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 أستاذ الفقه والقضااي املعاصرة بكلية الشريعة جامعة قطر 

 أستاذ مقاصد الشريعة والفقه واصوله وقواعده جبامعة اإلميان س
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 التأصيل احملور األول: 

 

َ  ُدوَلة   َيُكونَ  َل  َكي  } َغ ِنَياءِ  بَ ي   [7: احلشر{ ]ِمن ُكم   األ 

ث ِ  َعَلى تَ َعاَونُوا َوَل  َوالت َّق َوى ال ِبِِ  َعَلى َوتَ َعاَونُوا} َوانِ  اإل ِ  [2: املائدة{ ] َوال ُعد 

َدهُ  َمال   مَجَعَ }  [2: اهلمزة{ ]َوَعدَّ

 اجملتمعي.سننطلق من خالهلا للحديث عن التشارك  ..هذه أصول ثالثة 

 1دأان به هو تعليل من أشهر وأعظم تعليالت التشريع الكرمي إن األصل اإلفتتاحي الذي ب

                                         
 (82/ 81) القرطبي تفسير (632/ 5) للشوكاني القدير فتح( .404/ 4) الهراسي للكيا القرآن أحكام  1

 (68/ 81) قرطبيال والضعفاء، تفسير الفقراء دون  بينهم واألقوياء واألغنياء الرؤساء تقسمه ال كي الفيء، هذا في ذلك فعلنا: اآلية ومعنى
 يحبون  همقبل من واإليمان الدار تبوءوا وأنهم والذين قبل، ما على معطوف جاؤ والذين الدار تبوؤا والذين قوله إن: إسحاق ابن إسماعيل وقال
 مه فأولئك نفسه شح يوق  ومن خصاصة بهم كان ولو أنفسهم على ويؤثرون  أوتوا مما حاجة صدورهم في يجدون  وال إليهم هاجر من

 ( 9) المفلحون 
 

 إنما ةاآلي هذه عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قرأ: أوس بن مالك وقال. الدار تبوءوا والذين للمهاجرين المال هذا أي الفيء، في شركاء
 على هللا أفاء ما قرأ ثم. لهؤالء هذه: فقال خمسه هلل فأن شيء من غنمتم أنما واعلموا قرأ ثم. لهؤالء هذه: فقال[ 20: التوبة] للفقراء الصدقات

 «حمير بسرو هوو  الراعي ليأتين عشت لئن: قال ثم بعدهم من جاؤ والذين واإليمان، الدار تبوؤا والذين المهاجرين، للفقراء -بلغ حتى -رسوله
 وتدبروه األمر تثبتوا: لهم وقال ذلك، من عليه هللا فتح فيما واستشارهم واألنصار المهاجرين دعا إنه: وقيل. جبينه فيها يعرق  لم منها نصيبه

" الحشر" سورة في يالت باآليات البارحة مررت قد: قال عليه غدوا فلما. أنزلت ذلك في اآليات هذه أن له فتبين ليلته في ففكر. علي اغدوا ثم
 هي ما: قال[ 85: الحجرات] الصادقون  هم أولئك: قوله بلغ فلما المهاجرين للفقراء -قوله إلى - القرى  أهل من رسوله على هللا أفاء ما وتال

 في دخل وقد إال اإلسالم أهل من أحد بقي ما: قال ثم[ 80: الحشر] رحيم رؤف -قوله إلى -بعدهم من جاؤ والذين: قوله وتال. فقط لهؤالء
 قسم كما اقسمته إال قرية فتحت ما الناس آخر من يأتي من لوال: قال عمر أن أبيه عن أسلم بن زيد عن مالك روى  -الثالثة. أعلم وهللا. ذلك

 عليه ظهر وما ومصر العراق« 6» سواد أبقى عمر أن: الكثيرة الطرق  من المستفيضة الروايات وفي. خيبر وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 عليهم، تحف ما قسم على أرادوه الصحابة من واحد وغير وبالال الزبير وأن والذراري، الحشوة وأرزاق المقاتلة أعطيات من لتكون  الغنائم، من
. قلة للمسلمين يهليبق ثمن بغير حظه بترك له رضي فمن الجيش، أهل أنفس استطاب إنه: فقيل ذلك، من فعل فيما واختلف منهم ذلك فكره
 قسم ألنه ،وسلم عليه هللا صلى النبي كفعل فعله جعل القوم أنفس استطابة بعد األرض أبقى إنما: قال فمن. حظه ثمن أعطاه أبى ومن

