي تنبني عميا فساد المعاممة.

                                                           

: المقارنة عمم لو أصول وكثير يعقدون مقارنات مضممة موقع الشيخ سممان العودة د.( ٙٔ)
 .(islamtoday.net) سممان متابعات وحوارات  أخبار ومتابعات

يعني تعالى ذكره بقولو: } َوُتِحبُّوَن الَماَل ُحبِّا َجمِّا{ وتحبون جمع المال أييا الناس واقتناءه ( ٚٔ)
من قوليم: قد جّم الماء في الحوض: إذا اجتمع، تفسير جامع البيان في  اشديدً  اكثيرً  احبً 

 ىـ(.ٖٓٔتفسير القرآن/ الطبري )ت
يود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية والترفع عمى اهلل تعالى لما وصف رؤساء الي( ٛٔ)

عمى أن  االخمق، وصفيم في ىذه اآلية بالطمع والحرص عمى أخذ أموال الناس، تنبييً 
تفسير  المقصود من إظيار تمك الربوبية والتجبر والفخر، أخذ أموال الناس بالباطل،

 .ىـ(ٙٓٙمفاتيح الغيب، التفسير الكبير/ الرازي )ت
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وكما يحدث في الصرف عند تأجيل البدلين دون مراعاة ضابط التقابض 
 الحقيقي أو الحكمي.

 اإن الصورية المنتشرة في معامالت المصارف اإلسالمية اليوم تسبب حرجً 
أمام تصميم حقائب تمبي حاجة المتدرب ألن الصناعة  اكبيرا لممدرب وعائقً 

بطبيعتيا تعمل في بيئة غير مالئمة لنموذج المعامالت المالية التقميدي في الفقو 
 اإلسالمي.

وىذا يفرض عمى المدرب أن يمزم يحقق متطمبات ىذا المعيار من عدم 
ولكن يجب عميو تحديد ما وصف ما ىو كائن في العمل المصرفي اإلسالمي 

يجب أن يكون لينشئ مساحة فكرية لدى المتدرب تمكنو من تطوير أداءه وسموكو 
 الوظيفي.

 الكفاية العممية من المعارف ذات العالقة .5

طبيعة المعرفة في الصناعة المالية تستند إلى معارف عدة ، منيا الشرعية 
النفسية وىو ما يفرض عمى معد واالقتصادية والفكرية والسياسية والقانونية وحتى 

الحقيبة التدريبية أن يوازن بين ىذه األمور كميا فال تكون ذات طابع واحد يراعي 
 فييا فقط حاجة المدرب، ليقوم بتفريغ  طاقتو ومستواه المعرفي بشكل عشوائي.

وذلك مثل الحقائب التي تعد في المصرفية اإلسالمية وتأخذ الطابع الشرعي 
م معد الحقيبة سرد األحكام والفتاوى الشرعية التي ترىق المتدرب البحت ليصبح ى

خاصة إذا كان مبتدئ، بخالف ما لو كانت الحقائب التدريبية تعالج حاجة 
المتدرب وتوضح لو األصول والقواعد بشكل إبداعي ممتزج بين الشريعة والعمل 

 المصرفي.
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 االنتماء لمواقع .6
والمعرفة بقدر ماىي مجموعة تنويعات في  لمعمم االحقائب التدريبية ليست سردً 

األساليب ىدفيا بالدرجة األولى تنمية الميارات وتغير أنماط السموك لدى المتدربين 
لمواقع العممي  انحو األفضل، لذلك يجب أن يكون محتوى الحقيبة التدريبية منتميً 

 لممتدرب بدرجة  كبيرة.
الت المالية يجعل المتدرب إن كثرة األحكام والحاالت الخاصة بفقو المعام

غير قادر عمى استيعاب الضوابط واألحكام الخاصة بالعمميات المصرفية 
اإلسالمية، سواء كان ذلك من صعوبة المغة الفقيية، أو من التكييف الفقيي 

 لمعمميات ومعرفة األحكام الخاصة بيا بالتفصيل.
ارف اإلسالمية وذلك يستمزم االستعانة بنماذج العقود المستخدمة في المص

كتطبيقات عممية ألنيا تحتوى عمى الشروط والضوابط والمتطمبات الشرعية إلنجاز 
الستيعاب  االمعامالت في المصارف اإلسالمية، وىذا يسيل عمى المتدربين كثيرً 

 وفيم أحكام المعامالت فييا.
أي انو من األفضل أن يتوافق المحتوى مع طبيعة العمل ألن المتدرب في 

ية سوف يستثمر الدورة التدريبية في تنمية سموكو ومياراتو الوظيفية التي يعمل النيا
بيا، وىذا يفرض عمى المدرب االىتمام بالمنتجات المالية الخاصة بالمؤسسة التي 

 ينتمي إلييا المتدربين وبالييكل التنظيمي ليا. 
 الموثوقية .7

ة من الناحية يجب أن تكون الحقائب التدريبية عمى درجة عالية من الثق
العممية وىذا يفرض عمى المتدرب أن يضع ضمن مكونات الحقيبة التدريبية 
المصادر والمراجع، وتوثيق المصادر ويجب أن يفصح عنو المدرب  في الحقيبة 
التدريبية حتى تتولد الثقة لدى المتدرب لممحتوى، يحتم عمى المتدرب كذلك أن 
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ة المعتمدة عمى مستوى الصناعة ويتجنب يكون المحتوى متوافق مع إفرازات المين
 عرض المسائل الخالفية ما أمكن ويتجنب اإلطناب في قضايا جانبية.

 )المقاصد واْلفاق( األبعاد .8
ما يميز المعرفة اإلسالمية أنيا ذات مقاصد وغايات وليا في المعامالت 
جانب كبير ألن المقاصد ىي أداة تضمن الفيم الصحيح لمدين وىذا ىو منشأ 
الحاجة إلييا، وعقل اإلنسان دائما ينشغل بيذه المقاصد والغايات، وال يكفيو فقط 

 نقل المعرفة أو تمقينيا.

فتجد في المعامالت المالية أن المرابحة مثال يجوز فييا الزيادة في الثمن مع 
التأجيل بخالف الصرف وذلك لسبب وىو أن ىناك حاجة ومنفعة حقيقية من تبادل 

 .السمع بالنقود
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Abstract. It has been quite apparent that training is one of the 

most important aspects, which have been the focus by many 

contemporary training institutions to fill the gap between the 

scientific and technical developments in the business world on 

one hand and the necessary skills to be adapted by the 

employees in these institutions on the other. This paper aims to 

examine how to evaluate training packages. This will be done 

through analyzing two important aspects: the first is the 

foundations of designing, and second are the criteria governing 

the designing process. The researcher found that it is of special 

importance to explore and analyze the issue to utilize the 

findings when evaluating training packages in Islamic financial 

institutions. 

 

 



 هـ2341/2344ربعاء لعام ألاات ر او ح

 

341 

 

 
 

 في مؤسسات التعميم العالي برامج التمويل اإلسالمي
 (*)في دول مجمس التعاون الخميجي: دراسة تحميمية مقارنة  

  (**)بموافيميدي د. أحمد 

 
تتناول ىذه الورقة بالدراسة والتحميل المقارن ستة . مستخمصال

عن التمويل اإلسالمي في مؤسسات تعميمية تدريسية برامج 
من دول مجمس التعاون الخميجي. تسعى  عميا في خمس دول

الورقة من خالل ىذه المعالجة إلى الوقوف عمى بعض المعالم 
والخصائص ليذه البرامج لمنظر فيما وصل إليو أمر تصميميا 

في  احيويً  افي ىذا الجزء الميم من العالم الذي يمعب دورً 
عممية احتضان فعاليات مختمفة تتعمق بتطوير وانتشار 

تمويل اإلسالمي داخل حدود ىذه الدول وخارجيا. صناعة ال
وقد توصمت الدراسة إلى نتائج وتوصيات تأمل أن تُفيد 

 األطراف ذات العالقة.
الكممات الدالة: التمويل اإلسالمي، المناىج الدراسية، دول 

 مجمس التعاون الخميجي، مؤسسات التعميم العالي.
 

                                                           

لحوارات العممية التي يقيميا قدمت ىذه الورقة في الحوار الخامس عشر من سمسمة ا (*)
م(، وذلك 1133/1131ىـ )3411/3411معيد االقتصاد اإلسالمي لمعام الدراسي 

م. والورقة مسودة أولية تم 1131يناير 33 = ىـ3411صفر  33بتاريخ األربعاء 
 إعدادىا لغرض النشر في كتاب حوارات األربعاء.

 ك عبدالعزيز، البريد االلكتروني:معيد االقتصاد اإلسالمي، جامعة الممباحث، ب (**)
 ambelouafi@kau.edu.sa 
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 مقدمة .1

 و حجم أصول التمويل المتوافق معأن نم (3)رُتظير الدراسات والتقاري
مستمر في خطو  (Shari’ah compliant Assets)اإلسالمية  الشريعة

، وىي (1)التصاعدي بتحقيق معدالت بأرقام مزدوجة في العقدين األخيرين
مرشحة لالستمرار عمى ىذا المنوال في السنوات القريبة القادمة. ففي بحث 

ى معطيات مؤسسات متحفظة بشأن سابق لي مع الزميل بمعباس وبناء عم
 بما يبين حقيقة (3الموضحة في الشكل )ىذا النمو توصمنا إلى التوقعات 

في  ةوتيرة المحققالمعدالت النمو بنفس  اراستمر  ىذا األمر وذلك بافتراض
 السنوات القريبة الماضية.

 .()التريميون دوالر أمريكي (. نمو أصول التمويل اإلسالمي عبر العالم1شكل )

 

 التعميم مؤسسات في اإلسالمي التمويل م،"برامج1133بمعباس وبموافي، المصدر: 
 .1واآلفاق"، ص.  الواقع: العالي

                                                           

( في نياية العام  Deutsche Bankمصرف األلماني )المثال ذلك التقرير الصادر عن ( 3)
م(، والذي يتوقع أن يتضاعف حجم ىذه األصول في الخمس سنوات 1133الماضي )

 & Ernstنست أند يونغ )تريميون دوالر، وتقرير شركة آأر  1القامة ليصل إلى مستوى 

Young Report 2011-2012: A Brave New World of Sustainable Growth). 
-3554في الفترة ( %34)ذكر الباحث إبراىيم ورده أن ىذه المعدالت قفزت من ( 1)

 Ibrahim Warde (2010)م )1131م و1111بين عامي  12م إلى 1111

„Islamic Finance and the Global Meltdown‟. .) 
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وقد انعكس ىذا التطور عمى المظاىر المختمفة المرتبطة بصناعة 
التمويل اإلسالمي، ومن ذلك الجانب التعميمي. تتناول ىذه الورقة بالدراسة 

ية البرامج الدراسية العميا التي تطرحيا مؤسسات والتحميل المقارن وضع
مختمفة عمى مستوى دول مجمس التعاون الخميجي، وقد انتظمت الورقة 
باإلضافة إلى ىذه المقدمة إلى الفقرات التالية: الفقرة األولى تستعرض أىمية 
الموضوع وأبعاده، أما الفقرة الثانية فإنيا تتعرض لنطاق الدراسة وحدودىا، وقد 

 في الخميجي التعاون مجمس دول صصت الفقرة الثالثة لإلشارة لمكانةخ
وخصصت الفقرة الرابعة الستعراض . العالمية اإلسالمي التمويل برامج خارطة

 االدراسات السابقة، في حين تتناول الفقرة الخامسة المقارنة والتحميل، وأخيرً 
 .والتوصياتخصصت الفقرة السادسة لمخاتمة التي تضمنت أىم النتائج 

تنبع أىمية الدراسة وأبعادىا من خالل عدد من  أهمية الدراسة وأبعادها: .1
 العوامل؛ من أىميا:

  يزيد ما منذ فيو العمل (1)ابتدأنا بحثي مشروع من الدراسة جزء 
المالمح "عمى  امركزً  االسنة، وقد كان الطرح في بداية األمر عامً  عن قميالً 

تطبع ىذه البرامج عمى مستوى العالم التي  فاق""، أو "الواقع واآلواالتجاىات
وال شك أن التعمق في  .(4)وبالمغات الثالث: العربية واالنجميزية والفرنسية

بعض القضايا، مثل التقييم والمقارنة عمى مستوى جغرافي محدد سيساىم في 
سياماتيا، يتسم ط مزيد من الضوء عمى خصوصيات ىذه البرامج، وا 

 الذي تعمل ضمنو. التعميمي في المحيط -أثيرىاوربما ت -وتأثرىا

                                                           

 عباس.مأنا وزميمي الدكتور عبدالرزاق ب( 1)
وىي الدراسة التي عرضت نتائجيا في المقاء العاشر لرؤساء أقسام االقتصاد ( 4)

ربيع اآلخر  31واالقتصاد اإلسالمي التي نظميا معيد االقتصاد اإلسالمي بتاريخ 
"برامج  م بمقر المعيد، وحممت الورقة عنوان1133مارس  31ىـ الموافق 3411

 ومواد التمويل اإلسالمي في مؤسسات التعميم العالي: المالمح واالتجاىات". 
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  إلى -المؤسسة التي أعمل بيا-يسعى معيد االقتصاد اإلسالمي 
 بمكان األىمية فمن برنامج ماجستير تنفيذي في التمويل اإلسالمي، طرح

بدأوا،  حيث من ال ى اآلخرونانتي حيث من لنبدأ مطروح ىو بما اإلحاطة
 .غرافي والمغوي سيكون أولى بالدراسة والتحميلوتناول األقرب في الموقع الج

   إتاحة الفرصة لمطمبة الراغبين في مواصمة التخصص في ىذا
المجال، وكذا الميتمين بتنمية الموارد البشرية لقطاع التمويل اإلسالمي إلى 
التعرف عمى المبادرات المطروحة من قبل مؤسسات التعميم العالي عمى 

ناسب من حيث الميول العممية والمينية، مر المستوى دول الخميج الختيا
 وغيرىا من العوامل. الجغرافي ومن حيث الكمفة والقرب أو البعد

  وتنويع لمبمد، التنافسية المكانة تعزيز أدوات من أداة التعميم أضحى 
 مكاسب وتحقيق العمل فرص إيجاد في يساىم بما الوطني، اإلنتاج قاعدة
قامة برامج في التمويل اإلسالمي قد النفتاحوا الثقافي كالتبادل أخرى؛ ، وا 

 .Haneef (2009)في ىذا المجال،  ايمعب دورً 

  المعايير أحد التعميمية البرامج تصميم في العالمي البعد أصبح 
وفحص البرامج وىي في بداية  األكاديمي االعتماد في أىمية ليا تولى التي

يا إلى توفر ىذه الخاصية من انطالقتيا من شأنو أن يمفت نظر القائمين عمي
 .عدمو إذا كانوا يخططون لمحصول عمى االعتماد األكاديمي لبرامجيم

  وعوامل منطمقات عمى -وغيرىا بل - العميا التعميمية البرامج تُبنى 
 المستيدفة الفئات في عدمو من التنويع مراعاة المثال سبيل عمى منيا عدة
 عمى كميات عشر أفضل ضمن مصنفةال العالمية األعمال كميات أحد مثال)

 (م1133شيل تايمز الصادر في يونيو حسب تصنيف الفاين – العالم مستوى
 التنفيذية برامجيا أحدالمستيدفة لاللتحاق ب الفئات تخصصات تنوع تراعي
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؛ منيا أن يكون بعض الممتحقين ممن حصموا عمى تكوين أقسام ثالثة إلى
وال شك أن ىذا التنوع قد يساىم في  .ويلفي مجال اليندسة، واألعمال، والتم

 إيجاد نوع من المنافسة والجدية بين الطمبة، وربما غيره من األمور.

  أىمية إجراء دراسات استطالعية وميدانية مختمفة عمى المستوى
المحمي، واإلقميمي، ثم العالمي لتسيل عممية المقارنة بين البرامج المختمفة 

لقوة في ىذه التجارب حتى يتسنى البناء عمييا لموقوف عمى عوامل الضعف وا
" الموضوعية (Standardization)بغرض الوصول إلى قدر معين من "النمذجة 

لتحقيق الحد المعرفي األدنى في ىذه البرامج ألن البناء ال يزال في بدايات 
مراحمو. وقد يتيح ىذا األمر المجال لمتوصل إلى معايير تساعد في عممية 

األكاديمي، والتصنيف ليذه البرامج، عمى أن ينتبو إلى أن ىذه االعتماد 
لتداخل عوامل متعددة تؤثر في  ااألدوات يجب أن ُيتعامل معيا بحذر نظرً 

 .(1)مسارىا، ومن ثم مقدار الموضوعية والحيادية التي يمكن أن تتحقق فييا
 وحدودها نطاق الدراسة. 1

( Academic)التعميمي تقتصر الدراسة عمى رصد برامج الماجستير 

( وليس الدبموم العادي؛ High Diplomaوالدبموم العالي ) (Executive)والتنفيذي 
عمى سبيل –ألن ىذا األخير جزء من مكونات الماجستير كما ىو الحال 

. ومن جية (2)في برنامج كمية الدراسات اإلسالمية بمؤسسة قطر -المثال
                                                           

 Leeينظر عمى سبيل المثال الدراسة التي أعدىا األكاديمي البريطاني لي ىارفي )( 1)

Harvey والتي نقل فييا وجيات نظر بعض األكاديميين ومن واقع الممارسة )
األكاديمي. ومن األمور التي توصل إلييا أن  والمسؤولية وثيقة الصمة باالعتماد

 :("highly political)"طريق االعتماد األكاديمي "يخضع لعوامل سياسية بشكل كبير 
Lee Harvey, 2004, “The Power of Accreditation: Views from Academics”, p. 5. 

مثل بريطانيا وذلك أن ىذا النوع من الشيادة كما ىو معمول بو في بعض الدول ( 2)
 = يمنح لمطالب الذي سجل في شيادة الماجستير في األساس، غير أنو لم يحقق
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ى إلنشاء برنامج من ىذا القبيل، أخرى فإن معيد االقتصاد اإلسالمي يسع
فاقتضى األمر تحديد نطاق الدراسة بيذا الشكل ليكون لممقارنة مبرر قوي 

 في القيام بيا، وليكون لالستفادة معنى من جية أخرى. 

وبتحديد نوعية المؤسسات بمؤسسات التعميم العالي فال يدخل ضمن 
التابع  (IRTI) المقارنة ما طرحو المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب

ن كنا اطمعنا عمى تركيبتو البرنامج،  لمجموعة البنك اإلسالمي لمتنمية، وا 
أي  –ويبقى كمبادرة يستحسن االىتمام بيا خاصة إذا كانت المؤسسة 

ليست لدييا اإلطارات المؤىمة، وربما  -مؤسسة التعميم العالي أو غيرىا
عيد اإلسالمي من خالل اإلمكانات، فيمكن أن تقوم بطرحو؛ أي برنامج الم

مؤسستيا كما فعمت جامعة اإلنسانية بمقاطعة قدح بماليزيا، كما استبعدنا 
ألنيا ليست مؤسسات تعميم عالي،  (4)واإلمارات ،(3)برامج معيدي البحرين

نما تابعة لبنوك مركزية.  وا 
                                                                                                                                   

أو أكثر( في عالمات المواد التي درسيا ليسمح  %21) المطموب المعدل األدنى =
لو بعد ذلك بإتمام مشروع التخرج بكتابة بحث قصير. ومن ثم ال يدخل في نطاق 

، وال البرامج (MPhil)من ماجستير بالبحث  الدراسة ما تطرحو جامعة آل لوتاه
، والشيادات المينية. كما ال يدخل فييا برامج البكالوريوس -إن وجدت–التدريبية 

 بطبيعة الحال.
 The Bahrain Institute of Banking and))معيد البحرين لمتمويل والمصرفية ( 3)

Finance (BIBFوالذي يقدم من خالل مركز التمويل اإلسال ،)( ميCenter For 

Islamic Finance ًدبموم متقدم في التمويل اإلسالمي من الشيادات وىي:  ا( عدد
(Advanced Diploma in Islamic Finance،  دبموم المحاسبة اإلسالمية وااللتزام
((Diploma In Islamic Accounting And Compliance (DIAC ماجستير في ،)

  (Masters of Science-Islamic Finance (MSIF.)التمويل اإلسالمي ))
 & Emirates Institute for Bankingمعيد اإلمارات لمدراسات المصرفية والمالية )( 4)

Financial Studies (UAEوالذي يقدم دبموم المصرفية اإلسالمية )) (Islamic 

Banking Diploma،)  في المصرفية اإلسالمية )وماجستير إدارة أعمالMaster of 

Business Administration - Islamic Banking.) 
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ن وردت بعض   والجدير بالذكر أنو ليس من ىدف الورقة تقويم البرامج وا 
، ألن موضوع التقييم يحتاج إلى اظر فيذا أمر عارض وليس مقصودً وجيات الن

أدوات عممية محددة، وربما الذىاب والمعاينة من خالل االلتقاء بالطمبة 
: حداثة البرامج؛ حيث أن األولوالمدرسين، وىذا األمر غير متاح لسببين: 

وىذا  -م1131و 1115أغمبيا انطمق خالل سنتي  –عمر المبادرات حديث 
: الثانيوقت غير كاف لفحص ىذه البرامج وتقييميا عمى أرض الواقع، و

يتمثل في عدم توفر اإلمكانات المناسبة لمعد الدراسة؛ من حيث ضيق 
الوقت وغيره إلجراء التقويم وفق طرق عممية موضوعية تسمح بالوقوف عمى 

تعمق بعض الدقائق المتعمقة بالبرامج وأثرىا، ومدى اإلقبال عمييا. وفيما ي
 بمعطيات الدراسة فإنيا تمثمت في اآلتي:

 ( وستة مؤسسات. 3ماجستير،  1ستة برامج ،)دبموم عالي 

 (السعودية، وقطر، والبحرين،  1خمسة دول: اإلمارات ،)برامج
 برنامج لكل منيا(.  3) والكويت

وىكذا يظير أن سمطنة عمان ليس لدييا أي برنامج لحد اآلن، وذلك 
ة لم تفسح المجال إلقامة مؤسسات تمويمية إسالمية إال راجع إلى أن السمطن
. وربما تتغير ىذه الصورة في (5)م(1133ىـ/3411في العام الماضي )

المستقبل بدخول مؤسسات تعميمية ُعمانية أو غيرىا مجال طرح برامج في 
، مما قد يعزز أمر اشتداد التمويل اإلسالمي استجابة لمتطور بعد الفسح

 .ذا الحقلالمنافسة في ى

                                                           

 3143يونيو أصدر البنك المركزي المرسوم رقم  31مايو، وفي  1كان ذلك في ( 5)
(CIRCULAR BM 1081)  الذي يوضح المتطمبات الواجب مراعاتيا لتقديم الخدمات

يا المتوافقة مع الشريعة من خالل بنوك إسالمية صرفة، أو من خالل نوافذ تفتتح
البنوك التقميدية المرخص ليا بالعمل في السمطنة. ]المصدر: موقع البنك المركزي 

 .[www.cbo-oman.orgالعماني: 
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مكانة دول مجمس التعاون الخميجي في خارطة برامج التمويل اإلسالمي . 4
 . التعميمية العالمية

تعتبر منطقة الخميج من مناطق العالم العربي واإلسالمي األولى التي 
شيدت ميالد مؤسسات تمويمية إسالمية منذ منتصف سبعينيات القرن 

 اال تزال المنطقة تمعب دورً و  بدايتيا. ؛ أي أنيا رافقت العممية منذ(31)الماضي
في تطور التمويل اإلسالمي وانتشاره سواء كان ذلك في داخل  اوبارزً  اىامً 

، ومع ذلك فإن دورىا في (33)الدول أو في خارجيليذه االحدود الجغرافية 
مجال التعميم العالي الخاص بالتمويل اإلسالمي ال يتناسب مع المكانة التي 

إلى إجمالي  التي تممكيا ونسبة ذلكة من حيث حجم األصول تحتميا المنطق
لمعطيات ااألصول المتوافقة مع الشريعة عمى المستوى العالمي كما تظير 

 أدناه. 

 
 

                                                           

م، 3531فقد شيدت المممكة العربية السعودية ميالد البنك اإلسالمي لمتنمية عام ( 31)
م، والكويت؛ بيت 3532واإلمارات العربية المتحدة بنك دبي اإلسالمي عام 

  عمان. افي قطر، وأخيرً  م، ثم توالت العممية3533يل اإلسالمي عام التمو 

Rodney Wilson (2010) “The Development of Islamic Finance in the Gulf 

Cooperation States”, p. 6. 

حتى عمى مستوى المؤسسات  اكبيرً  اإن دولة صغيرة مثل مممكة البحرين تمعب دورً ( 33)
ويل اإلسالمي؛ حيث تحتضن المممكة ىيئة المحاسبة والمراجعة المساندة لصناعة التم

(AAOIFI( سوق المال اإلسالمي العالمي ،)The International Islamic Financial 

Market (IIFM)( ومركز إدارة السيولة ،)Liquidity Management Centre (LMC) ،)
 (. CIBAFIوالمجمس العام لممصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية )

Rodney Wilson (2010) “The Development of Islamic Finance in the Gulf 

Cooperation States”, p. 26.  
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 .Ibrahim Hassan, 2011، و 1111المصدر: بمعباس وبموافي، 

في  يتضح من الشكمين أعاله مدى التباين بين مكانة دول مجمس التعاون
المجال التعميمي، وبين مكانة حصتيا في توزيع حجم األصول المتوافقة مع 
الشريعة، وتشير الدراسات إلى أن ىذه الحصة مرشحة لمزيادة في السنوات 

، في حين ال توجد (31)القادمة في مقابل بعض الدول التي ليا مكانة مثل إيران
ي يمكن أن تمعبو دول دراسات ترصد بمو تستشرف الدور التعميمي العالي الذ

 ىذه المنطقة فيما يتعمق بالتمويل اإلسالمي.

ذا انتقمنا إلى المستوى القطري فسنجد الفرق شاسعً  بين بعض الدول  اوا 
 الخميجية اليامة كالمممكة العربية السعودية، وبين دول فاعمة أخرى كماليزيا

مالية المتوافقة في خارطة توزيع استخدامات األصول ال ة متقدمةمكان التي تحتل
مع الشريعة، وفي الوقت نفسو ليا حضورىا البارز في الجانب التعميمي؛ الشكل 

  ( أدناه يقدم صورة واضحة عن ذلك.4)

                                                           
(12) Ibid, p. 2. 
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 التوزيع الجغرافي لبرامج التمويل اإلسالمي في مؤسسات التعميم العالي حسب الدول. (4الشكل )

 
 .9، ص. 1111المصدر: بمعباس وبموافي، 

في حدود ما وقع بين يدي من أبحاث ودراسات لم أعثر عمى يات: األدب. 5
رير تناولت الموضوع في المنطقة ادراسة عممية، بل وحتى صحفية أو تق

الجغرافية محل الدراسة وبالطريقة المنتيجة في الورقة، والذي عثرت عميو 
 من أعمال سابقة ذات صمة يمكن تمخيصو كما يمي:
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 .ن الدراسات السابقة ذات الصمةنبذة مختصرة ع. (1جدول )

عنوان الدراسة  مجال الدراسة  
 ومؤلفها أو مؤلفيها

سنة 
 النشر

 نطاق الدراسة وحدودها

تصميم برنامج 
ماجستير في التمويل 

 اإلسالمي

“Master of 
Science Program 
in Islamic 
Finance”. Hatem 
El-Karanshawy 

استعراض مجموعة من برامج  م2008
التمويل التقميدي في  ماجستير

عدد من الجامعات العالمية 
والعربية بغرض تقديم تصور 
عن برنامج ماجستير مرتقب 
التمويل اإلسالمي )وىو 

 .برنامج كمية قطر(
تطور ونمو التمويل 

 اإلسالمي 
“The 
Development of 
Islamic Finance 
in the Gulf 
Cooperation 
States”. Rodney 
Wilson 

آخر تطورات التمويل  رصد م1115
اإلسالمي عمى مستوى دول 
مجمس التعاون الخميجي، من 
حيث حجم األصول، وتنوع 
المؤسسات والمنتجات، مع 
مقارنات طفيفة مع التطورات 
الحاصمة في غير المنطقة، غير 
أن الدراسة لم تتعرض لمجانب 

 .التعميمي ال من قريب أو بعيد
ثالث مقاالت عممية 
نشرت في العدد 

( من مجمة 1و32/3)
"دراسات اقتصادية 
إسالمية" بالمغة 
اإلنجميزية، والتي 
يصدرىا المعيد 
اإلسالمي لمبحوث 

 والتدريب

1 - “Madaris 
Education and 
Human Capital 
development 
with Special 
Reference to 
Pakistan”. 
Mohammad 
Ayub. 
2 - “Islamic 
Finance-
Undergraduate 
Education”. 
Sayyid Tahir. 
3 - “Islamic 
Finance 
education at the 
Graduate Level: 
Current State 
and 
Challenges”. 
Zubair Hasan 

األولى لمحمد أيوب عن  -3 م2009
دور المدارس "الدينية" في 
تنمية الموارد البشرية لقطاع 
التمويل اإلسالمي مع التركيز 

 عمى حالة باكستان.
سيد طاىر لتناول الثانية ل -1

الوضع الراىن والتحديات التي 
تواجو برامج التمويل 
اإلسالمي عمى المستوى 
الجامعي األول؛ أي 
البكالوريوس، مع استعراض 
حاالت عمى مستوى باكستان، 

 وماليزيا، والخميج.
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عنوان الدراسة  مجال الدراسة  
 ومؤلفها أو مؤلفيها

سنة 
 النشر

 نطاق الدراسة وحدودها

الثالثة لزبير حسن لتناول  -1
الوضع الراىن والتحديات التي 
 تواجو برامج التمويل اإلسالمي

مستوى الدراسات العميا،  عمى
ومن خالل التجربة الماليزية 

 .بشكل رئيس
دور البحث في 
تطوير برامج التعميم 
في االقتصاد 

 اإلسالمي

“Creating 

Bridges 

Between 

Research and 

Education in 

Islamic 

Economics”. 

Rasem Kayed 

دور البحث في تطوير برامج  م2009
اإلسالمي التعميم في االقتصاد 

إلى ما توصمت إليو  ااستنادً 
األدبيات السابقة باإلضافة إلى 
فحص محتويات وأىداف 
بعض المواد المدرجة في برامج 
التمويل واالقتصاد التقميدية عمى 
مستوى البكالوريوس في عدد 

 .من الدول العربية واإلسالمية
تقويم بعض برامج 
ماجستير إدارة األعمال 

(MBA عمى مستوى )
سسات التعميم العالي مؤ 

في دول آسيوية، 
 .وخميجية، وأوربية

“Evaluating 

MBA Programs 

in Islamic 

Banking and 

Finance: A 

Performance-

Importance 

Analysis”. 

Rahmatina 

Kasri 

نطاق الدراسة تقويم بعض  م1131
برامج ماجستير إدارة األعمال 

(MBA عمى مستوى )
في  مؤسسات التعميم العالي

دول آسيوية، وخميجية، وأوربية، 
غير أن الباحث لم يتمكن إال 
من التعرض لحالة ماليزيا نظراً 

 .لتوفر المعطيات عنيا
تدريس االقتصاد 
اإلسالمي في 
 الجامعات الماليزية.

“Teaching Islamic 

Economics in 

Malaysian 

Universities: 

Lessons from the 

Department of 

Economics”. 

Mohamed Aslam 

Haneef & Ruzita 

Mohd. Amin, 

العنوان واضح في تحقيق  م2010
النطاق )االقتصاد اإلسالمي( 
وليس التمويل اإلسالمي، 
والمكان )ماليزيا( وعمى 

 .مستوى البكالوريوس
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عنوان الدراسة  مجال الدراسة  
 ومؤلفها أو مؤلفيها

سنة 
 النشر

 نطاق الدراسة وحدودها

تحديد المالمح 
واالتجاىات العامة 
لبرامج ومواد التمويل 

 اإلسالمي

ومواد التمويل  برامج
 في اإلسالمي

مؤسسات التعميم  
المالمح  :العالي

واالتجاىات. 
عبدالرزاق بعباس 

 وأحمد بموافي

عام وليس متخصص في  م1133
 نطاق جغرافي محدد.

تقييم مدى فعالية منيج 
 .التكامل التعميمي

The Effectiveness 
of an Integrated 
Curriculum: 
The Case of the 
International 
Islamic University 
Malaysia. Ruzita 
Mohd. Amin, 
Selamah Abdullah 
Yusof and 
Mohamed Aslam 
Haneef. 

يتطرق لمموضوع من خالل  م2011
برنامج البكالوريوس في 
االقتصاد بالجامعة اإلسالمية 

 .العالمية بماليزيا
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يمكن الخموص مما سبق إلى أن الدراسة تعتبر األولى من نوعيا التي 
-ج الماجستير والدبموم العالي في التمويل اإلسالمي تسمط الضوء عمى برام

في مؤسسات تعميمية عمى مستوى دول مجمس  -وليس االقتصاد اإلسالمي
التعاون الخميجي، حيث يالحظ في غالب األدبيات التركيز عمى الحالة الماليزية 
وذلك راجع لعدد من العوامل لعل من أبرزىا قدم التجربة في ىذا المجال، 

عدي الدراسات بماليزيا من خالل التدريس في مؤسساتيا خاصة وصمة م
الجامعة اإلسالمية العالمية، وال يمكن بحال إغفال الدور الحيوي اليام الذي 
تقوم بو الحكومة الماليزية من خالل البنك المركزي، ومن أىم المبادرات في 

ويل اإلسالمي مجال تعميم التمويل اإلسالمي إنشاء المركز الدولي لتعميم التم
(INCEIF)  م. وقد أضحى ليذا المركز امتدادات وارتباطات عالمية1112عام.  

في ىذه الفقرة قمنا بجمع المعطيات عن ستة  المقارنة والتحميل.. 6
دول وىي كما ىو موضح في الجدول المدرج في الممحق  برامج في خمسة

بشأن برامجيا  (، وكذلك التفصيالت التي ذكرتيا بعض المؤسسات3األول )
والتي عثرنا فييا عمى مواد ليست مذكورة في الجداول مثل جامعة عفت فيما 

 Hedging Technique in)يتعمق بمادة تقنيات التحوط في التمويل اإلسالمي 

Islamic finance)
 إلى المقارنة تقسيم يمكن ىذه المعطيات إلى ا. استنادً (31)

 .وتفصيمية عامة: قسمين

 يمكن تسجيل ما يمي: ت أو ممحوظات عامة عن البرامج:مقارنا: أوال 
 الحاسوبي  التمويل مثل حديثة تقميدية مواد بطرح البرامج بعض انفراد

عفت في  بجامعة ويتعمق األمر (computational finance) أو الحسابي
 .المممكة العربية السعودية

                                                           
(13) “Detailed Course Description of the XIFM”, p. 5. Effat University Web site. 



 313  عالي في دول مجمس التعاونفي مؤسسات التعميم ال برامج التمويل اإلسالميأحمد بموافي:      

 

 

 معيا فيو يشترك لم إسالمية مواد بطرح المؤسسات بعض انفراد 
: الثابت شبو العائد ذات اإلسالمية التمويل وأدوات الشريعة، مقاصد: غيرىا

 الفقو أصول ،(الكويت جامعة) الشرعية الرقابة ،(قطر كمية) الصكوك
 واإلدارة ،المنتجات وتطوير اإلسالمي التمويل وعقود الفقيية والقواعد

 في التحوط اتتقني ،(اإلمارات راشد بن حمدان) والوقف لمزكاة االستراتيجية
 (.عفت جامعة) اإلسالمي التمويل

 المعامالت فقوو  المصرفية العامالت فقو: خاصة بتقسيمات االنفراد 
 (.الكويت) الالمصرفية

 المؤسسات جميع في وجودىا يتوقع بتسميات شائعة مواد وجود عدم :
 (.برامج 4) إسالمي اقتصاد ،(برنامج 3)  المعامالت فقو

سننظر لعدد من العناصر من أجل عقد  يمية:مقارنات تفص: اثاني   
 مقارنة تفصيمية بين البرامج المطروحة، ومن ذلك ما يمي: 

 منيا، اإلسالمية المواد وحصة واالختيارية، اإلجبارية المواد عدد 
 قراءتيا؟ يمكن كيف أو التركيبة ىذه تعني وماذا

 البرنامج ومدة المعتمدة الساعات عدد. 

 (مزيج أو عالمية، إقميمية، محمية،) البرنامج في ةالمشارك الجيات طبيعة. 

 بالبرنامج خاصة وترتيبات وتنظيمات أنشطة. 

 البرنامج كمفة. 

 عدمو من تأىيمي برنامج وجود+  االلتحاق متطمبات. 

 المغة. 
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، وحصة المواد اإلسالمية منيا، عدد المواد اإلجبارية واالختيارية .1
 مخص النتائج التي حصمنا عمييا.( ي1وماذا تعني ىذه التركيبة؟ الشكل )

 .عدد المواد اإلجبارية واالختيارية وحصة المواد اإلسالمية من المواد اإلجبارية. (5شكل )

 

  ( تطرح 2من  4أن غالب البرامج ) ( أعاله1) الشكلمن يظير
( من المواد اإلجبارية، عمى عكس المواد االختيارية 31و  33) امعتبرً  اعددً 

لبرامج  اومناسبً  اة تطرح ثالثة أو أقل. فيل ىذا التوجو صائبً حيث أن الغالبي
ىذه أسئمة غاية في  التمويل اإلسالمي؟ وما ىو األساس الذي بني عميو؟

األىمية ألنيا تكشف عن الموقف الذي يتخذه القائمون عمى ىذه البرامج 
بفمسفة اإلجباري واالختياري في تصميم البرامج التعميمية، فيما يتعمق 

لم يكن  ا، وجيدً ااإلجابة عمى ىذه التساؤالت بكل دقة وأمانة تتطمب وقتً و 
 أثناء إعداد ىذه الورقة. امتاحً 

  فيما يتعمق بنسبة المواد التي تحمل تسميات إسالمية إلى عدد
 المواد اإلجبارية نجد الوضع كما يمي:
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جامعة حمدان  جامعة الكويت كلية كاس مؤسسة قطر كلية البحرين جامعة عفت
 بن راشد

 عدد المواد اإلجبارية
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 .المختارة عينةال مؤسسات في اإلجبارية لممواد اإلسالمية المواد عدد نسبة. (6) شكل

 
 فيل ىذا مؤشر عمى مدى غمبة التأصيل الشرعي عمى الجانب الفني

؟ لموىمة األولى يمكن اإلجابة بنعم، لكن األمر يحتاج إلى تفصيل أو العكس
نما ال بد من التوصيف،  وتحديد األىداف حيث ال تكفي المسميات، وا 

ونوعية المراجع، ابيا، والنواتج التعميمية أو الميارات والمعارف المراد اكتس
ومؤىالت المدرس وخبراتو، ثم األىم من ذلك ىو نوعية المخرج؛ الطالب، 
ىل تحصل فعاًل عمى تكوين يؤىمو عمى العمل بكفاءة واقتدار بما يناسب 
 اطبيعة التمويل اإلسالمي تأصياًل وتطبيقًا؟ وىي عوامل لم يكن ممكنً 

معظم  عديدة منيا حداثة الحصول عمييا في ىذه المرحمة نتيجة عوامل
(، عدم توفر ام كما ذكرنا سابقً 1131م و1115عامي  أتالبرامج )أنش

المعطيات بشكل دقيق عمى المواقع الخاصة والمنشورات التعريفية بطبيعة 
 االحال، وىناك عامل الحساسية لمثل ىذه المعمومات التي قد تتطمب شيئً 

. ومن ثم يمكن تنافسيةلكسب ميزة  من السرية لمحفاظ عمى الخصوصية
القول أن الحصول عمى مثل ىذه المعطيات يتطمب إجراء استبيانات، بل 

 . ذات العالقة وعمى رأسيم الطالب وربما مقابالت مع الفئات المختصة

0% 20% 40% 60%
80%

100%

 جامعة حمدان

 جامعة الكويت

 مؤسسة قطر

 كلية البحرين

 جامعة عفت
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من خالل التوصيفات الخاصة بالدبموم العالي ومع اإلقرار بيذا يالحظ 
، في اأصيمية قوية جدً أن جرعتو الت عمى سبيل المثالفي جامعة الكويت 

ن البرنامج تضمن مادة أمقابل ضاءلو الجانب الفني )مادة واحدة(، كما 
ليست موجودة في جميع البرامج التي وقعنا عمييا وىي "الرقابة الشرعية"، 

في ىذا الباب؟  اييدف مصممو البرنامج إلى أن يمعب المتخرجون دورً  فيل
ة وتوجيو المواد األخرى ليذا اليدف إذا كان األمر كذلك من خالل ىذه الماد

 .(34)فإن ىذا األمر يمثل ميزة تنافسية لمبرنامج ربما تفسر تزايد اإلقبال عميو

ومن جية أخرى فإن نظرة سرعة في تسمية المواد كما ىو موضح في  
في معظم  -( في آخر الدراسة، أن الجوانب الفنية ىي الغالب3الممحق )
، أي أنيا مرتبطة بوصف التي تحمل مسمى إسالميً وحتى في المواد ا -البرامج

الواقع ودراستو كما ىو، وال يظير من خالل المعطيات إن كانت المراجعة 
 . والتقويم عمى األسس الشرعية الصحيحة تنال حظيا في العممية التعميمية

وممحوظات عامة نسجميا، عمى أن استنتاجات عمى كل ىذه مجرد 
المواد التي تحمل أسماء إسالمية إلى باقي المواد  التسمية لوحدىا، أو نسبة

اإلجبارية ال يسمح بالخروج بنتيجة عممية موضوعية قاطعة نستطيع البناء 
في الجذب، وربما  اعمييا. لكن يمكن القول أن غمبة ىذه المواد قد يمعب دورً 

 "النفور" من قبل المتقدم حسب توجيو وىدفو، وكذا خمفيتو العممية والمينية.

                                                           

ة مع "بزنس نيوز ذكر الدكتور غالب نصر َنمرة، مدير البرنامج في مقابم( 34)
، حيث أنو في عام االجامعية"، أن "اإلقبال عمى البرنامج كثيف جدً 

فقط، في  13، قبل منيم اطالبً  31م بمغ عدد الطمبة المتقدمين 1115/1131
فقط"، وقد  14، قبل منيم اطالبً  321م تقدم 1131/1133حين أنو في عام 
ي أعضاء ىيئة التدريس بسبب لمحدودية الطاقة التدريسية؛ أ اتناقص العدد نظرً 

أن النظام في الجامعة ال يسمح لألستاذ تدريس أكثر من مقرر. بزنس نيوز 
 .3ص.  م، جامعة الكويت،1133الجامعية، أكتوبر 
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أسماء المواد اإلسالمية في البرامج المختمفة: يتيح ىذا العنصر   .1
فرصة التعرف عمى التوجيات العامة التي تغمب عمى البرامج في الجانب 
اإلسالمي؛ حجم المواد اإلجبارية، وىل ىي تأصيمية أم يغمب عمييا الجانب 

 ؟أم الشرعي الفنيمية ىل يغمب عمييا الجانب يالفني؟ والجرعات التأص

 .تسميات المواد اإلسالمية في البرامج محل الدراسة. (1جدول )

 أسماء المواد اإلسالمية البرنامج
ماجستير اإلدارة المالية 

 .جامعة عفت -اإلسالمية 
(: )مبادئ التمويل التقميدي واإلسالمي، 1إجبارية )
 واألدوات، إدارة األسواق: اإلسالمي التمويل أساسيات
المالية،  التدفقات تحميل: المياإلس التمويل أدوات
: الثابت شبو العائد ذات اإلسالمية التمويل أدوات

الصكوك، محفظة األدوات المالية اإلسالمية( + 
 (: )تخصيص األصول اإلسالمية، القانون4اختيارية )
المالية، االقتصاد اإلسالمي واألعمال  لمعقود اإلسالمي

 ر(.والتمويل، المحاسبة اإلسالمية والتقاري
ماجستير إدارة األعمال في 

جامعة -التمويل اإلسالمي 
  .كمية البحرين

(: )االقتصاد اإلسالمي، نظريات وتطبيقات 3بارية )اج
 المصارف اإلسالمية، فقو المعامالت، المحاسبة

اإلسالمي،  اإلسالمي، التأمين المالي اإلسالمية، النظام
 . (1االستثمار( + اختيارية ) وصناديق الصكوك

 -ماجستير تمويل إسالمي 
 .مؤسسة قطر

 التمويل ، عقودالشريعة مقاصد(: )2إجبارية )
 النظرية: التمويلو  اإلسالمية اإلسالمي، المصارف
والممارسة،  النظرية:  اإلسالمي والممارسة، االقتصاد

 اإلسالمية، المنيج المال رأس مؤسساتو  أسواق
 ماليوال المصرفي القطاع في والتنظيمي القانوني

 في المخاطر (: )إدارة1اإلسالمي( + اختيارية )
 منظور من المالية اإلسالمي، اليندسة التمويل

اإلسالمي،  التمويل في اإلدارة إسالمي، إستراتيجية
 مجال في مختارة اإلسالمي، مواضيع والتكافل التأمين
 (.اإلسالمي التمويل
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ماجستير إدارة أعمال 
كمية كاس، دبي،  –تنفيذي 

  .ماراتاإل

 اإلسالمية (: )المصرفية1) (31)( + اختيارية1إجبارية )
 .والتمويل

 .المالية( لممعامالت اإلسالمي اإلسالمي، القانون االقتصاد
الدبموم العالي في التمويل 

 .جامعة الكويت -اإلسالمي
 المصرفية، فقو المالية المعامالت فقو(: )2إجباري )
الشرعية،  لرقابةا الالمصرفية، المالية المعامالت
إسالمي،  وتمويل إسالمية، استثمار مالية مؤسسات
 إسالمي(. اقتصاد

ماجستير المصرفية والتمويل 
جامعة حمدان -اإلسالمي

 بن راشد، دبي، اإلمارات.

 ، االقتصادالفقيية والقواعد الفقو أصول(: )33إجبارية )
 التمويل اإلسالمي، عقود التمويل اإلسالمي، مبادئ

اإلسالمية،  المنتجات، المصارف وتطوير ياإلسالم
 ومؤسسات اإلسالمي، أسواق التمويل لعقود المحاسبة
 المالية المؤسسات في المخاطر اإلسالمية، إدارة التمويل

 والتمويل لممصرفية والتقنين اإلسالمية، اإلشراف
 حوكمة والوقف، لمزكاة االستراتيجية اإلدارة اإلسالمي،
 (: )اإلدارة1اختيارية ) اإلسالمية( + الشركات

 .اإلسالمية( الشركات حوكمة والوقف، لمزكاة االستراتيجية

يتيح ىذا العنصر كما ىو عدد الساعات المعتمدة ومدة البرنامج.  .3
( أدناه الفرصة لمتعرف عمى عدد الساعات المعتمدة 3موضح في الشكل )

(Credit hours)ظ من خالل ، والمدد الزمنية المخصصة لكل برنامج. يالح
المعطيات المتاحة عن بعض البرامج أن المدد الزمنية متقاربة إلى حد ما؛ 

 12بين  –وىي تتراوح بين عم ونصف وعامين، وكذلك حجم الساعات 
، إال جامعة واحدة، وىي جامعة عفت انفردت بتخصيص - ساعة 41و

  ( ساعة معتمدة لبرنامجيا.11خمسين )

  

                                                           

عمى الرغم من ذكرىا ضمن المواد االختيارية، إال أنو في حال اختيار مسار ( 31)
ذه المواد لمدة ثالثة أشير، التمويل اإلسالمي فإن عمى الطالب أن يأخذ جميع ى

 .اكما أن موضوع المشروع البحثي يجب أن يكون في التمويل اإلسالمي أيضً 
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 .الزمنية لمبرامج الحجم الساعي والمدد(. 7)شكل 

 
 

: تركز في الغالب إلى جانب الشروط المعيودة متطمبات االلتحاق  .4
مثل الحصول عمى شيادة جامعية في تخصص أو تخصصات التمويل 
وربما االقتصاد، والشريعة وبنتائج جيدة، فإن شرط المغة يعتبر من أىم 
المتطمبات المشتركة بين المؤسسات، ومن جية أخرى خصصت بعض 

لمن ال تتوفر فيو بعض الشروط مثل اإللمام  اتأىيميً  ابرنامجً  لمؤسساتا
 بالطرق الكمية واإلحصائية وطرق البحث )حالتي قطر والكويت(.

جميع البرامج عدا برنامج جامعة الكويت تدرس بالمغة  المغة:  .5
اإلنجميزية، ولكن ُيشترط الحصول عمى معدل معين في اختبارات المغة 

ير الناطقين بيا من أجل االلتحاق بالبرنامج، فيل ىذا مرتبط اإلنجميزية لغ
بمعايير الجامعة لطرح البرامج الدراسية العميا؟ أم أن بعض المواد تدرس 

ىذا األمر من خالل المعطيات التي  ابالمغة اإلنجميزية؟ ليس واضحً 
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كأحد المتطمبات أمر يحتاج إلى التوقف  (32)عممية اشتراط المغة بحوزتنا. إن
عنده لتحديد اليدف منو والفائدة بكل وضوح ودقة، لكي ال يتحول األمر إلى 
مجرد روتين ال فائدة عممية ذات بال يجنييا الطالب والمؤسسات، بل وسوق 
العمل، بل قد يكون األمر حائاًل دون التحاق قطاع ىام مثل طمبة الدراسات 

ى سبيل المثال ذكر الدكتور نصر َنمرة من جامعة الكويت، اإلسالمية، فعم
حين تحدث عن تزايد اإلقبال عمى برنامج الدبموم العالي في التمويل 

إلقرار شرط  ااألول، لكن توقع أن يقل ىذا التزايد نظرً اإلسالمي بعد عامو 
المغة كأحد المتطمبات لاللتحاق ]مقابمة مع د. نصر َنمرة في نشرة بيزينيس 

 م[.1133صدرىا جامعة الكويت، أكتوبر أالتي  (Business News)نيوز 

وىناك مسألة غاية في األىمية وىي وضع شرط المغة العربية لمممتحق  
بيذه البرامج، ألن أمر تميز التمويل اإلسالمي مرتبط بمدى "إسالميتو" شكاًل 

إال بالعودة  ، وىذا ال يتأتى عمى الوجو الصحيح أو القريب من الصحيحامضمونً 
لممصادر األساسية وبالمغة األم، ألن الترجمة ال تفي بالغرض، واالعتماد عمى 
قراءة الغير يحجب الخير الكثير عن المتمقي. إن دراسة أمر من ىذا القبيل من 
شأنو أن يخرجنا من "حصار" التبعية، و"القولبة" الروتينية في وضع شروط 

مثل ىذه التخصصات مرتبطين بما ىو سائد، االلتحاق التي نجد أنفسنا حتى في 
 .مستسممين لو، غير قادرين عمى التفكير خارج أطره وحدوده

                                                           

أعتقد أنو من األىمية بمكان التفرقة بين أىمية المغة والعمل عمى اكتساب الطالب ( 32)
ليا، وىذا ممكن أن يتم من خالل البرنامج نفسو، وبمغة متخصصة رصينة، وبين 

لذي يتحول في نياية المطاف، وفي بمداننا بالذات إلى أمر روتيني ال شرط القبول ا
إذا لم يكن أمر تعمم المغة متضمن في البرنامج مع العمل عمى  ايفيد الطالب كثيرً 

التأكد من تحققو بشكل جدي. إذا نحن لسنا ضد تعمم المغة اإلنجميزية أو غيرىا، لكن 
ء واألذكياء في مثل ىذه المواقف مسألة في حرمان بعض النجبا اأن يكون ذلك عائقً 

 تحتاج إلى مزيد تأمل وتحقيق.
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وفيما يتعمق بطبيعة الجيات المشاركة في طرح البرامج، يوضح 
محمية، -( أدناه أنيا تتمحور حول أربعة أشكال: محمية، ومحمية1الجدول )
 عالمية.-إقميمية-إقميمية، ومحمية-ومحمية

 .(مزيج أو عالمية، إقميمية، محمية،) البرنامج في المشاركة الجهات طبيعة (.3ول )جد

 ةطبيعة الجه البرنامج
-عالمية )السعودية-إقميمية -محمية جامعة عفت -اإلدارة المالية  ماجستير

 ىولندا(-لبنان
 لبنان(-إقميمية )البحرين -محمية جامعة كمية البحرين  -ماجستير إدارة األعمال

 محمية )جية واحدة طارحة لمبرنامج( مؤسسة قطر -ماجستير تمويل إسالمي 
 عالمية )مؤسسة عالمية لوجدىا( كمية كاس  –ماجستير إدارة أعمال تنفيذي 

محمية )تعاون بين كميتين: اإلدارة  -محمية جامعة الكويت -الدبموم العالي
 والمحاسبة من جية، والشريعة من جية أخرى(

-مصرفية والتمويل اإلسالميماجستير ال
 جامعة حمدان

 محمية )جية واحدة طارحة لمبرنامج(

 عندىا بالسعودية عفت جامعة بالبرنامج: خاصة وأنشطة ترتيبات  .6
حيث  البحرين في دار وىي خارجية جية من لمبرنامج مراجعة: األمران
 رالماجستي برنامج لمراجعة الشرعية المراجعة دار مع عفت جامعة "تعاونت

 في متخصصة جية ىي الشرعية المراجعة ودار. اإلسالمي االقتصاد في
 المركزي المصرف رخص ليا من قبل وقد الشرعية الرقابة خدمات تقديم

 المحاسبة ىيئة في مشارك عضو وىي البحرين بمزاولة نشاطيا ىذا، بمممكة
 في مراقب وعضو ،(AAOIFI) اإلسالمية المالية لممؤسسات والمراجعة

 تعمل كما ،(CIBAFI) اإلسالمية المالية والمؤسسات لمبنوك العام مسالمج
 اإلسالمية المصرفية ومستشاري الشرعيين المستشارين من مجموعة مع الدار
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 الصادرة الماجستير برنامج تقييم شيادة لعرض. اإلسالمية الدول من عدد في
 رحالت مومن جية أخرى فإن البرنامج ينظ. ىنا" الضغط يرجى( الدار) عن

من –بدبي  كاس كمية وىولندا، أما برنامج لبنان، من لكل دراسية لمطالب
 .ولندن دبي بين فإنو يتيح لمطالب إمكانية التنقل -جانبو

مبرامج الرسوم الدراسية ل: في ىذا العنصر نقارن كمفة البرنامج .7
 ( أدناه.4كما ىو موضح في الشكل ) محل الدراسة

 .ال سعودي(ـ)ألف ري دراسية السنوية لمبرامج المدروسةتكاليف الرسوم ال (.8) شكل

 
يظير من المعطيات المتوفرة لبعض المؤسسات أن الرسوم مرتفعة 

 وخاصة من قبل كمية كاس البريطانية، ثم تمييا جامعة عفت ثم البقية.
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 نتائج والتوصياتال الخاتمة:. 7
 النتائج –أوال  
 اإلسالمي التمويل خارطة مىع وفرادى مجتمعة الخميج دول مكانة 

 حجممقدار  في من حيث الِقدم والثقل مكانتيا مع تتناسب ال التعميمية
-المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وكذا حجم المبادرات  األصول

قامة المؤسسات المساندة لمصناعة -المؤتمرات والندوات وغيرىا ، وا 
صارف والمؤسسات كييئة المحاسبة والمراجعة، أو المجمس العام لمم

 .المالية اإلسالمية

 في كانت الخميج دول في اإلسالمي التمويل الكبرى لبرامج االنطالقة 
وىي ذات السنوات التي شيدت إقبااًل عمى  م،1131و م1115 عامي

 .إطالق برامج التمويل اإلسالمي عمى المستوى العالمي، وخاصة األوربي

 (.2 من 1) نجميزيةاإل ىي البرامج تدريس في السائدة المغة 

  (11 إلى 14) البرامج في المطروحة الساعات عدد في تباين ىناك، 
 (.شير 14و 34) متقاربة المدد أن إال

  محمية،: البرامج تقدم التي المؤسسات لطبيعة متنوعة تركيبة ىناك 
 .ومزيج عالمية،

 العوامل من ىذا فيل بيا، خاصة وترتيبات أنشطة البرامج بعض لدى 
لى التميز في ساىمت التي  مدى؟ أي وا 

 المواد تحديد ىو البرامج تصميم يواجو الذي األكبر التحدي إن 
 الجرعة تحقق يضمن بما أخذىا الجميع عمى يجب التي اإلجبارية
 يسمح بما وغيرىا اإلسالمية والميارات والمعارف العموم من المناسبة
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 مع ا،وخصوصيتي الصناعة ناسبمزود بميارات ت "كادر" بتخريج
 والتخصصات االحتياجات لتغطية بيا بأس ال خيارات إعطاء
 .الصناعة عمييا تقوم التي المختمفة

 كان إذا أنو يعني وىذا. لي يبدو فيما اجدً  مرتفعة البرامج تكاليف 
 التعميمية الجيات تعمل أن البرامج ىذه مثل عمى إقبال ىناك

 استنزاف في صرالعن ىذا حدة من لمتخفيف االىتمام عمى المسؤولة
 .المرجو العائد يقابميا ال قد التي المالية الموارد

  الطالب الذين يذىبون لمخارج بما فييا ماليزيا فيل لرصانة التعميم؟ أم
لسمعة المؤسسة )كاس أشارت ليذا األمر(؟ أم أن المؤسسات 
العالمية لدييا سياسات تسويقية قوية؟ أم أن ما يطرح عمى المستوى 

 يمبي الرغبات.المحمي ال 

  ستراتيجية، ايظير أن منطقة الخميج، والمنطقة العربية تفتقد لخطة
فيما يتعمق بالجانب التعميمي المرتبط بصناعة التمويل اإلسالمي في 
مقابل منافسة شديدة من قبل دول جنوب شرق آسيا )ماليزيا عمى 

 با )بريطانيا وفرنسا(.و وجو الخصوص(، وأور 

 كن اإلشارة إلى ما يمي:يمالتوصيات: : اثاني  

 اختيار العرض، طريقة) الشكل حيث من البرامج بتصميم االىتمام 
 أو التعميمية والنواتج األىداف تحديد) والمضمون( بعناية المواد أسماء

 كان سواء الممقي ثم العممية، والمادة دقيق، بشكل والمفردات الميارات
 في كبير دور لو( لتدريسا أساليب في والتنويع ،اتطبيقيً  أو أكاديميا
 .التميز
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  اختيار المواد بعناية وربط ذلك بشكل مباشر بموضوعات البرنامج أال
وىو التمويل والمعامالت المالية. لذا يحسن عرض مواد كالمقاصد 

؛ "مقاصد اوالقواعد الخاصة بالفقو المالي بدل ترك الموضوع عامً 
ومن جية أخرى ينبغي  الشريعة"، أو "أصول الفقو والقواعد الفقيية".

الوقوف بشكل متأن فيما يتعمق بإدخال بعض المواد كأصول الفقو 
 من عدمو.

 كبير في  بشكل يساعد األكاديمي ربما االعتماد بمتطمبات االىتمام
تحسين الجودة وتحقيق شيء من النمذجة والتقارب بين البرامج 

 جيات عمى األولي شكمو في البرنامج عرض وكذا المطروحة،
 في قد يسيم( التنفيذية البرامج حال في) وتطبيقية أكاديمية خارجية
 .والتحسين التجويد عممية

 قميميا ،امحميً  ومواد برامج من يطرح لما المستمرة والمواكبة المتابعة  وا 
 .واالبتكار التطوير عممية في يساىم أن شأنو من اوعالميً 

 تغذية عمى صولوالح لمطالب األكاديمي أو الوظيفي التطور متابعة 
 جودة مدى بمعرفة سيسمح عندىم يعمل ممن( feed back) راجعة
 .بيا في سوق العمل يساىم التي المضافة والقيمة المنتج
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 المالحق
البرامج المطروحة في المؤسسات التعميمية العميا في دول مجمس التعاون . (1ممحق )

 .(33)يةالخميجي مع ترجمة المواد التي ذكرت بالمغة اإلنجميز 

ماجستير تنفيذي 
في اإلدارة 
المالية 
  اإلسالمية

(XIFM) 
جامعة عفت 

 )السعودية(

ماجستير إدارة 
األعمال في 
التمويل 
اإلسالمي 

(MBA in 

Islamic 

Finance) 
كمية البحرين  

 الجامعية 
(The 

University 
College of 

Bahrain) 
 

ماجستير في 
التمويل 
 اإلسالمي

(MSc in 
Islamic 

Finance) 
كمية الدراسات 

 اإلسالمية
 مؤسسة قطر

ماجستير إدارة 
األعمال 

التنفيذي مسار 
التمويل 

اإلسالمي 
(Executive 

MBA). 
كمية كاس إلدارة 
األعمال التابع 
لجامعة حي 
 المال ببريطانيا.

(Cass Business 
School- City 

University) 
 اإلمارات -دبي 

ماجستير في 
المصرفية 
والتمويل 
 مي.اإلسال

جامعة حمدان 
بن راشد 

 االلكترونية.
 اإلمارات-دبي

الدبموم العالي 
في التمويل 

 اإلسالمي.
كمية العموم 
اإلدارية وكمية 

 الشريعة.
 جامعة الكويت

المقررات  -أ
 33اإلجبارية )

 مقرر(

المقررات  -أ
 31اإلجبارية )

 مقرر(

المقررات  -أ
 4) اإلجبارية
 مقررات(

المقررات -أ
 31) اإلجبارية

 32مقررا، مدة 
 (اشيرً 

المقررات  -أ
 31اإلجبارية )

 (امقررً 

المقررات -أ
 اإلجبارية 

 مقررات( 3) 

مبادئ التمويل 
التقميدي 

 واإلسالمي

 
السموك 
 التنظيمي

 الطرق الكمية مقاصد الشريعة 
أصول الفقو   

 والقواعد الفقيية

فقو المعامالت 
 المالية المصرفية

اتخاذ القرار 
تمويل المالي وال
 الحاسوبي

المحاسبة المالية 
 واإلدارية

عقود التمويل 
 اإلسالمي

مبادئ 
 المحاسبة

 
االقتصاد 
 اإلسالمي

فقو المعامالت 
المالية 

 الالمصرفية
االقتصاد 

القياسي المالي 
: تحميل 3

 االنحدار المالي
 

 إدارة التسويق
 

المصارف 
اإلسالمية 
والتمويل: 
النظرية 
 .والممارسة

 التسويق
دئ التمويل مبا 

 اإلسالمي

 الرقابة الشرعية

                                                           

قمنا بترجمة برامج جامعة عفت، وكمية كاس، وجامعة حمدان، وكمية البحرين ( 33)
الجامعية. أما مؤسسات قطر فقد اعتمدنا الترجمة المتاحة عمى موقع المؤسسة 

سم المقرر بالمغة وعمقنا بين قوسين عمى ما نرى أنو ترجمة غير دقيقة ال
 االنجميزية.
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Abstract. This paper studies in a comparative analytical 

framework, six Islamic finance educational programs 

that are offered by six higher education institutions in 

five countries of the Gulf Cooperation Council (GCC); 

the United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, 

Qatar, Bahrain and Kuwait. The paper seeks through this 
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 لتحريم ربا النسيئة والفضل العمة االقتصادية
 

 عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي
 معيد االقتصاد اإلسالمي -أستاذ 

 المممكة العربية السعودية -جدة  -جامعة الممك عبدالعزيز
a_alsaati@hotmail.com 

 
 تم في ىذا البحث التعميل االقتصادي لضوابط المبادالت :صمخستمال

تة الواردة في حديث عبادة بن الصامت في ربا البيوع، وخمص لؤلصناف الس
البحث بأنيا من النقود السمعية لتوفر الشروط األزمة ليا لممارسة وظائف 

وكانت الحكمة أو المقصد الشرعي من تحريم ربا القروض وربا البيوع  النقود،
 بما في ذلك السرف عن جميع ىو تحقيق العدل في المعامالت ومنع الظمم

واتفقت العمة االقتصادية مع العمة الفقيية لتحريم ربا  األطراف المتبادلة،
القروض بأنيا الفضل الخالي من العوض أو من القيمة المضافة نتيجة 

أن العمة في  اعتبرتإذ  عن العمة الفقيية في ربا البيوع، واختمفتالزمن، 
سمعية تنطبق األصناف الستة ىي الثمنية ألن االصناف الستة كانت نقود 

 عمييا الشروط التي يجب أن تتحقق في السمعة كي تقوم بوظائف النقود،
واالئتمانية  وخمصت الى أن انطباق أحكام الربا عمى كل النقود السمعية

، وألسباب اقتصادية تم ترجيح رأي أبن القيم أن تحريم الحاضرة والمستقبمة
النسيئة وىو ربا القروض لى ربا إربا البيوع كان تحريم وسائل ألنو يؤول 

 .والذي قصد بالتحريم
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 الصعوبة في تحديد الربا وعمته
يعتبر الربا أو الفائدة من الموضوعات التي يختمف حوليا االقتصاديون 

لى اآلن نظريات رصينة تفسر سعر الفائدة بطريقة إوال توجد  وكذلك الفقياء،
د. والربا يعتبر من أشكل منطقية تتفق مع سموك الفائدة وتأثيرىا عمى االقتصا

ويقول عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو )من آخر ما نزل آية الربا،  أبواب الفقو،
بن كثير: )باب ايقول  (7)فدعوا الريبة والربا( وأن رسول اهلل قبض قبل أن يفسرىا،

ويقول الشاطبي: )إن الربا  ،(2)الربا من أشكل األبواب عمى كثير من أىل العمم(
وىى من أخفى األمور التي لتي لم  خفي وجيو عمى المجتيدين،محل نظر ي

 .(3)يتضح معناىا الى اليوم(

في األدبيات الغربية وتمعب دورا ىاما  والربا أو الفائدة ظاىرة اقتصادية ىامة
تستخدم في ىذه الدراسة  وسوف وفي السيات االقتصادية، في النظرية الرأسمالية

 ظاىرة الربا وترجيح لتفسير في النظرية الغربية األدبيات الخاصة بسعر الفائدة
لمربا وسد المنافذ اليو جاء لتحقيق  ، ذلك أن تحريم الشريعةومقاصد وعمة تحريم

ذ يقول أبن القيم: )فإن الشريعة مبناىا وأساسيا عمى الحكم  مصالح العباد، وا 
، كميا صالحوم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وىي عدل كميا ورحمة كميا،

األحاديث الواردة في الربا سوف يتم استخدام المفيوم  ، وفي تفسير(4)وحمة كميا(
تفيم  لى المقاصد االقتصادية التي يمكن أنإاالقتصادي لظاىرة الربا لموصول 

                                                           

 بيروت: ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني( .)د.تاأللوسي  محمود( 7)
 .3/55 دار إحياء التراث العربي،

 .7/327 دار المعرفة، بيروت: ،تفسير القرآن العظيمىـ( 7452) بن كثيرا إسماعيل (2)
 مكتبة محمد عمي صبيح، القاىرة: ،الموافقات في أصول األحكام )د.ت( الشاطبي إبراهيم (3)

4/42. 
 دار الفكر، ، بيروت:أعالم الموقعين عن رب العالمين ىـ(7397) بن القيم الجوزيةا( 4)

 .3/74 تحقيق محي الدين عبدالحميد،
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بن القيم، أن اذلك أنو وكما يقول  والتي قد ترجح تفسير بعض الفقياء ليا، منيا،
)ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين لو أن  :قولالعبرة بالقصد ال باأللفاظ وي

رجو من اوىي محاولة  (5)الشارع ألغي األلفاظ التي لم يقصد المتكمم بيا معانييا(
 اهلل أن يكتب ليا التوفيق.

 العمة والحكمة والمقصد الشرعي
تطمق عمى الوصف الظاىر المنضبط والذي يحصل من تطبيق الحكم  العمة:

المؤدي اليو، كتحريم الزيادة في و  بالوصف المعرف لمحكم فعميو مصمحة، وتعر 
القرض يؤدي الى تحقيق مصمحة العدل ورفع الظمم، وتحريم اإلسكار يؤدي الى 

 تحقيق مصمحة حفظ العقل .

أو دفع  ،التشريع من جمب المصالح وتكميمياالحكمة: ىي ما يترتب عمى 
 ،ي أو المصمحة اإلجماليةالكمالمفاسد وتقميميا، كما تطمق الحكمة عمى المقصد 

 وتحقيق العدل وحفظ النفس ورفع الحرج.  كمصمحة استقرار المعامالت

المقاصد الشرعية: ىي جممة ما أراده الشارع الحكيم من مصالح تترتب عمى 
األحكام الشرعية كمصمحة استقرار المعامالت من تحريم الغرر ومصمحة التقوى 

 .(6)من الزواجمن الصوم ومصمحة تحصين الفروج 
 :العدل هو المقصد من تحريم الربا

العدل ىو اليدف لمنظام االقتصادي اإلسالمي، ألنو اليدف التي أرست 
)ولقد أرسمنا رسمنا بالبيات وأنزلنا  قال تعالى الرسل ونزلت الكتب السماوية لتحقيقو،

لعدل في ويشمل ذلك ا ،727النساء  4 ليقوم الناس بالقسط(معيم الكتاب والميزان 
                                                           

 دار الفكر، ، بيروت:المينأعالم الموقعين عن رب الع ىـ(7397) بن القيم الجوزيةا( 5)
 .3/757 تحقيق محي الدين عبدالحميد،

 .27-79، العبيكان، الرياض، ص ص: عمم المقاصد الشرعيةىـ( 7427) الخادمي نورالدين (6)
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)ويقوم أوف الميكال والميزان : المعامالت المالية والعالقات االقتصادية، قال تعالى
 .58ىود  77 بالقسط وال تبخسوا الناس أشياءىم وال تعثوا في األرض مفسدين(

كما  االقتصادية يؤدي الى تحقيق المقاصد الشرعية، وتحقيق العدل في المعامالت
، فالعدل (7)اإلسالمي ل الفترات المختمفة من التاريخقرر بذلك جميور العمماء خال

بن اأما  ،(8)والبركة ىـ( يؤدي الى زيادة الخراج وعمارة البمد7352) عند أبو يوسف
والظمم محرم في  ،وعمى كل أحد شيءتيمية فيعتبر أن العدل أمرا واجبا في كل 

عمران وأنو بن خمدون أن الظمم مخرب لكل اويعتبر  ،(9)وعمى كل أحد شيءكل 
 ية الكريمة. وفي حكمة تحريم الربا تذكر اآل(75)يمكن لبمد أن يتطور بدون عدل ال

ن لم تفعموا  )يأييا الذين أمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وا 
ن تبتم فمكم رؤوس أموالكم ال تظممون وال تظممون(  فأذنوا بحرب من اهلل ورسولو وا 

 )وفي ىذه اآلية بيان حكمة تحريم الربا، بن السعدي لآليةافي تفسير و  ،279 البقرة
ويقول . (77)وتضاعف الربا عمييم( بأخذ الزيادة، وأنو يتضمن الظمم لممحتاجين،

وعميو  (72)فإنو فضل بال مقابل لو( )وحرم الربا ألنو متضمن لمظمم، بن تيميةا
لمقصد الشرعي وىو مصمحة تكون الحكمة من تحريم الربا بكل أنواعو ىو تحقيق ا

 العدل وتحريم مفسدة الظمم.

                                                           

، دار الفكر، مستقبل عمم االقتصاد من المنظور اإلسالميىـ( 7426) شابرا محمد عمر (7)
 .777-757ص ص: 

، 2، المطبعة السمفية: القاىرة، طكتاب الخراج ىـ(7352) بو يوسفأ يعقوب بن إبراهيم (8)
 .777ص

ى، تحقيق عبدالرحمن العاصي الرياض: مطابع مجموع الفتاوىـ( 7387) ابن تيمية( 9)
 .78/765الرياض 

 .287، القاىرة: المكتبة التجارية، صالمقدمة)د.ت.(  ابن خمدون عبدالرحمن (75)

 .345، الرياض: المؤسسة السعدية، صتفسير كالم المنان )د.ت.( السعدي عبدالرحمن (77)

، تحقيق عبدالرحمن العاصي، الرياض: مطابع مجموع الفتاوىىـ( 7387) ابن تيمية( 72)
 .25/347الرياض 
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 النسيئة النقود هي موضع ربا
 ،الربا أو الفائدة وىي من أنواع الربا في االقتصاد المعاصر ىي ظاىرة نقدية

وبعرض  تتحدد في سوق النقد بالطمب عمى النقود من قبل األفراد والمؤسسات
سعر الفائدة بأنو الثمن الذي يدفع  النقود من قبل السمطات النقدية، عرف كينـز

الستخدام النقود )السيولة(، التي تتسم بالندرة، لذلك يجب أن يدفع سعر الفائدة 
 ،صول أخرى أقل سيولة وأكثر مخاطرةلحاممي النقود لحفزىم لمتخمي عنيا وشراء أ

 (73)وىذا التعريف ينطبق عميو وصف ربا الديون أو الربا الجاىمي عند الجصاص
فكانت الزيادة بدال من  ،مؤجال بزيادة مشروطةربا الجاىمية إنما كان قرضا )إن 

وحيث أن النقود بكافة  وىو محرم بالكتاب والسنو، فأبطمو اهلل وحرمو(، األجل،
 أنواعيا ىي محل الربا سوف يتم استعراض تطور النقود توطئة لتحديد العمة

 .االقتصادية لتحريم ربا الفضل والنسيئة

اجتماعية وجدت مع وجود التعامل  النقود مؤسسة اقتصادية لنقود:تعريف ا
بين البشر وتطورت وظائفيا وأنواعيا وأشكاليا مع تطور المجتمعات اإلنسانية 

لذلك عرفت النقود بوظائفيا  وتطور النشاطات االقتصادية التي تمارسيا،
يجب أن  يءالشأدى تمك الوظائف يعتبر نقودا، ولكن ىذا  شيءاالقتصادية فكل 

 :(74)فيو كل أو بعض الشروط وىي تتوفر

أي يقبل بو االفراد بو كبديل أو ثمن لسمعيم أو  أن يحظى بقبول عام، -7
بسبب حاجة الجميع الى  الشيءويرجع قبول األفراد ليذا  خدماتيم في مبادالتيم،

كالقمح والشعير والتمر، أو شدة الحاجة  مثل أن يكون غالب قوتيم، الشيءىذا 

                                                           

 .7/567، بيروت، دار الفكر، أحكام القرآن)د.ت.(  الجصاص أحمد (73)
، د والمصارف واألسواق الماليةالنقو م( 2553)عبد المنعم السيد عمي ونزار العيسى،  (74)

 .37-29عمان: دار الحامد، ص ص: 
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رغبة و  ءالشيو مثل الممح لسكان الصحراء أو بسبب العرف أو بسبب ندرة ىذا ليإ
وقد يقبل من الجميع بقوة القانون  ،أصداف الزينةو  مثل الذىب والفضة الناس فيو

 مثل النقود القانونية

فإن كانت سمعة يجب أن تكون  ،أن تكون وحداتيا متجانسة ومتماثمة -2
حالليا بجنسيا وتكون قيمة وحداتيا متقاربة مثمية وليس قيمية وذلك حتي يمكن أ

 أن تكون نقودا بسبب عدم مساوات وحداتيا. أو الفاكية فال يمكن لمحيوانات الحية،

فال تكون وفيرة جدا  أن يغمب الظن أن تكون متوافرة بكميات مناسبة، -3
  .فتفقد قيمتيا التبادلية وال تكون شحيحة ال يمكن الحصول عمييا إال بمشقة كبيرة

أن تكون قابمة لمقسمة أي يمكن تقسيميا وبالتالي صالحة لتسوية  -4
مثل الذىب والفضة أو القمح والشعير من السمع  المعامالت الكبيرة والصغير،

 .الغذائية

 .يفة الوزن حتى يسيل حمميا ونقمياأن تكون خف -5

لفترة زمنية مناسبة وذلك حتى تمارس  واالدخارأن تكون قابمة لمتخزين  -6
ازجة طتكون سريعة التمف، فال تصمح الخضار والفواكو ال ن القيمة، فالوظيفة خز 

 .أن تكون نقودا ألنيا غير قابمة لمتخزين لفترة طويمة دون تكاليف مرتفعة
 وظائف النقود

تؤدي النقود إلى تخفيض نفقات التبادل، وتوفير األساس لحسابات اقتصادية 
بقدرتيا عمى توفير المدخرات  رشيدة، كما توفر أسباب دفع النمو االقتصادي

 .(75)الالزمة لمتقدم الفني والتكوين الرأسمالي

                                                           

 .74-73م( النقود والبنوك واالقتصاد، دار المريخ، ص ص: 7987) باري سيجل( 75)
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إذا توفرت الشروط السابقة أو غالبييا في أية سمعة يمكن أن يصطمح 
النقود في النظام النقدي اإلسالمي كما في  المجتمع عمى جعميا نقود وتمارس

 :(76)النظم األخرى الوظائف التالية

)ألنيا  ل ابن العربي في تحريم كسر الدراىم والدنانيرمقياًسا لمقيمة: يقو  -7
واسطة في تقدير قيم األشياء، والسبيل إلى معرفة كمية األموال عند اختالف 
المقادير أو جيميا،... فإذا كسرت صارت سمعة، وبطمت الفائدة فييا، فأضرت 

ن تكون بن تيمية: )إن المقصود من األثمان أاويقول  .(77)بالناس، فؤلجمو حرمت(
معياًرا لؤلموال، يتوسل بيا إلى معرفة مقادير األموال، وال يقصد االنتفاع بيا 

لتتداوليما األيدي، فيكونا  )الذىب والفضة( ويقول الغزالي: )إنما خمقا. (78)بعينيا(
 .(79)مقومة لممراتب( وعالمة لممقادير، حاكمين بين الناس،

لنقدين، خمًقا لمتجارة: إنيما واسطة لمتبادل: يقول ابن ىمام )وقوليم في ا -2
خمقا لمتوسط بيما إلى تحصيل غيرىما، ...، فخمق النقدان لغرض أن تستبدل بيما 

 .(25)ما تندفع بو الحاجة بعينو بعد خمق الرغبة فييا، فكانت لمتجارة خالقة(

مخزًنا لمقيمة: يؤدي استخدام النقود في التبادل إلى فصل عممية البيع  -3
تم في آن واحد في عممية التبادل بالمقايضة، لذلك كان يجب عن الشراء، التي ت

عمى النقود في حالة استخداميا كوسيمة لمتبادل أن تكون فييا خاصية تخزين القيمة 
إلى حين الحاجة إلييا. وىذا ال يعني اكتنازىا. يقول: ابن خمدون )إن اهلل تعالى 

                                                           

(76) Goldfeld, S.M. & Chandler, L.V. (1973) The Economics of Money and Banking, 

8ed. Harper & Row, Publishers, New York, pp: 7-10.                                                     

 ،7564، دار الشعب، )د.ت.(، ص3)د.ت.( أحكام القرآن، ج ابن العربي (77)

 .29/477، مجموع الفتاوى، ابن تيمية( 78)

 .4/89)د.ت.( إحياء عموم الدين، القاىرة، دار الشعب،  الغزالي، أبوحام( 79)

 .755، ص2الفكر، ط ر، دا2، جفتح القدير حشر م( 7972) ابن همام( 25)
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متمول، وىما الذخيرة خالق الحجرين المعدنيين من الذىب والفضة، قيمة لكل 
 .(27)والقنية ألىل العالم في الغالب(

معياًرا لممدفوعات المؤجمة: الديون وااللتزامات المؤجمة غالًبا ما يتفق  -4
بردىا بوحدة الحساب نفسيا التي تستخدم كوسيط لمتبادل، لذلك يجب أن تتصف 

ال استخدمت سمعة أخرى تكون أساًسا لحساب المدفو  عات قيمتيا بالثبات، وا 
المؤجمة كالذىب. ويقول في ذلك ابن القيم: )والثمن ىو المعيار الذي يعرف بو 

 .(22)تقويم األموال، فيجب أن يكون محدًدا مضبوًطا ال يرتفع وال ينخفض(
 أنواع النقود

 :يمكن التمييز بين نوعين من النقود وىما

 أوال: النقود السمعية
وليا قيمة  خدم كوسيمة لمتبادل،تحظى بقبول عام لمحاجة الييا وتست وىي سمع

كما ليا قيمة  والخدمات األخرى، تبادلية وىي قيمتيا كوحدة لمنقد في مقابل السمع
استعمالية وىي القيمة التي تشتق من المنفعة المباشرة من استيالكيا أو 

النقود الممثمة وىي نقود ورقية ممثمة  ويدخل في جممة النقود السمعية، استخداميا،
 وقد تطورت النقود الممثمة من النقود السمعية، مثل الذىب أو الفضة،لسمعة 

ففي االقتصاد الذي تسود فيو المقايضات  وتنوعت ىذه النقود بتطور المجتمعات،
يختار المجتمع بعض السمع والتي تتوفر فييا بعض الشروط التي يجب أن تتوفر 

قود يغمب عمييا أن تكون في النقود لتصبح نقودا، ففي المجتمع النبوي كانت الن
وفي حديث عبادة بن الصامت ينظم النبي  سمعا استيالكية أو معادن نفيسة،

)صمى اهلل عميو وسمم( طرق التبادل المشروعة في ىذه السمع والتي كانت تستخدم 

                                                           

 .2/859، تحقيق عمي عبدالواحد، القاىرة، دار نيضة مصر، صةالمقدم، ابن خمدون( 27)
 .756 صالجيل، بيروت،  ر، دا2، جإعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم (22)
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والبر بالبر  والفضة بالفضة، )الذىب بالذىب، في الغالب كنقود سمعية حيث يقول:
فإذا  لتمر بالتمر والممح بالممح، مثال بمثل سواء بسواء يدا بيد.وا والشعير بالشعير،

 ، إن كل سمعة من(23)اختمفت ىذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد(
ليا استعمالين، في األطعمة الواردة في الحديث  األصناف الستة في الحديث

ضة يقصد منيا وفي الذىب والف تستعمل كسمعة استيالكية ويقصد منيا الطعام،
واالستعمال الثاني تستخدم األصناف الستة كنقود سمعية في األصناف  القنية،

األربعة ونقود معدنية سمعية في الذىب والفضة، ويختمف حكم تبادل ىذه االصناف 
ذا إفيجري فييا الربا  ستخداميا،اواألصناف المماثمة ليا حسب النية أو القصد من 

ويقول أبن القيم: )قد  ييا الربا إذا استخدمت كسمعة،استخدمت كنقود وال يجري ف
عمى أن المقصود في العقود معتبرة، وأنيا تؤثر في  تظاىرت أدلة الشرع وقواعده

وىي أنيا تؤثر في الفعل  صحة العقد وفساده وفي حمو وحرمتو، بل وأبمغ من ذلك،
النية  ختالفباالذي ليس بعقد تحميال وتحريما فيصير حالال تارة وحراما تارة 

، ويشير محمد رشيد (24)ختالفيما(اكما يصير صحيحا تارة وفاسدا تارة ب والقصد،
)والمذىب الوسط أن  قولو‘ رضا، الى كون اآلصناف الستة في الحديث أنيا نقود

األجناس الستة المذكورة في الحديث كانت وال تزال معيارا الثمان وأصول االقوات 
فإذا وجدت العمة في نقد آخر غير الذىب والفضة الى أن يقول ) ألكثر البشر(

صح قياسيا عمى األجناس  وفي قوت آخر غير البر والشعير والتمر والممح،
 .(25)نطباق حكمة التشريع عمى ذلك(او  لحموليا محميا، الستة،

                                                           

 .27-77/25، طبعة دار الشعب، شرح صحيح مسمم)د.ت.(  النووي أبي زكريا (23)

، بيروت: دار الفكر، أعالم الموقعين عن رب العالمينىـ( 7397) ابن القيم الجوزية( 24)
 .3/727تحقيق محي الدين عبدالحميد، 

 .67، مصر: مطبعة المنار، صيسر اإلسالم وأصول التشريع)د.ت.(   رضا محمد رشيد (25)
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 النقود االئتمانية
د التي ق تستمد قيمتيا من مادة النقود، والنقود االئتمانية ىي النقود التي ال

بل تستمد قيمتيا  تكون ورقا أو حسابا في مؤسسة مالية أو في بطاقة بالستيكية،
من القوة الشرائية أو القيمة المخزنة في ىذه النقود التي يمكن تبادليا بالسمع 

وتأخذ النقود االئتمانية أشكاال مختمفة، إذ  ،أو االستثمارية االستيالكيةوالخدمات 
زارة المالية أو البنك المركزي أو تكون الحسابات قد تكون نقود ورقية تصدرىا و 
)التعريف الضيق لمنقود( وقد يتم التوسع في تعريف  الجارية في المؤسسات المالية

النقود ليضم الحسابات اإلدخارية واالستثمارية القصيرة األجل وينضم الى ذلك 
الئتمانية معظم وتتوفر في النقود ا )التعريف الواسع لمنقود(، النقود االلكترونية

وفيم  كما تقوم بجميع وظائف النقود، الشروط التي يجب أن تتوفر في النقود،
المسممون النقود االئتمانية، أي أن قيمة النقود قد ال تستمد من المادة المصنوعة 

نما في الثقة فييا، منيا، بن الخطاب أن يجعل النقود من جمود افقد فكر عمر  وا 
ىممت أن أجعل  ري قال: )لقد كان عمر أبن الخطاب قال:وقد روى البالذ األبل،

وجاء في مدونة االمام  ،(26)فأمسك( فقيل لو إذن ال بعير. الدراىم من جمود األبل،
)لو أن الناس أجازو بينيم الجمود حتى يكون ليا سكة وعين لكرىتيا أن تباع  مالك

ا الدرىم والدينار فما ويقول أبن تيمة في الفتاوي: )وأم ،(27)بالذىب والورق نظرة(
وذلك ألن في  ،االصالحو  يعرف لو حد طبيعي وال شرعي، بل مرجعو الى العادة

 ،األصل ال يتعمق المقصود بو، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاممون بو
والدراىم والدنانير ال تقصد لنفسيا بل ىي وسيمة الى التعامل بيا وليذا كانت 

                                                           

رضوان بيروت: دار ، تحقيق: رضوان محمد فتوح البمدان  ىـ(7453)البالذري  أحمد (26)
 .456الكتب العممية، ص

، برواية سحنون بن سعيد التنوخي، بيروت: المدونة الكبرى)د.ت.(  اإلمام مالك بن أنس( 27)
 .296-3/295دار الصياد، 
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 التي ال يتعمق بيا غرض ال بمادتيا وال بصورتيا أثمانا( )والوسيمة المحضة
 .(28)يحصل بيا المقصود كيفما كانت(

ويجري الربا في النقود االئتمانية لتوفر عمة الثمنية ويقول أبن منيع: )إن الورق 
)وسر قبولو ثقة الناس  نقد قائم بذاتو( )وينطبق ذلك عمى كل النقود االئتمانية النقدي

بغض النظر عن أسباب حصول الثقة بو. وحيث أن الورق  ة،بو كقوة شرائية مطمق
النقدي لو خصائص النقدين الذىب والفضة من أنو ثمن )وكذلك سائر النقود 

ن لو حكم النقدين إف دخاره،اوبو تقوم األشياء والنفوس تطمئن بتمولو و  االئتمانية(،
إلندراجو  ا عمييما،كما يجري فييما قياس الذىب والفضة في جريان الربا بنوعيو فيو،

وقد أقرت المجامع لفقيية النقود الورقية  (29)تحت مناط الربا في النقود وىو الثمنية(
 .وأجرت عمييا أحكام النقود في الصرف والربا والزكاة

 وأنواعه وعمة تحريمهو  الربا
 تعريف الربا

نميتو،  أربيتو: أي زاد ونما، الشيءربا  الربا في المغة الزيادة، تعريف الربا:
وىناك ثالث اتجاىات في تعريفو شرعا، من الفقياء من  إذا زاد وأرتفع، وربا المال،

 ومنيم أبن كثير الذي يعرفو شرعا: ىو الربا، باعتبارهأكد عمى ربا القروض 
وىذا تعريف لمربا الجمي المتفق  ،(35))الزيادة عمى أصل المال من غير عقد تبايع(

ذلك ألنو ىو الذي يقع فيو الخالف، منيم  البيوع،عمى ربا  عميو. ومنيم من أكد

                                                           

، 7ى، جمع وترتيب عبدالرحمن بن القاسم، طمجموع الفتاوىـ( 7398) ابن تيمية( 28)
 .29/257)د.ن.(، 

 ، الرياض: مطابع الفرزدق التجارية، الورق النقديىـ( 7454)عبداهلل ابن منيع  (29)
 .775-774ص ص: 

، تحقيق محمود الطناجي، المكتبة النياية في غريب الحديث واألثرىـ( 7383) ابن األثير( 35)
 .7/792اإلسالمية، 
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)الفضل الخالي من العوض المشروط في  السرخسي الذي يعرف الربا بأنو
)عقد عمى عوض مخصوص غير معموم  ، والشربيني الذي يعرفو بأنو(37)البيع(

 ،(32)التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحداىما(
ومنيم من  ،(33))فضل مال بال عوض في معاوضة مال بمال( لعيني بأنووعرفو ا

بن العربي عرف الربا )بأنو كل زيادة لم اف شمل التعريف ربا الديون وربا البيوع،
ومن ، (35))بأنو الزيادة في أشياء مخصوصة( بن قدامة عرفواو  ،(34)يقابميا عوض(

اقدين خال عما يقابمو )فضل مخصوص مستحق ألحد المتع حناف عرفة العينياأل
 .(36)من عوض(

 يمكن تقسيم الربا الى نوعين:
 أوال: ربا الدين 

الربا القرآني أو ربا الجاىمية أو  أو ئة أو ربا القروض،يويعرف أيضا بربا النس
وىو الزيادة التي تتقرر في الذمة في الدين الناشئ  الفائدة في المعامالت المالية،
 :منيا ويأخذ صور عدة، عن سمف أو بيع نظير األجل،

القرض بزيادة نظير األجل، وىو ما وصفو الجصاص بقولو: )الربا الذي  -7
كانت العرب تعرفو وتفعمو إنما قرض الدراىم والدنانير بزيادة عمى ما استقرض 

الفائدة  وىذ يتفق مع وصف كينز لمفائدة حيث عرف كينـز يتراضون بو(، عمى ما
تخدام النقود )السيولة(، التي تتسم بالندرة، لذلك يجب أن بأنيا الثمن الذي يدفع الس

                                                           

 .72/759، 3، بيروت: دار المعرفة، طالمبسوط)د.ت.( محمد السرخسي ( 37)
 .2/27، بيروت: دار إحياء التراث العربي، مغني المحتاج.ت.( )دالشربيني  محمد (32)
 .72/799، بيروت: دار الفكر، عمدة القاري شرح البخاري)د.ت.(  العيني بدرالدين (33)
، بيروت: دار المعرفة، تحقيق عمى محمد أحكام القرآن)د.ت.(  ابن العربي، القاضي( 34)

 .242البجاوي، القسم األول، 

 .4/3، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، المغني)د.ت.(  المقدسيابن قدامة، ( 35)

 .6/524، دار الفكر لمطباعة والنشر النياية في شرح اليداية)د.ت.( العيني  أبو محمد (36)
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يدفع سعر الفائدة لحاممي النقود لحفزىم لمتخمي عنيا وشراء أصول أخرى أقل 
 .سيولة وأكثر مخاطرة

الفائدة الجزائية وىي الفائدة أو الربا المترتب عمى تأخير دفع الدين في  -2
فإذا حل األجل ولم يكن  ،لبيع الى أجل)يبيع الرجل ا ووصفو الطبري بقولو: أجمو،

 .(37)زاده وأخر عنو( عند صاحبو قضاء،

ووصفو األلوسي بقولو: )كان الرجل  الفائدة المركبة أو الربا المركب، -3
فيفعل،  فإذا حل قال لممدين: زدني في المال وأزيدك في األجل، يربي الى أجل،

 .(38)بالكمية(مالو  الضعيف ءبالشيفيستغرق  وىكذا عند كل أجل،

دفعات الفائدة الدورية عمى القرض الذي يكون في شكل سند حكومي أو  -4
عادة جدولتيا في حال التعثر، يصف ذلك الفخر الرازي  خاص ذو دفعات دورية، وا 
كل شير قدر معينا، ويكون رأس المال  اعمى أن يأخذو  بقولو: )يأخذون المال،

في  ازادو  فإذا تعذر عميو األداء، ،برأس المال ثم أذا حل الدين طالبوا المديون باقيا،
 .الحق واألجل(

 اإلجماع عمى تحريم ربا الدين

نزلت في بيان تحريم رب  نقل اإلجماع بين العمماء عمى أن آيات الربا
فقد نقل الطبري عن  ،(39)وىو الربا العائد عمى القرض مقابل الزمن ،الجاىمية

                                                           

، بيروت: دار المعرفة، جامع البيان في تفسير القرآنىـ( 7455) الطبري محمد بن جرير (37)
 .3/67، 4ط

، بيروت: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني( )د.ت.األلوسي  محمود (38)
 .4/55دار إحياء التراث العربي، 

، باكستان: إدارة ترجمان التدابير الواقية من الربا في اإلسالمىـ( 7456) فضل إلهي( 39)
 .62اإلسالم، ص
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و: )كانوا في الجاىمية يكون لمرجل عمى مجاىد أنو قال في الربا الذي نيي عن
ونقل عن  ،(45)فيؤخر عنو( وتؤخر عني، فيقول لك كذا وكذا، الرجل الدين،

الجصاص قولو: )إنو من المعموم أن ربا الجاىمية إنما كان قرضا مؤجال بزيادة 
مشروطة فكانت الزيادة بدال من األجل(، ويعتبر كثير من العمماء أن ربا القروض 

نما حرم ربا البيوع تحريم وسائل ا الحقيقي المقصود بالتحريم،ىو الرب وفي ذلك  ،وا 
 ،: )أما الجمي فربا النسيئةيقول أبن القيم بعد تقسيمة لمربا الى ربا جمي وربا خفي

وكمما  ،وىو الذي كانوا يفعمونو في الجاىمية، مثل أن يؤخر دينو ويزيده في المال
ن القيم عن اإلمام أحمد بن حنبل رده لسؤال عن أب ونقل ،(47)أخره زاده في المال(

الربا الذي ال شك فيو قولو: )ىو أن يكون لو دين فيقول لو: أتقضي أم تربي؟ فإن 
وقد نقل عن أبن عباس رضي  ،(42)لم يقضو زاده في المال وزاده ىذا في األجل(

.عمى (43)ة(اهلل عنيما قول النبي صمى اهلل عميو وسمم قولو: )ال ربا إال في النسيئ
)الفائدة أو الربا( المعاصرة إذ أنو المحور الذي يدور  الرغم من ذلك ومن أىميتو

عميو النظام الرأسمالي أو نظام السوق والنظريات االقتصادية الكمية والجزئية وعمية 
تبنى السياسات االقتصادية وأدواتيا الذي يتم بيا التحكم والتوجيو في االقتصادات 

يكاد يسود العالم بمافييا الدول اإلسالمية، إال أن كثير من كتب المعاصرة الذي 
الفقو القديمة والحديثة قد لم تتوسع في الحديث عنو إال من إشارات ولمحات 

                                                           

ود وأحمد ، تحقيق محمجامع البيان في تفسير القرآن)د.ت.(  الطبري محمد بن جرير (45)
 .247شاكر، مصر: دار المعارف، ص

، بيروت: دار الفكر، أعالم الموقعين عن رب العالمينىـ( 7397) ابن القيم الجوزية( 47)
 .2/735تحقيق محي الدين عبدالحميد، 

، بيروت: دار الفكر، أعالم الموقعين عن رب العالمينىـ( 7397) ابن القيم الجوزية( 42)
 .2/735يد، تحقيق محي الدين عبدالحم

، الرياض: رئاسة إدارة البحوث صحيح البخاري)د.ت.(  البخاري محمد بن إسماعيل (43)
 . 4/387العممية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، 
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مقارنة بتفصيميم لربا الفضل أو رب البيوع، وىذا يوجد الحاجة الى توجيو  مجممة،
الى دراسة ربا  العممية،الدراسات الفقيية من قبل المراكز البحثية والمؤسسات 

الديون ووضع نظرية إسالمية بديمة لنظرية الفائدة في النظام الرأسمالي، تنظر 
لمسموك المالي وتضع نظرية لمتمويل اإلسالمي تفسر حوافز التدفقات المالية بين 
الوحدات االقتصادية في اقتصاد إسالمي وتوجد أدوات مالية يمكن إن تستخدم 

 قتصادي في اقتصاد إسالمي.إلدارة النشاط اال

عمى الرغم من قمة اإلىتمام الذي حظي بو ربا الديون في األدبيات الفقيية إال 
أن مسح الدراسات الخاصة في كتب الفقو عن ربا الديون يقود الى استخالص 

 (44):النتائج التالية

 ىناك إجماع بحرمة ربا القروض دون أن يشذ عنو أحد من أىل العمم. 