 في تأولإنه  :وقيل. الجيوش أهل أعطاه شي بغير أبقاها إنه: وقيل. قسمها بمنزلة نفسه طيب عن ترك من وترك إياها اشتراءه ألن خيبر،
 أعلم وهللا. تقدم ما على رحيم رؤف إنك ربنا -قوله إلى -المهاجرين للفقراء: وتعالى سبحانه هللا قول ذلك

 



هو رد على و حىت قال الشريازي هو أجالها  جعله األصوليون من الدرجة األوىل يف التعليلوهذا التعليل 
ي كما قال ابن اخلالف لفظو التعليل ابلنفي. أو ما يسمى ابلعلة العدمية  مبعض األصوليني القائلني بعد

 . 2 األمري الصنعاين

 .وعلى كلمة األصوليني  يف األصول بياان وهي مسألة مقتولة

غري الفئوي التداول و ته املالية على التشارك اهذا األصل التشريعي دليل على أن الشرع املطهر قائم يف سياسو 
 أو الطبقي للمال بل على التداول والتشارك اجملتمعي 

 هنا جاء هذا التعليل البني ليكون أصال نريا ضابطا لتوزيع وتداول الثروة واملال ...ومن 

للدولة خاصة يف العصر  فيئ الذي يشكل مدخوال هاما ألن ذكر هذا األصل كان يف سياق توزيع ال
 .احلديث ولسنا من الذين حيصرون الفيئ يف ما صدقه السياقي يف اآلية 

 عليه )فما أوجفتم عليه من خيل وال ركاب(بل نرى أنه يشمل ما دل 

فكل دخل للدولة مل يوجف عليه خبيل وال ركاب وال قام على أساس املعاوضة املالية  أو فرض شرعي كالزكاة 
فهو يفء فيشمل ثروات الدولة االسرتاتيجية  كالنفط والغاز واملعادن توزعه الدولة على ما يف هذا النص ألنه 

 3أشبه ابلفيء..

حمل حبثنا هذا ألان حبثناه ما له وما عليه يف مقام آخر لكن حمل الشاهد أن هذا التعليل جاء يف سياق  وليس
 توزيع الثروة يف حمور من أهم حماور املال العام ..

                                         
 (.الجبل غلظ عن وانحدر السيل مجرى  عن ارتفع ما: الجبل من والسرو. اليمن بأرض حمير منازل: حمير تنبيه )سرو

 (.والقرى  الريف من حولها ما: البلدة )سواد

 (.99: ص) للشيرازي  الفقه أصول في اللمع 2

 (354/ 2) المفتين وعمدة الطالبين وقد وسع الفقهاء الفيء حتى أدخلوا أمورا قال النووي روضة 3
 الفيء في

 ار،الكف من بلد أهل عليه صولح وما الذمة أهل وجزية أصابهم، لضر أو خبرهم سمعوا إذا المسلمين من خوفا الكفار عنه جال ما فمنه
 وارث وال عندنا، الذمة أهل من مات من ومال الردة، على قتل أو مات من ومال اإلسالم، دار دخلوا إذا عليهم المشروطة تجاراتهم وعشور

 األموال المبعوثة بالرسالة إلى إمام المسلمين. بيروت ـ العلمية المكتبة ط 882/ 4 الصنائع بدائعله، ونص الكاساني أن منه 



وهذا يقودان إىل النظر يف قانون توزيع الثروة يف الفقه الشرعي لينكشف لنا جبالئية بينة القدر العظيم  
ة أو شكل من أشكال اجلهويئلة لتداول املال وتشاركه مع اجملتمع ككل ال مع فئة أو طبقة أو واملساحة اهلا
 النخبوية. 

وتديله  منافعة ا خنب حتتكر املال و إننا فعال أمام دستور عظيم ينقذ العامل من الدعاوى املختلقة اليت خيتلقه
 وتركزه وتراكمه يف طبقة ضيئلة من اخللق 

غبة األغىن يف العامل اليت تركزت يف أيدهم الثروة واملال بينما مليارات البشر يتقامسون املسحىت مسعنا عن املئة 
  6182 يفم ثروهت صايف سيدة 891 منهم ملياردير 8181 اجلزيرة قناة والفاقة .

 http://www.aljazeera.net/multimedia/infograph ترليون 2.6 تساوي

 81.9 إىل 6181 عام يف ارتفع العامل يف األثرايء عدد أن العاملية الثروات إبدارة متخصص تقرير ظهروأ
 https://www.traidnt.net/vb/traidnt %1.8 نسبته بنمو شخص مليون