 وألحقو الرممي  بن رشد جعمو مستقال،اف العمماء في تصنيفو، كان اختالف
ولكن جميعيم يرونو يندرج  والحقو أبن القيم بربا النسيئة، والزركشي بربا الفضل،

 .تحت النصوص القرآنية التي تحرم الربا

  منيم من جعمو قسما مستقال نص عمى أنو المقصود بربا الجاىمية في
جعمو مقصودا باآليات التي  جا تحت ربا البيوع،ومن جعمة مندر  خطبة الوداع،

 .تحرم الربا

  الذين ألحقوه بربا الفضل نظروا الى الزيادة المحرمة ألنيا أساس التحريم
والذين الحقوه بربا النسيئة نظروا الى الباعث الى ىذه الزيادة وىو األجل  ومرده،

 وىو مبرر الزيادة

                                                           

، المنصورة: دار مشكمة االستثمار في البنوك اإلسالميةىـ( 7475) الصاوي محمد صالح (44)
 .365-359الوفاء لمطباعة والنشر، ص ص: 
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 اقتصاديات رباالديون
 القيمة المضافة

عرف القيمة المضافة بانيا الزيادة في قيمة المخرجات التي تضيفيا ت 
)عناصر االنتاج( من  المؤسسة عن قيمة مدخالتيا وتحسب بطرح تكمفة المدخالت

وتستخدم طريقة القيمة المضافة لحساب الناتج  القيمة االجمالية لمنتجاتيا النيائية،
وتختمف  ،(45)ة في االقتصادالقومي اإلجمالي بحساب القيمة المضافة لكل منشا

الحدية لعنصر االنتاج،  باإلنتاجيةويقصد  القيمة المضافة عن االنتاجية الحدية،
)تغير( بوحدة  عنصر االنتاج )التغير( في الناتج الكمي الناتجة عن زيادة الزيادة

 واحدة مع افتراض بقاء عوامل االنتاج األخرى ثابتة. 

نفقات التبادل، وتوفير األساس لحسابات  استخدام النقود إلى تخفيض يؤدي 
اقتصادية رشيدة، كما توفر أسباب دفع النمو االقتصادي بقدرتيا عمى توفير 

تعتبر عند بعض ، و (46)المدخرات الالزمة لمتقدم الفني والتكوين الرأسمالي
النقود كسمعة  (47)(م7965) ليذا أعتبر باتنكن االقتصاديين من عناصر االنتاج،

وكذلك أعتبرىا بومل  ،ىنتاجية أخر إدخل في انتاج السمع مثل أية سمعة نتاجية تإ
في نظرية الطمب عمى النقود من أجل المعامالت في طريقة نظرية  (48)(م7952)

في مقالتو عن مرونة الفائدة لمطمب عمى النقود من  (49)(م7956) وتوبن المخزون،
النقود تؤثر بشكل  أن توفر (م7968) ويؤكد دوجالس فكرز أجل المعامالت(،

                                                           

(45) Lipsey, R.C. & Stiener, P.O (1978), p. 461. 

 .74-73، دار المريخ، ص ص: النقود والبنوك واالقتصادم( 7987) باري سيجل (46)
(47)Patinkin, Don (1965) Money, Interest, and Prices, Harper &Row publishers, New 

  York, p150.                                                                                                                       
(48)Baumol, W.J. (1952) The transaction Demand for Cash: An Inventory Theoretical 

Approach ,Q.J. of Econ. LXVI, pp: 545-56.                                                                     
(49)Tobin, J. (1956) The Interest Elasticity of Transation Demand for Cash, R. of        

Econ. And Stat., XXXVIII, pp: 241-47.                                                                            
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وعمى كمية عناصر االنتاج المستخدمة في العممية  إلنتاجكبير عمى الحد األمثل 
)سعر الفائدة الدفوع لمحصول عمى  النقود الستخداماإلنتاجية وتشكل التكمفة الحدية 

فبذلك تقوم النقود بالمساىمة في خمق  ،(55)النقود( من المتطمبات النقدية لممؤسسة
افة في العممية اإلنتاجية من وجية نظر النظرية الغربية، فيكون مبررا القيمة المض

 لدفع الفائدة عمى النقود.

 )ربا القروض( الفائدة النقدية
ربا القروض أو الفائدة وىي ظاىرة نقدية، تتحدد في سوق النقد بالطمب عمى 

سعر  النقود ألجل المضاربة وبعرض النقود من قبل السمطات النقدية، عرف كينـز
الفائدة بأنو الثمن الذي يدفع الستخدام النقود )السيولة(، التي تتسم بالندرة، لذلك 
يجب أن يدفع سعر الفائدة لحاممي النقود لحفزىم لمتخمي عنيا وشراء أصول أخرى 

و يؤثر توقع سعر الفائدة النقدي عمى الطمب عمى  .(57)أقل سيولة وأكثر مخاطرة
لمضاربون ارتفاع سعر الفائدة، فإن تحقق توقع ا النقود بدافع المضاربة، فمو

توقعاتيم، يعني انخفاض قيمة السندات التي يممكونيا، لذلك يقوم المضاربون ببيع 
العامل األساسي اآلخر المحدد  ،سنداتيم نقدا، وىذا يعني زيادة الطمب عمى النقود

السيولة(، وفي لسعر الفائدة النقدي حسب نظرية تفضيل السيولة، ىو عرض النقود )
األدبيات المعاصرة لمنظرية االقتصادية تستطيع السمطات النقدية السيطرة عمى 

، وبقدرتيا (High Power money)ميا بحجم النقود العالية القوة عرض النقود بتحك
 عمى استخدام أدوات السياسة النقدية في السيطرة عمى مقدرة البنوك في خمق النقود.

فمن  والطويل لنقود في القطاع الحقيقي في األجل القصيرقد اختمف في تأثير ا

                                                           
(55)Vickers, Douglas (1968) The Theory of the Firm: Production, Capital, and            

 Finance, New York: McGrow-Hill, p. 133.                                                                      

(57) Harris, Laurance (1981) Monetary Theory, McGraw Hill Book Company, pp: 42-44. 
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يعتقد بحيادية النقود ال يرى تأثير ليا ولكن من يرى بعدم حيادية النقود يرى بأن 
 يكون في األجل القصير ولكن ليا تأثير عميو في األجل الطويل. تأثيرىا

عادة توزيع واألزمات االقتصادية  الربا وا 
احيانا لتمويل نشاط اقتصادي ولكن ال يشترط أن  قد يستخدم القرض الربوي

يستخدم في إنتاج السمع والخدمات إذ قد يكون لممضاربة أو االحتفاظ بو كسيولة، 
مضافة ألنو لم يستخدم في عممية  وفي ىذه الحالة ال يتسبب القرض في خمق قيمة

لمضافة إنتاجية، ولكن مدفوعات الفوائد لتمك القروض تؤدي الى تحويل القيمة ا
الى المقرضين، ويؤدي عدم ربط القروض بالنشاط الحقيقي  ىلعناصر االنتاج األخر 

لى التوسع في االقتراض وينشأ ما يسمى باليرم المقموب والذي فيو يكون حجم إ
القرض أضعاف الضمانات التي تغطى بيا تمك القروض والتي غالبا ما تكون 

م ثالث 2558د األمريكي عام أصول حقيقية، وقد وصمت الديون في االقتصا
ضعفا من رأسمال بعض  65كما وصمت الديون  أضعاف الناتج المحمي،

وحيث أن الفوائد التي يدفعيا المقترضين تستقطع من أرباحيم أو  ،(52)البنوك
ن زيادة الديون تؤدي الى زيادة الجزء المستقطع من إف أصوليم الحقيقية، أو دخوليم،
)يأييا  فوائد، وتتضاعف الفائدة وتصبح أضعافا مضاعفةالدخول واألرباح في شكل 

 آل عمران اآلية تقوا اهلل لعمكم تفمحون(او  الذين امنوا ال تأكموا الربا أضعافا مضاعفة،
ومع مرور الزمن يتم إعادة توزيع الثروة من القطاع الحقيقي المنتج الى  ،735

طاع الحقيقي دفعيا عمى وبتزايد الفوائد التي يجب عمى الق المؤسسات الربوية،
فتنشأ أزمة  يصل القطاع الحقيقي الى مرحمة ال يستطيع فييا خدمة الدين، الديون،

وتتساقط المؤسسات المالية واالقتصادية المقرضة  مالية يعقبيا أزمة اقتصادية،
ويؤدي ىذا الى الكساد وينتشر الفقر والبطالة وعدم  والمقترضة نتيجة لؤلزمة،

                                                           

(52) Citibank (2008) A downward Spiral, 17 Sep. 
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)الذين يأكمون  بط فيو المؤسسات الربوية في كيفية الخروج من األزمةاالستقرار وتتخ
 ،275البقرة اآلية  ال كما يقوم الذي يتخبطو الشيطان من المس(إالربا ال يقومون 

ويتم تصحيح االختالل والخروج من األزمة بشطب الديون عن المؤسسات المدينة 
ة ضخ السيولة إلنقاذ أو من خالل زياد )محق لمفوائد المستحقة لمقروض(،

وىذا يؤدي الى زيادة مستوى األسعار والى التضخم الذي يؤدي  المؤسسات المفمسة،
الى تآكل القيمة الحقيقية لمقروض، وتصبح الفوائد الربوية صفرا أو سالبة، وبذلك 

البقرة  يحب كل كفار أثيم ( )يمحق اهلل الربا ويربي الصدقات، واهلل ال يمحق الربا
 .276 اآلية

 الفائدة الحقيقية )عائد رأس المال(
وبين سعر  )ربا القروض(، وتفرق النظرية االقتصادية بين سعر الفائدة النقدي

 )العائد عمى رأس المال الحقيقي والذي يأخذ شكل آالت ومعدات(، الفائدة الحقيقي
 وتحصل عناصر االنتاج عمى عوائد نتيجة مشاركتيا في خمق قيمة مضافة،

)التي تحكم  يب كل عنصر من القيمة المضافة حسب نظرية التوزيع،ويتحدد نص
بناء عمى  توزيع القيمة المضافة عمى عناصر االنتاج التي ساىمت في خمقيا(

ويسمى  ،ويسمى العائدة لمعمل أجرا ر من تمك العناصر،صتوازن سوق كل عن
واد نصف ويسمى عائدا حقيقيا لرأس المال الحقيقي )معدات أو م ربحا لممنظم،

 )المنافع( الخدمات أما يسمى ايجارا لؤلرض والمواد الخام،و مصنعة أو مخزون(، 
تساىم في خمق القيمة المضافة مثل النقود السائمة ومنافع األصول المؤجرة،  التي

وفي اقتصاد تستخدم فيو النقود كوسيمة  يسمى العائد الذي تحصل عميو ايجارا،
الحقيقي( بعاممين وىما )التفضيل الزمني( والذي يحدد  لمتبادل يتحدد العائد )الفائدة

ينشئ  االعائد الذي يجب أن يدفع لممستيمك لتقميل استيالكو وزيادة مدخراتو، وىذ
والعامل اآلخر ىو  دخار بسعر الفائدة الحقيقي والتي تكون موجبة،عالقة اال
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تعني أن العائد والتي  االنتاجية الحدية لرأس المال الحقيقي والتي تكون سالبة،
 لالستثمار يتناقص بتزايد االستثمار.

 العائد اإلسالمي عمى رأس المال
وىو العائد الذي يحصل عميو رأس المال الحقيقي نتيجة مساىمتو في العممية 

أن الوسيمة أو العقد الذي  الفرق بينو وبين العائد الحقيقي الغير إسالميو  االنتاجية،
من المدخر الى المستثمر، ىو  يكون في شكل نقود(، يتم فييا نقل الفائض )والذي

وال يشارك فيو المقرض المقترض مخاطر  عقد قرض يكون في شكل سند ربوي،
في  رأس المال التي قد يتعرض ليا مبمغ القرض حينما يساىم في العممية اإلنتاجية

ربة مشاركة أو مضا عقد الغير إسالمي، بينما يكون في النظام اإلسالمي، النظام
 وال ضمانو، أو عقد بيع يتحدد فييا العائد، االدخارال يتم فييا تحديد العائد عمى 

الى مخاطر عدم السداد أو مخاطر  هولكن يتعرض فيو أصل المبمغ أو عوائد
وقاعدة )الغنم بالغرم(  قاعدة )الخراج بالضمان(، وبذاك تنطبق العممية االقتصادية،

 االدخارعائد الحقيقي اإلسالمي عاممين ىما ويحدد ال عمى العقود اإلسالمية،
 واالستثمار.

وبسبب حب اإلنسان الى العاجمة عن اآلجمة يجب أن يعوض بعائد حتى يؤجل 
ومبرر حصول  وىذا ىو مبرر الزيادة في الثمن لمبيع اآلجل عن العاجل، وستيالكا

غير مضمون  رأس المال المستثمر بعقد المشاركة أو المضاربة عمى الربح )وىو عائد
والذي يعني  دالة متزايدة في العائد، االدخاروتكون دالة  إذا قد يكون موجبا أو سالبا(،

المدخرات يكون من  هوالطمب عمى ىذ يزيد مدخراتو، كمما توقع المدخر زيادة العائد،
قبل المستثمر ويتناقص العائد المتوقع عمى االستثمار بزيادة كميات االستثمار نتيجة 

كذلك  االنتاجية الحدية لرأس المال أو لتناقص الكفاءة الحدية لرأس المال، لتناقص
وبذلك تكون  الزيادة في الثمن اآلجل يقمل من التوسع في الطمب عمى البيوع اآلجمة،
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، ودالة الطمب االدخاردالة العرض لممدخرات اإلسالمية دالة متزايدة في العائد عمى 
 .العائدعمى االستثمار دالة متناقصة في 

 الفائدة النقدية بالمتغيرات الحقيقية عالقة
تأثير عمى المتغيرات  إن الدراسات االقتصادية تثبت أن الفائدة ليس ليا

ن كان ليا تأثير الحقيقية أن الفائدة  نو مؤقت وأنو يتالشى بعد فترة،إموجب ف وا 
ل نقد وزيادة بمعنى أنيا نقد مقاب النقدية عند كينز ىي ظاىرة نقدية وليس حقيقية،

ية نشاط حقيقي في ىذه أوليس ىناك  وىي بسبب التفضيل النقدي، نتيجة األجل،
ىي الزيادة الناتجة عن  )العائد عمى رأس المال( بينما الفائدة الحقيقية المعاممة،

القيمة المضافة المصاحبة لعممية انتاجية، والتي تحصل عمييا عناصر اإلنتاج بما 
في مرحمة التبادل شكل نقدي، ولكن ىذا  ت )عناصر االنتاج(وأن أخذ فييا النقود،

ال يمغي كون االدخار ىو سمعة أو خدمة تأجل استيالكيا لتدخل في إنتاج سمعة 
)الفائدة الحقيقية( يساوي  وبذلك استحقت ىذه السمعة عائدا ،أو خدمة أخرى

قيقي والذي قد الح االدخارمعاممة  وبالتالي فإن مساىمتيا في العممية االنتاجية،
والعرض النقدي التي تقوم البنوك التجارية بخمقة أو البنوك  ،يأخذ شكل النقود

ن  االدخارألن  ذلك معاممة واحدة يعتبر خطأ منيجيا، المركزية بزيادة عرضو، وا 
فإنو أصل حقيقي ومحدد عرضو بحجم  أخذ شكل نقدي في مرحمة من مراحمو،

أما عرض النقود فميس ليا حدود طبيعية  مك منو،الناتج الحقيقي والكمية التي تستي
 فيمكن أن يكون عرض النقود النيائي وىي الحالة التي تشكل مصيدة السيولة،

بالنقود والتي ليس ىناك  فعميو ال يمكن مساواة االدخار والمحدد بمحدودية الدخل،
ن لذلك دار جدل كبير حول حيادية النقود بين الكنزيي ،حدود طبيعية لعرضيا

والذي يقول الكنزيين أن النقود تؤثر عمى المتغيرات االقتصادية بما  ،(53)والكالسيك
                                                           

(53)Makinen, G.E. (1977) Money,The Price Level& Interest Rate, Prentice-Hall New  
 Jersy, pp: 378-382.                                                                                                          
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فييا سعر الفائدة بينما يعتبر الكالسيك أن تأثير النقود عمى المتغيرات االقتصادية 
بينما ليس لمنقود تأثير عمى المتغيرات االقتصادية  مؤقت وفي األجل القصير فقط،

ر النقود يكون فقط عمى مستوى االسعار بناء عمى وتأثي في األجل الطويل،
 لم ينكر الكينزيين عدم تأثير النقود عمى المتغيرات الحقيقية النظرية الكمية لمنقود.
ولكن يقول كينز إن في األجل الطويل يكون الجميع قد ماتو،  في األجل الطويل،

في النموذج  يةولم يستطع الكينزون توليد تأثير لمنقود عمى المتغيرات الحقيق
بعض المتغيرات االقتصادية مثل األجور  الكالسيكي إال بافتراض عدم المرونة في
فعميو يمكن القول أنو ال يوجد لمفائدة  .(54)أو سعر الفائدة أو وجود خداع نقديا

النقدية أثر عمى المتغيرات االقتصادية بما في ذلك الفائدة الحقيقية في األجل 
 .شى في األجل الطويلالطويل، وتأثيرىا يتال

 العمة االقتصادية لتحريم ربا الديون
وتعرف العمة االقتصادية بالوصف االقتصادي لممعاممة والذي يؤدي الى 

بقياسيا  لحكميا الشرعي التعرف المقصد من المعاممة والذي يتم فييا التوصل
ئتماني كتطبيق أحكام النقود عمى النقد الورقي واال ،بحكم معامالت فقيية مسماة

فيتحقق فييا عمة  ،قياميا بالوظائف االقتصادية لمنقود الذىبية والفضية لوجود عمة
 تحقيق مصمحة العدل ورفع الظمم. تحريم الزيادة في القرض وىو

والذي يعرف الربا  يمكن تحديد العمة من تحريم ربا الديون، من تعريف الربا
 ،(55)ن يقابل ىذه الزيادة عوض()زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أ: بأنو

)فضل مخصوص مستحق ألحد المتعاقدين خال عما يقابمو من  والتعريف الحنفي
                                                           

(54)Makinen, G.E. (1977) Money, The Price Level& Interest Rate, Prentice-Hall New 
Jersy, pp: 152-222.                                                                                                           

ر الريان ، بيروت: داكتاب الفقو عمى المذاىب األربعةىـ( 7458) الجزيري عبدالرحمن (55)
 .2/245لمتراث، 
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فيكون عمة الربا ىي الزيادة المشروطة في البدلين المتجانسين من  ،(56)عوض(
في خمق قيمة مضافة لمطرف الذي  غير أن يشارك البدل في المخاطر أو يساىم

ويتوفر في ىذه الزيادة الصفات  زيادة بدون عوض. فتكون يقوم بدفع العوض،
أنيا  -3 أنيا زيادة محددة، -2 أنيا زيادة نقدية في تبادل نقد بنقد، -7 التالية:

 أنيا مرتبطة بالزمن. -5 ان أصل القرض مضمون، -4 زيادة مضمونة،

ستخدم النقد المقترض ا والزيادة في القروض الربوية زيادة بدون عوض حتى لو
التي  ةت االقتصاديآكما في المنش النشاط االقتصادي ونتج عنو قيمة مضافة،في 

فإن القيمة المضافة تكون من حق المقترض وليس  تقترض لمتوسع في االنتاج،
 ألن قرضو كان مضمونًا وتحمل المقترض خطر ىالك القرض، لممقرض فييا حظ،

 .ج بالضمان(يجتمع الخراج واألمان تبعا لمقاعدة الفقيية )الخرا فال

 حكمة تحريم الربا الديون
يمكن استنتاج الحكمة من تحريم الربا من نص آية تحريم الربا في قولو 

فإن لم  تعالى: )يأييا الذين امنوا اتقوا اهلل وذزوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين،
ن تبتم فمكم رؤ  ال و  س أموالكم ال َتظممونو تفعموا فأذنوا بحرب من اهلل ورسولو وا 

، وفي اآلية بيان حكمة تحريم الربا وىو الظمم 279-278 البقرة ُتظممون(
الظالم والمظموم، فيم فيو  ،الظمم كل من شمميم الربا ، ويشمل تحريم(57)لممحتاجين

في الحديث الذى رواه جابر: )لعن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم  سواء كما ورد
 .(58)ىم سواء( قال:وكاتبو، وشاىديو، و  وموكمو، ،آكل الربا

                                                           

 .6/524، دار الفكر لمطباعة والنشر النياية في شرح اليداية)د.ت.(  العيني أبو محمد (56)

 .7/345، الرياض: المؤسسة السعدية، صتفسير كالم المنان)د.ت.(   السعدي عبدالرحمن (57)

الرياض: ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسممىـ( 7455) مسمم النيسابوري (58)
 .3/7279، 7598رئاسة البحوث العممية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الحديث 
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 الربا الضمني
المقصد الشرعي من تحريم الربا، وىو منع الظمم وتحقيق العدالة في  لتحقيق

المعامالت، سد اإلسالم الطرق المؤدية الى الحصول عمى الربا بطريقة غير 
وذلك بتحريم ربح ما ال  ،مباشرة التي يمكن أن يسعى الدائن لمحصول عمييا

عائد لممال  تولد ض وبيع ما ليس عنده، ألن ىذه المعامالتيضمن والبيع قبل القب
كما سد اإلسالم الطرق التي تؤدي الى ظمم  تنطبق عميو مواصفات الربا، المستثمر

التي فييا يسعى و  )الربا الضمني(، بدفع الربا بطريقة غير مباشرة اإلنسان نفسة
وبيع  وبيع الوفاءوالتورق  ةوذلك بتحريم العين لدفعو، االحتيالالمدين الى 

التعريف و  الضمني( حكم الربا )الربا . وينطبق عمى الربا الغير مباشراالستغالل
الحنفي لمربا )فضل مخصوص مستحق ألحد المتعاقدين خال عما يقابمو من 

 .(59)عوض(

 ثانيا: ربا البيوع
 التمويل في البيوع

مال، أو إخراج أو تمميك المال بال بالشيء الشيءالبيع في المغة ىو مقابمة 
وفي المغة  (65)ذات عن الممك بعوض، والشراء ىو إدخال ذات عن الممك بعوض

يطمق كال من البيع والشراء عمى معنى اآلخر وخاصة في المقايضة حيث يكون 
أما شرعا فمو معنى خاص  البائع مشتري لسمعة اآلخر وىو بائع لآلخر سمعتو،

تعريفات عدة حسب نوع التقسيم لمبيع، بيع العين بالنقد والمعنى العام لو  وىو
 :يعرف بالتمويل، فينقسم الى أربع أقسام وىم تأجيل أحد البدلين وىو ما فباعتبار

                                                           

 .6/524، دار الفكر لمطباعة والنشر النياية في شرح اليداية)د.ت.(  العيني أبو محمد (59)

 .747، صكتاب البيعىـ( 7458) الجزيري عبدالرحمن (65)
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 -2بيع النقد وىو ما كان الثمن والمثمن فيو معجمين فال يوجد تمويل،  -7
ويكون كل من المتباعيين قد  ويكون فيو الثمن والمثمن مؤجمين، بيع الدين بالدين،

بيع السمم ويتم فيو تأجيل المثمن بمعنى أن المشتري يمول البائع  -3ول اآلخر، م
بمعنى أن البائع  وفيو يتأجل تسميم الثمن والمثمن معجل، بيع األجل، -4 بالمال،

والذي يعنى التبادل بمعناه العام يؤدي الى خمق قيمة  يمول المشتري. والبيع،
ن األفراد التي تختمف منفعة ىذه السمع مضافة وذلك بتبادل السمع والمنافع بي

فمن تتوفر لديو السمعة بكمية كبيرة تكون منفعتو منيا وكذلك قيمتيا لدية  لدييم،
عن الشخص التي تندر عنده  منخفضة، فيكون مستعدا لمبادلتيا بثمن منخفضة،

السمعة ويكون مستعدا لدفع ثمن عالي لمحصول عمييا وكذلك الشخص اآلخر الذي 
بن خمدون؛ )أعمم أن ايقول  عنده سمعة بكثرة ويفتقد الى ما عند الغير، تتوفر

وتزيد  بشراء السمع بالرخص، وبيعيا بالغالء(، التجارة محاولة الكسب بتنمية المال،
بن ايقول  القيمة المضافة في تبادل السمع والخدمات بخمق منفعة زمانية أو مكانية،

يختزن السمعة ويتحين بيا حوالة األسواق من  خمدون: )فالمحاول لذلك الربح إما أن
يعني تخزين السمعة وقت وفرتيا وبيعيا  ا)وىذ لى الغالء فيعظم ربحوإالرخص 

أما أن ينقمو من بمد آخر فيو السمعة أكثر من  وقت ندرتيا وزيادة الطمب عمييا(،
مى )بيعيا بالغالء ع ويضيف سبب ثالث ىو فيعظم ربحو( بمده التي اشتراىا فيو،

وعمى مستوى  وىنا الربح ىو تكمفة تمويل شراء السمعة باألجل، (67)اآلجال(
ويقول  االقتصاد الكمي يؤدي التبادل الى استغالل الموارد والتشغيل وزيادة الدخول،

لتقوم  لى بعض،إأعمم أن اهلل خمق الخمق وأحوج بعضيم ( (62)العز بن عبد السالم

                                                           

ى عبدالواحد وافي، القاىرة: دار نيضة ، تحقيق عمالمقدة)د.ت.( ابن خمدون  عبدالرحمن (67)
 .2/927مصر، 

، تحقيق طو عبدالرؤوف قواعد األحكام في مصالح األيام( 7985)العز ابن عبدالسالم  (62)
 .2/68سعد، بيروت: دار الجيل، 
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يمية المبادالت االقتصادية في أربع أنواع كل طائفة بمصالح غيرىا( ويجمل أبن ت
بذل  -3 كالجعالة، معاوضة مال بنفع، -2 معاوضة مال بمال كالبيع، -7: ىي

 .(63)بذل نفع بنفع كالمشاركات -4 جارة،منفعة بمال كاإل

في الوقت الذي أحل اإلسالم التبادل في قولو تعالى: )وأحل اهلل البيع( بكل 
لذي يتضمن التمويل مثل بيع األجل وبيع السمم، وأجاز أنواعو بما في ذلك البيع ا

في ىذا البيع أن يكون لؤلجل حصة من الثمن بسبب المنفعة الزمانية التي يحصل 
فاإلمام الشافعي يقول: )الطعام الى  عمييا المشترى من السمعة قبل تسديد الثمن،

ن تيمية: )األجل ويقول أب ،(64)األجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى أجل(
 وحرم الربا بكل أنواعو وسد الطرق اليو بقولو تعالى ،(65)يأخذ قسطا من الثمن(

والبيع اآلجل ىو أيضا تمويل  )وحرم الربا(، ونظرا ألن الربا ىو تمويل ولكن محرم،
يود الفقياء في تحديد الحد الفاصل بين التمويل الجائز جفقد انصبت  ئز،الكنو ج

في البيوع فكانت األدبيات الفقيية الغزيرة واالختالفات حول مايقع والتمويل المحرم 
 .فيو الربا من البيوع وما ليس بربا من تمك البيوع

 ربا البيوع

 ،(66)ويقصد بربا البيوع زيادة أحد العوضين عمى اآلخر في بيع األموال الربوية
الزيادة في وتكون  في بيع متجانسين متفاضمين مبادلة فورية، ويكون )ربا فضل(

أو  )ذىب بذىب(، الوزن أو الكيل، ويسمى )ربا النساء( في مبادلة متجانسين

                                                           

 .29/789، الرياض: مجموع الفتاوي)د.ت.( ابن تيمية ( 63)

 .62/ 3ر الشعب ، القاىرة: دااألم)د.ت.(  الشافعي محمد إدريس (64)

 .29/525ى، الرياض، مجموع الفتاو)د.ت.(  ابن تيمية( 65)
، مطبعة العاصمة، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)د.ت.(  الكيساني أبو بكر (66)

7/3755. 
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أي تأجيل أحد البدلين، فإذا كانت ىناك  )ذىب بفضة( مع اإلنساء، متقاربين
كان ربا  ذىب آجل، 775ـذىب ب 755مثل  مفاضمة ونساء في مبادلة متجانسين،

بيعا. وقد ورد في ربا البيوع أحاديث  نسيئة وىو ربا القروض ويأخذ حكمة وأن سمي
من أتميا وأجمعيا  ،(67)عدة ذكر منيا السبكي في التكممة أثنين وعشرون حديثا

حديث عبادة بن الصامت الوارد في الصحيحين، عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أن 
والتمر  والشعير بالشعير، والفضة بالفضة، والبر بالبر، قال: )الذىب بالذىب،

ختمفت ىذه األصناف اوالممح بالممح، مثال بمثل سواء بسواء يدأ بيد. فإذا  بالتمر،
، (69)وربا البيوع حرام في المذاىب األربعة (68)كيف شئتم إذا كان يدا بيد( افبيعو 

 وأتفق جميور الفقياء عمى أن يمحق بيذه األصناف ما أتفق معيا في العمة،
صناف التي يجري فييا الربا ىو من الخاص الذي عتبروا أن الحديث الخاص باألاو 

 .(75)في عمة تحريم الفضل والنساء تمك األصناف اختمفواأريد بو العام ولكن 
 فقهيات ربا البيوع

نقود  -7يمكن تصنيف األموال الربوية الواردة في الحديث الى فئتين،  -7
البر نقود سمعية غير معدنية وىي  -2 معدنية سمعية وىي الذىب والفضة،

 .والشعير والتمر والممح
)ذىب بذىب( أن تكون  يشترط في تتبادل النقود المعدنية بجنسيا، -2

إذا كانت النقود  أما أي يكون التقابض فوري، متماثمة عدا أو وزنا، وأن تكون نقدا،

                                                           

 .75/64لمنووي، المدينة المنورة: المكتبة السمفية،  تكممة المجموع)د.ت.(  السبكي عمى (67)

 .77/74، بشرح النووي، صحيح مسمم( )د.ت. مسمم اإلمام( 68)

 .247، كتاب البيع، صالفقو عمى المذاىب األربعةىـ( 7458) الجزيري عبدالرحمن (69)

، بيروت: دار المعرفة، بداية المجتيد ونياية المقتصدىـ( 7478)ابن رشد القرطبي  محمد( 75)
2/787. 
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)ذىب بفضة( وليست متجانسة، اليشترط فييا التماثل ولكن يجب  المعدنية متقاربة
 .بض فقطأن يكون فييا التقا

بالبر والشعير بالشعير،  يشترط في تبادل النقود السمعية بجنسيا )البر -3
التقابض و  أن تكون متماثمة كيال ووزنا، وغيرىا، والممح بالممح( والتمر بالتمر،

 )بر بتمر( وليست متجانسة، ال إذا كانت النقود السمعية متقاربة الفوري لمبدلين، أما
 .رط لصحتيا يجب التقابض فقطيشت يشترط فييا التماثل ولكن

ال  )النقود السمعية(، في تبادل النقد المعدني بالسمع التي تستخدم كنقود -4
 يشترط فييا التماثل أو التقابض.

 الفقهيات االقتصادية لربا البيوع
إن جميع األصناف الستو الواردة في الحديث يمكن أن تصنف بأنيا نقود  -7
صفات المرغوبة في السمعة حتى تستخدم كنقود، ألنيا تتوفر فييا معظم الموا سمعية

حاجة ليا ألنيا من  فيي تحظى بقبول عام ألن كال من األصناف الستة ىناك
أنيا قابمة لمتخزين وأنيا  كما السمع الغذائية األساسية أو ألنيا من المعادن النفيسة،

مثمية وليست )فيي سمع  وأنيا متجانسة ومتماثمة قابمة لمتجزئة وأنيا نادرة نسبيا،
كما أنيا مارست وظائف النقود، ويمكن تقسيم النقود السمعية الواردة في  قيمية(،

وىي البر والشعير  وسمع غذائية، وىي الذىب والفضة، الحديث الى سمع معدنية،
)مدى توفر المواصفات النقدية( بين النوعين  والتمر والممح، وتختمف درجة النقدية

 .ة أكبر في النقود المعدنية عن النقود السمعية الغذائيةمن النقود، فتتوفر بدرج

يمحق باألصناف الستو المذكورة في الحديث، كل سمعة يمكن أن تتوفر  -2
سمعة مثمية، وذلك  فييا الصفات التي يجعميا نقود وأىم تمك المواصفات أن تكون

تمارس وظائف النقود، وىي أن تكون وحدة لقياس القيم وسيط  حتي يمكن أن
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متبادل، وىذا يعنى أن ال تمحق باألصناف الستة السمع القيمية والتي تختمف ل
 .الفاكية والخضارو  مثل الحيوان أو تتغير قيمتيا بالنمو أو التمف وحداتيا

فيي قد تستخدم  تستطيع لؤلصناف الستو ممارسة دورين في االقتصاد، -3
ي األصناف األربعة كما ف كسمعة استيالكية يشترييا المشتري لمنفعة استيالكيا،

فيكون ليا قيمة استيالكية، وقد تستخدم وسيط  أو لمتجمل كما في الذىب والفضة،
 .لمتبادل كنقود فيكون ليا قيمة نقدية

وضع الحديث الشريف ضوابط واشتراطات في استخدام ىذه األصناف  -4
تؤدي الى تحقيق العدل في حالة و  لى الرباإتؤدي الى سد كل الطرق  الستو،
وسمح ليا الحصول عمى قيمتيا العادلة السوقية في حالة  داميا كنقود،استخ

 .استخداميا كسمعة اقتصادية

الزيادة التي تتقرر في الذمة في الدين الناشئ عن سمف  يعرف الربا بأنو: -5
، (77)أو بيع نظير األجؤلو: زيادة أحد العوضين عمى اآلخر في بيع األموال الربوية

يوجد  مثال بمثل ويدا بيد ال بالذىب أو الشعير بالشعير )بيع( الذىب ففي مبادلة
من الذىب  755ـمبرر ليذه المبادلة وال منفعة فييا، ألن كل طرف يضحي ب

حالة  775ـب 755ـوتحصل المنفعة إذا تم التبادل ب حالة، 755ويحصل عمى 
وظمم من البائع ألنو أخذ  ويكون في ذلك سفو وعدم رشد اقتصادي من المشتري،

وىذا ىو ربا الفضل، وحيث أن األصناف موضع التبادل سمعة  بدون مقابل، 75لا
تستخدم  أىدر الشارع فرق الجودة أو الصنعة حتى ال ومنفعتيا متجانسة، مثمية

)الفضل الخالي من العوض  أو فيكون الربا، كوسيمة لمتحايل عمى ربا الفضل،

                                                           

، مطبعة العاصمة، ئعبدائع الصنائع في ترتيب الشرا)د.ت.( الكاساني  أبو بكر( 77)
7/3755. 
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لحديث لتحقيق العدالة في ، لذلك كان شرط التماثل في ا(72)المشروط في البيع(
فيكون من  ولكن مؤجمة ألحد المتبادلين، 755ـب 755وكذلك لو تم تبادل  التبادل.
مؤجمة قد انتفع بيا أكثر ممن سوف يستمميا مؤجمة، فال تكون المئة  755ـقبض ال

ويقول الكاساني: )ال مساواة بين النقد والنسيئة، ألن  الناجزة تساوي المئة المؤجمة،
 ، فيكون ربا النساء،(73)والمعجل أكثر قيمة من المؤجل( خير من الدين، العين

ويتحقق عدم التساوي في المنفعة بين البدلين، وىذا ينافي مع مبدأ العدالة في 
لذلك كان شرط التقابض والتماثل في التبادل في حالة التجانس وذلك  التبادل،

 ي قد تستخدم كنقود.ولتحقيق العدالة في تبادل السمع الت لتجنب الربا

)السمع النقدية  في حالة تبادل األصناف المتقاربة ولكن غير المتجانسة -6
)نقود معدنية أو نقود سمعية( مثل الذىب بالفضة أو  المتقاربة( ولكن من نفس الفئة

في ىذه الحالة منافع كل منيا مختمف عن اآلخر فالذىب استعماالتو  الشعير بالتمر،
وكذلك منفعة  وأن كانا كالىما معدن، تمف عن الفضة،كسمعة استيالكية يخ

قد يتم تبادليما  واستعماالت الشعير يختمف عن التمر وأن كانا كالىما طعام لذلك،
لذلك ال يشترط في تبادليا التماثل وزنا أو عدا،  ألغراض استيالكية وليست نقدية،

ى يكون الغرض من وقد اشترط ىذا الشرط حت ولكن يشترط في ىذه الحالة التقابض،
البيع ىو منفعة السمعة المشتراة، ال يكون عقد ظاىره البيع ولكن يقصد منو التمويل، 

ذىب وىو نقد معدني ورده فضة ألجل وىو نقد معدني، أو اقتراض  باقتراضوذلك 
عدا  شعير ورده تمرا مؤجال وكالىما نقود سمعية، فيكون نقد عاجل بنقد آجل أكثر،

بذلك وصف ربا النسيئة، وىو زيادة أحد العوضين عمى اآلخر في أو وزنا، فيتحقق 
لى إيكون ذريعة  بيع األموال الربوية، لذلك وجب التقابض في ىذا التبادل حتى ال

                                                           

 .7/759، 3، بيروت: دار المعرفة، طالمبسوط)د.ت.(  السرخسي محمد (72)
، القاىرة: شركة بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)د.ت.(  الكاساني عالءالدين (73)

 .5/787المطبوعات العممية، 
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والذي بو الزيادة التي في البيع وأشتبيت عمى  الربا الذي قد يأخذ مسمى البيع،
ولكن حقيقتو الربا الذي حرمو  ا()إنما البيع مثل الرب المتعاممين في الجاىمين فقالوا

 .اهلل بقولو تعالى: )وحرم الربا( اآلية

أو تكون نقدية  في حالة تبادل السمع التي قد تكون نقدية بغير نقدية، -7
فيغمب عمى ىذا  مثل ذىب بفاكية أو ذىب بشعير، بسمع نقدية من غير الفئة،

المبادلة، وىو الغرض التبادل أن يكون بغرض تحقيق الفائدة االستيالكية من تمك 
من عقد البيع الناجز أو اآلجل الذي أحمو اهلل بقولو تعالي: )أحل اهلل البيع( اآلية، 

م تبادل ىذه السمع حسب يشترط في ىذا التبادل التماثل أو التقابض، إذ يت لذلك ال
 .ستعمالية العادلة التي يحددىا السوققيمتيا اال

)بيع الذىب بالفضة، أو تبادل  في تبرير اشتراط التقابض في الصرف -8
)أنو حرم التفريق في  :(74)بن القيما)البر بالشعير( يقول  السمع النقدية بمثميا

أصل  الصرف وبيع الربوي بمثمو قبل القبض؛ لئال يتخذ ذريعة الى التأجيل وىو
 )الذىب بالذىب(، وفي تبرير شرط التماثل في تبادل الجنس الواحد بمثمو الربا(
وأن ال يزيد أحد العوضين عمى اآلخر إذا  )ثم أوجب عمييم التماثل، القيمبن ايقول 

ن كانا يساويانو، سد لزريعة كانا من جنس واحد حتى ال يباع مد بمدين  رديئين وا 
مع الحمول حيث  وأنو إذا منعيم من الزيادة ربا النساء والذي ىو حقيقية الربا،

نحوىما، منعيم منيا )الزيادة( حيث  تكون الزيادة مقابل جودة أو صفة أو سكة أو
 ال مقابل ليا إال األجل أولى؛ فيذه ىي حكمة تحريم ربا الفضل( 

يمكن تعميل الربا في األصناف الستة في الحديث بأنيا من النقود السمعية  -9
والبر  مواصفات النقود السمعية عمييا، حيث الذىب والفضة سمع معدنية، النطباق

                                                           

 .3/767ت: دار الفكر، ، بيرو أعالم الموقعين عن رب العالمينىـ( 7397)ابن القيم  محمد (74)
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بن القيم بأن اسمع استيالكية، ىذا يؤدي الى ترجيح رأي  والشعير والتمر والممح
أو الحكمة من التحريم ىو سد  تحريم ربا الفضل في ىذه السمع، قصد الشارع في

لذريعة ربا النسيئة، وقد استدل في ذلك من حديث تحريم ربا الفضل: )فإني أخاف 
نوع حرم لما فيو من ويقول: )فتحريم الربا نوعان:  ىو الربا، والرما عميكم الرما(،

ألنو  المفسدة وىو ربا النسيئة، ونوع حرم تحريم وسائل وسد لمذرايع )وىو ربا البيوع(
 يؤدي الى مفسدة ربا النسيئة.

ربا البيوع  تفسير األصناف الستة ىو نقود سمعية، يمكن اعتبرتلو  -75
اثل في بيع نو يؤول الى ربا النسيئة حينما ينتفي التقابض والتمأب )الفضل والنساء(،

جاء لسد أبواب الربا  السمع المتجانسة من النقود السمعية، وربا السنة )ربا البيوع(
ولكن  ،وىذا يمكن فقط في النقود السمعيةليو، إالتي قد تستخدم عقد البيع لموصول 

النقود االئتمانية أنتفت المقدرة عمى استخدام عقد  واستخدمتحينما تطورت النقود 
حيث أنو ال يمكن عقال بيع  لى ربا القروض أو ربا النسيئة،إموصول البيع لمنقود ل

لاير ال يمكن أن  755ـالعممة الورقية بجنسيا إال متفاضمة ومؤجمة تسميم العوض، ف
لاير نقدا، ألنو ال فائدة ألي طرف في ىذا البيع من الورق المتبادل، وال  755ـتباع ب

ولكن يدفعيا   نقدا ألن فيو غبن لو،لاير 755لاير مقابل  775يقبل طرف أن يدفع 
ر الحديث يفست وىذا نسيئة، ولكن ىذا يكون ربا إذا كانت مؤجمة ألجل األجل،

الشريف الذي رواه أسامة بن زيد مرفوعا الى النبي صمى اهلل عميو وسمم: إنما الربا 
 (75)وقد ذىب بعض العمماء حيث يفضي ربا الفضل الى ربا النسيئة، في النسيئة،

وىذا ال ينفي  )ال ربا( يقصد بو الربا األغمظ الشديد التحريم ي تفسير الحديث أنف
 .وجود تحريم البيوع الوارد في حديث عبادة بن الصامت

                                                           

، المنصورة: دار مشكمة االستثمار في البنوك اإلسالميةىـ( 7475) الصاوي محمد صالح (75)
 347الوفاء، ص
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 عند الفقهاء التفسير االقتصادي لعمة ربا الفضل
 بين العوضين، تحريم ربا الفضل يكون بقصد تحقيق العدالة في التبادل

 قول المعنى في الربا ىو أال يغبن بعض الناس بعضا،)كان مع بن رشداويقول 
وتتحقق ىذه العدالة بين المتجانسين من األموال المثمية  ،(76)وأن تحفظ أمواليم(

قد ال  بتساوي العوضين كيال أو وزنا، ألن ذلك يحقق التساوي في قيمتيما، ولكن
وينطبق ذلك  يتحقق في تبادل مثمين غير متجانسين مثل بر بشعير إال بالتفاضل،

في تبادل مثمي بقيمي، كما أن التفاضل قد يحقق العدالة في تبادل قيمي بقيمي 
وفي تفسير عدم وجوب  مثمو مثل تبادل الشاة بالشاتين والسيارة بالسيارتين.

بن رشد: ابل العدل يكون في عدم التساوي، يقول  التساوي في السمع القيمية،
الربا إنما ىو لمكان الغبن الكثير فيو، وأن  )يظير من الشرع أن المقصود بتحريم

)أي تساوي قيم السمع موضع  العدل في المعامالت أنما ىو مقاربة التساوي
جعل  )يقصد القيمية( ولما عسر التساوي في األشياء المختمفة الذوات التبادل(،

 ذواتولما كانت األشياء المختمفة ال )يعني قياس قيميا(، الدينار والدرىم لتقويميا
نما في وجود النسبة، أعنى: أن تكون ا  )الغير موزونة أو غير مكيمة( العدل فييا و 

لى جنسو( )فيكون الفرس يساوي إاآلخر  الشيءنسبة أحد الشيئين الى جنسو قيمة 
)فإن اختالف ىذه المبيعات في العدد واجبة في المعاممة العادلة(،  عشرة أثواب(

بن رشد: )أما اع المثمية المكيمة والموزونة يقول وفي تبرير وجوب المساوة في السم
، وكانت منافعيا فمما كانت ليس تختمف كل االختالف األشياء المكيمة والموزونة،

متقاربة ولم تكن حاجة ضرورية لمن عنده منيا صنف أن يستبدلو بذلك الصنف 
كيل أو بعينو إال عمى وجو السرف كان العدل في ىذا إنما في وجود التساوي في ال

                                                           

، بيروت: دار المعرفة بداية المجتيد ونياية المقتصدىـ( 7478)ابن رشد القرطبي  محمد (76)
،3/735 
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الوزن( ويذكر عمتان في منع التفاضل في الوزن أو الكيل ىما وجود العدل ومنع 
أظير إذ كانت ىذه ليست المقصود  )أما الدينار والدرىم فعمة المنع فييا السرف،

نما المقصود بيا تقدير منيا الربح،  ،(77))قياس( األشياء التي ليا منفع ضرورية( وا 
 .أي تمارس وظيفة قياس القيم

اتفق الفقياء عمى مقصد تحريم الربا إال أنيم اختمفوا في تفسير العمة في  قد
ولكن التفسير االقتصادي لمعمل المختمفة التي اختمف عمييا المذاىب  تحريمو،

الفقيية يؤدي الى إزالة ىذا االختالف والى اتفاق ىذه المذاىب عمى عمة تحريم ربا 
 الفضل وربا النساء.

 (78)أما األحناف
ذىبوا الى أن عمة ربا الفضل ىي القدر مع الجنس، ويقصد بالقدر الكيل أو  

موزونا أو مكيال مع اتحاد البدلين، فجعمت  كونو الوزن، فالعمة عندىم مركبة،
والمماثمة تكون في الصورة وذلك بتساوي القدر  المماثمة شرطا في بيع المتجانس،

 اوي كيموا البر في مبادلة البر بالبر،فكيموا البر يس في البدلين بالوزن أو الكيل،
وتكون المماثمة في المعنى والتي تكون باتحاد الجنسيين ذلك أن المجانسة في 

فمنفعة كيمو البر تساوي منفعة  األموال يؤدي الى مساواة أو مقاربة في المالية،
يادة ية ز أوفي حالة اتالف كيمو بر يمزم المتمف كيمو بر. وأن  كيمو البر المتبادل،

 عن التماثل تكون فضل مال خالى من العوض.

                                                           

، بيروت: دار المعرفة، اية المقتصدبداية المجتيد ونيىـ( 7478)محمد ابن رشد القرطبي  (77)
3/784. 

، مطبعة العاصمة، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)د.ت.(  أبو بكر الكاساني (78)
7/3758-3759. 
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شرط  الى ضبط مقاديرىا وىذإأن الكيل أو الوزن في السمع المتبادلة يؤدي 
نما ا  ألي سمعة حتى يمكن استخدميا كنقد في تبادل السمع حيث ال تشترى لذاتيا و 

بر ) نما تكون السمع المتبادلة متجانسةيوح كنقد في شراء سمعة أخرى، الستخدميا
فعمية أية زيادة في تبادل الكميتين يكون فضل مال  ببر( تكون ماليتيا متساوية،

ولكن لو أنعدم أحد  وىذا ينطبق عمى كل النقود السمعية، خالي من العوض،
الشرطين أو كالىما فال يجري في السمع المتبادلة ربا الفضل، فالحيوات ال يمكن 

وكذلك في حالة انعدام  باإلبل، ضبط قدره فيجوز الفرس باالفراس والنجيبة
المجانسة كما في مبادلة بر بشعير فيجوز التفاضل فييا. كذلك في الذىب 

العروض  تتمتع بالقبول العام ألنيا أثمان يحصل بيا والفضة، كنقود معدنية،
فالتفاضل  وتخمى بيا الذمم، كما أنو يجري فييا التقدير بالوزن أو العد، والشيوات،

 .احد فضل مال خالي من العوضفي الجنس الو 
 (79):أما الشافعية

فعمتو  فقسمت ما يجري في الفضل الى مطعومات وأثمان، أما المطعومات،
وكان تعميل تخصيص المطعومات  الطعم مع التقدير في الجنس بالكيل أو الوزن،

لفضل ىو كون الطعام تتعمق فيو النفوس، أما االثمان وىي الذىب ا في جريان ربا
ذلك ألنو يتوصل بيا الى حصول العروض والتي بيا  ة فعمتيا الثمنية،والفض

 حصول المقاصد األصمية من بقاء النفس .

إن المطعومات تعتبر من السمع األساسية وبسبب حاجة الجميع الييا، فيي 
ويشتر ط فييا  تحظى بقبول عام وىذه أحد المواصفات األساسية ألي نقود سمعية،

لتعامل حين تستخدم كوسيط لمتبادل فإذا كانت ىذه متجانسة التقدير وىو لضبط ا

                                                           

 .2/22، بيروت: دار الكتاب العربي، المغني عمى مختصر المقنع)د.ت.( ابن قدامة  المقدسي( 79)
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فيجب التماثل في تبادل الجنس بجنسة فيكون تبادل نقود سمعية بجنسيا، وعدم 
التماثل يؤدي الى فضل مال خالى من العوض وىو ربا الفضل، وعند المذىب لو 

 أنعدم التقدير بالجنس فال ربا.

 :(85)أما الحنابمة
والطعم من  )التقدير(، ندىم فيما أجتمع فيو الكيل أو الوزنيجري ربا الفضل ع

الجنس الواحد في المطعومات والثمنية في األثمان، والتبرير ليذه العمة كما في بقية 
والتقدير  المذاىب ألن الطعام يحتاج الية الجميع فيو نقود سمعية تحظى بقبول عام،

والذي يحظى بقبول عام لندرتو وكذلك الذىب والفضة  يجعميا وسيط جيد لمتبادل،
وعدم التماثل  ولثمنيتو، لذلك التفاضل في ىذه األنواع بجنسيا يشترط فيو التماثل،

 .يؤدي الى حصول أحد المتبادلين عمى فضل مال بدون عوض
 المالكية

ىو الصنف الواحد واالقتيات  فإن عمة ربا الفضل عند المالكية في المطعومات،
 االدخارومن شرط  صنف الواحد المدخر وان لم يكن مقتاتا،وقد قيل ال ،واالدخار

وحجتيم في ذلك أنو لو كان المقصود من األربعة  عندىم أن يكون في األكثر،
 وقد ذكر منيا عدد لمتنبيو عمى ما األصناف الطعم ألكتفى بواحد من المطعومات،

دخرة في كالحبوب المدخرة في البر والشعير، والحالوة الم في معنى كل صنف،
والتوابل في الممح، ويجمعيا جميعا صفة االقتيات واالدخار، والحكمة في  التمر،

يظمم بغبن بعض الناس بعضا،  تحريم ربا الفضل في المطعومات المدخرة ىي أن ال
ما أوأن تحفظ أمواليم، فواجب ذلك أن يكون في أصول المعايش وىي األقوات، 

 .إذا أنيما رؤساء لؤلثمان وقيما لممتمفات ،العمة في الذىب والفضة فيي الثمنية

                                                           

، بيروت: دار الكتاب العربي تصر المقنعالمغني عمى مخ)د.ت.( ابن قدامة  المقدسي( 85)
4/725-728 . 
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يمكن القول أن المالكية ركزت عمى األقوات ألنيا أصول المعايش، لذلك 
تحظى بالقبول العام ويمكن أن تمارس وظيفة التوسط في التبادل، كما أشترطوا أن 
تكون االقوات مدخرة حتى يمكن أن تمارس وظيفة مخزن لمقيم وىي من 

أما في الذىب والفضة فيي  غوبة في السمع كي تكون نقود سمعية،المواصفات المر 
تحظى بقبول عام وبيا أكثر الشروط المرغوبة في النقود السمعية  بسبب ثمنيتيا،

لذلك يشترط في تبادل الذىب بالذىب التماثل والتقابض ولكن في مبادلة الذىب 
 بالفضة التقابض فقط.

 التفسير االقتصادي لعمة ربا النساء
 بين العوضين، إن مقصد تحريم ربا النساء ىو تحقيق العدالة في التبادل 

وتتحقق ىذه العدالة بين المتجانسين من األموال المثمية بالتقابض الفوري لمبدلين، 
يجوز التأجيل في مبادلة أموال مثمية  ولكن ألن ذلك يحقق التساوي في قيمتيما،

وكذلك مبادلة أموال مثمية  ببر، غير متجانسة وليست من نفس الفئة مثل ذىب
بأموال قيمية مثل ذىب بشاة، ألن التفاضل بينيما يسمح بتحقيق العدالة في القيمة 

)البر( والثمن اآلجل وىو الذىب، ولكن بناء عمي حديث سمرة مرفوعا  بين المثمن
أن  ،(87))نيى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(

اء غير جائز في األموال القيمية والتي يمكن أن تنمو أو تتغير قيمتيا مع النس
الزمن، قد يكون ذلك بسبب الجيالة في القيمة بين العوضين، ذلك أن العوض 

فال تتحقق العدالة في التبادل. ولكن ما  المؤجل قد يتغير مع الزمن بالنمو أو التمف
 ىو تفسير الفقياء لعمة تحريم ربا النساء؟

إن التفسير االقتصادي لعمة ربا النساء ىو الزمن في السمع المنقدية سواء 
ذلك أن الزمن يؤثر في قيمة النقود ألن النقد الحال أكثر  ستيالكية،امعدنية أو 
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وفي ذلك يقول اإلمام الشافعي رحمو  منفعة، وبالتالي أكثر قيمة من النقد المؤجل،
 ،(82)أكثر في القيمة( ع أبعد أجال منيا،اهلل: )مائة صاع أقرب أجال من مائة صا

والمعجل  وقال كاساني: )ال مساواة بين النقد والنسيئة، ألن العين خير من الدين،
، (84)بن تيمية: )األجل يأخذ حصة من الثمن(ا، ويقول (83)أكثر قيمة من الموجل(

از الزيادو وقد أىدر اإلسالم أية زيادة في تبادل النقود وأعتبرىا ربا محرما، ولكن أج
 :ىفي تبادل السمع حين يقصد بيا منفعة ىذة السمع وأعتبرىا بيعا وقد قال تعال

أو دوالر  )ذىب بذىب، فحرم تبادل النقد بالنقد وأحل اهلل البيع وحرم الربا( اآلية،)
تمر بتمر(، إال يدا بيد ومثل بمثل، فإذا كان مثل بمثل ولم يكن يدا  بر ببر، بدوالر،

الى ربا النساء وىي الفائدة التي يستفيد بيا المعجل عن المؤجل وىي بيد أدي ىذا 
وفي تبادل نقود سمعية متشابو ولكن ليست متجانسة مثل ذىب بفضة، وبر  محرمة،

ال ـري 375 ـدوالر ب 755فيسمح فييا الفضل كأن يكون  ،بريـالبشعير، ودوالر 
ذلك سدا لذريعة الربا، أوصاع بر بصاعين شعير، ولكن اشترط أن تكون يدا بيد، 

دوالر  755ال، ولكن تباع ـري 3.75الر ىو و ذلك بأن يكون سعر الصرف النقدي لمد
 25دوالر، ويكون الفرق وىو  755ـال تسميم بعد شير وىو السعر اآلجل لـري 455ـب

وينطبق ذلك عمى  لاير ىو الفائدة لمتأجيل ولكن أدمجت في سعر بيع الدوالر اآلجل،
وبذلك تكون عمة ربا النساء ىي النقدية  لسمعية والنقود االئتمانية.كل النقود ا

ويقصد بالنقود  ئتمانية،اوالتجانس أو التشابو في النقود سواء كانت نقود سمعية أو 
، السمع التي تستخدم كنقد وليا المواصفات المرغوبة في النقد لكي يمارس ةالسمعي

 ل مثل الذىب والفضة والبالتونيوم،وظائف النقود وأىميا أن يكون وسيط لمتباد
يصطمح عميو  وكل ما والقمح واألرز والشوفان، والتمر والزبيب والعسل، والبالتين،
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المجتمع ويستخدمو كنقد، ولكن إذا لم تتوفر فيو الصفات التي يجب أن تتوفر في 
السمعة ولم يتعارف المجتمع عمى استخدامو نقدا ولم يحظى بقبول عام، مثل 

فال يعتبر نقدا وال تنطبق عمية  ر والرصاص وحبوب القيوة وأوراق الشاىي،القصدي
وكذلك ال ينطبق شرط الحمول في تبادل السمع القيمية مثل  شرط الحمول في التبادل،

سواء تبادلت بمثميا أو بسمع مثمية كالذىب بالسيارات أو النحاس  المنازل والسيارات،
مية السمع التي تنمو نموا طبيعيا مثل الحيوانات ولكن يستثنى من السمع القي بالخشب.

الحية وذلك لتحقيق العدالة في قيمة السمع المتبادلة التي يكون فييا جيالة لقيم السمع 
المتبادلة حين التبادل إذا كان فييا نساء أي تأجيل في تبادل الحيوان الذي يسمح فيو 

هلل صمى اهلل عميو وسمم الفضل فقط، بناء عمي حديث سمرة مرفوعا )نيى رسول ا
 .(85)عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة(

 الترجيح االقتصادي لمعمة الفقهية لربا النساء
وقد أتفق الفقياء عمى حرمة رباء النساء في األصناف الستو الواردة في 

فعمة  في عمة التحريم، الختالفيم ىعمى األصناف األخر  اختمفواولكن  الحديث،
وفي  دون اتفاق الصنف، واالدخارية في في المطعومات الطعم النساء عند المالك

أما في الذىب والفضة ىي الثمنية، أما  رأي أخر أن العمة ىي الطعم فقط،
أما الحنفية والحنابمة  النساء عندىم الطعم دون اعتبار الصنف، فعمة الشافعية،

نية في الذىب والثم فعمة النساء عندىم اختالف الصنف في المكيالت والموزونات،
، أن النساء يعني فضل الحمول عمى األجل، والذي يمعب فيو األجل أو (86)والفضة

الزمن تأثير عمى قيم المتبادلة، إذ إن لمثمن حصة من الثمن، وحيث أن مقصد 
فكان الكيل والوزن والعدد والذرع  تحريم الربا وجود العدل في التبادل ومنع السرف،
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ل الى قيمة السمع المتبادلة فيجب أن التكون ىي العمة ىي وسيمة لمتقييم ولموصو 
إذ قد يصطمح المجتمع عمى بيع المحقرات بالوزن أو الكيل كالرمل أو  في الربا،

السماد أو الحديد، وىذه األصناف لم يقل أحد بأنو يجري فييا الربا عمى الرغم من 
لتبادليا بغيرىا وسبب ذلك أنيا ال يمكن أن تستخدم كنقود وتطمب  توفر العمة،

ويقبل بيا الجميع ألنو ال تتوفر فييا الصفات المرغوبة في النقود، وكذلك 
 ، فقد جرى فييا الربا ليست ألنيا مطعومات فقط،الواردة في الحديثالمطعومات 

تحظى بقبول عام وتصمح كوسيط و  بل ألنيا مطعومات ضرورية لحياة اإلنسان
ن الكيل  منية أيضا وكذلك الذىب والفضة،إذا عمة المطعومات ىي الث لمتبادل، وا 

أو الوزن أو الزرع أو العد ىي وسيمة لقياس القيمة ليذة األصناف وبالتالي تحديد 
 .ثمن األشياء بيا
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Abstract. Economic justification for the prohibition of Riba is 

used to support some of will established Figh views which 

considered the moneiness (Althamania) in commodities is the 

reason and the justification of the prohibition of Riba Alfadel 

and Riba Alnasia which lead by Ibn Alqayem. In this article the 

well known Hadith of Ebada Ibn Alsamit which specified the 

Shriah restrictions of exchange the six commodities mentioned 

in the Hadith. The Hadith is examined and the finding that al 

the six commodities have the attribute and the characteristics of 

money commodity , and the Shria restrictions is mint to prevent 

Zulm or unjust which occur by Riba Alnasia (reward for 

lending) or Riab AlFadel ( increase in quantity exchange for the 

same good). 
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 الرؤية اإلسالمية لمتنمية 
 في ضوء مقاصد الشريعة

 
 محمد عمر شابرا

 مستشار البحوث بالمعيد اإلسبلمي لمبحوث والتدريب
 المممكة العربية السعودية - جدة – بمجموعة البنؾ اإلسبلمي لمتنمية

 واشنطف - لندف -المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي

مكونات الفبلح اإلنساني، وىي لقد بيف اإلسبلـ لنا جميع  المستخمص:
الحفاظ عمى النفس البشرية، والديف، والعقؿ، والنسؿ، والماؿ، باإلضافة 
لممكونات التابعة، ولـ يكتؼ بالماؿ فقط. وجميع ىذه المكونات يعتمد 
بعضيا عمى بعض ويدعـ بعضيا بعًضا. وبإحراز التقدـ في ضماف 

مة اإلسبلـ خماسية إثراء كؿ ىذه المكونات، يصبح مف الممكف لنج
األبعاد أف تسطع بتألؽ كامؿ وتعيف عمى تحقيؽ الفبلح البشري. وعندئٍذ 
فقط يغدو بإمكاف العالـ اإلسبلمي أف يصبح انعكاًسا لما يقولو القرآف 

: "وما أرسمناؾ إال رحمة لمعالميف". إف التركيز ()الكريـ عف النبي 
مبات األخرى لتحقيؽ عمى التنمية االقتصادية فقط مع تجاىؿ المتط

الرؤية اإلسبلمية قد يمكِّف العالـ اإلسبلمي مف تحقيؽ معدؿ نمو أعمى 
في المدى القصير، غير أف استدامة ذلؾ النمو في المدى الطويؿ قد ال 
تصبح ممكنة بسبب زيادة عدـ المساواة، والتفكؾ األسري، وجنوح 

النحدار قد ينتقؿ األحداث، والجريمة، واالضطرابات االجتماعية. وىذا ا
تدريجًيا إلى كؿ قطاعات السياسة والمجتمع واالقتصاد عبر آلية "عمـو 

التي تحث عنيا ابف خمدوف في  (Circular Causation)السببية" 
ويؤدي في آخر المطاؼ إلى مزيد مف تدىور الحضارة  ،مقدمتو

حالًيا نتيجة لقروف مف اإلسبلمية مف المستوى المنخفض الذي بمغتو 
 النحدار.ا
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 تقديم
يسر المعيد العالمي لمفكػر اإلسػبلمي غايػة السػرور أف يقػدـ ىػذا البحػث الػذي 
يسػػػتعرض الرؤيػػػة اإلسػػػبلمية لمتنميػػػة فػػػي ضػػػوء مقاصػػػد الشػػػريعة لممؤلػػػؼ الػػػدكتور 
محمػػػد عمػػػر شػػػػابرا، عػػػالـ ومتخصػػػص معػػػػروؼ فػػػي حقػػػؿ االقتصػػػػاد. ونظػػػرا لقمػػػػة 

اصد الشريعة فػإف المعيػد العػالمي لمفكػر األعماؿ المتوافرة بالمغة اإلنجميزية حوؿ مق
اإلسػػبلمي قػػرر أف يمػػؤل الفػػراغ بالمبػػادرة إلػػى ترجمػػة ونشػػر سمسػػمة مػػف الكتػػب عػػف 
المقاصد لمتعريؼ بيذا المجاؿ الياـ والصػعب مػف مجػاالت الفكػر لقػراء اإلنجميزيػة. 
ىذه الكتب تتضػمف حتػى تاريخػو رسػالة ابػف عاشػور عػف مقاصػد الشػريعة، ونظريػة 

ـ الشاطبي حوؿ المقاصد السامية، ونوايا الشريعة اإلسبلمية ألحمد الريسػوني. اإلما
ونحػػو تحقيػػؽ النوايػػا السػػامية لمشػػريعة اإلسػػبلمية: مقاصػػد الشػػريعة مقاربػػة وظيفيػػػة 
لجمػػاؿ الػػديف عطيػػة، ومقاصػػد الشػػريعة كفمسػػفة لمشػػريعة اإلسػػبلمية، مقاربػػة أنظمػػة 

 لجاسر عودة.
ف أغمػب الكتػب التػي ظيػرت افكريً  اؿ تحديً وحيث إف الموضوع معقد، ويمث ، وا 

لمتخصصيف وعمماء ومفكػريف فقػط فػإف مكتػب المعيػد  احوؿ الموضوع كتبت أساسً 
العػػػالمي لمفكػػػر اإلسػػػبلمي فػػػي لنػػػدف توجػػػو كػػػذلؾ إلػػػى إنتػػػاج كتػػػب تعريفيػػػة إرشػػػادية 
بسػػيطة بالموضػػوع كجػػزء مػػف سمسػػمة األبحػػاث العرضػػية بيػػدؼ تػػوفير مػػادة يسػػيؿ 

ييػػا مػػف قبػػؿ القػػارئ العػػادي تشػػتمؿ عمػػى تبسػػيط مقاصػػد الشػػريعة لمحمػػد الوصػػوؿ إل
 ىاشـ كماؿ، ومقاصد الشريعة: دليؿ إرشادي لممبتدئيف لجاسر عودة.

 أنس الشيخ عمي
 المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي  –المستشار األكاديمي 

 مكتب لندف
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 الرؤية اإلسالمية لمتنمية
 ضوء مقاصد الشريعة في

 مقدمة
النيائي لمتعاليـ اإلسبلمية ىو أف تكوف نعمة لمبشػرية، ىػذا ىػو اليػدؼ  اليدؼ

: ٕٔلمعػػػػالميف. )القػػػػرآف الكػػػػريـ  ()األساسػػػػي الػػػػذي مػػػػف أجمػػػػو تػػػػـ إرسػػػػاؿ النبػػػػي 
أحد الطرؽ التي ال غنى عنيا لتحقيؽ ىذا اليدؼ ىو تعزيز فػبلح ورفػاه  .(ٔ)(ٚٓٔ

رؽ، والمػػوف، والسػػف، كػػؿ النػػاس الػػذيف يعيشػػوف عمػػى األرض بغػػض النظػػر عػػف العػػ
مػرة فػي القػػرآف.  ٓٗ. لقػد تػػـ اسػتخداـ كممػة فػبلح ومشػػتقاتيا (ٕ)والجػنس أو الجنسػية

مرة ىػي  ٜٕوكممة أخرى ىي "فوز" وىي مرادفة لكممة "فبلح" وقد استخدمت كذلؾ 
ومشتقاتيا. ىذا أيضا ىو اليدؼ الػذي يجعػؿ المػؤذف ينػادي المػؤمنيف خمػس مػرات 

 أىمية الفبلح في الرؤية العالمية اإلسبلمية. في اليوـ، وىو ما يظير
قد يقاؿ ىنا: إف ذلؾ ىو ىدؼ كؿ المجتمعات وليس اإلسبلـ فقػط. ىػذا حقيقػي 
بالتأكيد. ويبدو أنو يصعب وجود أي خبلؼ في الرأي بيف كػؿ المجتمعػات فػي العػالـ 

 اكبيػرً  افًػحوؿ اليدؼ األساسي لمتنمية وىو تعزيػز الرفػاه اإلنسػانيال إال أف ىنػاؾ اختبل
التػي تسػتخدـ لتحقيػؽ الرفػاه  واالسػتراتيجيةفي الرأي في رؤية ما يشكؿ الرفاه الحقيقػي 

                                                           

( استخدمت في اآلية عبارة )رحمة لمعالميف(. وقد دلت ىذه العبارة عمى معاني مختمفة لدى ٔ)
مفسري القرآف الذيف تراوحت تفاسيرىـ بيف الفيـ األوسع لمعنى العبارة بحيث يشمؿ كؿ 

عمى  شيء خمقو اهلل سبحانو وتعالى في ىذا الكوف، والمعنى األضيؽ الذي يشمؿ كؿ شيء
كوكب األرض: أي كؿ البشر والحيوانات والطيور والحشرات وكؿ البيئة المادية )أنظر: 

، تفسير اآلية األولى مف أولى سور القرآف الكريـ(. وقد ٖٛٔ، صٔ، جـٕٜ٘ٔالقرطبي، 
استخدمنا ىنا عبارة )الجنس البشري( عمى افتراض أف فبلح الجنس البشري ال يمكف تحقيقو 

 ة. دوف حماية البيئ
( يشكؿ ىذا المفيـو عنصًرا ميًما في عالمية الرسالة اإلسبلمية. وكما ورد في القرآف الكريـ ٕ)

، ٛ٘ٔ( ُبعث إلى الناس كافة وليس إلى مجموعة معينة )األعراؼ: اآلية فإف الرسوؿ )
 (.ٕٛوسبأ: اآلية 
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دامتػػو. كػػاف ىػػذا االخػػتبلؼ يمكػػف أال يوجػػد إذا اسػػتمرت ىػػذه الرؤيػػة األصػػيمة لكػػؿ  وا 
. ومع ذلؾ فإف ىذه الرؤية (ٖ)األدياف في السيطرة عمى اآلراء العالمية لمجتمعاتيا ىي

عصػور. وفضػبًل عػف ذلػؾ فػإف حركػة التنػوير فػي القػرنيف السػابع عشػر شوىت عبر ال
وبػػدرجات مختمفػػة مػػف  اوالثػػامف عشػػر قػػد أثػػرت عمػػى كػػؿ المجتمعػػات فػػي العػػالـ تقريًبػػ

خػػػػبلؿ رأييػػػػا العػػػػالمي العممػػػػاني والمػػػػادي. وقػػػػد ترتػػػػب عمػػػػى ذلػػػػؾ أف أصػػػػبح المعيػػػػار 
حػػوؿ مػػا إذا كػػاف الرفػػاه  األساسػػي لمتنميػػة ىػػو زيػػادة الػػدخؿ والثػػروة. ىػػذا يطػػرح سػػؤاالً 

شػباع  اإلنساني الحقيقي يمكف أف يتحقؽ ويدـو فقػط مػف خػبلؿ زيػادة الػدخؿ والثػروة وا 
االحتياجػػات الماديػػة فقػػط لمشخصػػية اإلنسػػانية. عممػػاء الػػديف وفبلسػػفة األخػػبلؽ وعػػدد 

، (ٗ)مػف األكػػاديمييف العصػرييف تسػػاءلوا عػف تحديػػد طبيعػة الرفػػاه بزيػادة الػػدخؿ والثػػروة
 .د أكدوا كذلؾ عمى المكونات الروحية وغير المادية لمرفاهوق

ومف ناحية أخرى فإف البحوث التجريبية قدمت إجابة سمبية عمى التركيز غيػر 
المناسب عمى المكونات المادية لمرفاه عمى حساب المكونات الروحية غير المادية، 

يػرة فػي دوؿ عديػدة والسبب في ذلؾ، أنو بالرغـ مػف زيػادة الػدخؿ الحقيقػي بدرجػة كب
منذ الحرب العالمية الثانية فإف التقارير الذاتية عػف الرفػاه لسػكانيا تفيػد أف الرفػاه لػـ 

. والسػػػبب فػػػي ذلػػػؾ ىػػػو أف (٘)يخفػػػؽ فػػػي الزيػػػادة فقػػػط ولكنػػػو انخفػػػض فػػػي الحقيقػػػة
مػػع الػػدخؿ األعمػػى فقػػط إلػػى المسػػتوى الػػذي يمكػػف فيػػو تمبيػػة  االسػػعادة تػػرتبط إيجابًيػػ

                                                           

، كما ورد فيو "ما (ٚ( لقد نص القرآف الكريـ صراحة عمى أف "لكؿ قـو ىاد" )الرعد: اآلية ٖ)
يقاؿ لؾ إال ما قد قيؿ لمرسؿ مف قبمؾ إف ربؾ لذو مغفرة وذو عقاب أليـ" )فصمت: اآلية 

(. وىذه اآلية الكريمة األخيرة تشير فقط إلى أساسيات المنظور الديني لمعالـ، حيث ٖٗ
 وقعت تغييرات في بعض التفاصيؿ وفؽ تغير الظروؼ مف حيث المكاف والزماف. 

 ..Hausman and McPherson, 1993, p. 693: ( أنظرٗ)
 . وأيًضا:Easterlin, 2001, p. 472( أنظر: ٘)

Easterlin, 1974 and 1995; Oswald, 1997; Blanchflower and Oswald, 2000; Diener 

and Oishi, 2000; and Kerry, 1999. 
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، ولكػػف ذلػػؾ يظػػؿ دوف تغييػػر بدرجػػة أو بػػأخرى (ٙ)بيولوجيػػة األساسػػيةاالحتياجػػات ال
 إال إذا تـ إشباع بعض االحتياجات األخرى التي تعتبر ال غنى عنيا لزيادة الرفاه.

مػػاىي ىػػذه االحتياجػػات األخػػرىذ أغمػػب ىػػذه االحتياجػػات روحيػػة وغيػػر ماديػػة 
يػػػادة فػػػي الػػػدخؿ. فػػػي طبيعتيػػػا، وال تحتػػػاج إلػػػى أف تشػػػبع بالضػػػرورة مػػػف خػػػبلؿ الز 

فػػػػػي الحقيقػػػػػة بإشػػػػػباع ىػػػػػذه  اويعتبػػػػر االنشػػػػػغاؿ القاصػػػػػر عمػػػػػى ذلػػػػػؾ بػػػػػالثروة مضػػػػػرً 
االحتياجػػػات. وقػػػد مػػػاؿ االقتصػػػاديوف عمػػػى وجػػػو العمػػػـو إلػػػى تجنػػػب مناقشػػػة ىػػػذه 
االحتياجػػات. والسػػبب األساسػػي المطػػروح لػػذلؾ ىػػو أف االحتياجػػات الروحيػػة وغيػػر 

يمكف حساب كمياتيا. ومع ذلؾ فإنيا ميمة  المادية تتضمف أحكاما تتعمؽ بالقيـ وال
 وال يمكف تجاىميا.

أحػػػػد أىػػػػـ ىػػػػذه االحتياجػػػػات الروحيػػػػة وغيػػػػر الماديػػػػة البلزمػػػػة لتحقيػػػػؽ الرفػػػػاه 
اإلنساني ىو اطمئناف النفس والسعادة، وىي أمور قد ال يمكػف الحصػوؿ عمييػا مػف 

الي إشػػباع عػػدد خػبلؿ زيػػادة الػدخؿ أو الثػػروة. يتطمػب اطمئنػػاف الػنفس والسػػعادة بالتػ
مف االحتياجات األخرى، مف بيف أكثر ىػذه االحتياجػات أىميػة نجػد العػدؿ واألخػوة 
اإلنسانية، التي تقضي بالتعامؿ مع كػؿ األفػراد عمػى قػدـ المسػاواة، وأف تػتـ معاممػة 
الجميػػػػػع بكرامػػػػػة واحتػػػػػراـ، بغػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػف العػػػػػرؽ، والمػػػػػوف، والسػػػػػف، والجػػػػػنس 

يتقاسػػميا الجميػػع بالتسػػاوي. وعمػػى نفػػس المسػػتوى مػػف والجنسػػية، وأف ثمػػار التنميػػة 
األىميػػة نجػػػد رفػػػع المسػػتوى الروحػػػي واألخبلقػػػي الػػذي يػػػؤدي دور قاعػػػدة االنطػػػبلؽ 
ليس فقط لتحقيؽ العدؿ، ولكف إلشباع كافة االحتياجات األخرى. بعض المتطمبات 
ـو األخػػرى التػػي تتمتػػع بػػنفس القػػدر مػػف األىميػػة والتػػي يعتػػرؼ بيػػا عمػػى وجػػو العمػػ

                                                           

ظيؼ، والكساء الكافي، ( تشمؿ تمؾ الحاجات، إلى جانب حاجات أخرى، الغذاء، والماء النٙ)
والسكف المريح مع الصرؼ الصحي والمرافؽ الضرورية والرعاية الصحية، والنقؿ، والتعميـ، 

 والبيئة النظيفة الصحية.
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عمػػى أنيػػا متطمبػػات تحقػػؽ اسػػتدامة الرفػػاه وىػػي أمػػف الحيػػاة والممتمكػػات، والعػػرض، 
وحريػػػػة الفػػػػرد، والترقيػػػػة المعنويػػػػة والماديػػػػة، والػػػػزواج، والتربيػػػػة الصػػػػحيحة لػػػػؤلوالد، 
واألسرة، والتضامف االجتماعي، وتقميص الجريمة والتوتر، والقبلقؿ االجتماعية إلى 

بيػػا فػػي اإلطػػػار  االمتطمبػػات أصػػبحت معترفًػػ أدنػػى حػػد ممكػػف. وحتػػى مػػع أف ىػػػذه
الحػػػديث لمتنميػػػة فػػػإف األسػػػاس الروحػػػي المطمػػػوب لتحقيػػػؽ تمػػػؾ المتطمبػػػات ال يمقػػػى 
االىتماـ الذي يحتػاج إليػو. قػد يكػوف مػف غيػر الممكػف إدامػة تنميػة المجتمػع طويمػة 

 األجؿ دوف ضماف اإلشباع المناسب لكؿ ىذه االحتياجات.

 اضػػروريً  ازيػػادة الػػدخؿ والثػػروة مػػف خػػبلؿ التنميػػة أمػػرً  بينمػػا يعتبػػر اإلسػػبلـ أف
إلشػػػباع االحتياجػػػات األساسػػػية وتحقيػػػؽ التوزيػػػع العػػػادؿ لمػػػدخؿ والثػػػروة فػػػإف الرؤيػػػة 
الشػػاممة لمرفػػاه اإلنسػػاني ال يمكػػف أف يتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ ذلػػؾ فقػػط. وكػػذلؾ فإنػػو مػػف 

تحقيػؽ الرفػاه  الضروري إشباع االحتياجات الروحية وغير المادية ليس فقط لضماف
ذا لػػـ تػػتـ العنايػػة  الحقيقػػي ولكػػف إلدامػػة التنميػػة االقتصػػادية فػػي المػػدى األطػػوؿ. وا 

عف تحقيؽ الرفاه، وىو ما يؤدي في  ابيذه االحتياجات فإف ذلؾ سوؼ يعتبر انحرافً 
 النياية إلى حدوث تدىور في المجتمع ذاتو وفي حضارتو.

، وقػػد عالجتػػو األدبيػػات اأساسػػيً  ايً إنسػػان اإف إشػػباع ىػػذه االحتياجػػات يعتبػػر حقًػػ
اإلسبلمية تحت مسمى مقاصد الشريعة المشار إلييا فيما بعد بػ "مقاصػد". ومفردىػا 
"مقصد" ىذا البحث سوؼ يسعى إلى شرح ماىية ىذه المقاصد، وكيؼ أنيا تتشابؾ 
كؿ مع اآلخرذ وما ىػي تأثيراتيػا ونتائجيػاذ ومػا ىػي الطريقػة التػي يمكنيػا معػا مػف 

 يا أف تساعد في االرتقاء بالرفاه اإلنساني الحقيقيذ!.خبلل
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مقاصد الشريعة إما أنيا ذكرت بشكؿ مباشر في القػرآف والسػنة، أو أنيػا تسػتنبط 
الذيف تطرقوا إلى السبب الجوىري المبػرر لمشػريعة،  (ٚ)منيما بواسطة عدد مف العمماء

. (ٛ)ودفػػػع المفاسػػػد عػػػنيـألغمػػػب الفقيػػػاء، جمػػػب المنػػػافع لمنػػػاس  اوالػػػذي يسػػػتيدؼ وفقًػػػ
وىػػو مصػػمح بػػارز  -(ٜ)ـ(ٔٔٔٔ-ىػػػ٘ٓ٘صػػنؼ اإلمػػاـ أبػػو حامػػد الغزالػػي )المتػػوفى 
 :المقاصد إلى خمس فئات بقولو -ومحتـر عاش في القرف الخامس اليجري

إف المقصػػػد األساسػػػي لمشػػػريعة ىػػػو تعزيػػػز رفػػػاه النػػػاس الػػػذي يكمػػػف فػػػي حفػػػظ 
، وحفػظ المػاؿ. أيػا مػا كػاف يضػمف الديف وحفػظ الػنفس، وحفػظ العقػؿ، وحفػظ النسػؿ

 .(ٓٔ)حفظ ىذه الخمسة يخدـ المصمحة العامة وىو أمر مرغوب فيو
أكػد الغزالػي بقػوة عمػى حفػظ المقاصػد الخمسػة  (ٔ)الشكؿ رقـفي الجزء المقتبس 

)الديف(، و)النفس(، و)العقؿ(، و)النسؿ(، و)الماؿ(. أمػا اإلمػاـ أبػو اسػحاؽ الشػاطبي 
                                                           

ـ(، والشاشي ٜ٘ٗىػ/ٖٖٖمف أبرز مف تناولوا مقاصد الشريعة: الماوردي )المتوفى في عاـ ( ٚ)
ـ(، والجويني ٕٔٓٔىػ/ٖٓٗوفى في عاـ ـ(، والباقبلني )المتٜ٘ٚىػ/ٖ٘ٙ)المتوفى في عاـ 
 ـ(، وفخرالديفٔٔٔٔىػ/٘ٓ٘ـ(، والغزالي )المتوفى في عاـ ٘ٛٓٔىػ/ٛٚٗ)المتوفى في عاـ 

ـ(، ٖٕٗٔىػ/ٖٔٙـ(، والعامدي )المتوفى في عاـ ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙالرازي )المتوفى في عاـ 
ى في عاـ ـ(، وابف تيمية )المتوفٕٕ٘ٔىػ/ٓٙٙوعزالديف عبدالسبلـ )المتوفى في عاـ 

ـ(، وابف عاشور )المتوفى في ٖٛٛٔىػ/ٜٓٚـ(، والشاطبي )المتوفى في عاـ ٕٖٚٔىػ/ٕٛٚ
ـ(. ولئلطبلع عمى ما أورده بعض العمماء المحدثيف حوؿ المقاصد ٖٜٚٔىػ/ٖٜٖٔعاـ 

، ٕٛٚ-ٜٚص ٕـ، ج،ٕٗٓٓـ، وابف الخوجة ٕٜٜٔـ، والريسوني ٜٚٚٔأنظر: مسعود 
 ـ.ٕٙٓٓـ، وعودة ٕ٘ٓٓدمي ، والخإٛٙ-ٜٛٔـ، صٜٜٗٔونيازي 

( ىذا متفؽ عميو بيف الفقياء دوف استثناء، أنظر مثبًل: عزالديف عبدالسبلـ )المتوفى في عاـ ٛ)
ـ( ٖٜٚٔىػ/ٖٜٖٔ)المتوفى في عاـ ، وابف عاشور ٛ–ٖ، صٔـ(، جٕٕ٘ٔىػ/ٓٙٙ
 .ٓٛٗ، صٔـ، جٕٓٓٓ، والندوي، ٜٕٕو ٕٗٚص

 .رقة تشير إلى العاـ اليجري أواًل ثـ إلى العاـ الميبلديجميع تواريخ الوفاة الواردة في ىذه الو ( ٜ)
. وأنظر أيًضا: الشاطبي )المتوفى ٓٗٔ-ٜٖٔ، صٔـ، جٖٜٚٔ( الغزالي: المستصفى، ٓٔ)

 .ٚٗ-ٙٗ، صٖ، وجٖٛ، صٔـ(، جٖٛٛٔىػ/ٜٓٚفي عاـ 
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( فقػػػد كتػػػب بعػػػد أقػػػؿ مػػػف ثبلثػػػة قػػػروف أعقبػػػت الغزالػػػي ـٖٛٛٔ -ىػػػػٜٓٚ)المتػػػوفى 
بالموافقػػة عمػػى قائمػػة الغزالػػي الخاصػػة بالمقاصػػد. ىػػذه ليسػػت عمػػى أي  اووضػػع خاتًمػػ

حاؿ المقاصد الوحيدة لضماف الرفاه اإلنساني مف خبلؿ احتراـ حقوؽ اإلنسػاف وتمبيػة 
ي أشار إلييػا القػرآف كافة االحتياجات اإلنسانية. ىناؾ العديد مف المقاصد األخرى الت
 .الكريـ ، وأشارت إلييا السنة النبوية، أو استنبطيا عمماء مختمفوف

لذلؾ فبينما يمكف االىتماـ بيذه المقاصد األصػمية فينػاؾ مقاصػد أخػرى يشػار 
إلييػػا بالمقاصػػد التابعػػة. إف تحقيػػؽ المقاصػػد التابعػػة أمػػر ال غنػػى عنػػو، ألف تحقيػػؽ 

ذلؾ. المبدأ الفقيي المقبوؿ بصػفة عامػة ىػو أف  المقاصد األصمية قد يصعب بدوف
الوسػػائؿ تتمتػػع بػػنفس الوضػػع القػػانوني الػػذي تتمتػػع بػػو المقاصػػد أو الغايػػات، طبقػػا 
لذلؾ فإف القاعدة الفقيية المعروفة جيدا تنص عمى أف الشيء الذي ال يمكػف بدونػو 

يػة مػف األخػرى . بعض ىذه التوابػع قػد تكػوف أقػؿ أىم(ٔٔ)تنفيذ التزاـ ما يكوف إلزاميا
تكػػػوف ميمػػػة، وعػػػدـ  افػػػي المػػػدى القريػػػب ومػػػع ذلػػػؾ ففػػػي المػػػدى البعيػػػد فإنيػػػا جميًعػػػ

تحقيقيا قد يؤدي إلى مشاكؿ اقتصػادية/ اجتماعيػة، ومشػاكؿ سياسػية. وفضػبًل عػف 
ذلؾ فإف التوابع قد تستمر في التوسع والتغيػر بمػرور الوقػت. إف الثػراء والديناميكيػة 

 اآف والسػػنة ينبغػػي أف تمكننػػا مػػف توسػػعة وتنقيػػة التوابػػع وفقًػػالموجػػودة فػػي تعػػاليـ القػػر 
لمحاجػػة لضػػماف احتػػراـ كػػؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف بشػػكؿ صػػحيح، وأف كافػػة االحتياجػػات 

 اإلنسانية يتـ إشباعيا بالشكؿ المناسب.
وباإلضػػػافة إلػػػى ذلػػػؾ فإننػػػا إذا مػػػا رغبنػػػا كػػػذلؾ فػػػي ضػػػماف التنميػػػة المسػػػتدامة 

حفظ التي اسػتعمميا الغزالػي فػي العبػارة المقتبسػة عنػو  والرفاه في المجتمع فإف كممة
ال يجب أف تفيـ بالضرورة عمى أنيا تعني حفظ األمر الواقػع أو الواقػع الحػالي  اآنفً 

عمػػػػى مػػػػاىو عميػػػػو. فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بتحقيػػػػؽ المقاصػػػػد نحػػػػف نحفػػػػظ عنػػػػدما نبمػػػػ  ذروة 
                                                           

. وأنظر أيًضا مصطفى ٜٖٗ، صٕ. والشاطبي، جٙٗ، صٔعزالديف عبدالسبلـ، ج (ٔٔ)
 .ٓٛٗ، صٔـ، جٕٓٓٓ، والندوي، ٛٛٓٔو ٗٛٚص ـ، ٜٚٙٔالزرقا 
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أف ىنػاؾ عمػى لمبشػر فػي ىػذا العػالـ، ذلػؾ  ااإلنجاز. ومع ذلؾ فػإف ىػذا لػيس ممكًنػ
الػػدواـ مجػػااًل لمتحسػػيف. إف رأي التػػاريخ ىػػو أنػػو مػػا لػػـ يكػػف ىنػػاؾ تقػػدـ مسػػتمر فػػي 
تحقيؽ المقاصد مف خبلؿ التحرؾ في االتجاه اإليجابي فقد يكوف مػف غيػر الممكػف 
حفظ ىذه المقاصد أو إدامة رفاه المجتمع في المدى البعيد. الركود سػوؼ يػأتي فػي 

 ر.النياية ويؤدي إلى التدىو 
دكتور محمد إقباؿ الفيمسوؼ الشاعر فػي شػبو القػارة الينديػة الباكسػتانية ذكػر  

ذلؾ بوضوح في بيتي شعر كتبيما بالمغة الفارسػية "أنػا موجػود طالمػا كنػت أتحػرؾ، 
وبدوف الحركة ال أكوف كذلؾ"، لذلؾ فإنو أمر ضروري أف يجاىد اإلنساف مف أجػؿ 

قاصػد التابعػة ليػا بطريقػة يسػتمر مػف خبلليػا اإلثراء المستمر لممقاصد األصمية والم
الرفػػاه فػػي التحسػػف، وفػػي مبلحقػػة االحتياجػػات المتغيػػرة والبيئػػة المتغيػػرة، ليسػػت فقػػط 
تمؾ التي تخص األفراد، ولكف ما يخص مجتمعيـ والبشرية جمعػاء، وبالتػالي تمكػف 
كػػؿ شػػخص مػػف أف يسػػتمر فػػي السػػير قػػدما لؤلمػػاـ نحػػو مسػػتقبؿ أفضػػؿ. مثػػؿ ىػػذا 

ثراء قد يصعب تحقيقو إذا ما تمسكنا بإطار االحتياجات فقط التي ناقشيا الفقياء اإل
الكبلسػػيكيوف. لقػػد تغيػػر الػػزمف، وكػػذلؾ تغيػػرت االحتياجػػات وكثػػرت. لػػذلؾ فإنػػو مػػف 

 الميـ أف تتـ مناقشة المقاصد في سياؽ الزمف الذي نعيش فيو.
آخػػروف فمػـ يمتػػـز  بينمػا نجػد أف المقاصػػد الخمسػة األصػمية قػػد اعتمػدىا عممػاء

، حتػى الشػاطبي لػـ يتبػع عمػى الػدواـ (ٕٔ)أييـ بالضرورة بالترتيب الذي اتبعو الغزالي
. يعػػزى ىػػذا إلػػى أف الترتيػػب يعتمػػد أساسػػا عمػػى طبيعػػة (ٖٔ)ترتيػػب الغزالػػي لممقاصػػد

ـ( ٜٕٓٔ -ىػػػ ٙٙٙالمناقشػة. عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ فػػإف فخػر الػػديف الػػرازي )المتػػوفى 
                                                           

 .ٕٗـ، صٕٜٜٔ( أنظر الريسوني ٕٔ)
، فقد اتبع ترتيًبا مختمًفا إلى ٔ، جٖٛ( بينما اتبع الشاطبي نفس ترتيب الغزالي في الصفحة ٖٔ)

)الديف، والنفس، والنسؿ، والماؿ، والعقؿ(. وىذا  ٖ، جٚٗو ٙٗحد ما في الصفحتيف 
رتيب الغزالي أمًرا حتمًيا. فالترتيب قد يتغير وفًقا لتغير غرض يعني أف الشاطبي ال يرى ت

 .ٛٗ، وعمى وجو الخصوص، ص٘٘-ٔٗـ، صٕٜٜٔالنقاش. أنظر أيًضا: الريسوني 
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سنة مف الغزالي يعطي األولوية في المقاصػد  ٓٓٔعد حوالي وىو فقيو بارز كتب ب
 .(ٗٔ)إلى حفظ نفس اإلنساف

ىػػذا يبػػدو أنػػو أكثػػر منطقيػػة عنػػد مناقشػػة التنميػػة المسػػتدامة لسػػبب بسػػيط، وىػػو أف 
النػػػاس باعتبػػػارىـ خمفػػػاء اهلل فيػػـػ غايػػػة التنميػػػة ووسػػػيمتيا. إنيػػـػ ىػػـػ ميندسػػػو تنميػػػتيـ أو 

وح بقولو: "إف اهلل ال يغير ما بقػـو حتػى يغيػروا مػا بأنفسػيـ" تدىورىـ. كما أكد القرآف بوض
صػػػػبلح ٔٔ: ٖٔ) (. والشػػػػريعة تخػػػػدـ غػػػػرض مسػػػػاعدة النػػػػاس عمػػػػى إصػػػػبلح أنفسػػػػيـ وا 

لذلؾ فإننا إذا ما وضعنا حفػظ نفػس اإلنسػاف أوال فػإف  االمؤسسات التي تؤثر عمييـ، وطبقً 
 .(ٔ) رقـ مقاصد الشريعة يمكف التعبير عنيا كما ىو موضح في شكؿ

 

مقاصد الشريعة: التنمية البشرية والرفاه يتحققاان مان خاالل ضامان (. 1) شكل
 إثراء المكونات الخمسة المذكورة لكل فرد.

                                                           

. والترتيب الذي اتبعو ىو: النفس، والماؿ، والنسب، والديف، ٓٙٔ، ص٘ـ، جٜٜٚٔالرازي  (ٗٔ)
ا استخدمو الغزالي والشاطبي مًعا يعني والعقؿ. وقد وضع النسب في مكاف النسؿ. والنسؿ كم

 .كامؿ الجيؿ القادـ، ومف ثـ يحمؿ معنى أكثر شمواًل مف النسب، لذا فيو األفضؿ

 النفس البشرية

لتنمية البشرية ا
 والرخاء

 )نعمة لمبشرية(

 النسؿ

 الديف الماؿ

 العقؿ
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 تقوية النفس البشرية
ألف تقوية النفس البشرية ىي واحدة مف المقاصد الخمسة لمشػريعة فإنػو ألمػر، 

رض فإنػو مػف الضػروري أف نػورد الـز أف نبيف كيفيػة تحقيػؽ ىػذا المقصػد. ليػذا الغػ
بالتحديػػػد االحتياجػػػات األساسػػػية لمنػػػاس التػػػي ينبغػػػي إشػػػباعيا لػػػيس فقػػػط مػػػف أجػػػؿ 
مسػػػتوى أو إدامػػػة تنميػػػتيـ ورفػػػاىيـ، ولكػػػف أيضػػػا مػػػف أجػػػؿ تمكيػػػنيـ مػػػف أف يمعبػػػوا 
أدوارىػػـ بشػػكؿ فعػػاؿ باعتبػػارىـ خمفػػاء اهلل. ىػػذه االحتياجػػات التػػي يمكػػف أف نسػػمييا 

األصػػػمي وىػػػو تقويػػػة الػػػنفس البشػػػرية وردت عميػػػو أدلػػػة صػػػريحة أو التوابػػػع لممقصػػػد 
 ضمنية في القرآف والسنة، وأسيب الفقياء فييا في مناقشاتيـ.

إف ضػػماف تمبيػػة ىػػذه االحتياجػػات يمكػػف أف يسػػاعد فػػي رفػػع القػػدرات المعنويػػة، 
 والماديػػة، والفكريػػة والتكنولوجيػػة ألجيػػاؿ الحاضػػر والمسػػتقبؿ، وبالتػػالي ضػػماف تحقيػػؽ
الرفػػػػاه. أحػػػػد أكثػػػػر ىػػػػذه االحتياجػػػػات أىميػػػػة ىػػػػو الكرامػػػػة، واحتػػػػراـ الػػػػذات، واألخػػػػوة 

(. الػػػػرأي العػػػػالمي اإلسػػػػبلمي يتنػػػػاوؿ ىػػػػذه ٕاإلنسػػػػانية، والمسػػػػاواة االجتماعيػػػػة )شػػػػكؿ
االحتياجات باإلعبلف عف أف الفطرة البشرية طيبة وخالية مف أي عمة روحية )القػرآف 

. إف التػػػزاـ البشػػػر ىػػػو حفػػػظ (٘ٔ)اد ىػػػذه الفطػػػرة( طالمػػػا لػػػـ يػػػتـ إفسػػػٗ: ٜ٘، ٖٓ: ٖٓ
طبيعػػتيـ الحقيقيػػة وفطػػرتيـ. وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ فػػإف خػػالؽ وبػػارئ ىػػذا الكػػوف ىػػو 

مػػف الشػػرؼ والكرامػػة لكػػؿ النػػاس بغػػض النظػػر عػػف عػػرقيـ،  االػػذي مػػنح قػػدرا عظيًمػػ
ولػػونيـ، وجنسػػيـ أو سػػنيـ، حيػػث ذكػػر فػػي القػػرآف بكػػؿ وضػػوح "ولقػػد كرمنػػا بنػػي آدـ" 

(. ولقػػد منحػػوا ىػػذا التكػػـر مػػف خػػبلؿ جعميػػـ خمفػػاء هلل فػػي األرض )القػػرآف ٓٚ: ٚٔ)
(. ما ىو التكريـ األعظػـ الػذي يمكػف أف يكػوف لمنػاس أكثػر مػف كػونيـ خمفػاء ٖٓ: ٕ

هللذ! فػػػإنيـ يكونػػػوا إخػػػوة يتسػػػاوى كػػػؿ مػػػنيـ مػػػع اآلخػػػر لػػػذلؾ ينبغػػػي أف يكػػػوف ىنػػػاؾ 
والرعاية المتبادلة لتعزيػز رفػاه الجميػع تعايش سممي بينيـ مع قدر عظيـ مف التسامح 

                                                           

. وأنظر ٖٔ-ٕٗ، صٗٔ، جٕٜ٘ٔـ(، ٓٚٓٔىػ/ٖٙٗ( أنظر القرطبي )المتوفى في عاـ ٘ٔ)
 .ٕٙٙ–ٕٔٙـ، ص ٕٔٓٓأيًضا ابف عاشور، 
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مػػف خػػبلؿ االسػػتخداـ الكفػػؤ والعػػادؿ لشػػكؿ المػػوارد التػػي جعػػؿ اهلل اإلنسػػاف مسػػتخمفا 
(. البيئة بما في ذلؾ الحيوانػات والطيػور والحشػرات ىػي كػذلؾ مسػتخمفة ٚ: ٚ٘فييا )

 كأمانػػػة، وينبغػػػي حمايتيػػػا حتػػػى ال يكػػػوف ىنػػػاؾ أي ضػػػرر يمكػػػف أف يمحػػػؽ باألجيػػػاؿ
 .الحالية أو بأجياؿ المستقبؿ

وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ فػػإف اإلسػػبلـ ال يعتبػػر أف البشػػر ولػػدوا وىػػـ يحممػػوف خطيئػػة. 
ويعتبػػر مفيػػـو الخطيئػػة التػػي ولػػد بيػػا اإلنسػػاف مجافيػػة لمكرامػػة اإلنسػػانية، وبالتػػالي 
 افإنيا غريبة كمية عف الرأي العالمي اإلسبلمي. ىؿ يخمؽ اهلل الرحمف الرحيـ "إنسانً 

لػػػػد بخطيئػػػػة"ذ! ويدينػػػػو إدانػػػػة خالػػػػدة بخطػػػػأ لػػػػـ يرتكبػػػػو أساسػػػػاذ إف فكػػػػرة الخطيئػػػػة يو 
األصمية تعني أف فعؿ الخطيئة ومػا يترتػب عميػو ينتقػؿ وراثيػا مػف خػبلؿ المورثػات، 
وأف كؿ مولود يأتي إلى ىذا العالـ يكوف بالفعؿ موصوفا بإخفاقات وخطايا آخػريف. 