 قيةب ثروات تفوق العامل أثرايء أغىن من املئة يف 8 ثروة إن احلكومية غري الربيطانية" أوكسفام" منظمة قالتو 
 .جمتمعة العامل

 على العامل ماءزع دافوس يف العاملي االقتصادي املنتدى قمة قبيل صدر الذي تقريرها يف أوكسفام وحثت
 .العامل ثروات امتالك يف املساواة عدم ملواجهة مناسبة إجراءات اختاذ

 من دءاب املصرفية السويسرية سويس كريدي شركة أجرته حبث من مواد تقريرها يف املنظمة واستقت
 .األول تشرين/أكتوبر

 .فقراأل العامل سكان نصف ثروات مجيع تعادل العامل، أغنياء أغىن من شخصا 26 ثروات إن املنظمة وقالت

 الضريبية ابملالذات يعرف فيما ضخمة مبالغ وهتريب الضغط، مجاعات عمل وانتقدت
http://www.bbc.com/arabic/business/2016/01/160117_wealth_world_ 

 قال ابن عاشور وهلذا كان من مقاصد الشريعة إدالة املال والعدالة يف توزيع الثروة 

 وحفظها، ووضوحها، رواجها،: أمور مخسة كلها األموال يف الشرعي واملقصد  (071/ 8) اإلسالمية الشريعة مقاصد
  .فيها والعدل وثباهتا،



 يهعل دل شرعي عظيم مقصد وهو. حق بوجه الناس من ميكن من أكثر أيدي بني املال دوران فالرواج
 .أخرى إىل يد من األموال انتقال يف التوثّق ومشروعية ابملال، املعاملة يف الرتغيب

الرواج بني  أيدي الناس شرعت املعامالت منها الزمة ومنها غري الزمة ومنها ما يعفى فيها  مث بني أنه ولعلة
 ... حىت قال  من الغرر ومنها ال يعفى حىت شرعت التجارات يف احلج

 وذلك. ب همكتس   على فيه حرج ال وجه على األمة يف عديدة أبيد املال انتقال   املقصود الرواج معاين ومن
 األمة حادآ على املال دوران فتيسري. املال أصحاب أموال من هلم تدفع اليت الَعَملة وأبعواض ابلتجارة
 ليهإ اإلشارة   ف همت شرعي، مقصد   واحد إىل واحد من متنقال   أو واحدة يد يف قارا   يكون أن عن وإخراجه

َ  د وَلة   َيك ونَ  اَل  َكي  : }الفيء قسمة يف تعاىل قوله من َغ ن َياء   بَ ني   - الدال بضم - فالدُّولة(. 6{ )م ن ك م   األ 
 أو ثال  م أبيه من البكر كاالبن غين من غين يتسلمه الفيء مال يكون كيال: أي وتعاقبه، املال تداول

 .صاحبه من الصاحب

ب   فراعت. لطيف بوجه هذا مقصدها إىل بلغت قد والشريعة  ماله يف تصادره فلم .به متتعه حق   املال ملكتس 
 مدة يف كمهح أحدمها حكمني املال حلالة فجعلت ابملال، الش ح   من النفوس جبلة يف هو ملا حيرجه بوجه
 أ.ه ....صاحبه موت بعد حكم ه والثاين صاحبه، حياة

لية نستطيع من نظرة كيف توزيع الثروة مما يعطينا  واالنساين وسأذكر حملة سريعة عن هذا التشارك اجملتمعي
بني اجملتمع وكتل املال املكنوزة يف خمتلف بيوت املال كانت بشكل الشراكة  اإلفادة يف تعزيزخالهلا 

 مؤسسات أوبنوك ...

ملوسوعة الفقهية ت بياهنا يف املفصل يف فقه العصر ادوقد تتبعتها وأودعتها املقدمة يف فقه العصر ملن أراد وز 
 التجديدية اليت نقوم هبا .

 سقات:وسأجعلها هنا يف ن

كرت يف مصرف اليت ذ  التسعة النسق الفرضي على الدولة وهو توزيع الثروة الفيئية على األصناف األول:  
وقد نقل اجلصاص اإلمجاع على هذا التعليل وعلى القسمة التساعية للفيء استنادا لقول عمر واتفاق الفيئ 

 الصحابة عليه قائال: 