يػػأتي "ُمخمِّػػص" يعفيػػو مػػف الخطيئػػة  وفضػػبل عػػف ذلػػؾ فإنػػو لػػو كػػاف مػػف الواجػػب أف
األصػػمية التػػي لػػـ يرتكبيػػا ىػػو فممػػاذا يػػأتي ىػػذا فػػي وقػػت متػػأخر تمامػػا فػػي التػػاريخ 

بخطيئػة كيػؼ  اوليس مع ظيور أوؿ البشر عمػى األرضذ فػإذا كػاف اإلنسػاف مولػودً 
 يكوف مسؤوال عف أفعالوذ

ال يمكػػػف إف مفيػػػـو الخطيئػػػة األصػػػمية يتعػػػارض بشػػػكؿ حػػػاد مػػػع التأكيػػػد الػػػذي 
كػاف أـ أنثػى.. عػف أفعالػو  ادحضو، الوارد في القرآف عمى المسؤولية الفردية لمفرد ذكرً 

(. وكػػػذلؾ فإنػػػو يتعػػػارض ٖٚ: ٖ٘، ٚ: ٜٖ، ٛٔ: ٖ٘، ٘ٔ: ٚٔ، ٗٙٔ: ٙ)القػػػرآف 
مػػع صػػفات اهلل الػػرحمف الػػرحيـ التػػي يكررىػػا المسػػمـ كثيػػرا إبػػاف حياتػػو. مػػف المسػػتحيؿ 

ة أنو يحب عبػاده، ويغفػر ليػـ، ولػو كػؿ الصػفات العمػى عمى اهلل أف يفعؿ ذلؾ، خاص
(. وال عجػػػب فػػػي أف أتبػػػػاع ٓٛٔ: ٚالتػػػي يمكػػػف لممػػػرء أف يفيميػػػا ويػػػػدركيا )القػػػرآف 

المػػذىب العقمػػي والرومػػانتيكييف فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر رفضػػوا فكػػرة وجػػود الخطيئػػة 
 .ااألصمية في اإلنساف كما فعؿ كؿ الفبلسفة في ىذا العصر تقريبً 
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لمثػػؿ فػػإف مفػػاىيـ القدريػػة والوجوديػػة التػػي صػػاغيا الفبلسػػفة الغربيػػوف تحػػت وبا
 تأثير حركة التنوير تعتبر غريبة عمى اإلسبلـ. 

، (Marx)مػػػاركس إف اإلسػػػبلـ ال يعتبػػػر أف الحيػػػاة البشػػػرية تقررىػػػا قػػػوى ماديػػػة 
، أو بيئيػة بػافموؼ، واطسػوف، سػكينر (Lorenz)لػورنز ، غريزيػة (Freud)فرويػد نفسية 
(Pavlov, Watson and Skinner) وغيػرىـ

. القدريػة والمسػؤولية البشػرية ال يمكػف (ٙٔ)
التوفيؽ بينيما، إنيا ال تحػط مػف الكرامػة اإلنسػانية فقػط ولكنيػا تنفػي وجػود المسػؤولية 

 .(ٚٔ)البشرية عف األحواؿ السائدة، وعف االستخداـ غير الكفؤ وغير العادؿ لمموارد
لجانػػػب اآلخػػػر المنػػػاقض لمقدريػػػة غيػػػر مقبولػػػة إف وجوديػػػة سػػػارتر وىػػػي عمػػػى ا

، وأنػػو السػػارتر مكتػػوب عمػػييـ أف يكونػػوا أحػػرارً  ا. فالبشػػر وفقًػػ(ٛٔ)كػػذلؾ فػػي اإلسػػبلـ
 .(ٜٔ)ليست ىناؾ حدود لحريتيـ باستثناء أال تكوف لدييـ الحرية ألف يمارسوا الحرية

إف كػػػػؿ ناحيػػػػة فػػػػي الحيػػػػاة العقميػػػػة لئلنسػػػػاف تكػػػػوف متعمػػػػدة ومختػػػػارة وتكػػػػوف 
مسؤوليتو. ىذا بدوف شػؾ يعتبػر تحسػنا مقارنػة بالقدريػة، ومػع ذلػؾ فبالنسػبة لسػارتر 

                                                           

 Sydneyية ناقشيا عدد مف الكتاب في كتاب حرره ( المسائؿ المتعمقة بالحتمية والمسؤولٙٔ)

Hook  بعنوافDeterminism and Freedom in the Age of Modern Science (1958) 
ويتألؼ مف مجموعة مف األوراؽ لفبلسفة محدثيف، كما نوقشت أيًضا في كتاب حرره 

Sydney Morgenbesser and James Walsh  بعنوافFree Will (1962) ع بعناية وىو يجم
مناقشات مختارة لكتاب قدماء ومحدثيف وقد ُأعد لمطبلب عمى وجو الخصوص. وأنظر 

الذي يشتمؿ عمى تحميبلت موسعة وعميقة  A.J. Alden, Free Action (1961)أيًضا 
لمجموعة مف المفاىيـ التي تركز حوليا عمى الدواـ الجدؿ حوؿ اإلرادة الحرة. وبالرغـ مف 

إثبات اإلرادة البشرية الحرة مباشرة، إال أنو ىاجـ األسس الخاصة  أف الكاتب لـ يحاوؿ
 بنظريات حتمية معينة تحظى بقبوؿ واسع.

 .Chapra, 1992, pp. 202 – 206( أنظر أيًضا: ٚٔ)
 Hazel Barnes (1957)ترجمة  Jean-pall Sartre, Being and Nothingness( أنظر: ٛٔ)

  .Stevenson (1974), pp. 78-90وانظر كذلؾ: 
 Anthony Manser, Sartre: A Philosophic Study (1966)وأيًضا: 

(ٜٔ)Sartre (1957), pp. 439 and 615.  
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فػػإف ىػػذه الحريػػة مطمقػػة. كػػؿ شػػيء مسػػموح بػػو ولػػيس ىنػػاؾ معنػػى نيػػائي أو ىػػدؼ 
نيائي لحياة البشر. ليست ىناؾ قػيـ سػامية أو موضػوعية محػددة لمبشػر. ال شػريعة 

خػػػػر! البشػػػػر بؤسػػػػاء ومعزولػػػػوف فػػػػي اهلل. وال األشػػػكاؿ األفبلطونيػػػػة، وال أي شػػػػيء آ
العالـ لدرجة أنيـ يتولوف العناية الكاممة بأنفسيـ، واألساس الوحيػد لمقػيـ ىػو الحريػة 
البشرية، وال يمكػف أف يكػوف ىنػاؾ مبػرر خػارجي أو موضػوعي لمقػيـ التػي يقرىػا أو 

. ولػيس ىنػاؾ سػؤاؿ حػوؿ وجػود قػيـ متفػؽ عمييػا، أو لفػرض (ٕٓ)يتبناىا أي شػخص
الحريػػػة الفرديػػػة لخمػػػؽ التنػػػاغـ واالنسػػػجاـ بػػػيف مصػػػمحة الفػػػرد ومصػػػمحة  قيػػػود عمػػػى

المجتمػػع، أو لمػػػا يػػػؤدي إلػػػى تخصػػػيص كفػػؤ وعػػػادؿ، وتوزيػػػع عمػػػى نفػػػس المسػػػتوى 
لممػػوارد دوف أف تحػػدث ذلػػؾ تمقائيػػا قػػوى السػػوؽ. مثػػؿ ىػػذا المفيػػـو لمحريػػة المطمقػػة 

نمػا نجػد أف الحريػة ال يمكف أف يؤدي فقط إلى فكرة )دعو يعمؿ( وحياديػة القػيـ. وبي
غنػػػػى عنيػػػػا بالنسػػػػبة ألي فػػػػرد فػػػػإف رفػػػػاه الجميػػػػع ال غنػػػػى عنػػػػو أيضػػػػا، وال يمكػػػػف 
المساومة عميوال لذلؾ فإف بعض القيػود التػي تمقػى موافقػة اجتماعيػة تكػوف ضػرورية 
لفرضػػيا عمػػى األفػػراد لضػػماف عػػدـ تعػػدييـ عمػػى حقػػوؽ اآلخػػريف وتعػػريض رفػػاىيـ 

حوؿ: مف الذي يقرر ويحدد ىذه القيودذ. ىػذا السػؤاؿ لمخطر. ىذا يثير سؤااًل ىاما 
 تتـ مناقشتو ضمف مناقشة االحتياج الخامس لمشخصية اإلنسانية.

. إف مقاصػػػػػد الكرامػػػػػة (ٕٔ)االحتيػػػػػاج الثػػػػػاني لمشخصػػػػػية اإلنسػػػػػانية ىػػػػػو العػػػػػدؿ
اإلنسانية واحتراـ الذات واألخػوة والمسػاواة االجتماعيػة ورفػاه الجميػع يمكػف أف تظػؿ 

 -ارغػػة خاليػػة عمػػى اإلطػػبلؽ مػػف أي مػػادة إذا لػػـ يسػػاندىا عػػدؿ اقتصػػاديمفػػاىيـ ف
( "اعػدلوا ىػو ٛ: ٘اجتماعي. طبقا لذلؾ فإف القرآف يجعؿ العػدؿ قريبػا مػف التقػوى )

                                                           

 .ٖٛ( المرجع السابؽ، صٕٓ)
( أثبتت الدراسات التطبيقية بصورة راسخة أف ارتفاع مستوى االلتزاـ والنشاط الديني مرتبط ٕٔ)

 :اء الحياتيبالصحة العقمية وقمة التوتر وزيادة نسبة الرض
 (Ellison, 1991 and 1993; and Iannaccone1998)  .  
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أقػػرب لمتقػػوى..." مػػف حيػػث أىميتػػو فػػي الػػديف اإلسػػبلمي. التقػػوى كػػأمر طبيعػػي ىػػي 
يحة بمػا فػي ذلػؾ العػدؿ. إف األكثر أىميػة ألنيػا تمثػؿ منطمقػا لكافػة األعمػاؿ الصػح

. وقػػػد أوضػػػح (ٕ٘: ٚ٘األساسػػػية لمرسػػػؿ )القػػػرآف  ترسػػػيخ العػػػدؿ كػػػاف ىػػػو الميمػػػة
القرآف بالتأكيد أنو ال يمكف أف يكوف ىناؾ سبلـ دوف عػدؿ فػي قولػو تعػالى: "الػذيف 

. (ٕٕ)(ٕٛ: ٙآمنوا ولـ يمبسوا إيمانيـ بظمػـ أولئػؾ ليػـ األمػف وىػـ ميتػدوف" )القػرآف 
: ٕٓدؿ ال يمكف أف يؤدي في النياية إال إلى البؤس والخػراب )القػرآف إف غياب الع

( الظمػػـ بعبػػارات مؤكػػدة لمغايػػة، فقػػد سػػاوى بػػيف غيػػاب (. ولقػػد أداف النبػػي )ٔٔٔ
، والظممػات فػي الحيػاة اآلخػرة (ٖٕ)العدؿ والظػبلـ المطمػؽ بقولػو: ظممػات يػـو القيامػة

ه الحيػػػػاة بسػػػػبب الظمػػػػـ. ىػػػػذه ليسػػػػت إال انعكاسػػػػا لمظممػػػػات التػػػػي أوجػػػػدناىا فػػػػي ىػػػػذ
الظممػػػػات يمكػػػػف أف تحػػػػبط كػػػػؿ الجيػػػػود الراميػػػػة لتحقيػػػػؽ السػػػػبلـ واألمػػػػف، والتنميػػػػة 
المسػػػتدامة، والتضػػػامف االجتمػػػاعي، وتػػػؤدي فػػػي النيايػػػة إلػػػى عػػػدـ الرضػػػا والتػػػوتر 

 والصراع والتدىور.
معػا  بيف الظمـ واإلسبلـ. وال يمكف ليمػا أف يتعايشػا اتامً  الذلؾ فإف ىناؾ اختبلفً 

دوف اقتبلع أحدىما مف جذوره أو إضعافو. الظمـ ىو كممة إسبلمية شاممة تشػير إلػى 

                                                           

( يشير سياؽ ىذه اآلية إلى الظمـ في حؽ اهلل سبحانو وتعالى مف خبلؿ الكفر والشرؾ بو، ٕٕ)
ـ( وابف ٕٕٚٔىػ/ٔٚٙكما بيف تمؾ الحقيقة المفسروف مثؿ القرطبي )المتوفى في عاـ 

يما يكف، فإف تأكيد القرآف الكريـ والسنة ـ(. ومٖ٘ٚٔىػ/ٗٗٚكثير )المتوفى في عاـ 
المطيرة الشديد ألىمية إتاحة العدالة لكؿ فرد وكؿ شيء توحي بإمكانية توسيع مضموف 
ىذه اآلية الكريمة لتشمؿ جميع البشر ومخموقات اهلل سبحانو وتعالى األخرى. وقد ذىب 

رازي )المتوفى في عاـ إلى ىذا عدد مف فقياء المعتزلة بناء عمى ما ذكره فخر الديف ال
 .ٓٙ، صفحة ٚـ( في تفسيره ليذه اآلية في "التفسير الكبير"، جٜٕٓٔىػ/ٙٓٙ

ـ كتاب البر والصمة واآلداب، باب تحريـ الظمـ، عف ٙ٘:ٜٜٙٔ، صٗصحيح مسمـ، ج (ٖٕ)
( كممة الظممات في ىذا الحديث. والظممات ىي جابر بف عبداهلل. وقد استخدـ النبي )

إلى عدة طبقات مف الظبلـ تؤدي في النياية إلى درجة مف الظبلـ  جمع ظممة وترمز
 .مف سورة النور ٓٗالمطمؽ، كما أشار إلى ذلؾ القرآف الكريـ في اآلية 
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كػػػؿ أشػػػكاؿ اإلجحػػػاؼ، والظمػػػـ، واالسػػػػتغبلؿ، والكػػػبح، واألفعػػػاؿ السػػػيئة، والتػػػي مػػػػف 
 .(ٕٗ)خبلليا يضر المرء باآلخريف، ويحرميـ مف حقوقيـ، وال يعي بالتزاماتو تجاىيـ

عمػػى العػػدؿ ىػػو الػػذي انعكػػس فػػي كتابػػات كافػػة  ىػػذا التأكيػػد فػػي القػػرآف والسػػنة
ـ( قاؿ عمى ٛ٘ٓٔ -ىػٓ٘ٗ. الماوردي )المتوفى االعمماء التقميدييف المسمميف تقريبً 

سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ: إف العػػػػػدؿ الشػػػػػامؿ "يزكػػػػػي العاطفػػػػػة، والحػػػػػب المتبػػػػػادؿ، واالمتثػػػػػاؿ 
"، وأف النسػػؿ، وأمػػف الحػػاكـ لممعػػايير، وتنميػػة الػػببلد، وتوسػػعة الثػػروة، وتحقيػػؽ نمػػو

. ابػػػػف تيميػػػػة (ٕ٘)"لػػػػيس ىنػػػػاؾ مػػػػا يخػػػػرب العػػػػالـ وضػػػػمير النػػػػاس أسػػػػرع مػػػػف الظمػػػػـ"
ـ( أكد أف "العدؿ تجاه كؿ شيء وكؿ شػخص واجػب عمػى ٕٖٛٔ/ىػٕٛٚ)المتوفى 

كؿ شػخص، والظمػـ محظػور عمػى كػؿ شػيء وكػؿ شػخص. إف الظمػـ غيػر مسػموح 
 اـ أو واقًعػبو عمػى اإلطػبلؽ بغػض النظػر عػف كونػو واقعػا عمػى مسػمـ أو غيػر مسػم

 .(ٕٙ)حتى عمى شخص ظالـ"

وقد اعتنؽ ابف تيمية بحماسة الحكمة المأثورة السائدة في عصره وىي: أف اهلل 
يحفػػظ الدولػػة العادلػػة حتػػى لػػو كانػػت كػػافرة، لكنػػو ال يحفػػظ الدولػػة الظالمػػة حتػػى لػػو 

 .(ٕٚ)كانت مؤمنة"

 ـ( ذكػػر صػػراحة وبشػػكؿ ال لػػبس فيػػوٙٓٗٔ -ىػػػ ٛٓٛابػػف خمػػدوف )المتػػوفى 
 .(ٕٛ)أنو مف غير الممكف بالنسبة ألي دولة أف تستمر دوف عدؿ

                                                           

 Chapra (1985), pp. 27 -28( أنظر: ٕٗ)
 (.ٕ٘ٔـ، صٜ٘٘ٔ( الماوردي، أدب الدنيا والديف )ٕ٘)
ـ، ٜٙٛٔا كتابو "منياج السنة، . وانظر أيضً ٚٚٔ، صٛ( مجموع فتاوى ابف تيمية، جٕٙ)

 .ٕٚٔ، ص٘ج
 .ٜٗ، صـٜٚٙٔاإلماـ ابف تيمية، الحسبة في اإلسبلـ،  (ٕٚ)
 .ٕٚٛابف خمدوف، المقدمة، ص( ٕٛ)
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مػػػع ذلػػػؾ قػػػد يكػػػوف مػػػف غيػػػر الممكػػػف ضػػػماف العػػػدؿ دوف المراعػػػاة المخمصػػػة 
لقواعػػد معينػػة مػػف قواعػػد السػػموؾ مػػف قبػػؿ أفػػراد المجتمػػع. ىػػذه القواعػػد تسػػمى القػػيـ 

اد البػدييي. األخبلقية أو المعنوية في الرأي العالمي الديني، وفػي مؤسسػات االقتصػ
بعػػػض ىػػػذه القػػػيـ ىػػػي: األمانػػػة، والنزاىػػػة، والدقػػػة فػػػي المواعيػػػد، والضػػػمير الحػػػي، 
والمثػػػابرة، واالعتمػػػاد عمػػػى الػػػذات، والتسػػػامح، والتواضػػػع، واالقتصػػػاد فػػػي اإلنفػػػاؽ، 
واحتػػراـ الوالػػديف والمعممػػيف وكبػػار السػػف، والتعػػاطؼ مػػع الفقػػراء ورعػػايتيـ، وكػػذلؾ 

بقػػػػات المطحونػػػػة واالعتنػػػػاء بيػػػػـ، واالىتمػػػػاـ بحقػػػػوؽ التعػػػػاطؼ مػػػػع المعػػػػوقيف والط
والتزامػات اآلخػريف، لػػيس فقػط فػػي مجتمعػو ىػو، ولكػػف فػي المجتمعػػات األخػرى فػػي 
العػػالـ. إف المراعػػاة المخمصػػة ليػػذه القػػيـ يمكػػف أف تػػؤدي إلػػى ثقػػة متبادلػػة وعبلقػػات 

أف يسػػاعد وديػػة بػػيف النػػاس، ويحفػػز النػػاس عمػػى الوفػػاء بااللتزامػػات المتبادلػػة وعمػػى 
كػػؿ مػػنيـ اآلخػػر وبالتػػالي تعزيػػز وضػػع األسػػرة والتضػػامف االجتمػػاعي، والتسػػػامح، 

. ىػػذا سػػوؼ يػػؤدي إلػػى (ٜٕ)والتعػػايش السػػممي، والحػػّد مػػف االضػػطرابات االجتماعيػػة
زيادة رأس الماؿ االجتماعي الضروري لتعزيز الكفػاءة والفاعميػة والمسػاواة، وبالتػالي 

 نساني.التنمية المتسارعة والفبلح اإل

إف االرتقاء باألخبلؽ يعتبر لذلؾ ثالث احتيػاج ضػروري لمشخصػية اإلنسػانية  
إذا مػػػػا أريػػػػد لفػػػػبلح الجميػػػػع أف يتحقػػػػؽ فضػػػػبل عػػػػف تحقيػػػػؽ الرؤيػػػػة اإلسػػػػبلمية. إف 
المراعػػاة المخمصػػة لكػػؿ قواعػػد السػػموؾ تمػػؾ الموجػػودة فػػي القػػيـ األخبلقيػػة قػػد تكػػوف 

تػتـ مناقشػتو  اتمكينًيػ اعالمًيػ ايتطمػب رأًيػغير ممكنة دوف وجود نظاـ تحفيز مناسب 
 تحت اليدؼ األساسي الثاني لتقوية اإليماف.

                                                           

كؿ ىذه القيـ ورد تأكيدىا في القرآف أو السنة أو فييما مًعا وتشكؿ جزًءا ال ينفصؿ عف  (ٜٕ)
 عد مسمًما ممتزًما.المنظور اإلسبلمي لمعالـ، وكؿ مف ال يراعييا ال يُ 



 هـ2341/2344ألربعاء لعاـ اات ر او ح                                   ٖٕٛ

 

 

الػػرأي العػػالمي اإلسػػبلمي وقيمػػو تتنػػاوؿ الحاجػػة الضػػرورية الرابعػػة لمشخصػػية 
اإلنسانية وىي أمف الحياة، والممتمكات، واألعراض. القػرآف يعػادؿ قتػؿ الػنفس بغيػر 

، ويعػػادؿ مػػف أحيػػا نفسػػا اـ بقتػػؿ النػػاس جميًعػػنفػػس سػػواء أكػػاف مسػػمما أو غيػػر مسػػم
(. ىػذا أمػر طبيعػي ألف الػدعوة اإلسػبلمية بػاحتراـ ٕٖ: ٘) اكمف أحيا النػاس جميًعػ

الحياة واألخوة اإلنسانية قد ال يكوف ىنػاؾ معنػى ليػا إذا لػـ تعتبػر حيػاة النػاس بمػف 
لؾ فقػد قػاؿ فييـ غير المسمميف مقدسػة كمػا ىػو الحػاؿ بالنسػبة لحيػاة المسػمميف. كػذ

فػػي خطبػػة حجػػة الػػوداع: "إف أرواحكػػـ وأمػػوالكـ وأعراضػػكـ حػػراـ عمػػيكـ  ()النبػػي 
. وحيػػث إف الحػػه (ٖٓ)كحرمػػة يػػومكـ ىػػذا )الحػػه(، فػػي شػػيركـ ىػػذا، فػػي بمػػدكـ ىػػذا"

يتمتػػع بأقصػػى درجػػة مػػف القداسػػة فػػي اإلسػػبلـ فػػإف الحيػػاة، الممتمكػػات، واألعػػراض 
 لكؿ فرد تتمتع بنفس درجة القداسة.

الحتيػػػػاج الخػػػػامس لئلنسػػػػاف ىػػػػو الحريػػػػة. والحريػػػػة أمػػػػر ال غنػػػػى عنػػػػو لتنميػػػػة ا
الشخصػػػية اإلنسػػػانية. بػػػدوف الحريػػػة يفتقػػػد اإلنسػػػاف روح المبػػػادرة والدفعػػػة الضػػػرورية 
لئلبداع والتجديد، وبالتالي لمتنمية البشرية والفبلح. والنػاس، باعتبػارىـ خمفػاء هلل فػإنيـ 

ىػػػػو  ()فػػػػإف أحػػػػد الميػػػػاـ األساسػػػػية لمحمػػػػد ال يخضػػػػعوف ألحػػػػد غيػػػػر اهلل. ولػػػػذلؾ 
(، لػػذلؾ فػػإف ٚ٘ٔ: ٚالتخفيػػؼ مػػف األعبػػاء والقيػػود المفروضػػة عمػػى البشػػر )القػػرآف 

العبودية مف أي نوع بغض النظر عما إذا كانت اجتماعية، أو سياسية، أو اقتصػادية 
 تعتبر غريبة عمى تعاليـ اإلسبلـال لذلؾ فمػيس ألي شػخص وال حتػى لمدولػة الحػؽ فػي
خضػػاع البشػػر ألي نػػوع مػػف القيػػود، أو اإلخضػػاع لػػنظـ صػػارمة.  إلغػػاء ىػػذه الحريػػة وا 
ىذه التعاليـ ىي التي دفعت عمر بػف الخطػاب ثػاني الخمفػاء الراشػديف إلػى أف يسػأؿ: 

 .(ٖٔ)"ا"متى استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ أمياتيـ أحرارً 
                                                           

مف  ٖٔـ( في تفسيره لآلية ٜٔٛٔـ( )ٖٖٚٔىػ/ٗٚٚرواه ابف كثير )المتوفى في عاـ ( ٖٓ)
 .ٖ٘ٙ، صٖسورة الحجرات، ج

 .ٕٛٙـ، صٜٜ٘ٔعمي الطنطاوي وناجي الطنطاوي، أخبار عمر،  (ٖٔ)
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عنى الػذي تحويػو ومع أف الناس خمفاء هلل فإنيـ ال يتمتعػوف بحريػة مطمقػة بػالم
وجودية سارتر. إف حريتيـ تحدىا حدود القيـ األخبلقية ليس فقػط لضػماف فبلحيػـ، 
ولكف لضماف فبلح كؿ مخموقات اهلل. عندما أدرؾ المبلئكة في زمػف خمػؽ اإلنسػاف 

لمبادرتػػو  اأنػػو سػػوؼ يصػػبح خميفػػة هلل عمػػى األرض مػػع التمتػػع بحريػػة التصػػرؼ وفقًػػ
لػػػى سػػػفؾ الػػػدماء ىػػػو فػػػإنيـ فيمػػػواذ إف ىػػػذه ال حريػػػة قػػػد تقػػػوده إلػػػى إفسػػػاد األرض وا 

الوقػت أف  (. وقد تكّوف لدييـ ىذا الفيـ ربما ألنيـ لـ يدركوا في ىذآٖ: ٕ)القرآف 
اهلل فضػػػبل عػػػف إعطػػػاء الحريػػػة لئلنسػػػاف فإنػػػو سػػػوؼ يعطيػػػو كػػػذلؾ ثبلثػػػة عناصػػػر 

 كة.أساسية أخرى تساعده في أف يعيش عمى عكس الفيـ الذي توصؿ إليو المبلئ

أوؿ ىػػذه العناصػػر األساسػػية ىػػو ضػػمير اإلنسػػاف وىػػو انعكػػاس لفطرتػػو التػػي  
(. فػػػإف لػػػـ تػػػتـ المحافظػػػة عمػػػى الفطػػػرة فػػػإف البشػػػر ٖٓ: ٖخمقػػػو اهلل عمييػػػا )القػػػرآف 

 ( .٘: ٜ٘يمكف أف يصبحوا في أسفؿ السافميف )القرآف 

ولكػػػػي يسػػػػاعد اهلل البشػػػػر عمػػػػى تفػػػػادي ىػػػػذا السػػػػقوط فإنػػػػو زودىػػػػـ بالعنصػػػػر 
ساسي الثاني والقيـ، وىو اليداية مف عند اهلل لكؿ البشر واألمـ في أزمنة مختمفة األ

مػػف التػػاريخ، مػػف خػػبلؿ سمسػػمة مػػف الرسػػؿ، الغػػرض مػػف ىػػذا اليػػدى ىػػو مسػػاعدة 
النػػاس فػػي إدارة شػػؤونيـ فػػي ىػػذه الػػدنيا بطريقػػة تسػػاعد فػػي ضػػماف تحقيػػؽ الفػػبلح 

. لػػذلؾ فػػإف حريػػة النػػاس تكػػوف (ٕٖ)لمجميػػع بمػػا ينسػػجـ مػػع ميمػػة النػػاس كخمفػػاء هلل
 داخؿ أطر اليدى التي أعطاىا اهلل ليـ. 

                                                           

وورد أيًضا (. ٖٙورد في القرآف الكريـ بوضوح "ولقد بعثنا في كؿ أمة رسواًل" )النحؿ: اآلية (ٕٖ)
"ولقد أرسمنا رسبًل مف قبمؾ منيـ مف قصصنا عميؾ ومنيـ مف لـ نقصص عميًؾ )غافر: 

رواه أبو ذر أف اهلل ( )(. كما ورد في حديث لمرسوؿ ٗٙٔوالنساء: اآلية  ٛٚاآلية 
سبحانو وتعالى بعث مائة وأربعة وعشريف ألؼ رسوؿ إلى ىذه الدنيا في عيود مختمفة 

لى أمـ مختمفة  مف سورة النساء في تفسير ابف كثير(. وال شؾ  ٗٙٔ)أنظر تفسير اآلية وا 
 في أف اإلسبلـ ىو الديف الوحيد الذي يقر اإليماف بجميع رسؿ اهلل سبحانو وتعالى.
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أما العنصر األساسي الثالث فيو العقؿ الذي زود اهلل بو بنػي اإلنسػاف. إذا مػا 
تـ استخدامو في ضوء ما عميو ضميرىـ، وما عميو اليػدى اإلليػي فإنػو يمكػنيـ مػف 

لنشػر الفسػاد أو سػفؾ الػدماء.  اسػتخداـ الحريػة بحكمػة لتفعيػؿ رؤيػة اإلسػبلـ، ولػيس
 وىما مف بيف أسوأ الجرائـ في نظاـ القيـ في اإلسبلـ.

ىػػػذا يػػػؤدي بنػػػا إلػػػى االحتيػػػاج السػػػادس لمشخصػػػية اإلنسػػػانية وىػػػو إثػػػراء العقػػػؿ 
والفكر مف خبلؿ جودة نوعية عالية لمتربية والتعميـ. ينبغي عمى التربيػة والتعمػيـ أف 

 . ايؤديا غرضا مزدوجً 

يف تنػػػػوير أعضػػػػاء المجتمػػػػع بشػػػػأف الػػػػرأي العػػػػالمي والقػػػػيـ األخبلقيػػػػة أوال: يتعػػػػ
 لئلسبلـ، وكذلؾ رسالتيـ في ىذه الدنيا كخمفاء هلل.

: إف التربية والتعميـ ينبغي أف يساعدا الناس لػيس فقػط فػي أداء أعمػاليـ اثانيً  
رفية بكفاءة وفعالية بالعمؿ الشاؽ وبمراعاة الضمير ولكف أيضا لتوسعة القاعدة المع

 والتكنولوجية لمجتمعيـ.
دوف النيػػػػوض بػػػػاألخبلؽ وبػػػػدوف توسػػػػعة القاعػػػػدة المعرفيػػػػة والتكنولوجيػػػػة قػػػػد  

يصػبح مػػف غيػر الممكػػف إثػػراء العقػؿ وتمكينػػو مػف أف يسػػيـ إسػػياما غنيػا فػػي ىػػدؼ 
دامتياال لذلؾ فإف القػرآف والسػنة أكػدا بشػدة عمػى التربيػة والتعمػيـ،  التعجيؿ بالتنمية وا 

تػػتـ اإلشػػارة إليػػو فيمػػا بعػػد عنػػد مناقشػػة موضػػوع إثػػراء العقػػؿ والفكػػر وىػػو مػػا سػػوؼ 
 المقصد الثالث األساسي لمشريعة.

الحكـ الرشيد )الحوكمة الرشيدة( كمػا سػوؼ تنػاقش أكثػر تحػت موضػوع الػديف 
ىػػػػو االحتيػػػػاج السػػػػابع الػػػػذي ال غنػػػػى عنػػػػو لمشخصػػػػية اإلنسػػػػانية. بػػػػدوف االسػػػػتقرار 

ح مػػػػف غيػػػػر الممكػػػػف تنفيػػػػذ قواعػػػػد السػػػػموؾ فػػػػي السياسػػػػي والحكػػػػـ الرشػػػػيد قػػػػد يصػػػػب
المجتمػػػع. وفػػػي ىػػػذه الحالػػػة فػػػإف انتيػػػاؾ القواعػػػد قػػػد يميػػػؿ إلػػػى االنتشػػػار، ويصػػػبح 
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. (ٖٖ)مػػف خػػبلؿ االعتمػػاد عمػػى درب معػػيف وآليػػات التعزيػػز والتقويػػة الذاتيػػة امتوطًنػػ
 عندئذ سوؼ تكوف ىناؾ زيادة في الفساد، وفي انعداـ الكفاءة، وفي نقػص االىتمػاـ
بإشػػباع احتياجػػات النػػاس. بنػػاء عمػػى ذلػػؾ فػػإف وجػػوب وجػػود الحكػػـ الرشػػيد قػػد تػػـ 
االىتماـ الشديد بػو، والتركيػز عميػو طػواؿ التػاريخ اإلسػبلمي مػف قبػؿ أغمػب العممػاء 
بمف فييـ أبو يوسؼ، والماوردي، وابف تيمية وابػف خمػدوف. أحػد أىػـ أسػباب تػدىور 

أنو غيػاب الحكػـ الرشػيد خػبلؿ القػروف  المسمميف كاف عمى وجو العموـ مفيـو عمى
 .(ٖٗ)العديدة الماضية

إف التزاـ اإلسبلـ الكثيؼ بالكرامة اإلنسػانية والعػدؿ واألخػوة يػؤدي منطقيػا إلػى 
االحتيػػػػػاج الثػػػػػامف وىػػػػػو القضػػػػػاء عمػػػػػى الفقػػػػػر، وتمبيػػػػػة كافػػػػػة االحتياجػػػػػات البشػػػػػرية 

 اعمػػى اآلخػػريف. ووفقًػػاألساسػػية. الفقػػر يػػؤدي إلػػى العجػػز، وانعػػداـ القػػدرة واالعتمػػاد 
، لػػذلؾ فػػإف الخػػبلؼ مػػع (ٖ٘)فػػإف الفقػػر قػػد يػػدفع المػػرء إلػػى الكفػػر ()لقػػوؿ النبػػي 

ىدؼ الكرامة اإلنسانية راسخ الجذور في التعاليـ اإلسبلمية، ومع ذلػؾ فػإف القضػاء 
عمػػى الفقػػر قػػد يكػػوف غيػػر ممكػػف دوف االسػػتخداـ الكفػػؤ والعػػادؿ لكػػؿ المػػوارد التػػي 

ىػػي ىبػػة مػػف عنػػد  -كمػػا أشػػرنا مػػف قبػػؿ -. كػػؿ ىػػذه المػػواردتحػػت تصػػرؼ البشػػرية
اهلل. وأحػػػػد شػػػػروط ىػػػػذه اليبػػػػة ىػػػػو وجػػػػوب االسػػػػتفادة منيػػػػا بطريقػػػػة مسػػػػؤولة تمبػػػػي 

 احتياجات الجميع.

إف القضػػاء عمػػى الفقػػر، وتمبيػػة احتياجػػات جميػػع األفػػراد فػػي المجتمػػع كانػػت لػػو 
واؿ التػػاريخ اإلسػػبلمي. مكانػػة ميمػػة فػػي الفقػػو، وفػػي األدبيػػات اإلسػػبلمية األخػػرى طػػ

                                                           

 .North, 1990, pp. 93 – 94أنظر:  (ٖٖ)
 Muslim Civilization: The Causes of Declineأنظر الكتاب الجديد لممؤلؼ، بعنواف:  (ٖٗ)

and Need for Reform (2008) 
ـ( في جامعو الصغير عف أنس بف مالؾ ٘ٓ٘ٔىػ/ٜٔٔرواه السيوطي )المتوفى في عاـ  (ٖ٘)

 .ٜٛوفؽ ما ذكر أبو نعيـ في "اليداية" تحت كممة "قاعدة"، ص
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القائػؿ بأنػو فػرض كفايػة عمػى المجتمػع المسػمـ  وكاف رأي الفقيػاء باإلجمػاع ىػو الػرأي
. في الحقيقػة، ووفقػا لمشػاطبي فػإف ذلػؾ ىػو (ٖٙ)أف ييتـ باالحتياجات األساسية لمفقراء

. وىناؾ إجماع مف كؿ العمماء فػي العصػر الحػالي بمػف (ٖٚ)مبرر وجود المجتمع ذاتو
النػػا المػػودودي، واإلمػػاـ حسػػف البنػػا، وسػػيد قطػػب، ومصػػطفى السػػباعي، وأبػػو فػػييـ مو 

زىرة، وباقر الصدر، ومحمد المبارؾ، ويوسػؼ القرضػاوي، ىػذا يػؤدي بنػا إلػى السػؤاؿ 
 .عمى الفرد وعمى المجتمع اعما يكوف أو يشكؿ االحتياج، والتي تعتبر تمبيتو واجبً 

ت: ىنػػػػػػاؾ الضػػػػػػػروريات، لقػػػػػػد قسػػػػػػـ الفقيػػػػػػػاء االحتياجػػػػػػات إلػػػػػػى ثػػػػػػػبلث فئػػػػػػا 
والحاجيػػات، والتحسػػينيات ىػػذه كميػػػا وضػػع ليػػا الفقيػػاء تعريفػػػات، كمػػا أشػػاروا إلػػػى 
السمع والخدمات التي تتسبب في اختبلؼ حقيقي في الرفاه اإلنسػاني بإشػباع حاجػة 

. لػـ يػدرج (ٖٛ)معينة، وتقميص المصاعب أو توفير الراحة واطمئناف الػنفس والسػعادة
التػػػي يمكػػػف تعريفيػػػا عمػػػى أنيػػػا السػػػمع والخػػػدمات المرغػػػوب فييػػػا الفقيػػػاء الرفاىيػػػات 

ألنيا تتمتع بجاذبية التكبر عمى بقية طبقات المجتمع، في حيف أنو ال يترتب عمييا 
فػػارؽ فػػي الرفػػاه الحقيقػػي لمشػػخص. كػػؿ ىػػذه السػػمع والخػػدمات التػػي تتعػػدى الحاجػػة 

 .(ٜٖ)وىا بشدةورفض اذاتيً  اوانغماسً  اوتبذيرً  ااعتبرىا الفقياء إسرافً 
                                                           

، جٖٙ)  .ٕ٘ٚو ٙ٘ٔ، صٙ( أنظر مثبًل: ابف حـز
 الضروريات العامة(. )فجعؿ اهلل الخمؽ خبلئؼ في إقامة ٚٚٔ، صٕ( الشاطبي، جٖٚ)
 – ٛ، ص ٕلتعريؼ ىذه المصطمحات في المفيـو الفقيي أنظر: الشاطبي، الموافقات، ج( ٖٛ)

 . وأنظر:ٕٔ
Anas Zarqa, “Islamic Economics: An Approach to Human Welfare”, in 

K. Ahmad, 1980, pp. 13 – 15. 
، وحديث الثبلثاء ٕٛٙ(، صـٜٜٛٔوأنظر أيًضا: اإلماـ حسف البنا، مجموع الرسائؿ )

 ، وكذلؾ: ٓٔٗـ(، صٜ٘ٛٔ)
Sayyid Abul A‟la Mawdudi, Islam awr Jadid Ma‟ashi Nazariyyat (1959), pp. 136-140. 

، واإلسراء: اآليتيف ٖٔلموقوؼ عمى آيات تحريـ اإلسراؼ والتبذير أنظر: األعراؼ: اآلية  (ٜٖ)
( أيضا عف التبذير وحض عمى البساطة ) . وقد نيى النبيٚٙ، والفرقاف: اآلية ٕٚو ٕٙ

، ليس  والتواضع كأسموب لمحياة. وأكد، عميو صموات اهلل وسبلمو، أف إىدار الموارد محـر
نما في أوقات الوفرة أيًضا )التبريزي، المشكاة،  = ، المجمدٜٙٙٔ فقط في أوقات الندرة، وا 
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ومع ذلؾ فإف مف األىمية بمكاف أف نأخذ فػي الحسػباف أنػو طالمػا أف اإلسػبلـ 
( ٕٚ: ٚ٘لػـ يوافػؽ عمػى الرىبنػة أو عمػى حيػػاة تنكػر الػذات وتػرفض العػالـ )القػػرآف 

فػػإف تصػػنيؼ السػػمع والخػػدمات إلػػى الفئػػات الػػثبلث المشػػار إلييػػا بعاليػػو يحتػػاج أف 
بأف يشبع احتياجاتػو )الضػروريات والحاجيػات(  يكوف مرنا. اإلسبلـ يسمح لمشخص

 -لػذلؾ -لزيادة الكفاءة والرفاه. إف تصػنيؼ السػمع والخػدمات إلػى ىػذه الفئػات يجػب
لػػذلؾ  اأف تعكػػس الثػػروة والمسػػتوى العػػاـ لممعيشػػة فػػي أي مجتمػػع مسػػمـ بعينػػو. طبقًػػ

ميػة فإف منظور االحتياجات يميؿ إلى أف يخضػع إلػى تغييػرات بمػرور الػزمف مػع تن
 التكنولوجيا وزيادة الثروة وارتفاع مستويات المعيشة.

                                                                                                                                              

اضعوا حتى ال يبغي ، "إف اهلل أوصى إلي إف تو ()(، وقاؿ، ٖٖٔ:ٕٚٗاألوؿ، ص =
، عف ٕٚ٘، صٕـ، جٕٜ٘ٔد" )سنف أبو داؤود، أحد عمى أحد وال يفخر أحد مف أح

عياض بف حمار(، كما قاؿ: "ال ينظر اهلل إلى مف جر ثوبو خيبلء" )صحيح البخاري، 
(. وقاؿ أيًضا: "مف ترؾ ٕٗ:ٔ٘ٙٔ، صٖـ، جٜ٘٘ٔ، وصحيح مسمـ، ٕٛٔ، صٚج

يو دعاه اهلل يـو القيامة عمى رؤوس الخبلئؽ حتى يخيره المباس تواضًعا هلل وىو يقدر عم
مف أي حمؿ اإليماف شاء يمبسيا )رواه الترمذي في كتاب الزىد وقاؿ حديث حسف، تحفة 

، عف معاذ بف أنس الجيني(. وقاؿ "كموا واشربوا وتصدقوا ٖٖٔ-ٕٖٔ، صٖاألحوذي، ج
، عف ابف ٜٙ، صٕير، جوالبسوا مف غير إسراؼ وال مخيمة" )السيوطي، الجامع الصغ

عمر، ورواه أحمد في مسنده، والنسائي، وابف ماجة، وورد في مستدرؾ حكيـ(. وىكذا 
يرجح القرآف الكريـ والسنة المطيرة نمط العيش البسيط، ويستنبط الفقياء مف كؿ ذلؾ أف 
. )أنظر كتاب الكسب لمشيباني  الصمؼ والتباىي عمى اآلخريف والزىو في الدنيا أمر محـر

  (.ٕٛٙ-ٕٙٙ، صٖٓفي السرخسي، كتاب المبسوط، ج
الحاصؿ أنو يحـر عمى المرء فيما اكتسبو مف الحبلؿ، اإلفساد والسرؼ والخيبلء والتفاخر 
والتكاثر، أما اإلفساد فحراـ لقولو تعالى: "وابت  فيما آتاؾ اهلل الدار اآلخرة" اآلية، وأما 

ة، وقاؿ اهلل جؿ وعبل: والذيف إذا أنفقوا اآلية، السرؼ فحراـ لقولو تعالى: "وال تسرفوا" اآلي
(، ٕٙٙفذلؾ دليؿ عمى أف اإلسراؼ تبذير وقاؿ اهلل تعالى: "وال تبذر تبذيرا" )المبسوط، ص

والمخيمة حراـ والتفاخر والتكاثر حراـ يعني أنو كما نيي عف اإلسراؼ والتكثير مف الطعاـ 
نيى عف الثوبيف  ()ي أف النبي فذلؾ نيي عف ذلؾ في المبس، واألصؿ فيو ما رو 

والمراد أف ال يمبس نياية ما يكوف مف الحسف والجودة في الثياب عمى وجو يشار إليو 
باألصابع فإف أحدىما يرجع إلى اإلسراؼ واآلخر يرجع إلى التقتير، وخير األمور أوسطيا 

 (.ٕٛٙ، صٖٓ)كتاب الكسب لمحمد بف الحسف الشيباني، المبسوط لمسرخسي، ج
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فػػي الحقيقػػة فػػإف أغمػػب الػػدوؿ اإلسػػبلمية صػػارت أكثػػر غنػػى اآلف، ويمكػػف أف 
أعمى مف تمبية االحتياجات بدرجة تفوؽ مػا كػاف ممكنػا فػي المجتمعػات  اتتحمؿ قدرً 

تغيػر الزمػاف  اإلسبلمية األولى. وفضبًل عف ذلؾ فإف االحتياجات ال تظؿ ثابتة مع
 اتعتبػػػػر حالًيػػػػ ()والمكػػػػاف. بعػػػػض األشػػػػياء التػػػػي لػػػػـ توجػػػػد فػػػػي عصػػػػر الرسػػػػوؿ 

احتياجات، ولكف ىذه ينبغي أال تعكس التكبر عمى بقيػة المجتمػع أو أف تػؤدي إلػى 
وجػػود فجػػوة واسػػعة بػػيف مسػػتويات المعيشػػة المختمفػػة يمكػػف أف تػػؤدي إلػػى إضػػعاؼ 

ماعي. كػذلؾ ينبغػي أال يكػوف المقصػد ىػو روابط األخوة اإلسبلمية والتضامف االجت
خمػػػؽ وضػػػع موحػػػد يثيػػػر الممػػػؿ والك بػػػة فػػػي المجمعػػػات اإلسػػػبلمية. البسػػػاطة يمكػػػف 

 عمى اإلبداع والتنوع. امعاكسً  اتحقيقيا في أساليب الحياة دوف أف يؤثر ذلؾ تأثيرً 

فػإف  (ٓٗ)وحيث إف التسوؿ يحط مف كرامة الشخص، وال يشػجع اإلسػبلـ عميػو 
التاسػػع لمشخصػػية اإلنسػػانية والػػبلـز اليػػاـ لمكرامػػة اإلنسػػانية، ىػػو أف تمبيػػة االحتيػػاج 

تمػػؾ الحاجػػة ينبغػػي أف يتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ جيػػد الفػػرد ذاتػػو. طبقػػا لػػذلؾ فػػإف فػػرض 
 .(ٔٗ)العيف عمى كؿ مسمـ ىو أف يكسب رزقو كي يعيش وتعيش أسرتو

                                                           

، ٔـ، جٕٜ٘ٔعف السؤاؿ بقولو: "ال تسألوا الناس شيًئا"، أبو داؤود،  ()نيي النبي  (ٓٗ)
، ٕ، عف عوؼ بف مالؾ، وقولو: "اليد العميا خير مف اليد السفمى"، البخاري، جٕٖٛص
عف منح الصدقة لغير ذوي الحاجة  ()كما نيى النبي  ، عف عبداهلل بف عمر.ٖٖٔص

بداف السوية )ال تحؿ الصدقة لغني وال لذي مرة سوي(، أبو الحقيقية أو لؤلصحاء ذوي األ
ـ، ٕٜ٘ٔ، وابف ماجة، ٗٚ، ص٘ـ، جٜٗٙٔ، والنسائي، ٜٖٚ، صٔـ، جٕٜ٘ٔداؤود، 

 .ٜٛ٘:ٜٖٛٔ، صٔج
كسب المرء لعيشو بمكانة رفيعة مف االحتراـ حيث قاؿ: "مف طمب  ()وخص النبي 

عطًفا عمى جاره لقي ربو تعالى يـو القيامة الحبلؿ استعفاًفا عف المسألة وسعًيا عمى أىمو وت
، عف ٛ٘ٙ:ٕٚٓ٘، صٕىػ، جٖٔٛٔووجيو مثؿ القمر ليمة البدر"، التبريزي، المشكاة، 

 أبو ىريرة، رواه البييقي في شعب اإليماف.
يأمر القرآف الكريـ المسمميف بأف ينتشروا في األرض ويبتغوا مف فضؿ اهلل إذا ما فرغوا مف  (ٔٗ)

 كؿ : "طمب الحبلؿ واجب عمى()(. كما قاؿ الرسوؿ ٓٔ)الجمعة: اآلية أداء صبلتيـ 
 = (، ومضى في تفصيؿٗ٘مسمـ" )السيوطي، الجامع الصغير، عف أنس بف مالؾ، ص 
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ميػػف أمػػر المسػػمميف بػػأف يكتسػػبوا ميػػارات فػػي بعػػض ال ()كػػذلؾ فػػإف النبػػي 
، لػذلؾ فقػد أكػد الفقيػاء عمػى أنػو دوف أداء (ٕٗ)حتى يستطيعوا كسب معيشة محترمة

ذلؾ الغرض المتمثؿ في كسب الػرزؽ مػف خػبلؿ مجيػوده الشخصػي فػإف المسػمـ ال 
يقدر أف يحافظ عمى جسده أو عقمو في حالة صحة وكفاءة مناسبة تمكنو حتى مف 

الوفػاء بالتزاماتػو األخػرى باعتبػاره  أداء واجبات العبادة، فضبًل عػف عػدـ قدرتػو عمػى
 .(ٖٗ)خميفة هلل في األرض

لػػذلؾ فػػإف فػػرض الكفايػػة عمػػى المجتمػػع اإلسػػبلمي ىػػو إدارة االقتصػػاد بطريقػػة 
توفر لكؿ شخص فرصة مناسبة لكسب رزقو بأمانة يتوافؽ مػع قدرتػو ومجيػوده فػي 

                                                                                                                                              

، ٕـ، جٕٜ٘ٔذلؾ قائبًل: "ما كسب الرجؿ كسًبا أطيب مف عمؿ يده" )سنف ابف ماجة،  =
فإف التوكؿ عمى اهلل ال  ()و يكرب(. ووفًقا ليدي ، عف مقداـ بف معدٖٕٚ:ٖٕٛٔص

يعني امتناع المسمـ عف بذؿ أي جيد، حيث ينبغي عمى المسمـ بذؿ ما في وسعو مف 
لى ىذا يعود استياؤه  مف  ()جيد والتوكؿ عمى اهلل بعد ذلؾ لتوفيقو إلى أفضؿ النتائه. وا 

ى سيحفظيا، الرجؿ الذي ترؾ ناقتو مرسمة ظًنا منو بأنيا لف تضؿ ألف اهلل سبحانو وتعال
 بأف يعقؿ الناقة أواًل ثـ يتوكؿ عمى اهلل. ()فأمره النبي 

 وبيف الخميفة عمر التعاليـ اإلسبلمية المتعمقة بكسب الفرد لعيشو بنفسو. 
قاؿ عمر رضي اهلل عنو: "ال يقعد أحدكـ عف طمب الرزؽ ويقوؿ: الميـ ارزقني، فإف 

الناس بعضيـ مف بعض" )عمي الطنطاوي  السماء ال تمطر ذىًبا وال فضة ولكف اهلل يرزؽ
 (.ٕٛٙوناجي الطنطاوي، أخبار عمر، ص

ليو أشار النبي  إف مف يزعـ أف حقيقة التوكؿ في تركو الكسب فيو مخالؼ لمشريعة، وا 
()  في قولو لمسائؿ الذي قاؿ أرسؿ ناقتي وأتوكؿ، فقاؿ() "ال بؿ أعقميا وتوكؿ" :

 (.ٜٕٗ، صٖٓاني، المبسوط لمسرخسي، ج)كتاب الكسب لمحمد بف الحسف الشيب
قاؿ: "إف اهلل يحب المؤمف المحترؼ"  ()عف ابف عمر رضي اهلل عنيما عف النبي  (ٕٗ)

 .(ٕٗ٘، صٕ)رواه الطبراني في الكبير والبييقي، المنذري، ج
اإلشارة إلى قائمة كاممة لمراجع الفقياء قد تفضي إلى إطالة غير عادية، غير أف القارئ  (ٖٗ)

، ٖٓرغب في الرجوع إلى "كتاب الكسب" لمشيباني في المبسوط لمسرخسي، جقد ي
، وأبو حامد محمد الغزالي، إحياء ٕٙ٘و ٕٓ٘و ٕ٘ٗ، خاصة الصفحات ٖٚٛ-ٖٗٗص

، والعبادي ٚٚٔ-ٙٚٔ، صٕ، والشاطبي، الموافقات، جٗٙ-ٓٙ، صٕعمـو الديف، ج
 .ٕ٘-ٕٕ، صٕـ(، جٜ٘ٚٔ-ٜٗٚٔ)
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ى توسػػػعة عػػالـ اليػػػوـ. أثبػػػت التمويػػػؿ متنػػػاىي الصػػػغر أنػػػو يتمتػػػع بقػػػدرة عظيمػػػة عمػػػ
فرص التوظيؼ لدى الغير والتوظيؼ الذاتي، ويحتاج إلى أف يحتؿ أولوية عميا فػي 
الػػدوؿ اإلسػػبلمية. ومػػع ذلػػؾ فإنػػو يجػػب أف يكػػوف ىنػػاؾ التػػزاـ تجػػاه مػػف ال يقػػدر أف 

عمػػى جيػػده بسػػبب اإلعاقػػة أو بسػػبب العجػػزال لػػذلؾ فػػإف  ايكسػػب مػػا يكفيػػو اعتمػػادً 
ات الذاتيػة إلعانػة مثػؿ ىػؤالء النػاس مػف خػبلؿ اإلسبلـ أمػر بتنفيػذ برنػامه لممسػاعد

مؤسسات الزكاة والصدقات واألوقاؼ لتمبية االحتياجات دوف أف تمصؽ بيـ وصػمة 
ذا كػاف مػػف غيػر الممكػف تػػدبير مػوارد كافيػة مػػف خػبلؿ ىػذه المؤسسػػات  أو تيمػة. وا 

 .اتكميميً  افإف التزاـ الدولة ىو أف تمعب دورً 
 (ٚ: ٜ٘ينبغػي أف تنحصػر فػي دورتيػا بػيف األغنيػاء )يقضي القػرآف بػأف الثػروة ال  
اإلسبلمية فػإف االحتيػاج العاشػر ىػو عدالػة توزيػع الػدخؿ والثػروة.  ليذه الرؤية اووفقً 

السبب في ىذا أف الفوارؽ الكبيرة في الدخؿ والثروة تميؿ إلى الحط مف شأف الناس 
الػػػنقص فػػػي ىػػػذه  شػػػديدي الفقػػػر غيػػػر القػػػادريف عمػػػى االسػػػتفادة مػػػف إمكانػػػاتيـ. إف

البػػرامه الفعالػػة فػػي الحػػد مػػف عػػدـ المسػػاواة قػػد يترتػػب عميػػو تػػدمير مشػػاعر األخػػوة 
التػي يرغػب اإلسػبلـ فػي النيػػوض بيػا بػداًل مػف أف تػػتـ رعايتيػا واالىتمػاـ بيػا. بنػػاء 
شػػػباع حاجػػػات كػػػؿ  عمػػػى ذلػػػؾ فػػػإف اإلسػػػبلـ ال يػػػأمر فقػػػط بالقضػػػاء عمػػػى الفقػػػر وا 

محتػػػـر لكنػػػو يؤكػػػد كػػػذلؾ عمػػػى برنػػػامه  مػػػف خػػػبلؿ مصػػػدر كسػػػب اشػػػخص أساًسػػػ
المساعدة الذاتية االجتماعيػة لمزكػاة والصػدقات واألوقػاؼ، وقػد يكػوف مػف الخطػأ أف 
يتـ االعتماد أساسا عمى ىذه التبرعات الخيرية لتحقيؽ ىدؼ التوزيػع العػادؿ لمػدخؿ 
والثػػػروة. كػػػذلؾ فػػػإف مػػػف الضػػػروري التعجيػػػؿ بخطػػػى التنميػػػة، وىػػػو مػػػا سػػػوؼ تػػػتـ 

و فيمػػا بعػػد ضػػمف مناقشػػة موضػػوع الثػػروة، وتبنػػي كػػؿ الطػػرؽ األخػػرى التػػي مناقشػػت
 أثبتت أنيا مفيدة في جميع أنحاء العالـ شريطة توافقيا مع الشريعة.
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االحتياج الطبيعي الحادي عشر الذي ال غنى عنو لكؿ مف الرجؿ والمػرأة فػي 
ؾ لػيس . الغػرض مػف ذلػ(ٗٗ)المجتمع ىو وجود شػريؾ فػي الحيػاة عػف طريػؽ الػزواج

إشباع الرغبة الجنسية فقط، ولكف إليجػاد شػريؾ متوافػؽ فػي الحيػاة لتحقيػؽ السػكينة 
واالطمئناف كؿ لدى اآلخر مف خبلؿ العناية أو الرعاية المتبادلة، وكػذلؾ العواطػؼ 
والمودة. يقوؿ القرآف الكريـ "ومف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزواجا لتسكنوا إلييا 

 (.ٕٔ: ٖٓحمة إف في ذلؾ آيات لقـو يتفكروف" )وجعؿ بينكـ مودة ور 

إف الحياة الزوجية يمكف أف تساعد في تحقيؽ ىذا اليدؼ فقط إذا ما تمتع كؿ 
، وكػػاف كػػؿ منيمػػا ييػػتـ بفػػبلح الطػػرؼ اآلخػػر، (٘ٗ)مػػف الػػزوج والزوجػػة بخمػػؽ حسػػف

مثػؿ  (ٙٗ)وأف تتوفر الرغبة في أف يضحى كػؿ منيمػا بمصػمحتو الذاتيػة لتحقيػؽ ذلػؾ
العبلقة التي تقـو عمى التعاطؼ والرعاية بيف الػزوج والزوجػة سػوؼ تػؤدي إلػى ىذه 

تأسػػيس أسػػرة مسػػتقرة ليسػػت ضػػرورية فقػػط لمرعايػػة المبنيػػة عمػػى الحػػب وتربيػػة جيػػؿ 
 المستقبؿ، ولكف أيضا لتنمية وبقاء المجتمع ذاتو.

                                                           

احبة لمزوجة لبياف أف الزوجة شريؾ وصديؽ أو رفيؽ وليس يستخدـ القرآف كممة زوج وص (ٗٗ)
شخص مستخدـ أو تابع. وعمى ضوء ذلؾ تعرِّؼ األدبيات الفقيية الزواج بأف "عقد الزواج 
عقد ازدواج وىو ينبني عمى المساواة في األصؿ" والمراد باالزدواج معنى المشاركة 

كالشريكيف المتعاونيف عمى (. "إف الزوج والزوجة ٜٓٔ، ص٘)السرخسي، المبسوط، ج
(. ىذه المراجع الفقيية اقترحيا عمّي زميمي ٖٗ، صٖٔالمصالح" )القرافي، الذخيرة، ج

 .الدكتور سامي السويمـ
، كتاب اآلداب، ٘ٔ، صٛ: "إف مف أخيركـ أحسنكـ خمًقا" )البخاري، ج()قاؿ النبي  (٘ٗ)

 .باب لـ يكف النبي فاحًشا وال متفحًشا(
سات التجريبية أف االلتزاـ الديني يؤدي إلى مستويات أدنى مف الطبلؽ ومستوى بينت الدرا (ٙٗ)

 أعمى مف استقرار الحياة الزوجية:
       (Innaccon, 1998; Lehrer and Cheswick, 1993; and Gruber, 2005) 
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ومػػػف أجػػػؿ خمػػػؽ جػػػو يسػػػوده الحػػػب والػػػود والسػػػكينة بػػػيف الػػػزوج والزوجػػػة ذكػػػر 
(، وطمػػػب مػػػف الرجػػػاؿ أف ٕٕٛ: ٕلمنسػػػاء مسػػػاوية لحقػػػوؽ الرجػػػاؿ ) اف حقوقًػػػالقػػػرآ

(، والوفػاء بالتزامػاتيـ تجػاىيف دوف أف ٜٔ: ٗيعامموا النساء معاممة طيبػة ونزييػة )
بدرجػػة أعظػػـ ىػػذه اآليػػات  ()(. وقػػد عػػزز النبػػي ٖٕٚ: ٕينسػػوا الفضػػؿ بيػػنيـ )

في خطبتو التي ألقاىا في حجة و  (ٚٗ)وآيات أخرى بقولو: إف "النساء شقائؽ الرجاؿ"
الػػوداع أمػػر الرجػػاؿ بتقػػوى اهلل فػػي معػػاممتيـ لمنسػػاء ألف الرجػػاؿ قبمػػوا النسػػاء "كيبػػة 

الرجاؿ مف أكػؿ حقػوؽ النسػاء  (). وفي مناسبة أخرى حذر النبي (ٛٗ)مف عنداهلل"
، كمػا حػذرىـ مػف إذالؿ بنػاتيـ وتفضػيؿ بنػييـ (ٜٗ)مف خػبلؿ االسػتفادة مػف ضػعفيف

. ىذا إضافة إلى عدد مف األحاديث األخرى تـ تفسيرىا باعتبارىػا شػيادة (ٓ٘)عمييف
عمػػى المسػػاواة بػػيف الرجػػؿ والمػػرأة )وليسػػت أقػػؿ منػػو درجػػة(، وعمػػى أف المػػرأة تػػؤدي 

 مكمبًل لدور الرجؿ في تعزيز رفاه اإلنساف وفبلحو. ادورً 

                                                           

عف عائشة رضي اهلل تعالى عنيا، عف البزار، عف أنس رضي اهلل تعالى عنيما، أف  (ٚٗ)
، ٔقاؿ: "إنما النساء شقائؽ الرجاؿ" )الجامع الصغير لمسيوطي، ج ()هلل رسوؿ ا

 .، رواه أحمد وأبو داؤود والترمذي(ٕٓٔص
في خطبة الوداع:  ()عف جابر بف عبداهلل رضي اهلل تعالى عنو، قاؿ، قاؿ رسوؿ اهلل  (ٛٗ)

ممة اهلل" )صحيح "فاتقوا اهلل في النساء فإنكـ أخذتموىف بأماف اهلل واستحممتـ فروجيف بك
(، )فإنكـ أخذتموىف ٚٗٔرقـ  ٜٛٛ، صٕ، ج()مسمـ، كتاب الحه، باب حه النبي 

بأماف اهلل(، ابف ماجة، كتاب المناسؾ، وأبو داؤود، كتاب المناسؾ، باب صفة حه النبي 
()ومسند أحمد ،. 

الحاكـ،  النص الصحيح لمحديث "إني أحرج عميكـ حؽ الضعيفيف: اليتيـ والمرأة" )رواه (ٜٗ)
(، وىذا الحديث صحيح وفؽ ٖٙ، كتاب اإليماف، صٔعف أبي ىريرة، في مستدركو، ج

 .معايير مسمـ
: "مف كانت لو أنثى ولـ ()عف ابف عباس رضي اهلل تعالى عنو قاؿ، قاؿ رسوؿ اهلل  (ٓ٘)

ذري، يئدىا ولـ يينيا ولـ يؤثر ولده عمييا أدخمو اهلل الجنة"، رواه أبو داؤود والحاكـ )المن
 .(ٜٕرقـ،  ٙٛ، صٖج
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ي أف ـ( شعر أنو ينبغػٗٗٙ -ىػٖٕعمر بف الخطاب الخميفة الثاني )المتوفى 
، ولكف بعد مجيء اإلسبلـ ايقوؿ: "في عصر الجاىمية لـ نعتبر أف المرأة تمثؿ شيئً 

 .(ٔ٘)وبعد أف عبر اهلل عف اىتمامو بيف أدركنا أف ليف حقوقا عمينا

لػػيس ىنػػػاؾ مبػػرر لبلعتقػػػاد بػػػأف نبػػؿ األخػػػبلؽ والعبلقػػػات الطيبػػة بػػػيف الػػػزوج  
الػػديف ال يمكػػػف أف تػػؤدي إلػػػى الزوجػػة ورعايػػة األطفػػػاؿ المبنيػػة عمػػى الحػػػب بػػيف الو 

إشػػػػػػباع االحتيػػػػػػاج الثػػػػػػاني عشػػػػػػر لمشخصػػػػػػية اإلنسػػػػػػانية وىػػػػػػو األسػػػػػػرة والتضػػػػػػامف 
 االجتماعي.

لمشخصػػػية اإلنسػػػانية  اإف الوفػػػاء باالحتياجػػػات االثنػػػي عشػػػر المشػػػار إلييػػػا آنفًػػػ
يؤمؿ في خمؽ بيئة تمكيف لموفػاء باالحتيػاج الثالػث عشػر لمشخصػية اإلنسػانية وىػو 

 رائـ ومف االضطراب االجتماعي إلى أدنى حد ممكف.الحّد مف الج

فإذا ما تـ استيفاء ىذه االحتياجات الثبلثة عشػر بالشػكؿ المناسػب فػإف المػرء  
يكػػوف بوسػػعو أف يتوقػػع بأمػػؿ أف االحتيػػاج الرابػػع عشػػر لتحقيػػؽ االطمئنػػاف النفسػػي 

ف ليػػػا والسػػػعادة سػػػوؼ يػػػتـ تمبيتػػػو أيضػػػا. إف تمبيػػػة ىػػػذه االحتياجػػػات ينبغػػػي أف يكػػػو 
تأثير إيجابي ليس فقط عمى الحياة البشرية والعقؿ والنسؿ والماؿ، ولكف أيضا عمى 
الديف مف خبلؿ خمؽ بيئة أكثر موافقة ومناسبة لفيميا وتنفيػذىا بشػكؿ أفضػؿ. ىػذا 

في تعزيز التنمية المستدامة في كافة قطاعات المجتمع  اكبيرً  اينبغي أف يقطع شوطً 
 واالقتصاد والسياسة.

 

 

                                                           

، ٗيتجوز مف المبس والبسط، ج ()صحيح البخاري، كتاب المباس، باب ما كاف النبي  (ٔ٘)
 .(ٖ٘ٚ، رقـٕٔٛص
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 (2)رقم شكل ال
 

  

 تنشيط النفس اإلنسانية

أمف األرواح 
والممتمكات 
 والشرؼ

 الحرية
رفع الروح 
المعنوية 
 واألخبلقية

 العدالة
الكرامة، احتراـ 
الذات، األخوة 

 والمساواة االجتماعية
 التعميـ

حكومة 
 جيدة

ة الزواج والتنشئ
 السميمة لؤلطفاؿ

األسرة 
والتضامف 
 االجتماعي

التوزيع العادؿ 
 لمدخؿ والثروة

التوظيؼ 
 والعمؿ الحر

توفير 
 االحتياجات

تقميؿ نسبة 
الجريمة 
 والشذوذ

السمـ العقمي 
 والسعادة

 الماؿ النسؿ والذرية العقؿ

 الديف

 الفبلح
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 إثراء الدين والعقل، والنسل والمال
بينما نجػد أف المقصػد النيػائي لمشػريعة وىػو ضػماف رفػاه وفػبلح النػاس جميعػا 
ال يمكػػف أف يتحقػػؽ دوف إصػػبلح وتقويػػة الػػنفس البشػػرية فإنػػو مػػف الضػػروري أيضػػا 

مػػػاؿ( ىػػػذه تقويػػػة المقاصػػػد األساسػػػية األربعػػػة األخػػػرى )الػػػديف، والعقػػػؿ، والنسػػػؿ، وال
ثػراء الػنفس البشػرية أو الػذات البشػرية. وىػذه  ااألربعة جميعً  ليما دور في إصػبلح وا 

األربعة إف لـ تتـ تقويتيا لمواجية التحديات التي توجدىا الظروؼ المتغيرة وتحقيػؽ 
المستوى األمثػؿ مػف الفػبلح ألجيػاؿ الحاضػر والمسػتقبؿ فػإف تحقيقيػا سػوؼ يفشػؿ، 

 ي المدى األطوؿ قد يتعرض ذاتو لمخطر.حتى إف بقاء الحضارة ف
 تقوية الدينأواًل: 

السؤاؿ األوؿ الذي يمكف أف يثار في عقؿ القارئ يدور حوؿ السبب في جعػؿ 
الػػديف يحتػػؿ المكػػاف التػػالي لمػػنفس البشػػرية فػػي عػػالـ اليػػوـ حيػػث العممانيػػة والميبراليػػة 

ددىا ترتيػب المقاصػدذ والمادية تحكـ البقية. ىؿ يستحؽ الػديف حقػا األىميػة التػي حػ
الحقيقػػة التػػي ال يمكػػف إنكارىػػا ىػػي أف البشػػر إذا كػػانوا ىػػـ الغايػػة والوسػػيمة لمتنميػػة 

 عندئذ فإف إصبلحيـ وفبلحيـ يحتاج أف يمنح أعمى درجة مف األىمية. 

إف الػػػرأي العػػػالمي الػػػديني ىػػػو الػػػذي يحمػػػؿ القػػػدرات العظمػػػى لضػػػماف إصػػػبلح 
اعد في ضماف تمبية االحتياجات الروحية والماديػة النفس البشرية بطريقة يمكف أف تس

لمشخصػػػية اإلنسػػػانية والمحػػػددة بعاليػػػو. ىػػػذا يػػػتـ مػػػف خػػػبلؿ غػػػرس معنػػػى وىػػػدؼ فػػػي 
الحياة يوفر االتجاه الصحيح لكؿ الجيد اإلنساني، ويحوؿ األفراد إلى أناس صػالحيف 

ات مػػػف خػػػبلؿ إحػػػداث تغييػػػر فػػػي سػػػموكيـ، وفػػػي أسػػػموب حيػػػاتيـ وأذواقيػػػـ واألفضػػػمي
لدييـ، والموقؼ تجاه أنفسيـ وتجاه خالقيـ، وتجاه البشر اآلخريف والموارد التػي تحػت 
تصػػرفيـ، والبيئػػة. ىػػذا ىػػو السػػبب فػػي أف القػػرآف قػػد أشػػار بكػػؿ وضػػوح إلػػى ذلػػؾ "قػػد 

: ٜٔ(، انظػػر أيضػػا )٘ٔ-ٗٔ: ٚٛأفمػػح مػػف تزكػػى، وذكػػر اسػػـ ربػػو فصػػمى" )القػػرآف 
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لمسػػمميف قػػد أكػػدوا أيضػػا عمػػى الحاجػػة إلػػى ( طبقػػا لػػذلؾ فػػإف كافػػة العممػػاء آٔ-ٜ
 إصبلح البشر وعمى الدور الذي يقـو بو الديف في مثؿ ىذا اإلصبلح.

وقد خمص ثوينبي وديورانتس بشكؿ صحيح بعد دراستيما الموسعة لمتػاريخ أف 
رفع المسػتوى األخبلقػي والتضػامف االجتمػاعي ال يمكػف أف يتحققػا دوف وجػد الػوازع 

بي أف "األديػػاف تميػػؿ إلػػى تعجيػػؿ بػػداًل مػػف تػػدمير معنػػى االلتػػزاـ الػػديني. يؤكػػد ثػػوين
ف األخػػػوة اإلنسػػػانية تفتػػػرض مسػػػبقا أبػػػوة اهلل  االجتمػػػاعي فػػػي أنشػػػطتيا الدعويػػػة" وا 
)حسب تعبيرىـ(، وىي حقيقة تتضمف افتراًضا ليس عميو خبلؼ بأنو إذا كاف األب 

 تكػػػوف ىنػػػاؾ إمكانيػػػة اإلليػػػي لؤلسػػػرة البشػػػرية قػػػد تػػػـ إخراجػػػو مػػػف الحسػػػباف فإنػػػو ال
لبلسػػتغناء عػػف أي رابػػط بػػديؿ لمنسػػيه البشػػري الخػػالص الػػذي سػػيتيح فػػي حػػد ذاتػػو 

 Will and) . ومػػف ناحيػػة أخػػرى فػػإف ويػػؿ وآرييػػؿ ديورانػػت(ٕ٘)تػػرابط البشػػرية معػػا

Ariel Durants)  قد الحظا بقوة في كتابيما القيـ "دروس التاريخ" أنو ال يوجػد مثػاؿ
ؿ زمننػػا، لمجتمػػع حػػافظ بنجػػاح عمػػى الحيػػاة األخبلقيػػة دوف صػػاـر فػػي التػػاريخ، قبػػ

 .(ٖ٘)مساعدة الديف"

ىذا يثير السؤاؿ حوؿ السبب في أف االرتقاء األخبلقػي والتضػامف االجتمػاعي 
ال يتحققػػاف دوف مسػػاعدة الػػديف. السػػبب فػػي ىػػذا ىػػو أف اثنػػيف مػػف أىػػـ مقتضػػيات 

المشػػػروط بأنيمػػػا أمػػػور واجبػػػة  االرتقػػػاء األخبلقػػػي ىمػػػا: أواًل: القبػػػوؿ الواسػػػع وغيػػػر
فعػبل. ثانًيػػا: أف مراعػاة ىػػذه القواعػد مػػف قبػؿ كػػؿ شػخص فػػي إطػار شػػعور بػػااللتزاـ 

 األخبلقي لدرجة أف الشخص الذي ينتيكيما يستحؽ المـو والتوبيخ. 

 

                                                           

 Toynbee, Somervell‟s abridgement, 1958, Vol. 2, p. 380 and Vol. 1, pp. 495-96أنظر:  (ٕ٘)
 .Will and Ariel Durants, 1968, p. 51أنظر:  (ٖ٘)
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ىػػػذا يثيػػػر سػػػؤااًل آخػػػر حػػػوؿ كيفيػػػة التوصػػػؿ إلػػػى قواعػػػد مقبولػػػة دوف شػػػروط 
إلى ىذه القواعد بواسطة "العقد االجتماعي" يراعييا كؿ شخص. ىؿ يمكف التوصؿ 

الذي اقترحو عدد مف الفبلسفة الجدد العممانييف وعمماء السياسةذ الجػواب يمكػف أف 
 ا، واقتصاديً ايكوف: نعـ، فقط إذا كاف كؿ المشاركيف في المناقشة متساويف اجتماعيً 

ب فييػا. ولمػا ، بحيث يكوف لكؿ منيـ نفس الوزف في صياغة القواعد المرغو اوفكريً 
كػػاف مػػف المسػػتحيؿ إيجػػاد ىػػذه المسػػاواة فػػإف األغنيػػاء واألقويػػاء سػػوؼ يميمػػوف إلػػى 
السػػػيطرة عمػػػى عمميػػػة اتخػػػاذ القػػػرار، وسػػػوؼ يػػػؤدي ذلػػػؾ إلػػػى صػػػياغة قواعػػػد تخػػػدـ 
مصالحيـ الخاصة، وقد يؤدي ذلؾ إلى إحباط القبوؿ العاـ ليػذه القواعػد التػي تمػت 

ف الضػروري أف يكػوف ىنػاؾ قػادر عمػى كػؿ شػيء صياغتيا ومراعاتيا. لذلؾ فإف م
غيػػر متحيػػز، يعػػرؼ عناصػػر  اوخيِّػػر مػػف الخػػارج لمقيػػاـ بيػػذه الميمػػة ويكػػوف منصػػفً 

القػػوة، وعناصػػر الضػػعؼ البشػػرية، بحيػػث يتعامػػػؿ معيػػـ عمػػى قػػدـ المسػػاواة وييػػػتـ 
بفػبلح الجميػع دوف تمييػػز، والػذي يكػوف بوسػػعو أيضػا تحميػؿ الوضػػع لػيس فقػط فػػي 

قصير، ولكػف لمتػأثيرات طويمػة األجػؿ لمقواعػد التػي يعػدىا. مػف ىػو المؤىػؿ المدى ال
 أكثر عمى تولي ىذه الميمة مف خالؽ ىذا الكوف وخالؽ البشرية ذاتوذ

 -لمػرأي العػالمي اإلسػبلمي فػإف اهلل أرسػؿ القد تػولى الخػالؽ ىػذه الميمػة وطبقًػ
خ مف خبلؿ سمسمة مف ىديو إلى كؿ الناس في أزمنة مختمفة في التاري -كما أسمفنا

رسػػػمو الػػػذيف كػػػانوا جميعػػػا مػػػف البشػػػر بمػػػف فػػػييـ إبػػػراىيـ وموسػػػى وعيسػػػى وخػػػاتميـ 
فػػػػي الػػػرأي العػػػػالمي  ا. يعنػػػػي ذلػػػؾ أف ىنػػػػاؾ اسػػػتمرارية وتشػػػابيً اجميًعػػػ ()محمػػػد 

األساسػػي ونظػػاـ القػػيـ لؤلديػػاف التػػي نػػزؿ بيػػا الػػوحي إلػػى المػػدى الػػذي لػػـ تفقػػد فيػػو 
ور، والبشػػر باعتبػػارىـ خمفػػاء هلل لػػدييـ ميمػػة المراعػػاة الرسػػالة أو تشػػوه عبػػر العصػػ

المخمصة لمقيـ التي حددىا الخػالؽ. ىػذه ىػي ميمػة البشػر فػي رحمػتيـ القصػيرة فػي 
ىػػػذه الػػػدنيا. والبشػػػر إذا مػػػا اسػػػتفادوا مػػػف المػػػوارد النػػػادرة، وىػػػي أمانػػػة فػػػي أيػػػدييـ، 
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ف فقػط ضػماف فػبلح لقواعدىـ فإنو لف يكوف مػف الممكػ اوتفاعموا كؿ مع اآلخر طبقً 
كؿ البشر ولكف سوؼ يكوف مف الممكف أيضا حماية البيئة بما فػي ذلػؾ الحيوانػات 

 والطيور والحشرات.

"األخبلقية االجتماعية"، كما الحظيا شادويؾ "تعتمد عمى معايير متفؽ عمييػا 
بإجماع يتـ تمقيو أو قبولو عمى أنو قضية مسػممة قممػا يحتػاج األمػر إلػى مناقشػتيا. 

ستثناء الحالة التي يكوف فييا عدد صغير مف المجموعات االستثنائية مف الناس وبا
. لذلؾ فإف (ٗ٘)فإف األخبلقية لـ تنفصؿ قط عف الديف في تاريخ الجنس البشري كمو

عمػػػػى حػػػؽ فػػػػي مبلحظتػػػو: "أف األخبلقيػػػػة  (Bernard Williams)برنػػػارد ويميػػػامز 
 .(٘٘)االجتماعية ليست مف اختراع الفبلسفة"

ذلؾ فعندما تكوف لدينا قيـ تتطمب قبػوال غيػر مشػروط وعمػى نطػاؽ واسػع  ومع
فإنػػو يثػػار سػػؤاؿ حػػوؿ كيفيػػة ضػػماف مراعػػاة كػػؿ شػػخص ليػػذه القػػيـ. واالرتقػػاء إلػػى 
مستوى القػيـ يتطمػب درجػة معينػة مػف التضػحية بالمصػمحة الذاتيػة مػف قبػؿ األفػراد. 

مسػتوى ىػذه القػيـ، والوفػاء كيؼ يساعد الديف عمى تحفيز الفرد عمى أف يرتقػي إلػى 
بالتزاماتو االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تنطوي عمى التضحية بالمصػمحة 

لػػى أف يسػػعى إلػػى تحقيػػؽ ذلػػؾ بإعطػػاء المصػػمحة الذاتيػػة منظػػورً  طويػػؿ  االذاتيػػة، وا 
األجػػؿ يمتػػد إلػػى مػػا بعػػد فتػػرة ىػػذه الػػدنيا الفانيػػة إلػػى اآلخػػرة الباقيػػة. أمػػا المصػػمحة 

، وال اية لمفػرد فػيمكف خػدمتيا فػي ىػذه الػدنيا مػف خػبلؿ أف يكػوف الشػخص أنانًيػالذات
يؤدي التزاماتو تجاه اآلخػريف. إف مصػمحة الشػخص فػي اآلخػرة ال يمكػف أف تتحقػؽ 

 إال بالوفاء بيذه االلتزامات.

                                                           

 .Schadwick, 1975, pp. 229 and 234أنظر:  (ٗ٘)
 .Williams, 1985, p. 174أنظر:  (٘٘)
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إف ذلػػػػؾ ىػػػػو المنظػػػػور طويػػػػؿ األجػػػػؿ لممصػػػػمحة الذاتيػػػػة، ىػػػػو وقابميػػػػة الفػػػػرد 
انو وتعالى، ومف ثـ يػأتي الثػواب أو العقػاب فػي اآلخػرة التػي لممساءلة أماـ اهلل سبح

ليا إمكانية تحفيز األفراد والجماعات عمى الوفاء بالتزامػاتيـ حتػى لػو أف ذلػؾ يميػؿ 
إلى اإلضرار في المدى القصير بالمصمحة الذاتية، وال يكوف معقػواًل عمػى اإلطػبلؽ 

ؿ فػػػي سػػػبيؿ مصػػػمحة بالنسػػبة ألي شػػػخص أف يضػػػحي بفبلحػػػو الخالػػػد طويػػؿ األجػػػ
. ىػػػػذا البعػػػػد لممصػػػػمحة الذاتيػػػػة تجاىمػػػػو االقتصػػػػاديوف ادنيويػػػػة قصػػػػيرة األجػػػػؿ نسػػػػبيً 

التقميديوف بعد أف تـ صػبو فػي الػرأي العػالمي التقميػدي. لػذلؾ فإنػو لػيس لػو أي آليػة 
 لتحفيز األفراد عمى التضحية مف أجؿ فبلح اآلخريف.

لػو فائػدة كبيػرة مػا لػـ يتعػرؼ لكف حتػى وجػود القػيـ، والنظػاـ المحفػز لػف تكػوف 
عمػى كػؿ مسػمـ أف يكػوف لديػو أسػاس  االناس عمييا. لذلؾ فإف اإلسػبلـ يجعػؿ فرًضػ

سميـ ليس فقط في الرأي العالمي اإلسبلمي والقيـ اإلسبلمية، ولكف أيضا في قاعدة 
المعرفػػة الموجػػودة والتكنولوجيػػا. )انظػػر القسػػـ الخػػاص بالعقػػؿ(. ىػػذا لػػف يسػػاعدىـ 

ونػػوا مسػػمميف أفضػػؿ تنفػػتح ليػػـ فػػرص التوظيػػؼ، والتوظػػؼ الػػذاتي التػػي عمػػى أف يك
تمكنيـ مف الوقوؼ عمػى أقػداميـ، وىػـ يتمتعػوف بعػزتيـ وكػرامتيـ. وكػذلؾ مسػاعدة 
زالػة الفػوارؽ، فػي توزيػع الػدخؿ والثػروة.  مجتمعيـ لتعجيػؿ التنميػة، وخفػض الفقػر، وا 

لي بطريقػػة تمكنػػو مػػف جعػػؿ ىػػذا يمكػػف أف يمقػػى مسػػاندة إذا تػػـ إصػػبلح النظػػاـ المػػا
التمويػػؿ متػػوافرا لطيػػؼ كبيػػر مػػف النػػاس فػػي المجتمػػع عمػػى أسػػاس أسػػاليب التمويػػؿ 

 .(ٙ٘)اإلسبلمية

                                                           

ىناؾ قدر كبير مف األدبيات المتاحة حالًيا حوؿ الموضوع، والتي ال يمكف رصدىا ىنا،  (ٙ٘)
 ويستطيع القارئ أف ينظر مثبًل: 

Chapra, 2007a and 2007b. 
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ييدؼ اإلسبلـ أيضا إلى تييئة بيئػة ممكنػة جذابػة لبلسػتقامة، ولتقويػة األسػرة، 
والتضػػامف االجتمػػاعي، وتعزيػػز الرعايػػة المتبادلػػة، والتعػػاوف المشػػترؾ بػػيف األفػػراد. 

وف وجػػود ىػػذه البيئػػة الممكنػػة فػػإف القػػيـ والنظػػاـ المحفػػز قػػد يصػػبحاف بػػبل فاعميػػة. د
صػػموات الجماعػػة، وصػػياـ رمضػػاف، والزكػػاة، والحػػه، إضػػافة إلػػى احتػػراـ المجتمػػع 
عجابػو بيػا، وازدراء مػف ينتيكػوف القػيـ والنظػاـ  لمف يتمسكوف بالمعايير األخبلقية وا 

منكػػػػر( كػػػػؿ ىػػػػؤالء جػػػػزء مػػػػف البرنػػػػامه المحفػػػػز )األمػػػػر بػػػػالمعروؼ والنيػػػػي عػػػػف ال
 اإلسبلمي لتييئة ىذه البيئة.

ووجود مثؿ ىذه البيئة الداعمة قد يعيف عمى تعزيز الفضائؿ المطموبة في 
األفراد، ويحد مف الرذائؿ التي تحوؿ دوف تحقيؽ األىداؼ االجتماعية اإلنسانية. 

سراؼ وعمى سبيؿ المثاؿ فإف تشجيع العيش البسيط والحد مف االستي بلؾ بتبذير وا 
قد يحد مف زيادة الطمب عمى الموارد. وسيفضي ىذا ليس فقط إلى إتاحة قدر أكبر 
مف الموارد إلشباع الحاجات عموًما، األمر الذي ُيعد ضرورًيا لتعزيز الوئاـ 
نما سيشجع أيًضا عمى االدخار واالستثمار، ومف ثـ يدعـ التوظيؼ  االجتماعي، وا 

النقاش الجاد حوؿ ىذه القيـ والبيئة الداعمة في أدبيات  والنمو. وقد أدى غياب
االقتصاد الجزئي إلى وجود فجوة بينو وبيف االقتصاد الكمي. وفي ظؿ عدـ وجود 
نقاش حوؿ اتجاىات السوؾ واألذواؽ والتفضيبلت المطموبة لدى األفراد واألسر 

األىداؼ معمقة  والشركات لتحقيؽ األىداؼ اإلنسانية لبلقتصاد الكمي، ستبقى تمؾ
في اليواء مف غير دعـ. ولذلؾ فإف األىداؼ اإلنسانية لبلقتصاد الكمي تفتقر إلى 
االنسجاـ مع االقتصاد الجزئي نتيجة لمتركيز المفرط مف قبؿ االقتصاد الجزئي 
شباع  عمى النزعة الفردية وخدمة المصمحة الشخصية مف خبلؿ تعظيـ الثروة وا 

 الرغبات.
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في القرف السابع عشر حاولت التقميؿ مف أىمية مثؿ ىذا إف حركة التنوير 
الدور لمديف في الغرب مف خبلؿ طرح منظورىا المادي لمعالـ. وميما يكف، فإنيا 
لـ تحقؽ سوى نجاح جزئي فقط نظًرا ألف القيـ المسيحية ظمت سائدة إلى أف 

التطورات  أخذت في الضعؼ شيًئا فشيًئا . وقد أثارت النتائه غير المقبولة ليذه
. (ٚ٘)اعتراضات أدت إلى بدء عودة المنظور الديني لمعالـ في مختمؼ أنحاء العالـ

، الحائز عمى جائزة نوبؿ، محًقا حيف أوضح أف (Schweitzer)وقد كاف شويزر 
"فقداف األساس األخبلقي يقود إلى انييار الحضارة حتى حيف تكوف قوى الطبيعة 

. ومف ثـ فيو يرى أف "السيطرة (ٛ٘)خرى"الفاعمة األقوى عاممة في جوانب أ
(ٜ٘)األخبلقية عمى تصرؼ البشر أىـ بكثير مف السيطرة عمى الطبيعة"

كما ذكر  .
، األستاذ في جامعة (Benjamin Friedman)منذ عيد قريب بنياميف فريدماف 

ىارفرد، في كتابو الصادر مؤخًرا، أف النمو األخبلقي والنمو االقتصادي يسيراف يًدا 
. وقبؿ ىؤالء الكتاب الغربييف بوقت طويؿ منح الغزالي (ٓٙ)يعزز كبلىما اآلخر بيد

والشاطبي وعدد مف العمماء المسمميف اآلخريف أىمية كبيرة لمعقيدة في تحقيؽ 
 الفبلح اإلنساني.

ومف األسئمة التي يمكف طرحيا في ىذا المقاـ السؤاؿ عما إذا كاف إضفاء 
حرية البشريةذ، وليس األمر كذلؾ بالضرورة، العقيدة عمى الصورة سيحد مف ال

حيث إف البشر سيظموف أحراًرا وقادريف عمى االختيار مف حيث التقيد بمتطمبات 
عقيدتيـ أو رفضيا. وحرية االختيار ىذه ورد تأكيدىا في عديد مف اآليات القرآنية، 

                                                           

أنيما يرياف بداية النياية لمائتي  Religion in Cotemporary Europeمحررا  ااعترؼ مؤخرً ( ٚ٘)
 . (Fulton and Gee, 1994)عاـ مف العداء لمديف 

 .Schweitzer, 1949, p.xiiأنظر: ( ٛ٘)
 .Schweitzer, 1949, pp. 22- 23, 38- 39, 91أنظر: ( ٜ٘)

 .Friedman, 2005أنظر: ( ٓٙ)
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يؼ: وتقوؿ إحداىا "وقؿ الحؽ مف ربكـ فمف شاء فميؤمف ومف شاء فميكفر" )الك
(. وميما يكف، فحتى حيف يرفضوف العقيدة فإف البشر ال يمكف أف تكوف ٜٕاآلية 

ليـ الحرية المطمقة. ففي كؿ مجتمع ىنالؾ قيود عمى الحرية تتمثؿ في قواعد 
السموؾ. فعبلمة المرور الحمراء مثبًل ىي أيًضا قيد عمى حرية الفرد، غير أف ال 

كونيا تحقؽ مقاصدىا بالمساىمة في منع أحد يعترض عمييا نظًرا لمعرفة الكؿ ل
 وقوع الحوادث، وحماية الناس مف األذى، ومف ثـ تعزيز الفبلح.

إف العقيدة وحدىا، عمى أية حاؿ، قد ال تؤدي إلى تحقيؽ الفبلح اإلنساني. 
ولعؿ مما يناقض الواقع افتراض أف أفراد المجتمع جميًعا سيتمتعوف بالوعي 

ات اإلنسانية نتيجة إليمانيـ باهلل سبحانو وتعالى األخبلقي في كافة المجتمع
وبمسؤوليتيـ أمامو في الدار اآلخرة. باإلضافة إلى ذلؾ، فحتى إذا تمتع الفرد 
بالوعي األخبلقي فإنو قد يجيؿ ببساطة األولويات االجتماعية الستخداـ الموارد. 

في نص واضح  ()وىذا يحتـ عمى الدولة القياـ بدور تكميمي. وقد قاؿ الرسوؿ 
. فالقرآف يعطي القيـ فقط، وال (ٔٙ)"إف اهلل ليزع بالسمطاف أكثر مما يزع بالقرآف"

يفرض إنفاذىا بنفسو، إذ أف ذلؾ دور الدولة. ولذا فإف مف المسؤولية األخبلقية 
"ما  ()والقانونية لمدولة ضماف العدؿ وفبلح أفراد المجتمع، حيث قاؿ الرسوؿ 

. كما (ٕٙ)عية فمـ يحطيا بنصيحة إال لـ يجد رائحة الجنة"مف عبد استرعاه اهلل ر 
ورد ىذا األمر أيًضا في كتابات عدد مف الكتاب القدماء والمعاصريف. فاإلماـ 
حسف البنا عمى سبيؿ المثاؿ، ركز عمى أف "الحكومة وال شؾ قمب اإلصبلح 

                                                           

 .ٕٔٔـ، صٜ٘٘ٔأورده الماوردي، ( ٔٙ)
في األمة وأف  ا"مف مقاصد الشريعة مف التشريع أف يكوف نافذً  كما ذكر ابف عاشور أف 

المقصودة منو كاممة بدوف نفوذه واحترامو"،  ، إذ ال تحصؿ المنفعةامنا جميعً  ايكوف محترمً 
 .ٖٙٚف عاشور، صبا

، كتاب األحكاـ، ٓٛ، صٜعف معقؿ بف يسار رضي اهلل تعالى عنو، أخرجو البخاري، ج( ٕٙ)
 فمـ ينصح.  باب مف استرعي رعية
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ذا صمحت صمح األم ر االجتماعي كمو فإذا فسدت أوضاعيا فسد األمر كمو، وا 
 .(ٖٙ)كمو"

وعمى أية حاؿ، فإف عمى الدولة محاولة القياـ بيذه الميمة عمى نحو يجنبيا 
ممارسة الشمولية واالستبداد، نظًرا ألف اإلفراط في كبح الحرية الفردية يضر 
بالمبادرة واالبتكار مف قبؿ األفراد والمجموعات. وألجؿ ىذا فإف مف الضروري 

الدولة، تتمثؿ في عدد مف المؤسسات بما في وجود ضوابط وتوازنات فاعمة توجو 
ذلؾ الشورى )البرلماف(، والقضاء النزيو، والصحافة الحرة، والقوانيف واألنظمة ذات 
الرؤية السميمة. وينبغي أف يكوف كؿ ذلؾ مدعوًما بحوافز وموانع مادية سميمة 

ف ذلؾ ليس إلرساء القاعدة األخبلقية لممجتمع، وتييئة البيئة الداعمة. وبالرغـ م
ثمة ميرب مف التنشئة األخبلقية السميمة وتعميـ األفراد لتحفيزىـ عمى القياـ 

 باألعماؿ الصالحة واالمتناع عف األفعاؿ الخاطئة، بمحض إرادتيـ.

وكمما حظي األفراد بحافز أكبر لتطبيؽ القيـ اإلسبلمية مف تمقاء أنفسيـ، 
ة والقضائية والمالية عمى تييئة وازدادت قدرة المؤسسات االجتماعية واالقتصادي

البيئة المبلئمة لتحقيؽ نظاـ اجتماعي واقتصادي عادؿ، قؿ دور الدولة في فرض 
قواعد السموؾ وتحقيؽ األىداؼ االجتماعية المنشودة. إضافة إلى ذلؾ، كمما زادت 
مسؤولية القيادة السياسية نحو أفراد المجتمع، وزادت حرية التعبير وزاد نجاح 

التشريعي والقضائي ووسائؿ اإلعبلـ في فضح الظمـ والفساد والمعاقبة  الجياز
عمييما، زادت قدرة الدولة اإلسبلمية عمى تحقيؽ التزاماتيا. وثمة عدد مف التقنيات 
المستخدمة لدى المجتمعات األخرى لحماية المصمحة االجتماعية ربما لـز تطبيقيا 

 التقنيات مجدية بالفعؿ.حتى في الدوؿ اإلسبلمية، إذا ثبت أف تمؾ 

                                                           

مجموعة رسائؿ اإلماـ الشييد حسف البنا، باب مشكبلتنا الداخمية في ضوء النظاـ ( ٖٙ)
 .ٕ٘٘ـ، صٜٜٛٔاالقتصادي، 
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 (3)شكل رقم ال

 
 

ترمز ىذه الكممات إلى وحدانية اهلل سبحانو وتعالى )التوحيد( واستخبلؼ البشر عمى األرض )*( 
)الخبلفة( واليدي المنزؿ مف عنداهلل سبحانو وتعالى عف طريؽ الرسؿ )الرسالة( ومسؤولية 

يؼ عاشوىا وعف ما مفَّ اهلل سبحانو ك اهلل عز وجؿ في اآلخرة عف حياتيـ،البشر أماـ 
 وتعالى بو عمييـ مف موارد، وفيـ أنفقوىا.

 تقوية الديف

 المنظور الكوني*
 والرسالة واآلخرة( )التوحيد والخبلفة

 التعميـ التحضير البلـز
 )األخبلقي والمادي(

 القيـ
 )قواعد السموؾ(

العدالة في 
 التوزيع

 )اإلخوة اإلنسانية(

البيئة الداعمة 
لمصبلح والتماسؾ 
األسري والتضامف 

االجتماعي 
واالستقرار 
 السياسي

 دور الدولة

استئصاؿ الفقر 
شباع الحاجات  وا 
وتوفير فرص 

عمؿ وفرص ال
 التوظيؼ الذاتي

العدالة والحرية 
وحفظ النفس 

والنسؿ والعرض 
واألمانة والوفاء 
بكافة االلتزامات 
االقتصادية 
واالجتماعية 

والسياسية والصبر 
وعدـ التبذير 

والحكمة والتسامح 
والعناية والثقة 
 المتبادلتاف

 الحكـ الرشيد

 إثراء النفس والعقؿ والنسؿ
 ونماء الماؿ

 اىية الشاممة )الفبلح(الرف
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 ثانًيا: إثراء العقل

إف العقؿ ىو السمة المميزة لمجنس البشري وىو يحتاج إلى إثراء مستمر 
لتحسيف مستوى المعرفة والقدرة التقنية لدى الفرد والمجتمع مًعا، ودعـ التنمية 

اإلماـ الغزالي أف "العقؿ ىو منبع العمـ ومطمعو وأساسو،  والفبلح اإلنساني. ويرى
والعمـ يجري منو مجرى الثمر مف الشجرة، والنور مف الشمس، والرؤية مف العيف، 

. فالتركيز عمى دور (ٗٙ)فكيؼ ال يشرؼ ما ىو وسيمة السعادة في الدنيا واآلخرة"
ورة التقميؿ مف أىمية العقيدة في تحقيؽ الرؤية اإلسبلمية لمتنمية ال يعني بالضر 

العقؿ، إذ أف الوحي واإلدراؾ المنطقي مثؿ قمب المرء وعقمو ولكؿ منيما دور ميـ 
في الحياة البشرية، وال ينبغي االستغناء عف أيٍّ منيما إذا ُأريد بموغ الدرجة 

 القصوى الممكنة مف الفبلح اإلنساني. 
ا قد ينجرؼ العقؿ إلى والعقيدة ىي التي ترسـ التوجو الصحيح لمعقؿ، وبدوني

سبؿ الغش واستغبلؿ الغير وابتداع أسمحة الدمار الشامؿ. وفي ذات الوقت الذي 
تحتاج  يحتاج فيو العقؿ إلى التوجيو مف العقيدة ليكوف في خدمة الجنس البشري،

العقيدة أيًضا إلى الجيد العقمي لمحفاظ عمى حيويتيا وحراكيا، واالستجابة بنجاح 
لمبيئة االجتماعية واالقتصادية والفكرية المتغيرة، وتطوير التقنيات التي تسيـ في 
تسريع التنمية رغـ ندرة الموارد، والقياـ بدور ميـ في مضمار تحقيؽ المقاصد. 

بؿ، فإف لكؿ مف اإلدراؾ العقمي والوحي أىميتو، وكبلىما ولذلؾ، وكما ذكرنا مف ق
يعتمد عمى اآلخر. واالستخداـ المتوائـ لئلدراؾ العقمي والوحي يفضي إلى تطوير 
المعارؼ والتقنيات التي تعيف عمى تعزيز الفبلح اإلنساني الحقيقي، وليس إلى 

االنحدار. والقرآف تدميره. وتجاىؿ أيٍّ منيما سوؼ لف يفضي في النياية إال إلى 
 ٜٓٔـ المنطؽ والتأمؿ )آؿ عمراف: اآليتاف االكريـ نفسو يحث بقوة عمى استخد

 (.ٖ٘، وفصمت: اآلية ٜٔٔو
                                                           

 .ٖٛ، صٔالغزالي، إحياء عمـو الديف، ج( ٗٙ)
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وقد ظير ىذا التركيز عمى استخداـ العقؿ والتأمؿ في كتابات معظـ العمماء 
المسمميف عبر التاريخ. فعمى سبيؿ المثاؿ أكد ابف تيمية )المتوفى في عاـ 

ـ( بوضوح أف أخذ المسمميف اعتقاداتيـ وعباداتيـ وقيميـ مف القرآف ٕٖٛٔ/ىػٕٛٚ
جماع األمة "ليس مخالًفا لمعقؿ الصريح، فإف ما خالؼ العقؿ الصريح  والسنة وا 

. ويضيؼ ابف تيمية أف الناس قد ال يفيموف نصوص القرآف والسنة (٘ٙ)فيو باطؿ"
يفيموف منيا معنى باطبًل،  لما فييما مف ألفاظ قد ال يفيميا بعض الناس، أو

. أما الشيخ مصطفى الزرقا، وىو (ٙٙ)ولذلؾ فاآلفة إًذا منيـ ال مف الكتاب والسنة
أحد عمماء الديف البارزيف الموقريف في القرف العشريف ومف الحائزيف عمى جائزة 
الممؾ فيصؿ، فقد ذكر صراحة أف "مف المقرر الثابت عند عمماء اإلسبلـ أنو ال 

 .(ٚٙ)قيدتو وأحكامو ما يصادـ العقؿ"يوجد في ع
 التركيز عمى المقاصد عند تفسير النصوص -1

يتضح مما تقدـ أف العقيدة والعقؿ يعتمد كبلىما عمى اآلخر وينبغي 
استخداميما عمى نحو يجعؿ كبًل منيما يدعـ اآلخر ويسيـ في تحقيؽ المقاصد. 

جتياد والتقييـ الرشيد وفي غياب الدور النشيط لمعقؿ قد ال تتسنى ممارسة اال
لمختمؼ تفاسير القرآف والسنة، واألحكاـ الفقيية، مف حيث أثرىا عمى تحقيؽ 
المقاصد. وكؿ تفسير أو حكـ ال يتبلءـ مع المقاصد وقد يؤدي إلى نتائه تضر 
بالفبلح اإلنساني، يحتاج إلى إعادة نظر متأنية لتعديمو أو إلغائو تماًما. وقد أشار 

عمماء الشريعة البارزيف. فقد قاؿ إماـ الحرميف أبو المعالي  إلى ىذا عدد مف
                                                           

"فيأخذ المسمموف جميع دينيـ مف االعتقادات والعبادات وغير ذلؾ مف كتاب اهلل وسنة ( ٘ٙ)
لمعقؿ الصريح، فإف ما  اسمؼ األمة وأئمتيا، وليس ذلؾ مخالفً  رسولو، وما اتفؽ عميو

 (.ٜٓٗ، صٔٔخالؼ العقؿ الصريح فيو باطؿ، )ابف تيمية، مجموع الفتاوى، ج
"ولكف فيو ألفاظ قد ال يفيميا بعض الناس، أو يفيموف منيا معنى باطبًل، فاآلفة منيـ ال ( ٙٙ)

 (.ٜٓٗ، صٔٔج مف الكتاب والسنة، )ابف تيمية، مجموع الفتاوى،
 .ٗٔـ، صٜٜٙٔمصطفى الزرقا، العقؿ والفقو، ( ٚٙ)
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ـ( "....وأف مف يتفطف لوقوع المقاصد ٘ٛٓٔىػ/ٛٚٗالجويني )المتوفى في عاـ 
. كما أشار الشيخ (ٛٙ)في األوامر والنواىي ليس عمى بصيرة في وضع الشريعة"

إلى خدمة محمد الطاىر بف عاشور أيًضا إلى أف "معظـ مسائؿ الفقو ال ترجع 
الشريعة ومقصدىا، ولكنيا تدور حوؿ محور استنباط األحكاـ مف ألفاظ 

. والنتيجة المؤسفة ليذا ىي أف "كثيًرا مف العموـ الدينية، ومنيا (ٜٙ)الشارع..."
أصوؿ الفقو، فقدت الروح العالية التي كانت تتمتع بيا في عيودىا األولى، وأف 

 . (ٓٚ)الضرورات لتحقيؽ نيضة عممية دينية"استعادة تمؾ الروح ىي اليـو مف أعظـ 

والتركيز عمى المقاصد بداًل عف المعنى الحرفي المجرد لمنصوص سيساعد 
نما في الحد مف  ليس فقط في الحفاظ عمى الرونؽ الحقيقي لمتعاليـ اإلسبلمية، وا 
االختبلؼ في الرأي والتعصب وعدـ التسامح والتركيز المخؿ عمى المظاىر. وعمى 

ؿ، فإف مثؿ ىذا الدور التكاممي التواؤمي بيف العقؿ والوحي قد ال يتسنى أية حا
دوف وجود نظاـ تعميمي في الدوؿ اإلسبلمية يجمع بيف تدريس العموـ الحديثة إلى 
جانب العموـ الدينية، وتدريب الطبلب عمى التفكير والتحميؿ وتفسير النصوص 

عمى حراؾ اإلسبلـ وقدرتو عمى بتعقؿ في ضوء المقاصد، مع االىتماـ بالمحافظة 
 مواجية تحديات الحياة المعاصرة.

                                                           

الممؾ الجويني، الغياثي )غياث األمـ في التياث الظمـ( عبد إماـ الحرميف أبو المعالي( ٛٙ)
 .ٜٕ٘، صٔىػ، جٓٓٗٔالعظيـ الديب، عبد تحقيؽ

الشيخ محمد الطاىر بف عاشور، مقاصد الشريعة اإلسبلمية، تحقيؽ محمد طاىر ( ٜٙ)
 .ٙٙٔ-٘ٙٔـ، ص ٕٔٓٓ، ٕلميساوي، دار النفائس، األردف، طا

مف العمـو  اباف كثيرً  اقويً  ا( "إف ىذا الطرح ليذه القضية الجسيمة ليوقظ في النفس شعورً ٓٚ)
الدينية، ومنيا أصوؿ الفقو، فقدت الروح العالية التي كانت تتمتع بيا في عيودىا األولى، 

ف استعادة تمؾ الروح ىي اليـو مف  أعظـ الضرورات لتحقيؽ نيضة عممية دينية". وا 
الكريـ، التجديد والمجددوف في أصوؿ الفقو، عبد السبلـ بف محمد بفعبد أبي الفضؿ

  .ٚٚ٘-ٙٚ٘القاىرة، المكتبة اإلسبلمية، ص 
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 الحاجة إلى تعميم ديني وعممي رفيع المستوى  -2
ما مف شؾ في أف المنظور العالمي الذي يولي كثيًرا مف االىتماـ إلصبلح 
الجنس البشري واالرتقاء بو اجتماعًيا واقتصادًيا، سييتـ كثيًرا بالتعميـ. وال غرابة في 

كاف قولو تعالى: "اقرأ باسـ ربؾ الذي خمؽ،  ()ف أوؿ الوحي القرآني إلى النبي أ
، الذي عمـ بالقمـ، عمـ اإلنس اف ما لـ يعمـ" خمؽ اإلنساف مف عمؽ، اقرأ وربؾ األكـر

خص التعمـ بمكانة رفيعة في المنظور  ()(. كما أف النبي ٘–ٔ)العمؽ: اآليات 
لعمـ فريضة عمى كؿ مسمـ )ذكًرا كاف أـ انثى( اإلسبلمي لمدنيا، حيث جعؿ طمب ا

. (ٔٚ)وجعؿ فضؿ العالـ عمى الصوفي مساوًيا لفضؿ القمر عمى سائر الكواكب
ولذلؾ فإف الجمع بيف التعميـ الديني والتعميـ الدنيوي فقط ىو الذي سُييِيئ أرضية 

كسب  سميمة لؤلشخاص لمعرفة قيـ مجتمعاتيـ، ورفع كفاءاتيـ وقدراتيـ لمتمكف مف
عيشيـ عمى نحو حبلؿ، واكتساب القدرة عمى المشاركة الكاممة في تطوير العمـو 
والتكنولوجيا وتحقيؽ المقاصد. وقد اىتمت األدبيات الفقيية بتركيز القرآف الكريـ 
والسنة المطيرة عمى العمـ، حيث يقوؿ أبو زىرة، أحد الفقياء المميزيف في القرف 

يب الشخص ليكوف مصدر منفعة وليس مصدر العشريف، إف مف الضروري "تدر 
 .(ٕٚ)ضرر لمجتمعو"

                                                           

: ()الحديث األوؿ عف أنس بف مالؾ رضي اهلل تعالى عنيما قاؿ، قاؿ رسوؿ اهلل ( ٔٚ)
، المقدمة، باب ٕٗٗ، رقـ ٔٛ، صٔمسمـ" )ابف ماجة، مه "طمب العمـ فريضة عمى كؿ

 فضؿ العمماء والحث عمى طمب العمـ(.
: "إف ()والحديث الثاني عف أبي الدرداء، رضي اهلل تعالى عنو قاؿ، قاؿ رسوؿ اهلل 

فضؿ العالـ عمى العابد كفضؿ القمر عمى سائر الكواكب" )نفس المرجع، حديث رقـ 
ٕٕٖ .) 

 .ٖٓ٘ـ، صٜٚ٘ٔأصوؿ الفقو، أبو زىرة، ( ٕٚ)
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 العقؿ إثراء

 حرية
 الفكر
 والتعبير

 المكافأة
 عمى
 اإليداع

 التمويؿ

 عمى التركيز
 مقاصد
 عند الشريعة
 تفسير

 النصوص

 التعميـ توفير
 الديني)

 رفيع( والعممي
 المستوى
 مف والميسور
 الكمفة حيث

 التكنولوجية والقاعدة المعرفة توسيع

 والثروة النسؿو  والنفس الديف إثراء

 واالجتماعية االقتصادية التنمية
 والسياسية

 اإلنسانية الرفاىية

 متطمبات أخرى -3
وميما يكف، ينبغي أف يمتاز التعميـ والبحث بمستوى رفيع إذا كنا ننتظر 
منيما خدمة األغراض المتصمة بتسريع عممية التطور األخبلقي والمادي 

حمـ إذا لـ تتـ  والتكنولوجي لممجتمعات اإلسبلمية. وستبقى تمؾ األغراض مجرد
ذا غابت حرية الفكر والتعبير، وانعدمت المكافأة  تييئة مرافؽ البحث والمكتبات، وا 
المجزية عمى العمؿ المبدع، وُبني التوظيؼ والترقي عمى العبلقات والتممؽ عوًضا 
عف الجدارة والمشاركة في المجتمع. وقد تشكؿ الحاجة إلى الموارد المالية حائبًل 

تعميـ الفائؽ الجودة. وميما يكف، فإذا اعتبرنا التعميـ والبحث والتقدـ دوف تشجيع ال
التكنولوجي متطمبات ميمة لمتنمية، يصبح مف البلـز الحد مف الفساد وتعبئة 

 (.ٗالموارد مف كؿ وجية متاحة )الشكؿ رقـ 
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 ثالثًا: إثراء النسل
 التنمية األخالقية  -1

ضارة تستطيع البقاء إذا كانت أجياليا القادمة أقؿ مستوى مف أجياليا ما مف ح
الماضية، مف الناحية الروحية والمادية والعقمية، ومف ثـ غير قادرة عمى االستجابة 
بنجاح لمتحديات التي تواجييا. ولذلؾ ينبغي أف يكوف ىنالؾ تحسف مستمر في 

ى عدة عوامؿ. ومف بيف تمؾ مستوى األجياؿ المتبلحقة، األمر الذي يعتمد عم
العوامؿ نوع التنشئة التي يناليا األطفاؿ. فمف أجؿ جعؿ األطفاؿ مسمميف فاضميف 
ينبغي أف نغرس فييـ كؿ سمات الخمؽ الحسف التي ينشدىا اإلسبلـ في أتباعو. لذا 
ينبغي أف يتعمـ األطفاؿ منذ طفولتيـ الباكرة األمانة، والصدؽ، واإلخبلص، والصبر، 

نضباط، والجد في العمؿ، والتدبير، واألدب، واحتراـ الوالديف والمعمميف، واال
والحرص عمى أداء االلتزامات نحو اآلخريف خاصة التابعيف والفقراء والمحروميف، 

 .والقدرة عمى التعامؿ السممي مع الغير
 التنشئة الصحيحة وسالمة األسرة -2

ذا عجزت األسرة تشكؿ األسرة المدرسة األولى لمتنشئة األخبلقي ة لؤلطفاؿ، وا 
عف تزويد األطفاؿ بسمات حسف الخمؽ التي يريدىا اإلسبلـ في أتباعو، يصعب 

 التغمب عمى ما ينشأ عف ذلؾ مف مصاعب في المستقبؿ. 
وعمى أية حاؿ، فإف األسرة لف تتمكف مف االضطبلع بيذه المسؤولية 

الصفات التي تعكس روح الضخمة بصورة ُمرضية إذا كاف الوالداف ال يتمتعاف ب
التعاليـ اإلسبلمية. ففي ىذه الحاؿ سوؼ لف يستطيع الوالداف تقديـ مثاؿ يحتذى 
ألوالدىما أو شمميـ بما يحتاجوف إليو مف حسف رعاية وتنشئة ليصبحوا أناًسا 
فاضميف ومنتجيف. إضافة إلى ذلؾ، ينبغي أف يكوف ىنالؾ مناخ مف الحب 

: اآلية  والعاطفة واليدوء في األسرة (. ومثؿ ٕٔكما أمر بذلؾ القرآف الكريـ )الرـو
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ىذا المناخ سيتوفر فقط إذا التـز كؿ مف الوالديف بأداء التزاماتو نحو اآلخر 
بإخبلص وود. وليس ثمة وضع أسوأ لؤلطفاؿ مف النزاع المستمر بيف الوالديف. 

كوف لو أثر فالخبلؼ بيف الوالديف مف شأنو أف يؤدي أخيًرا إلى الطبلؽ الذي ي
. وفي ىذا الصدد، (ٖٚ)خطير عمى التطور األخبلقي والعقمي والنفسي لؤلطفاؿ
: "إف أبغض الحبلؿ ()وبالرغـ مف أف اإلسبلـ قد أحؿ الطبلؽ، قاؿ الرسوؿ 

: "تزوجوا وال تطمقوا فإف الطبلؽ ييتز منو ()، كما قاؿ (ٗٚ)إلى اهلل الطبلؽ"
ح األطفاؿ تجنب الخبلؼ والطبلؽ بقدر . ولذلؾ فإف مف الضروري لفبل(٘ٚ)العرش"

ذا كاف البد مف الطبلؽ، فينبغي بذؿ كؿ جيد ممكف لحماية األطفاؿ  اإلمكاف، وا 
 مف آثاره الضارة. 

 التنمية الفكرية -3
ضافة إلى سبلمة األسرة والتنشئة األخبلقية السميمة لؤلطفاؿ ىناؾ عامؿ  وا 

مف التعميـ السميـ لتزويدىـ بالكفاءات آخر ُيعد ضرورًيا إلثراء النسؿ وىو تمكينيـ 
ي التنمية األخبلقية فالتي تكسبيـ القدرة عمى االىتماـ بشؤونيـ والمشاركة بفاعمية 

واالجتماعية واالقتصادية والفكرية والتقنية لمجتمعاتيـ. ومف ثـ فبل غنى عف وجود 
ى فيو المدارس والكميات والجامعات الجيدة. ولعؿ ىذا ىو المضمار الذي أبد

المسمموف أداًء سيًئا خبلؿ القروف القميمة الماضية، عقب نجاحيـ المشيود في ذلؾ 
المجاؿ خبلؿ عدة قروف مضت. ولذلؾ، فإذا لـ ينؿ التعميـ موقع األولوية الذي 

                                                           

بينت الدراسات التطبيقية أف الشباب الذيف ينشؤوف في أسر شديدة االلتزاـ الديني قمما ( ٖٚ)
)كاستعماؿ المخدرات أو الكحوؿ أو ممارسة الجنس قبؿ  يتورطوف في أعماؿ إجرامية،

 الزواج(، أنظر:
Iannaccon (1998) p. 1476; Bachmann, et al., (2002); Wallace and Williams, 

(1997); Gruber (2005); and Fukuyama (1997). 

في  ٔ، تفسير االية رقـٜٗٔ، صٛٔعف ابف عمر رضي اهلل عنيما، تفسير القرطبي، ج( ٗٚ)
 سورة الطبلؽ.

 عف عمي بف ابي طالب رضي اهلل عنو، نفس المرجع السابؽ.( ٘ٚ)
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يستحقو، والموارد التي يحتاج إلييا، فسوؼ لف تتمكف الدوؿ اإلسبلمية مف تسريع 
أماـ ما تواجيو مف تحديات. والرسالة الواضحة التي عممية التنمية والوقوؼ بنجاح 

ينبغي أف تكتب عمى الجدراف ىي )التعميـ، والتعميـ، والتعميـ(. كما أف التعميـ قد ال 
ذا لـ يتسف ذلؾ، فبكمفة مقدور عمييا.  ينتشر كما ىو مطموب ما لـ يقدـ مجاًنا، وا 

يد ألبنائيـ. وسيؤدي ذلؾ وبدوف ذلؾ يستطيع األغنياء فقط تحمؿ كمفة التعميـ الج
إلى تعميؽ الوضع الراىف المتسـ بعدـ العدالة في توزيع الدخؿ والثروة، ومف ثـ 
تزداد التوترات ويتفاقـ عدـ االستقرار االجتماعي. والمجوء إلى حجة قمة الموارد 
يعتبر احتماًء بحجة واىية، ألف الدور التنموي الميـ لمتعميـ يستوجب منحو 

 صوى حتى إذا تطمب ذلؾ تحويؿ الموارد إليو مف قطاعات أخرى.األولوية الق
 إشباع الحاجات والبيئة الصحية  -4

ىنالؾ عامبلف آخراف ال غنى عنيما إلثراء النسؿ، أحدىما ىو إشباع جميع 
حاجاتيـ، بما فييا الرعاية الصحية ليكونوا أصحاء بدنًيا وعقمًيا وقادريف عمى أداء 

: "المؤمف القوي خير وأحب إلى ()مية. وقد قاؿ الرسوؿ دورىـ في المجتمع بفاع
. فإذا لـ يحصؿ األطفاؿ عمى التغذية السميمة، والبيئة (ٙٚ)اهلل مف المؤمف الضعيؼ"

النظيفة الصحية، والرعاية الصحية الجيدة، فسوؼ لف يتمتعوا في شبابيـ بالقوة 
حتى إذا كانت  والصحة، ومف ثـ القدرة عمى المشاركة بثراء في مجتمعاتيـ،

 أخبلقيـ مستقيمة وكانوا عمى قدر جيد مف التعميـ.

 الحرية من الخوف والصراعات وعدم األمن وعبء خدمة الديون  -5
مف الخوؼ والصراعات  والعامؿ اآلخر الضروري إلثراء النسؿ ىو التحرر

وعدـ األمف، وكذلؾ مف عبء خدمة الديوف الناشئة عف اقتراض األجياؿ الحالية 
غراض االستيبلؾ. ويمكف الحد مف الخوؼ والصراعات وعدـ األمف بانتياج أل

                                                           

 .ٜٚ:ٖٔ، ص ٔابف ماجة، ج( ٙٚ)
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سياسات التسامح والتعايش السممي. كما أف مف الضروري أيًضا تخصيص موارد 
كافية لتييئة المجاؿ لمتفاىـ األفضؿ بيف األشخاص واستئصاؿ جميع المييجات 

تحقيقو عبر إجراءيف:  الباعثة عمى التوتر. أما الحد مف عبء خدمة الديوف فيمكف
اإلجراء األوؿ ىو تغيير النمط الحياتي لؤلجياؿ الحالية بيدؼ الحد مف نزعة 
العيش خارج حدود اإلمكانات. وسوؼ لف يقتصر األثر الناته عف ذلؾ عمى 
نما سيساعد أيًضا عمى زيادة االدخار وتوسيع  خفض ديوف القطاع الخاص فقط، وا 

إلجراء الثاني ىو تحقيؽ قدر أكبر مف االنضباط فرص العمؿ المتاحة لمشباب. وا
في الموازنة الحكومية لمحد مف عجزىا الذي يؤدي إلى زيادة عبء خدمة الديوف. 
وسيساعد ىذا أيًضا عمى توفير الموارد المطموبة لضماف التقدـ في تحقيؽ 

 المقاصد.

 
 (5)الشكل رقم 

  

 نسؿال إثراء

إشباع 
 الحاجات

البيئة 
النظيفة 
 الصحية

التحرر مف 
الخوؼ 

والمنازعات 
 وانعداـ األمف

الزواج 
والتماسؾ 
 األسري

 التنشئة
السميمة والرقي 
األخبلقي 
 والعمقي

 عقؿ والماؿلواوالديف  النفس إثراء

 التنمية البشرية المستدامة
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 تنمية وتوسيع المال رابًعا:
تبة األخيرة في قائمة المقاصد لدى الغزالي والشاطبي مًعا، لقد احتؿ الماؿ المر 

غير أف ىذا ال يعني بالضرورة أنو األقؿ أىمية. فمعؿ الماؿ يتمتع بنفس القدر مف 
األىمية التي تحظى بيا المقاصد األربعة األساسية األخرى، ألف في غياب الماؿ 

قدر مف القوة الذي ينبغي قد ال تتمكف المقاصد األربعة األخرى مف اكتساب ذلؾ ال
توفره فييا لضماف تحقؽ الفبلح العاـ. وما مف شؾ في أف الزىد في الحياة ونكراف 
الذات أمر مرفوض في القرآف والسنة مًعا. وفي ذلؾ يقوؿ القرآف الكريـ: "ورىبانية 

 ()(. ولعؿ ىذا ما جعؿ النبي ٕٚابتدعوىا ما كتبناىا عمييـ" )الحديد: اآلية 
: "مف ُقِتؿ دوف مالو فيو (). كما قاؿ، (ٚٚ)أنو ال بأس بالغنى لمف اتقى"يقوؿ: "
. وربما كاف ىذا ىو السبب الذي جعؿ فخر الديف الرازي، الفقيو البارز (ٛٚ)شييد"

ـ(، يضع )الماؿ( بعد )النفس( ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙومفسر القرآف، )المتوفى في عاـ 
 .(ٜٚ)مباشرة في ترتيبو لممقاصد الخمسة

مى أية حاؿ، أمانة مف عند اهلل سبحانو وتعالى وينبغي تنميتو والماؿ، ع
شباع حاجات الكؿ،  واستخدامو بأمانة ووازع مف الضمير الستئصاؿ الفقر، وا 
وجعؿ الحياة مريحة لكؿ فرد بقدر المستطاع، ودعـ التوزيع العادؿ لمدخؿ والثروة. 

د بدرجة أساسية. وينبغي أف ييدؼ امتبلؾ الماؿ واستخدامو إلى تحقيؽ المقاص
وىذا ىو المجاؿ الذي يضطمع فيو الديف بدور محوري مف خبلؿ قيمو ونظامو 
التحفيزي. وبدوف القيـ التي يوفرىا الديف يصبح الماؿ في حد ذاتو غاية، ومف ثـ 
يفضي إلى انعداـ الضمير، وتفاقـ عدـ العدالة، وحدوث االختبلالت والتجاوزات، 

                                                           

 ، باب طب النفس.ٖٔٓ:ٖٔٔمفرد، صالبخاري، األدب ال( ٚٚ)
صحيح البخاري، كتاب المظالـ، باب مف ُقِتؿ دوف مالو فيو شييد، وصحيح مسمـ، كتاب ( ٛٚ)

 اإليماف. 
 .ٓٙٔ، ص٘ـ، جٜٜٚٔالرازي، المحصوؿ، ( ٜٚ)
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وى الفبلح لمعظـ األفراد في األجياؿ الحالية والمقبمة. مما يحد في النياية مف مست
 الدرىـ وتعسعبد الدينار وتعسعبد : "تعس()ومف أجؿ ذلؾ فقد قاؿ النبي، 

ف لـ يعط لـ يرض"عبد . ولذلؾ فإف الديف (ٓٛ)القطيفة الذي إذا ُأعِطي رضي وا 
االستغناء عف والماؿ مًعا يحظياف بأىمية فائقة لتحقيؽ الفبلح اإلنساني، وال يمكف 

أي منيما. ففي حيف يوفر الماؿ الموارد البلزمة لتمكيف األفراد مف أداء التزاماتيـ 
هلل عز وجؿ، والتزاماتيـ نحو أنفسيـ، ونحو غيرىـ مف الناس، ونحو البيئة، فإف 
نفاقو، ومف ثـ قدرتو عمى  الديف ىو الذي يضبط ويعطي المعنى الكتساب الماؿ وا 

 . (ٔٛ)ةخدمة أغراضو بفاعمي
وُتعد تنمية الماؿ ضرورية أيًضا لتحقيؽ األىداؼ اإلسبلمية الميمة المتمثمة 
في الحد مف عدـ المساواة في توزيع الدخؿ والثروة. ولذلؾ فإف مف الخطأ االعتماد 
بدرجة أساسية عمى سبؿ إعادة التوزيع المتمثمة في الزكاة والصدقات واألوقاؼ. 

 يمكف االستغناء عنيا، فإف مف الضروري أيًضا فبالرغـ مف أف كؿ ىذه السبؿ ال
تكبير الكعكة الوطنية عبر التنمية االقتصادية. ذلؾ ألف إلقاء األعباء الضخمة عمى 
كواىؿ األثرياء مف خبلؿ الفئات الضريبية الباىظة سيواجو بمعارضة منيـ، وقد بيف 

كروسبلند . ولعؿ (ٕٛ)(ٖٚالقرآف الكريـ ذلؾ عمى نحو واقعي )محمد: اآلية 
“Crosland”  كاف محًقا حيف أشار، عمى ضوء التجربة االشتراكية، إلى أف "أي

تحويؿ معتبر لمثروة ال يشمؿ فقط انخفاًضا نسبًيا، بؿ انخفاًضا مطمًقا أيًضا في 
. وتجربة الدوؿ (ٖٛ)وىذا سيحبطونو" الدخوؿ الحقيقية لمنصؼ الموسر مف السكاف...

                                                           

 صحيح البخاري، كتاب الجياد والسير.( ٓٛ)
حتى ُيسأؿ عف أربع: عف  : "ال تزوؿ قدما عبد يـو القيامة()النبي  ليذا السبب قاؿ( ٔٛ)

عممو ماذا عمؿ بو، وعف عمره فيـ أفناه، وعف مالو مف أيف اكتسبو وفيـ انفقو، وعف 
 (. ٗجسده فيـ أببله" )رواه أبو يوسؼ، في كتاب الخراج، ص 

 (.ٖٚتقوؿ اآلية الكريمة: "إف يسالكموىا فيحفكـ تبخموا وُيخرج أضغانكـ" )محمد: اآلية ( ٕٛ)
 . Crosland, 1974أنظر: ( ٖٛ)
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ا عف ىذا الوضع إذا أفرطت في االعتماد عمى سبؿ اإلسبلمية قد ال تختمؼ كثيرً 
العدالة التوزيعية، حتى إذا تـ إحداث التحوؿ األخبلقي. ومف ثـ ليس في استطاعة 
المسمميف تجاىؿ دور التنمية االقتصادية في تخفيؼ الفقر وعدـ المساواة. وىذا 

والتقدـ التقني،  يتطمب دعـ الموارد البشرية عف طريؽ التحوؿ الثقافي لصالح التعميـ،
والعمؿ الجاد المخمص، وااللتزاـ، والكفاءة، والبحث، واالنضباط، وعمؿ الفريؽ، 
والتدبير، وعدد مف سمات الشخصية الفردية واالجتماعية األخرى التي أشار إلييا 
اإلسبلـ وما زاؿ يشوبيا الضعؼ في المجتمعات اإلسبلمية، ولـ تحظ حتى باالىتماـ 

لى جانب تنمية الموارد البشرية المطموب في المدا رس ومناىجيا وخطب المساجد. وا 
مف الضروري أيًضا إعادة توجيو السياسات النقدية والمالية والتجارية في ضوء 
التعاليـ اإلسبلمية لضماف تسريع عممية التنمية. وينبغي أال يكوف ىنالؾ توجس مف 

ؽ معدالت تنمية عالية االستفادة مف تجارب الدوؿ األخرى التي تمكنت مف تحقي
 .بأساليب ال تخالؼ الشريعة

وإلضفاء مزيد مف العدالة عمى العممية التنموية، مف الضروري أيضا دعـ 
لتوسيع فرص العمالة وفرص التوظؼ  (Micro-enterprises)األعماؿ الصغرى 

وقد ال يتسنى ذلؾ دوف دعـ التدريب الميني والتمويؿ األصغر،  الذاتي لمفقراء.
ير االحتياجات العاجمة في مجاؿ مرافؽ البنية التحتية والتسويؽ في المناطؽ وتوف

الريفية واألحياء الفقيرة في المدف. وتدؿ التجارب عمى أف التمويؿ األصغر المبني 
عمى الفائدة المصرفية لـ يؤد إلى تحسف في حياة الطبقات األشد فقًرا كما ىو 

أو ( %ٖٓ)ة تصؿ في ظمو إلى نحو مطموب. ذلؾ ألف معدالت الفائدة الفعمي
. وقد سبب ىذا معاناة شديدة لممقترضيف، وزج بيـ في دائرة مف الديف ال (%٘ٗ)

. وُيعد امتبلؾ رأس الماؿ أحد المتطمبات الميمة لتكويف الثروة، ولذا (ٗٛ)نياية ليا

                                                           

 . Ahmad, 2007, pp. xvii – xix and 32أنظر: ( ٗٛ)
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ـ قد ال يستطيع الفقراء الخروج مف فقرىـ، حتى إذا امتمكوا الكفاءات البلزمة، ما ل
يحصموا عمى رأس الماؿ. ومف ثـ يصبح مف البلـز إتاحة التمويؿ األصغر لمف 
يعانوف الفقر الشديد وفؽ أسس إنسانية خالية مف الفائدة المصرفية. وىذا يتطمب 

. أما فيما يخص (٘ٛ)التكامؿ بيف التمويؿ األصغر ومؤسستي الزكاة والوقؼ
لمشاركة في األرباح والخسائر، القادريف، فيمكف ترويه صي  التمويؿ اإلسبلمي كا

 والصي  المبنية عمى البيوع واإلجارة.

 
 (6الشكل رقم )

                                                           

 ـ(.ٕٚٓٓأنظر تقرير المعيد اإلسبلمي لمبحوث والتدريب )( ٘ٛ)

التعميـ والبحث 
والتقدـ 
 التكنولوجي

 تطوير وتثمير الماؿ الذي ىو أمانة
 مف عند اهلل سبحانو وتعالى

 الحكـ
 الرشيد

حرية 
 األعماؿ

فرص العمؿ 
والتوظؼ 
 الذاتي

أمف النفس 
والنسؿ 
 والعرض

المعدؿ 
األمثؿ 
 لمنمو

استئصاؿ الفقر 
شباع  الحاجات وا 

والعدالة في 
 التوزيع

االدخار 
 واالستثمار

التضامف 
االجتماعي 
 والثقة المتبادلة

 إثراء الديف والنفس والعقؿ والنسؿ

 الرفاىية اإلنسانية
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 الخالصة
وىكذا يتضح لنا أف اإلسبلـ قد بيف جميع مكونات الفبلح اإلنساني، بما فييا 

المكونات التابعة،  إلى النفس البشرية، والديف، والعقؿ، والنسؿ، والماؿ، باإلضافة
ط. وجميع ىذه المكونات يعتمد بعضيا عمى بعض ويدعـ ولـ يكتؼ بالماؿ فق

بعضيا بعًضا. وبإحراز التقدـ في ضماف إثراء كؿ ىذه المكونات، يصبح مف 
الممكف لنجمة اإلسبلـ خماسية األبعاد أف تسطع بألقيا الكامؿ وتعيف عمى تحقيؽ 

ي أف (. وعندئٍذ فقط يغدو بإمكاف العالـ اإلسبلمٚالفبلح البشري )الشكؿ رقـ 
: "وما أرسمناؾ إال رحمة ()يصبح انعكاًسا لما يقولو القرآف الكريـ عف النبي 

 (.ٚٓٔلمعالميف" )األنبياء: 

 الفالح اإلنساني في ضوء مقاصد الشريعة
والتركيز عمى التنمية االقتصادية فقط مع تجاىؿ المتطمبات األخرى لتحقيؽ 

ف تحقيؽ معدؿ نمو أعمى في المدى الرؤية اإلسبلمية قد يمكِّف العالـ اإلسبلمي م
القصير، غير أف استدامة ذلؾ النمو في المدى الطويؿ قد ال تصبح ممكنة بسبب 
زيادة عدـ المساواة، والتفكؾ األسري، وجنوح األحداث، والجريمة، واالضطرابات 
االجتماعية. وىذا االنحدار قد ينتقؿ تدريجًيا إلى كؿ قطاعات السياسة والمجتمع 

التي تحث عنيا ابف  (Circular Causation)صاد عبر آلية "عمـو السببية" واالقت
، ويؤدي في آخر المطاؼ إلى مزيد مف تدىور الحضارة (ٙٛ)خمدوف في مقدمتو

 اإلسبلمية مف المستوى المنخفض الذي بمغتو حالًيا نتيجة لقروف مف االنحدار. 

  

                                                           

 .Chapra, 2000, pp. 145 – 159لمزيد مف التحميؿ لنموذج عمـو السببية البف خمدوف أنظر:( ٙٛ)
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 (7)الشكل رقم 

 في ضوء مقاصد الشريعة البشريةفالح 

 
 

  

 الديف

 النفس

 الماؿ النسؿ

 العقؿ
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 المراجع
 أواًل: المراجع العربية

 ، الجامع الصحيح، )القاىرة )د.ت.(: محمد عمي صبيح(.البخاري، محمد بن إسماعيل

 .ىػ: قصي محب الديف الخطيب(ٜٖٚٔ، ٕاألدب المفرد )القاىرة، طالبخاري، محمد بن إسماعيل، 

، أحمد موسى عاشور )القاىرة، حديث الثبلثاء، في اإلماـ حسف البنا، تحرير البنا، اإلمام حسن
 ـ: المكتبة الكبرى(.ٜ٘ٛٔ ،ٔط

 .ـ: دار الدعوة(ٜٜٛٔ –، مجموعة رسائؿ اإلماـ حسف البنا )اإلسكندريةالبنا، اإلمام حسن

، ُشعب اإليماف، تحقيؽ محمد السعيد بسيوني زغموؿ )بيروت ط البيهقي، اإلمام أبو بكر
 ـ: دار الكتب العممية(.ٜٜٓٔ

ط  –مشكاة المصابيح، تحقيؽ محمد ناصر الديف األلباني )دمشؽ  الدين، التبريزي، والي
 ـ: المكتبة اإلسبلمية(.ٜٙٙٔىػ/ٖٔٛٔ

بدوف تاريخ  –جامع الترمذي مع تعميؽ تحفة األىوازي )بيروت الترمذي، محمد بن عيسى، 
 نشر: دار الكتاب العربي(.

 –الرحمف العصيمي )الرياض عبد يؽمجموع فتاوى شيخ اإلسبلـ أحمد بف تيمية، تحقإبن تيمية، 
 ـ: مطابع الرياض(.ٖٜٙٔىػ/ٖٖٛٔط 

 .ـ: مكتبة دار البياف(ٜٚٙٔط  –الحسبة في اإلسبلـ، تحقيؽ عبدالعزيز رباح )دمشؽ إبن تيمية، 

ـ: جامعة اإلماـ ٜٙٛٔط  –منياج السنف النبوية، تحقيؽ محمد رشاد سالـ )الرياض إبن تيمية، 
 محمد اإلسبلمية(.

 المكتبة التجارية(.: ـ(، المحمى )بيروتٗٙٓٔىػ/ٙ٘ٗ)المتوفى في عاـ زم إبن ح

ط  –االجتياد المقاصدي: حجيتو وضوابطو ومجاالتو )الرياض الخادمي، نور الدين مختار، 
 ـ: مكتبة الرشد(.ٕ٘ٓٓ

ور بياف ِعْمَمْي أصوؿ الفقو ومقاصد الشريعة: تعميؽ عمى كتاب ابف عاشإبن الخوجة، محمد الحبيب، 
 .ـ: وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية(ٕٗٓٓ"مقاصد الشريعة اإلسبلمية"، )قطر ط 

بدوف تاريخ ، ـ(، التفسير الكبير )بيروتٜٕٓٔىػ/ٙٓٙ)المتوفى في عاـ  الرازي، فخر الدين،
 نشر: دار إحياء التراث العربي(.

أصوؿ الفقو، تحقيؽ ـ(، المحصوؿ في عمـ ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙ)المتوفى في عاـ  الرازي، فخر الدين،
 ـ: الرسالة(.ٜٜٚٔط  –جابر فياض العموني )بيروت 

ـ: الدار العممية ٕٜٜٔ، ٕط –نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي )الرياض الريسوني، أحمد، 
 لمكتب اإلسبلمية(.
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 .ـ: مطابع ألؼ باء األديب(ٜٚٙٔط، الفقو اإلسبلمي في ثوبو الجديد )دمشؽالزرقا، مصطفى أحمد، 

 ـ: دار القمـ(.ٜٜٙٔط  –العقؿ والفقو في الفيـ الحديث )دمشؽ زرقا، مصطفى أحمد، ال

 عيسى البابي الحمبي(. :ـٕٜ٘ٔط  –سنف أبي داؤود )القاىرة  ،السجستاني، أبو داؤود

ـ(، كتاب المبسوط، خاصة كتاب ٜٓٓٔىػ/ٖٛٗ)المتوفى في عاـ السرخسي، شمس الدين 
 بدوف تاريخ نشر: دار المعرفة(. –روت )بي ٖٓالكسب لمشيباني في الجزء 

 الحميد أحمد حنفي(.عبد بدوف تاريخ نشر: –الجامع الصغير)القاىرة السيوطي، جالل الدين، 

الموافقات في أصوؿ الشريعة م(، 1388/ىػٜٓٚ)المتوفى في عاـ الشاطبي، أبو إسحق 
 بدوف تاريخ نشر: المكتبة التجارية الكبرى(. –)القاىرة 

 ـ: دار الفكر(.ٜٜ٘ٔط  –أخبار عمر )دمشؽ عمي وناجي، الطنطاوي، 

 –مقاصد الشريعة اإلسبلمية، تحقيؽ محمد الطاىر الميساوي )األردف  إبن عاشور، محمد الطاهر،
ـ: دار النفائس(. وقد نشر المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي في ىيرندوف بالواليات ٕٔٓٓط 

 (The International Institute of Islamic Thought – Herndon - USA)ة يالمتحدة األمريك
 .ـ ترجمة إلى المغة اإلنجميزية ليذا الكتاب قاـ بيا المحقؽ نفسوٕٙٓٓفي عاـ 

ـ(، قواعد األحكاـ في مصالح األناـ ٕٕ٘ٔىػ/ٓٙٙ)المتوفى في عاـ السالم عبد عز الدين
 بدوف تاريخ نشر: دار المعرفة(. –)بيروت 

الواليات المتحدة  –اصد: إناطة األحكاـ الشرعية بمقاصدىا )ىيرندوف فقو المقعودة، جابر، 
 ـ: المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي(.ٕٙٓٓط  –األمريكية 

بدوف تاريخ  –(، إحياء عمـو الديف )القاىرة ٔٔٔٔىػ/٘ٓ٘)المتوفى في عاـ  الغزالي، أبو حامد
 نشر: مكتبة ومطبعة المشيد الحسيني(، خمسة أجزاء.

 ـ: المكتبة التجارية الكبرى(.ٖٜٚٔط  –، المصطصفى )القاىرة ي، أبو حامدالغزال

ـ(، الذخيرة، تحقيؽ محمد حجي ٕ٘ٛٔىػ/ٗٛٙ)المتوفى في عاـ القرافي، شهاب الدين أحمد 
 ـ: دار الغرب اإلسبلمي(.ٜٜٗٔط  –)بيروت 

(، الجامع ـٕٕٚٔىػ/ٔٚٙ)المتوفى في عاـ اهلل محمد بن أحمد األنصاري عبد القرطبي، أبو
 ألحكاـ القرآف )بيروت: دار الكتاب العربي(.

ـ(، جامع بياف ٓٚٓٔىػ/ٖٙٗ)المتوفى في عاـ البر األنصاري عبد القرطبي، أبو عمر حافظ بن
 بدوف تاريخ نشر: المكتبة العممية(. –العمـ وفضمو )المدينة 

القرآف العظيـ ـ(، تفسير ٖٖٚٔىػ/ٗٗٚ)المتوفى في عاـ إبن كثير، أبو الفداء إسماعيل 
 بدوف تاريخ نشر: عيسى البابي الحمبي(. –)القاىرة 

 ـ: عيسى البابي الحمبي(.ٕٜ٘ٔط  –سنف ابف ماجة )القاىرة إبن ماجة، 
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ـ: ٜ٘٘ٔط  –أدب الدنيا والديف، تحقيؽ مصطفى السقا )القاىرة الماوردي، أبو الحسن عمي، 
 مصطفى البابي الحمبي(.

 .ـ: عيسى البابي الحمبي(ٜ٘٘ٔط  –د فؤاد عبدالباقي )القاىرة صحيح مسمـ، تحقيؽ محممسمم، 

ـ(، الترغيب والترىيب، تحقيؽ مصطفى ٕٛ٘ٔىػ/ٙ٘ٙ)المتوفى في عاـ العظيم عبد المنذري،
 ـ: دار الكتب العممية(.ٜٙٛٔط  –محمد عمارة )بيروت 

ط  –)الرياض  جميرة القواعد الفقيية في المعامبلت المالية اإلسبلميةالندوي، عمي أحمد، 
 ـ: شركة الراجحي المصرفية لبلستثمار(.ٕٓٓٓ

 –ـ(، سنف النسائي ٜ٘ٔىػ/ٖٖٓ)المتوفى في عاـ الرحمن بن شعيب عبد النسائي، اإلمام أبو
 ـ: مصطفى البابي الحمبي(.ٜٗٙٔط  –المجتبى )القاىرة 

 ٕط  –قاىرة ـ(، كتاب الخراج )الٜٛٚىػ/ٕٛٔ)المتوفى في عاـ  أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم
 ىػ: المطبعة السمفية(.ٕٖ٘ٔفي 
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Abstract: Islam has emphasized all the ingredients of human 

well-being, including the human self, faith, intellect, posterity 

and wealth, along with their corollaries, instead of just wealth. 

They are all interdependent and play the role of supporting each 

other. With progress in ensuring the enrichment of all these 

ingredients, it may be possible for the five-point star of Islam to 

shine with its full brightness and help realize real human well-

being . Only then will it be possible for the Muslim world to be 

a reflection of what the Qur‟ān says about the Prophet (pbuh): 

“We have sent you as a blessing for mankind. Concentration 

only on economic development with the neglect of other 

requisites for realizing the Islamic vision may enable the 

Muslim world to have a relatively higher rate of growth in the 

short-term. However, it may be difficult to sustain it in the long-

run because of a rise in inequities, family disintegration, 

juvenile delinquency, crime, and social unrest. This decline may 

gradually get transmitted to all sectors of the polity, society and 

economy through circular causation, emphasized by Ibn 

Khaldun (d.808/1400) in his Muqaddimah, 87 and lead 

ultimately to a further deterioration of the Muslim civilization 

from the low point it has already reached as a result of centuries 

of decline. 
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 نظرية الظروف الطارئة في عقد التأمين التكافمي
 

 عمر زهير حافظ
 الممتقى السنوي الدولي الثالث لمقانونيين في الصناعة المالية اإلسالمية

 دبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة - م3122مايو  :29-2
 

استعرضت في ىذه الورقة، طبيعة نظرية الظروف  المستخمص.
د التأمين التكافمي، وحاولت اإلجابة عمى سؤال الطارئة، وطبيعة عق

ىام يتعمق بمدى انطباق نظرية الظروف الطارئة عمى االلتزامات 
المترتبة عمى ىذا العقد. وقد وجدت أن طبيعة ىذه النظرية اليامة في 
باب االلتزامات، ال تنطبق شروطيا عمى طبيعة عقد التأمين التكافمي، 

ض فقياء القانون الذين اعتبروا عدم لقد خمصت الى أنني وافقت بع
تحديد قيمة العقد، يكفي إلخراجو من نطاق النظرية، وقد وجدت أيضا 
أن ما ينطبق من  الشروط الخاصة بنظرية الظروف الطارئة، ال 
يتعدى صفة التراخي في العقد، وصفة عدم التسبب فيو، وماعدا ذلك 

ل نطاق النظرية ال تنطبق عمى شروط النظرية. وىذا يرجح عدم شمو 
لعقد التأمين التكافمي. إال أنو رغم ذلك يواجو عقد التأمين التكافمي، 
المبني عمى التبرع اشكاالت قانونية وتطبيقية، بسبب طبيعة العقود 
االحتمالية، مما يستدعى البحث عن نظرية قانونية أخرى، تحكم حركة 

التعاون، مع  الحياة في العقود االحتمالية التي  اختمطت فيو مبادئ
مبادئ المعاوضة، مع مبادئ االستمرارية الحتمية لمتعامل، وتشابك 
المصالح في عالم اصطبغت معالمو بييمنة المال واالقتصاد، 
وتعقيداتيما. وقد وجدت أيضا أن ما ينطبق من  الشروط الخاصة 
بنظرية الظروف الطارئة، ال يتعدى صفة التراخي في العقد، وصفة 

يو، وماعدا ذلك ال تنطبق عمى شروط النظرية. وىذا عدم التسبب ف
 يرجح عدم شمول نطاق النظرية لعقد التأمين التكافمي.
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 المقدمة
دعيت من قبل السيد األمين العام لممركز اإلسالمي الدولي لممصالحة 
والتحكيم،  األخ الدكتور عبدالستار الخويمدي، وفقو اهلل تعالى، إلى الكتابة عن أثر 

ني إذ أشكره الظروف  الطارئة عمى التزامات أطراف العالقة التأمينية التكافمية. وا 
عمى ىذه الثقة رغم قمة بضاعتي في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي، ألرجو أن 
تمكنني خبرتي األكاديمية والتطبيقية في شركات التأمين التكافمي، من اقتحام ىذا 

الموضوع، كانت منصبة عمى أثر  الموضوع، الشائك باعتبار أن أدبيات ىذا
الظروف الطارئة عمى االلتزامات التعاقدية في عقود المعاوضات، لكن لم ينل ىذا 
الموضوع في مجال عقود التبرعات، ومنو عقد التأمين التكافمي، إال القميل من 
االىتمام المطموب. ولذلك فيي محاولة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، في نوع 

 المالية االحتمالية وىو عقد التأمين التكافمي.من العقود 

وحيث أن التأمين التكافمي، أصبح ذا انتشار واسع في العالم اليوم، وأثار انتباه 
الباحثين وفقياء الشريعة والقانون، وال زال يثير، فإن مسألة الظروف الطارئة في عقود 

 .بحوث والدراساتالتبرعات أصبحت ذات اىتمام خاص، وتحتاج إلى المزيد من ال

وقد انتيجت في ورقتي ىذه، منيجا يقوم عمى استعراض موجز لنظرية 
الظروف الطارئة في األدبيات التي اطمعت عمييا، ثم التعريف بعقد التأمين 
التكافمي، الذي استقر معياريا، بإصدار معيارين، أحدىما شرعي، واآلخر فني، من 

المالية اإلسالمية، واستقر قانونا، بإصدار قبل ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات 
الجيات الرقابية في بعض الدول قانونا يتبنى ما صدر من قرارات المجامع 
الفقيية، حول التأمين التكافمي، وآخرىا ما صدر عن ىيئة التأمين بدولة اإلمارات 

 العربية المتحدة في العام المنصرم.
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أحاول عرض طبيعة نظرية  وبعد ىذا االستعراض لطرفي عنوان الورقة،
الظروف الطارئة عمى طبيعة عقد التأمين التكافمي، لمخموص إلى نتيجة حول مدى 

 انطباقيا، وأثر ذلك عمى االلتزامات.

بعض التوصيات. واهلل ولي في الختام أستعرض  أىم النتائج، وأخمص إلى 
   .التوفيق

 أوال: نظرية الظروف الطارئة
ستاذ )المبير(، في المؤتمر الدولي لمقانون المقارن يقول الفقيو الفرنسي األ

م: إن نظرية الضرورة في الفقو اإلسالمي 2:43الذي انعقد بمدينة الىاي سنة 
تعبر بصورة أكيدة وشاممة، عن فكرة يوجد أساسيا في القانون الدولي العام في 
 نظرية الظروف المتغيرة، وفي القضاء اإلداري الفرنسي في نظرية الظروف
المقارنة، وفي القضاء االنجميزي فيما أدخمو من المرونة عمى نظرية استحالة تنفيذ 
االلتزام، تحت ضغط الظروف االقتصادية، التي نشأت بسبب الحرب، وفي 

 (.235)قباني/ القضاء الدستوري األمريكي في نظرية الحوادث المفاجئة.

محمد رشيد القباني، ويذكر األستاذ الدكتور السنيوري، كما نقل ذلك الشيخ 
في بحثو المنشور في مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، أنو إذا كان الفقو اإلسالمي لم 
يشيد نظرية عامة لمحوادث الطارئة، ألسباب ذكرىا، فإنو قد عرف تطبيقات متنوعة 
لنظرية الحوادث الطارئة في مسائل مختمفة، أىميا: اإلعذار في عقد اإليجار، 

 لثمار.والجوائح في بيع ا

والمقصود بالظرف الطارئ ىو كل حادث عام الحق عمى تكوين العقد، وغير 
متوقع الحصول عند التعاقد ينجم عنو اختالل بين في المنافع المتولدة عن عقد 
يتراخى  إلى أجل أو آجال، ويصبح تنفيذ المدين اللتزامو كما أوجبو العقد يرىقو 
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ج عن الحد المألوف في خسائر التجار. ارىاقا شديدا ويتيدده بخسارة فادحة تخر 
وىذا التعريف مبني عمى قاعدة تغير الظروف التي تفترض أن أي  (.242قباني/)

عقد يتضمن شرطا مقتضاه أن الظروف االقتصادية وقت العقد ال تتغير أثناء 
ال وجب تعديمو لتحقيق العدالة بين طرفيو.   تنفيذه، تغيرا جوىريا، وا 

غير القوة القاىرة، وبينيما وجوه اتفاق واختالف، ففي  والظروف الطارئة ىي
بحثو المنشور في المجمة األردنية في الدراسات اإلسالمية، ذكر الدكتور خالد بني 
أحمد، أن من النظم التي اختمطت بنظرية الظروف الطارئة، القوة القاىرة، وأن من 

لقدرة عمى الدفع واألثر، أوجو االتفاق: وحدة األصل والمنشأ، وعدم التوقع، وعدم ا
ووقت االعتداد بيما، ومصدرىما، وأن أوجو االختالف تتمخص في عالقتيما بفكرة 
النظام العام، وشرط العمومية، واالثبات، ومجال التطبيق، والقانون المختص 

(. وأىم ما يميز الظرف 3بالنسبة لألشياء محل االلتزام وغيرىا. )بني أحمد/العدد
ل ما كان متوقعا أو مقدور الدفع، في حين أن القوة القاىرة غير الطارئ، أنو يشم

 متوقعة وال مقدورة الدفع، ويستحيل التنفيذ عند حدوثيا، وينفسخ العقد.

وفي رسالتو لمدكتوراه في كمية دار العموم بالقاىرة، درس الدكتور عادل 
)مطيرات/  مطيرات، شروط نظرية الظروف الطارئة، التي قسميا إلى أربعة أقسام

84-91:) 

الشروط الخاصة بالعقد: النظرية ال تنطبق إال عمى العقود التي يتراخى   .2
 تنفيذىا، وأن يكون العقد محدد القيمة.

الشروط الخاصة بالظرف الطارئ: النظرية ال تنطبق إال عمى الظرف  .3
االستثنائي الذي يندر حدوثو، وال يدخل في حسبان الرجل العادي، وأن يكون 

 عاما، غير خاص بالطرف الممتزم وحده أو بقمة من الناس.الظرف 
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الشروط الخاصة بالمتعاقد: وتتمثل في أن الظرف الطارئ خرج عن إرادة  .4
المتعاقد، وال يمكنو تحاشيو، وأال يكون إلرادة أي من الطرفين دخل أو تسبب في 

 الظرف الطارئ، وأال يكون في وسع أي منيما دفع ىذا الظرف أو تفاديو.

لشروط الخاصة بأثر الظرف الطارئ: وىو شرط اإلرىاق، حيث يؤدي ا .5
 .   الظرف الطارئ إلى صعوبة تنفيذ االلتزام، وتحممو خسارة فادحة غير معتادة، لو نفذه

( في الدورة الخامسة 6وقد أصدر مجمع الفقو اإلسالمي الدولي، القرار رقم )
 ى:ىـ، والذي نص عم2513المنعقدة في ربيع اآلخر سنة 

في العقود المتراخية التنفيذ ) كعقود التوريد والتعيدات والمقاوالت( إذا   .2
تبدلت الظروف التي تم فييا التعاقد، تبدال غير األوضاع والتكاليف واألسعار، 
تغيرا كبيرا بأسباب طارئة عامة، لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بيا تنفيذ 

ر جسيمة غير  معتادة، من تقمبات األسعار االلتزام العقدي، يمحق بالممتزم خسائ
في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو اىمال من الممتزم في تنفيذ 
التزاماتو، فإنو يحق لمقاضي في ىذه الحالة عند التنازع، وبناء عمى الطمب، تعديل 

رة عمى الحقوق وااللتزامات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز لممتعاقد من الخسا
الطرفين المتعاقدين، كما يجوز لو أن يفسخ العقد، فيما لم يتم تنفيذه منو، إذا رأى 
أن فسخو أصمح وأسيل في القضية المعروضة عميو، وذلك مع تعويض عادل 
لمممتزم لو، صاحب الحق في التنفيذ، يجبر لو جانبا معقوال من الخسارة، التي 

بينيما، دون ارىاق لمممتزم، ويعتمد تمحقو من فسخ العقد، بحيث يتحقق عدل 
 القاضي في ىذه الموازنات جميعا رأي أىل الخبرة الثقات.

ويحق لمقاضي أيضا، أن يميل الممتزم، إذا وجد أن السبب الطارئ قابل   .3
ن مجمس   لمزوال في وقت قصير، وال يتضرر الممتزم لو كثيرا بيذا اإلميال. ىذا وا 
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حل المستمد من أصول الشريعة تحقيقا لمعدل المجمع الفقيي ، يرى في ىذا ال
الواجب بين طرفي العقد، ومنعا لمضرر المرىق ألحد العاقدين، بسبب ال يد لو 
فيو، وأن ىذا الحل أشبو بالفقو الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة 

 ومقاصدىا العامة وعدليا".) مجموعة قرارات المجمع الفقيي اإلسالمي الدولي(.

أصدرت ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية، المعيار كما 
عن العوارض الطارئة عمى االلتزامات، ورغم أن نطاق المعيار،  47الشرعي رقم 

يغطي صيغ التمويل واالستثمار التي تستخدميا المؤسسات المالية اإلسالمية، إال 
وىي من المؤسسات المالية  أنو لم يتعرض لتطبيقات شركات التأمين التكافمي،

التي أصدرت الييئة ليا معايير شرعية وفنية، وكان األولى أن يغطي ىذا المعيار 
ما تتعرض لو مؤسسات التأمين التكافمي، من عوارض طارئة.) مجموعة المعايير 

 الشرعية الصادرة عن الييئة( 

لتزامات، ومما يالحظ عمى معيار الييئة أن تعريف العوارض الطارئة عمى اال
بعد  -بأنيا" ىي األمور التي تطرأ عمى التصرفات أو االلتزامات الناشئة عنيا

فتؤثر فييا" تعريف ينتابو الضعف وعدم الدقة، مما يفتح الباب  -وقوعيا صحيحة
عمى مصراعيو إلدخال كثير من الظروف في تعريف العوارض الطارئة، حتى مع 

ن تقسيم المعيار لمعوارض، إلى معدلة عدم تحقق الشروط اآلنف ذكرىا.. كما أ
 لاللتزامات، ومنيية ليا، تقسيم ال يمنع من تداخميما في بعض الحاالت.   

وفيما يمي استعرض صفات وخصائص عقد التأمين التكافمي، قبل محاولة 
 سبر غور طبيعة ىذا العقد في اطار نظرية الظروف الطارئة.
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 ثانيا: عقد التأمين التكافمي اإلسالمي
أصبح التأمين التكافمي، صناعة مالية إسالمية واسعة االنتشار في الدول 
اإلسالمية وغيرىا، بدأت مالمحو القانونية ونماذجو المالية ، ناضجة بإصدار 
صدار معايير شرعية ومالية من منظمات  بعض الدول قوانين ولوائح تحكمو، وا 

 مينية ذات صبغة عالمية.

ارسات الحالية، القرارات والفتاوى الشرعية ولعل أىم ما بنيت عميو المم
المجمعية الصادرة عن مجمع الفقو اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، 
ومجمع الفقو اإلسالمي الدولي، التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، والتي حكمت 

انفرد  بجواز التأمين التكافمي اإلسالمي، وعدم جواز التأمين التجاري التقميدي. وقد
بعض العمماء والباحثين بما يخالف القرارات المجمعية، لكن االعتبار بقي وهلل 

 الحمد آلراء المجامع الفقيية المعتبرة.

والفقرة التالية تعتبر ممخًصا دقيًقا لألحكام الفقيية التي كانت أساًسا 
لمممارسات الحالية لشركات التأمين التكافمي، وىي مأخوذة بالنص من معيار 
العرض واإلفصاح العام في القوائم المالية لشركات التأمين اإلسالمية، المعتمد من 
قبل مجمس معايير المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية بمممكة 

 م.:::25/7/2ىـ الموافق 2/4/2531البحرين، في 

ي "التأمين اإلسالمي ييدف إلى تقديم الخدمة التي يقدميا التأمين التقميد
لممستأمن )حامل الوثيقة( بطريقة تعاونية مشروعة خالية من الغرر المفسد لمعقد 
والربا وسائر المحظورات، وذلك بتقديم المستأمن اشتراكات متبرًعا بيا كمًيا أو جزئًيا 
لتكوين محفظة تأمينية تدفع منيا التعويضات عند وقوع الضرر المؤمن ضده، وما 

ت والمصاريف واقتطاع االحتياطيات يوزع عمى يتحقق من فائض بعد التعويضا
 المستأمنين )حممة الوثائق(.
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و)الغرر( ىو االحتمال والتردد بين حصول الضرر وعدمو ألحد الطرفين، 
الشركة أو المستأمنين. ومع أن التأمين اإلسالمي يشتمل عمى الغرر أيًضا لكنو 

دم تضرر المتبرع لو من مغتفر فيو؛ ألن الغرر يفسد المعاوضات دون التبرعات لع
 وجية النظر الشرعية إن لم يحصل عمى المتبرع بو. 

وتجدر اإلشارة إلى أن الغرر في التأمين اإلسالمي ىو فيما بين المستأمنين 
أنفسيم، وىم كيان واحد ييدف لتحقيق مصمحة مشتركة، أما في التأمين التقميدي 

شركة، وىما طرفان مصمحتيما )غير التعاوني( فالغرر واقع بين المستأمنين وال
 متعارضة.

إن قيام عقد التامين اإلسالمي عمى أساس التبرع يتضح من تنازل المستأمن 
عن جميع أو بعض االشتراك المقدم منو لصالح مجموع المستأمنين بحسب 
الحاجة، والتبرع يصح التعميق فيو سواء كان تطبيًقا ألصمو أو لكميتو، فإذا لم 

االشتراكات بأكمميا وتحقق فائض يتم توزيعو عمى المستأمنين  تستغرق التعويضات
فيكون التبرع منيم باالشتراك جزئًيا. والتبرع ىنا مقيد بالشروط المبينة في نظام 
التأمين فتنحصر االستفادة منو في المستأمنين فيو من تبادل المعروف والتعاون 

محفظة التأمينية أو عمى البر، وتقديم التعويضات منوط بوجود حصيمة في ال
بإمكان تقديم قروض إلييا تسدد من وفورات الفترات الالحقة، والمتبع أن ينشأ التزام 
من الشركة أو من أي جية أخرى بتقديم ىذه القروض بداًل من مطالبة المستأمنين 

 بزيادة االشتراكات ألن حاالت العجز غالًبا ما تكون مرحمية.

العالقة بين المستأمنين وشركة التأمين التعاوني التقميدية التي ينظميا عقد 
التأمين ىي عالقة مبادلة مالية احتمالية بين االلتزام من المستأمن باألقساط 
وااللتزام من شركة التأمين بالتعويض. وينحصر حق المستأمن في التعويضات 

ي األقساط دون تدخل المستأمن عند وجود السبب، مع حق شركة التأمين المطمق ف
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في استثمارىا أو استحقاق الفائض. أما في التأمين اإلسالمي فإن عالقة 
المستأمنين بالشركة ىي عالقة دعت إلييا ظروف إجرائية بسبب عدم االعتراف 
الرسمي المباشر بالشخصية االعتبارية لمحفظة التأمين فكان تأسيس الشركة 

مرخص لو بالعمل في نشاط التامين، واالشتراكات وعائد إليجاد الكيان القانوني ال
استثمارىا تظل ممًكا مشترًكا لممستأمنين تتحدد حقوقيم فييا بحسب نظام التأمين 

 وأسباب االستحقاق في التعويض أو في الفائض التأميني.

وتتم إدارة عمميات التأمين بمقابل محدد، نظير الخدمات اإلدارية، كما يتم 
دارة موجودات التأمين، نظير نسب من الربح، وىذان األمران إما يقوم استثمار وا  

 بيما أصحاب حقوق الممكية أو يقوم بيا حممة الوثائق أو يشتركان مًعا بينيما."

وقد أصبحت  األسس التالية، في معظم الدول، ىي ما يشكل النموذج 
 النمطي ألعمال شركات التأمين التكافمي اإلسالمي:

ة خدمات يممكيا مساىمون برأسمال معين، تستيدف إدارة تنشأ شرك -2
محافظ تأمينية بأجر وكالة محدد كنسبة من االشتراكات المتبرع بيا من قبل 

 المستأمنين.

تتجمع اشتراكات المستأمنين المتبرع بيا ؛ لتكوين محفظة تأمينية تدفع  -3
اصة لعمميات منيا التعويضات عند وقوع الضرر المؤمن ضده، والمصروفات الخ

دارة العمميات. عادة التأمين وعموالت وأتعاب تسويق وا   التأمين وا 

يوزع الفائض التأميني عمى المستأمنين بعد خصم التعويضات  -4
 والمصاريف واقتطاع االحتياطيات.

تمتزم الشركة المديرة )الوكيمة( بتقديم قروض حسنة في حال عجز  -5
 من وفورات الفترات الالحقة.المحفظة عن سداد التزاماتيا، تسدد 
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تقوم الشركة المديرة )الوكيمة( بإدارة استثمارات الفوائض المالية لممحفظة  -6
 عمى أساس عقد المضاربة الشرعية، بحصة من العوائد المتحققة.

 وفي اطار ما سبق، ما ىو عقد التأمين التكافمي اإلسالمي؟ 

تبرميا الشركة الوكيل عن عقد التأمين التكافمي ىو وثيقة التأمين الذي 
مجموع المتبرعين، مع المشترك المتبرع، بأجر متفق عميو ، من قيمة التبرعات،  
إلدارة عمميات التأمين ، وبموجب الوثيقة، يتحدد مبمغ االشتراك المتبرع بو ومدتو، 
والمخاطر التي ىي موضع التعويض في حال وقوعيا، والشروط العامة والخاصة، 

حق في التعويض أو تنفيو، وتمتزم الشركة الوكيل بتعويض المتضرر التي تثبت ال
في اطار الشروط المتفق عمييا، خالل فترة الوثيقة من وعاء االشتراكات المتبرع 
بيا، والتزاميا إقراض ىذا الوعاء قرضا حسنا، إن قصرت أموالو عن الوفاء 

فوائض الوعاء في بالتعويض، ولمشركة الوكيل الحق في استعادة ىذا القرض من 
 المستقبل، الذي يمثل حقوق مجموع المتبرعين ليم أو عمييم.

وقد درس الدكتور عبد الستار الخويمدي، في ورقتو لمؤتمر التأمين التعاوني 
م، عن المشكالت القانونية لشركات التأمين التكافمي، 3121الذي عقد باألردن 

المديرة لوعاء التأمين. وقدم في  حقوق وواجبات المشترك المتبرع، والشركة الوكيل
دراستو تحميال دقيقا يحسن بالميتمين االطالع عميو، الستيعابو القانوني والشرعي 

 (.8، 7المتميز لمسائل القضية ) الخويمدي/

ويمكن القول لمتبسيط إن ىناك عقدان، يحكمان عمميات التأمين التكافمي: 
متبرع( والشركة الوكيل، وعقد المضاربة عقد الوكالة، بين حامل الوثيقة )المشترك ال

 بينيما الستثمار أمواليم، وكالىما من العقود الجائزة. 
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أما عقد الوكالة، فيتضمن إضافة إلى غرضو العام إدارة عمميات التأمين، 
مقابل أجر، أمرين ميمين لمغاية، أوليما االلتزام بدفع التعويضات، من أموال 

ن قصرت لزم الدفع من قرض حسن من الوكيل، وبذلك  االشتراكات المتبرع بيا، وا 
جمع العقد بين الوكالة والكفالة تبرعا، وىو أمر أجازه بعض الفقياء، وثانييما أن 
شركة التأمين الوكيل، تعيد التأمين عند شركات تأمين أكثر مالءة وقدرة عمى 

 ا.تحمل دفع التعويضات الكبيرة، وقد تكون شركات إعادة تكافمية أو غيرى
 ثالثا: نظرية الظروف الطارئة والتأمين التكافمي 

بناء عمى معرفة طبيعة الظروف الطارئة، وطبيعة عقد التأمين التكافمي، ىل 
يمكن أن نكون تصورا لنظرية الظروف الطارئة في عقود التبرعات عموما وعقد 

 التأمين التكافمي خصوصا؟

فقياء القانون، لكي يمكن تطبيق أقول وباهلل التوفيق، إن الشروط التي اشترطيا 
نظرية الظروف الطارئة عمى التزامات العقد االحتمالي، لعقد التأمين التكافمي، يجب 

 .أن تكون ىي المعيار لمحكم عمى امكانية التطبيق عمى عقود التبرعات

ذا نظرنا بدقة في الشروط األربعة السابقة، وجدنا أن الشرط األول من  وا 
عقد، وىي التراخي، ينطبق عمى عقد التأمين التكافمي، في حين الشروط الخاصة بال

أن الشرط الثاني من شروط العقد ال تنطبق، وىو الخاص بالقيمة المحددة، ألن عقد 
التأمين التكافمي يحدد قيمة االشتراك المتبرع بو فقط، وال يحدد قيمة التعويض ألنو 

مة ىذا التعويض. تنفيذىا، وأن يكون محتمل الوقوع ، لكنو يحدد سقفا لو ال تتعداه قي
العقد محدد القيمة. أما الشروط الخاصة بالظرف الطارئ، فإنيا ال تنطبق عمى 
الظروف التي يتضمنيا عقد التأمين التكافمي ، ألنيا ظروف ال يندر حدوثيا، وتدخل 
في حسبان الرجل العادي، وليا حسابات احصائية خاصة، وىي متوقعة بنسب 

ذه الظروف ليست عامة، بل ىي خاصة في أغمب األحيان. وأما مدروسة، وى
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الشروط الخاصة بالمتعاقد، فإنيا تنطبق عمى الظرف الطارئ في عقد التأمين 
التكافمي، فيو خارج عن إرادة المؤمن لو، وال يمكنو تحاشيو، ولم يتسبب فيو، وليس 

الظرف الطارئ،  في وسعو دفع ىذا الظرف أو تفاديو. وأما الشروط الخاصة بأثر
فإنيا ال تنطبق عمى الظروف الطارئة في عقد التأمين التكافمي، ألن الشركة الوكيل 
قد أخذت احتياطاتيا،  لتنفيذ االلتزام، وتحممو في حدود االتفاق والشروط، وىي قادرة 

 .عمى تحممو في العادة، وال يقبل منيا التممص من ىذا االلتزام

يبدو لي أن نظرية الظروف الطارئة، ال تتناول وبناء عمى ىذه المقارنات، 
الظروف التي تواجو االلتزامات الخاصة بعقد التأمين التكافمي. وقد اشار الدكتور 
عادل مطيرات، في رسالتو لمدكتوراه المذكورة آنفا، أن عدم تحديد قيمة العقد، في 

وف الطارئة العقود االحتمالية، جعل بعض الباحثين يرى عدم انطباق نظرية الظر 
 (85عمييا، وأحال إلى ثالثة مراجع قانونية، يمكن أن يرجع إلييا.)مطيرات/

ومن الجدير ذكره، أنو رغم عدم انطباق أغمب شروط نظرية الظروف الطارئة 
عمى عقد التأمين التكافمي، فإن الحاجة إلى دراسة المشاكل القانونية، والعجز 

عالقة التأمينية التكافمية، والتي أشار إلييا المحتمل في الوفاء بالتزامات أطراف ال
الدكتور عبدالستار الخويمدي في بحثو المشار إليو آنفا، تظل قائمة وضرورية، ألن 
تطبيقات شركات التأمين التكافمي، ىي في بداية عيدىا، ومن المتوقع أن تواجو 

 في المحاكم قضايا مستقبمية مع انتشارىا وكثرة المتعاممين معيا.

أىم الظروف التي يمكن أن تمر بيا تطبيقات عقود التأمين التكافمي،  ومن
وىي ليست ظروف طارئة بالمعنى القانوني، ما يتعمق بالوفاء بالتزامات المشترك 
في التأمين التكافمي، وأىميا دفع اشتراكات التبرع المشروط، والتي بيا يثبت التزام 

امات الشركة الوكيل، وأىميا دفع الوكيل بالتعويض، وما يتعمق بالوفاء بالتز 
التعويضات، واستثمار األموال الفائضة لممشتركين، واقراض وعاء التأمين عند 
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العجز. وقد تواجو التطبيقات الظروف المحتممة التي تؤثر عمى الوفاء بااللتزامات، 
 ومنيا: 

عدم استطاعة المتبرع دفع كامل التبرع، الذي يكون في كثير من الحاالت  .2
 طا عمى فترة السنة موضع التبرع، لعجزه أو افالسو.مقس

عدم استطاعة الشركة المديرة لمحافظ التأمين دفع المطالبات بسبب عدم  .3
 كفاية التبرعات لموفاء بالمطالبات، جزئيا أو كميا.

عدم استطاعة الشركة معيدة التأمين دفع حصتيا في المطالبات بسبب  .4
 عجزىا أو افالسيا.

، من رأس مال يركة المديرة اقراض الوعاء التأمينعدم استطاعة الش .5
 الشركة، ما يسد عجزه، ألسباب عديدة. 

عدم استطاعة الشركة الوكيل الرجوع إلى المشتركين المتبرعين الذين أوقفوا  .6
اشتراكاتيم، أو انتيت فترة اشتراكيم، ولم تظير أو تتم تسوية المطالبات اثناء 

 عالقتيم بالشركة.

لشركة الوكيل استعادة القروض الحسنة، من الفوائض في عدم استطاعة ا .7
 الوعاء التأميني، ولفترة طويمة. 

ويمكن القول إن عقد التأمين التكافمي، المبني عمى مبادئ التعاون والتبرع، 
يحتاج إلى نظرية لمظروف االحتمالية، وليس الطارئة، وفقياء القانون مدعوون 

ي يمكن أن تعرض عمى القضاء مع انتشار لممبادرة في ذلك ضبطا لمقضايا الت
 ىذه الصناعة المالية اإلسالمية، واهلل ولي التوفيق.
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 الخاتمة

استعرضت في ىذه الورقة، طبيعة نظرية الظروف الطارئة، وطبيعة عقد 
التأمين التكافمي، وحاولت اإلجابة عمى سؤال ىام يتعمق بمدى انطباق نظرية 

المترتبة عمى ىذا العقد. وقد وجدت أن طبيعة  الظروف الطارئة عمى االلتزامات
ىذه النظرية اليامة في باب االلتزامات، ال تنطبق شروطيا عمى طبيعة عقد 
التأمين التكافمي، ووجدت أنني وافقت بعض فقياء القانون الذين اعتبروا عدم 
تحديد قيمة العقد، يكفي إلخراجو من نطاق النظرية، وقد وجدت أيضا أن ما 

من  الشروط الخاصة بنظرية الظروف الطارئة، ال يتعدى صفة التراخي في ينطبق 
العقد، وصفة عدم التسبب فيو، وماعدا ذلك ال تنطبق عمى شروط النظرية. وىذا 

 يرجح عدم شمول نطاق النظرية لعقد التأمين التكافمي.

إال أنو رغم ذلك يواجو عقد التأمين التكافمي، المبني عمى التبرع اشكاالت 
قانونية وتطبيقية، بسبب طبيعة العقود االحتمالية، مما يستدعى البحث عن نظرية 
قانونية أخرى، تحكم حركة الحياة في العقود االحتمالية التي  اختمطت فيو مبادئ 
التعاون، مع مبادئ المعاوضة، مع مبادئ االستمرارية الحتمية لمتعامل، وتشابك 

 نة المال واالقتصاد، وتعقيداتيما. المصالح في عالم اصطبغت معالمو بييم
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والتحديات االقتصادية التي تواجو التأمين عبدالستار الخويمدي، المشكالت القانونية   .4
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Abstract. This paper reviewed the nature of the Force majeure 

(FM) theory, the nature of the Takaful insurance contract, and 

tried to answer the question concerning the applicability of the 

(FM) theory on Obligations under this contract. I have found 

that due to the nature of this theory, it will not fit to the 

conditions and nature of the Takaful insurance contract. I have 

concluded to support some jurists opinion that the " the failure 

to determine the value of the contract, is enough condition to 

exclude it from the scope of the theory  . I also found that what 

applies to the (FM) theory special circumstances conditions, 

were no more than a recipe lax in the contract, the nature of not 

causing it, except it does not apply to the terms of the theory. 

This meant that the scope of the (FM)  theory does not contain 

the Takaful insurance contract. 
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 معيد االقتصاد اإلسالمي  -باحث 

 العربية السعوديةالمممكة  -جدة  -جامعة الممؾ عبدالعزيز
abelabes@kau.edu.sa 

 

تتناوؿ ىذه الدراسة ألوؿ مرة في بحث مستقؿ موضوع  المستخمص.
 مف، بناء عمى مقارنة بيف كتابات "االقتصاد اإلسالمي"نشأة مصطمح 

تخصصات مختمفة مكتوبة بأربع لغات، وىي العربية، واإلنجميزية، 
ما توفر مف  في حدودمة وتنتيي إلى نتائج مي واألردية، والفرنسية.

دخؿ في األدبيات  "االقتصاد"مصطمح إف ( 1): مف أبرزىامراجع، 
ـ بناء عمى ترجمة المصطمح الفرنسي 1324العربية في عاـ 

"économie politique( ؛)األصؿ عند ( إف 7" )االقتصاد السياسي
ىو استخداـ منذ نياية القرف التاسع عشر عمماء اإلصالح اإلسالمي 

إف ( 3)؛ "اإلسالمي"دوف ربطو بالمصدر  "االقتصاد"مصطمح 
، ـ1431باإلنجميزية في عاـ ظير  "االقتصاد اإلسالمي"مصطمح 

العربية في ـ، وب1497ـ، وبالفرنسية في عاـ 1411وباألردية في عاـ 
وصي الدراسة بتخصيص دراسة وافية عف نشأة وت ـ.1411عاـ 

 ."المصرؼ اإلسالمي"مصطمح 
 : االقتصاد اإلسالمي، مصطمح، تاريخ، منيج.الكممات الدالة

                                                           
( عرضت المسودة األولى ليذه الورقة في حوار األربعاء بمعيد االقتصاد اإلسالمي في *)

 ـ.77/7/7317ىػ الموافؽ 33/3/1133
 يتـ ذكر ىذه الورقة عمى النحو التالي:و       

ورقة عمل عبدالرزاؽ بمعباس. أضواء جديدة عمى نشأة مصطمح االقتصاد اإلسالمي، 
 ـ.7317، معيد االقتصاد اإلسالمي، جامعة الممؾ عبدالعزيز، جدة، لحوار األربعاء

Abderrazak Belabes. New insights into the genesis of the notion of Islamic economics, 

Working paper of the Wednesday Seminar, Islamic Economics Institute, King 

Abdulaziz University, Jeddah, 2012. 
Abderrazak Belabes. Nouveaux éclairages sur la genèse de la notion d'économie 
islamique, Document de travail du séminaire du Mercredi, Institut d'économie 
islamique, Université du Roi Abdulaziz, Djeddah, 2012. 
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 مقدمة
 اختمؼ الباحثوف في تحديد تاريخ ظيور مصطمح االقتصاد اإلسالمي

، فيتـ إرجاع ذلؾ باستخداـ عبارات عامة أحياًنا، وعبارات دقيقة نسبًيا أحياًنا أخرى
، أو بيف الثالثينيات (3)أو خاللو (7)، أو منتصفو(1)إلى بداية القرف العشريف

. وأسفر ىذا الوضع عف (1)بداية األربعينيات أو (9)، أو األربعينيات(1)واألربعينيات
تبايف آخر يتمثؿ في تحديد مف كاف لو قصب السبؽ والريادة في استخداـ 

طالقو، وىي مسألة تشوبيا عدـ الدقة في الكثير مف األحياف   .(2)المصطمح وا 

                                                           

 ضمن دورةاالقتصاد اإلسالمي: فمسفتو ومنيجو العممي،  (ـ7331) عبدالرحمن يسري( 1)
مركز صالح كامؿ  -، القاىرة: جامعة األزىرالمنهجية اإلسالمية: االقتصاد نموذًجا

 .79لالقتصاد اإلسالمي، ص
موقع الرابطة العالمية االقتصاد اإلسالمي: داللة المصطمح،  (ـ7334) رفعت العوضي( 7)

 .لخريجي األزهر
(3) Gwenël Feillard. Insuffler l'esprit du capitalisme à l'Umma: la formation d'une 

"éthique islamique du travail"  en Indonésie, Critique Internationale, n°25, Octobre 

2004, p. 93. 

(4) Muhammed Syukri Salleh. Islamic Economics Revisited: Re-Contemplating 

Unresolved and Assumptions, 8th International Conference on Islamic Economics 

and Finance, Doha, 2011, note 2, p. 1. 

(5) Timur Kuran. Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism, 

Princeton: Princeton University Press, 2004, p. 58; Khaled Sor, De l'économie à la 

finance islamique: Itinéraire de l'ajustement d'un produit identitaire à la 

globalisation libérale, Religioscope, Etudes et Analyses, n°25, avril 2012, p. 2. 

تعقيب عمى بحث الدكتور غساف محمود إبراىيـ، االقتصاد  (ـ7337) قحف منذر( 1)
 -، دمشؽاالقتصاد اإلسالمي: عمم أم وهم؟اإلسالمي بيف الشؾ اليقيف، ضمف كتاب 

 .711دار الفكر المعاصر، ص –بيروت: دار الفكر 
البنا، وأبو عزى الريادة في فكرة االقتصاد اإلسالمي إلى شخصيات عديدة مف أبرزىا حسف ت  ( 2)

. سيوىاروي الرحمف األعمى المودودي، ومحمد باقر الصدر، ومحمد تقي الديف النبياني، وحفظ
لكانت مقبولة  أو اليند ،مصر، أو العراؽولو قيِّدت مثؿ ىذه المقوالت بالمكاف، كأف يقاؿ في 

مف كتب إلى حد ما، واألصح أف تقّيد إضافة إلى المكاف بالموضوع المطروؽ كأف يقاؿ أوؿ 
عف النظاـ االقتصادي اإلسالمي، أو النظرية االقتصادية اإلسالمية، أو مبادئ االقتصاد 

 .اإلسالمي، ونحو ذلؾ
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بشأف نشأة مصطمح االقتصاد مف حيث الوضعية المعرفية ولمباحثيف 
 مف إليو اإلشارة اإلسالمي موقفيف بارزيف: يتمثؿ األوؿ في إغفاؿ الموضوع وعدـ

كأنو بدييي ال يحتاج إلى بياف، وىو موقؼ الغالبية؛ والثاني في  قريب أو بعيد
كثيًرا عند  تناولو باختصار شديد، مع اإلشارة أحياًنا إلى ضرورة عدـ الوقوؼ

. وعند الحديث عف (3)المصطمح بناء عمى أف العبرة أساًسا بالمسميات ال باألسماء
مصطمح االقتصاد اإلسالمي ينبغي أف نضع في االعتبار أف االقتصاد بات يمعب 

، فيو (4)(performative)ي بمورة واقع المجتمعات وتغيير سموكيا دوًرا أساسًيا ف
ومعتقدات أفرادىا، التي تنعكس عمى تفكيرىـ ونفسيتيـ يطبع بذلؾ قيـ وتصورات 

 وسموكيـ وعالقتيـ بما يحيط حوليـ.
ورغـ شيوع مصطمح االقتصاد اإلسالمي، إال أف نشأتو لـ تنؿ حقيا مف 

 وتوضيح مضامينيا، عمى الحفر والتنقيب المعرفي لموقوؼ عمى دوافعيا، والتعرؼ
ياؽ الحوار عف مستقبؿ االقتصاد وىو موضوع جدير باإلىتماـ في س أبعادىا.

منذ اإلسالمي الذي أطمقو معيد االقتصاد اإلسالمي بجامعة الممؾ عبدالعزيز 
إضافة إلى مراسالت بعض  إنطالًقا مف ىذه المعطيات،. (13)ـ7317عاـ  صيؼ

طالب الدراسات العميا الذيف يعدوف رسائؿ دكتوراه في التمويؿ اإلسالمي، 
قائًما عف نشأة مصطمح االقتصاد اإلسالمي، ألوؿ مرة بحثًا ىذه الدراسة ص خصِّ ت  

مراجع مكتوبة بأربع لغات، وىي العربية واألردية واإلنجميزية عمى مقارنة 
ركب مف كممة أساسية والفرنسية. وبما أف "االقتصاد اإلسالمي" ىو مصطمح م  

تابع، فمف الضروري تسميط الضوء بداية عمى خمفية ظيور صناعي ومصدر 
 مصطمح االقتصاد في األدبيات العربية واإلسالمية.

                                                           

المركز العربي لمدراسات أشرؼ دوابة. ىؿ يوجد شيء إسمو االقتصاد اإلسالمي؟،  (3)
 ـ. 7317أبريؿ  19، واألبحاث

(9) Jérôme Denis. Les nouveaux visages de la performativité, Etudes de 

communication, n°29, 2006, pp. 7-24. 

: دعوة فضؿ عبدالكريـ وعبدالرزاؽ بمعباس. االقتصاد اإلسالمي عمى مفترؽ الطرؽ (13)
 ـ. 7317يوليو  جامعة الممؾ عبدالعزيز، ،معهد االقتصاد اإلسالمي، جدة: لمحوار
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 نشأة مصطمح االقتصاد في األدبيات العربية واإلسالمية
ت كممة "االقتصاد" في األدبيات العربية واإلسالمية طيمة قروف م  استخد  

بمعناىا المغوي، أي التوسط واالعتداؿ واالستقامة، وىو سموؾ مطموب في شتى 
ـّ  ستخدـ بالمعنى عميو حتى اآلف، لـ ت   االطالعمناحي الحياة. وبناء عمى ما ت

مف القرف الربع األخير إال في االصطالحي الشائع في األدبيات األوروبية الحديثة 
سمؼ عمى بعض كتب اليوناف وترجمتيا إلى الفقياء التاسع عشر، رغـ إطالع 

العربية. فعمى سبيؿ المثاؿ، استخدـ ابف األكفاني مصطمح عمـ تدبير المنزؿ ولـ 
( الذي كاف شائًعا عند فالسفة οἰκονομίαيستخدـ لفًظا معرًبا لمصطمح أويكونوميا )

بما يمي: "وىو عمـ ي عمـ منو أحواؿ مشتركة بيف اإلنساف وزوجو  اليوناف، ثـ عرفو
وولده وخدمو، ووجو الصواب فيو وموضوعو أحواؿ األىؿ والخدـ، ومنفعتو انتظاـ 

. وىذا يدؿ (11)أحواؿ اإلنساف في منزلو ليتمكف مف كسب السعادة العاجمة واآلجمة"
ماًما كبيًرا لممعاني التي عمى أف عمماء اإلسالـ مف المتقدميف كانوا يولوف اىت

عرِّبوف مف المصطمحات لمظواىر االجتماعية، وال ي  في تعميؽ الفيـ  تساىـ
ولعؿ أوؿ األعجمية بإيجاد مقابؿ عربي ليا إال ما يحتاجوف إليو تماـ االحتياج. 

مف أدخؿ مصطمح االقتصاد في األدبيات العربية ىو خميؿ أفندي عبر كتيب 
، وتاله (17)ـ1324السياسي أو فف تدبير المنزؿ" طبع في عاـ عنوانو "االقتصاد 

، وترجمة (13)ـ1334كتاب "أصوؿ االقتصاد السياسي" لرفمو جرجس في عاـ 
لكتاب نظرية االقتصاد السياسي لالقتصادي البريطاني ولياـ جفونس في 

                                                           

، موسوعة كتاب إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصدىػ(. 214محمد إبف األكفاني )ت ( 11)
 .41ـ، ص 1443موجزة في العمـو العربية اإلسالمية، بيروت: مكتبة لبناف ناشروف، 

، اإلسكندرية: مطبعة جريدة المنزل تدبير فن أو السياسي االقتصادخميؿ أفندي غانـ. ( 17)
 ـ.1324مصر، 

ـ، وىو مف أقباط مصر كاف 1334، القاىرة، السياسي أصول االقتصادرفمو جرجس. ( 13)
 مترجًما في صحيفة الوقائع الرسمية المصرية.
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. وتظير المقارنة بيف ابف األكفاني وخميؿ أفندي تمّيز األوؿ بالنقؿ (11)ـ1349
وكأف  بصيرة. أما الثاني، فقد نقؿ ما ىو متداوؿ دوف تمحيص أو تدقيؽ،عف 

 السائد والبناء عميو حتمية أو أمر مفروض ال يمكف تجنبو.  االتجاهإلى  االستناد

ظيور كتاب دراسي في االقتصاد السياسي التقميدي  (19)ـ1431وشيد عاـ 
بالمغة األردية عنوانو "عمـ االقتصاد جس كا معروؼ ناـ عمـ سياست مدف حي" 
)عمـ االقتصاد المعروؼ لدينا باسـ عمـ سياسة المدينة( مف تأليؼ محمد إقباؿ 

، وكذلؾ كتاب دراسي آخر (Thomas Arnold)بطمب مف أستاذه توماس أرنولد 
وانو "المرصاد في مسائؿ االقتصاد" مف تأليؼ عبدالقادر المجاوي وعمر عن

برييمات ون شر مطبعة بيير فونتانا الشرقية بالجزائر، وتالىما كتاب "مبادئ عمـ 
، وكتاب "حياة البمد في عمـ (11)االقتصاد السياسي" لمحمد فيمي أفندي حسيف

مـ االقتصاد" لالقتصادي ، ثـ كتاب "الموجز لع(12)االقتصاد" لرفيؽ رزؽ سموـ
Leroy-Beaulieu) (Paul الفرنسي بوؿ لوروا بوليو

 حافظ ، ترجمو الشاعراف(13)
 المصري أحمد المعارؼ مف وزير ـ بتكميؼ1413مطراف، في عاـ  وخميؿ إبراىيـ

                                                           
(14) William Stanley Jevons, The Theory of Political Economy, London: Macmillan, 1871. 

 ـ.1349رة، ، ترجمة جمعية التعريب، القاىاالقتصاد السياسيولياـ جفونس. 
اختمؼ الباحثوف في تحديد تاريخ طبع ىذا الكتاب، فمنيـ مف يرجع ذلؾ إلى عاـ ( 19)

 ـ؛ ينظر:1433
Mustansir Mir. Iqbal: Makers of Islamic Civilization, London – New York: 
I.B.Tauris & Co Ltd and Oxford University Press India, 2007, p. 19. 

 ـ؛ ينظر:1431إلى عاـ ومنيـ مف يرجعو 
Pervez Tahir. Introducing Iqbal the Economist, The Pakistan Development 
Review, 40: 4, Winter 2001, p. 1176. 

، القاىرة، نشر الجزء األوؿ منو مبادئ عمم االقتصاد السياسيمحمد فيمي أفندي حسيف. ( 11)
 ـ.1411ـ والجزء الثاني في عاـ 1433في عاـ 

(12 ) .  ـ.1417، حمص: مطبعة قسطنطيف، حياة البالد في عمم االقتصادرفيؽ رزؽ سمـو
(18) Paul Leroy-Beaulieu. Précis d'économie politique, Paris: Librairie Charles 

Delagrave, 1888, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k112933x 

http://gallica.bnf/
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ر في حشمت  العمـو مف االقتصاد عمـ . وكاف يرى أف(14)الثانوية المرحمة باشا لي قرَّ
وىذا يدؿ عمى  .الناىضة األمـ عظيـ في شأف ليا يكوف التي سوؼ النشأة الحديثة

بعد نظر ورؤية ثاقبة لمجريات األحداث حيث أصبح االقتصاد يمعب دوًرا أساسًيا 
أف مصطمح االقتصاد انتشر  (73)في بمورة واقع المجتمعات. وسّجؿ جرجي زيداف

 économie politiqueالفرنسي  المصطمح تعريب في األدبيات العربية مف خالؿ
األوؿ لمقرف التاسع  ثعرَّؼ ابتداء مف الثم، الذي كاف ي  (71))االقتصاد السياسي(

عشر، وفؽ قاموس األكاديمية الفرنسية، بأنو "العمـ الذي يتناوؿ تكوُّف وتوزيع 
. وأحدث تداوؿ مصطمح االقتصاد بناء عمى تعريب مف (77")واستيالؾ الثروات

فًيا لـ يمقى اىتماـ الباحثيف. بعبارة أخرى لـ يظير مصطمح أجنبي شرًخا معر 
ـّ  مصطمح االقتصاد في األدبيات العربية بناء عمى عممية تراكمية تضيؼ لما ت
إنتاجو سابًقا مف معاني ودالالت. وقد أىمؿ المسمموف في العصور األخيرة، كما 

نى والفقر إنما أشار محمد رشيد رضا، عمـ تدبير الثروة بعد أف استقر بينيـ أف الغ
يكوناف بالحظوظ واألقدار ال دخؿ فييما لعمـ المرء وعقمو وال ذكائو وسعيو. 

                                                           

مطراف، القاىرة: مطبعة  وخميؿ إبراىيـ حافظ ، ترجمةالموجز في عمم االقتصادبوؿ لوروا بوليو. ( 14)
 . ـ7333ـ، وأعادت دار الكتب والوثائؽ القومية بالقاىرة طبعو في عاـ 1413المعارؼ، 

، طبعة جديدة راجعيا وعمؽ عمييا شوقي صيؼ، تاريخ آداب المغة العربيةجرجي زيداف. ( 73)
 .723، ص 1دار اليالؿ، د. ت، ج  الفجالة:

)االقتصاد السياسي( ىو الكاتب  (économie politique)أوؿ مف استخدـ مصطمح ( 71)
 (La monarchieفي كتابو  (Louis de Mayenne)الفرنسي لوي دو ماياف 

(aristodémocratique  )النظاـ الممكي القائـ عمى الديمقراطية التي نّظر ليا أرسطو(
ـ. وأوؿ مف استخدـ المصطمح كعنواف لكتاب ىو 1111باريس في عاـ المنشور ب

في كتابو  (Antoine de Montchrestien)االقتصادي الفرنسي أونطواف دو موف كريتياف 
(Traité de l'économie politique)  مبادئ االقتصاد السياسي( المنشور بباريس في عاـ(

 .(political economy)جميزي ـ، وبناء عمى ترجمتو ظير المصطمح اإلن1119
(22) Académie française. Dictionnaire de l'Académie française, Paris: 6e 

édition, 1835, http://portail.atilf.fr/ 

http://portail.atilf.fr/cgi-bin/dico1look.pl
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وأضاؼ أف األمة اإلسالمية أحوج إلى ىذا العمـ منيا إلى جميع العموـ الدنيوية 
 .(73)ألنو روح جميع العمـو واألعماؿ

 ـ1324استخداـ كممة االقتصاد كاف يقتصر قبؿ عاـ ويتضح مما سبؽ أف 
 تفريط في وال إفراط دوف واالعتداؿ ،التوسط حالة عمى عمى المعنى المغوي لمداللة

ـ، درج استخداميا عمى المستوى االصطالحي 1324ومنذ عاـ  .كميا األمور
لمداللة عمى عمـ االقتصاد السياسي. والحديث عف التراث االقتصاد اإلسالمي أو 

منيجًيا لدى الذيف يتحروف الفكر االقتصادي اإلسالمي قبؿ ىذه الفترة غير مناسب 
اء السمؼ تطرقوا إلى واألنسب أف يقاؿ بأف فقي الدقة العممية في كتابة التاريخ.