 ملعىن همبعض استخراج كان وإمنا ،- السالم عليه - النيب عن نعلمه توقيف غري عن الواقع اإلمجاع وأما
 قسمة عمر واسأل كانوا قد الصحابة من معه ونفرا بالال أن) روي ما حنو يف إايه، الباقني واتباع التوقيف
 بيين يفصل ام وجل عز هللا كتاب يف وجدت قد: يوما هلم قال مث مرارا، فيه وراجعوه عليهم، فأىب السواد
 قوله إىل[ 7: احلشر{ ]وللرسول فلله القرى أهل من رسوله على هللا أفاء ما: }تعاىل قوله وهو وبينكم،
: احلشر{ ]املهاجرين للفقراء: }قال أن إىل[ 7: احلشر{ ]منكم األغنياء بني دولة يكون ال كي: }تعاىل
: فقال بعدهم جاء من ذكر مث ،[ 9: احلشر{ ]قبلهم من واإلميان الدار تبوءوا والذين} األنصار ذكر مث[ 1
 بني دولة يكون أن ومنع احلق، فيه كلهم هلؤالء جعل فقد ،[ 81: احلشر{ ]بعدهم من جاءوا والذين}

 مسعوا لماف( هلم شيء ال الناس آخر وبقي منكم، األغنياء لتداوله بينكم السواد قسمت ولو منكم، األغنياء
 إىل وافرجع إليه، ذهب ما على منها، الداللة موضع عن وإابنته هبا، احتجاجه صحة عرفوا عمر من ذلك
 .4رأيه على واتبعوه قوله،

ظهر من ومصارفها مثانية وهي تشكل أعظم ملة واألفراد وهي الثروة الزكوية و الد الثاين: النسق الفرضي بني
  .مظاهر التشارك العادل يف توزيع الثروة، وتوسيع دائرة التنمية

 الثالث: النسق الفرض األسري وهو املرياث والوصااي ونفقات ذوي القرىب 

الرابع : النسق الفرض احلقوقي اجملتمعي وأت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل وقد ذكر هللا أصنافا يف 
 سورة النساء 

 اخلامس: النسق الفرضي اإلنساين : كاالغااثت حال الكوارث 

 ملسبب: كالكفارت يف احلج واألميان والنذور السادس النسق الفرضي ا

 السابع: النسق التربري وهو اهلبات واألوقاف والصدقات والرعاايت املطلقة 

 الثامن: النسق االستثماري وهو سائر وسائل االستثمار التشاركي الذي يشكل النهضة اإلنسانية واجملتمعية 

 التاسع : النسق املبادرايت كإحياء املوات 

                                         
 ( 650/ 6) والمعتمد (99/ 4)و  (641/ 3) األصول في الفصول 4
. 



 

 ل الثاين: وتعاونوا على الب والتقوى األص

 وهذا أصل يف كل تعاون [.6]املائدة: وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان قال تعاىل:

وتنطلق من خالله أنواع التشاركات والتعاونيات والشراكات اخلدماتية والتنموية والعلمية خيدم املصاحل العامة 
 والرتبوية واالستثمارية واجملتمعية 

 ووجه االستدالل:

 األمر ابلتعاون على الرب التقوى وأدىن ما يدل عليه األمر املشروعية.-أ

 .ورود األمر على لفظي الرب، والتقوى، ومعىن الرب: اخلري -ب

إذا أطلق »،    و  (6)«وال أعلم تفس   ريا  أمجع منهن ألنه حييط جبميع ما قالوا: »(5)قال ابن منظور
   (7)تناول مجيع ما أمر هللا به 

إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى، والتقوى إذا أطلقت  »وهو يدل على ما تدل عليه التقوى ف 
 .(8) «كان مسماها مسمى الرب

وهو يش     مل  كل أمر يص     دق » إىل عموم املكلفني أفرادا  كانوا أو مجاعات . وهذا األمر متوجه 
إن الرب يتناول الواجب ، واملندوب إليه ، :» س             واء قيل  (9)«عليه أنه من الرب ، والتقوى كائنا  ماكان

 . (11)، أو أهنما مبعىن (10)«والتقوى رعاية الواجب 

                                         
 األفريقي املصري .( هو العالمة الكبري اللغوي النحرير حممد بن مكرم ابن منظور 5)
 ( مادة برر.طبعة دار إحياء الرتاث العريب، ومؤسسة التاريخ بريوت لبنان.8/871( لسان العرب لإلمام العالمة ابن منظور )6)
 .(7/826( جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )7)
 (.7/826( املصدر السابق)8)
 6/9فتح القدير للشوكاين  9

 0/886عطية احملرر الوجيز ال بن 10
 6/9انظر فتح القدير 11



مر والتقوى مع بعض         هم وهذا األمر ابلتعاون أفاملقص         ود أن اجلميع مكلف ابلتعاون على الرب ، 
 ابجلزء  إذا كان الفعل مندواب  » ن ألنه   إجياب يف اجلملة حبسب النظر الكلي ، ولو كان يف مستحب .