 ومعاني دالالت التي تحمؿ ،مواضيع الخراج والماؿ والرزؽ والكسب والمعاش
عندىا وسبر أغوارىا وعدـ اختزاليا في مصطمح االقتصاد.  التوقؼ تستحؽ

، يعد خطًأ (anachronism)فاستخداـ مصطمح االقتصاد في زمف غير زمانو 
ة الماضي مف وجية نظر الحاضر. وىذه منيجًيا ينبغي تجنبو ألنو يفضى إلى قراء

أدبيات االقتصاد اإلسالمي أنتجت سمبيات عديدة، أىميا تطويع  في شائعة ظاىرة
النصوص وفًقا لمواقع السائد، ومحاولة إيجاد بديؿ إسالمي لما ىو متداوؿ في 

ؼ إلثبات سبؽ المسمميف في اكتشاؼ الفروض األساسية لـ، والتكمُّ و  ع  السوؽ الم  
أفرزتيا المدرسة النيوكالسيكية مثؿ الندرة والرشد وتعظيـ الربح، بؿ حتى التي 

. وىذا يجّر مف الناحية المنيجية إلى تبني المذىب (71)أحياًنا في األمثمة والعناويف
بناء عمى أف البشرية تتطور وفؽ مسمؾ واحد. وينبغي  (evolutionnism)التطوري 

                                                           

 .111-119، ص11ـ، ـ 1433، أكتوبر مجمة المنار (73)
كافتراض بأف آدـ سميث إقتبس مف أبي حامد الغزالي مثاؿ الدبوس ومف الجويني عنواف  (71)

كتابو "غياث األمـ" ليصير "ثروة األمـ". وينبغي لمثؿ ىذه الفروض أف تبرىف أف آدـ 
سميث كاف يتقف المغة العربية أو أف كتب الغزالي والجويني قد ترجمت في زمف آدـ 

لى لغة كاف يقرؤىا،  أو أنو اقتبسيا مف كتاب ألؼ بمغة يفيميا تمت اإلشارة فيو سميث وا 
 إلى مثاؿ الغزالي أو عنواف الجويني، أو اإلثنيف مًعا.
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تذكر أف تميُّز فقياء السمؼ يتمثؿ في المقاـ األوؿ في تبميغ الكميات ونشر 
. أما المعارؼ التي تتعمؽ بالظواىر االقتصادية مف خالؿ النظر، (79)األصوؿ

ىناؾ فيمكف لمعقؿ البشري أف يصؿ إلييا في أماكف وأزماف مختمفة دوف أف يكوف 
 بالضرورة أخذ الالحؽ عف السابؽ.

 استخدام عمماء اإلصالح لمصطمح االقتصاد دون المصدر "اإلسالمي"
ؽ بعض عمماء اإلصالح مف المسمميف إلى موضوع االقتصاد دوف ربطو تطرَّ 

أىـ منذ نياية القرف التاسع عشر مف  فكاف محمد رشيد رضابالمصدر "اإلسالمي". 
الذي تكوف بو  أف يجعموا ج ؿَّ عنايتيـ في إصالح االقتصاد"دعو إليو القراء يما 

ىذه الدعوة في  ثَّ . ب  (71)"األمة غنية تتصرؼ بثروتيا في القياـ بمصالحيا كما تشاء
في أوؿ  مجمة "المنار"بثيا في  اد، ثـ أع(72)في ذلؾ العيدالمصرية  "المؤيد" جريدة

مجاراة األمـ المتمدنة في األعماؿ النافعة، وطرؽ أبواب عددىا حيث دعا إلى "
كتب  ؟"إلى أي شيء أنت يا مصر أحوج"في مقالة عنوانيا . و (73)"الكسب واالقتصاد

ىي أف جميع األمـ الراقية تنازع أىمو الحياة " ىذا العصرالتي انفرد بيا  ةالحالأف 
مصطمحي المعاش وىذا الربط بيف  .(74)"في المعاش أو االقتصاد كما يقاؿ

واالقتصاد مف قبؿ محمد رشيد رضا يؤكد ما أشار إليو جرجي زيداف سابًقا بأف 
األصؿ في األدبيات العربية واإلسالمية ىو استخداـ مصطمح المعاش، وأف 

 . (33)مصطمح االقتصاد طارئ عمى الفكر العربي واإلسالمي

                                                           

طريق الوصول إلى العمم المأمول ومعرفة القواعد والضوابط عبدالرحمف السعدي.  (79)
 . 44ىػ، ص 1114، عماف: دار المعالي، واألصول

 .971، ص 2، ج 39، ـ 1413إبريؿ  -ىػ 1394ربيع األوؿ  مجمة المنار، (71)

 .إمضاء وبغير" ر.  ـ" بإمضاء محمد رشيد رضا مقاالت فييا يكتب كاف (72)

 .4، ص 1، ج 1، ـ 1343فبراير -ىػ 1311، شواؿ مجمة المنار (73)

 .111، ص 7، ج 13، ـ 1432إبريؿ  -ىػ 1379، صفر مجمة المنار (74)

 .723، ص 1، ج المرجع السابقجرجي زيداف.  (33)
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لمرصاد في مسائؿ وأّلؼ عبدالقادر المجاوي وعمر برييمات كتاًبا بعنواف "ا
نِّؼ لمتدريس في معيد أنشأتو  مدرسة الثعالبية، وىي االقتصاد"، وىو كتاب ص 

 والقضاء المساجد، في ـ إلعداد موظفيف1431السمطات الفرنسية بالجزائر في عاـ 
العربية. وكاف تدريس القانوف يضـ آنذاؾ  والمكتبات األىمي، والتعميـ اإلسالمي،

 فإنو . وجاء في مقدمتو: "وبعد،(31)والقانوف اإلداري واالقتصاد السياسيالقانوف المدني 
 لمعمارة، العالـ ىذا خمؽ اهلل أف عمى النبوية الشريفة واألحاديث القرآنية اآليات دلت لما
 الدنيوية، المعيشة في إلييا ي صار وقوانيف وافرة، اقتصادية تنظيمات عمى تتوقؼ وىي
 االطالع ذلؾ ألجؿ فصعب السامّية، والدواويف الكتب بطوف في م فّرقاً  العمـ ىذا وكاف
 بكؿ لتكوف ،(37)القواعد تمؾ نجمع أف لنا ظير وفوائده، أزىاره واقتطاؼ قواعده، عمى
وقبؿ ظيور مصطمح االقتصاد، استخدـ عبدالقادر المجاوي في كتابو  .(33)عوائد" خير

 .(31)ـ، مصطمح المعاش1322"إرشاد المتعمميف"، المطبوع في عاـ 

وىكذا يتضح أف مصطمح "االقتصاد" استخدـ في األدبيات العربية واإلسالمية 
لينتشر  ربط بالمصدر "اإلسالمي"منذ نػياية القرف التاسع عشر الميالدي دوف أف ي  

بعد ذلؾ تدريجًيا بيف العمماء واألدباء والقائميف عمى الصحؼ ذات التوجو 
 عاـ نشرت في" االقتصاد" عنوانيا مقالة في عمر بف الرحمفعبد اإلصالحي. فدعا

                                                           

 ـ،1443 لمنشر، الجزائر: موفـ ،االستقالل وبعد قبل الجزائر في التعميمزرىوني.  الطاىر( 31)
 .777 ص

 االقتصاد عمـ: "سميماف عمى النحو التالي أبو الوىابعبد قارف ىذا الكالـ بما كتبو( 37)
 المشتقة وغيرىا الفقيية والقواعد والفروؽ حديثًا، والنظائر األشباه وعمـو حديثًا، اإلسالمي

 مستقمة عموًما فأصبحت متناثرة، فقيية جزئيات كانت الفقو، عمـ مف أساًسا والمستخرجة
: اإلسالمي الفقه في البحث منهج سميماف. أبو الوىابعبد ؛ نقال"وقواعدىا بمباحثيا

، ابف ودار المكّية المكتبة: وبيروت مكة ،ونقائصه خصائصه  .31 ص ىػ،1111 حـز

، الجزائر: مطبعة بيير المرصاد في مسائل االقتصاد عبدالقادر المجاوي وعمر برييمات.( 33)
 .17-13ـ، ص ص: 1431فونتانا الشرقية، 

 .17-13ـ، ص ص: 1322، القاىرة: المطبعة الوىبية، إرشاد المتعممين عبدالقادر المجاوي.( 31)



 هـ2341/2344ألربعاء لعاـ اات ر او ح                                   331

 

 

 حركتيا بحياة منوطة أمة كؿ حياة ألف" فيو والتوسع االقتصاد عمـ ـ لدراسة1471
وبالتوازي مع ذلؾ، ظؿ مصطمح "المعاش" شائًعا  .(39)"بمماتو ومماتيا االقتصادية

عند بعض المثقفيف إلى بداية العشرينيات كما يظير في مقالة لعبد الحفيظ 
. فاألصؿ منذ دخوؿ مصطمح االقتصاد في (31)الياشمي بعنواف "األزمة المعاشية"

األدبيات اإلسالمية ىو استخداـ مصطمح "االقتصاد"، وليس "االقتصاد اإلسالمي" 
! وىذه مسألة دقيقة لـ يتنبو ليا مف تعرضوا لنشأة مصطمح  كما ىو شائع اليـو

 االقتصاد اإلسالمي. 
 ظهور مصطمح االقتصاد اإلسالمي

 باإلنجميزيةكتبيا محمد حميد اهلل  مقالة ظير مصطمح االقتصاد اإلسالمي عبر
" األساسية االقتصادية لممشكالت اإلسالمية الحموؿ" عنوانيا ـ،1431في عاـ 
فيو وليد لجيد فردي لـ يتـ  .(33)بحيدر آباد (32)"اإلسالمية الثقافة" في مجمة ونشرت

وذكر محمد حميد اهلل وسمبياتو.  ويجابياتإوضعو بعد الوقوؼ بشكؿ دقيؽ عمى 
بعد أشير مف مناقشتو ألطروحة الدكتوراه في القانوف مصطمح االقتصاد اإلسالمي 

س درَّ ـ. وكاف االقتصاد السياسي ي  1439يناير  31في  (34)الدولي بجامعة باريس
. وبعد رجوعو (13)ـ1322آنذاؾ كمادة إجبارية في كميات القانوف الفرنسية منذ عاـ 

                                                           

 . ـ1471أكتوبر  74، 9، العدد وادي ميزاب صحيفةالرحمف بف عمر. االقتصاد، عبد (39)

 .ـ1471يوليو  79، 112، العدد صحيفة النجاحعبدالحفيظ الياشمي. األزمة المعاشية، ( 31)
(37) Muhammad Hamidullah, Islam’s solution of the basic economic problems: the 

position of labor, Islamic culture (Hyderabad Deccan), Vol. 10, No. 2, April 1936, 

pp. 213-233. 

 حيدر آباد: تعني حرفًيا مدينة حيدر أو المدينة التي بناىا حيدر.( 33)
(39) Muhammad Hamidullah. Documents sur la diplomatie musulmane à l'époque du 

Prophète et des khalifes orthodoxes, préface de Maurice Gaudefroy-

Demombynes, Université de Paris (1896-1968), faculté des lettres, thèse de 

doctorat d'Université, Paris: G.-P. Maisonneuve, 1935. 

(40) Lucette Van Lemesle. L'économie politique à la conquête d'une légitimité 1896-

1937, Actes de recherches en sciences sociales, vol. 47-48, juin 1983, p. 113.  
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يِّف أستاًذا في قسـ الدراسات الشرعية بالجامعة العثمانية، ثـ في إلى حيدر آباد، ع  
 ضمففي القانوف الدولي  امستشارً س فييا حتى اختير درِّ قسـ القانوف الدولي. وظّؿ ي  

. وذلؾ ـ1413 في عاـحيدر آباد إلى األمـ المتحدة  منطقة لتمثيؿ ش كِّؿ وفد رسمي
قبؿ أف تتـ  كيانيا ضمتيا قسًرا إلى اليندحيدر آباد؛ ولكف  تقالؿلعرض قضية اس

محمد حميد اهلل اليجرة إلى فرنسا،  وعمى إثر ذلؾ اختارمفاوضة أعضاء الوفد. 
قامة بباريس لينضـ بعدىا إلى المركز القومي لمبحث العممي كرئيس أبحاث مف واإل

  .ـ حيف وصؿ إلى سف التقاعد1423ـ إلى 1493
 االطالعولعؿ محمد حميداهلل قد استقى فكرة النظاـ االقتصادي اإلسالمي مف 

أعدىا وناقشيا محسف البرازي  (11)بعنواف "اإلسالـ واالشتراكية" هعمى أطروحة دكتورا
 لالنتدابا عً ـ عندما كاف بمده سوريا خاض1474يونيو  2في جامعة باريس في 

 األطروحة ىذه تزاؿ ، ال(13)ونشرىا بباريس البالغة أىميتيا . ورغـ(17)الفرنسي
 ليا اإلشارات بعض نجد حيف لدى الباحثيف الناطقيف بالعربية والفرنسية، في مجيولة

، حسب بعض الباحثيف ومف أىـ ما تميزت بو .(11)واأللمانية االنجميزية األدبيات في
 واالشتراكيةالتطرؽ ألوؿ مرة في بحث أكاديمي لمعالقة بيف اإلسالـ  األوروبييف،

تتعارض مع قواعد الفقو  -بنفييا لمممكية الفردية  - االشتراكيةواالستنتاج بأف 

                                                           
(41) Mouhssine Barazi. Islamisme et socialisme, thèse de doctorat, faculté de droit et 

des sciences économiques, université de Paris (1896-1968), présentée et soutenue 

le 7 juin 1929. 

 ـ.1411إلى عاـ  1473لإلنتداب الفرنسي مف عاـ  ظمت سوريا خاضعة( 17)
(43) Mouhssine Barazi. Islamisme et socialisme, Paris: Librairie orientaliste Paul 

Geuthner, 1929. 

(44) D.S.M. Islamisme et socialisme par Mouhssine Barazi, 1929, Journal of the 

Royal Asiatic Society, Vol. 64, Issue 01, January 1932, pp. 151-152; Johannes 

Wallacher, Michael Reder, Tobias Karcher. Unternehmensethik im 

Spannungsfeld der Kulturen und Religionen, Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 

2006, pp. 53-54; Richard Martin, Abbas Barzegar. Islamism: Contested 

Perspectives on Political Islam, Stanford University Press, 2009, p. 158; Werner 

Ende, Udo Steinbach. Islam in the World Today: A Handbook of Politics, 

Religion, Culture, and Society, Cornell University Press, 2010, p. 131.  
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، وأف الرفاه االجتماعي لألمة (19)ىذا الحؽاإلسالمي بينما يقر الكتاب والسنة 
اإلسالمية يشكؿ أحد أىداؼ اإلسالـ. كما احتوت األطروحة عمى البذور األولى لما 
أصبح في وقت الحؽ يعرؼ بالنظرية االقتصادية في اإلسالـ ويتـ تصنيفيا عادة 

أىمية  . وفيما يتعمؽ بتاريخ األفكار، تكمف(11)واالشتراكيبيف النظاميف الرأسمالي 
األطروحة في إنكارىا لالستشياد بنصوص اإلسالـ أو بوقائع مف تاريخو لتبرير 

. ونجد فكرة تػميُّز النظاـ االقتصادي اإلسالمي عف (12)وجود اشتراكية إسالمية
"عف خمفية  عند محمد حميد اهلل في مقالة بالفرنسية واالشتراكيالنظاميف الرأسمالي 

 االقتصادي النظاـ إف: "ـ1491 عاـ نشرت فيالسياسة الخارجية لباكستاف" 
 المادية األيديولوجية مع يتفؽ أف لإلسالـ يمكف وال مستقؿ، نظاـ ىو (13)اإلسالمي

وىذا ي فنِّد طرح تيمور كوراف القائؿ  .(14)الشيوعييف" أو بالرأسمالييف األمر تعمؽ سواء
 . (93)بأف فكرة االقتصاد اإلسالمي ظيرت في بداية األربعينيات

وفي بداية الثالثينيات ظيرت كتابات تربط االقتصاد بالفكر العربي عبر 
سمسمة مف المقاالت عنوانيا "الفكر االقتصادي العربي في القرف الخامس عشر" 
لمحمد صالح، عميد كمية الحقوؽ بجامعة القاىرة سابًقا، تناوؿ فييا آراء ابف خمدوف 

نشرت مقالة بعنواف "نظرية االقتصاد . وفي السياؽ نفسو (91)والمقريزي والدُّلجي
 .(97)ـ1432عند البيروني" لمحمد يحي الياشمي في عاـ 

                                                           
(45) D.S.M. op. cit, p. 151.  

(46 ) Richard Martin, Abbas Barzegar, op. cit.; Werner Ende, Udo Steinbach, op. cit.  

(47) Werner Ende, Udo Steinbach, op. cit.  

(48) Système d'économie islamique. 

(49) Muhammad Hamidullah. La politique étrangère du Pakistan et son arrière-plan, 

Politique étrangère, 16(2), 1951, p. 139. 

(50) Timur Kuran. Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism, 

Princeton: Princeton University Press, 2004, pp. 84-85. 
مجمة القانون محمد صالح. الفكر االقتصادي العربي في القرف الخامس عشر، ( 91)

-319ـ، ص ص: 1433؛ مارس 113-339ـ، ص ص: 1437مايو ، واالقتصاد
 .334-299ـ، ص ص: 1433؛ أكتوبر 313

، مجمة المجمع العممي العربيالبيروني،  عند االقتصاد محمد يحي الياشمي. نظريات( 97)
 .119-191، ص ص: 17-11، ع 19ـ، ـ1432
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ومنذ نياية الثالثينيات برزت كتابات بمغات مختمفة تربط اإلسالـ باالقتصاد، 
ـ( لحفظ 1434)كتاب "إسالـ كا اقتصادي نظاـ" )نظاـ اإلسالـ االقتصادي( منيا 

سالمي معاشيات" )االقتصاد اإلسالمي( ، ومقالة "إ(93)الرحمف سيوىاروي
، وكتاب "عمـ االقتصاد في اإلسالـ" (91)ـ( لعبدالرحمف محمد خاف1411)
ـ( 1412، وكتاب "اإلسالـ واألوضاع االقتصادية" )(99)ـ( ألحمد محمود1412)

لمخموؼ  ـ(1413، وكتيب "فتوى شرعية في شئوف اقتصادية" )(91)لمحمد الغزالي
، ومقالة "مدخؿ لفمسفة اإلسالـ االقتصادية" (92)مصريةحسنيف مفتي الديار ال

، وكتاب "االقتصاد في ضوء اإلسالـ" (93)ـ( ألحمد الرحمف عموي1493)
، وكتاب "النظاـ االقتصادي في (94)لمحمد محمد إسماعيؿ عبده ـ(1491)

 الغرب ونظاـ اإلسالـ"، ومقالة (13)لتقي الديف النبياني ـ(1497اإلسالـ" )
ـ( لمحمود بوزوزو استخدـ فييا عبارة النظاـ االقتصادي القائـ 1493) "االقتصادي

ـ( 1492، ومقالة "جوانب مف االقتصاد اإلسالمي" )(11)عمى المبادئ اإلسالمية
، وكتاب "بناء االقتصاد في اإلسالـ" لزيداف أبو المكاـر (17)لمحمد عبداهلل العربي

                                                           

 :ر مف خالؿ العنواف التاليـ كما يظي7331ترجـ الكتاب إلى المغة اإلنجميزية وطبع في عاـ ( 93)
Hafz-ur-Rehman Savharvi. The Economic System of Islam, Lahore: Idara-e-Islamiat, 2001. 

، فبراير 7، ع17)دليي(، ـ مجمة برهانعبدالرحمف محمد خاف. إسالمي معاشيات، ( 91)
 .31-72ـ، ص ص: 1411

(55) Ahmad Mahmud. Economics of Islam, a comparative study, Lahore: M. Ashraf, 1947.  

 ـ.1412، القاىرة: دار الكتاب العربي، اإلسالم واألوضاع االقتصاديةمحمد الغزالي. ( 91)

، القاىرة: مطبعة مصطفى البابي فتوى شرعية في شئون اقتصاديةمخموؼ حسنيف. ( 92)
 ـ.1413الحمبي، 

(58) Ahmadur Rahman Alavi. An Introduction to the Economic Philosophy of Islam, 

Islamic Literature (Lahore), 2(4), April 1950, pp. 25-34. 

، القاىرة: جامعة فؤاد، جمعية االقتصاد في ضوء اإلسالممحمد محمد إسماعيؿ عبده. ( 94)
بة االسكندرية ضمف مشروع رقمنة ـ، نقال عف موقع مكت1491الدراسات اإلسالمية، 

 مميوف كتاب عبر الرابط التالي:
 http://dar.bibalex.org/webpages/mainpage.jsf?BibID=345722 

 .ـ1497، القدس: منشورات حزب التحرير، النظام االقتصادي في اإلسالمتقي الديف النبياني. ( 13)
، 9العدد)الجزائر(،  المنار صحيفةاالقتصادي،  الغرب ونظاـ اإلسالـمحمود بوزوزو. ( 11)

 .3ـ، ص 1497أبريؿ  73

(62) Muhammad Abdullah Al-Arabi. Some Aspects of Islamic Economics, Islamic 

Thought (Aligarh), 6(2), March-April, 1957, pp. 8-19. 
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لياقوت  "اإلسالـ في قتصادياال لمنظاـ الكبرى الخطوط"، ومحاضرة (13)ـ(1494)
 والوسائؿ الفمسفة االقتصادية: اإلسالـ ، وكتاب "نظرية(11)ـ(1494العشماوي )
، وكتاب "المبادئ االقتصادية (19)ـ(1413سميماف ) أبو الحميد لعبد المعاصرة"
ـ( لمحمد باقر 1411، وكتاب "اقتصادنا" )(11)ـ( لسيد أحمد عمي1411لإلسالـ" )

، وكتاب (12)ـ( لرافع الديف1413"أسس االقتصاد اإلسالمي" )الصدر، ومقالة 
، وكتاب (13)ـ( ألحمد شمبي1411"السياسة واالقتصاد في التفكير اإلسالمي" )

، ومقالة "أىمية االقتصاد في (14)ـ( ألحمد الشرباصي1419"اإلسالـ واالقتصاد" )
االقتصاد  ، وكتاب "خطوط رئيسية في(23)ضوء السنة" لسيد مناظر حسف الجيالني

 . (21)ـ( لمحمود أبو السعود1419اإلسالمي" )

                                                           

(13 ) .  ـ.1494، القاىرة: دار العروبة، بناء االقتصاد في اإلسالمزيداف أبو المكاـر
المحاضرات اإلسالـ، ضمف  في االقتصادي لمنظاـ الكبرى العشماوي. الخطوط ياقوت( 11)

، القاىرة: جامعة باألزهر اإلسالمية لمثقافة العامة لإلدارة األول الثقافي لمموسم العامة
 .ـ1494 األزىر،

، القاىرة: المعاصرة والوسائل الفمسفة االقتصادية: اإلسالم نظريةعبدالحميد أبو سميماف. ( 19)
 .ـ1413دار مصر لمطباعة، 

 (cognitive process)فائدة: مف األبحاث الجديرة باالىتماـ، استكشاؼ العمميات االدراكية      
التي أدت إلى ربط اإلسالـ باالقتصاد. فعمى سبيؿ المثاؿ قاؿ عبدالحميد أبو سميماف في 

(: 4معرض حديثة عف  كتاب "بناء االقتصاد في اإلسالـ" لمشيخ زيداف أبو المكاـر )ص 
"وال يسعني إال أف أعبر عف شكري لما قدمو لي ىذا الكتاب القيـ ومؤلفو مف عوف في 

 .سالمية االقتصادية"البحث عف النصوص اإل
(66) Syed Ahmad Ali. Economic Foundations of Islam. A Social and Economic 

Study, Calcutta: Orient Longmans, 1961. 

، 1ـ، ج3باليند(،  اؤ)لكن البعث اإلسالمي مجمةرافع الديف. أسس االقتصاد اإلسالمي، ( 12)
 .13-37ـ، ص ص: 1413سبتمير 

 .القاىرة: مكتبة النيضة المصرية، السياسة واالقتصاد في التفكير اإلسالمي (ـ1411) أحمد شمبي( 13)

 والنشر. لمطباعة القومية الدار، القاىرة: اإلسالم واالقتصاد (ـ1419) أحمد الشرباصي( 14)

مجمة البعث أىمية االقتصاد في ضوء السنة،  (ـ1419) سيد مناظر حسف الجيالني( 23)
 .11-99، ص ص: 1، ع13، ـ(باليند اؤلكناإلسالمي )

، بيروت: مطبعة خطوط رئيسية في االقتصاد اإلسالمي (ـ1419) محمود أبو السعود( 21)
 معتوؽ إخواف.
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وعمى مستوى المقاءات العممية، نظمت ندوة لمناقشة "المبادئ االقتصادية في 
اإلسالـ" عقدىا المجمس األعمى لرعاية الفنوف واآلداب والعموـ االجتماعية بالقاىرة 

لمفكر االقتصادي ، وتمتيا ندوة عف "العناصر المعاصرة (27)ـ1412في يناير 
واالجتماعي في اإلسالـ" نظمتيا جمعية الطمبة المسمميف في شماؿ القارة األمريكية 

 .(23)ـ1413أبريؿ  17في والية إنديانا بالواليات المتحدة في 

ـ مادة "الفكر 1411وفيما يخص التدريس، استحدثت جامعة األزىر في عاـ 
ية التجارة )ضمف مواد البكالوريوس( االقتصادي في اإلسالـ" لتدرس في كميتيف: كم

وكمية الشريعة )ضمف مواد دبمـو السياسة الشرعية بقسـ الدراسات العميا(، ثـ تحولت 
 عمماء . وفي مؤتمر(21)ـ1427إلى مسمى مادة "االقتصاد اإلسالمي" ابتداًء مف عاـ 

بضرورة ـ، صدرت توصية 1427 سبتمبر 4 في بالقاىرة المنعقد السابع، المسمميف
. ولـ (29)تدريس مادة االقتصاد اإلسالمي بمختمؼ معاىد وجامعات العالـ اإلسالمي

تجد ىذه التوصية سبيميا إلى التنفيذ إال عقب المؤتمر العالمي األوؿ لالقتصاد 
 .ـ1421فبراير  71إلى  71مف  اإلسالمي الذي نظمتو جامعة الممؾ عبدالعزيز

ر في ظيمصطمح االقتصاد اإلسالمي بناء عمى ىذه المعمومات، يتضح أف 
، وفي عاـ ـ بالمغة األردية1411ـ بالمغة اإلنجميزية، وفي عاـ 1431عاـ 
ـ في 1411في عاـ  ـ بالمغة الفرنسية. أما في المغة العربية، فقد استخدـ1491

                                                           

االقتصاد المذىب االقتصادي في اإلسالـ، ضمف كتاب  (ـ1433) محمد شوقي الفنجري( 27)
اإلسالمي، جدة: المركز ، بحوث مختارة مف المؤتمر العالمي األوؿ لالقتصاد اإلسالمي

 .34العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، ص 

(73) Aspects of Economic and Social Thinking in Islam, Moslem Students 

Association, Holiday Hills, Indiana, April 12, 1968. 

االقتصاد  ذاتية السياسة االقتصادية اإلسالمية وأهمية (ـ1423) محمد شوقي الفنجري( 21)
 .11المصرية، ص  ، القاىرة: المكتبة األنجمواإلسالمي

، الرياض: دار عكاظ، المذهب االقتصادي في اإلسالم (ـ1431) محمد شوقي الفنجري( 29)
 .133، ص 1اليامش 
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ـ، وكعنواف لكتاب في عاـ 1411، وكعنواف لمقالة في عاـ كتاب "اقتصادنا"
أنو لـ يكف متداوال عمى نطاؽ واسع إما لعدـ استقرار ـ، مما يدؿ عمى 1419

في األصؿ  فاالصطالح. (polysemic)معالمو الداللية أو الحتمالو أكثر مف معنى 
 عمى وضع شيء أو أمر مخصوص. االتفاؽىو 

 والترجمة األيديولوجية  (21)بين الترجمة الثقافية
في ترجمة كتاب "المقدمة" البف خمدوف مف العربية إلى الفرنسية في عاـ 

كممة المعاش تارة بعبارة  (William de Slane)ـ، ترجـ ولياـ دي سالف 1313
(moyens de se procurer la subsistence)  أي طرؽ الحصوؿ عمى الرزؽ، وتارة

، (22) أي العمؿ لكسب قوت الحياة (travailler pour gagner sa vie)أخرى بعبارة 
إيؼ الكوست في حيف يرى  .(23)ولـ يستخدـ في ىذيف الموضعيف كممة اقتصاد

(Yves Lacoste) براىيـ  (24)أف ابف خمدوف ىو مؤسس عمـ االقتصاد السياسي وا 
بف خمدوف بمؤسس أو أبي االقتصاد اإف وصؼ . (33)عويس أنو أبا عمـ االقتصاد

عمى ىذا المنواؿ يحصره في قالب المنظومة المعرفية لمفكر االقتصادي السائد 
(mainstream) مف أسس فكره  ويحدُّ األوروبية، الثقافية ، بناء عمى المركزية

ودالالتو وأبعاده. وىذا التحميؿ ينطبؽ أيًضا عمى مفيـو العمراف البشري الذي 
                                                           

الترجمة الثقافية ىي إحدى طرؽ التواصؿ التي تمكف مف التعرؼ عمى ثقافة اآلخر ( 21)
ـ دوف تكييفيا عمى قيـ وخصوصياتياوىويتيا ومكوناتيا   .ثقافة المترج 

(77) Ibn Khaldoun. Les  Prolégomènes, traduits en Français et commentés par William 

Mac Guckin de Slane, troisième partie, Paris: Institut de France, 1863, p. 4 et p. 448. 

 ابتغاء" واصطالًحا بو، ي تعيَّش أو يعاش ما لغوًيا خمدوف ابف عند المعاش كممة تعني( 23)
 بيروت، مكتبة، المقدمة؛ ينظر عبدالرحمف ابف خمدوف. "تحصيمو في والسعي الرزؽ
 .337ـ، ص 1431 ،القمـ

(79) Yves Lacoste. Maghreb, peuples et civilisations, Paris: La Découverte, 1995, p. 17. 
(80) Ibrahim M. Oweiss. Ibn Khaldun, the Father of Economics, George Nicholas 

Atiyeh. Arab Civilization: Challenges and Responses. Studies in Honor of 

Constantine K. Zurayk, State University of New York, 1988, 112-127. 
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جتماع اإلنساني ويشمؿ شتى الجوانب التي تمبي حاجاتو المادية يتناوؿ اال
 عمؿ ، وىو يتضمف كؿّ (31)والمعنوية. فمفيوـ اإلعمار أعـ مف مفيوـ االقتصاد

 بواجب القياـ إلى ييدؼ معنوًيا، أو كاف مادًيا واإلصالح بالصالح متصؼ إنساني
  .(37) ألداء حقوؽ اهلل وحقوؽ العباد األرض في الخالفة

مف جية أخرى، يميؿ بعض الباحثيف مف الناطقيف باألردية إلى ترجمة 
، وبعضيـ (33)بكممة "معاشيات" (economics)أو  (political economy)مصطمح 

اآلخر بكممة "اقتصاديات" أو "عمـ االقتصاد". ومف الغريب أف يستخدـ مصطمح 
التقميدي رغـ أف "إسالمي معاشيات" لتمييز االقتصاد اإلسالمي عف االقتصاد 

مصطمح عمـ المعاش سابؽ لمصطمح عمـ االقتصاد. فمف المفترض أف يتأثر 
الالحؽ بالسابؽ وليس العكس. والظاىر أف عمماء شبة القارة اليندية ومثقفييا الذيف 

استخدموا في كتاباتيـ باألردية  (31)سنحت ليـ فرصة قراءة بعض المجالت العربية

                                                           

وأسسها في الفكر اإلسالمي النظريات االقتصادية عند ابن خمدون عبدالمجيد أمزياف. ( 31)
 .ـ1431، الجزائر: الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، والواقع االجتماعي

، المعرفة إسالمية مجمةالوحي،  نصوص الكوف في ضوء الدغاميف، إعمار خميؿ زياد( 37)
 .13-73 ـ، ص ص:7333 ،91 العدد

، جدة: القتصاد اإلسالميثبت ببميوغرافيا مراجع معاصرة في امحمد نجاة اهلل صديقي. ( 33)
 .14-11ـ، ص ص: 1433مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، 

Muhammad Nejatullah Siddiqi. Muslim Economic Thinking: A Survey of 

Contemporary Literature, Leicester: The Islamic Foundation and Jeddah: 

International Center for Research in Islamic Economics, 1981, pp. 83-87. 

السيما مجمة المنار التي كانت ذائعة الصيت في شتى مناحي العالـ اإلسالمي، وقد  (31)
 في المتمدنة األمـ "مجاراة ـ، كما أشير سابًقا، إلى1343دعت في عددىا األوؿ في عاـ 

كتابات ويشير جرجي زيداف أف ال .واالقتصاد" الكسب أبواب وطروؽ النافعة، األعماؿ
عف االقتصاد السياسي كانت تنقؿ مف األدبيات األوروبية إلى العربية تمخيًصا في 
الصحؼ والمجالت، ثـ انتقؿ األمر إلى التأليؼ في كتب مستقمة، ينظر جرجي زيداف. 

 .723، ص 1، ج المرجع السابق
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محمد إقباؿ وحفظ الرحمف سيوىاروي. أما الذيف لـ  مصطمح االقتصاد كما ىو حاؿ
 .تسنح ليـ الفرصة، فيبدو أنيـ درجوا عمى استخداـ مصطمح المعاش

 
 
  

 

 .السياسي وعمم االقتصاد من االنجميزية إلى األردية (. ترجمة مصطمح االقتصاد1شكل )
 

، لكف (39)وال ندري متى وكيؼ دخؿ مصطمح المعاش إلى المغة األردية
الواضح أف ىناؾ كتابات حديثة باألردية تربطو بما جاء في مقدمة ابف خمدوف 

ـ(، "معاشيات بر ابف خمدوف 1432يأتي في مقدمتيا: سيد مبارز الديف رفعت )
ـ(، ابف 1417االت" )آراء ابف خمدوف عف المعاش( ومحمد عبدالقادر )كى خي

. كما أف ىناؾ (31)خمدوف كى معاشي خياالت" )اآلراء المعاشية البف خمدوف(
 ـ(، "شاىو1493كتابات تربطيا بمفيوـ العمراف الخمدوني منيا عبيداهلل سندي )

الدىموي وفمسفتو في ومعاشيات" )اإلماـ ولي اهلل  عمرانيات فمسفو كا اهلل ولي
 .(32)العمراف والمعاش(

                                                           

وتعني العسكر  ،(ordu)تجد تسميتيا مف الكممة التركية (urdu) المغة األردية أو األردو ( 39)
أو المخيـ العسكري. وبالتالي فإف كممة األردو تعني حرفًيا لغة العسكر. وىي مف الناحية 
التاريخية لغة مسممي اليند تولدت تدريجًيا في وسط جيش المسمميف واألسواؽ الشعبية في 

عربية عيد الخالفة العثمانية، لذلؾ فيي تكونت في األساس مف المغة المحمية والفارسية وال
 وبعض الكممات التركية.

(86) Siddiqi, op. cit, p. 122. 

(87) Siddiqi, op. cit, p. 124. 

  political economy    األردية(معاشيات(   

 اقتصاديات أو عمـ االقتصاد )األردية(                               
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وتجدر المالحظة أف أبا األعمى المودودي لـ يستخدـ في عناويف كتاباتو 
مصطمح "إسالمي معاشيات" )االقتصاد اإلسالمي( كما يوىـ بذلؾ بعض 
المنتسبيف إليو أو المنتقديف لو. ويظير ذلؾ جميِّا مف خالؿ العناويف التالية: "انساف 

ر اسكا اسالمي حؿ" )مشكمة اإلنساف في االقتصاد وحميا و ي مسألة أكا معاش
، "إسالـ أر جديد معاشي نظريات" )اإلسالـ ونظـ (33)ـ(1411اإلسالمي( )

و"قرآف كى معاشي تعميمات" )تعاليـ القرآف في  (34) ـ(1494) االقتصاد المعاصرة(
 . (43)ـ(1414االقتصاد(، ومعاشيات إسالـ )االقتصاد في اإلسالـ( )

وبيذا حصؿ توافؽ بيف بعض األوروبييف والمسمميف، فترجـ األوروبيوف 
مصطمح عمـ المعاش باالقتصاد السياسي، وترجـ المسمموف مصطمح عمـ 

ثنيف معا مـ المعاش أو عمـ االقتصاد أو االاالقتصاد بحسب المغة المترجـ ليا بع
(. بالنسبة لممسمميف 1رقـكما ىو الحاؿ في األردية رغـ تبايف األسباب )جدوؿ 

الغرض ىو بياف أف اإلسالـ كاف سباًقا في التطرؽ إلى االقتصاد ومسائمو 
األساسية وفؽ مسمؾ قائـ عمى ردود فعؿ إليجاد مقابؿ إسالمي لما ىو سائد عند 

 األدبيات العربية واإلسالميةاألوروبييف، وىي مف الظواىر المستفحمة في 
، فيتمثؿ في دمج الطروحات غير األوروبية في . أما غرض األوروبييفالمعاصرة

                                                           

ـ ضمف تظاىرة نظمتيا جمعية الثقافة والتاريخ 1411أكتوبر  73وىي محاضرة ألقيت في ( 33)
 اإلسالمي في جامعة عميكره باليند؛ نقال عف المرجع التالي:

C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs et Charles Pellat. Encyclopédie de 

l’Islam, Leiden et Paris: E.J. Brill et G. P. Maisonneuve Larose S.A., 1989, fascicule 

11, p. 864. 

ببميكيشتر، ، الىور: إسالمؾ نظريات معاشي جديد أر إسالمأبو األعمى المودودي. ( 34)
 ، وىو متوفر عمى الرابط االلكتروني التالي:ـ1494

http://www.quranurdu.com/books/urdu_books/09%20islam%20aur%20jadeed%

20muaashe%20nazaryat.pdf 
، وىو متوفر ـ1414، الىور: إسالمؾ ببميكيشتر، معاشيات اسالمأبو األعمى المودودي. ( 43)

 التالي:عمى الرابط االلكتروني 
 http://www.quranurdu.com/books/urdu_books/19%20Moasheeyat-e-islam.pdf 
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 عف (Jack Goody) غودي جاؾ سجمو ما فضاء االقتصاد السياسي. مما يؤكد
مركزي وفرض تصورىـ عمى بقية  منظور مف التاريخ كتابة إلى األوروبييف ميؿ
إفراغ  وىي واحدة، نتيجة إلى الطرفيف كال ومف خالؿ ىذا المنحى يصؿ .(41)العالـ

الذاتي. وىذا ما دفع بعض المفكريف  محتواىا مف األوروبية غير المعارؼ
األوروبييف إلى االستنتاج بأف المنتسبيف إلى االقتصاد اإلسالمي لـ يأتوا بجديد، 

نما يعيدوف تغميؼ المنتجات المتداولة في السوؽ المعولـ بغالؼ إسالمي يقوؿ  .وا 
في كتابو "تغريب العالـ": "إف مضموف ما يسمى  (Serge Latouche)سارج التوش 

. (47)لمغاية" محدوًدا يزاؿ ال تماًما، فارًغا يكوف أف باالقتصاد اإلسالمي دوف
 ال تزاؿ ، بناء عمى ما ظير مف تطبيقات،والمقصود أف معالـ ىويتو المعرفية

ي الرؤية. وقد أكد عمى ىذه النقطة عمر شابرا ف وضوح وعدـ الضبابية تشوبيا
الجمسة االفتتاحية لورشة "مستقبؿ االقتصاد اإلسالمي" التي نظميا معيد االقتصاد 

 ـ.7317نوفمبر  13-17اإلسالمي بجامعة الممؾ عبدالعزيز في 

 .(. ترجمة لكممات المال والرزق والكسب والمعيشة واالقتصاد إلى ثالث لغات1جدول )

 العربية  األردية نجميزيةاإل الفرنسية

argent, avoir, bien, 

fortune, richesse 

money, asset, good, 

fortune, wealth 
 ماؿ ماؿ

subsistance, ce dont on 

bénéficie 

sustenance, 

subsistence, livelihood 
 رزؽ رزؽ

acquisition, avantage, 

bénéfice, gain 

acquisition, advantage, 

benefit, gain 
 كسب أو كسب كمائي

vie, manière / moyen 

de vivre, gagner sa vie 

life, way to live, make 

a living 
 معاش معاشي

économie economy اقتصاد اقتصاد 

sciences économiques economics عمـ االقتصاد معاشيات، اقتصاديات 
                                                           

، 'The Theft of History'، ترجمة محمد محمود توبة لكتاب سرقة التاريخجاؾ غودي. ( 41)
 .19ـ، ص 7313الرياض: مكتبة العبيكاف، 

(92) Serge Latouche. L’occidentalisation du monde, Paris : La Découverte, 2005, p. 18. 
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 أثر تبني مصطمح االقتصاد اإلسالمي من قبل بعض الجماعات اإلسالمية 
حميد اهلل مصطمح "االقتصاد اإلسالمي" في فترة كانت تعيش  استخدـ محمد

تحت وطأة االستعمار البريطاني. وبالمقارنة يتضح  (43)فييا بالده حيدر آباد دكف
أف عبدالقادر المجاوي وعمر برييمات اقتصرا عمى استخداـ مصطمح "االقتصاد" 

مف أف مضموف دوف ربطو بالمصدر "اإلسالمي" لمتخصيص أو التمييز بالرغـ 
ومف أف بالدىما الجزائر كانت تعيش تحت وطأة االستعمار الكتاب كاف إسالمًيا، 

يًما في الحالة األولى الفرنسي. وىذا يدؿ عمى أف االستعمار كاف عنصًرا تفسيرًيا م  
وبدرجة أقؿ في الحالة الثانية. ويبدو أف العامؿ التفسيري األكثر ثقاًل يتمثؿ في 

 ،باسترجاع الحكـ اإلسالمي ،ي منيج اإلصالح مف أعمى اليـرالحالة األولى ف
. أما في أو حموؿ جاىزة بغض النظر عف خصائص كؿ مجتمع ،وتطبيؽ مبادئ

 ال المجتمعات إصالح الحالة الثانية، فكاف التركيز عمى إصالح الفرد بناء عمى أف
 بحثنا ضوعمو  ىو الشخصي يقوؿ المؤلفاف: "واالقتصادأفرادىا.  بصالح إال يتـ
 يعتبر أف األمة أفراد مف فرد كؿ ]...[ فعمى أىميتو، القارئ ليعمـ الرسالة ىذه في
 في جاء ما الفردي االقتصاد عمى التركيز ىذا . ويؤكد(41)المقدمة" ىذه في قمناه ما

برييمات وىو يخاطب  عمر لمشيخ" الفرنسي الفقو في السوي النيج" كتاب خاتمة
 يقابؿ أف الكتاب ىذا ففائدة الناس، مطمؽ أعني العمـو جية مف أما: "طالبو
 راحتيـ عمى بالمقابمة فيستدؿ روبييفو األ وعند عندنا المنزلية الحياة بيف الطالب

 منزلنا، تدبير وسوء إفراطنا أو وتفريطنا تعبنا وعمى منزليـ تدبير وحسف واقتصادىـ
. لألوالد والسيما واالستقباؿ الحاؿ في أوالده وأـ لنفسو باألنسب الجانبيف مف فيأخذ

  .(49)"يدبر كيؼ يعرؼ ال منا والنادر مستقبميـ في التدبر عف غفمة في منا فالغالب
                                                           

تسمى حيدر آباد دكف أي حيدر آباد الجنوبية تميًزا عف مدينة حيدر آباد التي تقع فيما ( 43)
 يسمى اليـو بباكستاف.

   .13، ص المرجع السابقعبدالقادر المجاوي وعمر برييمات. ( 41)

بيير فونتانا الشرقية، ، الجزائر: مطبعة النهج السوي في الفقه الفرنسويعمر برييمات. ( 49)
 .13ـ، ص 1433
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الذي يستند إلى مرجعية  ياالقتصاد الفكرعالوة عمى ذلؾ، يظير أف ارتباط 
األربعينيات قد أدخميا في دوامة بداية منذ  السياسيةببعض الجماعات  ةإسالمي

وانعكس ذلؾ  .حتى اآلف األيديولوجية التي لـ تستطع االنفكاؾ عنيا الصراعات
منيا باإلنشائية  غير قميؿسمًبا عمى كتابات االقتصاد اإلسالمي التي اتسـ 

والعاطفية واالستشياد باآليات القرآنية، واألحاديث النبوية خارج السياؽ المحدد 
لى حد اآلف، قمما يتـ الحدي ث عف االقتصاد اإلسالمي دوف استحضار لدالالتيا. وا 

النظاـ االقتصادي التقميدي عمى المستوى المنيجي والنظري والتطبيقي. وكأف 
االقتصاد اإلسالمي يستمد ماىيتو في المقاـ األوؿ مف ردود الفعؿ وليس مف ذاتيتو 

، والقطاعات والمؤسسات ،بما يحققو مف إنجازات ممموسة تعود بالنفع عمى األفراد
. وىذا يجرنا إلى تناوؿ إيجابيات بشكؿ عاـ والمجتمعات ماتية،إلنتاجية والخدا

 تسمية االقتصاد اإلسالمي وسمبياتيا. 
 وسمبياتها" إيجابيات عبارة "االقتصاد اإلسالمي

بحتة. وىذا  مفسدة وال بحتة، مصمحة يوجد لكؿ شيء مصمحة ومفسدة، فال
 تمؾ التي تتضمف النعت اإلسالميينطبؽ أيًضا عمى األلفاظ والمصطمحات حتى 

، ألف العبرة ليست في ذات المفظ، ولكف في ما ي ربط أو تستمد شرعيتيا الرمزية منو
السيما عندما أضحت كممة اإلسالـ  ،مدى استخدامو في الموضع الالئؽ بو، و بو
البرغـ مف شيوعيا النسبي، تبقى . ف(41)لترويج السمع والخدماتأحياًنا ؿ ستغَّ ت  

                                                           
(96) Patrick Haenni. L'Islam de marché, Paris: Seuil, 2005. 

ـ، تعد الطالبة خديجة بوديف رسالة دكتوراة عنوانيا "إسالـ السوؽ 7333ديسمبر  11منذ 
والرىانات وسمعنة اإلسالـ في فرنسا: ظيور فاعؿ جديد عمى الساحة الرأسمالية )بيف األخالقيات 

 .3الجديدة ذات الطابع االجتماعي واالقتصادي والسياسي(، جامعة إيكس مرسيميا 
Boudine Khadidja. L'Islam de marché et la marchandisation de l'Islam en France. 

L'émergence d'un nouvel acteur sur la scène capitaliste: le consommateur musulman 

(entre éthique et nouveaux enjeux socio-économiques et politique), projet de thèse en 

Science politique en préparation à l'université d'Aix Marseille 3. 
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لو  ، مرتبط بظروؼ معينة،"االقتصاد اإلسالمي" اجتياًدا داللًيا معاصًرا تسمية
ذا تجاوزت سمبيات استخداـ المصطمحات إيجابياتيا يتحتـ إ يجابياتو وسمبياتو. وا 

بيِّف أف القاعدة المشيورة "ال . مما ي  (42)ضبطيا، بؿ وحتى أحياًنا االستغناء عنيا
، وباألخص إذا أدى ذلؾ إلى (43)" ليست عمى إطالقيااالصطالحمشاحة في 
السمؼ وتفسير معاني عباراتيـ وفؽ مصطمحات حادثة أو فقياء تنزيؿ كالـ 

 كمتيـ ومحاججتيـ بموجبيا، أو التزىيد في مصطمحات درجوا عمييا. امح

رواد ىذه مف إيجابيات تسمية االقتصاد اإلسالمي، عمى حد تصور بعض 
االقتصادي واالعتزاز بو لبناء نظاـ ، إطالع المسمميف عمى تراثيـ المدرسة

 اقتصادي إسالمي بديؿ يتوافؽ مع قيميـ ومبادئيـ وأخالقيـ.

ومف إيجابياتيا التمّيز عف األنظمة االقتصادية المعاصرة. وقد أدى ذلؾ إلى 
 اتخاذ النظرية التقميدية الركيزة األساسية لبمورة التصور اإلسالمي لالقتصاد. ولو

لكانت  المعرفة مستجدات يواكب الطريقة بيذه اإلسالمي االقتصاد بناء كاف
السمبيات أقؿ. فالخطاب عف االقتصاد اإلسالمي ال يزاؿ في الغالب يستند إلى 

تجاىات جديدة مثؿ االقتصاد السموكي االنموذج النيوكسالسيكي بالرغـ مف ظيور 
(behavior economics( واالقتصاد التجريبي ،)experimental economics)، 

(، واالقتصاد الشبكي computational economicsواالقتصاد الحسابي )
                                                           

 سمبيات يتمثؿ السبب األوؿ في أف: لسببيف عادة يتـ العمـو في المصطمحات عف االستغناء( 42)
ارتباًطا  ارتبط استخداـ المصطمح إيجابياتو، والثاني في أف بكثير تفوؽ استخداـ المصطمح

 :تجاوزه واالستغناء عنو؛ ينظر المرجع التالي تـّ  (paradigm) إرشادي وثيًقا بنموذج
André Tricot, Peut-on et doit-on se passer du concept d'intelligence?, La 

nouvelle revue de l'AIS, n°6, 2ème trimestre, 1999, p. 6. 

، (االصطالح في مشاحة ال) لقوليـ واإليضاح موسى. التقييد بف عمر بف الثاني محمد( 43)
 في مشاحة ال: )قاعدة الجيزاني. حسيف بف ىػ؛ ومحمد1172؛ 77، العدد مجمة الحكمة
 ـ.7334 يوليو /ىػ 1133 رجب ،7 ، العددوالنوازل األصول مجمة، (االصطالح
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(network economics( واالقتصاد العصبي ،)neuroeconomics وىذا قد يعطي .)
 باالىتماـىو جدير  نطباًعا عاًما بأف البحث في االقتصاد اإلسالمي ال يقدـ ماا

 .ي وصؼ باالقتصاد التقميدي لما عتماده عمى قراءات قديمةاإضافة إلى 

بيف بالتمحور  الخمسينياتومف سمبياتيا حصر التأصيؿ اإلسالمي لالقتصاد منذ 
وىذه مرحمة ظرفية ظيرت إلبراز الذات مف . (44)النظاميف الرأسمالي واالشتراكي

 الضروري تجاوزىا.

 اإلسالمي وال زاؿ الجيؿ الجديد مف الباحثيف يردد الخطاب التقميدي أف االقتصاد
النظاميف.  في ما أفضؿ فيو تفرده مع وىو والرأسمالي، االشتراكي النظاميف بيف وسط

ومف المفروض أف يتأثر السابؽ بالالحؽ وليس العكس! وقد سجؿ مارشاؿ ىودغسوف 
(Marshall Hodgson)  بأف لمرأسمالية واالشتراكية سمات مشتركة تجعؿ مف كؿ واحد

 . (133)منيما غير وارد في حقبة سابقة

نجميزية مف قبؿ بات بناء عمى استخداـ التسمية اإلومف السمبيات تصنيؼ الكتا
الجيؿ األوؿ مف االقتصادييف المسمميف الذيف تخرجوا مف جامعات أوروبية وأمريكية، 

ؼ بأنو يكتب بطريقة تقميدية وأف خمفيتو االقتصادية ضعيفة صنَّ ي  فمف لـ يمجأ إلييا 
مواكبة التطورات التي يشيدىا عالـ االقتصاد مف الناحية بحكـ افتقاده القدرة عمى 

 . (131) العممية والتطبيقية

  

                                                           

 ـ.1433، دمشؽ: دار المعارؼ لممطبوعات، اقتصادنا .محمد باقر الصدر( 44)
(100) Marshall Hodgson. L'Islam dans l'histoire mondiale, textes réunis, traduits de 

l'américain et préfacés par Abdesselam Cheddadi, Paris, Actes Sud / Sindbad, 

1998, p. 245. 
(101) Siddiqi, op. cit, p. 2. 
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سميا االقتصاد اإلسالمي إومف السمبيات أيًضا اإليحاء بوجود كمية متجانسة 
. وىذا خطأ منيجي (137)سميا االقتصاد غير اإلسالميإفي مقابؿ كمية متجانسة 

يرجع إلى إىماؿ دراسة الوقائع االقتصادية التي عاشيا المسمموف في ظروؼ زمانية 
، مف الضروري (meso( والبيني )micro) الجزئي متباينة. فعمى المستوييفومكانية 

 ،والثقافة المحميةأف دراسة العالقة بيف الديف واالقتصاد ال تغض النظر عف السياؽ 
بحيث يتسنى الوقوؼ عمى دور القيـ الدينية وقيـ الثقافة المحمية في النشاط 
االقتصادي. وعمى ضوء التفاعؿ بيف القيـ الدينية والثقافية واالقتصادية سوؼ يتحدد 

، فيوجد (macro) نجاح الممارسات التنظيمية أو إخفاقيا. أما عمى المستوى الكمي
سياسية  تسويات مف ناجـ متجذر مؤسسي تراكـ تمخضت عبرتشكيالت متنوعة 

يمكف أف تؤدي إلى مستوى أداء متقارب أحياًنا ومتفاوت أحياًنا أخرى. ومف ىذا 
المنظور، فإف االقتصاد اإلسالمي يعني بدارسة السموؾ االقتصادي الذي يراعي 

ة المفصمة. قواعد الشريعة اإلسالمية الكمية ومقاصدىا العامة وأحكاميا الجزئي
ويدرس ىذا السموؾ في المجتمعات اإلسالمية وفي المجتمعات ذات األقمية المسممة 

الدراسات يتـ إصالح السموؾ االقتصادي في  نتائج وتوصيات ىذهأيًضا. وبناء عمى 
 .والفرص المتاحة الموارد في كؿ مجتمع بصفة تدريجية

  

                                                           

أوضحت بعض الدراسات وجود أشكاؿ متنوعة لمرأسمالية، ينظر عمى سبيؿ المثاؿ ( 137)
 المرجعيف التالييف:

Peter Hall and David Soskice. Varieties of Capitalism: The Institutional 

Foundations of Comparative Advantage, Oxford: Oxford University Press, 

2001. 

Bruno Amable. Les cinq capitalismes. Diversité des systèmes 

économiques et sociaux dans la mondialisation, Paris: Seuil, 2005. 
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 عممية متينة أسس عدم استقرار دالالت مصطمح االقتصاد اإلسالمي عمى
منذ المؤتمر العالمي األوؿ لالقتصاد اإلسالمي، ال زاؿ الباحثوف يطرحوف 
مف المنظور المعرفي التساؤؿ التالي: ىؿ تعني تسمية االقتصاد اإلسالمي بناء 

لتخصص  ةإسالمي رؤيةعمـ بديؿ لعمـ االقتصاد في صيغتو التقميدية، أـ بمورة 
االقتصاد  بدو تسميةففي الحالة األولى، ت. (133)سمو عمـ االقتصاد؟إمشترؾ 

عبارة  أحياًنا مف إستخداـبعض الفقياء ، وىذا ال يمنع أكثر مالئمةاإلسالمي 
أما في  .(139)وفروعيا مثؿ السياسة االقتصادية الشرعية (131)"االقتصاد الشرعي"

، مثؿ "االقتصاد مف منظور إسالمي"الحالة الثانية، فيتـ المجوء إلى عبارات 
"مقاربة إسالمية ، مف زاوية إسالمية" االقتصاد، ""االقتصاد مف رؤية إسالمية"

ر محمد البيي ىذا  لالقتصاد"، "اإلسالـ واالقتصاد"، "االقتصاد في اإلسالـ". وي برِّ
نما ىناؾ  المنحى بما يمي: "ليس ىناؾ اقتصاد إسالمي... وآخر غير إسالمي. وا 

غير اإلسالـ إليو ]...[ ولكف قد تقبؿ كممة نظرة اإلسالـ إلى االقتصاد، ونظرة 
االقتصاد اإلسالمي، إذا قصد بيا االقتصاد وفًقا لمنيج اإلسالـ المؤسس عمى 

. فالمعالجة لمموضوع في تقديره ال تقوـ عمى نظرة شاممة لإلسالـ (131)نظرتو إليو"
لالقتصاد في رسالتو، وعمى النظرة األساسية ليذه الرسالة القائمة عمى إعادة تقييـ 

 . مما يدؿ عمى أف تسمية االقتصاد اإلسالمي لـ تستقر بعد عمى(132)واإلنساف مًعا

                                                           
(103) Monzer Kahf. Definition and Methodology of Islamic economics, Review of 

Islamic Economics, No. 13, 2003, p. 31. 

الدعوة إلى اهلل وما ينبغي أف يتحمى بو الدعاة ضمف  (ـ1349) بف بازا( عبدالعزيز 131)
، المدينة المنورة: الجامعة محاضرات الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة كتاب

 .399اإلسالمية، ص 
بالسياسة اجتهاد عمر بن الخطاب في أرض السواد وصمته  (ـ7333) ( عبداهلل الكيالني139)

 .12، عماف: الدار األثرية، ص االقتصادية الشرعية
 .3-2، ص ص: 7، القاىرة: مكتبة وىبة، ط اإلسالم.. واالقتصاد (ـ1431) محمد البيي (131)
 .3محمد البيي. المصدر السابؽ، ص  (132)
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 جامعة تجربة إلى تطرقو عند دنيا إليو شوقي عممية متينة. وىو إشكاؿ أشار أسس
 العمـو مف مجموعة نعمؿ قالوا: "قاؿ حيث اإلسالمي االقتصاد تدريس في األزىر

 التجارة كميات منياج في ندخؿ قالوا التجارة، تكميا في اإلسالمية االقتصادية
 عند سـاال حتى اإلسالمي؛ االقتصاد سموإ منيج ومنيا االقتصادية، المواد بعض
! فمسفة! نظريات! مبادئ اإلسالمي؟ االقتصاد ما. سيء سـإ المتمعِّف المحمؿ

 واحدة وحاجة صغير شيء اإلسالمي االقتصاد كأف! اإلسالمي الجزئي االقتصاد
وأشار  .(133)!"شيء أي وال التفريع، وال التقسيـ، وال التصنيؼ، وال التوزيع، تقبؿ ال

عند تطرقو لمصطمح االقتصاد اإلسالمي: "مع التسميـ بأحقية وجود في كتاب آخر 
عمـ االقتصاد اإلسالمي. إال أننا نرى أف تقييد أو وصؼ االقتصاد لدينا بيذا 

بسرعة لنقوؿ بعدىا عمـ االقتصاد فقط  الوصؼ ىو مجرد مرحمة نأمؿ أف تنتيي
كما يقاؿ في الغرب والشرؽ. مع مالحظة أف المحتوى والمنيج وأدوات التحميؿ 
كميا تكوف إسالمية، فيو اقتصاد إسالمي مف حيث المضموف دوف أف يسمى 

سـ ابذلؾ، مثؿ الفقو فيو فقو إسالمي دوف أف يشار إلى ذلؾ في عنواف أو 
 سعيح مما سبؽ بأف النعت اإلسالمي وجد مبرره في تضا. وقد (134)الكتاب"
ظمت  مسممة في شبو القارة اليندية السترجاع سيادتيا اإلقميمية بعد أفال الجالية

مسمـ. فكاف الغرض مف استخداـ  حاكـ يحكميا اسالمية إمارة عمى مدى قروف
اـ االقتصادي الذي مصطمح النظاـ االقتصادي اإلسالمي ىو التميز عف النظ

أخرى عبر إدراج مادة  تارة" الجزرة"و ،تارة" العصا" مف خالؿفرضو المستعمر 
وترجمة كتب االقتصاد السياسي التي لقيت  ،في الكميات الدينيةالسياسي االقتصاد 

                                                           

، القاىرة: مركز البحث االقتصادي اإلسالمي واقعه وطموحاته (ـ7334) شوقي دنيا( 133)
 .33كامؿ لالقتصاد اإلسالمي، ص صالح 

، الرياض: مكتبة الخريجي، النظرية االقتصادية من منظور إسالميشوقي دنيا. ( 134)
 .13ـ، ص 1431
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ـّ تمخيصيا أحياًنا في صيتًا ذائًعا بيف األوساط األكاديمية األوروبية ، بعد أف ت
ف أف األصؿ عند عمماء اإلصالح بيَّ عالوة عمى ذلؾ، ت   .الصحؼ والمجالت

اإلسالمي منذ نياية القرف التاسع عشر ىو استخداـ مصطمح "االقتصاد" دوف 
 ربطو بالمصدر "اإلسالمي".

 خاتمة

 مف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا ىذه الورقة ما يمي:

 لكسب واستقروا استخدـ الفقياء عمى مّر قروف مصطمحات الماؿ والرزؽ وا
عمى مصطمح المعاش؛ ومنذ في القروف األخيرة، بناء عمى ما اشتير مف كتابات، 

 ـ، حّؿ محمو تدريجًيا مصطمح االقتصاد. 1324عاـ 

  ف كاف أصميا عربًيا  -إف كممة االقتصاد استخدمت في األدبيات  -وا 
بناء عمى الحديث الشائع في األدبيات األوروبية  االصطالحيالعربية، بالمعنى 

)االقتصاد السياسي(. وىذا  (économie politique)ترجمة المصطمح الفرنسي 
يعني أف ظيور ىذا المصطمح لـ يكف ثمرة عممية تراكمية ضمف المنظومة 

، بداًل مف تجاىميا، أو المعرفية اإلسالمية تراعي ما سبقو مف معاني ودالالت
ء عمى الفروض األساسية التي قررتيا بناتيا التزىيد فييا، أو تكييؼ معانييا ودالال

 . لمدرسة النيوكالسيكيةا

  استخدـ بعض عمماء اإلصالح اإلسالمي، منذ نياية القرف التاسع عشر
إلى نياية العشرينيات مف القرف العشريف، مصطمح االقتصاد دوف ربطو بالمصدر 

 "اإلسالمي". وبالتوازي، بقي بعضيـ يستخدـ مصطمح المعاش.

 ـ 1431روز مصطمح االقتصاد اإلسالمي باإلنجميزية في عاـ لـ يكف ب
نما الصدفة، وليد أيديولوجي لمصراع القائـ آنذاؾ بيف النظاميف  فعؿ نتج عف رد وا 
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المطالبة بالحقوؽ المدنية والسياسية في سياؽ حركات  واالشتراكيالرأسمالي 
ى أبعد مف ذلؾ، المطالبة، إلواالقتصادية لمجاليات المسممة دوف اإلنفصاؿ أو 

وأسفر تبني بعض الجماعات اإلسالمية  .باسترجاع السيادة عمى إقميـ معيف
لمصطمح االقتصاد عمى تأثر الكتابات عف االقتصاد اإلسالمي بأسموب العاطفة 
واالنفعالية والطرح اإلنشائي، والمنحى األيديولوجي بناء عمى فكرة تضمُّف النظاـ 

لنظاميف الرأسمالي واالشتراكي وخموه مف عيوبيما. االقتصادي اإلسالمي لمحاسف ا
عالوة عمى ذلؾ، يتـ بيف الفينة واألخرى توظيؼ مصطمح االقتصاد اإلسالمي 

 عمى الوضعي مف االقتصاد منتقاة أجزاء استحضار خالؿ لتعبئة الجماىير مف
 األزمات في وتسببو بالظمـ الوضعي االقتصاد وصؼ فمجرد معاكسة. مرآة شكؿ
األزمات بغض النظر  حؿ عمى عادؿ وقادر اإلسالمي االقتصاد يوىـ بأف مثاًل،

 تسير المسألة وكأف. عف السياؽ الدولي وخصائص األمـ ومميزات المجتمعات
 االقتصاد يربحو الوضعي االقتصاد يخسره ما بحيث المستطرقة األواني نظرية وفؽ

إف االقتصاد ليس شيًئا يؤخذ بقدر ماىو  .تكاد أف تكوف آلية بصفة اإلسالمي
 إستناًدا عمى الموارد عممية بناء طويمة المدى تقوـ عمى جيود منظمة ومتواصمة

. ويصؿ الحد أحياًنا مف حة والفرص المتوفرة عمى المستوييف اإلقميمي والدولياالمت
الربيع العربي، إلى دعوة موجة بعض الحاضريف في الندوات العممية، في ظؿ 

المراكز البحثية في االقتصاد اإلسالمي أف تصمـ برامج جاىزة لتتمكف األحزاب 
ذات المرجعية اإلسالمية مف استخداميا عندما تصؿ إلى سدة الحكـ. وىذا الرأي 
ي عبِّر مف جية عف خمؿ في تصور دور االقتصادييف، فميس مف ميمتيـ تقرير 

إعداد حموؿ ، وال (113)القتصاديقوانيف كونية تنفي تدخؿ دور الدولة في الشأف ا

                                                           

 قاؿ مؤرخ االقتصاد السويسري بوؿ بيروخ: "إذا أمكف تمخيص جوىر ما يمكف لمتاريخ( 113)
 =في قواعد أو «قوانيف »  توجد ال أنو أقوؿ أف أود االقتصاد، أف يقدمو لعمـ االقتصادي
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. ويستدعي مف وظروفيا وحاجاتياخذ بعيف االعتبار تنوع المجتمعات ال تأ جاىزة
جية أخرى السؤاليف التالييف: كيؼ يمكف ممارسة االقتصاد اإلسالمي اليوـ في 
بيئة معقدة ومتشابكة؟ ماىي عالقة الباحثيف في االقتصاد اإلسالمي بالعالـ الذي 

أشكالو وتطوراتو؟ إف مسؤولية االقتصادييف في المقاـ األوؿ ىي يحيط بيـ و 
اإلسياـ في تنوير المجتمعات بشأف القضايا االقتصادية المختمفة، وتطوير المعرفة 

بناء عمى المنافع واألضرار المادية  الممكنة القرارات أفضؿ اتخاذ في التي تساىـ
أحسف وجو، ينبغي أف يتسـ حقؿ عمى بأمانة و والمعنوية. وألداء ىذه المسؤولية 

االقتصاد بالتعددية التي مف شأنيا أف تدفع االقتصادييف إلى التفكير في دورىـ 
نتاجيـ المعرفي، ومصداقيتيـ العممية حتى ال يتـ توظيفيـ مف أي  االجتماعي، وا 
قوة كانت، وال فرض نظرة أحادية. في ىذا اإلطار، ينبغي لالقتصاد اإلسالمي أف 

ى كافة العموـ وأف ال ينحصر في حقمي االقتصاد والفقو. فاالقتصاد ينفتح عم
ثنيف مًعا. وىذا يستدعي تجاوز رؾ لالقتصادييف أو لمفقياء أو لإلتأخطر مف أف ي  

لماـ قوية اقتصادية خمفية بيف المقاربة الثنائية التي تدعو إلى الجمع  .جيد يشرع وا 
إلى تخصصات مختمفة،  اجتحتإف تطوير عمـ االقتصاد ومراجعتو عممية 

عمـ االجتماع، وعمـ اإلنساف، باألخص تاريخ الوقائع االقتصادية، و و 
 اجتماع المعرفة. عمـ واإلبستمولوجية، و 

نشأة مصطمح المصرؼ  عفوكامتداد ليذه الورقة، البد مف إعداد دراسة وافية      
المصرؼ  : ىؿ ظير مصطمحالسؤاليف التالييفبشكؿ خاص  مع مراعاةاإلسالمي 

ز أسباب ظيور عزِّ اإلسالمي قبؿ مصطمح االقتصاد اإلسالمي أـ بعده؟ ىؿ ت  

                                                                                                                                              

المختمفة"؛  االقتصادية نظاـ مف النظـ لكؿ أو التاريخ فترات لجميع صالحة االقتصاد= 
 نقال عف المرجع التالي:   

Paul Bairoch. Mythes et paradoxes de l'histoire économique, Paris: La 

Découverte, 1995, p. 224. 
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الم تعمِّقة بنشأة مصطمح االقتصاد مصطمح المصرؼ اإلسالمي بعض النتائج 
 ، أـ ت كمِّميا، أـ ت قيِّدىا؟اإلسالمي

 
 ىػ33/33/1133األربعاء في 
 بمعباسد. عبدالرزاق سعيد    ـ77/37/7317             
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Abstract. This paper discusses, for the first time, in an 

independent study the emergence of the concept of "Islamic 

economics". The investigation is based on a comparison 

between writings in four languages: Arabic, English, Urdu and 

French. The main results of the paper are: First, the term 

"economy" appeared in Arabic literature in 1879 through the 

translation of the French term "political economy". Second, 

since the late of nineteenth century, Muslim reformers have 

used the term "economy" without associating it with the 

adjective "Islamic". Third, the term "Islamic economics" 

emerged in English in 1936, in Urdu in 1944, in French in 1952 

and in Arabic in 1961. The paper proposes the exploration 

of the genesis of the concept of "Islamic banking”.  
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 آلية مقترحة لتحقيق وقف نقدي آمن
 

 (ٔ)اإلسالمبولي خميل د. أحمد
 المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب
 مجموعة البنؾ اإلسالمي لمتنمية

 المممكة العربية السعودية -جدة
 

يقدـ الوقؼ رسالة عمى درجة عالية مف األىمية ثقافًيا المستخمص. 
ال أف ثمة بعض الصعوبات وصحًيا واقتصادًيا واجتماعًيا لممجتمع. إ

التي تعترض طريقو وتؤثر عمى أدائو. ويأتي ىذا اإلسياـ كمحاولة 
لمواجية ما يعترض الوقؼ النقدي مف مشاكؿ وصعوبات، نخص منيا 
عسار المقترض الموقوؼ  بالذكر: مخاطر انخفاض قيمة العممة، وا 
عميو، وخسائر استثمار أمواؿ الوقؼ النقدي، إضافة إلى بعض 

وبات القانونية والمحاسبية، حتى يستطيع الوقؼ أف يضطمع الصع
 بدوره بثبات وانتظاـ.

 مقدمة
لعب الوقؼ اإلسالمي دوًرا ىاًما وفاعاًل في مجالي التنمية االقتصادية والتقدـ 
االجتماعي لمعالـ اإلسالمي منذ َصْدِر الدعوة حيث يوفر استقرار وانتظاـ الموارد 

والتعميمية واالجتماعية وغيرىا، مما حدا بالغرب أف المالية لممؤسسات الصحية 
 يحاكي الحضارة اإلسالمية في ىذا الخصوص.

                                                           

بالمعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب التابع لمبنؾ اإلسالمي  اوشرعيً  ااقتصاديً  ا( يعمؿ باحثً ٔ)
 لمتنمية بجدة في المممكة العربية السعودية.
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، وأف يتـ إعماره (ٕ)ومف المعروؼ أف األصؿ في الوقؼ أف يكوف عقاًرا
دارتو مف ريعو، وما تبقى مف ريع يكوف لمموقوؼ عمييـ حسب  وصيانتو، بؿ وا 

ا أنو ال يخالؼ أحكاـ الشريعة شرط الواقؼ الذي ىو كشرط الشارع )طالم
اإلسالمية(. ومع ذلؾ قبمت الشريعة إمكانية أف يكوف الموقوؼ منقواًل وصواًل إلى 
جواز وقؼ النقود حيث توجد شواىد كثيرة عمى جواز ذلؾ بأدلة ترجع إلى القرف 
الثاني اليجري، وحينما يعجز الوقؼ عف إعمار عينو مف ريعو، توصؿ االجتياد 

أساليب غير تقميدية إلعمار الوقؼ كالحكر واإلجارتيف والمرصد حتى  الفقيي إلى
يستطيع الوقؼ أف يؤدي رسالتو، أما احتراـ شرط الواقؼ فإنو ليس قاباًل لممساومة 

 ألنو كشرط الشارع كما سبؽ القوؿ.
 :وقد طالعنا التطبيؽ المعاصر لوقؼ النقود بأف ىناؾ سبيميف لوقؼ النقود ىما

حيث يتـ إقراض المحتاجيف مف النقود الموقوفة ليستفيد القرض الحسف:   (ٔ
المقترض بمنفعة رأسماؿ القرض، ويرد األصؿ في نياية المدة ليتـ إقراضو لغيره 
مف أصحاب الحاجات وىكذا. مع مالحظة أف المقترض ىنا ىو مف الموقوؼ 

 عمييـ.
ما يتولد استثمار أمواؿ الوقؼ النقدي مف خالؿ أدوات التمويؿ اإلسالمية، و   (ٕ

 عف ىذا االستثمار مف أرباح يتـ توزيعو عمى الموقوؼ عمييـ حسب شرط الواقؼ.

ذا كاف السبيؿ األوؿ يمثؿ قرًضا حسًنا، بمعنى أف أصؿ الوقؼ مضموف  وا 
عمى المقترض ليكوف ذلؾ صيانة لو مف النقصاف، فإف األمر مختمؼ في السبيؿ 

مخسارة خاصة عند استعماؿ الثاني حيث يكوف أصؿ القيمة الموقوفة عرضة ل
األدوات التي تكوف فييا يد المستثمر يد أمانة ال يد ضماف كالمضاربة الشرعية. 
وكال السبيميف يكوناف عرضة النخفاض قيمة العممة بمرور الوقت، بينما ييدؼ 

                                                           

 كأرض أو حديقة. انما بدأ كتطبيؽ كانت العيف الموقوفة عقارً ( بمعنى أف الوقؼ حيٕ)
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الوقؼ إلى المحافظة عمى العيف الموقوفة حتى تستطيع أف تدر العائد بثبات 
ى الفقياء المعاصروف التغمب عمى ىذه العقبة في الوقؼ النقدي وانتظاـ. لذا فقد رأ

بربطو بسمة عمالت، ورأى آخروف أف يكوف الربط بأصؿ حقيقي يتمثؿ في 
مجموعة مف السمع. ىذا آخر ما تناولو الفكر اإلسالمي المعاصر في حدود عمـ 

دي ُيْمِكُف أف الباحث. ويود الباحث أف يتقدـ خطوة إلى األماـ باقتراح آلية لوقؼ نق
تعيف عمى المحافظة عمى قيمة العيف الموقوفة، وقدرتيا عمى الوفاء باحتياجات 
الموقوؼ عمييـ بثبات وانتظاـ، مف خالؿ منظومة الوقؼ ذاتو، دوف المجوء إلى 

 مؤثر خارجي.

وقبؿ أف نتناوؿ اآللية المقترحة بالتفصيؿ المناسب، لعمو مف المفيد أف 
أىـ القضايا ذات العالقة بالوقؼ كتمييد يعيف عمى متابعة نتعرض في إيجاز إلى 

ما يرد في اآللية المقترحة مف تفصيالت. وعمى ذلؾ يمكف أف تتناوؿ الدراسة 
 األقساـ التالية:
 أىم القضايا ذات العالقة بالوقف القسم األول:

 مشروعية الوقؼ. (ٔ
 تعريؼ الوقؼ. (ٕ

 الطبيعة الخاصة لموقؼ. (ٖ

 مجاالت الوقؼ. (ٗ

 الوقؼ.أحكاـ  (٘

 أحكاـ وقؼ المنقوؿ. (ٙ

 أحكاـ وقؼ النقود. (ٚ

 مخاطر الوقؼ النقدي. (ٛ

 خالصة ما تقدـ. (ٜ
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 القسم الثاني: تطبيق وقف النقود ومالبساتو

 القرض الحسف. (ٔ
استثمار أمواؿ الوقؼ النقدي مف خالؿ أدوات التمويؿ اإلسالمي وتوزيع  (ٕ

 العائد عمى الموقوؼ عمييـ بحسب شرط الواقؼ.

 ترض الوقؼ النقدي.العقبات التي تع (ٖ

 كيؼ واجو الفقياء المعاصروف ىذه العقبات؟. (ٗ

 خالصة حوؿ الوقؼ النقدي. (٘

 القسم الثالث: اآللية المقترحة لتحقيق وقف نقدي آمن.

 القسم الرابع: المزايا التي يمكن أن تحققيا اآللية المقترحة.
 

 القسم األول: أىم القضايا ذات العالقة بالوقف

 قفأواًل: مشروعية الو 

 الوقؼ ثابت بالكتاب والسنة: 

فعمـو آيات القرآف الكريـ تدعو إليو مف خالؿ الدعوة إلى اإلنفاؽ في 
ـْ ِمْف  سبيؿ اهلل والتصدؽ عمى الفقراء والمساكيف كقولو تعالى: "َوَما تَُقدُِّموا أِلَْنُفِسُك

[، وقولو تعالى: "َوَما ٓٔٔيٌر" ]البقرة/َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد المَِّو ِإفَّ المََّو ِبَما َتْعَمُموَف َبصِ 
ـْ اَل ُتْظَمُموَف" ]البقرة/ ـْ َوَأْنُت [، وقولو تعالى: "َلْف تََناُلوا ٕٕٚتُْنِفُقوا ِمْف َخْيٍر ُيَوؼَّ ِإَلْيُك

 " ]آؿ اْلِبرَّ َحتَّى تُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَف َوَما تُْنِفُقوا ِمْف َشْيٍء َفِإفَّ المََّو ِبِو َعِميـٌ
ـْ ِمْف َشْيٍء َفُيَو ُيْخِمُفُو َوُىَو َخْيُر الرَّاِزِقيَف [، وقولو تعالى: "ٕٜعمراف/ َوَما َأْنَفْقُت
ـْ ِمْف َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد المَِّو ُىَو َخْيًرا  [ٜٖ]سبأ/ وقولو تعالى: "َوَما تَُقدُِّموا أِلَْنُفِسُك

ـَ َأْجًرا" ]المزمؿ/  [.َٕٓوَأْعَظ
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ر مف األحاديث النبوية الشريفة التي تحض عميو، مف ذلؾ ما ورد وىناؾ الكثي
(: "إذا مات ابف آدـ انقطع ٜٜٖ/صٕ)ج -رواية محمد بف الحسف  -في الموطأ 

عممو إال مف ثالث: صدقٍة جارية أو عمـٍ ينتفع بو أو ولٍد صالح يدعو لو". وذكر 
ـَ َأُبو َطْمَحَة فَ ٕٗ/صٗٔ)ج -البخاري في صحيحو  َقاَؿ َيا َرُسوَؿ المَِّو ِإفَّ المََّو (: "َقا

نَّ  فَّ َأَحبَّ َأْمَواِلي ِإَليَّ َبْيُرَحاَء َواِ  َيا َيُقوُؿ } َلْف َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَف { َواِ 
ِو َحْيُث َأَراَؾ المَُّو َقاَؿ َصَدَقٌة ِلمَِّو َأْرُجو ِبرََّىا َوُذْخَرَىا ِعْنَد المَِّو َفَضْعَيا َيا َرُسوَؿ المَّ 

: َبْخ َذِلَؾ َماٌؿ َرابٌح َذِلَؾ َماٌؿ َرابٌح َوَقْد َسِمْعُت َما  َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ
نِّي َأَرى َأْف َتْجَعَمَيا ِفي اأْلَْقَرِبيَف َقاَؿ َأُبو َطْمَحَة َأْفَعُؿ َيا َرُسوَؿ المَّوِ  َفَقَسَمَيا  ُقْمَت َواِ 

ِو". كما ذكر البخاري أيًضا في صحيحو   -َأُبو َطْمَحَة ِفي َأَقاِرِبِو َوِفي َبِني َعمِّ
( "َأَصاَب ُعَمُر ِبَخْيَبَر َأْرًضا َفَأَتى النَِّبيَّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّـَ َفَقاَؿ ٕٖ٘/صٜ)ج

ـْ ُأِصْب َمااًل َقطُّ َأْنَفَس  ِمْنُو َفَكْيَؼ َتْأُمُرِني ِبِو َقاَؿ ِإْف ِشْئَت َحبَّْسَت  َأَصْبُت َأْرًضا َل
َأْصَمَيا َوَتَصدَّْقَت ِبَيا َفَتَصدََّؽ ُعَمُر َأنَُّو اَل ُيَباُع َأْصُمَيا َواَل ُيوَىُب َواَل ُيوَرُث ِفي 

ْيِؼ َواْبِف ال َقاِب َوِفي َسِبيِؿ المَِّو َوالضَّ سَِّبيِؿ اَل ُجَناَح َعَمى َمْف اْلُفَقَراِء َواْلُقْرَبى َوالرِّ
ٍؿ ِفيِو". وفي وقؼ  ـَ َصِديًقا َغْيَر ُمَتَموِّ َوِلَيَيا َأْف َيْأُكَؿ ِمْنَيا ِباْلَمْعُروِؼ َأْو ُيْطِع

( عف أبي ىريرة رضي اهلل ٘٘ٗ/صٜ)ج -المنقوؿ: ذكر البخاري في صحيحو 
َرًسا ِفي َسِبيِؿ المَِّو ِإيَماًنا عنو أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: "َمْف اْحتََبَس فَ 

 ِبالمَِّو َوَتْصِديًقا ِبَوْعِدِه َفِإفَّ ِشَبَعُو َوِريَُّو َوَرْوَثُو َوَبْوَلُو ِفي ِميَزاِنِو َيْوـَ اْلِقَياَمِة". وأخرج
( عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قوؿ النبي ٖٙٔ/ص٘)ج -البخاري في صحيحو 

ـْ َتْظِمُموَف َخاِلًدا َقْد اْحَتَبَس َأْدَراَعُو َوَأْعُتَدُه ِفي  صمى اهلل عميو وسمـ: "َوَأمَّا َخاِلٌد َفِإنَُّك
 َسِبيِؿ المَِّو".
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 ثانًيا: تعريف الوقف
ـُ أبو حنيفة الوقَؼ بأنو: "حبس العيف عمى ممؾ الواقؼ والتصدؽ  ُيَعرُِّؼ اإلما

بأنو: "حبس العيف عمى ، وُيَعرِّفو صاحباه أبو يوسؼ ومحمد بف الحسف (ٖ)بالمنفعة"
حكـ ممؾ اهلل تعالى فيزوؿ ممؾ الواقؼ عنو إلى اهلل تعالى عمى وجو تعود منفعتو 

. وعند المالكية: "إعطاء منفعة (ٗ)إلى العباد فيمـز وال ُيباع وال يوىب وال ُيوّرث"
. وعند الشافعية: "حبس (٘)شيء مدة وجوده الزًما بقاؤه في ممؾ معطيو ولو تقديًرا"

وزاد آخروف في  (ٙ)يمكف االنتفاع بو مع بقاء عينو عمى مصرؼ مباح" ماؿ
وأف يكوف المصرؼ المباح  (ٚ)التعريؼ مسألة قطع التصرؼ في رقبة الوقؼ

 .(ٜ). وعند الحنابمة: "تحبيس األصؿ وتسبيؿ الثمرة"(ٛ)موجوًدا

يف وبالنظر في التعريفات سالفة الذكر يتبيف أف اإلماـ أبا حنيفة يرى أف الع
الموقوفة ال تخرج بالوقؼ عف ممؾ الواقؼ، لذا فيو يرى أف الوقؼ ال يكوف الزًما 

                                                           

( المكتبة الشاممة، اإلصدار الثالث، وىي مكتبة إلكترونية إسالمية، تضـ ستة آالؼ كتاب، ٖ)
. ٔٙص  ٗٔجيجابيت. والمرجع ىو: فتح القدير لمكماؿ بف اليماـ، ج ٗٔوٛوتبمغ سعتيا 

 وترقيـ الكتاب غير موافؽ لممطبوع.

 .ٕٓٓص  ٙر أيًضا: شرح فتح القدير: دارالفكر، بيروت، لبناف، ج وانظ
 الصفحة نفسيا. ٗٔ( فتح القدير لمكماؿ بف اليماـ، مرجع سابؽ، ج ٗ)

( البيجة في شرح التحفة، ألبي الحسف عمي بف عبد السالـ التسولي، دار الكتب العممية، ٘)
وانظر أيًضا: مواىب  .ٖٛٙص  ٕـ(، ج ٜٜٛٔىػ )ٛٔٗٔبيروت، لبناف، الطبعة األولى 

. والقوؿ في ٕٙٙص  ٚىػ، ج ٖٕٗٔالجميؿ لشرح مختصر خميؿ، دار عالـ الكتب طبعة 
 المرجعيف البف عرفة.

ىػ ٜٔٗٔ( حاشية قميوبي: شياب الديف أحمد القميوبي، دار الفكر، بيروت، لبناف، طبعة ٙ)
مكتبة الشاممة، وانظر أيًضا: حاشيتي قميوبي وعميرة، ال .ٜٜ-ٜٛص، ٖـ(، جٜٜٛٔ)

  . والترقيـ غير موافؽ لممطبوع.ٔٚٗص، ٜاإلصدار الثالث، ج
 .ٖٓٙص، ٕىػ، ج٘ٔٗٔ( اإلقناع لمشربيني، دار الفكر، بيروت، لبناف، طبعة ٚ)
 ( المرجع السابؽ مباشرة، الصفحة نفسيا.ٛ)
 .ٕٕٙص، ٙىػ(، ج٘ٓٗٔ( المغني البف قدامة، دار الفكر، بيروت، لبناف، الطبعة األولى،)ٜ)
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إال بشروط. ووافقو المالكية عمى بقاء العيف الموقوفة في ممؾ الواقؼ. بينما ذىب 
صاحبا أبي حنيفة إلى خروج العيف الموقوفة عف ممؾ الواقؼ إلى حكـ ممؾ اهلل 

األحناؼ، والراجح أيًضا عند الشافعية، وىو رأي تعالى، ليكوف ىذا ىو الراجح عند 
الظاىرية، ورواية عند الحنابمة، ومف ثـ يكوف الرأي الراجح ىو انتقاؿ العيف 
الموقوفة إلى حكـ ممؾ اهلل تعالى، ويكوف المرجوح ىو بقاؤىا في ممؾ الواقؼ وىو 

ابمة وقوؿ ألبي حنيفة والمالكية، أو تكوف لمموقوؼ عمييـ وىو المشيور عند الحن
 لمشافعية.

وىذا االختالؼ بيف فقياء المذاىب ناتج عف اجتياد الفقياء في فيـ 
النصوص الشرعية المتعمقة بالوقؼ. والقوؿ بانتقاؿ العيف الموقوفة إلى حكـ ممؾ 
اهلل ) وىو الرأي الراجح(، أو بقاؤه في ممؾ الواقؼ، أو كونو في ممؾ الموقوؼ 

 موقؼ عف السائبة.عمييـ، مرده تمييز الفقياء ل
 ثالثًا: الطبيعة الخاصة لموقف

 لموقؼ طبيعة خاصة يمـز مراعاتيا مثؿ:
حبس العيف الموقوفة عف التداوؿ: فال تُباع وال ُتوىب وال ُتورث، لتخرج   (ٔ

عف ممكية الواقؼ إلى حكـ ممؾ اهلل تعالى، وىذا ىو الرأي الراجح. أما مف قاؿ 
إلى الموقوؼ عمييـ فإنيا تكوف ممكية مقيدة ال  ببقاء الممكية لمواقؼ أو انتقاليا

تجيز ليـ التصرؼ فييا. وقد ذكر الباحث آنًفا أف َمْف قاؿ ِمَف الفقياء ببقاء العيف 
الموقوفة في ممؾ الواقؼ أو الموقوؼ عمييـ كاف غرضو تمييز الوقؼ عف السائبة 

 التي ىي في معنى إسقاط الممكية، والوقؼ ليس كذلؾ.

رة حسب شرط الواقؼ: بمعنى صرؼ ريع الوقؼ عمى تسبيؿ الثم  (ٕ
الموقوؼ عمييـ الذيف يحددىـ الواقؼ كالمرضى وطالب العمـ في الوقؼ الخيري، 
أو األىؿ واألقارب والذرية في الوقؼ الذري، ولمواقؼ أف يشترط بعد انقراضيـ 
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ذا كاف شرط الواقؼ كشرط الشارع أو كنص  جية خيرية يؤوؿ ريع الوقؼ إلييـ. وا 
الشارع حسب إطالؽ بعض الفقياء، فإف اشتراطو ليس مطمًقا، ولكنو مقيد بعدـ 

ال فقد شرعيتو فال يتـ إنفاذه.  مخالفتو لألحكاـ الشرعية، وا 

استبداؿ الوقؼ يكوف في حدود ضيقة: قد يتوىف الوقؼ أو يتعرض   (ٖ
دارتو ف عماره وا  ضاًل لمخراب وال يصبح قادًرا عمى إدرار ريع يعيف عمى صيانتو وا 

عما يتبقى لمصرؼ عمى الموقوؼ عمييـ. وىنا قد يطمب ناظر الوقؼ استبدالو 
بعيف أخرى تحقؽ لموقؼ غمة تساعده عمى أداء رسالتو. إال أف الفقو اإلسالمي 
يجعؿ مسألة استبداؿ الوقؼ في حدود ضيقة وعند الضرورة التي تستدعي ذلؾ 

س ذا كاف حتى ال يتخذ النظار ذلؾ ذريعة لبيع األوقاؼ وا  اءة استخداـ مواردىا. وا 
األصؿ في الوقؼ أف يكوف عقاًرا، والعقار يصعب التصرؼ فيو، ومع ذلؾ ضيؽ 
الفقياء في مسألة استبدالو، فإف األمر يحتاج إلى ضوابط أكثر في وقؼ المنقوؿ 

 ونخص بالذكر وقؼ النقود لسيولة سرقتيا واختالسيا.

 رابًعا: مجاالت الوقف
ي يمكف أف يؤدي فييا دوًرا فاعاًل ىي: تمويؿ المشروعات مجاالت الوقؼ الت

التعميمية والصحية واالجتماعية، كبناء المدارس والجامعات والصرؼ عمييا وتمويؿ 
المنح والمساعدات لطمبة العمـ، وبناء المستشفيات ودعميا مادًيا لعالج المرض 

 غير القادريف، وتزويج الشباب غير القادر ...

 لموقؼ أحكاـ عديدة، نذكر منيا: م الوقف:خامًسا: أحكا

الرأي الراجح ىو لزوـ الوقؼ، من حيث لزوم الوقف وعدم لزومو:   (1
بزواؿ ممؾ  مرتبطة بمعنى أنو ليس لمواقؼ أف يرجع عف وقفو. وىذه المسألة

الواقؼ عف وقفو أو عدـ زوالو بحسب ما يراه كؿ مذىب، فمف يرى بقاءه في ممؾ 
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المالكية يروف عدـ لزومو، بينما يرى جميور الفقياء لزومو الواقؼ كأبي حنيفة و 
 النتقاؿ عيف الوقؼ إلى حكـ ممؾ اهلل.

تبيف أف الفقياء عمى ثالثة  الجية المالكة لمعين الموقوفة بعد وقفيا:  (2
أنيا تنتقؿ مف ممؾ الواقؼ إلى حكـ ممؾ اهلل، فال  –وىو الراجح  –أراء: األوؿ 

ّرث، وأصحاب ىذا الرأي يروف لزـو الوقؼ، فكاف ىو الرأي تباع، وال توىب، وال ُتوَ 
الراجح. وىناؾ مف يرى بقاء عيف الوقؼ بعد الوقؼ في ممؾ الواقؼ، وىنا يكوف 
القوؿ بعدـ لزوـ الوقؼ. وىناؾ مف الفقياء مف يرى انتقاؿ ممكية عيف الوقؼ بعد 

ا حؽ أف وقفيا صاحبيا إلى الموقوؼ عمييـ، وىي ممكية ال تخوؿ صاحبي
التصرؼ فييا. والفقياء حينما أرادوا إسناد ممكية عيف الوقؼ إلى حكـ ممؾ اهلل أو 
بقاؤىا في ممؾ الواقؼ أو انتقاليا إلى الموقوؼ عمييـ أرادوا تمييزىا عف السائبة. 
ومسألة انتقاليا إلى حكـ ممؾ اهلل ىي التي عبر عنيا الفقو المعاصر بالشخصية 

 االعتبارية.

دارتو تكون من غمتو: صيانة الوق  (3 عماره وا  تحتاج عيف الوقؼ إلى ف وا 
عمار حتى تكوف قادرة عمى إدرار غمة أو عائد ُيصرؼ منو عمى  صيانة وا 
الموقوؼ عمييـ بحسب شرط الواقؼ. ومف أحكاـ الوقؼ أف يتحمؿ ريعو 
جرة الناظر  عماره، وكذلؾ أجرة ناظره إف لـ يكف متبرًعا. وا  بمصاريؼ صيانتو وا 

الواقؼ أو القاضي عند غياب الناظر، والواقؼ أولى بذلؾ ألنو صاحب  يقدرىا
والية خاصة، فيقدـ عمى القاضي صاحب الوالية العامة. وتقدير القاضي ألجرة 

 الناظر يحكميا العرؼ.
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 سادًسا: أحكام وقف المنقول

 األصؿ وقؼ العقار، أما المنقوؿ َفُمْخَتَمٌؼ فيو بيف الفقياء عمى ثالثة آراء:
وىو ألبي حنيفة، ويستدؿ عمى رأيو بأف ما  لرأي األول: يمنع وقف المنقول:ا

جرى عميو السمؼ انحصر في وقؼ العقار فقط، وأف مقتضى الوقؼ التأبيد، وال 
 ُيَتَصّوُر ذلؾ في المنقوؿ.

الرأي الثاني: األصل وقف العقار ولكن يجوز وقف المنقول إذا كان تابًعا 
أو لغرض بار أنو يجوز تبًعا ما ال يجوز استقالاًل، عمى اعت لألرض أو العقار

 كوقؼ الكراع والسالح. الجياد
وىو الرأي الثالث: جواز وقف المنقول إذا أمكن االنتفاع بو مع بقاء عينو. 

لجميور الفقياء مف مالكية وشافعية وحنابمة. ومف ثـ يكوف جواز وقؼ المنقوؿ ىو 
مع بقاء عينو، أما المنقوؿ الذي ال ُينتفع بو الرأي الراجح طالما جاز االنتفاع بو 

 إال باستيالكو كالطعاـ فإنو ال يجوز وقفو.
 سابًعا: أحكام وقف النقود

ُتستعمؿ النقود كوسيط لمتبادؿ، ومقياس لألسعار، ومخزف لمقيـ. وأصؿ 
مدارىا قد استقر عمى الذىب والفضة قروًنا طويمة حتى ظيرت النقود الورقية، 

صؿ اعتبارىا ما تمثمو مف ذىب حتى ألغت الواليات المتحدة األمريكية والذي كاف أ
العالقة بيف الذىب وعممتيا في النصؼ الثاني مف القرف الماضي، ومنذ ذلؾ 

تعاني األسواؽ المالية مف تقمبات في األسعار وعدـ استقرار في أسواؽ  الحيف
ي ذاتيا، بينما قيمة الصرؼ، نظًرا ألف قيمة الذىب والفضة عند التعامؿ تكوف ف
. أما عف أحكاـ (ٓٔ)النقود الورقية تكوف باالعتبار، مما يجعؿ سعرىا متفاوتًا ومتقمًبا

 وقؼ النقود فيمكف القوؿ:
                                                           

( الوقؼ النقدي وتطبيقاتو المعاصرة: محاضرة لمدكتور عبد السالـ داود العبادي، نظميا ٓٔ)
المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب التابع لمبنؾ اإلسالمي لمتنمية، ضمف برنامج المعيد 

 .ٖٔـ(، ص ٕٔٔٓ/ٙ/ٕٓىػ )ٕٖٗٔ/ٚ/ٛٔلمعمماء البارزيف، ُعِقدت بتاريخ 
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الراجح مف أقواؿ الفقياء ىو جواز وقؼ المنقوؿ إذا أمكف االستفادة منو   (ٔ
ادة مف وقفيا مع بقاء عينو، وىو ُمَتَصّوٌر بشكؿ واضح في النقود إذ يمكف االستف

 مع بقاء قيمتيا. 
جميور الفقياء عمى جواز وقؼ الدنانير والدراىـ إذا ُوِقفت لمسمؼ ورد   (ٕ

البدؿ )أي لمقرض الحسف(، واعتبروا أف رد البدؿ قائـ مقاـ بقاء العيف، وأجازوا 
أيًضا وقؼ الدراىـ والدنانير بدفعيا مضاربة، وما خرج مف الربح ُيتصدؽ بو في 

 .(ٔٔ)ُوِقَؼ عميياالجية التي 

الفقياء الذيف يروف المنع يحتجوف بأف الوقؼ تحبيس لمعيف وتسبيؿ   (ٖ
لممنفعة، وما ال ُينتفع بو إال بإتالفو ال يجوز وقفو. والنقود مما ُيستيمؾ بالتصرؼ 
 في أعيانيا. بمعنى أنيـ لـ ينظروا إلى بقاء النقود بقيمتيا، بؿ نظروا إلى أعيانيا.

فيما يجوز وقفو مف النقود ىي: كؿ ما أمكف االنتفاع بو  القاعدة المعتمدة  (ٗ
 . (ٕٔ)مع بقاء أصمو ويجوز بيعو، يجوز وقفو

العممة الورقية نقًدا اعتبارًيا لو  (ٖٔ)اعتبر مجمع الفقو اإلسالمي الدولي  (٘
صفة الثمنية كاممة، وليا األحكاـ الشرعية المقررة لمذىب والفضة مف حيث أحكاـ 

 مـ وسائر أحكاميا.الربا والزكاة والس

إلى أثر مف القرف الثاني اليجري يشير إلى  (ٗٔ)التفت باحثوف معاصروف  (ٙ
باًبا بعنواف: وقؼ الدواب  (٘ٔ)جواز الوقؼ النقدي، حيث ذكر البخاري في صحيحو

                                                           

 .ٗٔرة، صالمرجع السابؽ مباش( ٔٔ)
. وذكر المؤلؼ أف ىذا قوؿ ٕٜص، ٗٔفتح القدير لمكماؿ بف اليماـ، مرجع سابؽ، ج( ٕٔ)

 لمشافعي، وىو قوؿ لمالؾ وأحمد أيًضا.
 .ٕٕٔٙص، ٖج ،العدد الخامس( ٖٔ)
الدكتور عبدالسالـ العبادي في محاضرتو )الوقؼ النقدي وتطبيقاتو المعاصرة( مرجع ( ٗٔ)

 . ٚٔسابؽ، ص 
 .ٖٖٓ، صٜخاري، المكتبة الشاممة، اإلصدار الثالث، مرجع سابؽ، جصحيح الب( ٘ٔ)
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والكراع والعروض والصامت: "وقاؿ الزىري فيمف جعؿ ألؼ دينار في سبيؿ اهلل 
وجعؿ ربحو صدقة لممساكيف واألقربيف ىؿ  ودفعيا إلى غالـ لو تاجر يتجر بيا

ف لـ يكف جعؿ ربحيا صدقة في  لمرجؿ أف يأكؿ مف ربح ذلؾ األلؼ شيًئا وا 
 المساكيف قاؿ ليس لو أف يأكؿ منيا". فيو يدؿ عمى إقرار الزىري لوقؼ النقود.

 ثامًنا: مخاطر الوقف النقدي

، وما يمثمو ذلؾ تغير قيمة العممة بانخفاض قوتيا الشرائية بمرور الزمف  (ٔ
مف نقص لقيمة الوقؼ، وعدـ قدرتو عمى تحقيؽ معدالت األداء التي كاف يحققيا 

 لمموقوؼ عمييـ.
 سيولة تعرض النقود التي تمثؿ العيف الموقوفة لمسرقة واالختالس.  (ٕ

إعسار المقترض )الموقوؼ عميو( أو مطمو أو جحوده، ومف ثـ عدـ قدرة   (ٖ
 المطموب منو.الوقؼ النقدي عمى أداء الدور 

خسارة المضارب الذي يقوـ عمى استثمار ماؿ الوقؼ النقدي، عمى   (ٗ
اعتبار أف يده عمى الماؿ يد أمانة ال يد ضماف. والمقصود ىنا الخسارة التي ال يد 
لو فييا، فتخرج عف التقصير واإلىماؿ ومخالفة شروط رب الماؿ، ومف ثـ يتحمميا 

 رب الماؿ.

 لتاسًعا: خالصة القسم األو

 الوقؼ مشروع وثابت بالكتاب والسنة.  (ٔ
 األصؿ في الوقؼ ىو وقؼ العقار.  (ٕ

دارتو مف ريعو.  (ٖ عماره وا   األصؿ أف تتـ صيانة الوقؼ وا 

يتـ توزيع ما تبقى مف ريع بحسب شرط الواقؼ الذي ىو كشرط الشارع   (ٗ
 طالما أنو موافؽ لمشريعة.

االنتفاع بو مع  وقؼ المنقوؿ جائز عمى رأي جميور الفقياء طالما أمكف  (٘
 بقاء عينو.
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النقود فرع عف المنقوؿ، وجميور الفقياء عمى جواز وقؼ الدراىـ والدنانير   (ٙ
لمسمؼ ورد البدؿ )أي القرض الحسف( ألنو يقـو مقاـ بقاء العيف. وأجازوا وقفيا 

 .بدفعيا مضاربة والتصدؽ بالربح عمى الجية التي ُوِقَؼ مف أجميا

اري لو صفة الثمنية كاممة، وليا األحكاـ الشرعية العممة الورقية نقد اعتب  (ٚ
 .المقررة لمذىب والفضة مف حيث أحكاـ الربا والزكاة والسمـ وسائر أحكاميا

ىناؾ مخاطر لموقؼ النقدي تتمثؿ في: انخفاض قيمة العممة بمرور   (ٛ
الزمف، وسيولة سرقتيا واختالسيا، وعدـ قياـ المقترض برد القرض إلعسار أو 

 ود، وخسارة المضارب.مطؿ أو جح

 القسم الثاني: تطبيق وقف النقود ومالبساتو
سبؽ القوؿ أف جميور الفقياء يروف جواز وقؼ الدراىـ والدنانير لمسمؼ ورد 
البدؿ )القرض الحسف(، ويروف أيًضا جواز وقفيا بدفعيا مضاربة وما خرج منيا 

والتطبيق المعاصر لم يخرج عن ىذا ُيَتصدؽ بو عمى الجية التي ُوِقَؼ عمييا. 
مف خالؿ  وعمى استثمارىا، القرض الحسفإذ يقوـ في وقؼ النقود عمى المفيوم، 

أدوات التمويؿ اإلسالمي، وما يتولد عف ىذا االستثمار مف ربح يتـ توزيعو عمى 
الموقوؼ عمييـ. وعمى ذلؾ سيتـ التعرض إلى نوعي الوقؼ النقدي: القرض 

النقود الموقوفة وتوزيع ربحيا عمى الموقوؼ عمييـ، ثـ يتـ  الحسف، واستثمار
التعرض لمعقبات التي تعترض الوقؼ النقدي، وكيؼ واجييا العمماء، ويختتـ ىذا 

 القسـ بخالصة.
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 القرض الحسن أواًل:
وىو السبيؿ األوؿ لوقؼ النقود، وىنا يتـ إقراض الموقوؼ عميو مف ماؿ 

معمومة، ثـ يعيد رأس الماؿ إلى الوقؼ ليقرضو الوقؼ لالنتفاع بماؿ القرض مدة 
 غيره، وىكذا...

والمقترضوف في ىذا النوع مف الوقؼ النقدي ىـ الموقوؼ عمييـ، حيث يقابؿ 
انتفاع المقترض بمبمغ القرض مدة معينة، الغمة التي تخص الموقوؼ عميو في 

 الوقؼ العقاري.

مف الوقؼ، يدخؿ ىذا  فالمقترض )الموقوؼ عميو( حينما يتسمـ مبمغ القرض
المبمغ في ذمتو، ويصبح مضموًنا عميو، ليتولد في ذمتو مبمغ مساٍو لو يمتـز بأدائو 
في األجؿ المتفؽ عميو لموقؼ. بمعنى أف المبمغ الذي تسممو مف الوقؼ صار ممًكا 
لو، وفي مقابؿ ضمانو لو، يكوف خراج ذلؾ المبمغ مف حؽ المقترض، وىذا الخراج 

لغمة التي انتفع بيا، أما أصؿ المبمغ فإنو يرده لموقؼ في األجؿ )الربح( ىو ا
المتفؽ عميو، ومف ثـ يؤدي الوقؼ رسالتو في ىذا النوع مف الوقؼ بإقراضو 

 لموقوؼ عميو آخر وىكذا.

ويالحظ أف القرض في اإلسالـ يجب أف يكوف حسًنا، أي دوف زيادة في 
ضماف رأس الماؿ، وضماف  –مقابؿ األجؿ، فال يجتمع عمى المقترض ضماناف 

 ألف ضماف رأس الماؿ يعني أال ينقص، ومف ثـ ال يزيد بالفائدة الربوية. –الزيادة 

مف المعروؼ أف يَد المقترض في الشريعة اإلسالمية يُد ضماف ال يد أمانة، 
بمعنى أنو يضمف رد رأس الماؿ لممقرض في األجؿ المتفؽ عميو في عقد القرض. 

 ر؟!. ولكف ماذا لو أعس



 ٖٖٗ                         آلية مقترحة لتحقيؽ وقؼ نقدي آمف: أحمد اإلسالمبولي

 

 

إف عدـ رد رأس الماؿ يمثؿ خطًرا حقيقًيا ييدد الوقؼ ويؤثر سمًبا عمى أدائو 
لرسالتو، وقدرتو عمى إكماؿ مسيرتو، ويتطمب مف العمماء أف يواجيوا ىذا الموقؼ 
بالحموؿ المناسبة، وىو ما سيتـ مناقشتو إف شاء اهلل في اآللية التي يقترحيا 

 الباحث فيما يأتي.
 ار أموال الوقف النقدي من خالل أدوات التمويل اإلسالميثانًيا: استثم

وىو السبيؿ الثاني أو النوع الثاني لوقؼ النقود. وىنا يبحث الوقؼ عف سبؿ 
استثمار ما لديو مف نقود وفؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية، وما يتحقؽ مف أرباح يتـ 

 توزيعيا عمى الموقوؼ عمييـ باعتبارىا غمًة لذلؾ الوقؼ.

ما أف الماؿ سيتـ دفعو لمف يقوـ عمى استثماره، فإف صاحبو يمثؿ رب وطال
الماؿ، ومف يقـو عمى استثماره يمثؿ رب العمؿ أو العامؿ أو المضارب، وتكوف 
الصيغة عمى نحو ما سّماىا الفقياء ىي صيغة المضاربة الشرعية، وىي الصيغة 

تمويؿ إسالمي أخرى  األكثر مالءمة في ىذه الحالة، وال مانع مف استخداـ صيغ
 طالما أنيا تحقؽ الغرض.

وصيغة المضاربة الشرعية في المجتمع اإلسالمي األوؿ كانت بسيطة ال تتسـ 
بالتعقيد ألف المجتمع ذاتو كاف بسيًطا، إذ يمكف أف يكوف المضارب شخًصا طبيعًيا. 

رفة ومع تطور الحياة المعاصرة وتعقدىا أصبح المضارب اآلف شخصية اعتبارية محت
تسمى "مدير االستثمار". وأًيا ما كاف الوضع فإف المضارب الذي يتولى تثمير الماؿ 
تكوف يده عمى الماؿ يَد أمانة ال يد ضماف بمعنى أنو ال يضمف رأس الماؿ حاؿ 

 .الخسارة إال إذا تعدى أو قصر أو أىمؿ أو خالؼ شروط المضاربة

يكوف محترًفا، فإف الذي يغمب ونظًرا ألف مدير االستثمار في الواقع المعاصر 
عمى الظف أف يكوف الربح ىو محصمة عممياتو االستثمارية، بمعنى أف بعض 
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عمميات االستثمار قد تحقؽ خسارة، والنتيجة النيائية تكوف ربًحا. بيد أف مبدأ 
الخسارة وارد، والتحسب لو واجب، ألنو يمثؿ خطًرا حقيقًيا يعرض رقبة الوقؼ 

الوقؼ النقدي( ومف ثـ يؤثر عمى قدرة ىذا الوقؼ في القياـ لمنقصاف )وىي ىنا 
بالدور المنوط بو، وىذا ما سيتعرض لو الباحث إف شاء اهلل في اآللية المقترحة 

 التي سيرد ذكرىا.
 ثالثًا: العقبات التي تعترض الوقف النقدي

يرى بعض الفقياء أف العيف الموقوفة في الوقؼ النقدي ىي النقود، وأف   (ٔ
ود ُتستيمؾ بالتصرؼ في أعيانيا، واألصؿ في الوقؼ أف ُينتفع بو مع بقاء النق

 عينو، وىذا ليس متحقًقا في وقؼ النقود.

انخفاض قيمة العممة بمرور الزمف نتيجة لمتضخـ، وىو ما يعبر عنو   (ٕ
 بضعؼ القوة الشرائية لوحدة النقود.

 دىـ ...إعسار بعض المقترضيف )الموقوؼ عمييـ(، أو مطميـ، أو جحو   (ٖ

الخسائر التي تمحؽ بالعمميات االستثمارية مما ال يد لممضارب في   (ٗ
 حدوثيا، ومف ثـ ال يمكف تحميميا لممضارب بتضمينو رأس الماؿ.

 رابًعا: كيف واجو الفقياء المعاصرون ىذه العقبات؟

  العقبة األولى: "النقود ُتستيمؾ بالتصرؼ في أعيانيا، واألصؿ في الوقؼ
مع بقاء عينو". جميور الفقياء عمى جواز وقؼ الدراىـ والدنانير أف ُينتفع بو 

لمسمؼ ورد البدؿ عمى أساس أف رد البدؿ يقوـ مقاـ بقاء العيف. والنقود الورقية 
مثمية يقوـ آحادىا مقاـ بعض، ورد المثؿ يعني بقاء النقود الموقوفة، بمعنى أننا 

 يا.ننظر إلى أف الموقوؼ ىو قيمة النقود وليس أعيان
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  العقبة الثانية: "انخفاض قيمة العممة بمرور الزمف". انخفاض قيمة العممة
يعني نقص في القيمة الحقيقية لموقؼ النقدي، وىذا يعني أف عيف الوقؼ النقدي 
تتناقص وتضعؼ بمرور الوقت، حتى لو بقيت قيمتيا كرقـ دوف تغيير، إذ العبرة 

، وىذا االنخفاض يمثؿ خطًرا عمى بقدرة الوحدة النقدية عمى شراء سمع وخدمات
الوقؼ يحوؿ دوف قدرتو عمى أداء رسالتو. وقد رأى العمماء المعاصروف أف 
باإلمكاف التغمب عمى ىذه العقبة مف خالؿ ربط الوقؼ النقدي بسمة مف العمالت 
لممحافظة عمى قيمة الوقؼ أماـ نزيؼ التضخـ. ورأى آخروف تحقيؽ الغاية نفسيا 

 مجموعة مف السمع حتى يكوف الربط بأصؿ حقيقي.عف طريؽ ربطو ب

  العقبة الثالثة: "إعسار بعض المقترضيف )الموقوؼ عمييـ( أو مطميـ أو
جحودىـ". وىذا الخطر الذي يعرض رأس ماؿ الوقؼ النقدي المخصص إلقراض 
الموقوؼ عمييـ قرًضا حسًنا يمثؿ نقصاًنا لمنقود الموقوفة، ويستدعي تدخاًل 

عؿ ىذه القضية تتطمب إجراًء وقائًيا ابتداًء بأف يحضر المقترض كفياًل لمواجيتو. ول
غارًما ضمف اإلجراءات التي تسبؽ حصولو عمى القرض، أو أف ُيَقدِّـ رىًنا مناسًبا 
إذا كاف ذلؾ متاًحا. أما مسألة اإلعسار فإف ليا ترتيًبا شرعًيا يجب أف يمتـز بو 

رة إلى ميسرة، مع إمكانية التصدؽ عمى المقرض عند ثبوت اإلعسار، وىو الَنظِ 
ْف َكاَف  المقترض إذا غمب عمى الظف عدـ قدرتو عمى رد القرض لقولو تعالى: "َواِ 

ـْ َتْعَمُموَف"  ]البقرة/ ـْ ِإْف ُكْنُت [. ُٕٓٛذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأْف َتَصدَُّقوا َخْيٌر َلُك
ف كانت الصدقة تمثؿ نقصاًنا  لماؿ الوقؼ، فقد أوجد الباحث لو حاًل في آليتو وا 

 التي سيرد ذكرىا.

  العقبة الرابعة: "الخسائر التي تمحؽ بالعمميات االستثمارية". وىذه الخسائر
تعني نقصاًنا في رأسماؿ الوقؼ النقدي، مما يعني أف ىذا الوقؼ يتعرض لخطر 

المضاربة حيث  حقيقي يعترض طريقو، خاصة حينما تكوف صيغة االستثمار ىي
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تكوف يُد رب العمؿ يَد أمانة ال يد ضماف، وحيث تقع الخسارة كاممة عمى رب 
الماؿ ألف رب العمؿ يكوف قد خسر جيده. وىذه الخسارة تحتاج أف نتحسب ليا 
إذا أردنا لموقؼ النقدي أف يستمر بقوة وانتظاـ، وىذا ما سيقدمو الباحث في اآللية 

 ىا فيما يأتي.التي يقترحيا كما سيرد ذكر 

 خامًسا: خالصة القسم الثاني

ثمة نوعاف لتطبيؽ الوقؼ النقدي ىما: القرض الحسف لمموقوؼ عمييـ،  (ٔ
واستثمار أمواؿ الوقؼ مف خالؿ أدوات التمويؿ اإلسالمي لينتفع الموقوؼ 

 عمييـ بالعائد.

عسار  (ٕ يعترض الوقؼ النقدي عقبات أىميا: انخفاض قيمة العممة، وا 
 ف، والخسائر التي تمحؽ بعمميات االستثمار.بعض المقترضي

 ىناؾ محاوالت لمعمماء بغرض مواجية العقبات سالفة الذكر. (ٖ

 القسم الثالث: اآللية المقترحة لتحقيق وقف نقدي آمن

 تبيف مف العرض السابؽ أف:

  دارتو مف ريعو، وما يتبقى يتـ األصؿ في الوقؼ أف يتـ إعماره وصيانتو وا 
عمييـ بحسب شرط الواقؼ. وبالمثؿ ليس ثمة ما يمنع مف  توزيعو عمى الموقوؼ

 المحافظة عمى قيمة الوقؼ النقدي وحمايتو مف خالؿ ريعو.

  سبؿ عمؿ الوقؼ النقدي: القرض الحسف، واستثمار أمواؿ الوقؼ مف
خالؿ أدوات التمويؿ اإلسالمية. السبيؿ األوؿ إلقراض ماؿ الوقؼ لمموقوؼ 

 رؼ الربح الصافي عمى الموقوؼ عمييـ.عمييـ، والثاني لتثميره وص
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  :انخفاض قيمة المخاطر التي تؤثر سمًبا عمى قيمة الوقؼ النقدي ىي
 – إعسار بعض المقترضين أو مطميم أو جحودىم – العممة بمرور الزمن

 .خسائر العمميات االستثمارية

 وتحتاج اآللية المقترحة إلى أخذ ىذه المفاىيـ بعيف االعتبار.

 لية المقترحةتفاصيل اآل
يتـ طرح مشروع وقؼ نقدي لالكتتاب العاـ أو الخاص حسب طبيعة   (ٔ

المشروع وأىدافو، برأس ماؿ محدد، عمى شكؿ صكوؾ، قيمة الصؾ تكوف في 
متناوؿ الشخص العادي، وليكف مائة جنية، ويكوف عدد الصكوؾ مساوًيا لقيمة 

 اإلصدار مقسوًما عمى قيمة الصؾ.
ا يفيد اضطالع المشروع بنوعي الوقؼ النقدي: تتضمف نشرة اإلصدار م  (ٕ

لمصمحة الموقوؼ  واستثمار القدر المناسب مف موجودات الوقؼ، القرض الحسف
 عمييـ. دوف االقتصار عمى نوع واحد.

لحماية الوقؼ  شرط تكويف احتياطي عاـتتضمف نشرة اإلصدار أيًضا   (ٖ
امتناع المقترضيف  النقدي مف مخاطر انخفاض قيمة العممة، ومخاطر إعسار أو

 .الموقوؼ عمييـ، ومخاطر خسائر االستثمار التي يمكف أف يتحمميا االحتياطي العاـ

 استقطاع نسبة معينة مف األرباح السنويةتتضمف نشرة اإلصدار كذلؾ   (ٗ
لتكويف االحتياطي العاـ المخصص لحماية  - (%٘ٔ)أو( %ٓٔ)ولتكف  –المحققة 

 إلييا. الوقؼ النقدي مف المخاطر المشار

يمكف استخداـ فكرة ربط الوقؼ بسمة مف العمالت أو مجموعة مف السمع   (٘
التي أشار إلييا العمماء لمواجية انخفاض قيمة العممة بمرور الزمف، ولكف ُتستخدـ 
كمؤشر مف أجؿ معرفة مقدار ما يتحممو االحتياطي العاـ لممحافظة عمى قيمة 

 الوقؼ النقدي.
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يقدميا الوقؼ لممقترضيف الموقوؼ عمييـ عف يمكف حماية القروض التي   (ٙ
طريؽ كفيؿ غاـر يضمف المقترض عند عدـ السداد، أو أف يقـو المقترض بتقديـ 
رىف لموقؼ إذا تيسر لو ذلؾ. مع مالحظة أف األصؿ عند إعسار المقترض ىو 
ذا غمب عمى الظف عدـ قدرتو عمى الرد، أمكف تغطية ما  اإلنظار إلى ميسرة. وا 

ْف َكاَف  داده مف االحتياطي العاـ. والشاىد عمى ذلؾ قولو تعالى: "قصر عف س َواِ 
ـْ َتْعَمُموَف". ]البقرة/ ـْ ِإْف ُكْنُت  [.ُٕٓٛذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأْف َتَصدَُّقوا َخْيٌر َلُك

يتحمؿ االحتياطي العاـ بالخسائر الناجمة عف عمميات االستثمار التي   (ٚ
ميميا عمى ىذا االحتياطي. والمقصود بيا الخسائر التي تحدث وال يد يمكف تح

لمدير االستثمار فييا، ألف يده عمى الماؿ يد أمانة، وألنو لـ يقصر ولـ يتعد ولـ 
يخالؼ شروط عقد المضاربة، أما لو قصر أو أىمؿ فإنو يضمف رأس الماؿ، وىنا 

 االحتياطي العاـ.تكوف ىذه الحالة مما ال يمكف تحميؿ خسائرىا عمى 

بعد مرور عدة سنوات عمى تكويف االحتياطي العاـ، قد يصؿ حجمو إلى   (ٛ
وىنا  يمكف استثمار ما يزيد عف ىذا الحد  –وىذا األمر يقدره الخبراء  –حد األماف 

استثماًرا آمًنا في درجات مخاطر متدنية، بغرض زيادة العوائد القابمة لمتوزيع عمى 
مكف توجيو ىذه الزيادة نحو إقراض الموقوؼ عمييـ قروًضا الموقوؼ عمييـ. كما ي

 .حسنة لتزيد بذلؾ نسبة أمواؿ الوقؼ المخصصة لمقرض الحسف

ىناؾ تشريعات في العديد مف الدوؿ اإلسالمية تبسط نفوذ وزارات األوقاؼ  (ٜ
بيا عمى أي نشاط وقفي بيا ليخضع ىذا النشاط أو المشروع الوقفي المستجد 

ألوقاؼ المعنية، ومف ثـ يخضع لنظارتيا باعتبار واليتيا العامة، لسمطاف وزارة ا
مما ُيفقد ذلؾ المشروع مقوماتو. لذا يمكف تسمية مشروعنا بالصدقة دوف استخداـ 
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لفظ الوقؼ تفادًيا لخروجو عف اليدؼ الذي قاـ مف أجمو. وقد أفاد بيذه المالحظة 
 .(ٙٔ)أحد الخبراء المتخصصيف في ىذا الحقؿ

الوقت يمكف أف يزيد حجـ االحتياطي العاـ الذي تـ تكوينو عف بمرور   (ٓٔ
مف قيمة الوقؼ النقدي ذاتو، وىو أمر ال تقره النظـ المحاسبية ( %ٓ٘)نسبة الػ

ولتفادي ىذا القيد، يمكف  –كما أفاد بذلؾ الخبير المتخصص نفسو  –المعموؿ بيا 
القرض الحسف.  تحويؿ ما زاد عف ىذه النسبة إلى رأس الماؿ المخصص لغرض

 ويمكف النص عمى ذلؾ في نشرة اإلصدار. 

 

 القسم الرابع: المزايا التي يمكن أن تحققيا اآللية المقترحة

تقع ىذ اآللية في نطاؽ الضوابط الشرعية لموقؼ، وقد حرص الباحث عمى 
التمييد ليا ببياف األحكاـ الشرعية لموقؼ عمى اختالؼ المذاىب المعتمدة كما 

لمتأكد مف أنيا قد استوفت تمؾ الضوابط. وفيما يأتي يتناوؿ أىـ المزايا جرى بيانو 
 التي يمكف أف تقدميا عندما يجري تطبيقيا:

  ديمومة الوقؼ ىدؼ أساس، وىذه اآللية تتمتع بقدرة ذاتية عمى المحافظة
عمى عيف الوقؼ وقوتو بمرور الوقت عمى تجديد نفسو، وتطوير وتنمية 

 قدارتو.

 آللية عمى نوعي الوقؼ النقدي )القرض الحسف، واستثماراعتماد ىذه ا 
ماؿ الوقؼ( يعيف عمى أداء الوقؼ رسالتو في إقراض الموقوؼ عمييـ،  

 وعمى تجديد حيويتو مف خالؿ عوائد االستثمار.

                                                           

( ىو الدكتور محمد عبد الحميـ عمر، المدير السابؽ لمركز صالح عبد اهلل كامؿ، جامعة ٙٔ)
 األزىر، القاىرة، جميورية مصر العربية.
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  ىذه اآللية تمكف المواطف العادي حتى لو كاف فقيًرا مف أف يناؿ ثواب
يو وربما مضاعفاتيا، ليناؿ فضؿ الوقؼ ألف في مقدوره أف يوقؼ مائة حن

 الصدقة الجارية، ومف ثـ ال ينقطع عممو بعد موتو ماداـ الوقؼ قائًما.

  مواجية مخاطر انخفاض قيمة العممة بمرور الزمف، ومواجية مخاطر
إعسار المقترض الموقوؼ عميو، ومخاطر الخسائر التي تتعرض ليا 

 عمميات االستثمار مما ال دخؿ لممضارب بيا.

 ـ أف النظـ المحاسبية تسمح بتكويف المخصصات واالحتياطيات لمحفاظ رغ
عمى األصوؿ والموجودات، إال أف اشتراط تكويف االحتياطي العاـ ليذه 
اآللية في نشرة اإلصدار يجعؿ ىذا الشرط صادًرا مف الواقفيف ليعطيو القوة 

 الممزمة باعتبار أف شرط الواقؼ كشرط الشارع.

 مى التوسع في تمويؿ المشروعات الصغيرة والمتناىية ىذ اآللية تساعد ع
الصغر ابتداًء عمى أساس أنيا تعتمد القرض الحسف. وانتياًء بعد بموغ 

مف قيمة ( %ٓ٘)االحتياطي العاـ حد األماف أو بموغ حجمو نسبة الػ
 الوقؼ، حيث تتوجو فوائضو نحو القرض الحسف أيًضا.

 يث يتـ رفع مستوى معيشة القاعدة مواجية البطالة واالنحراؼ والبمطجة ح
العريضة مف المواطنيف الذيف يعيشوف تحت خط الفقر عف طريؽ 
القروض الحسنة، ومف ثـ يتحوؿ العاطؿ إلى منتج صاحب مشروع. كما 
تتيح ىذه اآللية لمبعض اآلخر الحصوؿ عمى دخؿ مف عوائد ا الستثمار، 

 خاصة أولئؾ الذيف ال يقدروف عمى العمؿ.

  دارتو مف غمتو، فإف إذا كاف األصؿ في الوقؼ ىو إعماره وصيانتو وا 
االحتياطي العاـ المخصص لحماية الوقؼ النقدي يمثؿ إعماًرا وصيانة لو 
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عف طريؽ تحميؿ عائد استثماره بما يحفظ عميو قيمتو وقدرتو عمى توليد 
 العائد المتوقع منو بثبات وانتظاـ، وربما باضطراد.

 

وقؼ العقار يتقادـ بمرور الوقت فيضعؼ ويتوىف نخمص مما تقدـ إلى أف 
ويخرب، فمجأ الفقياء إلى البحث عف أساليب غير تقميدية إلعماره، ولـ تسمـ ىذه 
األساليب مف االنتقاد. بمعنى أف عدـ قدرة الوقؼ في المستقبؿ عمى صيانة عينو 

عمارىا يمثؿ تيديًدا حقيقًيا  لقدرتو عمى استمرار أدائو لرسالتو. ب ينما اآللية التي وا 
يقترحيا الباحث تعطي الوقؼ النقدي قوة دفع ذاتية عمى النيوض برسالتو في 

لى غير ما نياية طالما أحسف القائموف عمييا إدارتيا بقوة وأمانة.  المستقبؿ وا 

 

 أحمد خميل اإلسالمبولي   ىػٕٖٗٔ/ٗ/ٚ األربعاء في 

 ـٕٕٔٓ/ٕ/ٕٕ             
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Abstract. Waqf provides a very important mission to the Society 

in the areas of: Culture, Health, Economy and Social Activities. 

There are several difficulties stand in the way of Waqf and have 

negative effect to its performance. This contribution comes as a 

trial to face the difficulties of the Cash Waqf particularly: 

Inflation, risk of loan redemption, risk of investment loses and 

other  legal & accountancy issues so as to enable Waqf to 

achieve its target strongly and permanently.     
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  رؤية منهجية لتطوير وتأصيل
 العمل المصرفي اإلسالمي

 
 حمزة بن حسين الفعر الشريف

 بيت الخبرة العالمي لممحاماة والتحكيـ ل عاـالمدير ال
 سماميةاإلمصرفية الواستشارات 

 
 

تيدؼ ىذه الورقة إلى استعراض مسيرة المصرفية . المستخمص
المشكمات التي تعترض  االسمامية وبياف واقعيا الحالي وتشخيص أىـ

ىذه المسيرة، وصوال إلى عرض رؤية منيجية لتأصيؿ، وتطوير العمؿ 
المصرفي اإلسمامي ليكوف قادرا بإذف اهلل عمى الوصوؿ بقوة واقتدار 
إلى الغايات السامية التي وجد مف أجميا، لقد أصبح العمؿ المصرفي 

المزايدة عمييا، اإلسمامي حقيقة واقعة ال تحتاج إلى إثبات، وال تقبؿ 
وتجاوز االعتراؼ بو وتقديره البماد اإلسمامية التي نشأ فييا حتى شمؿ 
أكثر بمداف العالـ، وىذا يفرض عمى القائميف عميو، والميتميف بشأنو 
العمؿ عمى تأصيمو وتطويره لتحقيؽ األىداؼ السامية الكبرى التي 

حرص عمى وجد مف أجميا، وأىـ شيء يجب أف تتجو العناية إليو ال
التطوير واالبتكار الحقيقي في األدوات والمنتجات التي تجمى صورتو 
األصيمة، والعناية بتأىيؿ الكوادر العاممة فيو مف خماؿ ترسيخ الفكر 
المصرفي اإلسمامي لدييـ، وكذلؾ الحرص عمى تحقيؽ أكبر قدر مف 
 .الشفافية والمصداقية في التعامؿ مف خماؿ الوسائؿ المعينة عمى ذلؾ
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 المقدمة
عاًما تقريًبا حمًما يراود كثيًرا مف الميتميف  84كانت المصرفية اإلسمامية قبؿ 

بالنيضة اإلسمامية الشاممة في كافو المجاالت الحياتية بصفة عامو، وقد بدأ 
الحديث عنيا يراود كثيًرا مف االقتصادييف اإلسمامييف في بعض المحاضرات 

لى ثراء المصادر والمراجع الشرعية بما يكفي إر والمنتديات، والمؤلفات التي تشي
المادية التي جربيا الناس  االقتصاداتإلبراز نظاـ اقتصادي عادؿ يشفي مف عمؿ 

في أصقاع الدنيا، وعانوا مف مرارتيا وقسوتيا، وجورىا، وكانت ىناؾ تجربة يسيرة 
ـ تمثمت في بنوؾ 9;=5في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقيمية بمصر عاـ 

حمد النجار ثـ بعد ذلؾ وجد بنؾ ناصر أاالدخار المحمية التي انشأىا دكتور د. 
نشائو عمى عدـ التعامؿ إاالجتماعي، وىو بنؾ ممموؾ لمدولة نص في قانوف 

 بالفائدة البنكية أخًذا أو إعطاء.
ألحكاـ الشريعة  الكف االىتماـ الحقيقي بإنشاء المصارؼ التي تعمؿ طبق

سمامية المنعقد بمدينة جدة في مر وزراء خارجية الدوؿ اإلظير في توصيات مؤت
، والتي نصت عمى ضرورة إنشاء بنؾ ـ6;=5المممكة العربية السعودية عاـ 

ـ، وتـ 8;=5سمامي دولي. وانطماًقا مف ذلؾ، ُأعدت اتفاقية تأسيس البنؾ عاـ إ
 فراد.أـ بمدينو جدة، إال أنو بنؾ حكومات ال بنؾ ;;=5افتتاحو بالفعؿ عاـ 

أوؿ بنؾ إسمامي غير  ـ9;=5سمامي الذي أنشئ عاـ ويعد بنؾ دبي اإل
 . (5)سماميةحكومي ثـ توالى بعد ذلؾ إنشاء البنوؾ اإل

وتيدؼ ىذه الورقة إلى استعراض مسيرة المصرفية االسمامية وبياف واقعيا 
الحالي وتشخيص أىـ المشكمات التي تعترض ىذه المسيرة، وصوال إلى عرض رؤية 

نيجية لتأصيؿ، وتطوير العمؿ المصرفي اإلسمامي ليكوف قادرا بإذف اهلل عمى م
 :الوصوؿ بقوة واقتدار إلى الغايات السامية التي وجد مف أجميا، عمى النحو التالي

                                                           

 .>( سعيد المرطاف، النوافذ اإلسمامية لممصارؼ البنكية، ص5)
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 سالمي؟ وما هي أهم خصائصه؟: ما هو المصرف اإلأولا 
 سمامي ىو المصرؼ الذي يمتـز بتطبيؽ أحكاـ الشريعةالمصرؼ اإل -5

 اإلسمامية في أعمالو واستثماراتو. 
 سمامي تتمثؿ في ما يمي:أىـ خصائص المصرؼ اإل -6
 البعد عف الربا أخًذا أو إعطاء، والبعد كذلؾ عف المعاممات المحرمة. .أ 

 االعتماد عمى أسموب المشاركة والربح والخسارة )المخاطرة(. .ب 

 اعتماد أسموب الوساطة المالية القائـ عمى المشاركة.  .ج 

 رص عمى المعاممات االستثمارية التنموية.الح .د 

 .(6)التزاـ القيـ األخماقية اإلسمامية في العمؿ المصرفيىػ. 

 وىناؾ وسائؿ عديدة لتحقيؽ ىذه الخصائص.

ف وصؼ ىذه المؤسسات المصرفية باإلسمامية ال أومما ينبغي التنبيو عميو 
ـ بتوفير كافة يعني أنيا مؤسسات خيرية، بؿ ىي مؤسسات مصرفية كاممة، تقو 

 األنشطة المصرفية التي يتطمبيا النشاط االقتصادي عمى المستوى العاـ الخاص.

 ةثانياا: نمو المصرفية اإلسالمي
لييا إبعد بداية نشاطيا لـ يمتفت عدة مكثت المصرفية اإلسمامية سنوات  -5
بعد مف الناس، ولـ تتوسع عمى النحو المطموب ولكف بعد اف انطمقت مسيرتيا  كثير

ف نعمـ أصبحت في نمو مضطرد فاؽ كؿ التوقعات، ويكفي أقرابة عقديف مف الزمف 
( لممصرفية التقميدية، %59( مقابؿ )%68) بمغـ 6454-:644ف نموىا بيف عامي أ

 .( لمتقميدية%;5( مقابؿ )%65كما ارتفعت نسبو الودائع اإلسمامية في ىذه الفترة )
كثر مف أالية إسمامية منتشرة في ( مؤسسو م744ف قرابة )ىنالؾ اآل -6

 -وال يدخؿ في ىذا النوافذ اإلسمامية في البنوؾ التقميدية -( بمًدا حوؿ العالـ 9;)
                                                           

 .54إلسمامية في اتفاقية إنشاء االتحاد الدولي لمبنوؾ اإلسمامية، ص( تعريؼ البنوؾ ا6)
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العدد يتزايد بتسارع كبير في بمداف العالـ اإلسمامي وفي غيرىا، وقدر ارتفعت و 
( 8;54ـ الى )6454( بميوف دوالر في عاـ 9=>اصوؿ ىذه المؤسسات مف )

 (. %64ـ بزيادة بمغت )6455ر في عاـ مميار دوال
ونمت األصوؿ المستثمرة في الصكوؾ اإلسمامية نمًوا ممحوًظا يتوقع اف 

 ( مميار دوالر. 574مسنوات الخمس المقبمة الى )ليصؿ 
وتعتبر المممكة العربية السعودية أكبر البمداف العالمية في مجاؿ التعاممات 

مف  (.%4:ا في السوؽ السعودية أكثر مف )المصرفية اإلسمامية حيث تبمغ نسبتي
 مجموع المعاممات فييا.

سارعت  :دخول البنوك التقميدية في مجال المصرفية اإلسالمية -3
المصارؼ التقميدية بعد النمو المتزايد لممصرفية اإلسمامية وكثرة االقباؿ عمييا الى 

او عف طريؽ الدخوؿ في ىذا المجاؿ عف طريؽ فتح فروع لممصرفية اإلسمامية 
ف كاف المماحظ أف الذي قادىا إلى ىذه  فتح نوافذ إسمامية تابعة ليذه المصارؼ وا 
نما مف باب المحافظة  األنشطة ليس االقتناع بمضاميف المصرفية اإلسمامية وا 

 المشاركةعمى عممائيا حتى ال يتحولوا إلى المصارؼ اإلسمامية، وحتى تستطيع 
 المصرفية اإلسمامية.في حصة سوقية مناسبة مف منافع 

اىتمت بريطانيا مف فترة مبكرة  الهتمام العالمي بالمصرفية اإلسالمية: -8
نسبًيا بشأف المصرفية اإلسمامية، فينالؾ مراكز لماقتصاد اإلسمامي في بعض 
جامعتيا، وىنالؾ العديد مف الفروع والنوافذ في بنوكيا، كما تـ إنشاء بنؾ إسمامي 

بعض البنوؾ اإلسمامية افتتحت ليا فروًعا في ىذه الدولة، فييا، إضافة إلى أف 
ولحقت بيا الواليات المتحدة، ثـ فرنسا، حيث قامت كؿ منيما بإنشاء لجاف لدراسة 
خصائص االقتصاد اإلسمامي لإلفادة منيا في عممية اعادة تنظيـ اقتصادياتيا، 

المية التي بدأت في وحؿ مشكماتيا البنيوية، وعمى االخص بعد األزمة المالية الع
 امريكا، وعصفت بالعالـ.
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ويأتي في ىذا اإلطار أيًضا سعي البنؾ الدولي لوضع ضوابط لممصرفية  
 اإلسمامية.

 ثالثاا: األهمية العممية لمصيرفة اإلسالمية
المصارؼ اإلسمامية مؤسسات تقدـ الوظائؼ الرئيسة التي تقدميا البنوؾ 

إلسمامية، وىي إلى ذلؾ تتميز بعدد مف األمور التقميدية بما ال يخالؼ الشريعة ا
 العممية التي تأكد أىميتيا وتبرز مكانتيا في العمؿ المصرفي ومف ذلؾ ما يمي:

 الستثمار تمكن منال -5
ففي الوقت تمتنع فيو البنوؾ التقميدية عف مزاولة النشاط االستثماري بمقتضى 

قراضيا إعادة إع المدخرات، ثـ يا، وتستعيض عف ذلؾ بتجميمالقوانيف المنظمة لعم
لييا مع فائدة ثابتة مقررة عمى ىذه القروض، تستحؽ مع مبمغ القرض إلمف يحتاج 

في كؿ األحواؿ دوف النظر إلى إفادة المقترض مف القرض، ودوف النظر الى ما 
قد يمحؽ بو مف خسارة في عممو او تجارتو، وتجعؿ توليد الفوائد مف ىذه القروض 

و االتجار بديوف ونحو ذلؾ أو عف طريؽ الحسـ، أف سمًفا مباشرة، التي قد تكو 
 محور عمميا.

في ىذا الوقت نجد أف المصارؼ اإلسمامية تقـو عمى مبدأ المشاركة إما برأس 
ف كاف ينطوي عمى عنصر المخاطرة التي ال  الماؿ أو بالعمؿ أو بيما مًعا، وىذا وا 

لى تحقيؽ العدؿ، حتى ال يتحمؿ طرؼ ينفؾ عنيا مثؿ ىذا العمؿ، إال أنو أقرب إ
وحده، كما أنو يدفع إلى الحرص عمى  -حاؿ حدوثيا –مف أطراؼ المعاممة الخسارة 

تجويد العمميات االستثمارية وضبطيا، حتى ال يؤدي التساىؿ فييا الى ضياع 
الحقوؽ ويحوؿ الماؿ مف كونو عنصًرا جامًدا يوظؼ في تحصيؿ الفوائد الربوية 

 .(7)يةمعنصر حيوي يسيـ في التطوير والتنلى إفحسب، 
                                                           

سمامية تجرى مف خماؿ شركات خاصة المصارؼ اإل فيصبحت العمميات االستثمارية ( أ7)
وىو يمارس عمميات  يضا ما يعرؼ بالبنؾ الشامؿ،أ( ووجد capitalتابعة لممصرؼ.)

 .االستثمار فى المصرفية التقميدية
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 النضباط الخمقي والشرعي -2
ويتمثؿ ىذا في البعد عف الربا أخًذا أو إعطاء، والبعد أيًضا عف الدخوؿ في 

أو التمويؿ، أو الوساطة ونحو ذلؾ، وىذا  ةالعمميات االستثمارية المحرمة بالمشارك
ؼ؛ ألنيا بالتزاـ أحكاـ الشريعة، يبرز العناية بالجانب القيمي لدى ىذه المصار 

لذاتيا، أو لكونيا منعقدة عمى أمر ال يقّره الشرع الحنيؼ  المحرمةوالبعد عف العقود 
صماحيا وفؽ المنيج  الذي جاء لمصمحة الخمؽ واستخمفيـ في األرض لعمارتيا وا 
الذي بّينو ليـ حتى ال تضيع مصالحيـ، وال تفسد حياتيـ، وال يبغي بعضيـ عمى 

 ، بيذا االلتزاـ تحقؽ االنضباط.ضبع

ونجد أف المصارؼ اإلسمامية تحرص عمى إخراج زكاة االستثمار في كثير 
مف األحياف نيابة عف المستثمريف، وتعزؿ األمواؿ المشبوىة التي تصميا، عف 
األرباح التي توزع عمى المساىميف أو المستثمريف، وتقـو بتوجيييا إلى إعماؿ البر 

جتمع، كما أنيا تعنى بحسب خصائصيا باإلسياـ في المسؤولية العامة في الم
االجتماعية عف طريؽ تخصيص جزء مف أرباحيا ألعماؿ البر أو التعميـ أو 

 التدريب ونحو ذلؾ.

 رابعاا: العقبات والمخاطر التي تواجه المصرفية اإلسالمية
مامي، ىنالؾ العديد مف العقبات والمخاطر التي تواجو العمؿ المصرفي االس

 مف أىميا:
ويستجيب ، عدم وجود قانون خاص ينظم العمل المصرفي اإلسالمي -5

لمتطمباتو في عدد مف الدوؿ، ومف المعموـ أف عدـ وجود ذلؾ، أو وجوده بشكؿ ال 
يتناسب وطبيعة ىذا النوع مف المصرفية يولد ضغًطا كبيًرا عمييا، يتسبب في 

 المناسبة لطبيعتيا. عرقمة عمميا، ويمنعيا مف كثير مف األمور
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إف ىذا األمر مما يمكف عّده فراًغا تشريعًيا يمكف أف يشغؿ بسّده بقوانيف 
وتنظيمات ال تمت إلى المصرفية االسمامية بصمة، ولربما أوقعيا في مزالؽ تنافي 
أىدافيا، ومنطمقاتيا األساس مما ينتج عنو فقداف المتعامميف معيا الثقة فييا ويؤدي 

 تيا لدى عامة الناس.إلى تشويو صور 
تتابع، وتدقؽ عمى العمميات  عدم وجود رقابة شرعية خارجية مستقمة -2

التي تجرييا المصارؼ االسمامية، وتتأكد مف عدـ مخالفتيا لمشريعة، ال يقاؿ إف 
لدى ىذه المصارؼ ىيئات رقابة شرعية مؤىمة، ألف ىذه الييئات مع ما بذلتو 

التي تحدد مواعيد  ىيات المصارؼ فرتبطة بإدار وتبذلو مف جيد مشكور ال تزاؿ م
 اجتماعاتيا، وما يعرض عمييا، وتقوـ ىي بتطبيؽ ما تقرره ىذه الييئات.

إف ىذه الييئات قد أدت خدمات جميمة منذ نشأة العمؿ المصرفي االسمامي، 
واجتيدت في ضبطو، وترشيده، ولكف تطور ىذا العمؿ واتساع قاعدتو يوجب 

 مف الشفافية  قدرتحقيؽ أكبر 
لـ تعد و  ولة،ؤ والمصداقية ،في الواقع، وأماـ المتعامميف، وأماـ الجيات المس

 .ىذا المطمب جيود ىذه الييئات كافية لتحقيؽ
، ولربما جاءوا مف بيئات البنوؾ قمة الكوادر المؤهمة, وضعف كثير منها -7

إليو العمؿ التقميدية المختمفة في منيجيتيا، وثقافتيا المصرفية عما يحتاج 
المصرفي االسمامي، وُيسمع عف كثير منيـ استعماؿ مصطمحات المصرفية 
التقميدية في مجاؿ المصرفية االسمامية، أو عدـ استشعار الفرؽ الشرعي بيف 
بعض العمميات حمُا أو حرمة، وعدـ إدراؾ أىمية بعض االشتراطات التي تقررىا 

مثمًا التعبير عف التمويؿ بالقرض، الييئات الشرعية، وتمـز بتطبيقيا، ومف ذلؾ 
طماؽ اسماء بعض المنتجات او العمميات التي والتعبير عف األرباح بالفوائد  وا 

تجرى في المصارؼ التقميدية عمى بعض عمميات المصارؼ االسمامية مع وجود 
 وغير ذلؾ .فوارؽ كبيرة بينيا 
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فية : إف المصر ضمور وضعف تطوير المنتجات المالية السالمية -8
االسمامية لـ تقـ إال لتوجد البديؿ المناسب المتفؽ مع أحكاـ الشريعة، الذي يحصؿ بو 

 .تحقيؽ مقاصد التعامؿ مف التيسير الحماؿ المنضبط بضوابط الشريعة االسمامية
وقد ابتدأت المصارؼ االسمامية مسيرتيا دوف أف يكوف ىنالؾ شيء يذكر 

الية التي تثبت مصداقيتيا، ويفتح بيا مف العقود واالشتراطات، والمنتجات الم
لى القياـ بإجراء إلممتعامميف أبواب الحماؿ، وتسد عنيـ منافذ الحراـ، فاضطرت 

 ،بعض التعديمات عمى المنتجات المالية التقميدية حتى تقربيا الى مطابقة الشريعة
 .لى اف يتحقؽ ليا الوقوؼ عمى قدمييا وتستقؿ بعد ذلؾ بمنتجاتياإ

، ثـ بدأت مرحمة االنطماؽ والترسيخ، وكاف المؤمؿ أف النشأةة ومّرت فتر 
تكوف ىناؾ جيود كبيرة تنقؿ ىذه المؤسسات المصرفية االسمامية مف واقع الترقيع 
والترخص إلى موقع التأصيؿ والتأسيس، إال أف الجيود في ىذا المجاؿ لـ تحظ 

الضرورة والحاجة ىي بالعناية الكافية، وال زالت مرحمة الترخص، واستصحاب حكـ 
األوفر حًظا واألكثر شيوًعا، وال شؾ أف ىذا األمر يؤدي إلى اضمحماؿ ىذه 
المسيرة المباركة، ويصيب المتعامميف والغيوريف بخيبة امؿ، كما أنو يتيح المجاؿ 
لممغرضيف والمتربصيف لمنقد والتشنيع ومحاولة ضرب ىذا الكياف، وال يخفى اآلف 

نيا جيات أو شخصيات حاقدة، وما تحدثو مف بمبمة، وحيرة أمر الحممات التي تش
 لدى عامة الناس.

: العمؿ المصرفي شأنو ضعف التعاون البيني بين المصارف اإلسالمية -9
شأف أي عمؿ في المجتمع لو خصوصياتو، ولكؿ مؤسسة مف مؤسساتيا خططيا، 

لكف الحاجة وسياساتيا التي تحافظ عمييا، وال تريد أف يّطمع عميا غيرىا، و 
لمتعاوف، والمشاركة في األعماؿ الكبيرة التي ال تستطيع مؤسسة واحدة القياـ بيا 
بمفردىا سمة غالبة في ىذا الميداف الفسيح المتشابؾ، والمماحظ أف العناية بمثؿ 
ىذا التعاوف بيف مؤسسات العمؿ المصرفي ضعيفة، بؿ قد تجد تعاوًنا ومشاركة 
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مف المؤسسات التقميدية أكثر مما ىو حاصؿ بينيا، بيف ىذه المؤسسات وغيرىا 
ظاىر االختماؿ الكبير الذي تجب معالجتو، والسعي لتمتيف موىذا مظير مف 

أواصر التعاوف بيف المصارؼ اإلسمامية في كؿ المجاالت الممكنة، ألف ىذا 
يكسبيا قوة ال يستطيع كؿ واحد منيا تحصيميا بمفردىا، وفي زمف العولمة، 

ة العالمية، واألسواؽ المفتوحة، ورفع وسائؿ الدعـ والحماية ال يمكف والتجار 
، وليذا نجد سعًيا حثيثًا لماندماج بيف الشركات بمفردىا لمكيانات الصغيرة أف تثبت

في والمؤسسات في العالـ لتحصيؿ القوة، وزيادة التمكف، وال بد أف نستحضر 
شترؾ تت رسالة سامية مؤسسات العمؿ المصرفي اإلسمامي أنيا مؤسسات ذا

جميعيا في ترسيخيا والعمؿ ليا، وما بينيا مف المشتركات أكثر مما بينيا وبيف 
 غيرىا مف المؤسسات التي ال تحمؿ ىـّ ىذه الرسالة، وال يعنييا أمرىا.

ف مف أىـ أوجو التعاوف التي لـ تطرؽ بعد، مجاؿ تطوير المنتجات المالية  وا 
قابة، والتعاوف في مجاؿ التدريب وتنمية الكوادر اإلسمامية، وتطوير آليات الر 

وىذا كمو مف الواجبات المتعينة  والمشاريع، ،والتعاوف في مجاالت التمويؿ العاممة
مما يضعؼ مف قوة المصارؼ  وفي أدنى درجات االىتماـ بيا زاؿيالتي ال 

 اإلسمامية ويقمؿ مف كفاءتيا .
 ي المصارف اإلسالميةالختالف بين هيئات الرقابة الشرعية ف -6

الييئات الشرعية في المصارؼ اإلسمامية ىي المعنية بضبط مسيرة العمؿ 
المصرفي، وترشيده، وما يصدر عنيا مف مخرجات تقرر فييا بعض األمور، أو 

 .شرعيترفضيا، أو تعدؿ عمييا في غالبو اجتياد 
وىذا أمر ال  واالجتياد تتفاوت فيو األنظار، وتختمؼ فيو األحكاـ تبًعا لذلؾ،

غضاضة فيو مف الناحية الشرعية، بؿ ىو مظير مف مظاىر السعة والمرونة في 
شريعة اإلسماـ، ولكف ال بد مف وجود حد أدنى مف االتفاؽ عمى األمور األساس التي 

نبغي أف يختمؼ عمييا، وكذلؾ محاولة توحيد الرؤى حياؿ القضايا والنوازؿ، التي يال 



 هـ2341/2344ألربعاء لعاـ اات ر او ح                                   7:6

 

 

شأنيا، والمماحظ أف ىنالؾ بعًضا مف االختمافات والمفارقات ال ينفع االستعجاؿ في 
بيف مخرجات الييئات الشرعية في العديد مف األحياف، وكذلؾ عدـ وجود صمة قوية 
بيف أعماؿ الييئات ومقررات المجامع العممية الشرعية، ولعؿ السبب في وجود ذلؾ 

عدـ وجود ميثاؽ ودستور محدد بيف ىذه الييئات يضبط العمؿ ويحدد المسار، مما :
 ؽأدى إلى حدوث أمثاؿ ىذه المخالفات التي تتسبب في بمبمة أذىاف المتعامميف، وتعي

 .والتحرير الشرعي الصحيح دقيؽمبدأ الت
 ل المصارف اإلسالميةوكون الديون تمثل الغالبية العظمى من أص -7

ارؼ اإلسمامية بتوظيؼ ما لدييا مف ودائع المستثمريف، ومف تقوـ المص
رؤوس أمواليا في أوجو متعددة بغية تنمية ىذه األمواؿ والحصوؿ عمى عوائد 
مجزية نتيجة لذلؾ، ولكف نظًرا لضيؽ وقمة األدوات والمنتجات التي تعمؿ 

تي يؤوؿ بواسطتيا نجد أنيا اتجيت في كثير مف األحياف إلى استخداـ األدوات ال
استخداميا إلى الديوف، مف المرابحات، والتورؽ، والتأجير مع الوعد بالتمميؾ، ونحو 

نتيجة  وىوما لدييا مف مدخرات في ىذه المجاالت،  غالبذلؾ، مما أدى توجيو 
لضعؼ االىتماـ بتطوير منتجات مالية إسمامية أخرى تجعؿ مف ىذه متوقعة 

واالستثمار، وكوف غالبية أصوليا ديوف فيو التنمية  ا فييً المصارؼ شريًكا حقيق
مخاطر عديدة، وربما قاد في بعض األحياف إلى مؤاخذات شرعية ووّلد إشكاالت 

خراج الزكاة عنيا، والمبالغة في  ثؿأخرى م الضمانات طمب تحصيؿ ىذه الديوف، وا 
 وغير ذلؾ.

: العمؿ المصرفي دخول منافسين جدد في مجال المصرفية اإلسالمية ->
إلسمامي عمؿ ينطمؽ مف رؤية، ورسالة محددة، ويسعى لتحقيؽ أىداؼ سامية في ا

ضوء أحكاـ الشريعة اإلسمامية ولكف الذي حدث أنو بعد التوسع واالنتشار الكبير 
الذي حققتو ىذه المصرفية خشيت مؤسسات العمؿ المصرفي التقميدي عمى 

المستثمريف  مف كبار اوضعيا، وعمى حصتيا مف السوؽ، ألف لدييا عدد
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والمودعيف بدأوا يتأثروف بمضاميف الفكر المصرفي اإلسمامي، ويتوجسوف خشية 
مف عواقب الربا، مما أدى ببعضيـ إلى نقؿ مدخراتو إلى المصارؼ اإلسمامية، 
وحتى ال تفقد المصارؼ التقميدية ىؤالء الذيف يمثموف العصب الرئيس فييا، 

إلسمامية لدييا تطميًنا لعممائيا حتى ال سارعت بفتح فروع أو نوافذ لممصرفية ا
يرحموا عنيا، ىذا مف جية، ومف جية أخرى فإنيا أرادت أف تستحوذ عمى ما يمكف 

 االستحواذ عميو مف الحصة السوقية لممصرفية اإلسمامية.

ودخوؿ ىذه المؤسسات التقميدية إلى سوؽ المصرفية اإلسمامية يشكؿ خطًرا 
باركة؛ ألنيا لـ تدخؿ فييا عف قناعة بيا، وال حرًصا كبيًرا عمى ىذه المسيرة الم
وال تحصؿ الثقة بالتزاميا لمبادئ العمؿ المصرفي  منيا عمى تحقيؽ أىدافيا،

تعمؿ بكؿ جد واجتياد في مجاليا الرئيس في  ذاتو في الوقت االسمامي، فيي
ذ مف عما تمارسو، ا الذى يختمؼ في أىدافو ومنطمقاتو العمؿ المصرفي التقميدي،

مؤسسة واحدة مختمطة، قد ال تتغير فييا إال المعموـ انيا تدبر ذلؾ مف خماؿ 
 األسماء والشعارات.

 مشكالت تتعمق بالتشغيل واإلدارة -9
وىذه نابعة مف حداثة تجربة المصارؼ اإلسمامية في ىذا المجاؿ، في مقابؿ 

لمتطاولة، وانفرادىا الخبرة والتمكف التي اكتسبتيا المصارؼ التقميدية عبر السنيف ا
 بالعمؿ المصرفي دوف منازع، أو مشارؾ.

وجزء مف ىذه المشكمات أيًضا نابع مف تأخر مؤسسات العمؿ المصرفي في 
 .التحديث والتطوير التقني واإلداري، والبذؿ بسخاء عمى ما يحتاجو التطور والتمكف

 خامساا: منهجية التطوير
 الئمة لمعمل المصرفي اإلسالميالعمل عمى إيجاد تشريعات قانونية م -5

البيئة المناسبة لتحقيؽ أىداؼ المصرفية  -بإذف اهلل  -وىذا ىو الذي يؤمف ليا 
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اإلسمامية، ويتيح ليا الحركة الحرة الطميقة في مجاليا، كما أنو يمنع مف التسّور 
 - بإذف اهلل –عمييا، أو دخوؿ األدعياء إلى ميدانيا الذي اختارتو لنفسيا، ويحمييا 

مف الذوباف في غيرىا، أو مف أف يفرض عمييا مف األنظمة والقوانيف ما يخالؼ 
طبيعتيا، ويعارض أىدافيا، وىذا أمر ليس بالمستحيؿ، ولكنو يتطمب تظافر 
الجيود مف المؤسسات المصرفية نفسيا، ومف الغيوريف عمييا، ومف المستثمريف 

فييا قانوف ينظـ عمؿ المصرفية وجد يالمنتفعيف بيذا المنيج في البماد التي ال 
اإلسمامية، ويراعي خصوصياتيا، كما أف عمى ىذه المؤسسات التي تعمؿ في 
بيئات توجد بيا قوانيف خاصة تنظـ عمميا أف تعمؿ أيًضا عمى تطوير ىذه القوانيف 
وتنقيحيا، وزيادة مرونتيا حتى تستوعب التطمعات الكبيرة لممصرفية اإلسمامية، 

ة المتميزة في إعداد وصياغة ما انونيالجيد االستعانة بالخبرات الق ومف لواـز ىذا
تحتاجو المصرفية اإلسمامية مف تقنينات وتنظيمات، والبذؿ بسخاء عمى كؿ ما 
يتطمبو العمؿ، وتقترحو الجيات المعنية في الدوؿ، واالستمرار في مناقشتو 

 وتوضيحو حتى يتـ القبوؿ بو واعتماده .

ف مف المفارقات العجيبة أف يوجد ىذا االنتشار الكبير، والظيور الذي ال  وا 
وال توجد التقنينات التي تضبط ىذا في بعض الدوؿ، يخفى لممصرفية اإلسمامية، 

توجد بالشكؿ المناسب، مع خطورة المجاؿ الذي تعمؿ فيو المصارؼ  العمؿ، أو ال
 وازدىارىا. ،نموىافإف الماؿ عصب الحياة، وىو عماد  وشدة حساسيتو؛ عموًما

والتي تعيف عمى  ،المحافظة عمى األمواؿ بسّف التشريعات المازمة لذلؾإف 
منع األدعياء، وغير المؤىميف أمر ال يقؿ تالرقابة والمحاسبة، وتحقؽ الشفافية، و 

المحافظة عمييا مف مقاصد ؛ اذ أىمية عف المحافظة عمى األنفس، واألعراض
 الة األمر في المجتمعات اإلسمامية.الشريعة الكمية، وىي مف مسؤوليات و 
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وعندما يوجد مثؿ ىذا التنظيـ القانوني المناسب فإف الدوؿ التي تريد أف تدخؿ 
 .في ىذا المجاؿ ستستفيد منو، بؿ ستحرص عمى االلتزاـ بو وعدـ الخروج عنو

الحرص عمى تأهيل الكوادر العاممة في مجال المصرفية اإلسالمية بما  -2
وىذا يقتضي التوسع في افتتاح األقساـ العممية  تها, وأهميتها,يتناسب مع طبيع

عادة النظر في المناىج التي تسير عمييا؛ حتى  المتخصصة في الجامعات، وا 
تكوف كافية لتأىيؿ الممتحقيف بيا، ليتخرجوا فييا قادريف عمى اإلسياـ بكفاءة، 

يف الحالييف مف حيث واقتدار في العمؿ المصرفي اإلسمامي، وكذلؾ العناية بالعامم
ترسيخ مضاميف الفكر االقتصادي والمصرفي لإلحاقيـ بدورات طويمة ومتوسطة، 

اإلسمامي لدييـ، حتى يشعروا أنيـ يتبعوف منيًجا مختمًفا عف غيره، لو سماتو 
وف باالنتماء األصيؿ إليو، وال ينبغي تجاىؿ سوطبيعتو ومصطمحاتو الخاصة، ويح

المصرفي، وكذلؾ  بلجيات القائمة عمى التثقيؼ والتدريالجيود التي تبذليا بعض ا
ما تقوـ بو بعض األقساـ العممية في الجامعات، لكنيا ال زالت دوف المستوى 

الجانب النظري أكثر مف عنايتيا بالجانب العممي بالمطموب، وربما كانت تعني 
 ميالتطبيقي، وياحبذا لو أنشئت أكاديمية خاصة بيذا األمر في كؿ بمد إسما

تصمـ مناىجيا، وبرامجيا التدريبية وفًقا لحاجة المؤسسات المصرفية، وتعني 
باختيار الممتحقيف بيا حسب معايير محددة وواضحة؛ ليكونوا بعد ذلؾ قادة ورواًدا 

 وعامميف أكفاء في حقؿ المصرفية اإلسمامية.
وال يخفى أف ىذا العمؿ يحتاج إلى مزيد بذؿ مف المؤسسات المصرفية 

سمامية، وترغيب لمممتحقيف بو حتى يمكف اجتذاب أفضؿ العناصر الصالحة لو، اإل
وال ينبغي أف تحجـ عنو لزيادة تكمفتو عمى غيره، ألف عائده في المدى المتوسط 

 والبعيد سيكوف أفضؿ، ونتيجتو مضمونة بإذف اهلل.
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اإلسمامي التي العمؿ المصرفي بسيـ في تحقيؽ التعاوف بيف مؤسسات وىو 
ذا ضعؼ التنسيؽ والتعاوف بينيا إحدى العقبات التي تعترض مسيرتيا،  يعد وا 

تحقؽ ذلؾ عمى وجيو الصحيح فإنو سيكوف بصمة متميزة لممصرفية اإلسمامية 
 بيف المصارؼ األخرى بإذف اهلل.

: درجت المؤسسات المصرفية جميعيا عمى الرقابة الشرعية المؤسسية -7
أعماليا، وتضبط عمميا بما يوافؽ الشريعة أف تكوف ليا ىيئات شرعية تراقب 

فيما مضى عندما لـ تكف ىذه المؤسسات مف  اإلسمامية، وكاف ىذا العمؿ مقبوالً 
 . ىي عميو اآلف عمى النحو التي الكثرة والتوسع

وقد أدى التوسع الكبير في مجاؿ المؤسسات المصرفية والشركات االستثمارية 
الطمب عمى الكفاءات المؤىمة لمعمؿ في مجاؿ  اإلسمامية إلى شدة الحاجة وزيادة

الييئات الشرعية فييا، مما أدى إلى ضغط كبير عمى ىذه الييئات؛ لقمة العمؿ في 
عدد المؤىميف الصالحيف لذلؾ، وتكرار وجود بعضيا في مؤسسات كثيرة تبمغ 
العشرات، وىـ ليسوا متفرغيف لمعمؿ ىذا، ألف لدى كثير منيـ أعماؿ وظيفية، أو 
خاصة، فأصبح الوقت الذي يعطى لممؤسسة الواحدة ال يكفي لمتابعة أعماليا بالشكؿ 

لمعمؿ في مجاؿ  مؤىميفالمطموب، ومع االزدياد المتسارع لعدد المؤسسات، وقمة عدد ال
الييئات أصبحت الحاجة داعية إلى تطوير العمؿ الرقابي الشرعي في المؤسسات 

 .بو تمبية الحاجة بشكؿ دقيؽ ومنظـ المصرفية اإلسمامية إلى وضع يستطاع
مرقابة الشرعية، بحيث توجد لوقد آف األواف لمانتقاؿ إلى الوضع المؤسسي 

مؤسسات مؤىمة لمقياـ بيذا العمؿ تتفرغ لو، وتستطيع القياـ بما تتطمبو حاجات 
المصارؼ والشركات اإلسمامية في وقت واحد، وفي مدة زمنية قصيرة، ألف ما 

ا تنوي المصارؼ الدخوؿ فيو والعمؿ بو يتشابو كثيًرا، والجيد يعرض عمييا مم
الذي يبذؿ لواحد يكفي لمعشرات، مع إمكانية تقديـ خدمات خاصة لبعض 

 المصارؼ فيما تختص بو مما ال يوجد لدى غيرىا.
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وتبقى بعد ذلؾ مسألة التقنيف لوجود ىذه المؤسسات الرقابية، وىو أمر ليس 
عداد لو عمى مستوى مجمس البنوؾ اإلسمامية، باالشتراؾ بالعسير يمكف أف يتـ اإل

مع البنوؾ المركزية، ومؤسسات النقد، وىناؾ بعض المعايير التي أعدتيا ىيئة 
المحاسبة والمراجعة يمكف اإلفادة منيا وتطويرىا، والمجتمعات كميا يوجد فييا 

بيف توصيؼ وتصنيؼ ألمثاؿ ىذه الييئات والمؤسسات كما في مجاؿ المحاس
 والميندسيف والمقاوليف.

إنشاء ودعم مؤسسات بحثية متخصصة لمقيام بتطوير المنتجات  -4
 المالية اإلسالمية

ال يخفى عمى أحد مف الميتميف والمعتنيف بالشأف البحثي والشأف العممي 
بعامة أىمية البحث العممي في التطوير واإلرتقاء، وما نمت المؤسسات العالمية 

ركات الصناعية في العالـ إال بناء عمى اىتماميا بمجاؿ البحث الكبرى، وال الش
وىي تؤصؿ لفكر متميز يصمح أف يكوف صناعة، والتطوير، والمصرفية اإلسمامية 

والمشكمات العالمية  عماًجا لمشكمات البمداف اإلسمامية االقتصادية والتنموية،
 الغاية. أشد حاجة إلى العناية بالبحث العممي لموصوؿ إلى ىذه أيضا

ومما يؤسؼ لو أنو ال توجد إلى اآلف أمثاؿ ىذه المراكز والمؤسسات البحثية التي 
يعقد عمييا األمؿ في الوصوؿ إلى ىذه الغاية، وكؿ ما ىو موجود لدى المؤسسات 

تتسمى بذلؾ، أو تسند لدى المصارؼ المصرفية عبارة عف أقساـ إدارية باىتة ضعيفة 
ع أنيا ال تمتمؾ مف الخبرات والكوادر المؤىمة، وأدوات ليا ميمة تطوير المنتجات م

البحث ما يؤىميا لذلؾ، وستظؿ المصرفية اإلسمامية تراوح في مكانيا وتتآكؿ مف 
داخميا إذا لـ تبادر إلى التأسيس لمثؿ ىذا العمؿ، أو السعي إلى التعاقد مع جيات 

األمر ودقتو، ولكنو ليس  مؤىمة قادرة عميو، وال يشؾ أحد مف العارفيف في صعوبة ىذا
جبر نعؼ، ولكنو ضعؼ يضباألمر المستحيؿ، وربما تكوف البدايات فييا شيء مف ال

ويقوى مع مرور األياـ، والعمؿ الدؤوب، والصبر، والبذؿ، وقد يكوف مف المناسب أف 
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تشترؾ المصارؼ اإلسمامية في دعـ وتمويؿ مؤسسات مؤىمة تعمؿ في ىذا 
 يا ممًكا لكؿ ىذه المؤسسات.المضمار، وتكوف مخرجات

إف ىذا ىو المسار الصحيح لتطوير العمؿ المصرفي اإلسمامي حتى يكوف 
عمما ، وجاذًبا لغير العامميف فيو، ومرغًبا لغير المسمميف لمقبوؿ بو، ومحقًقا ألىداف

ف تطوير المنتجات المالية اإلسمامية ال يعني إيجاد منتجات مالية تنطبؽ عمييا بأ
الشرعية فحسب بؿ البد أف تكوف مطابقة أيًضا لممعايير المحاسبية المعايير 

ما يتطمبو التطبيؽ العممي الصحيح، وىذا يبيف أىمية مثؿ ىذا  ؿالعالمية، ولك
 العمؿ ودقتو.

 تمتين أواصر التعاون مع المؤسسات المصرفية اإلسالمية -5
مات التي مف خماؿ ما تقدـ في عرض المشك وىذا االمر قد تبينت اىميتو 

 تعترض مسيرة المصرفية.
 الرتقاء بمستوى األداء التشغيمي -6

وىذا يتطمب العناية بكؿ ما ييسر العمؿ المصرفي، ويرغب الناس في التعامؿ 
مع مؤسساتو، إذ أف المماحظ ضعؼ األداء، وعدـ جودة الخدمات التي تقدميا 

ؤسسات التقميدية العاممة المؤسسات المصرفية اإلسمامية بالمقارنة مع غيرىا مف الم
 في الميداف.

 العناية بالمسؤولية الجتماعية -7
وىذا جزء أصيؿ مف أىداؼ المصرفية اإلسمامية، وىو مف أىـ العناصر  

 وخدمات عامة، الي ليا، مف بعثات، ومشاريع خيرية،مسأالتي تحقؽ المعنى الر 
سياـ في العمؿ العممي والبحثي.  وا 

: عمى المشاريع والستثمارات التنمويةو  ستثماراتعمى تنويع ال الحرص ->
المماحظ أف أوجو االستثمارات لدى المصارؼ اإلسمامية انحصرت تقريًبا في 
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أبواب قميمة ثابتة، وىذا ال يحقؽ الغرض الذي قامت مف أجمو، وال يتناسب مع 
اإلمكانيات التي تتميز بيا المصارؼ اإلسمامية عمى مثيماتيا في قدرتيا عمى 

المصارؼ التقميدية،  واالستثمار في أوجو كثيرة متعددة في الوقت الذي ال تستطيع
والمصارؼ اإلسمامية بحاجة إلى تقوية إدارات التخطيط االستثماري فييا، واإلعداد 
لمدخوؿ القوي إلى االستثمارات التنموية التي تسيـ في نيضة المجتمع في مجاالت 

 مية االجتماعية بصفة عامة.الزراعة والصناعة واإلسكاف والتن

والبد أف تكوف ليا قدرة عمى استشراؼ واستشفاؼ المستقبؿ، والدخوؿ بثقة 
 حتاج إلييا المجتمع، وما أكثرىا.يواقتدار في المشاريع التنموية الرائدة التي 

ىذه في نظري أىـ العناصر التي يمكف أف تدخؿ ضمف منيجية التطوير 
 .منو العوف والسدادوباهلل التوفيؽ، و  المتوخاة،

 ةالصالخ
العمؿ المصرفي اإلسمامي أصبح حقيقة واقعة ال تحتاج إلى إثبات، وال تقبؿ 
المزايدة عمييا، وتجاوز االعتراؼ بو وتقديره البمداف اإلسمامية التي نشأ فييا حتى شمؿ 
أكثر بمداف العالـ، وىذا يفرض عمى القائميف عميو، والميتميف بشأنو العمؿ عمى 

يمو وتطويره لتحقيؽ األىداؼ السامية الكبرى التي وجد مف أجميا، وأىـ شيء تأص
يجب أف تتجو العناية إليو الحرص عمى التطوير واالبتكار الحقيقي في األدوات 
والمنتجات التي تجمى صورتو األصيمة، والعناية بتأىيؿ الكوادر العاممة فيو مف خماؿ 

وكذلؾ الحرص عمى تحقيؽ أكبر قدر مف  ترسيخ الفكر المصرفي اإلسمامي لدييـ،
 .الشفافية والمصداقية في التعامؿ مف خماؿ الوسائؿ المعينة عمى ذلؾ

 حمزة بن حسين الفعر الشريف .أ.د
 ىػ 56/9/5877في األربعاء 

  ـ8/8/6456               
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Developing and consolidating Islamic banking: 

A Methodological Vision 

 
Hamzah H.A. Al-Sharif 

 
 

 

Abstract. The aim of this paper is to review the march of 

Islamic banking, to reflect on its present situation and to 

diagnose its problems, hoping to draw some methodological 

vision to enable it to fulfill its noble goals. The paper first 

defined what is Islamic banking, its main characteristics, 

obstacles & dangers facing it, and methodology for 

development. Finally he concluded that Islamic banking is a 

reality that need no proof. Its recognition and appreciation 

exceeded Islamic countries where it  grew up and covered more 

countries in the world, and this imposes on those who support 

it, to achieve genuine and creative tools and contracts to 

develop it. 
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 األخالق وأثرها في فقه المعامالت واالقتصاد
 

 عمي أحمد الندوي
 معيد االقتصاد اإلسالمي

 المممكة العربية السعودية –جدة  -جامعة الممؾ عبدالعزيز
 

 
: تيدؼ ىذه الورقة إلى بياف أىمية األخالؽ بوجو عاـ، المستخمص

 وتكشؼ عف عالقتيا بالمقاصد ودورىما المشترؾ في تأسيس األحكاـ
الشرعية وتعميميا، ثـ تشير إلى تقسيـ األخالؽ إلى فئتيف: األخالؽ 
الحسنة، واألخالؽ السيئة، وتستعرض أمثمة ليا مقرونة بالتطبيقات 
المتصمة بالمعامالت المالية، وقد جاء التركيز في الزمرة األولى: عمى 
األمانة والعدؿ واالعتداؿ واإلحساف والسماحة، وفي الزمرة الثانية : 
عمى الشح والنزاع واالستغالؿ والتحايؿ والتبذير، وقد تضمف البحث 
المقارنة بيف االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الغربي، مع إبراز مزايا 

 االقتصاد اإلسالمي في العناية البالغة باألخالؽ. 
 

 األخالق وأثرها في فقه المعامالت واالقتصاد

 ىناؾ ثالثة محاور يحـو حوليا ىذا الحوار:

 .كممة عامة عف األخالؽ وأىميتيا -3
 .عالقة األخالؽ بالمقاصد مف جية أثرىما المشترؾ في التشريع -4
 نماذج مف األخالؽ الحسنة والسيئة مع عرض بعض تطبيقاتيا. -5
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في فاتحة الحديث تحسف اإلشارة إلى ، : قبؿ تفصيؿ المحاور المجممةالتمهيد
مكف استيعابو وال احتواؤه. إذ إف قانوف أف الحديث عف األخالؽ حديث متشعب ال ي

التشريع اإلسالمي معزز ومحفوؼ بالسياج األخالقي المنيع، فاألخالؽ منشود 
الشريعة ومنشورىا في كافة أوامرىا ونواىييا، ولـ تكف الشريعة بمعزؿ عف األخالؽ 

 في أية جزئية مف جزئياتيا.

معامالت واالقتصاد في وييدؼ ىذا الحوار إلى بياف أثر األخالؽ في فقو ال
ضوء مصادر التشريع الحكيـ، وبتأمؿ المقاصد والقواعد الشرعية العامة، وبالنظر 

 إلى واقعنا المعاصر.

ومف الحري بالتنبيو بيذه المناسبة إلى أف ربط الفقو أو االقتصاد باألخالؽ لو 
ضع جذور في مجاؿ التأليؼ، فقد سمؾ فقياء المذىب المالكي مسمكا بديعا في و 

باب مستقؿ باسـ كتاب "الجامع" في نياية مصنفاتيـ، بدءا مف الموطأ إلماـ 
 المذىب إلى العصور المتالحقة، ففييا نبذة يسيرة مف العقيدة والسيرة واألخالؽ.
وبذلؾ يظير ترابط وائتالؼ وتفاعؿ بيف الفقو وىذه الموضوعات، باعتبار اشتقاقيا 

 مف مصادر الكتاب والسنة.

الذي أصبح الحديث عف االقتصاد اإلسالمي حديث المحافؿ وفي الوقت 
والندوات، ينبغي لنا أف نولي القدر الكافي مف االىتماـ لموضوعات ذات أىمية 
قصوى في إطار المعامالت وقضايا االقتصاد، وعمى رأسيا موضوع األخالؽ، فال 

خالقي المدمر بد مف إحياء دراستو وتجديد الفكر فيو، لما نممس مف شيوع الفساد األ
فمف سبؿ مكافحتو التصدي لو بتبميغ رسالة اإلسالـ حوؿ القيـ الخمقية ، لالقتصاد

بإبراز نصوص مف الكتاب والسنة وبتحميميا في ضوء كالـ أىؿ العمـ، فربما يكوف 
الحديث عف األخالؽ أوقع في قموب غير المسمميف أيضا، إذ ال خالؼ في أسس 

 .اس مف ذوي العقوؿ السميمة والفطر السويةاألخالؽ لدى كافة طبقات الن
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وفي بداية الكالـ تجدر اإلشارة أيضا إلى أف الموضوع المطروح يدور حوؿ 
محوريف: أوليما أثر األخالؽ في فقو المعامالت، وثانييما في االقتصاد 

  اإلسالمي، وذلؾ لما بينيما مف االرتباط الوثيؽ في القضايا المتصمة بيما.

قاـ ىنا لبياف الفروؽ بيف المعامالت واالقتصاد، ولكف ال بأس وال يتسع الم
فكؿ  مف اإللماع إلى أف فقو المعامالت المالية يمثؿ شعبة كبيرة مف شعب الفقو.

 ما يندرج في مفيـو الماؿ يتـ بحثو في الغالب تحت ىذا العنواف.

يعبر  ىذا، أما االقتصاد فيو في المغة بمعنى االعتداؿ، ولكنو في االصطالح
عف عمـ مستقؿ، يتعمؽ بنظاـ معيشة الناس في الحياة. وىو يتناوؿ عدة عوامؿ 

فأوؿ خطوة ىي اإلنتاج.  تتعمؽ بالماؿ، وعمى رأسيا: اإلنتاج واالستيالؾ والتوزيع.
وىي خطوة باركيا الشارع الحكيـ، وعبد طرقيا أماـ العباد، ومما يدؿ عمى ذلؾ أف 

)وجعمنا  وجو االمتناف. كما يدؿ قولو تعالى: ذكر المعاش جاء في النصوص عمى
-. وقاؿ تعالى: )وجعمنا لكـ فييا معايش قميال ما تشكروف(33النبأ  النيار معاشا(

)إحياء عموـ الديف  ، "فجعميا ربؾ نعمة، وطمب الشكر عمييا".-42الحجر
، كتاب آداب الكسب والمعاش، الباب األوؿ في فضؿ الكسب والحث 4/345

 .عميو(

وبما أف األخالؽ ليا ىيمنة ونفوذ في  يأتي في عقبو االستيالؾ والتوزيع. ثـ
جميع تمؾ العوامؿ والعناصر المرتبطة بالماؿ واالقتصاد، كاف مف المناسب أف 
يكوف ىذا الحوار مشتمال عمى الجانبيف معا، مدمجا متسقا متناسقا بدوف فصؿ 

 أحدىما عف اآلخر بما أمكف.

 قؿ إلى استعراض المحاور الثالثة:وعقب ىذا التمييد أنت



 هـ2341/2344ألربعاء لعاـ اات ر او ح                                   596

 

 

 :كممة عامة عن األخالق وأهميتها :المحور األول
 األخالؽ جمع خمؽ. ويمكف وصفيا في رأي أحد الباحثيف بما يأتي:

والقوانيف المنظمة لمسموؾ اإلنساني التي  المبادئ"األخالؽ: مجموعة مف 
عمى نحو يحقؽ الغاية يحددىا الوحي لتنظيـ حياة اإلنساف وتحديد عالقتو بغيره 

مف وجوده في ىذا العالـ عمى أكمؿ وجو". )التربية األخالقية اإلسالمية، مقداد 
صمى  -، نقال عف "نضرة النعيـ في أخالؽ النبي الكريـ- رسالة دكتوراه -يالجيف

  (3/88-إعداد لجنة مف الباحثيف -اهلل عميو وسمـ"
وار أود أف أتوج مطمع ثـ قبؿ الخوض في صميـ القضايا المتعمقة بالح

الحديث بذكر نبذة مف النصوص التي نوىت بمحاسف األخالؽ في اإلسالـ وبينت 
 مكانة المتصفيف بيا، وىي كما يأتي: سمو

قاؿ اهلل تعالى مثنيا عمى رسولو صمى اهلل عميو وسمـ: )و إنؾ لعمى خمؽ  -
اهلل عميو ففي ىذا الوصؼ الوارد في حؽ النبي صمى  -6سورة القمـ:  -عظيـ(

 وسمـ تنبيو وتوجيو إلى عظمة األخالؽ الحسنة عند اهلل عز وجؿ.
وجاء في كالـ الشيخ محمد الطاىر بف عاشور في معرض الحديث عف 

"أال ترى أف مثاؿ تماـ مكاـر األخالؽ ىو رسوؿ اهلل الذي قاؿ اهلل في  األخالؽ:
نؾ لعمى خمؽ عظيـ(، ولما سئمت عائشة عف خمقو قا لت :"كاف خمقو خطابو )وا 

 اتالقرآف". وىي كممة جامعة يؤوؿ معناىا إلى أنؾ إذا عرضت أية آية مف آي
القرآف الواردة في خمؽ حسف وعمؿ صالح وتأممت مف سيرة رسوؿ اهلل في الناحية 

مطابقة لما  -صمى اهلل عميو وسمـ - رسوؿ اهللالوارد فييا القرآف، وجدت سيرة 
جامع مكاـر األخالؽ والرسوؿ ىو مظير تمؾ  فالقرآف إذف ىو تضمنو القرآف.
، والقرآف ورد آمرا األمة تفصيال أف تعمؿ بو وآمرا ليا إجماال تقتدي  المكاـر

برسوليا: إذ قاؿ اهلل تعالى )لقد كاف لكـ في رسوؿ اهلل أسوة حسنة(، فال جـر عممنا 
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ولذلؾ  .أف اإلسالـ ىو مكاـر األخالؽ: وجماع مكاـر األخالؽ يعود إلى التقوى
 قاؿ اهلل تعالى: )إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ(.

صمى اهلل -ويؤيد ىذا المعنى ما في الموطأ "قاؿ مالؾ إنو بمغو أف رسوؿ اهلل
وبالغات الموطأ ليا حكـ  قاؿ: بعثت ألتمـ حسف األخالؽ". -عميو وسمـ

 نف بمفظوقد رواه أحمد والحاكـ في المستدرؾ والبييقي في الس األحاديث المرفوعة.
)أصوؿ  إنما بعثت ألتمـ صالح األخالؽ" بأسانيدىـ عف أبي ىريرة مرفوعا". "

 .(349النظاـ االجتماعي في اإلسالـ، لمحمد الطاىر ابف عاشور، 

ويظير بمزيد مف التدبر أف األخالؽ مف ركائز الديف، ومف مقاصد البعثة 
نب في مفيوـ التزكية المحمدية عمى صاحبيا الصالة والسالـ، إذ يندرج ىذا الجا

 التي جاء ذكرىا في قولو تعالى "ويزكييـ" في مواضع ومناسبات مف القرآف الكريـ.

وىذا ما وقع التنبيو عميو في قوؿ اهلل تعالى:)قد أفمح مف زكاىا وقد خاب مف 
، فقضية األخالؽ مف صمب الديف والعقيدة، ولذا 32-;سورة الشمس:  -دساىا(

 روي. وال يمكف أف تستتب الحياة بدوف استقامة األخالؽ.قد ربط بيا الجزاء األخ

ذا تأممنا سعة معاني المعروؼ والمنكر في قوؿ اهلل تعالى )يأمرىـ  وا 
، ونحوىا مف اآليات الكثيرة -379األعراؼ:-بالمعروؼ وينياىـ عف المنكر(

 الواردة في ىذا الشأف، أدركنا بدوف تكمؼ وعناء أف األخالؽ الحسنة مف باب
 "المنكر". معروؼ"، واألخالؽ السيئة مف قبيؿ"ال

 ومف األحاديث واآلثار الواردة في شأف األخالؽ:

عف أسامة بف شريؾ قاؿ: قاؿ رجؿ: يا رسوؿ اهلل ! ما خير ما أعطي  -
، رقـ :35/4كتاب األدب، ، )المصنؼ البف أبي شيبة العبد ؟ قاؿ: "خمؽ حسف".

 (47:45الحديث 
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ف أحسف الناس إسالما أحسنيـ خمقا". "... سمـ:وعنو صمى اهلل عميو و  -  وا 
 (47:47، رقـ الحديث ;35/4)المصدر نفسو 

"أكمؿ الناس  وعف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: -
، رقـ 35/52)المصدر نفسو  إيمانا: وأفضؿ المؤمنيف إيمانا: أحسنيـ خمقا... ".

 (47:49الحديث 
"ما مف شيء أثقؿ  عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:عف أبي الدرداء،  -

 (47:54، رقـ الحديث 35/55)المصدر نفسو  في الميزاف مف خمؽ حسف".
عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت: سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  -
، :;69)أبو داود  "إف المؤمف ليدرؾ بحسف خمقو درجة الصائـ القائـ". يقوؿ:

وصححو ابف حباف  3/82ولو شاىد صحيح عف أبي ىريرة عند الحاكـ  والمفظ لو،
 (7/3798(، نضرة النعيـ 49;3
عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ: "سئؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  -

)رواه ابف  عف أكثر ما يدخؿ الناس الجنة ؟ فقاؿ: تقوى اهلل وحسف الخمؽ... ".
 (7/3798حباف في صحيحو، نضرة النعيـ 

عف أبي أمامة الباىمي رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو -
ف كاف محقا، وببيت في  وسمـ: أنا زعيـ ببيت في ربض الجنة لمف ترؾ المراء وا 
ف كاف مازحا، وببيت في أعمى الجنة لمف حسف  وسط الجنة لمف ترؾ الكذب وا 

(: 455في رياض الصالحيف )قاؿ النووي  ( والمفظ لو.6:22) )أبو داود خمقو".
 (7/3799نضرة النعيـ  ،حديث صحيح

"ومعنى حسف الخمؽ: سالمة النفس نحو األرفؽ  وقاؿ القزويني رحمو اهلل:
األحمد مف األفعاؿ، وقد يكوف ذلؾ في ذات اهلل تعالى، وقد يكوف فيما بيف 

 (7/3792، نضرة النعيـ 338)مختصر شعب اإليماف لمقزويني  الناس...".
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ناؾ طائفة مف األخالؽ تعد مف أسس اإليماف، فال بد مف تحققيا، ألف وى
انتفائيا داؿ عمى خصاؿ النفاؽ، إذ النفاؽ يضاد اإليماف. وىذا ما وقع التنبيو عميو 

أربع مف كف فيو كاف منافقا خالصا، ومف كانت فيو خصمة " :في الحديث المشيور
ذا حدث كذب،  منيف كانت فيو خصمة مف النفاؽ حتى يدعيا: إذا اؤتمف خاف، وا 

ذا خاصـ فجر". ذا عاىد غدر، وا   )متفؽ عميو( وا 
فيذا الحديث يدؿ عمى أف األمانة، والصدؽ، والوفاء بالعيد، وااللتزاـ باألدب 

 في الخصومة مف خصاؿ اإليماف، بؿ مف ركائزه.
في مصادر  -وما أكثرىا-مف خالؿ تتبع أمثالياو  وانطالقا مف تمؾ النصوص

وموارده، يتأكد القوؿ بأف أحكاـ التشريع اإلسالمي جاءت مواكبة متجاوبة الشرع 
ولدى الخوض في عمؿ الفقو وأىدافو يتجمى لنا  مع مكاـر األخالؽ وداعية إلييا.

معالـ األخالؽ المنيفة في أبيى صورىا، وىذا بخالؼ كثير مف القوانيف الوضعية 
صناعتيا خالية مف نسيج  التي تولت صياغتيا عقوؿ وأيد بشرية فقد جاءت

 األخالؽ، بعيدة عف روح أخالقية تراقب الضمير وتحاسبو.
وبإلقاء نظرات عابرة عمى الفقو اإلسالمي نجد جانب األخالؽ ماثال في جميع 
 جوانبو، غير أف اليدؼ ىنا ىو التركيز عمى ما ينسجـ مع المعامالت المالية.

قوؿ اهلل تعالى: )وتحبوف الماؿ حبا وبما أف حب الماؿ مف غرائز اإلنساف بدليؿ 
كثرت المنافسة في حيازتو، وىذا ما أدى بطبيعة الحاؿ إلى ، -42الفجر: -جما(

فوضع الشريعة الربانية  وقوع مشاجرات عمى مستوى األفراد والجماعات والدوؿ.
حواجز أخالقية لتحصيف المعامالت وحمايتيا مف الفساد، فكؿ ما كاف فيو جور 

 نو.وحيؼ منع م
"لما جبمت النفوس عمى حب العاجؿ والتطمع إلى  ومف نفيس كالـ الجويني:

الضنة بالحاصؿ، والتعمؽ في تحصيؿ الدنيا بالوصائؿ والوسائؿ، واالستيانة 
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بالميالؾ والغوائؿ، والتيالؾ عمى جمع الحطاـ مف غير تماسؾ وتمالؾ، وىذا يجر 
الخطوب العظاـ، فاقتضى الشرع التنافس واالزدحاـ، والنزاع والخصاـ، واقتحاـ 

نصافا وانتصافا بيف طبقات األناـ، وتعميؽ اإلقداـ  فيصال بيف الحالؿ والحراـ، وا 
)الغياثي  والطاعات بالفوز والثواب، فيربط اقتحاـ اآلثاـ بالثواب". عمى القرب

3:3-3:4) 
 :تقسيم األخالق إلى زمرتين ويمكن

 أ ( األخالؽ الحميدة= الحسنة: 
 الؽ الذميمة =السيئةب( األخ

وذلؾ ألنو قد يتبادر إلى الذىف مف كممة األخالؽ أنيا تعبر عف محاسف  
األخالؽ ومكارميا فحسب، جريا عمى العرؼ المتبع عند إطالقيا. ولكنيا في 

، تجمع في طيات -كما ىو واضح مف منطؽ الشرع والعقؿ -حقيقة األمر 
ضدادىا معا. ومف ىذا المنطمؽ ال مفيوميا العاـ : امتثاؿ المحاسف واجتناب أ

بأس بأف يجري الحديث عف الصدؽ وأثره الحسف، فيستمـز ذلؾ الحديث عف الكذب 
حسف أثرىا، و  وأثره القبيح في آف واحد، وكذا ال حرج أف يجري الكالـ عف األمانة

سوء أثرىا، سواء بسواء. وعمى ىذا النحو ترى و  فبالتالي ينجر الحديث عف الخيانة
 ار مف الخمؽ الرفيع وبمقابمو األثرة وىي مف الخمؽ الوضيع.اإليث

وربما نممح ذلؾ في كؿ ما يتصؿ باألخالؽ، وبناء عمى ذلؾ قد ال يتجو 
النظر إلى تنظيـ األخالؽ في قسميف مستقميف، ولكف مف باب التحسيف وبمقتضى 
التوضيح وإلعطاء كؿ عنصر حقو مف البحث والنظر، ال بأس بالفصؿ بيف 

"نضرة  ؽ حميدة وأخالؽ مذمومة. وعمى ىذا المنواؿ جاء ترتيب كتابأخال
فثمانية أجزاء في القسـ األوؿ تحت عنواف "صفات مستحبة"، وثالثة أجزاء -النعيـ"

 -في القسـ الثاني تحت عنواف "صفات مذمومة"
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وجب  ويكاد يكوف بدىيا شرعا وعقال أف ما كاف في زمرة األخالؽ الحميدة
وأما ما كاف مف فئة األخالؽ الذميمة، وجب التخمي عنيا. وقد قيؿ:  التحمي بيا،

 التخمية قبؿ التحمية.
بتناوؿ أمثمة مف ، وفي ىذا البحث رأيت مف المفيد: الجمع بيف المنيجيف

بتقديـ أمثمة مف القسـ الثاني الحقا، مع اإلشارة إلى ما يقابؿ و  القسـ األوؿ أوال،
اد لو لكي يكوف توضيح التطبيؽ مكتمال في المثاؿ المعروض مف الخمؽ المض

نفس الموضع محؿ البحث. ثـ ينبغي أف يسترعى النظر بمقتضى عنواف الحوار 
إلى أف يأتي الكالـ حوؿ األخالؽ بوجو عاـ متناسقا مدمجا مع فقو المعامالت 

 وقضايا االقتصاد. 
 :ي التشريعالمطمب الثاني: عالقة األخالق بالمقاصد من جهة أثرهما المشترك ف

يظير بالنظر أف ىناؾ عالقة وثيقة بيف األخالؽ والمقاصد. ومف المعموـ أف 
محاسف األخالؽ عبارة عف مصالح معتبرة يجب جمبيا، وأضدادىا عبارة عف 

 مفاسد يجب درءىا.
األخالؽ معا: قوؿ و  ومف اآليات التوجييية المرشدة إلى ترسيخ أسس المقاصد

، ويتجمى مف نصوص متوافرة -2;النحؿ  -بالعدؿ واإلحساف(اهلل تعالى )إف اهلل يأمر 
 .كثيرة في العدؿ واإلحساف أف اهلل سبحانو وتعالى يأمر بيما عمى الدواـ واالستمرار

"واإلحساف منحصر  ومف كالـ اإلماـ عز الديف حوؿ تعميقو عمى اإلحساف:
 (333)القواعد الصغرى ص في جمب المنافع ودرء المفاسد".

تنظـ األخالؽ في فقو المعامالت واالقتصاد وفؽ الترتيب ويمكف أف 
المقاصدي، مف ناحية تأثيرىا في مشروعية األحكاـ، فمنيا ما ينخرط في سمؾ 

ومنيا ما  الضروريات باعتبار أثرىا التأسيسي الجوىري في تقرير بعض األحكاـ،
 يندرج تحت فئة الحاجيات أو التحسينيات.
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يضة الزكاة أعمى درجة، وىي عبادة مالية، ففي مجاؿ اإلرفاؽ تتصدر فر 
فعالقتيا  ولكف مبناىا عمى رعاية حقوؽ الضعفاء في الغالب مف باب المواساة.

 باألخالؽ مف قبيؿ الضروريات التي ال محيص عنيا. 

وأضؼ إلى ذلؾ أف ىناؾ عقودا أسست عمى مبدأ األخالؽ، فاألخالؽ ىي 
قود التبرعات مف اليبة والوقؼ أصؿ مشروعيتيا ونشأتيا. وفي طميعتيا: ع

والوصية ونحوىا. ويندرج تحتيا عقود اإلرفاؽ التي ال يجوز االعتياض عنيا، 
 وعمى رأسيا القرض والكفالة. 

وىكذا سائر  وتمؾ ىي السمة الغالبة في مشروعية اإلقالة، والحوالة أيضا.
 الؽ.الخيارات المشروعة، فإذا أمعنت النظر فييا وجدتيا نابعة مف األخ

وكذلؾ النيي عف األخالؽ الرذيمة أي ما يضاد األخالؽ الحسنة يمكف 
تنظيمو وترتيبو عمى نفس المستويات: مف الضروري والحاجي والتحسيني. فالنيي 
عف أكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ مف القسـ األوؿ، ومف فروعو: الربا: وىو أشد ما 

حقيقة عند كثير مف الفقياء، يكوف. ولذلؾ حميت مراتعو. وألحقت الشبية فيو بال
ومف الفساد األخالقي الناتج عنو ىو الظمـ، وىو عمى رأس قائمة األخالؽ 

 وىو مناط منع الربا والتنديد بو. الذميمة.

ومف فروع أكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ أيضا: الميسر وىو القمار. وينتج عنو 
وىذا ما يتمثؿ في  ئة.الغرر الفاحش المفضي إلى البغض الذي يمثؿ األخالؽ الدني

 وىي مف أشير عمميات البورصة. المضاربة عمى فروؽ األسعار،

ذا جئنا إلى الحاجيات، فالنيي عف احتكار ما تشتد إليو حاجة الناس، لما   وا 
وبجانب آخر  في ذلؾ مف الضرر العاـ، ينزؿ منزلة الحاجيات مف جية المنع.

 في خمؽ األنانية مف األخالؽ الرذيمة. يندرج االحتكار في دائرة الجشاعة، المتمثمة
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وعمى ىذه الشاكمة يمكف وضع المأمورات والمنييات المتصمة باألخالؽ عمى 
 التصنيؼ المقاصدي.

لى ىذا االتجاه يشير قوؿ اإلماـ الجويني: "ومف العبارات الرائقة الفائقة  وا 
مونها مض: أف المقاصد الكمية في القضايا الشرعيةالمرضية في اإلعراب عف 

يجابا  (3:3ص ،)الغياثي "....دعاء إلى مكارم األخالق ندبا واستحبابا، وحتما وا 

ثـ إذا قمبنا النظر في األحاديث الناىية عف طائفة معينة مف البيوع، وجدنا 
فييا قاعدة األخالؽ مييمنة حاكمة، مف جية أنو يجب عمى المسمـ أف يجتنب 

عف أف يكوف محسوبا في قائمة تعاطي أي تصرؼ يشيف سمو األخالؽ فضال 
األخالؽ الذميمة، إذ التحذير حينئذ أشد، وفي الغالب اليدؼ مف تقرير المنييات: 

وبيذا ترى األخالؽ تساير المقاصد الداعية إلى درء ، وقاية الناس مف الضرر
 المفاسد وجمب المصالح.

بع حاضر "وال ي "ال يتمقى الركباف لبيع". ومنيا قولو صمى اهلل عميو وسمـ:
 (32/442)صحيح مسمـ  لباد".

فإذا دققنا النظر في مناط المنع لمسنا فيو البعد األخالقي باديا بجوار البعد 
فمف المعموـ أف رفع  فيما صنواف يقترناف في كثير مف المناسبات.، المقاصدي

الضرر عف العباد مف قبيؿ درء المفاسد وىو أحد شطري المقاصد، كما أف تعاطي 
تضر الناس بوجو عاـ متناؼ مع األخالؽ الحسنة، فإذا أخذ كال الجانبيف معاممة 

 في الحسباف، ظيرت الوشائج الوثيقة القائمة بيف المقاصد واألخالؽ.

ولنتأمؿ ىنا ىذيف النصيف عمى سبيؿ المثاؿ مف ناحية تضمنيما المفيـو 
 األخالقي مع ما فييما مف البعد المقاصدي.
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تمقي الركباف، وترجـ اإلماـ مسمـ في صحيحو فالنص األوؿ صريح في  -
"باب تحريـ تمقي الجمب"، وساؽ في أولو رواية عف ابف  ىذا الموضوع بعنواف:

 عمر، أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ نيى أف تتمقى السمع حتى تبمغ األسواؽ.
"ال تمقوا الجمب. فمف تمقاه فاشترى  وذكر رواية أخرى عف أبي ىريرة نصيا:

 و، فإف أتى سيده السوؽ، فيو بالخيار".من
واختمؼ الفقياء عمى قوليف في حكمو: األوؿ: تحريـ تمقي الجمب، لمنيي 

 والثاني: جواز التمقي إذا لـ يضر بالناس، فإف أضر: كره. الصريح.
 قاؿ العمماء: وسبب التحريـ إزالة الضرر عف الجالب وصيانتو ممف يخدعو.

 ."ال يبع حاضر لباد" المقصود مف النص الثاني: وأيضا معنى رفع الضرر ىو -
وفي رواية قاؿ طاوس البف عباس: )ما قولو حاضر لباد ؟ قاؿ: ال يكف لو 
سمسارا( وفي رواية: )ال يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزؽ اهلل بعضيـ مف بعض( 
ف كاف أخاه أو أباه( )صحيح  وفي رواية عف أنس: )نيينا أف يبيع حاضر لباد وا 

 (32/455مـ بشرح النووي مس
"حاضر": البمدي، والمراد بالبادي: القادـ الغريب مف البادية أو مف بمد  ومعنى

آخر بمتاع تعـ الحاجة إليو ليبيعو بسعر يومو، فيقوؿ لو البمدي: أتركو عندي 
 .-ألبيعو عمى التدريج بأعمى

نما يحـر بيذه الشروط ومف كالـ اإلماـ النووي: ، وبشرط أف "قاؿ أصحابنا: وا 
يكوف عالما بالنيي، فمو لـ يعمـ النيي، أو كاف المتاع مما ال يحتاج في البمد وال 

". يؤثر فيو لقمة ذلؾ المجموب:  (32/455)انظر: شرح النووي  لـ يحـر
ومف الصور التي ذكرىا اإلماـ العز بف عبد السالـ عند استعراضو أحواؿ 

ف تصرؼ القتراف مفسدة بو، فقد : أف ينيى ع-وىي متعددة -النيي في الشرع
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نما النيي عف اإلضرار  ذكر أف بيع الحاضر لمبادي ليس منييا عنو لعينو، وا 
 (55-4/54)انظر: قواعد األحكاـ  بالناس.
 .والظاىر وقوع الضرر في ىذه الصورة مف جية االستغالؿ والتضييؽ عمى الناس 
بجالبي البضائع وكذا تمقي الركباف ممنوع، لما فيو مف إلحاؽ الضرر  

 إليياميـ بكساد السمع وأخذىا بأثماف بخسة.
ولمزيد مف التوضيح مف المفيد أف أسوؽ ىنا كالـ اإلماـ أبي عبد اهلل 
المازري المالكي الذي أورده اإلماـ النووي بصدد شرحو الحديث المذكور آنفا، 

د، واحتمؿ "فإف قيؿ: المنع مف بيع الحاضر لمبادي سببو الرفؽ بأىؿ البم ونصو:
وليذا قاؿ صمى اهلل عميو  فيو غبف البادي، والمنع مف التمقي أف ال يغبف البادي.

وسمـ: )فإذا أتى سيده السوؽ فيو بالخيار(. فالجواب أف الشرع ينظر في ىذه 
المسائؿ إلى مصمحة الناس، والمصمحة تقتضي أف ينظر لمجماعة عمى الواحد ال 

لبادي إذا باع بنفسو انتفع جميع أىؿ السوؽ، لمواحد عمى الجماعة، فمما كاف ا
 واشتروا رخيصا فانتفع بو جميع سكاف البمد، نظر الشرع ألىؿ البمد عمى البادي.
ولما كاف في التمقي إنما ينتفع المتمقي خاصة وىو واحد في قبالة واحد، لـ يكف في 

ضرر إباحة التمقي مصمحة، ال سيما ينضاؼ إلى ذلؾ عمة ثانية وىي لحوؽ ال
وقطع المواد عنيـ، وىـ أكثر مف ، بأىؿ السوؽ في انفراد المتمقي عنيـ بالرخص

المتمقي، فنظر الشرع ليـ عميو، فال تناقض بيف المسألتيف، بؿ ىما متفقتاف في 
 (32/452)شرح النووي  الحكمة والمصمحة".

 وبمناسبة بياف العالقة بيف المقاصد واألخالؽ مف جية تأثيرىما المشترؾ في
تقرير األحكاـ، أود أف أشير إلى فرؽ دقيؽ قد يممح بالتدبر وىو أف ما كاف في 

، يندرج تحت القسـ ؽ مثؿ السماحة والمروءة ونحوىماالمرتبة األعمى مف األخال
الثالث مف التحسينيات وفؽ الترتيب المقاصدي، وذلؾ ألف تأثيره في مشروعية 



 هـ2341/2344ألربعاء لعاـ اات ر او ح                                   5:6

 

 

ؿ في صنؼ الضروريات أو األحكاـ ليس بدرجة تأثير األخالؽ التي تدخ
 الحاجيات، مف األمانة والعدؿ ونحوىما.

 المطمب الثاني: أمثمة من األخالق الحميدة وأثرها في فقه المعامالت واالقتصاد
ومف المناسب أف يكوف مستيؿ الحديث حوؿ الزمرة األولى مف األخالؽ 

بارزة تندرج الحميدة اإليجابية، بصورة موجزة في نقاط محددة تتركز عمى نماذج 
 تحت ىذه الزمرة:

ويمكف القوؿ مف منطمؽ المنيج األصولي بأف األخالؽ تنقسـ إلى زمرتيف مف 
 المأمورات والمنييات:

 فالزمرة األولى تتمثؿ في اتباع األخالؽ الحميدة والحث عمييا - أ
 .والزمرة الثانية تتمثؿ في األخالؽ الرذيمة والتحذير منيا - ب

وال يتسنى تغميب األعمى عمى األدنى ، ف صراعاومف المعموـ أف بيف الفئتي
إال بالكفاح. ويندرج في الفئة األولى مف منظومة األخالؽ التي تتمثؿ فييا الصفات 

فيي مف األسس  .والعدل، واالعتدال، والسماحة، واإلحسان، األمانةالحميدة: 
االقتصادي في حماية النشاط و  األخالقية التي ليا أثر قوي في بناء فقو المعامالت

 مف الزيغ والزلؿ. ولذا تخيرت الحديث حوليا باختصار في ىذا الحوار:
وىو مف قبيؿ القسـ األوؿ الضروري ، : مبدأ أخالقي ومقاصدي-األمانة -1

 :-وفؽ الترتيب المقاصدي
ففي طميعة المفمحيف جاء ذكر األمناء في قوؿ اهلل تبارؾ وتعالى: )قد أفمح 

 33-3المؤمنوف -ماناتهم وعهدهم راعون والذين هم أل المؤمنوف...

ومنو قولو تعالى: )إف اهلل يأمركـ أف تؤدوا األمانات  ومف األمانة: الوديعة.
 -:7النساء -إلى أىميا(
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"لـ يرخص اهلل لمعسر وال موسر أف  وقاؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما:
 ( 745/ 5، نضرة النعيـ 7/487يمسؾ األمانة". )تفسير القرطبي 

نو مف المعموـ أف التعري عف خمؽ األمانة، يكشؼ عف خمؽ ذميـ وىو ثـ إ
 الخيانة، وىي مف الكبائر بال خالؼ.

"إف الخيانة في األمانات والوديعة والعيف المرىونة  قاؿ ابف حجر الييتمي:
 (32/66:6، ونضرة النعيـ 585)الزواجر والمستأجرة أو غير ذلؾ مف الكبائر".

 .لتي يشيع بيا الفساد العريض في سوؽ االقتصادوىي مف أقبح األخالؽ ا
وعف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: "يطوى المؤمف عمى الخالؿ كميا، غير 

 (35/374الخيانة والكذب". )المصنؼ البف أبي شيبة، كتاب األدب، 

ومف مظاىر الخيانة: انتشار الرشوة في كثير مف المجتمعات اليوـ في شتى 
بخاؼ ما ليذه الظاىرة مف عواقب وخيمة تتمثؿ في ىدر بقاع األرض، وليس 

 أمواؿ الدولة وأكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ وظمـ لمضعفاء وابتزاز لألثرياء. 

ومف الجدير بالذكر أف ىناؾ طائفة مف العقود في الفقو اإلسالمي تقع تحت 
ا ذكره سقؼ عقود األمانة، وعمى رأسيا عقد المرابحة. ولذا إذا تبيف األمر خالؼ م

البائع لممشتري مف سعر السمعة ومف ثـ تكمفتيا في النقؿ ونحو ذلؾ، جاز 
 لممشتري فسخ العقد بسبب ظيور الخيانة. 

قاؿ اإلماـ الغزالي: "وميما باع مرابحة، بأف يقوؿ بعت بما قاـ عمي، أو بما 
اشتريتو، فعميو أف يصدؽ. ثـ يجب عميو أف يخبر بما حدث بعد العقد مف عيب 

نقصاف، ولو اشترى إلى أجؿ وجب ذكره...، إذ االعتماد فيو عمى األمانة". أو 
 (4/368)إحياء عمـو الديف 
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وىذا يستدعي بياف ما يتضمنو ىذا العقد مف التفاصيؿ الالزمة، وما أحوجنا 
إلى ذلؾ في عصر المرابحات التي تشكؿ عماد الخيمة في صناعة المصرفية 

 ت المالية. اإلسالمية لدى كثير مف المؤسسا

. منيا اتخاذ  وقد فشت الخيانة بشتى أساليبيا في األسواؽ المالية اليـو
الدعايات التجارية غير األمينة شعارا، لتغرير المستيمكيف، وربما ينسحب ىذا 
الحكـ عمى التخفيضات الكبرى في األسعار، إذ يزاد في السعر األصمي زيادة 

بة معينة، فيقع الناس فريسة اإلغراء مضاعفة، ثـ يعمف عف تخفيض البضاعة بنس
والتغرير. وقد يكوف الغرض تصريؼ سمع استيالكية أوشؾ تاريخ صالحيتيا 

 لالستعماؿ. وكؿ ذلؾ يتنافى مع خمؽ األمانة.

ومف األىمية بمكاف أف يؤخذ مبدأ األمانة في الحسباف في مجاؿ االستثمار، 
يو األمر إذا كاف متحميا مف جية تخطيط المشروعات والمنتجات، فمف يوسد إل

بصفة األمانة، نجحت المشاريع بدوف أنانية واستغالؿ. ثـ مف يستشار في ىذا 
الشأف مف ناحية سالمة المشروع في شروطو وبنوده وحيثياتو مف أي محظور 
شرعي، أيضا يجب أف يكوف أىال تتوافر فيو صفة األمانة. فقد قاؿ رسوؿ اهلل 

". )رواه الترمذي وأبو داود، وقاؿ محقؽ شار مؤتمنالمستصمى اهلل عميو وسمـ: "
 : وىو حديث حسف(33/784جامع األصوؿ 

والعدؿ مبدأ أخالقي ومقاصدي يقع في  -ضد الجور -= القسط: العدل -4
. ىذا أىـ عنصر يرتكز عميو التعامؿ في التشريع -المرتبة األولى: الضروريات

قاصدية العامة المطردة التي تمثؿ اإلسالمي. ويعبر ىذا المبدأ عف القاعدة الم
العمود الفقري في بناء االقتصاد اإلسالمي، فالموازنة التي أجراىا عمماء المقاصد 
بيف المصالح والمفاسد تؤوؿ في الغالب إلى تحقيؽ العدؿ، الذي يتصدر المرتبة 

 األولى في قائمة األخالؽ.
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وتمت كممة ى )ومف النصوص الصريحة الواردة في شأف العدؿ: قولو تعال
، -2;النحؿ  –، )إف اهلل يأمر بالعدؿ واإلحساف( -98النحؿ  -ربؾ صدقا وعدال(

ذا قمتـ فاعدلوا ولو كاف ذا قربى(-37الشورى  -)وأمرت ألعدؿ بينكـ( -، )وا 
 .-357النساء  -)يأييا الذيف آمنوا كونوا قواميف بالقسط( -374-373األنعاـ 
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو  -رضي اهلل عنو - وعف أنس بف مالؾ -

والمفظ لو وقاؿ: رواه  9;7/3وسمـ: "إذا حكمتـ فاعدلوا...". )مجمع الزوائد 
 .(9/4:23الطبراني في األوسط ورجالو ثقات. انظر: نضرة النعيـ 

قاؿ: قاؿ رسوؿ  -رضي اهلل عنيما -عف عبد اهلل بف عمرو بف العاص -
 لمقسطيف عند اهلل عمى منابر مف نور... "."إف ا اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:

 (4:23 /9، نضرة النعيـ 3:49)صحيح مسمـ 
ولـ يختمؼ أىؿ الشرع والعقؿ أف سالمة العالـ مف الفساد والخراب مبناىا 

"إف الناس لـ يتنازعوا في أف عاقبة الظمـ  عمى إقامة العدؿ. قاؿ اإلماـ ابف تيمية:
ف كانت وخيمة، وعاقبة العدؿ كريمة. وليذ ا يروى: اهلل ينصر الدولة العادلة وا 

، نضرة 392، 38كافرة، وال ينصر الدولة الظالمة، ولو كانت مؤمنة." )الحسبة، 
 (4:38 /9النعيـ 

"مف لو ذوؽ في الشريعة واطالع عمى كماليا وتضمنيا  وقاؿ اإلماـ ابف القيـ:
ؿ الذي يسع الخالئؽ لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئيا بغية العد

نضرة ، يجد أنو ال عدؿ فوؽ عدليا...". )الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية
 (4:39 /9النعيـ 

 ومنيا: المعامالت.، ويجب أف تمتد ظالؿ العدؿ عمى جميع شعب الحياة
"الباب الثالث في  ولذا عقد اإلماـ الغزالي بابا بخصوص موضوع العدؿ بعنواف:

 اب الظمـ في المعاممة". بياف العدؿ واجتن
بيروت،  ، ط. دار لخير،4/359)إحياء عموـ الديف، ألبي حامد الغزالي 

 ـ(.2;;-ىػ3633
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وفي إطار فقو المعامالت قد تجمى خمؽ العدؿ في أعمى وأرقى المستويات 
وذلؾ ألف اهلل تبارؾ وتعالى تولى بنفسو ، في توزيع الميراث في التشريع اإلسالمي

واألنصبة الرئيسة، لكي ال يبقى ىناؾ أي مجاؿ لالجتياد في ىذا تحديد السياـ 
الصدد، فربما تغمب النزوات البشرية، فقد يوصي رجؿ بكؿ ماؿ أو جمو لمف ال 
يستحؽ، أو يقدـ الزوجة عمى األبناء، أو يحـر أحدىـ، ولذا جعؿ الممؾ جبريا، 

خبير بخبايا  وجاء توزيع الثروة لمخمؼ حكيما تحت نظاـ محكـ مف لدف عميـ
ولو ترؾ الناس بالتصرؼ حسب أىوائيـ، لتكدست الثروة  عيوب العباد وضعفيـ.

 في أيدي قميمة واقتتؿ الناس عمييا، وثارت ىواجس العداوة والبغضاء فيما بينيـ.
وىذا ما يتبدى بجالء في مقادير الزكاة وما فييا مف تفاوت حسب اختالؼ 

 ي ال يخفى عمى أولي األلباب.األمواؿ. ففي ذلؾ كمو مف العدؿ الذ
وىذا ىو ظاىر مف نزوؿ  وربما أدى خرؽ العدؿ إلى عاقبة خطيرة أليمة.

عقاب سماوي صاـر عمى قوـ شعيب عميو السالـ. وذلؾ حينما عدلوا عف تطبيؽ 
 (33ىود: -)وياقـو أوفوا المكياؿ والميزاف بالقسط( العدؿ في المكياؿ والميزاف.

لفساد األخالقي في مجاؿ االقتصاد بسبب انتفاء العدؿ وتحسف اإلشارة إلى أف ا
وغياب مبدأ المساواة، ربما يؤدي إلى عاقبة السوء وامتدادات متفاقمة في مختمؼ 

 .مياديف الحياة بحيث تنتيي إلى ثورات وتقمبات في المجتمعات. واهلل المستعاف
ثانية: أخالقي يقع في المرتبة الو  مبدأ مقاصدي -: =الوسطيةاالعتدال-3

 -الحاجيات، ويشكؿ مرحمة متوسطة بيف مرحمتي الضروريات والكماليات
ألنيا تعبر عف الوسطية ، ىذه سمة خمقية بارزة رفيعة المنزلة في اإلسالـ

 التي ترتكز عمييا سالمة المجتمعات في جميع المعامالت مف الخمؿ واالضطراب.
لى ىذا يشير اإلماـ الشاطبي بقولو: في التشريع إنما ىو جار عمى "إف المقصود  وا 

 (3/727)الموافقات  توسط مجاري العادات".
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"االقتصاد رتبة بيف رتبتيف، ومنزلة بيف  ومف كالـ اإلماـ العز بف عبد السالـ:
والمنازؿ ثالثة: التقصير في جمب المصالح، واإلسراؼ في جمبيا،  منزلتيف.

مغمولة إلى عنقؾ وال تبسطيا كؿ )وال تجعؿ يدؾ  قاؿ اهلل تعالى: واالقتصاد بينيما.
 (4/562قواعد األحكاـ ، ;4)اإلسراء:  "...-البسط فتقعد مموما محسورا(

 ومف جممة كالمو في معرض توضيحو مفيـو الوسطية لالقتصاد:
األكؿ والشرب، ال يتجاوز فييما حد الشبع والري، وال  ومنيا: "ولالقتصاد أمثمة،..

وقد قاؿ  يو ويقعده عف العبادات والتصرفات.يقتصر منيما عمى ما يضعفو ويضن
 ، وقاؿ:-53األعراؼ:  -)وكموا واشربوا وال تسرفوا إنو ال يحب المسرفيف( تعالى:

 )كموا مف ثمره إذا أثمر وءاتوا حقو يـو حصاده وال تسرفوا إنو ال يحب المسرفيف(".
 (567، 4/563)قواعد األحكاـ  -363األنعاـ:  -

االعتداؿ وثيؽ االرتباط بالمراحؿ الثالث مف اإلنتاج ويظير بالتأمؿ أف خمؽ 
واالستيالؾ والتوزيع. إذ االقتصاد اإلسالمي يمثؿ النظاـ المبني عمى الوسطية، 

يدعو إلى تحقيؽ و  فميس فيو إنكار لممصمحة الفردية وال نكراف لممصمحة الجماعية،
 الرفاىية لمخمؽ كافة في حدود اإلمكاف.

" بالمرحمة األولى في الدورة االقتصادية وىي عتدالالومما يدؿ عمى صمة "ا
اإلنتاج، أف السعي وراء اإلنتاج عمى حساب الديف محظور متعارض مع التوازف 

وىذا ما يرشد إليو قوؿ اهلل  الذي ينتيجو اإلسالـ، ويحث عميو عباده في سموكيـ.
إلى ذكر اهلل تعالى )يأييا الذيف آمنوا إذا نودي لمصالة مف يوـ الجمعة فاسعوا 

 -32الجمعة  -وذروا البيع(
وكذلؾ الحرص عمى اإلنتاج بإىماؿ الحقوؽ وااللتزامات األخرى، بحيث يكدح 
في حياتو لمسعي وراء الماؿ واكتنازه ويواصؿ في سبيؿ تحقيؽ طموحاتو المالية كالؿ 
الميؿ بكالؿ النيار وينسى حقوقو األخرى مف الصحة ورعاية األسرة وصمة األرحاـ 

 .وحقوقو االجتماعية، مرفوض شرعا، إذ في ذلؾ طغياف يضاد صفة االعتداؿ
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وحتما ليس ىناؾ تناؼ بيف األخالؽ وبيف بذؿ اإلمكانات والطاقات المتاحة  
الممكنة في سبيؿ اإلنتاج باستثمار األمواؿ بإعماؿ الذكاء وانتياز فرص الكسب 

 المشروع مع توفير الوقت لمقياـ بالواجبات األخرى.
"التجارة  وىذا ما تشير إليو كممة ابف الدىاف الشافعي في كتابو" تقويـ النظر":

 (4/568)تقويـ النظر  اقتناص الربح بترصد المواسـ وانتياز الفرص".
التي ىي مف أرفع  المروءةففي التجارة قد يقع الخمؿ في التحمي بصفة 

ا: كماؿ الرجولية. خصاؿ الخير وأنبؿ األخالؽ وقد فسرىا أىؿ المغة بأف معناى
ولكف يجب أف يتحامى التاجر أو المستثمر في جميع األحواؿ األساليب التي 

 وىذا ما نممح مف كالـ ابف خمدوف في قولو: تنخرط في سمؾ األخالؽ المذمومة.
"إف التجار في غالب أحواليـ إنما يعانوف البيع والشراء، وال بد فيو مف 

وأما إف استرذؿ خمقو بما يتبع ذلؾ  روءة، ...المكايسة ضرورة...، بعيدة عف الم
مف أىؿ الطبقة السفمى منيـ، مف المماحكة والغش والخالبة وتعاىد األيماف 
الكاذبة عمى األثماف ردا وقبوال، فأجدر بذلؾ الخمؽ أف يكوف في غاية المذلة لما 

الفصؿ الحادي عشر في أف خمؽ  ،654)مقدمة ابف خمدوف، ص ىو معروؼ".
 نازلة عف خمؽ األشراؼ والمموؾ، اعتناء ودراسة: أحمد الزعبي( التجار

ويمكف أف نتصور أىمية خمؽ االعتداؿ في سائر األعماؿ المتصمة باإلنتاج. 
فإذا لـ يتمكف عامؿ أو موظؼ مف المحافظة عمى أعمى مستوى مف اإلتقاف 

في أداء والمثالية في اإلنتاجية، فال يعفى في تجاوزه حد الوسطية واالعتداؿ 
الواجبات وااللتزامات، ألنو إذا لـ يساىـ مساىمة تذكر في العممية اإلنتاجية التي ليا 
عالقة بعممو، ربما أدى ىذا السموؾ المعبر عف اإلىماؿ، المتمثؿ في التنصؿ عف 
لى بطالة مقنعة في  المسؤولية إلى ضرر الشركة أو المؤسسة التي يشتغؿ فييا، وا 

لى آثار س  .وىذا ما يرتبط بقضايا اإلنتاج مبية ضارة عمى االقتصاد.المجتمع، وا 
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جاءت  ثـ في إقامة التوازف وتحقيؽ خمؽ الوسطية في اإلنفاؽ=االستيالؾ،
يقوؿ اهلل تعالى في معرض الثناء عمى عباده  نصوص الشرع واضحة جدا.
ذا أنفقوا أوال، ثـ بصفاتيـ التفصيمية ثانيا: )والذيف إ بوصفيـ إجماال بػ "عبادالرحمف"

 89سورة الفرقاف  - لـ يسرفوا ولـ يقتروا وكاف بيف ذلؾ قواما(

ويكاد يكوف واضحا مف ىذا النص الكريـ وغيره مف النصوص الكثيرة 
 المتضافرة أف اإلسراؼ والبخؿ كالىما مذموـ، بسبب العدوؿ عف خمؽ االعتداؿ.

ة االقتصادية وىي وعمى غرار ذلؾ إذا قمبنا النظر في المرحمة الثالثة مف الدور 
"التوزيع"، تبيف لنا أف االنحراؼ عف خط االعتداؿ في توزيع الثروة، تقميصا وبخسا 
لمحؽ أو تبذيرا أو محاباة أو أثرة، سواء أكاف ذلؾ عمى مستوى األفراد أو 
الجماعات أو الدوؿ يؤدي إلى تولد أخالؽ ذميمة مف التنافر والبغضاء والحسد 

 والعداوة ونحوىا. 
ذا ألقينا نظرة عامة عمى ما يسود واقعنا االقتصادي اليوـ مف األنظمة،  وا 

وعمى رأسيا الرأسمالية واالشتراكية، ظير لنا في كال النظاميف الجنوح إلى الجور، 
ففي النظاـ الرأسمالي يسيطر حب الجشع وشح  والخروج عف مسار االعتداؿ.

فيقع فيو التعدي عمى الحقوؽ النفس بأداء الحقوؽ المالية، وأما النظاـ الشيوعي 
المالية الشخصية المشروعة. ومف ثـ أصاب كال النظاميف طغياف وعدـ التوازف، 
أما اإلسالـ فيو ديف الوسطية، أقاـ توازنا وعدال بيف األغنياء والفقراء، بالدعوة إلى 
استثمار األمواؿ وتقرير حؽ التصرؼ فييا ألصحابيا مف الموسريف، مع إلزاميـ 

 توجيييـ إلى رعاية الفقراء باإلنفاؽ عمييـ بما وسعيـ.و  ة الزكاةبفريض
: يظير بالتأمؿ أف األخالؽ مبناىا عمى اإلحساف بكؿ معانيو، اإلحسان -6

إذ يتمثؿ فيو أعمى القيـ الخمقية، في جانب العبادات والمعامالت وفي األمور كميا. 
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حساف ىو "أف تعبد اهلل أف اإل وىذا ما يستنتج مما جاء في معرض حديث جبريؿ:
 كأنؾ تراه، فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ".

فيذا االستحضار لعظمة اهلل عز وجؿ في العبادة منسحب عمى جميع 
تصرفات العباد، ألف مفيوـ العبادة يسع كؿ الدوائر المرتبطة بأعماؿ المكمؼ. 

لى عند فكمما كانت الرقابة الداخمية أقوى كاف سموكو أرقى، وال يتصور ذلؾ إ
 التحمي بصفة اإلحساف. 

واإلحساف: لو مجاالت، منيا: مجاؿ العالقات االقتصادية. فإذا كاف اإلنساف 
واعيا معاني اإلحساف، استشعر بحوائج الناس فحوؿ جزءا مف مكاسبو إلى اإلنفاؽ 
في سبؿ الخير، وما أكثر اآليات واألحاديث التي تحث العباد عمى المسارعة 

 لبذؿ والجود والعطاء.والمنافسة إلى ا
ومف النصوص التي تحض عمى ذلؾ قولو تعالى :) وأنفقوا في سبيؿ اهلل وال 

( "فقد تـ 7;3البقرة  -تمقوا بأيديكـ إلى التيمكة وأحسنوا إف اهلل يحب المحسنيف
الربط في ىذه اآلية بيف اإلنفاؽ وىو المظير االقتصادي وبيف التيمكة أي خراب 

المجتمعات التي تقوـ عمى االستغالؿ واالحتكار تفرز  وسبب ذلؾ أف المجتمع.
الطبقية، وتبذر بذور الصراع االجتماعي في الداخؿ، وتؤدي إلى الصراعات 

 ( 4/97وينتج عف ذلؾ شقاء الفريقيف". )نضرة النعيـ  العالمية في الخارج.
ومما يبيف أىمية اإلحساف عمى أبمغ وجو توجيو النبي صمى اهلل عميو وسمـ 

ف مقدمو إلى المدينة إلى أف مف كاف لو فضؿ أرض فميزرعيا، أو يمنحيا حي
عوضا عف أخذ الكراء ، ألخيو المسمـ ليقوـ بحراثتيا، أو يقدـ لو ىبة أو يعيرىا

عنيا بأسموب يفضي إلى النزاع في المآؿ، إذ "إنيـ كانوا يدفعوف األرض إلى مف 
أي  -ما ينبت عمى الماذياناتيزرعيا ببذر مف عنده عمى أف يكوف لمالؾ األرض 

جمع جدوؿ، وىو النير الصغير -، وأقباؿ الجداوؿ-عمى حافتي مسيؿ الماء
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، أو ىذه القطعة والباقي لمعامؿ، فنيوا عف ذلؾ لما فيو مف الغرر، فربما -كالساقية
 ، باب كراء األرض(;:32/4ىمؾ ىذا دوف ذلؾ وعكسو".)شرح النووي 

ساقيا اإلماـ مسمـ وغيره في باب كراء ، الشأفوىناؾ روايات متعددة في ىذا  
األرض، منيا قولو صمى اهلل عميو وسمـ:" مف كانت لو فضؿ أرض فميزرعيا أو 

، 32/4:3فإف أبى فميمسؾ أرضو". )صحيح مسمـ مع شرح النووي ليمنحيا أخاه.
 ، باب كراء األرض(;:رقـ الحديث 

بيف المياجريف  تتجمى مف تمؾ النصوص أىمية تعزيز مبدأ المؤاخاة
واألنصار رضي اهلل عنيـ، ومف المعموـ أف مبناه عمى األخالؽ الرفيعة التي ترشد 

 إلى اإلحساف في أرقى صوره. 
 : السماحة مف أروع األصوؿ األخالقية البارزة في التشريع.السماحة -5

مف -وىي ذات صمة قوية بمرتبة اإلحساف، وىي أعمى مقاـ في باب األخالؽ.
 ـ الثالث: التحسيني الكمالي، وفؽ الترتيب المقاصدي.قبيؿ القس

وتدؿ مادة س ـ ح عمى معنى السالمة والسيولة ،كما يقوؿ ابف فارس في 
ثـ ، وأفاد لجرجاني أف المراد بيا: بذؿ ما ال يجب تفضال "معجـ مقاييس المغة".

فات تعني السماحة في الغالب: التسامح مع المعامالت المختمفة. )انظر: التعري
 (;:44-8/44:9، نضرة النعيـ 349لمجرجاني 

 وعف أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:
 "أفضؿ المؤمنيف رجؿ سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح االقتضاء".

لمييثمي، وقاؿ: رواه الطبراني في األوسط ورجالو ثقات  6/97مجمع الزوائد )
8/44;7) 
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"السماحة مف أصوؿ  وقاؿ الشاه ولي اهلل الدىموي معمقا عمى ىذه الرواية:
األخالؽ التي تتيذب بيا النفس، وتتخمص بيا عف إحاطة الخطيئة، وأيضا فييا 
نظاـ المدنية، وعمييا بناء التعاوف، وكانت المعاممة بالبيع والشراء واالقتضاء مظنة 

استحبابيا".)حجة اهلل  وسمـ عمىلضد السماحة، فسجؿ النبي صمى اهلل عميو 
وقد لوحظ أثر السماحة في جممة مف  ، تحقيؽ: د. عثماف ضميرية(52;/4البالغة 

 األحكاـ المتصمة بالمعامالت المالية، وىذا ما يظير مف األمثمة اآلتية:

إذ ليس  "يكره لمشريؾ أف يبيع نصيبو مف أجنبي دوف أف يعمـ شريكو، -3
-9/569)البياف والتحصيؿ البف رشد الجد  ال محاسنيا".ذلؾ مف مكاـر األخالؽ و 

 (582، 577/ 9، وأيضا :56

قاؿ األستاذ  ومف ىذا القبيؿ يعتبر الرجوع في اليبة منافيا لألخالؽ. -4
"حكـ اليبة إذا تمت مستوفية ألركانيا وشروطيا ترتب عمى ذلؾ  أحمد إبراىيـ:

ب إلى ممؾ الموىوب لو انتقاال حكميا وىو انتقاؿ العيف الموىوبة مف ممؾ الواى
ف كاف ذلؾ معيبا وقبيحا في  ، فيجوز بعد ذلؾ كمو أف يرجع في ىبتو، وا  غير الـز

المعامالت المالية ) مكاـر األخالؽ".نظر الديانة إلخاللو بالمروءة ومنافاتو ل
 (483الشرعية ص

و ومما ال شؾ فيو أف ىذا الحكـ مستمد مف الحديث النبوي الشريؼ الذي شب 
 فيو رجوع العائد في ىبتو بالكمب الذي يتقيأ ثـ يعود في قيئو.

 إنظار المديف الموسر غير المماطؿ: -5

مف المعموـ أنو ال سبيؿ إلى مالحقة المديف المعسر فضال عف فرض  
 التفميس عميو، امتثاال لقوؿ اهلل تعالى )فنظرة إلى ميسرة(.
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ينجيو اهلل مف كرب يوـ القيامة  "مف سره أف وقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ:
فمينفس عف معسر أو يضع عنو".)أخرجو مسمـ في المساقاة، باب فضؿ إنظار 

 (8;5/33المعسر 

"ىذا ندب إلى السماحة التي ىي مف أصوؿ ما  قاؿ الشاه ولي اهلل الدىموي:
 (59;/4ينفع في المعاد والمعاش".)حجة اهلل البالغة 

منيا الحديث  فضؿ كبير في ىذا الشأف. وقد ورد في األحاديث الصحيحة
 ونصو:، الذي أورده اإلماـ مسمـ في صحيحو

"تمقت المالئكة روح رجؿ ممف كاف  "قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:
قاؿ: كنت أدايف الناس،  قالوا تذّكر. فقالوا: أعممت مف الخير شيئا ؟ قاؿ: ال. قبمكـ.

قاؿ: قاؿ اهلل عز وجؿ:  زوا عف الموسر.فآمر فتياني أف ينظروا المعسر ويتجو 
 ، باب فضؿ إنظار المعسر.(32/542)صحيح مسمـ بشرح النووي  تجوزوا عنو".

فكنت أقبؿ  وفي رواية:"...إني كنت رجال ذا ماؿ، فكنت أطالب بو الناس.
 (32/543الميسور وأتجاوز عف المعسور".)المصدر نفسو 

فكنت  وكاف مف خمقي الجواز. ناس.وفي رواية ثالثة أخرى:"...فكنت أبايع ال
 (544/ 32أتيسر عمى الموسر وأنظر المعسر".)المصدر نفسو

إنظار المعسر،  وجاء في شرح اإلماـ النووي: "وفي ىذه األحاديث فضؿ
ما بعضو مف كثير أو قميؿ، وفضؿ المسامحة في  والوضع عنو إما كؿ الديف وا 

ر أو معسر، وفضؿ الوضع مف االقتضاء وفي االستيفاء، سواء استوفى مف موس
)شرح  الديف، وأنو ال يحتقر شيء مف أفعاؿ الخير فمعمو سبب السعادة والرحمة".

 (32/543النووي عمى صحيح مسمـ 



 هـ2341/2344ألربعاء لعاـ اات ر او ح                                   8;5

 

 

ويستفاد مما سمؼ عرضو أف مراعاة ظروؼ المديف في استيفاء الديف، تنطمؽ 
ني ضد المديف، مف السماحة التي تدعو إلى التروي والتأني في اتخاذ أي إجراء قانو 

فاألصؿ ىو التثبت مف وضعو. فإذا ثبت المطؿ مع اليسار، فحينئذ يستحؽ المديف 
ال و  الموسر المماطؿ التأديب القضائي. وذلؾ ألف حقوؽ العباد مصونة شرعا وعرفا

ولكف في حاؿ انتفاء المماطمة إذا تأخر في السداد عند حموؿ  يجوز التعدي عمييا.
، فمف سماحة الشريعة، المبنية عمى القيـ الخمقية أف أجؿ الديف لظروؼ مسوغة

 .يميؿ إلى مدة تتناسب مع حالو، ما لـ يكف الدائف مضطرا إلى التقاضي

وضح الجوائح: مف األحاديث الواردة في ىذا الباب قولو صمى اهلل عميو  -6
"لو بعت مف أخيؾ ثمرا، فأصابتو جائحة، فال يحؿ لؾ أف تأخذ منو شيئا،  وسمـ:

، كتاب المساقاة، -مع شرح النووي-ـ تأخذ ماؿ أخيؾ بغير حؽ".)صحيح مسمـب
 (;32/52باب وضع الجوائح، 

وقد اختمؼ العمماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصالح، وسمميا البائع إلى 
المشتري بالتخمية بينو وبينيا، ثـ تمفت قبؿ أواف الجذاذ بآفة سماوية، ىؿ تكوف مف 

 المشتري ؟ عمى ثالثة أقواؿ:ضماف البائع أو 

 ىي في ضماف البائع، ويجب وضع الجائحة. -أ
ف كانت الثمث فأكثر وجب وضعيا -ب  . إف كانت دوف الثمث لـ يجب وضعيا، وا 

ىي في ضماف المشتري، وال يجب وضع الجائحة لكف يستحب.)انظر:  -ج
 (32/532شرح النووي لصحيح مسمـ 

لمسوقة أف خمؽ السماحة ىو المحّكـ في ويتضح مما ذكر آنفا مف األمثمة ا
تقرير الحكـ بالكراىة كما في المثاليف األوليف مف مسألتي بيع الشريؾ حصتو 
ألجنبي بدوف إعالـ الشريؾ لو، والعودة إلى اليبة، وكذا القوؿ باالستحباب كما في 
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ؿ وأيضا في المثا المثاؿ الثالث في استيفاء الديف بمراعاة حاؿ المديف الموسر.
الرابع األخير المتعمؽ بوضع الجوائح، إذ أقؿ ما قيؿ فيو إف مبناه عمى االستحباب 

 وىذا منسجـ مع خمؽ السماحة. في سائر الحاالت.

وأضؼ إلى ذلؾ كمو أف السماحة ليا أبعاد واسعة، ويمكف أف يرجع إلييا 
وف في مثؿ الجود والكـر واإليثار، وقديما تفنف المسمم، كثير مف مكاـر األخالؽ

 وكؿ ذلؾ نابع مف خمؽ السماحة. وىي في جممتيا أدّرت الخير الكثير. األوقاؼ.
 ثرها في فقه المعامالت واالقتصادأمثمة من األخالق الذميمة وأ -ب

األخالؽ، وما أكثرىا.  مساوئسبؽ أف أشرنا إلى أف مكاـر األخالؽ ضدىا 
ؿ، التي ليا تطبيقات ومما نمحظو في إطار منظومة الصفات الذميمة أو الرذائ

الشح، والنزاع=الخصومة، جمة في فقو المعامالت، وآثار سمبية مدمرة لالقتصاد: 
فينا أود التعريج عمييا  .واالستغالل= )االستبداد واألنانية ، والتحايل، والتبذير

 باختصار، مع تطعيميا ببعض التطبيقات: 
 :الشح -3

هلل تبارؾ وتعالى: )ومف يوؽ شح بما أمكف، إذ يقوؿ ا تجب الوقاية مف الشح
 نفسو فأولئؾ ىـ المفمحوف(

"إياكـ والشح، فإنما ىمؾ مف كاف قبمكـ  وقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:
 (:;38بالشح". )سنف أبي داود 

وقيؿ: ىو البخؿ مع  والشح أشد مف البخؿ وىو أبمغ في المنع مف البخؿ.
وقيؿ: الشح بالماؿ  والشح عاـ. آحادىا.وقيؿ: البخؿ في أفراد األمور و  الحرص.

المقاصد العامة لمشريعة  وانظر: )انظر النياية في غريب الحديث، والمعروؼ.
 ( 755-754اإلسالمية، لمدكتور يوسؼ حامد العالـ، 
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ضراوتو و  وبمناسبة ذكر الشح، يجب أف نوضح بأف ىذا الخمؽ لشدة بشاعتو
فإذا نظرنا مف الناحية األخالقية في وضرره، جاء عالجو بنزوؿ فريضة الزكاة. 

مشروعية الزكاة: لحظنا فييا عدة أمور، منيا: تطيير نفوس األغنياء مف مرض 
)خذ مف أمواليـ  قد نبو عمى ذلؾ التعميؿ المنصوص عميو في قولو تعالى:و  الشح.

 (.325صدقة تطيرىـ وتزكييـ وصؿ عمييـ. سورة التوبة 
والمواساة خمؽ حميد يترتب  ي القموب.وىذا بجانب غرس خمؽ المواساة ف 

يمكف أف يعيش الناس في أمف وراحة باؿ، فيما إذا جرى تنفيذ و  عميو زواؿ الشح.
ليؾ قبسات مف كالـ أىؿ العمـ  نظاـ الزكاة وتفعيمو عمى الوجو المطموب شرعا. وا 

 تؤكد ىذا المعنى:
الزكاة حؽ أوجبو قاؿ اإلماـ القفاؿ الشاشي الكبير محمد بف عمي بف اسماعيؿ :"

وىذه المواساة  اهلل تعالى عمى العباد في أمواليـ مواساة لذوي الحاجات مف إخوانيـ.
 (376ص ،)محاسف الشريعة مما يقتضييا العقؿ وتعود إلييا الطباع بالمجانسة".
"إف الزكاة تطير نفس المؤدي مف  ومف كالـ اإلماـ عالء الديف الكاساني:

، وترؾ الشح والضف، إذ النفس أنجاس الذنوب، وتزكي أخال قو بخمؽ الجود والكـر
يصاؿ  مجبولة عمى الضف بالماؿ، فتتعود السماحة، وترتاض ألداء األمانات، وا 

 (4/5)بدائع الصنائع، كتاب الزكاة  الحقوؽ إلى مستحقييا".
وقاؿ الشاه ولي اهلل الدىموي: "إف عمدة ما روعي في الزكاة مصمحتاف، 

ب النفس، وىي أنيا أحضرت الشح، والشح أقبح األخالؽ، مصمحة ترجع إلى تيذي
، ضار بيا في المعاد، ومف كاف شحيحا فإنو إذا مات بقي قمبو متعمقا بالماؿ

 وعذب بذلؾ، ومف تمرف بالزكاة وأزاؿ الشح مف نفسو، كاف ذلؾ نافعا لو...
 ومصمحة ترجع إلى المدنية، وىي أنيا تجمع ال محالة الضعفاء وذوي الحاجة.
وتمؾ الحوادث تغدو عمى قـو وتروح عمى آخريف، فمو لـ تكف السنة بينيـ مواساة 

 (;93- :3/93الفقراء وأىؿ الحاجات ليمكوا، وماتوا جوعا". )حجة اهلل البالغة 
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وبجانب فريضة الزكاة جاءت نصوص شرعية كثيرة جدا تحث عمى اإلنفاؽ، 
 ومف أىـ أىدافيا إزالة بقع الشح مف النفوس.

مف النصوص الكاشفة عف أثر ىذا الخمؽ الغريزي ما  :لنزاع=الخصومةا -2
"كاف الناس في  جاء في صحيح البخاري: عف زيد بف ثابت رضي اهلل عنو قاؿ:

عيد رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يتبايعوف الثمار، فإذا جذ الناس وحضر 
، قشامأصابو ، مراض، أصابو الدمانتقاضييـ، قاؿ المبتاع: إنو أصاب الثمر 

عاىات يحتجوف بيا، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ لما كثرت عنده 
فال تتبايعوا حتى يبدو صالح الثمر كالمشورة يشير ، الخصومة في ذلؾ: فإما ال

قاؿ: وأخبرني خارجة بف زيد بف ثابت أف زيد بف ثابت لـ  بيا لكثرة خصومتيـ.
)صحيح  فيتبيف األصفر مف األحمر". ،الثريايكف يبيع ثمار أرضو حتى تطمع 

 (5/98البخاري 

وجب رفع الجيالة في سائر عقود  -محتمؿ الوقوع الحقا-ولقطع دابر النزاع
المعاوضات مف البيع واإلجارة ونحوىما، إذ البد مف معرفة الثمف أو األجرة في 

حقا مجمس العقد، وكذلؾ معرفة المعقود عميو. وكؿ ذلؾ ناجـ مف النزاع المتوقع ال
بيف الطرفيف، فأثبت الشرع حقو، فال يجوز لمعاقديف التراضي عمى ما فيو السطو 

 والتعدي عمى حدود الشرع وحقوقو.

"كؿ عقد ُعقد إلى أجؿ مجيوؿ فيو فاسد، ألف  ومف كالـ القفاؿ الشاشي:
األجؿ تقدير يأخذ بقسط مف الثمف لما في العادة أنو يزيد ثمف المؤجؿ...أال ترى 

ع المؤجؿ يختمؼ ثمنو عمى حسب امتداد مدة األجؿ وقصرىا، وفيو أيضا أف البي
وفي هذا ما يدعو  أف األجؿ إذا كاف مجيوال لـ يوقؼ عمى وقت وجوب المطالبة.

 (648)محاسف الشريعة  ".إلى التنازع والفساد
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فيناؾ أنواع مف الغرر، وقد وردت  وىذا ما يشعره النيي الوارد عف الغرر.
نيا، وفي الجممة ىي داخمة تحت النيي العاـ، "نيى رسوؿ اهلل نصوص خاصة بشأ

 (32/442صمى اهلل عميو وسمـ...عف بيع الغرر.")صحيح مسمـ 

"وأما النيي عف بيع الغرر فيو أصؿ عظيـ مف أصوؿ  قاؿ اإلماـ النووي:
 (32/442كتاب البيوع...، ويدخؿ فيو مسائؿ كثرية غير منحصرة".)شرح النووي 

، ي تحريـ الغرر الفاحش، ألف مآلو في الغالب إلى النزاع والشقاؽوال خالؼ ف
 ولحماية الناس مف ىذا الفساد الخمقي وضع الشارع ىذا المعيار.

وذكر القرافي في تعميؿ الحذر مف بيع الديف بالديف، "أف مطموب صاحب 
ذا اشتممت المعاممة  الشرع: صالح ذات البيف، وحسـ مادة الفساد والفتف، ... وا 
عمى شغؿ الذمتيف توجيت المطالبة مف الجيتيف، فكاف ذلؾ سببا لكثرة الخصومات 

، 2;5/4والعداوات، فمنع الشرع ما يفضي لذلؾ، وىو بيع الديف بالديف".)الفروؽ 
 (598تأجيؿ البدليف لمدكتور ياسر النشمي 

 األنانية= )االستغالل= االستبداد  . -5
ومما يتفرع عف ىذا  الذاتية المحضة. وأساسيا: الحرص عمى تحقيؽ المنفعة 

 لما فيو مف عناء وعنت لعامة المستيمكيف. ، االحتكار الضار :الخمؽ المذموـ

وتحسف اإلشارة بمناسبة التعرض لالحتكار إلى "أف نظرة عامة في الفقو 
اإلسالمي في جممتو تبيف لنا أف الشريعة اإلسالمية ترى أف االحتكار يمكف أف يتحقؽ 

وسيمة وبأية وسيمة، ال فرؽ في ذلؾ بيف سمعة وأخرى وال بيف وسيمة وأخرى، في أية 
ف المعيار في ذلؾ ىو الضرر الذي يصيب الناس مف حبس السمعة أو االستئثار  وا 

 .بيا. فيي رؤية يممييا الضمير اإلسالمي الذي يحكمو مبدأ "ال ضرر وال ضرار"
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ذا كاف الشارع في ىذا  ي.وىذه الرؤية أكثر شموال مف رؤية القانوف الوضع وا 
القانوف يمجأ إلى تسعير بعض السمع لدفع الضرر عف الناس، فثمة سمع أخرى 

يمجأ إلييا كثيرة ال يتناوليا ىذا التسعير رغـ حاجة الناس إلييا، وثمة وسائؿ عديدة 
وليس مف المستطاع دفع  البعض لمتحكـ في السوؽ ورفع األسعار عمى ما يريدوف.

ع واإلثراء الحراـ إال بضمير إسالمي يتحرى الرزؽ الحالؿ ويكبح الجشع والطم
جماح الجشعيف الطامعيف والحريصيف عمى اإلثراء مف أي طريؽ".)نظرية العقد في 

 -(;3/48المنعـ الصده،  الشريعة اإلسالمية والقانوف الوضعي، لمدكتور عبد

ويعبر عف  وكذلؾ النيي الوارد عف بيع المضطر يمثؿ ظاىرة االستغالؿ -
"بيع المضطر، المضغط ال  قاؿ اإلماـ ابف عبد البر طبيعة االستبداد واألنانية.

 ، ط: دار الكتب العممية، بيروت(583)الكافي في فقو أىؿ المدينة ص يجوز."

وقد تطرؽ اإلماـ ابف تيمية إلى بياف بيع المضطر في ثنايا كالمو حوؿ بيع 
د حاجتو إال عند ىذا الشخص، ينبغي أف "المضطر الذي ال يج المسترسؿ، فقاؿ:

"أف النبي صمى اهلل  يربح عميو مثؿ ما يربح عمى غير المضطر، فإف في السنف:
، رقـ الحديث 6/357نيى عف بيع المضطر".)سنف أبي داود، باب بيع المضطر 

، تحقيؽ الشيخ محمد عوامة، الطبعة األولى، مؤسسة الرياف، بيروت 5597
 (583/;4وى شيخ اإلسالـ ىػ، مجموع فتا;363

أحدىما: أف يضطر  وقاؿ اإلماـ الخطابي:" بيع المضطر يكوف مف وجييف:
إلى العقد مف طريؽ اإلكراه عميو، فيذا فاسد ال ينعقد. والوجو اآلخر: أف يضطر 
 إلى البيع لديف يركبو أو مؤنة ترىقو فيبيع ما في يده بالوكس مف أجؿ الضرورة.

عميو  ف والمروءة أف ال يبايع عمى ىذا الوجو وأف ال يفتاتفيذا سبيمو في حؽ الدي
بمثمو، ولكف يعاف ويقرض ويستميؿ لو إلى الميسرة حتى يكوف لو في ذلؾ 

 (97-5/96بالغ....".)معالـ السنف 
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وبالنظر إلى معنى الحديث يمكف أف يندرج تحتو الشراء أيضا.)انظر: عوف  
 (458/;ـ آبادي المعبود شرح أبي داود ألبي الطيب العظي

ىذا البيع في موضع آخر بإسناد آخر، وعّد منو  وقد ذكر اإلماـ ابف تيمية
ف لـ تجب بو حجة، فيو  بيع العينة أيضا، وعمؿ ذلؾ بقولو: "وىذا اإلسناد، وا 

يعضد األوؿ مع أنو خبر صدؽ، بؿ ىو مف دالئؿ النبوة، فإف عامة العينة تقع مف 
 (5/359الفتاوى الكبرى ) سر بالقرض".مو رجؿ مضطر إلى نفقة يضف عميو ال

وفي عصرنا الحاضر الذي شاع فيو التعامؿ بالمداينات نسي كثير مف 
تعالى ) وال  المسمميف أف يسيروا عمى التوجيو الرباني المنصوص عميو في قوؿ اهلل

يمنح ليا االمتياز مف قبؿ  تنسوا الفضؿ بينكـ( .ففي الشركات الحصرية التي
يراد يقع االستبداد برفع األسعار أحيانا، بالنظر إلى أف عامة الناس الدولة لالست

مضطروف لمتعامؿ معيا. وال يخفى أف غالء السعر فيما تمس إليو حاجة الناس 
يثار الذات والمصمحة الشخصية بدوف اكتراث بمصالح الناس.، يمثؿ األنانية  وا 

فع الضرر والظمـ وعمى ىذا يمكف تدخؿ الدولة في تنظيـ األسعار مف باب ر 
قامة العدؿ.   وا 

وما جاء في قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدولي بشأف عقود اإلذعاف حري 
 بالتسجيؿ، ومف جممة ما جاء فيو:

 إلى قسميف: -في النظر الفقيي -"تنقسـ عقود اإلذعاف
"أحدىما: ما كاف الثمف فيو عادال، ولـ تتضمف شروطو ظمما بالطرؼ 

عا، ممـز لطرفيو، وليس لمدولة أو لمقضاء حؽ التدخؿ في المذعف، فيو صحيح شر 
 شأنو بأي إلغاء أو تعديؿ...

والثاني: ما انطوى عمى ظمـ بالطرؼ المذعف، ألف الثمف فيو غير عادؿ )أي 
فيذا يجب تدخؿ الدولة في  فيو غبف فاحش( أو تضمف شروطا تعسفية ضارة بو.
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التسعير الجبري العادؿ، الذي يدفع شأنو ابتداء )قبؿ طرحو لمتعامؿ بو(، وذلؾ ب
الظمـ والضرر عف الناس المضطريف إلى تمؾ السمعة أو المنفعة، بتخفيض السعر 
المتغالى فيو إلى ثمف المثؿ، أو بإلغاء أو تعديؿ الشروط الجائرة بما يحقؽ العدؿ 

 بيف طرفيو... ."
رية وقد تطرؽ نفس القرار إلى بياف ما يتعمؽ بتصرفات الوكاالت الحص

يجب عمى الدولة التدخؿ فييا، وجاء النص  لالستيراد، وذكر الحالة التي
 بخصوصيا عمى ما يأتي:

: أف يكوف ىناؾ ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة -أي الحالة -"والثالثة
متعينة بمتعمؽ الوكالة الحصرية، والوكيؿ ممتنع عف بيعو إال بغبف فاحش أو 

ى الدولة أف تتدخؿ لرفع الظمـ عف ففي ىذه الحاؿ يجب عم بشروط جائرة.
( 8/36) 354قرار رقـ -المحتاجيف إليو بطريؽ التسعير الجبري عمى الوكيؿ."

 .-بشأف عقود اإلذعاف
 ومما جاء في قرار المجمع بشأف تحديد أرباح التجار:

"تضافرت نصوص الشريعة اإلسالمية عمى وجوب سالمة التعامؿ مف  -
ش، والخديعة، والتدليس، واالستغفاؿ، وتزييؼ حقيقة أسباب الحراـ ومالبساتو كالغ

 الربح، واالحتكار الذي يعود بالضرر عمى العامة والخاصة".
"ال يتدخؿ ولي األمر بالتسعير إال حيث يجد خمال واضحا في السوؽ  -

واألسعار، ناشئا مف عوامؿ مصطنعة، فإف لولي األمر حينئذ التدخؿ بالوسائؿ 
تقضي عمى تمؾ العوامؿ وأسباب الخمؿ والغالء والغبف  العادلة الممكنة التي

 (7/:) 68قرار رقـ:  -الفاحش".
التي يجوز بناء عمييا تدخؿ الدولة في -ويظير بالتأمؿ أف السياسة الشرعية

 مبناىا عمى األخالؽ. -معامالت الناس
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وعمى ىذا: ما جاز بناء عمى الشروط العقدية الجعمية بيف أطراؼ العقد، جاز 
 المحكمة فييا إذا لحظت جورا ناشئا عف االستغالؿ. تدخؿ

ارتكاب : ىذا خمؽ ذميـ يدؿ عمى ظاىرة خطيرة، فربما استدعى التحايل -4
 توبيخا وتيديدا مف الشارع الحكيـ.  الحيل

ويؤيد ذلؾ ما جاء في قوؿ اهلل تعالى )ويؿ لممطففيف الذيف إذا اكتالوا عمى 
ذا كالوىـ أو و   زنوىـ يخسروف(الناس يستوفوف، وا 

"وحقيقة التطفيؼ أف يبخس المكياؿ والميزاف بحيمة وخدعة، ظاىرىا عند  
اإليفاء إعطاء الناس حقوقيـ كاممة غير منقوصة، وباطنيا إعطاؤىـ حقوقيـ 
، ناقصة مبخوسة...". )الحيؿ في الشريعة اإلسالمية، لمحمد عبد الوىاب بحيري

 اف بالحيمة(.تحريـ البخس في الكيؿ والميز  -35، 326ص

ويستفاد مف ىذه اآلية الكريمة أف التحايؿ في التعامؿ المالي مؤشر عمى 
جالب لمنقمة وميدد بالخسراف. وجاء في شأف نزوليا أف أىؿ و  فساد األخالؽ

 المدينة قبؿ مقدـ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ كانوا يتالعبوف بالكيؿ والوزف.
ذا أعطوا فكانوا إذا اكتالوا أو وزنوا ألنف سيـ ازدادوا وأخذوا أكثر مما يستحقوف، وا 

الناس حقوقيـ بالكيؿ أو الوزف نقصوا المكياؿ وليـ في االزدياد والنقصاف طرؽ 
خفية متنوعة ال يمتفت إلييا صاحب الحؽ في الحاليف، ولما كاف ذلؾ ظمما 

عؿ ذلؾ وخداعا، وتموييا وتمبيسا، وأكال ألمواؿ الناس بالباطؿ، توعد اهلل مف يف
بالعذاب األليـ عمى أبمغ وجو.)الحيؿ في الشريعة اإلسالمية، لمحمد عبد الوىاب 

 تحريـ البخس في الكيؿ والميزاف بالحيمة( -35، 326ص، بحيري
. ىذا وصؼ مذموـ في  ويندرج تحت إطار التحايل :خمق الغش والتدليس

 حد ذاتو لكنو وثيؽ الصمة بالتحايؿ.
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"والغش حراـ في البيوع والصنائع جميعا. وال ينبغي  :ومف كالـ اإلماـ الغزالي
أف يتياوف الصانع بعممو عمى وجو لو عاممو بو غيره لما ارتضاه لنفسو. بؿ ينبغي 

 فبذلؾ يتخمص". أف يحسف الصنعة ويحكميا ثـ يبيف عيبيا إف كاف فييا عيب.
  (4/365)إحياء عمـو الديف 

 مف المسائؿ في فقو المعامالت. قد بني عميو القوؿ بعدـ جواز كثير والغش
ومنيا: أف شرط البراءة مف العيوب لو كاف يعمميا العاقد مرفوض، ألنو يحمي سوء 
النية، فربما ظاىر العقد مف ناحية الصناعة الفقيية يسوغ أمرا لكف باطنو يأبى 

 الجواز. لما في ذلؾ مف الضرر في حؽ الطرؼ اآلخر.

بياف مقاصد ما يحـر بيعو مف جية الغرر  وجاء في كالـ القفاؿ الشاشي بصدد
"واألصؿ في ىذا الباب أف اهلل جؿ وعز أمر عباده في معامالتيـ  والمخاطرة والجيالة:

بالعدؿ وأداء األمانة والقياـ بالنصيحة،... فإذا كتمو وتصور بصورة مف يعاممو 
 (648يعة باألمانة حتى ال يعطيو إال سميما كاف مدلسا غاشا ظالما".)محاسف الشر 

ومف المالحظ أنو قد اتسعت دائرة الغرر في مجاؿ المعامالت عمى مستوى 
األفراد والشركات، وأصبحت تمثؿ ظاىرة الفساد األخالقي، وال سيما فيما تشتد إليو 
حاجة الناس مف السمع الغذائية االستيالكية مف الطعاـ والشراب، الطبيعية 

لصحة، ثـ امتد أثره إلى كثير مف المراكز والصناعية، فأدى ذلؾ إلى التدىور في ا
الصحية التي منيت بالجشع المادي المقيت شرعا وخمقا، وال محيص لممرضى عف 

وأضؼ إلى ذلؾ أف المريض المضطر إلى إجراء فحوص ربما يدخؿ  الرجوع إلييا.
 عمى غرر فاحش ليس لو سيطرة عمييا.

لعناويف الجمية مكافحة وفي حاضرنا اليوـ عبر المجالت والجرائد تجد مف ا
 الغش التجاري لحماية المستيمؾ. 
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ومما يندرج تحت الحيؿ: النجش. والناجش ىو أف يمدح السمعة لينفقيا 
ويروجيا أو يزيد في ثمنيا وىو ال يريد شراءىا ليقع غيره فييا. )انظر: نضرة 

 (7235-33/7233النعيـ 

 ومف النصوص الواردة في ىذا الباب: 
ي اهلل عنيما قاؿ: "نيى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ عف ابف عمر رض
 عف النجش". متفؽ عميو.

 (32/442و قولو صمى اهلل عميو وسمـ:" وال تناجشوا". )صحيح مسمـ 

و"النجش )بفتح فسكوف( أف يزيد في ثمف السمعة المعروضة لمبيع مف ال يريد 
لقدر مف الثمف إال وىي شراءىا ليقتدي بو المستاـ، فيظف أنو لـ يزد فييا ىذا ا

تساويو فيغتر بذلؾ ويبادر إلى شراءىا، فيذا حراـ لما فيو مف الضرار بالمشتري 
 وخداعو والتغرير بو...

ومثؿ حيمة النجش في التحريـ ما إذا كانت السمعة تساوي مئة مثال، فيجيء  
رغبتيـ  رجؿ يذكر فيو ثمنا بخسا لإلضرار بالبائع، وتزىيد الناس في شراءىا وتقميؿ

فييا، لما فيو مف الخديعة والضرار بصاحب السمعة، واهلل أعمـ." )الحيؿ في 
 (.357-356الشريعة اإلسالمية، لمحمد عبد الوىاب بحيري، ص

ويدخؿ تحت إطار التدليس ما يعرؼ اليوـ بالتسويؽ الشبكي أو اليرمي، 
يـ خدمة، الذي يقوـ عمى فكرة تحفيز بسطاء مف الناس عمى شراء سمعة أو تقد

بغية الساعي الحصوؿ عمى العمولة مف وراء كؿ عممية، حيث يجني إذا أفمح في 
إغرائو اآلخريف مكافأة تزداد وتتراكـ بازدياد المقبميف عمى الشراء. فمف جممة األمور 
التي تكشؼ عف فساد ىذه اآللية أنيا مبنية عمى التدليس المرتبط بالتحايؿ، الذي 

 ه يمثؿ سوء األخالؽ في التعامؿ.نحف بصدد عرضو باعتبار 
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اليادؼ إلى جدولة  -ومف التطبيقات المعاصرة المرتبطة بالتحايؿ: قمب الديف
ذا دققنا النظر في وقوع األزمات ومف -الديوف ، فيو بحؽ جريمة أخالقية. وا 

جممتيا األزمة المالية العالمية، وجدنا عمى رأسيا القصد الخفي إلى استفحاؿ 
فال يخرج مف عقبة ديف إال ويقع ، يث يظؿ المديف فريسة اإلعسارالمديونيات، بح

في فخ آخر، فآليات قمب الذيف تجره إلى نفؽ ضيؽ في نياية المطاؼ. ويكاد 
يكوف واضحا أف ىذا األسموب المتبع أسموب منزوع الرحمة والرأفة، فال تتاح 

ع كارثة مالية، فرصة االنفراج لممديف المعسر، فربما تأتي آفة سماوية بغتة فتق
-تتمخض عف الخسائر الباىظة الخيالية، وينزؿ العقاب . وفي الحديث الشريؼ:

 ( 77/ 35"مف ال يرحـ ال يرحـ".)المصنؼ البف أبي شيبة 
ىذا ما يتعمؽ بجانب المموليف الدائنيف، وأما ما يتعمؽ بجانب المدينيف 

ـ حيال شنيعة في ال يستبعد أف يرتكب بعضي المستفيديف مف االتمويؿ، فأيضا
 إخفاء أموالو، فال يبالي بأف يكوف مماطال ظالما. 

ونخمص مما سمؼ إلى أف الحيؿ كميا متنافية مع مبدأ األخالؽ: ألف مؤداىا، 
ظيار ما قد يتعارض مع  الشرع وأخالقو  مبادئالتسور عمى حقيقة األمر، وا 

 وأىدافو النبيمة.
استحوذ عمى كثير مف الناس قد ، و في ظؿ التنافس المحمـو في األسواؽ

خمؽ التحايؿ، وأصبح التفكير تجاه األخالؽ الحسنة خياال وحمما، بالنسبة 
 لممتعامميف في مجاؿ التجارة واالستثمار . 

 التبذير= اإلسراف -7
فيما يقوؿ ابف فارس عمى  -التبذير لغة مأخوذ مف مادة )ب ذ ر( التي تدؿ

بذير الماؿ: تفريقو إسرافا. والمبذر ىو تفريقو، وتو  معنى واحد وىو نثر الشيء
 -48اإلسراء/ -المسرؼ في النفقة. والتبذير في قوؿ اهلل تعالى )وال تبذر تبذيرا(
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ىو اإلنفاؽ في السرؼ، كما ذكر الطبري، أو معناه: اإلسراؼ في اإلنفاؽ في غير 
 (6336-6335/;)انظر: نضرة النعيـ  حؽ، كما قاؿ القرطبي.

ويكفي أف  ية كثيرة تستنكر خمؽ التبذير واإلسراؼ.وىناؾ نصوص تشريع
بدليؿ قوؿ اهلل تعالى: )إف المبذريف كانوا إخواف  يدرج المبذر في حزب الشياطيف.

الشياطيف(، وفي مناسبات متعددة جاء النيي عف اإلسراؼ، ألف فيو جورا عف 
ىو مف  وىذا يعبر عنو قوؿ اهلل تعالى في استيالؾ ما االعتداؿ.و  مسمؾ الرشاد

قبؿ ضروريات الحياة مف الطعاـ والشراب: )كموا واشربوا وال تسرفوا إنو ال يحب 
في ، وجاء التأكيد في التوبة مف ىذا السموؾ المقيت، (53األعراؼ  -المسرفيف

سرافنا في أمرناقوؿ اهلل تعالى .) ربنا اغفر لنا ذنوبنا  (. ومف عدوى اإلسراؼ  وا 
األخالؽ الذميمة مف الترؼ والبطر والكبر، وىضـ أنو يؤدي إلى والدة كثير مف 

 حقوؽ اآلخريف.

وسجالت التاريخ حافمة بوقائع مدىشة غريبة في باب اإلسراؼ والتبذير، وىذا 
ما نممسو في واقعنا المعاصر، فتجد عبر الوسائؿ اليـو أخبارا عف مظاىر التبذير 

الكوارث و  لمنكوبيفمما يندى ليا جبيف الحياء، بجانب األخبار المفجعة عف ا
االقتصادية المتتالية في كثير مف بقاع األرض. وىكذا تجد الدمار واقعا ال محالة 

فنحف بحاجة إلى إيقاظ  عند فقداف القيـ واألخالؽ مف ساحة الماؿ واالقتصاد.
وجّماع األخالؽ ىو  الضمير اإلسالمي، ووضع الحساب األخروي في الحسباف.

 تقوى اهلل عز وجؿ.
اية المطاؼ يمكف أف تتمخص األخالؽ المذمومة الرذيمة كميا تحت وفي ني

وذلؾ ألف تعاطي كؿ ما نيي عنو في الشريعة نصا  مفيوـ كممة الفساد األخالقي.
فعمى سبيؿ المثاؿ تجد الربا يتضمف الظمـ، ، أو استنباطا، أنبت الفساد األخالقي

في توزيع الثروة يورث ويتضمف الميسر أكؿ الماؿ بالباطؿ، وكذا فقداف العدؿ 
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الشعور بالتعسؼ وىضـ الحقوؽ، وما يسمى في الوقت الحاضر بالمشتقات المالية 
التي مآليا في الغالب إلى خسراف أحد الطرفيف كميا، تتولد منيا العداوة. وكؿ ذلؾ 

ولنعمـ أف األخالؽ منيا ىو مف حؽ خالص هلل تعالى، كما ىو  ضد األخالؽ.
حكاـ، فال يجوز التعدي عمييا، بدعوى الحرية واالستمتاع الشأف في كثير مف األ

 بالحقوؽ الشخصية.
وفي الواقع إف اإلسالـ في تعاليمو االقتصادية منح الحرية في االستثمار، 
واعترؼ بالممكية الخاصة، لكي يمكف االكتساب عمى أحسف وجو مشروع، ولكي 

يدعـ النشاط االقتصادي ، ايكوف اإلنتاج في جو الممكية الخاصة إنتاجا ضخما وافر 
إلى أبعد مدى، ففي الحديث الذي رواه أحمد والبزار: "إف قامت الساعة وبيد أحدكـ 
فسيمة فإف استطاع أف ال يقوـ حتى يغرسيا فميفعؿ".)قاؿ الييثمي في "مجمع 

 ( 6/85الزوائد": رواه البزار ورجالو أثبات ثقات 
 واالقتصاد اإلسالميمن الفروق الجوهرية بين االقتصاد الوضعي 

عسى أف ال يكوف مف نافمة القوؿ بأنو قد أفضى غياب األخالؽ الحميدة عف  
ساحة االقتصاد التقميدي إلى بروز الخطر األخالقي، ومف ثـ ترى "االقتصاد 
التقميدي تقـو استراتيجيتو عمى حركة التنوير والتي تعتبر حقائؽ الديف ضربا مف 

)مستفاد مف كالـ  ع مف االستفادة مف القيـ األخالقية".الخياؿ، وبذلؾ منعت المجتم
محمد عمر شابرا: ما ىو االقتصاد اإلسالمي، عرض الكتاب: كماؿ توفيؽ  د.

، المجمد العشر، العدد الثاني، محـر 382حطاب، دراسات اقتصادية إسالمية، ص 
 نمية(ـ، المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب، البنؾ اإلسالمي لمت4225ىػ/ 3656

 ومف أىـ مرتكزات النموذج التقميدي لالقتصاد ثالثة مفاىيـ:
اإلنساف االقتصادي: الذي يسعى إلى تحقيؽ أقصى إشباع، دوف التفات  -3

 إلى رفاىية اآلخريف.
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 الوضعية: فاالقتصاد ال عالقة لو بالقيـ واألخالؽ. -4
ور لقوى فعالية قوى السوؽ: يجب عمى الحكومة عدـ التدخؿ، وترؾ األم -5
 السوؽ.

ويختمؼ نموذج االقتصاد اإلسالمي عف االقتصاد الوضعي مف حيث إنو 
يرى أف رفاىية اإلنساف ال تعتمد بصورة أساسية عمى تعظيـ الثروة واالستيالؾ بؿ 

ف السموؾ المثالي ال يعني  تتطمب توازنا بيف حاجات البشر الروحية والمادية. وا 
نما يتجو إلى تمر  ير مطالب اإلنساف مف الموارد عبر مصفاة القيـ إنكار الذات، وا 

األخالقية، التي تشكؿ جزءا ال يتجزأ مف الشريعة، وال يفترض اإلسالـ أف تسود 
نما يتبنى موقفا أكثر واقعية، فسموؾ معظـ الناس قد يكوف  المثالية جميع األفراد، وا 

إيجاد البيئة  وسطا بيف المثالية وبيف تحقيؽ المصمحة الذاتية، ويحاوؿ اإلسالـ
 (385، 383المرجع السابؽ  المناسبة لمسموؾ المثالي لكي يزدىر.) انظر:

: خالصة الحديث أف األخالؽ والقيـ الراشدة الرفيعة ىي شراييف كممة ختامية
الحياة في كياف جسـ االقتصاد اإلسالمي، فباألخالؽ يكوف االقتصاد نابضا 

لكف في مجتمعنا اليـو و  ألزمات والكوارث.بالحيوية والقوة والسالمة مف العاىات وا
إذا أمعنا النظر في قضايا األخالؽ، وجدنا قصورا ممحوظا في الميداف االقتصادي 
كسائر المياديف في تنفيذ ما يجب تنفيذه مف سمو األخالؽ، وعمى أقؿ تقدير ما 
يندرج تحت إطار الضروريات والحاجيات وفؽ المصطمح المقاصدي أو الفرض 

ب حسب التقسيـ األصولي، وكذلؾ في التقصير الحاصؿ في تفادي دنايا والواج
األخالؽ، وعمى أقؿ تقدير ما يندرج تحت ما يعارض الضروريات والحاجيات وفؽ 
السمـ المقاصدي، وما يعبر عنو بالمحرمات وما يقرب منيا حسب المفيـو 
اد األصولي. فقد عمت الفوضى العارمة في أسواؽ الماؿ وأصيب االقتص
 اإلسالمي بيشاشة تشبو ىشاشة العظاـ، نتيجة ضمور األخالؽ في المجتمعات.
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ويمكف القوؿ أف الرقابة الشرعية عمى األسواؽ ىي صماـ األماف مف األزمات 
ذا تنكب االقتصاد جادة األخالؽ وحاد عنيا انسمخ مف  والكوارث االقتصادية. وا 

 قوامو الجوىري بقدره عدولو وانحرافو عنيا.

ا غيض مف فيض الكالـ حوؿ األخالؽ، بؿ قطرة مف بحرىا، فالموضوع وىذ
 .وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف ضخـ واسع ذو أصوؿ وفروع..

 
 عمي أحمد الندويد.     ىػ43/9/3655 في األربعاء

 ـ33/8/4234    
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Abstract: The main aim of this article titled "The impact of 

ethics in Islamic law of finance and economics" is to explain the 

importance of ethics in general, and to mention their relation to 

the Maqasid= Objectives, and the role of both in designation 

and in analysis of Sharia's regulations .Moreover the paper 

clarifies two categories of ethics, as one is good and the other 

one is vice, by placing examples connected to the financial 

transactions, emphasizing in the first category on honesty, 

justice, equilibrium, benevolence, generosity, while in the 

second category on greediness, dispute, exploitation, deceit, and 

extravagant expenditure of wealth. Lastly the article consists of 

a comparison between Islamic economics and conventional 

economics, exposing the features of Islamic economics in its 

concentration on ethics. 
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 عرض كتاب
 "رؤية مختمفة -"الربا واالقتصاد والتمويل اإلسالمي

حامد الحمود العجالنلمدكتور   

 سعد بن حمدان المحياني. د :عرض
 

 الكتاب والكاتب :أوال
الكتاب في أصمو ىو أطروحة الكاتب لنيل درجة دكتوراه الفمسفة في الدراسات 

االقتصااااد اقخالقاااي والصاااناعة )الرباااا  و العربيةةةة وامسةةةالية والتةةةي كانةةةت بعنةةةوان 
دراسة نقدية لألفكار وممارسات العمال الماالياة مال التركيا   :المصرفية اإلسالمية

  .عمى الكويت(
Al Ajlan, Hamed Homoud (2006) Usury, Moral economy and Islamic 

Banking: A Critical Examination of Ideal Notions and Business Practice 

with Reference to Kuwait, Dissertation Thesis (Ph.D.), University of Exeter. 

جازتيةةةةا لةةةةن جالعةةةةة  كسةةةةتر  لعيةةةةد الدراسةةةةات  –وقةةةةد تلةةةةت لناقلةةةةة الرسةةةةالة وا 
. والكتةةاب لةةن لنلةةورات م2006العربيةةة وامسةةالية فةةي الللمكةةة اللتحةةدة فةةي  ةةام 

. وقةد تةم (91راه بةرقم  سةمة أطروحةات الةدكتو لركز دراسات الوحدة العربيةة تحةت سم
 302. ويقةةةل الكتةةةاب فةةةي م2010م نلةةةره فةةةي طبعتةةةو األولةةةم فةةةي أكتةةةوبر لةةةن  ةةةا

ذا استثنينا الفيرس وقائلة اللراجل وقائلة اللحتويةات واللاحةو واللةكر صفحة .  وا 
صةفحة بلةا فييةا  227والتقدير ولمخص الكتاب فإن لةادة الكتةاب سةتكون فةي نحةو 

  .(اللقدلة والتلييد والخاتلة
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ن كنةةت وجةةدت بع ةةا لةةن سةةيرة  ألةةا الكاتةةب فمةةم أجةةد لةةو سةةيرة ذاتيةةة كالمةةة وا 
ألةةةا  ،(pre-med)حيةةةث كانةةةت دراسةةةتو الجالعيةةةة األولةةةم فةةةي العمةةةوم  ،حياتةةةو العمليةةةة

ثةم حصةل  مةم الةدكتوراه لةن بريطانيةا فةي  ،اللاجستير فيي فةي اليندسةة الصةنا ية
وتنقةةل بةةين الكويةةت  .امسةةالي الدراسةةات العربيةةة وامسةةالية فةةي لو ةةوع التلويةةل

 .يات اللتحدة األليركية وبريطانياوبيروت والوال
عرض الكتاب  :اانيا  

قسم الكاتب كتابو  لم ثلانية فصول تسبقيا لقدلة وتلييد وتتموىا خاتلة. كلا 
 صفحة جعميا في بداية الكتاب.  25أن الكاتب قدم لمخصا لمكتاب في نحو 

جةةدا يدكةةد الكاتةةب لةةن خاليةةا  مةةم أن تحةةريم الكاتةةب لختصةةرة  مقدمااةجةةاءت 
بةل  ن كةل األديةان واللةعوب تنظةر  ،الفائدة  الربا( ليس ألرا ينفرد بو الدين امسالي

وأنةةو ر ةةم تحةةريم اللسةةيحية لمربةةا فقةةد ظةةل النقةةاش لفتةةرة طويمةةة  ، لةةم الربةةا نظةةرة ازدراء
قةةل األوربةةي جعمةةت لكةةن  ملنةةة الع ،حةةول كةةون الفوائةةد اللصةةرفية لعالمةةة ربويةةة أم ال

ىةةذ فةةي  ،لثةةل ىةةذا النقةةاش ألةةرا تاريخيةةا ال  اقةةة لةةو بالق ةةايا االقتصةةادية اللعاصةةرة
لساواة الفوائةد  أدت  لم -كلا يقول الكاتب  -حين أن الني ة الدينية  ند اللسملين 

ثةةةم يبةةةين  .، وأوجةةةدت الحاجةةةة  لةةةم تطةةةوير بةةةديل لملصةةةرفية التقميديةةةةاللصةةةرفية بالربةةةا
والظةةرو   ،الةةديني لمربةةا كتةةاب ينةةاقش التتيةةرات التةةي حةةدثت فةةي اللفيةةومالكاتةةب أن ال

ولةةن ثةةم  رسةةاء د ةةائم اللصةةرفية  ،التةةي أدت  لةةم ظيةةور لفيةةوم االقتصةةاد امسةةالي
كلةةةةا يراجةةةةل الكتةةةةاب التتيةةةةرات التةةةةي حةةةةدثت فةةةةي لنطقةةةةة الخمةةةةي  العربةةةةي  ،امسةةةةالية

 .فية امساليةطنا طبيعيا لملصر وأوجدت ني ة دينية جعمت لن اللنطقة لو 
يدكةةةةد الكاتةةةةب لةةةةا سةةةةبو لةةةةن أن تطةةةةور الصةةةةنا ة اللصةةةةرفية  التمهياااادوفةةةةي 

امسةةالية ازدىةةرت بفعةةل االسةةتفادة لةةن فةةورة اللةةعور الةةديني التةةي اتسةةلت بتف ةةيل 
ثةةةم يبةةةين  .ولسةةةاواة فوائةةةد اللصةةةار  بالربةةةا ،التفسةةةير الحرفةةةي اللتلةةةدد ايةةةات الربةةةا
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لةل  ،اد امسةالي واللصةرفية امسةاليةالكاتب أن ىد  الكتاب ىو دراسةة االقتصة
با تسيم في فيم سعي اللصةرفية امسةالية واالقتصةاد امسةالي و تقديم لقارنة بأور 

كلةا يقةدم الكاتةب فةي ىةذا التلييةد  . لم دل  اللعتقةدات الدينيةة فةي النلةاط التجةار 
 .لمخصا لختصرا لكل فصل لن فصول الدراسة

 "القااايل الدينياااة والخياااار االقتصااااد "ن لةةةن الكتةةةاب كةةةان بعنةةةوا الفصااال اقول
 تةةأثير القةةيم الدينيةةة فةةي السةةموم البلةةر   لولةةا، –كلةةا ذركةةر  –ينةةاقش فيةةو الكاتةةب 

وذلةةةم لةةةن خةةةال وجيةةةات نظةةةر  ملةةةاء  ،وفةةةي السةةةموم االقتصةةةاد  بلةةةكل خةةةاص
يدكةةد الكاتةةب فةةي أول الفصةةل أن اللصةةار  التقميديةةة  .االجتلةةاع فةةي ىةةذا اللو ةةوع

وظمةةةت تتنةةةافس فيلةةةا  ،قةةةود األربعةةةة اللا ةةةية فةةةي لنطقةةةة الخمةةةي ازدىةةةرت خةةةال الع
ألنيةةا  ،بينيةةا، لكنيةةا لةةم تتوقةةل أن تتيةةرا فةةي نظةةام القةةيم الدينيةةة سةةو  ينقمةةب  ةةدىا

يلكنيةةا اللحافظةةة  مةةم والء  ال ،وتنويةةل أدواتيةةا ،ليلةا حاولةةت لةةن تحسةةين خةةدلاتيا
فإنةةةو  مةةةم صةةةعيد  وىكةةةذا . لةةةاء تلةةةبعوا بأفكةةةار دينيةةةة تحةةةذر لةةةن الربةةةا ونتائجةةةو

اللنافسةةة بةةين اللصةةار  التقميديةةة واللصةةار  امسةةالية فةةإن األخيةةرة تتلتةةل بليةةزة 
األلةةر الةةذ   ،تنافسةةية لنحتيةةا  ياىةةا الصةةحوة الدينيةةة دون جيةةد لةةن تمةةم اللصةةار 

و ميةةو فةةإن نجةةاح اللصةةار   .جعميةةا تحقةةو نجاحةةا لبيةةرا بجيةةود تسةةويقية لتوا ةةعة
 ة   اقةة الةدين بالخيةار االقتصةاد  لمفةرد وىةو لةا امسالية ىي ظةاىرة لثيةرة تو 

 .يعالجو ىذا الفصل
فةي نقطتةين تتعمةو  -بنظةرة اجتلا يةة لح ةة  -ناقش الكاتب لو وع الفصةل 

حيةةةث تعةةةرض الكاتةةةب  .وتتعمةةةو األخةةةري بالةةةدين والسةةةمطة ،أوالىلةةةا بالةةةدين واللجتلةةةل
لركةزا  ، لم األلةن والبقةاءلبيِّنا أن حاجة امنسان لمدين تتعمو بحاجتو  ،لتعري  الدين

 ،وتقةدم الةو ي امنسةاني  مةم اللعتقةدات الدينيةة ،بذلم  مم أثر التتيةرات االجتلا يةة
ىنةةام  اقةةة جدليةةة بةةين الةةدين لةةن ناحيةةة والجلا ةةة والفةةرد لةةن ناحيةةة :  حيةةث يقةةول
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و مةم أيةة  .أخري. لقد ناقلنا كي  يتير الدين القيم االجتلا ية والسياسةية واألخاقيةة
تجمةةةةب ىةةةةذه التتيةةةةرات أي ةةةةا تتيةةةةرا فةةةةي الةةةةدين نفسةةةةو(. وينةةةةاقش الكاتةةةةب سةةةةبب  ،الحةةةة

 .لعظم األفراد اليدركون سبب التثاليم ألوالةر السةمطة الدينيةة االلتثال لمدين قائا  ن
ي ةةةلن النظةةةام  (الييوديةةةة واللسةةةيحية وامسةةةام  ثةةةم يقةةةول  نةةةو فةةةي األديةةةان التوحيديةةةة

ثةةةم ينتيةةةي الكاتةةةب  لةةةم أن اللعتقةةةدات الدينيةةةة  .عقةةةابفعاليتةةو وااللتثةةةال لةةةو بةةةالثواب وال
لةيس فقةط  ،بل تزودىم بلصةدر أفكةارىم للةا يجعةل الةدين ،تربط  قول الناس وقموبيم

دا بنظام االن ةباط األخاقةي ثةم يتطةرو الكاتةب  لةم . بةل أي ةا لصةدرا لملعرفةة ،لزوِّ
 ،وسةائل امنتةاج و يَّةر ،وكية  أن العمةم طةور أدوات جديةدة ،انفصال العمم  ةن الةدين

وتطةةورت  ةةادات وقةةةيم لختمفةةة  لةةةا  ،االقتصةةةاد  -فبةةدل كالةةل النسةةةي  االجتلةةا ي 
وأبقةةتيم بعيةةدين  ،للةةا أدي  لةةم تتيةةر  اقةةة النةةاس باللعتقةةدات الدينيةةة ،روج لةةو الةةدين
لتلردين  مييا. كل ىذا كان في أوربا وأليركا، ألةا فةي اللةرو األوسةط  ، ن التقميدية

اداتيا أبعةةدتيا  ةةن الثةةورة االقتصةةادية الازلةةة لانعتةةاو لةةن التقميديةةة فةةإن بدائيةةة اقتصةة
. ووفقةةةا لةةةذلم يةةةذكر الكاتةةةب أن تحةةةد  سةةةمطة اللعتقةةةدات (الدينيةةةة  وفةةةو قةةةول الكاتةةةب

 ذ  ن فيةةةم ىةةةذه العقائةةةد يتفةةةاوت بحسةةةب تتيةةةرات  ،الدينيةةةة لتجةةةذر فةةةي العقائةةةد نفسةةةيا
التةةي اسةةتخدلت فةةي تطةةوير وسةةائل  ،األحةةوال االجتلا يةةة واالقتصةةادية.  ن العقانيةةة

التي توجيةت  لةم انتقةاد  –في نظر الكاتب  –ىي نفسيا  ،امنتاج لتحقيو أرباح أكبر
ولةةن ثةةم فةةإن سةةبب  .وتحديةةد سةةموكيات أفةةراده ،وىيلنتةةو  مةةم اللجتلةةل ،الفكةةر الةةديني

بقاء تأثير السمطة الدينية في  قول اللسةملين يعةود  لةم أن اللجتلعةات امسةالية لةم 
تلةةر بةةالتطور فةةي التفكيةةر الةةديني النةةات  لةةن التحةةول والتطةةور االجتلةةا ي االقتصةةاد  

ويدكةد الكاتةةب فةي نيايةةة الفصةةل أن استح ةار القةةيم الدينيةة فةةي توجيةةو  .فةي اللجتلةةل
وأن دراسةةة الكاتةةب  ،السةةموم االجتلةةا ي واالقتصةةاد  بةةين اللسةةملين ق ةةية  ال ةةة

 .في فيم ىذه الق يةلملصرفية امسالية ىي لحاولة لإلسيام 
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قةةدم فيةةو الكاتةةب  "الربااا والفاةاادة والاادين" لةةن الكتةةاب كةةان بعنةةوان الفصاال الااااني
حيةةث تطةةرو  لةةم الربةةا  نةةد  ،نبةةذة تاريخيةةة  ةةن الربةةا ولوقةة  الييوديةةة واللسةةيحية لنةةو
ثةةم بةةيَّن أن لوقةة  األديةةان  .البةةابميين وام ريةةو والرولةةان ثةةم  نةةد اليندوسةةية والبوذيةةة

فالييوديةةةة  ،لةةةن الربةةةا ىةةةو لوقةةة  لتطةةةابو (الييوديةةةة واللسةةةيحية وامسةةةام  التوحيديةةةة
ن كان األحبار أسةادوا تفسةير ذلةم فقصةروا الربةا  مةم التعالةل لةل  كانت تحرم الربا وا 

وفةةةي دراسةةةةة لمربةةةةا فةةةي اللسةةةةيحية يبةةةةين الكاتةةةب أن العملةةةةاء اللسةةةةيحيين  .الييةةةود فقةةةةط
فقةةد أل مةةن الحظةةر الكنسةةي  ،يةةة التاريخيةةةالكاسةةيكيين اتخةةذوا لوقفةةا تطوريةةا لةةن الناح

وفةي العصةور الوسةطم  لولةا كةان ينظةر  ،1179العام لمربا لن قبل البابةا فةي  ةام 
ويقةول الكاتةةب أنةو بةر م ذلةم فينةةام العديةد لةن املةةارات  . لةم الربةا  مةم أنةةو خطيئةة

ملةوا الخةدع وينقةل الكاتةب أنيةم تع ،التي تذكر أن اللسيحيين زاولوا الربا بالتحايل  ميو
لكةةن  مةةم وجةةو العلةةوم بقةةي رجةةال الةةدين اللسةةيحيين لتلةةددين  .والحيةةل لةةن اللسةةملين
ثةةم يعقةةد الكاتةةب لقارنةةة بةةين اللسةةيحية وامسةةام فةةي لو ةةوع  .فةةي حةةربيم  مةةم الربةةا

لنيةةا أن القةةانون الرولةةاني  ،–فةةي نظةةر الكاتةةب  –الربةةا، لبينةةا بعةةض أوجةةو االلةةترام 
 ةر  الكاتةب السكوالسةتية فةي اليةالش  ين السكوالسةتيين كان لدثرا بقةوة فةي اللسةيحي

بأنيةةا حركةةة فمسةةفية ىيلنةةت  مةةم الح ةةارة اللسةةيحية التربيةةة بةةين القةةرن  71فةةي ص 
وىةةي تجلةةل بةةين العقيةةدة الثابتةةة واللبةةاد  الصةةوفية  ،التاسةةل والسةةابل  لةةر اللةةياد 

الكاتةةب أن  ويةةد ي .كلةةا أثةةر بعةةض التةةأثير فةةي النظةةام امسةةالي (،ونظريةةة الحةةدس
صةمم اهلل  ميةو  –وأنةو  ،"سلرَّو" النبي صمم اهلل  ميو وسمم ألر باستعباد لرِدين يد م

أن  -بكةةل جةةرأة  –بةةل يةةذكر الكاتةةب  ،كةةان بةةذلم يطبةةو بةةذلم قانونةةا رولانيةةا –وسةةمم 
ويلةةير الكاتةةب فةةي لقارنةةة  .حةةديث الربةةا الللةةيور يلةةير  لةةم تةةأثرل بالقةةانون الرولةةاني

لسيحيين األتقياء كانوا يزورون رىبةانيم كثيةرا ويطرحةون  مةييم أسةئمة  ريبة  لم أن ال
ولةةذلم فةةإن اللجمةةس  :ثةةم يقةةول الكاتةةب ،حةةول للةةرو ية لعةةالاتيم قبةةل  جةةراء العقةةود

 .اللر ي في اللصار  امسالية يلثل تيسةيرا حةديثا للطالبةة قديلةة بالللةورة الدينيةة
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ويةةذكر  ،االقتصةةادية لةيس لثاليةا أبةدا ثةم يةذىب الكاتةب  لةةم أن التلةديد  مةم األخةاو
قانونةةا يحةةرم الفائةةدة ارتفعةةت  1552أنةةو بعةةد أن تبنةةم لجمةةس العلةةوم فةةي انكمتةةرا  ةةام 

يةةران المتةةين ولجةةدت  ،أسةةعار الفائةةدة بةةدال لةةن لنعيةةا ويقةةارن الكاتةةب ذلةةم بالباكسةةتان وا 
 بسةةةبب تحةةةريم الفائةةةدة فةةةي ىةةةذين باىظةةةةفييلةةةا سةةةوو سةةةرية لإلقةةةراض بأسةةةعار فائةةةدة 

البمةةدين. وفةةي بيةةان لتطةةور للوقةة  الكنيسةةة لةةن الربةةا يةةذكر الكاتةةب أن أوربةةا واجيةةت 
زاء ذلةةم قةةةدلت  ،تةةوترا اجتلا يةةا بةةين القةةيم االجتلا يةةة والبيئةةة االقتصةةادية اللتتيةةرة وا 

وبنيايةةة القةةرن الخةةالس  ،الكنيسةةة الكاثوليكيةةة التنةةازالت تفيلةةا لنيةةا لمظةةرو  اللتتيةةرة
رت تنقيحةا لةالا لنظريتيةا حةول الربةا. ثةم يتحةدث الكاتةب  لر كانت الكنيسةة قةد أجة

 ةةن الثةةورة البروتسةةتانتية وكيةة  أن كةةالفن بةةيَّن أن الربةةا يعةةد  ثلةةا  ذا  ذي جةةارم فقةةط. 
وبنيةةة  قميةةة جديةةدة.  ،وكلةةا يقةةول الكاتةةب فةةإن كةةالفن سةةا د  مةةم صةةيا ة فكةةر جديةةد

( %5 ر الفائةةدة  نةةد ويبةةين الكاتةةب أن رجةةال الةةدين فةةي جنيةة   لةةدوا  لةةم تثبيةةت سةةع
. ويةذكر الكاتةب أن البرللةان 1557فةي  ةام ( %6 ثم زيةدت النسةبة  لةم  1543 ام 

ألتةةم  ،يعتبةةر أن الفائةةدة  يةةر للةةرو ة 1552الةةذ  أقةةر قانونةةا فةةي  ةةام  ،البريطةةاني
، وكان ىذا بلثابة انتصار (%10 فأقر الفائدة لا دالت أقل لن  1571ذلم في  ام 

ة التةةةةةةي  لمةةةةةةت لفصةةةةةةل اللبةةةةةةاد  الدينيةةةةةةة  ةةةةةةن ال ةةةةةةرورات لاتجاىةةةةةةات االجتلا يةةةةةة
االقتصادية. وفي ختةام ىةذا الفصةل يبةين الكاتةب أنةو فةي العةالم الحةديث ىنةام قةوانين 

وىنةام قةوانين  ،وتعميلات  ةد للارسةة الربةا الةذ  يلثةل فائةدة أ مةم لةن سةعر السةوو
ربيةة لةدييا قةوانين كلةا أن لعظةم البمةدان األو  ،تحدد سقفا أ مم للستوي النسبة اللئويةة

ويقةةرر الكاتةةب فةةي ختةةام ىةةذا الفصةةل أنةةو لةةا زال ىنةةام  .تةةنظم التسةةمي  االسةةتياكي
اختا  صارخ فةي اللوقة  نحةو الربةا بةين الكاثوليكيةة والبروتسةتانتية بةر م حقيقةة أن 

  .ىذا الخا  ليس لو تأثير  مم سياسات البمدان اللعنية



 419   حالد الحلود العجانلالربا واالقتصاد والتلويل امسالي  رض كتاب: : سعد حلدان المحياني  

 

 

ركةز فيةو  لربا والمقتضايات االقتصاادية""ا لن الكتاب كان بعنةوان الفصل الاالث
 ،وبيان ببعض الق ايا ذات الصمة باللو وع ،الكاتب  مم ق ية تفسير لاىية الربا

بةدأ الكاتةب الفصةل بتأكيةد  .لل تأكيد ال رورة االقتصادية لمفائدة لكي يعلل االقتصاد
ربةةا ىةةي  ن التفسةةيرات األلةةد صةةرالة لم ويقةةول ،الخةةا  لةةدي اللسةةملين للاىيةةة الربةةا

فيلةةا اقتصةةر رجةةال الةةدين ااخةةرون  مةةم  ،اللقدلةةة لةةن رجةةال الةةدين فةةي بمةةدان الخمةةي 
كلةا يقةول الكاتةب أي ةا  نةو بةر م الصةحوة  .تحريم األلةكال األكثةر و ةوحا لةن الربةا

امسةةالية فةةإن بمةةةدان العةةالم امسةةةالي تحةةافظ  مةةم لوقةةةل لتوسةةط فيلةةةا يتعمةةو بيةةةذا 
 ر اللتلددين لةن ناحيةة وأولئةم األكثةر تحةررا لةن اللو وع في لحاولة للرا اة للا

ويذىب الكاتب  لم أن اختا  العملاء اللسملين السابقين واللعاصرين  .ناحية أخري
حةةول لةةا يلكةةن ا تبةةاره ربةةا يبةةين أن تعريةة  الربةةا لسةةألة لعقةةدة بةةالنظر  لةةم أن األلةةر 

 لةةم  راء بعةةض  وتطةةرو الكاتةةب .القر نةةي بتحةةريم الربةةا لةةم يحةةدد أ  تعريةة  لملصةةطم 
لعةةرو  الةةدواليبي الةةذ  رأي أن الربةةا ينطبةةو  مةةم القةةروض  ،العملةةاء حةةول الربةةا لثةةل

كلةةةا ألةةةار الكاتةةةب  لةةةم رأ  ابةةةن  بةةةاس بةةةأن الربةةةا فةةةي  .االسةةةتياكية ال االسةةةتثلارية
ونقةةةةل الكاتةةةةةب بعةةةةةض ااراء اللعاصةةةةرة التةةةةةي تةةةةرفض لسةةةةةاواة الفائةةةةةدة  .النسةةةةيئة فقةةةةةط

ثةم يلةير  .ء لحلةد العلةلاو  ولةيأل األزىةر لحلةد طنطةاو لثةل  را ،اللصةرفية بالربةا
الكاتةةةب  لةةةم رأ  اللةةةيأل صةةةال  الحصةةةين كأحةةةد األلثمةةةة لرجةةةال الةةةدين الةةةذين يسةةةاوون 

وينتقدون حتم اللصار  امسالية في تطبيقيةا ألنيةا ليسةت  ،الفوائد اللصرفية بالربا
رف ةت اللسةاواة بةين  ويبةين الكاتةب أن ااراء التةي . سالية بلةا يكفةي فةي تعالاتيةا

الفائةةةةدة اللصةةةةرفية والربةةةةا لةةةةةم تةةةةدثر فةةةةي الطمةةةةب اللتزايةةةةةد  مةةةةم الخةةةةدلات اللصةةةةةرفية 
ثةةةم يةةةذكر  .امسةةةالية لكنيةةةا جعمةةةت لعظةةةم الحكولةةةات امسةةةالية تلةةةعر براحةةةة أكثةةةر

الكاتةةةةةب أن نجةةةةةاح اللصةةةةةرفية امسةةةةةالية أدي  لةةةةةم ظيةةةةةور لنظةةةةةرين فةةةةةي االقتصةةةةةاد 
ويةةد اللصةةار  امسةةالية بالللةةورة فحسةةب بةةل يقتصةةر دورىةةم  مةةم تز  امسةةالي ال

يلتةةةةةد  لةةةةةم لعالجةةةةةة ق ةةةةةايا اقتصةةةةةادية أكثةةةةةر  لوليةةةةةة با تبارىةةةةةا  ةةةةةرورية ألسةةةةةملة 
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وبعةةةد ذلةةةم تعةةرض الكاتةةةب لةةةبعض الق ةةايا االقتصةةةادية ذات الصةةةمة لثةةةل  .االقتصةةاد
يلير الكاتب  لم  بدالحليد أبو سةميلان  ،و قد القروض بعلمة اسلية ،الربط القياسي

بأنةةو لةةن اللفكةةةرين  بأنةةةو  بةةدالوىاب أبةةو سةةةميلان( –خطةةأ  –ذكةةره فةةةي امحالةةة   وقةةد
ال فةإن اللسةملين  امساليين القائل الذ  يد ون  لم ديناليكية في تفسير اللةريعة وا 

ويعقةب الكاتةب  .سيجدون أنفسيم  ير قادرين  مم تحلل التتيرات الحادثة في بيئةتيم
تتفةةةةةو لةةةةةل أىةةةةةدا  اللصةةةةةرفيين  سةةةةةميلان ال بةةةةةوبةةةةةأن الديناليكيةةةةةة التةةةةةي يةةةةةد و  لييةةةةةا أ

امسةةةاليين للةةةا تسةةةببو لةةةن   ةةةعا  التلييةةةز بةةةين اللصةةةرفية امسةةةالية واللصةةةرفية 
بعةةد ذلةةم يدكةةد الكاتةةب أن الفائةةدة  ةةرورة  .التقميديةةة للةةا يخفةة  لةةن قا ةةدة  لائيةةم

 ،وأنةةو لةةن الصةةعب تلالةةةا تخيةةل أن يعلةةل االقتصةةاد العةةاللي دون الفائةةةدة ،اقتصةةادية
بةةل  ن  ،لةةيرا  لةةم أن الةةد وة  لةةم  قالةةة اقتصةةاد يعلةةل دون الفائةةدة أصةةبحت  قيلةةةل

 .يجعمةةون ىةةذا ىةةدفا أولويةةا ليةةم ال – مةةم حةةد قولةةو  –أكثةةر اللصةةرفيين امسةةاليين 
ويبةةين الكاتةةب أنةةو بةةر م الخةةا  والتبةةاين بةةين  ملةةاء اللسةةملين بالنسةةبة للةةا يجةةب أن 

رجةةة تلةةدد بع ةةيم  لثةةل اللةةيأل الحصةةين(  لةةم د ،تكةةون  ميةةو اللصةةرفية امسةةالية
أو  لثةةل  لةةر فةةاديممو( الةةذ  يسةةاو  اللصةةر   ،الةةذ  يسةةاو  بةةين الفائةةدة واللرابحةةة

بالر م لن ذلم  ال أن وجيات النظر ىذه لم تتلكن لةن  ،امسالي باللدسسة الربوية
النفةةةاذ  لةةةم قمةةةوب و قةةةول اللصةةةرفيين امسةةةالين الةةةذين نجحةةةوا  ةةةن طريةةةو العملةةةاء 

سملين اللعتدلين لن نلر اللرابحة كوسيمة تلويمية لقبولة. ويدكةد الكاتةب أنةو كةان الل
سيصعب  مم اللصرفية امسالية أن تحقو نجاحيا لو لم تستفد لن اللرابحةة كةأداة 

 ،وىةةو لةةا يلثةةل اقتنا ةةا لنيةةا أن التلويةةل يجةةب أن يفصةةل  ةةن التجةةارة ،رئيسةةية لةةدييا
ة لةن الل ةاربة  لةم اللرابحةة يعنةي تقنيةا فةرض و ميو فإن تحةول اللصةرفية امسةالي

الفائةةةدة. ويلةةةير الكاتةةةب  لةةةم تطةةةةابو وجيةةةات النظةةةر العملانيةةةة لةةةل ااراء امسةةةةالية 
لكةةن العملةةانيين يتقبمونيةةا كتكمفةةة  ،اللتلةةددة فةةي أن اللرابحةةة لةةكل لةةن ألةةكال الفائةةدة

ويةةذكر الكاتةةب  .بةةالتةأجير اللةةال بينلةةا العملةةاء اللسةةملين اللتلةةددين يرف ةةونيا ألنيةةا ر 
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 لةةم أنةةو بسةةبب الللةةاكل اللرتبطةةة بالتلويةةل  ةةن طريةةو الللةةاركة فقةةد تركةةزت جيةةود 
   .اللصرفيين امساليين لمتروي  لعقد اللرابحة

"االقتصاااااد اإلسااااالمي ومضااااامين   لةةةةن الكتةةةةاب كةةةةان بعنةةةةوان الفصاااال الراباااال
ن يدكةةد أن أن الكاتةةب حةةاول أاقولااى  :وقةةد ت ةةلن فةةي الجلمةةة ق ةةيتيناقخالقيااة" 

ولةةةةن ثةةةةم يدكةةةةد أن ق ةةةةية تليةةةةز  ،االقتصةةةةاد الو ةةةةعي ىةةةةو اقتصةةةةاد أخاقةةةةي أي ةةةةا
االقتصةةاد امسةةالي بالبعةةد األخاقةةي والعةةدل االجتلةةا ي ىةةو لجةةرد اد ةةاء نةةادرا لةةا 

فيةةي أن ىنةةام اختافةةا فةةي أىةةدا   القضااية الاانيااةألةةا  .تةةتم لناقلةةتو بلو ةةو ية
بع ةةيم  مةةم لحاولةةة تأسةةيس لةةذىب فبينلةةا اقتصةةر  ،لنظةةر  االقتصةةاد امسةةالي

اقتصةةاد   لثةةل بةةاقر الصةةدر ولحلةةد حةةاجي( فةةإن الةةبعض ااخةةر لةةنيم سةةعم  لةةم 
ل أسةةةِس  مةةةمل لاقتصةةةاد امسةةةالي  لثةةةل لنةةةذر قحةةة  و بةةةد الةةةرحلن لحاولةةةة و ةةة

يةةةةذكر الكاتةةةةب أن أول اسةةةةتخدام لتعبيةةةةر "االقتصةةةةاد امسةةةةالي" كةةةةان فةةةةي  .(يسةةةةر 
ذلةم فةي خطابةات أبةي األ مةم اللةودود  الةذ  لةم و  ،األربعينات لن القرن العلةرين

الةةد وة  لةةم تأسةةيس حقةةل دراسةةي أو بنةةاء  – مةةم حةةد تعبيةةر الكاتةةب  –يكةةن يقصةةد 
بل كان ذلم لنةو لجةرد حةث  مةم انتيةاج سةموم  سةالي  ،نظام اقتصاد   سالي

لثةةالي، فةةاللودود  ورفاقةةو فةةي الجلا ةةة امسةةالية خلةةوا لةةن انتلةةار التحةةديث فةةي 
توسةيل  ،فةي لواجيةة لمعملانيةة ،بب التحةوالت االقتصةادية والسياسةية فةأرادواالينةد بسة

ثةةةم يةةذكر الكاتةةةب أن اللنةةةاداة  .نطةةاو القةةةيم امسةةالية لتلةةةلل جليةةةل لنةةاحي الحيةةةاة
الكتلةةةةا  النظةةةةام االقتصةةةةةاد  امسةةةةالي كانةةةةةت فةةةةي النصةةةة  الثةةةةةاني لةةةةن القةةةةةرن 

ر حةةول االقتصةةاد تسةةار ا فةةي النلةة م1990-1960حيةةث لةةيدت الفتةةرة  ،العلةةرين
كةةان  وألظِيةةر االقتصةةاد امسةةالي كبةةديل لالةةتراكية أو الرأسةةلالية. وقةةد ،امسةةالي

أول  لةةل بةةارز فةةي الدراسةةات االقتصةةادية امسةةالية ىةةو كتةةاب "اقتصةةادنا" للحلةةد 
وقةةةد أسةةةيم بعةةةد ذلةةةم نجةةةاح اللصةةةرفية امسةةةالية فةةةي  .بةةةاقر الصةةةدر فةةةي السةةةتينات

ويةذكر الكاتةب أن االقتصةاد امسةالي  .اد امسةاليازدياد النلةر فةي حقةل االقتصة
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 مةةم أسةةاس  ، لةرض فةةي كثيةةر لةةن األحيةةان كدراسةةة لقارنةةة لةةل االقتصةةاد الو ةةعي
  ةافة  لةم تحريلةو لمربةا الةذ   ،ت لنو لبلعد أخاقي يفتقر االقتصاد الو ةعي  ليةو

القيم  ويدكد الكاتب أن ىنام حاجة  لم دراسة .يدد   لم انخفاض لعدالت امنتاج
األخاقية اللت لنة فةي السياسةات االقتصةادية الو ةعية لةن أجةل تلحةيص د ةوي 

ثم قةدم الكاتةب  .أن االىتلام بالقيم األخاقية ألر لقصور  مم االقتصاد امسالي
نبذة لختصرة لتطور  مةم االقتصةاد  مةم يةد  دم سةليث ثةم لةالتس وريكةاردو وجةون 

ي  خرىةةةا أنةةةو حتةةةم  ملةةةاء االقتصةةةاد وذكةةةر فةةة ،سةةةتيوارت ليةةةل ولارلةةةال ثةةةم كينةةةز
بةل  ن  ،يلكنيم   فال القيم األخاقية اللت لنة في االقتصاد الكينز  امسالي ال
حةةةةةاول  قحةةةةةام التحميةةةةةل الكينةةةةةز  فةةةةةي االقتصةةةةةاد  –كلةةةةةا يقةةةةةول الكاتةةةةةب  –بع ةةةةةيم 
 ن القةةر ن والحةةديث يت ةةلنان العديةةد لةةن املةةارات  لةةم  :يقةةول الكاتةةب .امسةةالي

لي لمسةةةموم االقتصةةةاد ، ولةةةل ذلةةةم لةةةم يكةةةن باملكةةةان أن يتطةةةور  مةةةم الةةةنلط اللثةةةا
ال لةنقص فةي امبةداع بةين اللثقفةين اللسةملين بةل  ،لاقتصاد فةي العصةر امسةالي

ألن األحةةةوال االقتصةةةادية االجتلا يةةةة الازلةةةة لتطةةةوير  مةةةم اقتصةةةادل كيةةةذا لةةةم تكةةةن 
ىةةو لفيةةوم  -اتةةب كلةةا يةةذكر الك –و مةةم ذلةةم فةةإن االقتصةةاد امسةةالي  .لوجةةودة

تلةةةت الةةةد وة  ليةةةو كةةةرد فعةةةل لمتةةةأثيرات السياسةةةية واالقتصةةةادية لملةةةرو  ،جديةةةد نسةةةبيا
 ذ كان لزالا أن يعاد اختراع اللا ي لملحافظةة  مةم  ،اللاركسي والترب الرأسلالي

ويلةةير الكاتةةب فةةي ىةةذا الصةةدد  لةةم كةةل لةةن لصةةطفم السةةبا ي  .اليويةةة امسةةالية
حيث يذكر الكاتب  ن ىجلات السبا ي  ، د االلتراكيةولحلد التزالي وكتاباتيلا 

ثةم  ،والتزالي لم تكةن ىجلةات  مةم النظةام االلةتراكي بةل ىجولةا  مةم  قيةدة الكفةر
يعلم الكاتب ىذا  مم جليةل الكتابةات فةي الخلسةينات لةن أنيةا كانةت ىجولةا  مةم 

ن   .الفكةةةر اللةةةيو ي أكثةةةر لةةةن كونيةةةا جيةةةدا لنظلةةةا لتطةةةوير  مةةةم اقتصةةةاد  سةةةالي
كانةت لحاولةة لحلةد  -كلا يذكر الكاتب  –الد وة األولم لتلكيل اقتصاد  سالي 
الذ  يلير الكاتةب  لةم أنةو لنةذ نلةر ىةذا  ،باقر الصدر لن خال كتابو "اقتصادنا"
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الكتاب لم تتم سوي القميل لن ام افة  لم االقتصةاد امسةالي. ويدكةد الكاتةب أن 
بةل تلثةل ىدفةو فةي صةيا ة لةذىب  ،جديةدالصدر لةم يقصةد لةن كتابةو تأسةيس  مةم 

وذلةةم القتنةةاع الصةةدر باسةةتحالة تأسةةيس  مةةم لاقتصةةاد امسةةالي  ،ونظةةام  سةةالي
ثةم  .في ىذه اللرحمة بسبب  ياب االقتصاد امسةالي  ةن الحيةاة والواقةل التطبيقةي

يقةةول الكاتةةب  نةةو لةةن الوا ةة  أن ىنةةام اختافةةا فةةي أىةةدا  اللنظةةرين فةةي لجةةال 
فبينلةةةا نجةةةد أن بةةةاقر الصةةةدر وجعفةةةر حةةةاجي لةةةم ييةةةدفا  لةةةم  ،االقتصةةةاد امسةةةالي

 ،بةةل ىةةدفا  لةةم تأسةةيس لةةذىب اقتصةةاد   سةةالي ،تأسةةيس  مةةم لاقتصةةاد  سةةالي
 لةةم و ةةل أسةةِس  مةةمل  فإننةةا نجةةد أن لنةةذر قحةة  و بةةد الةةرحلن يسةةر  كانةةا يسةةعيان

ْين أن يتم تعويض قمة البيانات واللاحظات  لم التعلةيم  لاقتصاد امسالي لقترحر
ويلةةةير الكاتةةةب  لةةةم أن االقتصةةةاد  .الةةةذ  يعتلةةةد  مةةةم اللسةةةملات لتطةةةوير القةةةوانين

امسةةالي يسةةتفيد بو ةةوحل كثيةةرا لةةن االقتصةةاد الو ةةعي حتةةم  نةةو أصةةب  يسةةتخدم 
نفسةةةةيا لتو ةةةةي  التحميةةةةل امسةةةةالي لةةةةل   ةةةةافة للسةةةةة أدوات االقتصةةةةاد الحةةةةديث 

ويةةدلل الكاتةةب لةةذلم بةةأن تةةأثير  .أخاقيةةة  سةةالية لد ولةةة بةةنص قر نةةي أو حةةديثي
أدوات االقتصةةاد الو ةةعي كانةةت وا ةةحة فةةي كتابةةات كةةل لةةن  بةةد الةةرحلن يسةةر  

وينتقةةل الكاتةةب بعةةد ذلةةم ليلةةير  لةةم اخةةتا   لميةةة بنةةاء االقتصةةاد  .ولنةةذر قحةة 
لي  ةةن بنةةاء االقتصةةاد الو ةةعي لةةن حيةةث أن حريةةة الباحةةث فةةي االقتصةةاد امسةةا

بام ةةافة  لةةم تقييةةده بإطةةار اللةةريعة ليكةةون  ،امسةةالي تظةةل لقيةةدة بقدسةةية الةةنص
الباحةةةث فةةةي االقتصةةةاد امسةةةالي لجةةةرد لكتلةةة  للت ةةةلن الةةةنص القدسةةةي ولةةةيس 

سةاليون ييةدفون ثم يقول الكاتب:  نو سةواء كةان االقتصةاديون ام .لفسرا أو لبد ا
 لم الوصول  لةم  مةم االقتصةاد أو ييةدفون  لةم الوصةول  لةم اللةذىب االقتصةاد  

والثةةةةةاني يلكةةةةةن  ،فةةةةإن االقتصةةةةةاد امسةةةةةالي أصةةةةب  لةةةةةو لصةةةةةدران: أحةةةةدىلا قدسةةةةةي
وفيلةةا يتصةةل بالق ةةية األخاقيةةة فةةإن الباحةةث  .اسةةتنباطو لةةن اللاحظةةة التاريخيةةة

مسالي يبينون  اقةة االقتصةاد امسةالي يقرر أن الباحثين في لجال االقتصاد ا
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ويعمةو الكاتةب بةأن  ،بالعدل االجتلا ي كعالل لليز يفتقةر  ليةو االقتصةاد الو ةعي
ويستلةةيد الكاتةب لتقريةره السةابو بكةةل  ،ىةذا اد ةاء نةادرا لةةا تةتم لناقلةتو بلو ةو ية

اد لةةةن  بةةةد الحليةةةد براىيلةةةي فةةةي كتابةةةو "العدالةةةة االجتلا يةةةة والتنليةةةة فةةةي االقتصةةة
لةةن أحةةد  ثةةم يدكةةد الكاتةةب أنةةو لةةا ،بةةاقر الصةةدر فةةي كتابةةو "اقتصةةادنا"و  ،امسةةالي"

للن كتب في االقتصاد امسالي قدم لخططات  جرائيةة تحةدد لعةالم طريةو يلكةن 
فالتالبية الساحقة لن اللخططات التةي يفتةرض أن ت ةلن  ،انتياجو لتحقيو العدالة

ويدكةةد الكاتةةب بعةةد ذلةةم أن  .الختياريةةةتوزيعةةا أف ةةل لمةةدخل تعتلةةد  مةةم التبر ةةات ا
ويستليد لةذلم بةأن  ،االقتصاد الو عي ليس لحايدا فيلا يتعمو باللباد  األخاقية

و ميو فإن  ، دم سليث نلر كتابو "نظرية الللا ر األخاقية" قبل كتاب ثروة األلم
لةا وك .لن أىدا  النظام االقتصاد  تحسين دخول الناس لتحقيو االسةتقرار والنلةو

بةل  ن جةون سةتيوارت ليةل  ،يقول الكاتب فإن جليةل النفعيةين لةم يتبعةوا بنتةام حرفيةا
الذ  كان نفعيا لم يتخل لطمقا  ن اللباد  األخاقيةة فةي تحميمةو االقتصةاد ، كلةا 
أن كينةةةز دلةةة  لسةةةا دة الفقةةةراء والعةةةاطمين  ةةةن العلةةةل فةةةي نلوذجةةةو لةةةن أجةةةل حةةةل 

لحاولةةةة  ،فةةةي لعظليةةةا ،ه نفسةةةيا كانةةةتللةةةكات الركةةةود، كلةةةا أن اقتصةةةاديات الرفةةةا
وينتيةي الكاتةب بعةد ذلةم  لةم أنةو فةي حةين أن  .لتحويل النفعية  لم للروع أخاقي

ليست بالتأكيد  –كلا يقول  –العدالة تلثل اىتلالا رئيسيا لاقتصاد امسالي فإنيا 
ود يقول الكاتب بعد ذلم  ن الفكر الييةود  واللسةيحي لةم يةدَّع وجة .ليزة حصرية لو

 مم اقتصاد ييود  أو لسيحي بالر م لن د وتو  لم  رس القيم األخاقيةة الدينيةة 
ويقةرر الكاتةب أن  يةاب القةراءة النقديةة لمتةاريأل ىةي السةبب الرئيسةي  .فةي االقتصةاد

كلةةا كانةةت القةةراءة النقديةةة لمتةةاريأل ىةةي  ،لمةةد وة  لةةم  نلةةاء  مةةم لاقتصةةاد امسةةالي
ويختةتم الكاتةب ىةذا الفصةل  .ء الدين اللسةيحيينسبب  ياب ىذا اللسعم  ند  ملا

بالتأكيةةد  مةةم أن ىةةد  االقتصةةاد امسةةالي اللتلثةةل فةةي تأسةةيس نظةةام يسةةتند  لةةم 
ويةةةنج  فةةةي استئصةةةال لةةةأفة الفقةةةر ونلةةةر  ، لتةةةاء فوائةةةد اللصةةةار  وتطبيةةةو الزكةةةاة
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 بل  ن بعض االقتصاديين اللسةملين أنفسةيم ،لا يزال ألرا بعيد االحتلال ،االزدىار
فاالقتصةةاد امسةةالي نفسةةو  نلةةا تلةةكل  ،لتلةةككون فةةي  لكانيةةة تحقيةةو ىةةذا اليةةد 
ولةةم يتطةةور بفعةةل اللةةد والجةةزر الخةةاص  ،كةةرد فعةةل لمظةةرو  االقتصةةادية والسياسةةية

االقتصةةةةادية واالجتلا يةةةةة  يةةةةر  بةةةةل  ن تةةةةأثيره فةةةةي السياسةةةةات ،باللعرفةةةةة امنسةةةةانية
  .بو لن حين اخر كلنقذ لمحوظ حتم في البمدان التي يتم فييا االحتفاء

بةدأه "الصناعة المصرفية اإلساالمية"  لن الكتاب كان بعنوان الفصل الخامس
 ال فةةةي  –الكاتةةةب بالحةةةديث  ةةةن أن طةةةرح االقتصةةةاد امسةةةالي كلو ةةةوعل لةةةم يكةةةن 

ويةروج لةو  ،سوي لسةعم لسةتند  لةم العواطة  بةدال لةن الجةوىر –حاالت استثنائية 
و ليم أن كانوا طابا جادين أل  لن االقتصةاد أو لم يسب - مم حد قولو  –أناس 

فقةةد  ،ويكةةرر الكاتةب أنةةو لةم يل ةة  بعةد بةةاقر الصةدر لةةيء كبيةر أو جديةةد .اللةريعة
لو ةةة الكتابةة فةةي االقتصةةاد امسةالي  لةةم كتابةةات لسةةتعجمة  -كلةا يقةةول  –أدت 

ويقةةةةول الكاتةةةةب  نةةةةو قةةةةد حةةةةاول كثيةةةةرون  يجةةةةاد وجةةةةو تلةةةةابو بةةةةين  .وأدبيةةةةات  ةةةةحمة
 .قتصةةةاد امسةةةالي واالقتصةةةاد الكينةةةز  اللةةةتراكيلا فةةةي اليةةةم االجتلةةةا ي نفسةةةواال

ويقول أي ا  نو قةد تةدد  القةيم امسةالية دورا فةي تلةكيل السياسةة االقتصةادية ألةا 
اد ةةاء وجةةود اقتصةةاد  سةةالي يطةةور نظريتةةو االقتصةةادية التنافسةةية فيةةو لةةيس أكثةةر 

الةروح التجاريةة أكثةر فطنةة فةي ولذلم كان بعةض اللسةملين ذو   ،لن لسعم خادع
جنةةي ثلةةار التتيةةرات االقتصةةادية فبةةدأوا التفكيةةر بو ةةل بةةذور اللصةةرفية امسةةالية 
بدال لن التركيز  مم لسعم اد اء وجود نظرية فةي االقتصةاد امسةالي. لقةد أدي 

 لةةم  نلةةاء  ،خاصةةة فةةي دول الخمةةي  ،امحيةةاء امسةةالي اللقتةةرن بةةالفوائض اللاليةةة
ثةم  .فية  سالية كانت بلثابة  ظيار لميوية امسالية بوسائل لاليةلدسسات لصر 

يتحدث الكاتب  ن الل ةاربة والللةاركة كةتليتين لمتلويةل فةي اللصةار  امسةالية 
ليقةةةةول  ن اسةةةةتخداىلا فةةةةي التلويةةةةل كةةةةان حالةةةةة لثاليةةةةة  ذ ركةةةةزت أ مةةةةب اللصةةةةار  

وىةةةذا لةةةا جعةةةل التةةةرب  ،امسةةةالية  مةةةم أدوات لةةةبيية بالةةةدين كاللرابحةةةة وامجةةةارة
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لسةةتعدا لمتعالةةل لةةةل اللصةةار  امسةةةالية ألن اللدسسةةات اللاليةةةة التربيةةة تتعالةةةل 
تخمةت  –كلةا يقةول الكاتةب  –وىكذا  .بأدوات استثلارية للابية لتمم اللقبولة لر ا

اللصةرفية امسةةالية  ةن أىةةدافيا اللثاليةة فةةي التلويةل بالللةةاركة  لةم أىةةدا  أكثةةر 
ويقةول الكاتةب  ن انتقةادات  .ل بالدين لت لن البقاء وتحقيةو الةرب واقعية في التلوي

لوجود  دد كبير لن  رجال الدين اللثاليين لملصار  امسالية ذىبت أدراج الرياح
ثةةةم يسةةةةتعرض  .رجةةةال الةةةةدين الةةةذين يوافقةةةةون  مةةةم األدوات اللاليةةةةة اللةةةبيية بالةةةةدين

خةةةال بعةةض األلثمةةةة  الكاتةةب بعةةض التجةةةارب  يةةر الجيةةدة لمتلويةةةل امسةةالي لةةن
وبنةةم دبةةي  ،وبنةةم اال تلةةاد والتجةةارة الةةدولي ،كلةةركات توظيةة  األلةةوال فةةي لصةةر

لبينةا أن ذلةم الفلةل  نلةا ىةو  ،لحما بعض األسباب الكالنة خم  ذلم ،امسالي
 ،اسةةةتثناء ولةةةيس األصةةةل  ذ  ن اللصةةةار  امسةةةالية حققةةةت نجاحةةةا ونلةةةوا لمحوظةةةا

اللاليةةة التةةي تحققةةت بفعةةل ارتفةةاع أسةةعار الةةنفط لرجعةةا ذلةةم النجةةاح  لةةم الفةةوائض 
لليرا  لم لس  أجراه  ،  افة  لم حلاس األجيال اللابة لمعودة لملباد  امسالية

ثةم يعةود  .باحثرْين أو ة  أن العالةل األىةم فةي اختيةار اللصةر  ىةو العالةل الةديني
لةكمت الكاتب ليدكد تحفظةات الةبعض  مةم وسةائل ىةذا النجةاح بسةبب أن اللرابحةة 

الطريقةةةةة األكثةةةةر جاذبيةةةةة لتوليةةةةد العائةةةةدات، وذلةةةةم بةةةةدال لةةةةن الللةةةةاركة والل ةةةةاربة. 
يتحةةةةدث الكاتةةةةب بعةةةةد ذلةةةةم  ةةةةن  اقةةةةة اللصةةةةرفية امسةةةةالية باللصةةةةرفية التقميديةةةةة 
والتلويةةل العةةاللي فيبةةيِّن أنةةو قةةد توقةةل بعةةض لديةةد  اللصةةرفية امسةةالية أن تةةدثر 

 –األلةةر  ،دوات وأسةةموب اللصةةرفية التقميديةةةاللصةةرفية امسةةالية تةةأثيرا ىةةائا فةةي أ
بةةل  مةةم العكةةس  ،الةةذ  ثبةةت أنةةو كةةان حملةةا أكثةةر لنةةو حقيقةةة –كلةةا يقةةول الكاتةةب 

ولةةم  .قةةدلت اللصةةرفية التقميديةةة لسةةا دات كبيةةرة لملصةةرفية امسةةالية والتةةروي  ليةةا
نيةا تقتصر ىذه اللسا دات  مم تزويد اللصرفية امسالية بالليارات والتقنية بل  

ولةةةم يكةةن ذلةةةم لةةةن  .زودتيةةا بةةةاألدوات االسةةتثلارية اللتوافقةةةة لةةل لتطمبةةةات اللةةريعة
اللصةار  التقميديةة بسةبب االىتلةام بةاأللور األكاديليةة بةل لةن أجةل جةذب األلةوال 
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 نةةو لةةيس لةةن اللسةةتترب أن  :ثةةم يقةةول الكاتةةب فةةي تيكةةم .لةةن اللصةةار  امسةةالية
للصةةرفية امسةةالية تلةةذركِّر الجليةةور تجةةد بعةةض اللخصةةيات البةةارزة فةةي الصةةنا ة ا

 ،وىةةةةو تخمةةةةيص البلةةةةرية لةةةةن لةةةةر الربةةةةا ،بالليلةةةةة اللقدسةةةةة لملصةةةةار  امسةةةةالية
ثم بعد ذلم تجد ىةذه اللخصةيات تجتلةل بلةدير سةيتي بنةم  ،وتحذرىم لن لر الربا

فةةةةي تطةةةةوير بعةةةةض اللنتجةةةةات اللتوافقةةةةة لةةةةل  أو دويتلةةةةو بنةةةةم اللتلةةةةاس لسةةةةا دتو
لةةةم يلةةةير الكاتةةةب  لةةةم أن الصةةةنا ة اللصةةةرفية ىةةةي نلةةةاط بنةةةاء  مةةةم ذو  .اللةةةريعة

وأنةةو بتةض النظةةر  ةن كةةون  ، قانةي  ملةاني بتةةض النظةر  ةةن التوجيةات الدينيةة
اللنةةت  قةةد تةةم تطةةويره فةةي نيويةةورم أو جنيةة  فةةإن اللصةةر  امسةةالي لةةن يعتةةرض 

 .بةل سةيكون لسةتعدا لمتلةارم فةي الةرب  لةل لطةوره ، ميو لادام لتوافقا لل اللةريعة
ويقةةةول الكاتةةةب  ن ذلةةةم حفةةةز طمبةةةا فةةةي التةةةرب  مةةةم األبحةةةاث اللتعمقةةةة باللصةةةرفية 

وأصةبحت  ،فأصب  البحث في التلويل امسالي نلاطا أجنبيةا ،والتلويل امسالي
وأصبحت الجالعات التربيةة ىةي اللدسسةات  ،المتة الرسلية لمبحوث ىي امنجميزية

ويقول الكاتةب  نةو لةيس لةن قبيةل  .األكثر نلاطا في د م تمم البحوث والتروي  ليا
اللبالتةةةة االد ةةةاء بةةةأن االجتيةةةاد أو االبتكةةةار فةةةي حقةةةل التلويةةةل امسةةةالي يةةةتم فةةةي 
لعظلةةةو فةةةي التةةةرب لفسةةةرا ذلةةةم بةةةأن اللنافسةةةة بةةةين اللصةةةار  اللتعةةةددة الجنسةةةيات 
لمفوز باستثلارات اللصار  امسالية ىي لا يخمو الطمب  مم األبحةاث اللتعمقةة 

فةةةي تحميةةةل ألثةةةر التتيةةةرات العالليةةةة  مةةةم الصةةةنا ة اللصةةةرفية يةةةذكر و  .باللو ةةةوع
الكاتةةب أن ىنةةام ثاثةةة أحةةداث أدت  لةةم خمةةو بيئةةة لاليةةة أكثةةر تقةةبا ألفكةةار لاليةةة 

 نيةاء تحويةل الةدوالر  لةم  :وىةذه األحةداث ىةي ،لثل الصنا ة اللصةرفية امسةالية
لتاء قانون  اس ستيتال في الواليات اللتحدة   ،ذىب الذ  يفصل بين األنلطة وا 

وكةان سةيتي  .لصار  االسةتثلار وأنلةطة اللصةار  التجاريةة(، وثةورة الخصخصةة
بنةةم رائةةدا فةةي تادلةةو السةةريل لةةل اللصةةرفية امسةةالية فأسةةس وحةةدة لاليةةة  سةةالية 

. ينتقةةةل الكاتةةةةب بعةةةد ذلةةةم  لةةةم لناقلةةةة دور اللصةةةةرفية م1996فةةةي البحةةةرين  ةةةام 
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توا ةةةل دور اللصةةار  امسةةالية فةةي لسةةةا دة ذو   لبينةةا ،امسةةالية فةةي التنليةةة
للةةيرا  لةةم دراسةةة أجريةةت فةةي  ،الةةدخل اللةةنخفض لانخةةراط فةةي النلةةاط االقتصةةاد 

لصةةةةر وجةةةةدت أن اللصةةةةار  امسةةةةالية لةةةةم تفعةةةةل لةةةةيئا خةةةةارج اللةةةةدن وأن أ مةةةةب 
 ويقول الكاتب  نو  ذا استثنينا البنم امسالي لمتنلية فإن .قرو يا قلدِّلت لأل نياء

دور اللصةةةار  امسةةةالية فةةةي التنليةةةة كةةةان دورا ثانويةةةا األلةةةر الةةةذ  يتنةةةاقض لةةةل 
ناقا في ذلم نصا  ن الليأل صال  كالةل يةذكر فيةو أن  ،ىدفيا االجتلا ي الكبير

الصنا ة اللصةرفية امسةالية لةم تتجةاوز الوسةاطة اللاليةة دون تقةديم قيلةة ل ةافة 
لةةر أكبةةر لةةن ذلةةم  ذ  ن اللصةةار  كةةان األ –كلةةا يةةذكر الكاتةةب  –بةةل  .لملجتلةةل

أسةيلت  – تحت لبرر نقص الفرص االستثلارية فةي العةالم امسةالي –امسالية 
ويبةين  .في تحويل اللةدخرات امسةالية  لةم اسةتثلارات فةي أوربةا والواليةات اللتحةدة

الكاتةةةةةب أن الو ةةةةةل كةةةةةان أسةةةةةوأ فةةةةةي البمةةةةةدان التةةةةةي حظةةةةةرت اللصةةةةةار  التقميديةةةةةة 
يةةران  ذ لةةيس ىنةةام لةةا يلةةير  لةةم أن اللصةةرفية امسةةالية قةةد نقمةةت  كالباكسةةتان وا 

فأسةةملة النظةةام اللصةةرفي فييلةةا كةةان أيةةديولوجيا  ،ىةةذين البمةةدين  لةةم و ةةل أف ةةل
 .أكثر لن كونو خطة اقتصادية لحكلة

"المجاان اإلرارافية وما  ال االجتهااد"  لن الكتاب كان بعنةوان الفصل السادس
اللةر ية وق ةية االجتيةاد فةي اللسةائل اللصةرفية ناقش فيةو الكاتةب لسةألة الييئةات 

و ليتو وللاكمو. بدأ الكاتب الفصل بتكرار الحديث  ةن أن القةيم التجاريةة أثةرت فةي 
اال تقةةادات اللسةةيحية لتتكيةة  لةةل الواقةةل وحقةةائو الحيةةاة التجاريةةة بينلةةا اللصةةرفية 

سالية فأنلأت امسالية  كست ذلم بتعديل قوا د التجارة لتتاءم لل اللريعة ام
وألةار الكاتةب  لةم انتقةاد وجةود ىيئةة لةر ية  .لجانا  لرافية لتأكيد االلتةزام باللةريعة

 ،لكل لصر  بسبب لا يلكن أن ينت   ن ذلةم لةن اخةتا  ااراء وتكةرار الجيةود
كلةا أثةار الكاتةب  ،لليرا  لم لا تم طرحو لن  راء بإنلاء ىيئة لر ية  لرافية  ميا

أ  اء الييئات لمخبرة اللصرفية أو اللدىات الازلة فةي ىةذا  للكمة  دم التام
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ثةةم  .فينةةام القميةةل جةةدا لةةنيم لةةن يجلعةةون بةةين العمةةم اللةةر ي واالقتصةةاد  ،اللجةةال
يلةةةير الكاتةةةب  لةةةم أن ازدىةةةار قطةةةاع التلويةةةل امسةةةالي خمةةةو طمبةةةا  مةةةم دارسةةةي 

الطةةاب فةةي  وجعةةل دلةة  دراسةةة االقتصةةاد لةةل اللةةريعة خيةةارا لمعديةةد لةةن ،اللةةريعة
ألا  ن ق ية االجتياد فإن الكاتب يربطيا بطريقة قراءة النص القدسةي  .الجالعات

درام التاريأل ولقدار اللعرفةة  التي تتأثر بالعديد لن اللتتيرات لنيا الحالة النفسية وا 
ويعود الكاتب لرة أخري ليبين تأثير اللتتيرات  .امنسانية التي يتص  بيا اللخص

بري  مم اللسيحيين فةي نظةرتيم وتفسةيرىم لمةدين األلةر الةذ  افتقةده االقتصادية الك
اللسةةملون الةةذين لةةم يواجيةةوا ثةةورة اقتصةةادية تجعميةةم يطةةورون لنظةةورا لختمفةةا لمةةنص 

 .فجةةاءت اللصةةرفية امسةةالية لةةن رحةةم تفسةةير جالةةد لمنصةةوص القدسةةية ،القدسةةي
ي حريةة أ  ةاء ويلير الكاتب  لم أن لناقلةة لو ةوع االجتيةاد يثيةر لو ةوع لةد

الييئةةة اللةةر ية فةةي التوصةةل  لةةم قةةراراتيم ألن لنيجيةةة االجتيةةاد كلةةا تلةةن  بعةةض 
ويلير الكاتةب أي ةا  لةم أن طبيعةة  .الحرية فإنيا تفرض  وائو  مم التفكير الحر

وأوجو قصور االجتياد قد خ عت لنقاش واسل لةن قبةل اللسةملين لةن لتمةو لبةاب 
وبلسةا دة  –لكاتةب  ن اللصةرفيين امسةاليين ويقول ا .االجتياد  لم داحض لذلم
يتعر ةةون فةةي صةةيا تيم لمق ةةايا اللاليةةة  ةةلن قالةةب  –أ  ةةاء الييئةةات اللةةر ية 

ألةةةا  ،يتعمةةةو أحةةةدىلا باقتصةةةار االجتيةةةاد  مةةةم تفسةةةير النصةةةوص ، سةةةالي لقيةةةدين
الثةةاني فيتعمةةو بةةااللتزام فةةي التفكيةةر والتفسةةير بةةتراء أحةةد األئلةةة األربعةةة اللدسسةةين 

لةةذاىب الفقييةةة. و مةةم حةةد قةةول الكاتةةب فةةإن اللصةةرفيين امسةةاليين يةةدركون أن لم
االجتيةةةاد األصةةةيل اللتحةةةرر قةةةد يز ةةةزع أسةةةاس اللصةةةرفية امسةةةالية فيفِقةةةد التلويةةةل 

ويكةةةةرر الكاتةةةةب لةةةةرة أخةةةةري لقارنةةةةة النظةةةةام  .امسةةةةالي أسسةةةةو األخاقيةةةةة والدينيةةةةة
أنةةو نظةةام لفتةةوح يتةةأثر بالتةةأثيرات امسةةالي بالنظةةام التربةةي واصةةفا النظةةام التربةةي ب

الخارجيةةةة بينلةةةا النظةةةام امسةةةالي نظةةةام لتمةةةو لقةةةاوم لمتكيةةة  لةةةل العوالةةةل البيئيةةةة 
وينطمةو الكاتةب لةن ىةذا  لةم املةارة  لةم أن الفقيةو  .بسبب الطبيعة القدسةية لمةنص
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اللسةةةمم بطبيعتةةةو البةةةد أن يةةةدخل فةةةي حةةةوار لةةةل اللا ةةةي الكتلةةةا  حقيقةةةة اللسةةةألة 
 ،فيحةةةةاول أن ينسةةة  امجابةةةة لةةةن خيةةةوط ااراء القديلةةةةة ،خةةةاذ قةةةرار بلةةةأنيااللةةةراد ات

 -يع ةد ذلةةم أن تعقةةد اللسةائل اللاليةةة يحةةتم  مةةم أ  ةاء ىيئةةات الرقابةةة اللةةر ية 
أن يبحثوا في اللا ي  ن أجزاء يلكن تجليعيا في  –الذين لم يتدربوا  مم فيليا 

يين فةةةي اللدسسةةةةات الدوليةةةةة صةةةورة  جابةةةةة. ويلةةةير الكاتةةةةب  لةةةةم أن اللحممةةةين اللةةةةال
أن يعطموا لنطقيم الخاص الةذ   –استر اء لملصرفيين امساليين  –ل طرون 

تدربوا  ميو وأن يستلعوا في صلت لملصرفي امسالي الذ  يبين ليةم لةر الفوائةد 
يةةدركون بلةةنطقيم أن اللرابحةةة  –أ  اللحممةةين اللةةاليين  –اللصةةرفية فةةي حةةين أنيةةم 

 مةةم أولئةةةم اللحممةةين اللةةةاليين الةةدوليين فةةةي تطةةويرىم لملنتجةةةات وأنةةةو  ،لثةةل الفائةةدة
 ذ  ميةةةو أن يصةةةللو  ،اللاليةةةة امسةةةالية أن يكونةةةوا بليةةةارة لةةةن يصةةةنل ىاتفةةةا لمصةةةم

  .ليكون لعتلدا  مم الحواس األخري  ير السلل
-فةةي نظةةره  -وفةةي فقةةرة بعنةةوان "لةةاكس فيبةةر واللةةريعة" يحةةدد الكاتةةب سةةببين 

 أحااداما ، قمةةي يحقةةو لاءلةةة اللةةريعة باأل لةةال التجاريةةة لصةةعوبة  يجةةاد تفا ةةل
أن تعةةزز لصةةال  رب العلةةل  -واقعيةةا  –طريقةةة تفكيةةر  ملةةاء اللةةريعة التةةي يجةةب 

 ،في اللصر  امسالي بتد يم األساس الذ  أوجةد اللصةر  امسةالي لةن أجمةو
احةةث ويكةةرر الب .ويلةةير الباحةةث  لةةم ابتكةةار التةةورو اللصةةرفي كأحةةد األلثمةةة لةةذلم

الكةةام  ةةن أن طبيعةةة القةةانون القدسةةي تقةة  كعقبةةة فةةي سةةبيل تطةةوير لجتلةةل لةةنظم 
وينقةةل الكاتةةب  ةةن فيبةةر نظرتةةو  ةةن السةةموم امنسةةاني  ، قانيةةا يفكةةر بطريقةةة حةةرة

 ،ىةو طبيعةة اللةريعة نفسةيا –فعمةم حةد قةول الباحةث  - السابب الااانيألا  .والدين
ولةةذا فةةإن اكتلةةةا   ،و يةةةر لسةةتقرة حيةةث ينقةةل  ةةن فةةايبر رأيةةةو بةةأن اللةةريعة لائعةةة

وينتيةةةي الكاتةةب  لةةةم أن  لميةةةة  .القةةوانين فييةةةا لعتلةةد  مةةةم الجيةةد التخلينةةةي لمفقيةةو
تلريل القوانين  لمية  قانية تتوافو لةل  رادة اهلل ل ةلان العدالةة وخدلةة األىةدا  

 .القدسية وحفظ الحقوو
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" رفية اإلساالميةنظايل الصاناعة المصا"ت لن الكتاب كةان بعنةوان الفصل السابل
ولمحةد  ،بيَّن في بدايتو أىلية تنظيم أ لال اللصار  ل لان حلايةة لصةال  العلةاء

وبةةةةةيَّن الكاتةةةةةب أن قوا ةةةةةد بةةةةةازل التةةةةةي ت ةةةةةلن التةةةةةزام  .لةةةةةن انتلةةةةةار األزلةةةةةات اللاليةةةةةة
تصةةب فةةي لصةةمحة التلويةةل امسةةالي بسةةبب اخةةتا   اللصةةار  بلعةةايير لوحةةدة ال

لةةةةل اللصةةةةار  امسةةةةالية تحةةةةت  لةةةةرا  لصةةةةرفي طبيعتةةةةو. وبةةةةالر م لةةةةن  ةةةةرورة  
لركةةةز   ال أن ق ةةةية تنظةةةيم اللصةةةرفية امسةةةالية كانةةةت لثيةةةرة لمجةةةدل با تبةةةار أنيةةةا 
تتطمةةةةةب تطةةةةةوير أدوات تنظيليةةةةةة فريةةةةةدة تأخةةةةةةذ فةةةةةي ا تبارىةةةةةا خصةةةةةائص اللصةةةةةةرفية 

ولذلم فقد تأسست ىيئة اللحاسبة واللراجعة لملدسسات اللاليةة امسةالية  ،امسالية
اسةةةتجابة لملتطمبةةةات اللتليةةةزة اللتعمقةةةة بلراجعةةةة وتنظةةةيم اللصةةةرفية  م1991ام فةةةي  ةةة

ثةةم تحةةدث الكاتةةب بصةةفة خاصةةة  ةةن اللصةةرفية امسةةالية فةةي الكويةةت  .امسةةالية
وتنظيليةةا فبةةدأ بةةالتعري  ببيةةت التلويةةل الكةةويتي وكيةة  تطةةور  لةةم لدسسةةة اقتصةةادية 

طمةةةب  مةةةم الخةةةدلات اللاليةةةة لبينةةةا أن الكويةةةت لةةةيدت زيةةةادة لمحوظةةةة فةةةي ال ،لةةةدثرة
ثم تحدث الكاتب  ن تنظيم العلل اللصرفي امسالي  .م1991امسالية لنذ  ام 

 .في الكويت ولا دار لن جدل حولو

"مسااااتقبل الصااااناعة المصاااارفية  لةةةةن الكتةةةةاب كةةةةان بعنةةةةوان الفصاااال الاااااامن
تطةةةرو فيةةةو الكاتةةةب أوال  لةةةم تةةةاريأل العلةةةل اللصةةةرفي فةةةي اإلساااالمية فاااي الكويااات" 

ثةةم تحةةدث  ةةن بيةةت التلويةةل الكةةويتي بلةةيء لةةن التفصةةيل حيةةث بةةين أن  ،لكويةةتا
تأسيسةةةةو جةةةةاء بلرسةةةةوم أليةةةةر  لنحةةةةو حريةةةةة العلةةةةل دون أيةةةةة رقابةةةةة أو  لةةةةرا  لةةةةن 

ولنةةذ تأسيسةةو قةةاوم بيةةت التلويةةل لحاولةةة و ةةعو تحةةت رقابةةة  ،اللصةةر  اللركةةز 
 حيةةةةث صةةةةادو لجمةةةةس األلةةةةة  مةةةةم قةةةةانون م2003اللصةةةةر  اللركةةةةز   لةةةةم  ةةةةام 

 .الصنا ة اللصرفية امسالية للا أنيم احتكةار اللصةرفية امسةالية فةي الكويةت
ولل ذلم وبسبب صعوبة اللروط لم يتم سوي  نلاء بنم بوبيان امسةالي وتحةول 
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 "الدولة الريعيةة صةاحبة الةدخل واللجتلةل االسةتياكي"وتحت  نوان  .البنم العقار 
االجتلا يةةة التةةةي لةةةرت بيةةا الكويةةةت ولةةةا يلةةير الكاتةةةب  لةةم التتيةةةرات االقتصةةةادية و 

ت لنتو لن ارتفاع لتزالن في التدين وفي الةدخل األلةر الةذ  زاد لةن الطمةب  مةم 
 ،ثةم يتحةدث الكاتةب  ةن خصةائص االقتصةاد النفطةي الريعةي ،اللصرفية امسةالية

 ،وكي  أن النز ة االجتلا ية االقتصادية خمقت طمبا لم يسبو لو لثيل  مةم السةمل
 .أو التوا ةل فةي االسةتيام كان التدين قويا  ال أن القميل الذ  اختار الزىةد وبينلا

وىنام العديد لن املارات التي تدل  مةم  ،ولجأ الكثير  لم االئتلان لتلويل طمبيم
حيةث  ،أن اللصار  امسالية أدت دورا رئيسا في تلجيل نلط االسةتيام اللفةرط

سةةةالية. يقةةةول الكاتةةةب  ن الكويةةةت قةةةد أدت ازداد الطمةةةب  مةةةم الخةةةدلات اللاليةةةة ام
دورا ديناليكيةةا فةةي التةةروي  لملصةةرفية امسةةالية، وقةةد لعبةةت الحريةةة السياسةةية دورا 

اللصةةرفية و  ثةةم يسةةتعرض الكاتةةب بعةةض الةةردي اللختمفةةة تجةةاه الربةةا .ىالةةا فةةي ذلةةم
واللةةةةيأل أحلةةةةد  ،لثةةةةل اللةةةةيأل صةةةةال  الحصةةةةين واألسةةةةتاذ  ةةةةدنان البحةةةةر  امسةةةةالية

 يةةدرم اللصةةرفيون امسةةاليون فةةي  :ويختةةتم الكاتةةب ىةةذا الفصةةل بقولةةو (،نالياسةةي
وىةم يةدركون أن  ،الكويت تلالا لدي نجاحيم والتيديدات التي تحةد لةن ىةذا النجةاح

التتييةةةةر فةةةةي توجةةةةو النةةةةاس نحةةةةو لعنةةةةم الربةةةةا يلثةةةةل التيديةةةةد األكثةةةةر حةةةةدة لمصةةةةنا ة 
 (.اللصرفية امسالية
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 عرض كتاب

 “( من الناحية الشرعيةBOTونقل الممكية ) أسموب البناء والتشغيل”
 اإلسالمبوليخميل أحمد 

 المعيد اإلسالمي لمبحوث والتدريب
 جدة -البنؾ اإلسالمي لمتنمية 

 

أسموب البناء والتشغيؿ ونقؿ الممكية عقد يحقؽ مصمحة  المستخمص.
نذ مائتي عاـ عندما استخدمتو راجحة، وتدعو إليو الحاجة. انتشر تطبيقو م

الدوؿ في تمويؿ مشاريع البنى األساسية التي تدر عائدًا، وتستخدمو األوقاؼ 
في الوقت الراىف، ويمكف أف يستخدمو القطاع الخاص واألفراد تموياًل 
واستثمارًا. وليذا األسموب جذور في الفكر اإلسالمي قديمًا، ويرى المؤلؼ أنو 

غربيًا لمصيغ غير التقميدية التي استحدثيا الفقياء في  يصمح أف يكوف تطويراً 
تعمير األوقاؼ. وقد ظير اىتماـ االقتصاد اإلسالمي المعاصر بيذا 
األسموب حيث جرت دراستو عمى المستوييف الجماعي والفردي، وصدرت 
بشأنو قرارات وتوصيات جماعية ومجمعية، وكذا بحوث ودراسات فردية، بيد 

اؿ في حاجة إلى دراسات شرعية تسبر غوره وتصؿ فيو أف الموضوع ال يز 
إلى رأي شرعي يتسـ بالعمؽ والشموؿ، وربما استخدمت منيجًا مغايرًا يراعي 
الثوابت الشرعية وال يقؼ عند مجرد محاولة التخريج عمى األدوات والعقود 

 .الشرعية المعروفة
لشرعية بعد استعراض الجيود والمحاوالت ا – وقد خمصت ىذه الدراسة

إلى أف ىذا العقد بحسب قصد العاقديف وطبيعتو  –المعاصرة ومراجعتيا 
ووصفو ىو عقد استصناع، الثمف فيو ىو منفعة المشروع مدة معمومة، 
بينما اختؿ فيو ترتب أثر العقد بأف يكوف البناء في ممؾ الدولة منذ إنشائو، 

أف تقتصر ممكية وىذا الخمؿ يحتاج إلى أف ُيَصحح. ويكوف العقد صحيحًا ب
الشركة المنفذة عمى منفعة المشروع مدة معمومة بوصفيا ثمنًا دوف البناء 
الذي يستقر في ممؾ الدولة منذ إنشائو، وىذه النتيجة تتفؽ مع ما يجري 
تطبيقو في الواقع حينما ترد الشركة المنفذة البناء في آخر المدة، فال تكوف 

 .تمؾ المدةقد امتمكت عمميًا إال منفعة المشروع 
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 (BOTمفيوم أسموب البناء والتشغيل ونقل الممكية )
 ىو عبارة عف اتفاؽ بيف:

 جية تطمب إنجاز مشروع معيف )غالبًا ما تكوف الدولة(، •

 وجية تقـو عمى إنجاز ىذا المشروع. •

 والمشروع ىو أحد مشاريع البنية األساسية التي تدر عائداً  -

 ي ُيقاـ عمييا المشروعوغالبًا ما تقدـ الدولة األرض الت -

وتمنح الدولُة حَؽ امتياز لمجية المنفذة بتشغيؿ المشروع مدة معمومة،  -
بكامؿ اإليراد حتى تستوفي الثمف، ثـ تنقؿ ممكية  تستفيد تمؾ الجية
 المشروع لمدولة.

 وفيما يمي تعميق موجز حول ىذا األسموب:
نيتيا األساسية، إما تمجأ إليو الدوؿ التي تحتاج إلى تمويؿ أحد مشاريع ب (ٔ

لقصور في مواردىا المالية، أو لكوف المشروع يحتاج إلى تكنولوجيا غير 
 متوفرة محميًا، أو لمسببيف معًا.

 ىذا األسموب تستخدمو الدوؿ النامية، والدوؿ المتقدمة عمى حد سواء. (ٕ

 يجب أف يكوف المشروع المزمع إقامتو قادرًا عمى إدرار عائد. (ٖ

(الجية المنفذة يمك (ٗ  .ف أف تكوف: محمية، أو أجنبية أو ائتالؼ )كونسورتيـو

الحظ الباحث أف ىذا األسموب يتشابو إلى حد بعيد مع بعض الصور  (٘
 غير التقميدية التي استحدثيا الفقياء المسمموف في تعمير األوقاؼ.

 (BOTاألشكال األخرى ألسموب الـ )
 ائمتو مثؿ:فراد عأىناؾ أشكاؿ أخرى ليذا األسموب يمكف تسميتيا ب

 .Build, Own and Operate :(BOO)البناء والممكية والتشغيؿ  .ٔ
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 .: Build, Transfer and Operate (BTO)البناء والنقؿ والتشغيؿ  .ٕ

 Build, Own, Operate : and (BOOT):البناء والممكية والتشغيؿ والنقؿ  .ٖ

Transfer. 

  .Build, Transfer and Lease :(BTL)البناء والنقؿ واإليجار  .ٗ

 .Buy, Build and Operate :(BBO)الشراء والبناء والتشغيؿ  .٘

محؿ ىذه الدراسة. مع مالحظة أف كؿ  (BOTىو الػ )بيد أف أكثرىا شيرة 
شكؿ منيا يحتاج إلى بحث مستقؿ لمعرفة تطبيقاتو وحكمو الشرعي، وىو مطمب 

  دعا إليو مجمع الفقو اإلسالمي الدولي.

 (BOTأبعاد أسموب الـ )

األسموب يناسب جية تممؾ أرضًا وتحتاج إلى مشروع معيف وال ترغب  ىذا •
في تنفيذه بنفسيا، وجية ترغب في االستثمار ببناء ذلؾ المشروع واسترداد 

 الثمف مف جراء تشغيمو. 

بدأ ىذا األسموب كتطبيؽ في بالد الغرب منذ ما يزيد عف مائتي عاـ حيث  •
 .ى األساسية التي تدر عائداً استخدمتو تمؾ الدوؿ في بناء مشاريع البن

في اآلونة األخيرة استخدمتو مؤسسات األوقاؼ، خاصة تمؾ التي تمتمؾ  •
أرضًا وتحتاج إلى تثمير إلعمارىا وتحقيؽ فائض إلنفاقو عمى الموقوؼ 

 عمييـ بحسب شرط الواقؼ.

  ىذا األسموب يناسب أيضًا القطاع الخاص تموياًل واستثمارًا. •
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 (BOTواقع أسموب الـ )
ىذا األسموب يجري العمؿ بو عمى مستوى الدوؿ النامية والمتقدمة عمى  •

 حد سواء.

تتسـ مشاريع البنى األساسية بضخامة رؤوس األمواؿ الالزمة لتنفيذىا،  •
وتبمغ المميارات مف الدوالرات في الكثير منيا. وتتراوح فترات التشغيؿ بيف 

وع، وبيف ىذا وذاؾ العديد مف السنوات والمائة سنة بحسب طبيعة المشر 
  مشاريع ذات مدد أقؿ كمشاريع بناء مترو األنفاؽ.

 (BOTالكيانات التي يمكن أن تستفيد من أسموب الـ )

في تمويؿ مشاريع البنى األساسية التي تدر عائدًا، حيث كانت الدول:  •
 ىذه ىي البداية في الواقع العممي منذ حوالي قرنيف مف الزمف.

لتفت الباحث إلى صالحية ىذا األسموب ألف حيث امؤسسات األوقاف:  •
يكوف تطويرًا غربيًا لؤلساليب غير التقميدية التي استحدثيا الفقياء 
المسمموف في تعمير األوقاؼ )أشار الباحث إلى ذلؾ في ندوة حوار 

 ىػ(.ٙ/ٜ/ٕٕٗٔالمركز بتاريخ 

إذ يمكف لقطاع خاص يمتمؾ أرضًا أف يطمب مف قطاع القطاع الخاص:  •
ثمو اف يبني لو مشروعًا يدر عائدًا، كفندؽ أو سوؽ تجاري، خاص م

يستفيد ذلؾ األخير مف تشغيمو مدة معمومة، ثـ يعيد المشروع لؤلوؿ 
 صاحب األرض.
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 (BOTالجذور التاريخية ألسموب الـ )
 لـ يكف غائبًا عف فكر الفقياء القدامى: (BOT) أسموب الػ

 ٖٕٔ٘ٗروايةىػ( في مصنفو )ٖٕ٘-ٙ٘ٔذكر ابف أبي شيبة ) (ٔ
 “.كاف محمد يكره أف يستأجر العرصة، فيبني فييا مف أجرىا(: ”ٚٗٚص

قاؿ (: ”ٔٙٗص، ٛىػ( في البياف والتحصيؿ )جٕٓ٘ذكر ابف رشد )ت (ٕ
ابف القاسـ في رجؿ قاؿ لرجؿ أعطني عرصتؾ ىذه أبنييا بعشرة دنانير أو 
بما دخؿ فييا عمى أف أسكنيا في كؿ سنة بدينار حتى أوفي ما غرمت 

 ...“.ييا وأصمحت ف

قاؿ ابف القاسـ: (: ”ٖٗٔص، ٙىػ( في الذخيرة )جٗٛٙذكر القرافي )ت (ٖ
أعرت أرضؾ عشر سنيف لمغرس ويسمـ إليؾ بعد المدة بغرسيا وبغمتيا   

.“...  

 (BOTالدور االقتصادي ألسموب الـ )

 ( عمى العمالة.BOTأثر مشاريع الػ ) •

ارًا، وتداواًل، وبعد نقؿ ( عمى سوؽ رأس الماؿ: إصدBOTأثر مشاريع الػ ) •
 الممكية عمى سوقي اإلصدار والتداوؿ.

 ( عمى ميزاف المدفوعات لمدولة.BOTأثر مشاريع الػ ) •

 ( عمى التنمية المستدامة.BOTأثر مشاريع الػ ) •

ذا كاف ىذا األسموب ال يخمو مف سمبيات  سواء كانت متعمقة باألسموب ذاتو أو  –وا 
مصمحة راجحة في مجممو، خاصة في المدى إال أنو يحقؽ  –بسوء التطبيؽ 

 البعيد، وتدعو إليو الحاجة. 



 هـ2341/2344ألربعاء لعاـ اات ر او ح                                   ٖٛٗ

 

 

 ( شرعاً BOTمدى جواز أسموب الـ )
 تمييد
، ونشأتو، ودوره (BOT)تناوؿ الباحث فيما سبؽ: مفيوـ أسموب الػ  •

. وىي أمور ومدى الحاجة إليواالقتصادي، مف أجؿ لوقوؼ عمى أىميتو، 
 تعيف عمى استظيار حكمو الشرعي.

بيف الدولة المضيفة والشركة المنفذة. ومف ثـ  عقدذا األسموب في حقيقتو ى •
تبدو الحاجة إلى التعرض في إيجاز لمعقد في الفقو اإلسالمي، لمتأكد مف 

 استيفاء ىذا العقد ألركاف العقد وشروط كؿ ركف مف عدمو.

ف ومحاوالت قدميا باحثو ُبِذَلت ليا عالقة بتخريج ىذا األسموب،  جيودىناؾ  •
لتخريج ىذا العقد شرعًا. لعمو مف المناسب أف نتعرض ليا  معاصروف

 .بالعرض والمراجعة ومف ثـ يمكف إبداء الرأي الشرعي حيالو

 بناء عمى ما تقدم سيتم تغطية ىذه القضية من خالل المطالب التالية:

 العقد في الفقو اإلسالمي. (ٔ

 (.BOTعرض لمجيود والمحاوالت المعاصرة في تخريج عقد الػ ) (ٕ

 (.BOTمراجعة الجيود والمحاوالت المعاصرة في تخريج عقد الػ ) (ٖ

 (.BOTالتخريج الشرعي في رأي الباحث لعقد الػ ) (ٗ

 المطمب األول: العقد في الفقو اإلسالمي
 أواًل: مفيوم العقد

ارتباط اإليجاب الصادر مف أحد العاقديف بقبوؿ اآلخر عمى وجو يثبت أثره ”
ب عمى العقد التزاـ كؿ واحد مف العاقديف بما وجب بو في المعقود عميو ويترت

 “.لآلخر
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 ثانيًا: أركان العقد

 ( الصيغة )اإليجاب والقبوؿ(.ٔ 

 ( العاقداف )الموجب والقابؿ(.ٕ 

 ( المعقود عميو أو محؿ العقد )الثمف والمثمف(. ٖ 

 ثالثًا: شروط أركان العقد

 شروط الصيغة )اإليجاب والقبول( -أ 

 اإليجاب والقبوؿ. توافؽ -ٔ  

 وضوح داللة اإليجاب والقبوؿ. -ٕ  

 اتصاؿ القبوؿ باإليجاب. -ٖ  

 شروط العاقدين -ب 

      .البموغ -ٔ  
 .العقؿ -ٕ  
      .الرشد -ٖ  

 شروط المعقود عميو )الثمن والمثمن( -ج 

 أف يكوف موجودًا أو قاباًل لموجود. -ٔ  

 أف يكوف معمومًا. -ٕ  

 مقدورًا عمى تسميمو.أف يكوف  -ٖ  

 أف يكوف قاباًل لحكـ العقد شرعًا. -ٗ  
 (BOTرابعًا: قضايا العقد ذات العالقة بالـ )

 ( ترتب أثر العقد في المعقود عميو: 1 

العقد يثبت أثره في المعقود عميو بمجرد إنشائو، فيؿ يتحقؽ ذلؾ في 
 (؟.BOTعقد الػ )
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 ( معمومية المعقود عميو2 

ي الذمة وصفًا ينفي عنو الجيالة، بينما الثمف المبيع موصوؼ ف
 منفعة وليس نقودًا معمومة، فيؿ يجوز ذلؾ ىنا؟.

 بمية محل العقد لحكم العقد شرعاً ( قا3 

إذا كاف محؿ العقد مخصصًا ألغراض عامة، فإف حكـ العقد يكوف 
َص لو ذلؾ المحؿ. ومحؿ العقد ىنا مرفقًا عامًا. فيؿ  منافيًا لما ُخصِّ

 طبيعة المحؿ دوف قبولو لحكـ العقد شرعًا فال يجوز؟.تحوؿ 

 (BOTالمطمب الثاني: عرض لمجيود والمحاوالت المعاصرة في تخريج عقد الـ )

ىناؾ فتاوى وقرارات جماعية صادرة عف ندوات فقيية لمجموعة البركة، 
وقرارات صادرة عف مجمع الفقو اإلسالمي الدولي، ومعيار شرعي صادر عف ىيئة 

اسبة والمراجعة لممؤسسات المالية اإلسالمية. تعرضت ىذه الجيود ألسموب الػ المح
(BOT إما مف خالؿ عقود االمتياز، أو عقد االستصناع وكوف المنفعة ىي )

الثمف، أو تطبيؽ ىذا األسموب في تعمير األوقاؼ والمرافؽ العامة، دوف أف 
 تتعرض بصورة مباشرة لمحكـ الشرعي عميو.

ت  فردية لعمماء معاصريف تناولوا الحكـ الشرعي  ليذا وىناؾ محاوال
 األسموب مباشرة، أو في ثنايا األبحاث التي اسُتْكِتبوا فييا.

 وفيما يمي يتم التعرض لمفتاوى الجماعية، يمي ذلك المحاوالت الفردية.
الندوة الفقيية الثالثة عشرة لمجموعة البركة حول عقد االمتياز  أواًل: قرار
 الشرعي:وتكييفو 

وقد خمص القرار إلى التخريج عمى عقد االستصناع، ورأى البعض تحديد 
 ثمف االستصناع بمبمغ معيف، ورأى آخروف التخريج عمى أساس اإلقطاع.



 ٔٗٗ              ونقؿ الممكية أسموب البناء والتشغيؿ: عرض كتاب: أحمد اإلسالمبولي

 

 

ثانيًا: قرار ندوة البركة الثالثة والعشرين حول استصناع المشروعات مقابل 
 (:BOTالتسميم ) استثمارىا قبل

(، مف حيث النظر ٖٔ/ٕدادًا لفتوى البركة السابقة )وُتَعّد ىذه الفتوى امت 
 إلى العالقة كاستصناع، والثمف منفعة معمومة أو مبمغ معيف.

 (: االستصناع واالستصناع الموازي11ثالثًا: المعيار الشرعي رقم )

( عالقة غير مباشرة، حيث ذكر في البند BOTوعالقة ىذا المعيار بالػ )
اناتو( الفقرة الثانية )ثمف االستصناع( إمكاف أف الثالث )محؿ االستصناع وضم

يكوف الثمف منفعة عيف أخرى أو منفعة المصنوع نفسو مدة معينة، وىذا األخير 
 (.BOTىو الحاؿ في أسموب الػ )

( بشأن تطبيق نظام 11/8) 182رابعًا: قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدولي رقم 
  ر األوقاف والمرافق العامة:( في تعميBOTالبناء والتشغيل واإلعادة )

انصب قرار المجمع عمى مدى جواز تطبيؽ ىذا األسموب في تعمير األوقاؼ 
والمرافؽ العامة، دوف أف يتعرض بصورة مباشرة إلى الحكـ الشرعي عميو بالجواز 

ف كاف القرار يفيد جوازه ضمنًا.  أو المنع. وا 

 يتطابؽ مع أي مف كما أشار القرار إلى أف ىذا األسموب عقد مستحدث ال
التعاقدات وأدوات االستثمار المعيودة، وتوقؼ عند ىذا الحد، دوف  توضيح ىؿ 

 ىذا العقد المستحدث جائز أـ ممنوع؟.

ثـ أوصى بتكثيؼ البحث الفقيي حوؿ الصور األخرى ألفراد عائمة الػ 
(BOT.) 
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 (BOTلـ )خامساً: عرض موجز لجيود الباحثين المعاصرين الشرعية بشأن أسموب ا

( عمى BOTرأى الباحث أف يبدأ بعرض الجيود الجماعية ذات العالقة بالػ ) •
اعتبار أف التوجو المعاصر يقدـ القرارات والفتاوى الجماعية  أو المجمعية 

 عمى االجتياد الفردي.

مف المسممات أف القرارات والفتاوى الجماعية ال تخرج عف كونيا تقـو عمى  •
 الذيف ساىموا بأبحاثيـ في تمؾ الفعاليات. جيود ومحاوالت العمماء

ىناؾ عمماء ساىموا في الفعاليات سالفة الذكر )ىو القاضي محمد تقي  •
العثماني(، كما أبدى ستة مف المستكتبيف في دورة المجمع آراءىـ الشرعية 

 حوؿ تخريج ىذا العقد.

 وفيما يمي يتعرض الباحث لتمك المحاوالت

 عثمانيمحاولة القاضي محمد تقي ال (ٔ

المشروع كأجرة ال  تناوؿ تخريج العقد عمى اإلجارة، ورأى عدـ جوازه، ألف: •
يصمح لالنقساـ عمى مدة اإلجارة. ولالشتراط السابؽ بتسميـ المشروع عند 

 انتياء المدة.

تناوؿ تخريج العقد عمى االستصناع، ورأى أنو يعترضو ثالث ُشَبو: )ىؿ  •
ىؿ يوجد غرر في ىذه  –لطحاف مسألة قفيز ا -تصمح المنفعة ثمنًا؟ 

 العقود؟(. وخمص إلى خمو العقد مف ىذه الُشبو.

( بأف يكوف ٖٔأشار فضيمتو إلى تعديؿ بعض المشاركيف في ندوة البركة ) •
ثمف االستصناع مبمغًا مقطوعًا، ورأى أف ذلؾ أولى. وىنا اشترط وجود 

، وعقد إجارة لممشر  وع لمدة عقديف منفصميف: عقد استصناع بمبمغ معمـو
 معينة بنفس المبمغ، وتقع المقاصة بينيما عند انتياء المدة. 
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 ( محاولة الدكتور عبد الوىاب أبو سميمان2

عقد جديد  –في الراجح  –يرى فضيمتو أف ىذا العقد بتركيبتو التعاقدية  •
 أصالة، مركب مف أربعة عقود رئيسة:

 . عقد البناء.ٔ 

 . عقد التشغيؿ.ٕ 

 . عقد الصيانة.ٖ 

 . عقد التحويؿ )إعادة الممؾ(.ٗ 

يرى فضيمتو أف ىذا العقد في الفقو اإلسالمي لو تخريجات أخرى  •
 مرجوحة، ىي:

 . عقد استصناع تغميبًا.ٔ 

 . عقد ُيقاس عمى صور مف إعمار الوقؼ الخرب عند الحنفية.ٕ 

 . عقد كراء عند المالكية.ٖ 

 ( محاولة الدكتور عبد الستار أبو غدة3

 التخريجات التي تناولت ىذا الموضوع وىي: ذكر فضيمتو 

 (.ٖٕ( و )ٖٔ. تخريجو في ندوتي البركة )ٔ 

 . تخريجو في المعايير الشرعية لممجمس الشرعي.ٕ 

 . تخريجو عمى المصمحة المرسمة.ٖ 

 . تخريجو عمى كونو عقدًا مستحدثًا أو مركبًا.ٗ 

 . تخريجو عمى أساس الجعالة.٘ 

 تناولو اآلخروف. بمعنى أف فضيمتو ذكر ما 
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 ( محاولة الدكتور أحمد محيي الدين أحمد4

 تعّرض  لتخريج ىذا العقد عمى أساس: 

 . صيغة االستصناع.ٔ 

 . صيغة اإلجارة.ٕ 

 . اإلقطاع أو االمتياز.ٖ 

 ( محاولة الشيخ مرتضى الترابي5

 يرى تخريج ىذا العقد عمى أساس: 

 . العقود المعيودة، أؤ 

 قد مستحدث مستقؿ بذاتو.. النظر إليو كعٕ 

  ولـ يعط في ىذا الخصوص تفاصيؿ أخرى. 

 ( محاولة الدكتورة ناىد عمي حسن السيد6

 ترى تخريج ىذا العقد عمى أساس: 

أنو شركة مقطوعة )موقوتة(. تشارؾ الدولة بتقديـ األرض وحؽ االمتياز،  
ى تسترد ما أنفقتو وتشارؾ الجية المنفذة بإقامة المشروع وتتولى إدارتو وتشغيمو حت

 مع الربح المرغوب فيو.
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 وفيما يمي يقدم الباحث جدواًل يتضمن تمخيصًا ليذه المحاوالت: 
 التخريجات التي تناوليا كل باحث عنوان البحث اسم الباحث #
القاضي محمد  (ٔ)

 تقي العثماني.
عقود البناء والتشغيؿ ونقؿ 

 .(BOT)الممكية 
االستصناع -االستصناع-اإلجارة

-مع كوف الثمف مبمغًا مقطوعاً 
 اإلقطاع ولـ يوافؽ عميو.

الدكتور عبد  (ٕ)
الوىاب أبو 

 سميماف.

عادة  عقد البناء والتشغيؿ وا 
 الممؾ

عقد استصناع -عقد جديد أصالة
قياسو عمى إعمار الوقؼ -تغميباً 

عقد الكراء -الخرب عند األحناؼ
 عند المالكية.

الدكتور عبد  (ٖ)
 الستار أبو غدة.

د البناء والتشغيؿ عق
( وتطبيقو BOTواإلعادة )

في تعمير األوقاؼ والمرافؽ 
 العامة.

تخريج -(ٖٔتخريج ندوة البركة )
تخريجو في -(ٖٕندوة البركة )

المصمحة -المعايير الشرعية
عقد -عقد مستحدث-المرسمة
 الجعالة.-مركب

الدكتور أحمد  (ٗ)
محيي الديف 

 أحمد.

اإلقطاع أو -اإلجارة-االستصناع تطبيؽ نظاـ البناء والتمميؾ.
االمتياز. كما أشار إلى 
الخصائص المشتركة بيف صيغ 
تعمير الوقؼ غير التقميدية والػ 

(BOT.) 
الشيخ مرتضى  (٘)

 الترابي.
عقد البناء والتشغيؿ 
واإلعادة التكييؼ الفقيي 

 والحكـ الشرعي.

-التخريج عمى العقود المعيودة
 ثًا.النظر إليو بوصفو عقدًا مستحد

الدكتورة ناىد  (ٙ)
عمي حسف 

 السيد.

حقيقة نظاـ البناء والتشغيؿ 
 (.BOTونقؿ الممكية )

 شركة مقطوعة )موقوتة(.
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 (BOTممخص لمجيود والمحاوالت المعاصرة في تخريج عقد الـ )
يمكف تمخيص التخريجات التي أفرزتيا الجيود والمحاوالت المعاصرة بشأف 

 ( فيما يمي:BOTعقد الػ )

 لمشاركة المتناقصة أو الشركة الموقوتة.ا (ٔ

 عقد الجعالة. (ٕ

 عقد جديد أو مستحدث )ويندرج تحتو التخريج عمى المصالح المرسمة(. (ٖ

 عقد يقاس عمى صيغ إعمار الوقؼ الخرب. (ٗ

 تخريجو عمى أساس اإلقطاع. (٘

 عقد اإلجارة. (ٙ

 عقد االستصناع. (ٚ

 وىذه التخريجات ىي التي سيتم مراجعتيا في المطمب التالي.
 (BOTمراجعة الجيود والمحاوالت المعاصرة في تخريج عقد الـ ) المطمب الثالث:

 أواًل: مراجعة التخريج عمى أساس المشاركة المتناقصة أو الشركة الموقوتة:

 ( مراجعة التخريج عمى أساس المشاركة المتناقصة:1  

ف ىذا التخريج يتطمب الرجوع إلى قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدولي بشأ
 “(.ٕ/٘ٔ” ٖٙٔالمشاركة المتناقصة وضوابطيا الشرعية )قرار رقـ 

( عمى المفاىيـ والضوابط الشرعية التي تضمنيا BOTبعرض أسموب الػ )
  قرار المجمع يتبيف أف التخريج عمى ىذا األساس ال يمقى القبوؿ.

 ( مراجعة التخريج عمى أساس الشركة الموقوتة2

رغـ أف المشاركة المتناقصة معاممة جديدة، إال أنيا واضحة المعالـ بمفيوميا 
وضوابطيا الشرعية. ويتـ إنقاص مشاركة الطرؼ الذي يبيع مف حصتو حسب 

 القيمة السوقية في ذلؾ التاريخ. 
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أما الشركة الموقوتة، فإف المتتبع لشرح المقصود منيا يتبيف لو أف الجية 
المشروع وتنفرد بكامؿ إيراده طواؿ مدة االمتياز، وما تحصؿ  المنفذة تتولى تشغيؿ

عميو يقابؿ حصة مشاركتيا، ومف ثـ تنقطع الشركة. وىي بيذا الوصؼ يكتنفيا 
 الغموض، ولـ أطمع عمى تناوؿ فقيي ليا.

والذي يبدو لي أنيا شركة عناف، وال ينبغي أف تمتقي إرادة طرفييا عمى النص 
ؾ لمقتضى العقد. كما أف التخارج يتـ عمى أساس قيمة عمى تأقيتيا لمخالفة ذل

المشاركة وقت العقد، وليس عمى أساس القيمة السوقية عند كؿ تخارج. ومف ثـ ال 
 يصح ذلؾ.

 ثانيًا: مراجعة التخريج عمى أساس الجعالة

 الجعالة 

 عقد جائز ينعقد بإرادة واحدة. -ٔ 

 الصيغة يكفي فييا اإليجاب مف الجاعؿ. -ٕ 

 العامؿ قد يكوف شخصًا مبيمًا. -ٖ 

 البد أف يحقؽ العامؿ الغاية حتى يستحؽ الجعؿ. -ٗ 

 (:BOTبينما أسموب الـ )

 عقد الـز ينعقد بإرادة طرفيو. -ٔ 

 الصيغة تقتضي إيجابًا مف الدولة، وقبواًل مف الشركة -ٕ 

 القابؿ يكوف شخصًا معينًا، وليس مبيمًا. -ٖ 

حتى لو لـ  مى مقابؿ ما بذلت مف عناية،ؿ عيمكف لمشركة أف تحص -ٗ 
 يكتمؿ البناء.

وعمى ذلك ال يصح تخريج ىذا العقد عمى الجعالة، لمخالفتو لطبيعة العقد 
 ووصفو، ومنافاتو إلرادة العاقدين.
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 ثالثًا: مراجعة التخريج عمى أساس كونو عقدًا جديدًا:

 ( مراجعة تخريج فضيمة الدكتور عبد الوىاب أبو سميمان:1 

( عقد جديد أصالة، مركب مف أربعة عقود BOTيرى فضيمتو أف عقد الػ )
 .عقد التحويؿ – عقد الصيانة – عقد التشغيؿ – عقد البناءرئيسة ىي: 

الدولة المضيفة  –ىذا العقد في حقيقتو شأنو شأف أي عقد، مكوف مف طرفيف 
العقود األربعة بيف وقد أشار المؤلؼ إلى ذلؾ، ولكف لعمو يقصد أف  –والشركة المنفذة 

الطرفيف نفسييما، ولكف: ىؿ يجوز شرعًا إنشاء عقد التشغيؿ، وعقد الصيانة، وعقد 
 .نقؿ الممكية عند التعاقد عمى مشروع لـ ُيْنَشأ بعد؟!

التشغيؿ يمثؿ الثمف، والصيانة تابعة لو، أما  الذي يبدو لي أف االنتفاع أو
  س لمعيف التي ىي ابتداء لمدولة.التحويؿ فإنو تحويؿ لممكية االنتفاع، ولي

 ( مراجعة قرار مجمع الفقو الدولي2

عقد مستحدث، إف شابو في بعض (: ”BOTذىب المجمع إلى أف عقد الػ )
 .“صوره التعاقدات وأدوات االستثمار المعيودة فقيًا فإنو قد ال يتطابؽ مع أي منيا

مموؿ عمى إقامة منشأة  اتفاؽ مالؾ..مع”َبيََّف المجمع في قراره أف ىذا العقد 
دارتيا وقبض العائد منيا خالؿ فترة متفؽ عمييا بقصد استرداد رأس الماؿ مع  وا 

 “.تحقيؽ عائد معقوؿ ثـ تسميـ المنشأة

فيو عقد بيف طرفيف: مالؾ ومموؿ، المموؿ يقيـ المنشأة ويديرىا ويقبض 
 إلى المالؾ.العائد لفترة متفؽ عمييا بقصد استرداد الثمف. ثـ يعيد المنشأة 

بمعنى أف المالؾ طمب مف المموؿ بناء منشأة بمواصفات معينة، والثمف ىو 
خالؿ  المموؿ يحتفظ بممكية المنشأةانتفاع المموؿ بالمشروع مدة معمومة، بيد أف 

فترة االنتفاع، ولوال ذلؾ لكاف العقد استصناعًا صريحًا. والعقد بيذا الوصؼ يكوف 
 يكوف جائزًا شرعًا؟.جديدًا مستحدثًا، ولكف ىؿ 
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ىذا العقد عقد معاوضة مالية، لـ يرتب أثره بانتقاؿ ممكية المبيع )المنشأة( 
لمدولة منذ إنشاءه. والعقد بيذا الوصؼ غير جائز شرعًا النتفاء العدالة التي ىي 

 مقصود الشارع.

 قف الخربرابعًا: مراجعة التخريج عمى أساس قياسو عمى صيغ إعمار الو 

( عمى بعض مسائؿ األوقاؼ إذا BOكتور أبو سميماف تخريج عقد الػ )رأى الد
خربت أو تعطََّمْت منافعيا، وىو المستفاد مف الفقو الحنفي. وقد أشار الباحث إلى 

 ( بالوقؼ، خاصة المرصد.BOTذلؾ عند تناولو لعالقة الػ )

مستأجر، بيد أنو في المرصد يكوف البناء ممكًا لموقؼ ودينًا عميو، يستوفيو ال
( يكوف ممموكًا لمشركة المنفذة منذ BOTويكوف لو حؽ القرار الدائـ. بينما في الػ )

إنشائو حتى استيفاء المنفعة، ثـ تقوـ بنقؿ ممكيتو لمدولة دوف أف يكوف لمشركة حؽ 
 القرار الدائـ، ومف ثـ يكوف القياس ىنا مع الفارؽ.

صؿ أو المقيس عميو والقياس بمعناه االصطالحي ال يتحقؽ ىنا ألف األ
)إعمار الوقؼ الخرب( لـ يرد بشأنو حكـ شرعي ال في القرآف وال في السنة وال في 

 اإلجماع.

 خامسًا: مراجعة التخريج عمى أساس اإلقطاع

( لمجموعة البركة، وىو رأي لبعض ٖٔورد ىذا التخريج في الندوة الفقيية )
ي محمد تقي العثماني، ولـ يوافؽ الفقياء المشاركيف، وأشار إليو وعمؽ عميو القاض

عميو عمى اعتبار أف اإلقطاع يكوف بغير عوض، ولو اشترط ذلؾ عميو صار عقد 
 معاوضة دوف إقطاع، ومف ثـ ال يستقيـ ىذا التخريج.

 والباحث يوافؽ القاضي العثماني عمى ما ذىب إليو. 
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 سادسًا: مراجعة التخريج عمى أساس عقد اإلجارة

نا أف الدولة تؤجر األرض لمطرؼ اآلخر مدة بناء المشروع ُيقصد باإلجارة ى
ومدة تشغيمو لو، وتكوف األجرة المستحقة ليا في نياية المدة ىي المشروع نفسو، 
وىنا يكوف المشروع الذي يجري بناؤه ممموكًا لمطرؼ اآلخر إلى أف ينقؿ ممكيتو 

ا التخريج افتراض لمدولة في نياية المدة كأجرة في مقابؿ انتفاعو باألرض، وىذ
 وضعو القاضي العثماني ليختبر صحتو.

تبيف لو أف المشروع ال يصمح ثمنًا أو أجرة في عقد اإلجارة لعدـ قابميتو 
 لمقسمة عمى عدد أياـ اإلجارة، ومف ثـ ال يجوز ىذا التخريج.

رأى أنو يمكف التغمب عمى العقبة السابقة عف طريؽ تحديد أجرة األرض بنقود 
يد أنو ال يجوز في ىذه الصورة االشتراط المسبؽ لتسميـ المشروع بداًل مف معمومة. ب

النقود، ومف ثـ فإف العقد الذي ينشأ عمى أساس تممؾ الطرؼ اآلخر لممشروع ال 
 . يتفؽ مع الشريعة اإلسالمية. ويخمص إلى أف التخريج عمى عقد اإلجارة ال يجوز

 صناعسابعًا: مراجعة التخريج عمى أساس عقد االست

تناوؿ ىذا التخريج غيُر واحد مف العمماء، كاف القاضي العثماني أكثَرىـ 
 تحمياًل وتفصياًل.

أفترض فضيمتو أف المشروع الذي تبنيو الجية المنفذة )الصانع( يكوف ممموكًا 
لمدولة )الُمْسَتْصِنع(، وىذا ىو المفروض حتى يترتب عمى العقد أثره بانتقاؿ ممكية 

 المستصِنع. المصنوع إلى ذمة

التطبيؽ العممي يشير إلى خالؼ ذلؾ، إذ تكوف الجية المنفذة ىي المالَؾ 
لى أف تقوـ بنقؿ ممكيتو لمدولة في نياية  لممشروع منذ إنشائو وأثناء تشغيمو، وا 
العقد. بيد أف فضيمتو تغاضى عف ذلؾ، ألنو صرح قبؿ ذلؾ أف العقد الذي ينشأ 
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شروع غير موافؽ لمشريعة عندما تناوؿ عمى أساس تممؾ الجية الصانعة لمم
 .التخريج عمى عقد اإلجارة

توصؿ فضيمتو إلى جواز أف تكوف منفعة المشروع ثمنًا في االستصناع، وأف 
لى خمو العقد مف الغرر، وىذا كالـ جيد أوافقو  تحدث المنفعة بفعؿ الصانع، وا 

 مقطوعًا.عميو. إال أنو رأى أف األولى أف يكوف ثمف االستصناع مبمغًا 
المبمغ المقطوع الذي يرى فضيمتو أنو أولى كبديؿ عف منفعة المشروع يخرج عف 

 .(، ومف ثـ نكوف أماـ صورة تختمؼ عف العقد محؿ الدراسةBOTمألوؼ عقد الػ )

(، إال أف بقاء BOTرغـ أف عقد االستصناع ىو األقرب لتخريج عقد الػ )
ويحتاج إلى تصحيح حتى يقع  المشروع في ممؾ الصانع يخالؼ مقتضى العقد،

 العقد صحيحًا، وىو ما سيتـ تناولو بالتفصيؿ في المطمب التالي. 

 (BOTالمطمب الرابع: التخريج الشرعي في رأي الباحث لعقد الـ )
 (:BOTتبيف مما سبؽ أف عقد الػ )

 تدعو إليو الحاجة، ويحقؽ مصمحة معتبرة شرعًا. - 

 اركة المتناقصة أو الموقوتة.ال يقبؿ التخريج عمى أساس المش - 

 وال عمى الجعالة لما فيو مف تحميؿ ليا بما ال تحتمؿ. - 

 وال عمى أنو عقد جديد أصالة مكوف مف أربعة عقود. - 

وال عمى أنو عقد مستحدث الجديد فيو ثبوت ممكية العيف لمشركة المنفذة  - 
 لخروج ذلؾ عف مقتضى العقد وقواعد العدالة.

 سو عمى صيغ إعمار الوقؼ الخرب.وال عمى قيا - 

 وال عمى اإلقطاع - 

 وال عمى اإلجارة - 

 بينما التخريج عمى أساس عقد االستصناع ىو األقرب. 
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 يرى الباحث أف التخريج الشرعي يحتاج أف نتناوؿ:

 ( وطبيعة العقد ووصفو.BOTقصد طرفي عقد الػ ) - 

 و.( ألركاف العقد وشروطBOTمدى استيفاء عقد الػ ) - 

 ( عمى عقد االستصناع.BOTمناقشة تخريج عقد الػ ) - 

 الرأي الشرعي الذي يخمص إليو الباحث. - 

 ( وطبيعتو ووصفوBOTأواًل: قصد طرفي عقد الـ )

درج العمماء المعاصروف عمى تخريج ما يستجد مف ممارسات مف خالؿ عرضيا 
اه في التخريج عمى عمى العقود المعيودة لعمو يأخذ حكـ إحداىا، وىذا ما الحظن

الجعالة أو اإلقطاع أو اإلجارة. والذي يدعو إليو الباحث أف ُيْنَظَر إلى قصد طرفي 
العقد وطبيعة العقد ووصفو حتى نصيب كبد الحقيقة، وحتى ال َيَتَحمَُّؿ التخريُج بما ال 

   . َيْحَتِمؿ. ومف ىذا المنطمؽ نجد أف عقد االستصناع ىو األقرب

 ( ألركان العقد وشروطو:BOTتيفاء عقد الـ )ثانيًا: مدى اس

ىذا العقد حسب وصفو لـ يرتب أثره بأف تكوف ممكية المبيع فيو لمدولة منذ  -
 إنشاء العقد.

ف كانا قابميف لموجود. -  البدالف معدوماف عند العقد، وا 

البدالف مؤجالف، وىو ما يسمى ابتداء الديف بالديف، ويراه أكثر الفقياء مف  -
 ئ بالكالئ.الكال

المشروع مخصص لممنفعة العامة، ومف أسباب عدـ قابمية العقد لحكـ العقد  -
 شرعًا أف يكوف محؿ العقد مخصصًا لممنفعة العامة.
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 ( عمى عقد االستصناعBOTثالثًا: مناقشة تخريج عقد الـ )

( بحسب قصد العاقديف وبحسب طبيعة BOTذكر الباحث أف عقد الػ ) -
عقد استصناع، تضمف ما يخالؼ مقتضى العقد، حيث لـ يترتب العقد ووصفو ىو 

 عمى العقد أثره بأف يكوف المستصَنع ممموكًا لممستصِنع منذ نشأة العقد.

 إذا كاف المعقوُد عميو معدومًا عند العقد إال أنو قابٌؿ لموجود. -

إذا كاف المشروع مخصصًا لممنفعة العامة، ومف أسباب عدـ قابمية العقد  -
ـ العقد شرعًا أف يكوف محؿ العقد مخصصًا لممنفعة العامة. إال أنو ىنا لحك

مطموٌب إنشاؤه ليكوف مخصصًا لممنفعة العامة، وليس عينًا مخصصة لممنفعة 
العامة يجري التصرؼ فييا ليتـ إخراجيا عما ُأنشئت مف أجمو، ومف ثـ يكوف قاباًل 

 لحكـ العقد شرعًا.

مف ومثمف مؤجميف عند التعاقد، إال أف الديف إذا كاف المعقود عميو مف ث -
ىنا منشأ وليس مستقرًا فال يكوف مف الكالئ بالكالئ. أضؼ إلى ذلؾ أف مجمع 

( بشأف عقد االستصناع، ذكر ٖ/ٚ) ٘ٙالفقو اإلسالمي الدولي قد أصدر قراره رقـ
ط يجوز في عقد االستصناع تأجيؿ الثمف كمو أو تقسيطو إلى أقسا”في بنده الثالث 

 “. معمومة آلجاؿ محددة

يبقى أف نعالج قضية الخمؿ الذي أصاب ىذا العقد، وىو عدـ ترتب أثره بأف 
يكوف المشروع منذ إنشاء العقد في ممؾ الدولة، وبمعالجة ىذا الخمؿ يقع العقد 

 صحيحًا:

يبدو أف ممكية الشركة المنفذة لممشروع تفسير أو استقراء لمباحثيف، حيث لـ  -
تفسير كاٍؼ. والذي أراه صحيحًا أف الشركة تمتمؾ فقط حؽ االنتفاع لممدة  يرد بشأنيا

 .المتفؽ عمييا ثـ تنقمو لمدولة لينضـ إلى ممكيتيا لممشروع التي ثبتت ليا ابتداءً 
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عمى ىذا الفيـ يسمـ العقد مف الخمؿ ألنو قد رتب أثَره بكوف المشروع في  -
ذة ال تحتاج إال لمنفعة المشروع لممدة ممؾ الدولة منذ إنشائو، وأف الشركة المنف

 المعمومة باعتبارىا ثمنًا لالستصناع، وال حاجة ليا بممكية رقبة المشروع.

أي ممكية تمؾ التي ترتبط بمدة االنتفاع لتتالشى بانقضائيا؟!. ال ُيفيـ إال  -
 أنيا ممكية انتفاع فقط، وال ُيمكف استيفائيا إال باستالـ الرقبة دوف تممكيا.

الشركة المنفذة ليا حاجة بالثمف، وال حاجة ليا بالرقبة. أو ليا حؽ في  -
 الثمف، وليس ليا حؽ في الرقبة.

 رابعًا: الرأي الشرعي الذي يخمص إليو الباحث

( بحسب قصد العاقديف، وبحسب طبيعة العقد ووصفو ىو BOTعقد الػ )  (ٔ
منفذة مشروعًا مف عقد استصناع: الدولة المضيفة مستصِنع، تطمب مف الشركة ال

مشاريع البنية األساسية موصوفًا في الذمة، تبنيو الشركة لمدولة، ويكوف الثمف فيو 
ىو منفعَة المشروع مدة معمومة، تمتمؾ الشركة المنفعة تمؾ المدة دوف الرقبة، ثـ 

 تعيد المنفعة إلى الدولة.

ىذا التخريج ال يخرج عما يجري العمؿ وفقو في التطبيؽ العممي،   (ٕ
فالصانع يبني المشروع وينتفع بو مدة معمومة متفقًا عمييا، بعدىا يكوف كؿ شيء 

 مع الدولة، لتكوف المحصمة واحدة.

الذي يرى أف المشروع يظؿ في ممؾ الصانع )رقبة ومنفعة( لممدة المتفؽ   (ٖ
 .عمييا: نقوؿ: ىذا خمؿ يحتاج إلى تصحيح ليكوف حسب الفيـ المذكور آنفاً 

نُع المنفعة مدة معمومة كثمف، ويحتفظ خالليا بممكية حينما يمتمؾ الصا (ٗ
العيف، نقوؿ: ممكيتو لمعيف ىنا عمى سبيؿ التأقيت وليس التأبيد، فيؿ يجوز ذلؾ؟. 
وىؿ يتنازؿ عنيا لمدولة في آخر المدة عمى سبيؿ اليبة؟. أـ أف احتفاظو بيا كاف 

 عند العقد؟. عمى سبيؿ الرىف؟. وىؿ يجوز اشتراط اليبة أو الرىف ابتداءً 
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طالما استوفى الثمف مف خالؿ المنفعة، فمماذا يحتفظ بممكية عيف ال   (٘
حاجة لو بيا، بؿ وال حؽ لو فييا، وفي ممكيتو ليا خروج عف مقتضى العقد، 

 وضياع لمبدأ العدالة، وتشويو لمفيـو الممكية، ثـ بعد ذلؾ يعيدىا لمدولة؟!.

الدولة مستصِنع، والشركة  نخمص مما سبؽ إلى أف ىذا العقد استصناع،  (ٙ
صانع، والمعقود عميو ىو: المشروع )ويكوف ممموكًا لمدولة منذ إنشائو(، والثمف ىو 

( Buildحؽ انتفاع الشركة بالمشروع المدة المتفؽ عمييا، ويكوف اسـ العقد: البناء )
 (.Transfer( ونقؿ ممكية االنتفاع )Operateوالتشغيؿ )

 أىم نتائج الدراسة
( يصمح أف يكوف تطويرًا لؤلساليب غير التقميدية في تثمير BOTػ )عقد ال  (ٔ

 األوقاؼ التي استحدثيا فقياء المسمميف.

( مف قبؿ الدولة في إنشاء مشاريع البنى BOTيمكف استخداـ عقد الػ )  (ٕ
األساسية، ويمكف لمجيات الوقفية أف تستخدمو في تثمير ممتمكاتيا، ويمكف لممؤسسات 

 .دمو، كما يمكف استخدامو مف قبؿ األفرادوالشركات أف تستخ

ىذا العقد ال يصمح أف ُيَخرََّج عمى المشاركة المتناقصة أو الشركة الموقوتة،   (ٖ
وال عمى الجعالة، وال عمى أساس كونو عقدًا جديدًا، وال عمى أساس قياسو عمى صيغ 

 .إعمار الوقؼ الخرب، وال عمى اإلقطاع، وال عمى عقد اإلجارة

العقد مع عقد االستصناع في أف الدولة تبحث عف صانع  يتفؽ ىذا  (ٗ
والثمف يمكف أف يكوف حؽ االنتفاع مدة معمومة، ويختمؼ عنو في أف المشروع في 

( يكوف في ممؾ الشركة المنفذة بينما في عقد االستصناع يكوف في ممؾ BOTالػ )
ف استصناعًا، ( إذا احتفظ بيذا الوصؼ ال يكو BOTالمستصِنع )الدولة(. وعقد الػ )

 وال يكوف جائزًا شرعًا.
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إذا ُأريد ليذا العقد الجواز فالبد مف تصحيحو ليكوف المشروع ممموكًا   (٘
 لمدولة منذ العقد.

( يخرج بو عف كينونتو BOTقد يحتج البعض بأف تصحيح عقد الػ )  (ٙ
ـَ BOTليصبح شيئًا آخر غير الػ ) (. بيد أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ َقِد

َة وأىُميا يسمفوف في التمر السنتيف والثالث، فصحح عقد السمـ بالنيي عف المدين
بيع المعاومة، واشتراط معمومية المسمـ فيو كياًل ووزنًا، ومعمومية أجؿ التسميـ، 
ـُ إليو مف أصحاب الزراعات والثمار. ومع ذلؾ  واشتراط بدو الصالح إذا كاف المسم

 عقَد سمـ. لـ يغير ىذا التصحيح مف اسمو، بؿ بقي

( يحتمؿ في الواقع ممكية الدولة المضيفة BOTالنظر إلى عقد الػ )  (ٚ
لممشروع ابتداًء حيث يشير إلى ذلؾ العديد مف الشواىد. كما أف النتيجة بحسب 
المآؿ تكوف واحدة. لذا فإف التخريج عمى عقد االستصناع بحسب ىذا الفيـ يكوف 

 ىو األولى.

 

 د. أحمد خميل اإلسالمبولي   ىػػٖٖٗٔ/ٙٓ/ٕ٘األربعاء في 
 ـٕٕٔٓ/٘ٓ/ٙٔ             
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Abstract. (BOT) Contract achieves required benefit to the society 

and its existence is needed. It has been applies widely before two 

centuries ago in the West Europe to finance the infrastructure 

projects. At the current time, Awqaf  apply this contract. Private 

Sector and individuals may make use of it in both of investment 

and finance. (BOT) has roots in the old Islamic thoughts. The 

author considers this contract western development to the modern 

modes applied by Muslim Scholars to renew old Waqf i.e. Hekre, 

Ijaratan and Marsad. The contemporary Islamic Economics 

entities and individuals as well paid attention to (BOT) particularly 

from Shari’ah point of view but this topic still in need to deep and 

comprehensive studies as the current trials depend on comparing 

this contract to the known contracts approved by Islamic Shariáh. 

The study went through the trials mentioned above and reviewed 

them. The Shariáh opinion of this study is as follows: this contract 

as per the intention of its parties, its nature and description is 

ISTESNA’A. The price is the utility of the project to certain period. 

This contract needs modification to comply with Shari’ah by 

considering the ownership to the government from the beginning. 

In the meantime the constructor will own only the utility of the 

project during the agreed duration.   

 

 