 (12)«كان واجبا ابلكل

(  13)عام والعام يكون عاما  يف األش       خاص  واألحوال واألزمنة واألمكنةفاألمر ابلتعاون على الرب 

خص أو قي  د بنص  من الكت  اب ، والس              ن  ة ، أو إمج  اع كم  ا هو مبس              و  يف علم مطلق  ا إال م  ا 
 (14)األصول

 ن فشملت املشروعية أنواع الرب، والتقوى.(15)و)أل( فيهما دالة على االستغراق -ج 

 : ومن هذا الرب التشارك اجملتمعي العادل للثروة

ر   ق َبلَ  و ج وَهك م   ت  َولُّوا َأن   ال رب    لَي سَ }وقد ذكر ذلك سبحانه يف قوله تعاىل :   َمن   ال رب    َوَلك ن   َوال َمغ ر ب   ق  ال َمش 
ّلل    آَمنَ  ر   َوال يَ و م   اب  خ   َوال َمَساك نيَ  َوال يَ َتاَمى ال ق ر ىَب  َذو ي بّ ه  ح   َعَلى ال َمالَ  َوآَتى َوالن ب يّ نيَ  َوال ك َتاب   َوال َماَلئ َكة   اآل 
د ه م  ب   َوال م وف ونَ  الز َكاةَ  َوآَتى الص اَلةَ  َوأَقَامَ  الرّ قَاب   َويف   َوالس ائ ل نيَ  الس ب يل   َواب نَ   يف   َوالص اب ر ينَ  َعاَهد وا إ َذا َعه 

نيَ  َوالض ر اء   ال َبأ َساء    [871 ،877: البقرة] ال م ت  ق ونَ  ه م   َوأ ولَئ كَ  َصَدق وا ال ذ ينَ  أ ولَئ كَ  ال َبأ س   َوح 

 األصل الثالث: الذي جمع ماال وعدده

َده   َماال   مَجَعَ  ال ذ ي} َلَده   َماَله   أَن   حَي َسب  ( 6) َوَعد   [0 - 6: اهلمزة{ ]َكال  ( 8) َأخ 
املال ما جعله هللا إال لقيام وإدارة احلياة واالنتفاع به على وجه اخلص  وص الش  خص  ي والعموم العائد على  -8

 لذلك قعد قواعد وقنن القوانني الكثرية يف اإلدارة املالية.السوق واجلمهور 
م  ا يش              م  ل حت  دي  د م  اهي  ة امل  ال واملن  افع وطرق التمل  ك واحلف  واإلدارة املع  امالتي  ة  ونعين ابإلدارة امل  الي  ة..

 ....واالستثمارية وتنظيم إنفاقه وتوزيعه

                                         
 8/688( املوافقات للشاطيب 12 (
-0/8996( نفائس األصول يف شرح احملصول لشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف طبعة الباز حتقيق عادل جمود ، على معوض ج13 (

 دار الفكر . 8/686. وشرح جالل احمللي على مجع اجلوامع مع حاشية املنهاج ج8992
 وما بعد ها  طبعة الرسالة . 8/817، والتحصيل من احملصول لسراج الدين األموي  802-800-8/806ظر أصول اجلصاص ( أن14 (
( املطبوع مع 8/088(انظر ش    رح اجلالل لس الدين حممد بن أمحد احمللي على م  مجع اجلوامع لإلمام اتج الدين عبد الوهاب الس    بكي )15)

 الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. حاشية العالمة البناين طبعة دار



 الطاعة هو ما ذكران أو بعضا منه. كما اختاره مفسرون وسبيل وهو هنا إمساك املال عن سبيل الطاعة. 
   وهو هنا له خصلتان:

فيف أو التثقيل يعطي ابلتخعلى كل وهو « مج ع»ويف قراء محزة ابلتشديد « مجع ماال»: من قوله تعاىل األوىل
 معىن تكديس األموال وكنزها.

ا أو إعدادا للنوائب.«  وعد ده»والثاين:   كما قال العلماء يف اآلية.كنزا وعد 
وهااتن اخلص     لتان تعطيان ذم ا ملثل هذا التعامل مع املالن ألنه احنراف عن مقاص     ده و ميد له عن منافعه يف 

 احلياة.
إن تكديس رأس املال يف اخلزائن فيه ضرر على السوق وعلى رأس املالن ألن سحب األموال من السوق مؤٍد 

من  ا على اليد العاملة والبطالة وما يرتتب عليهاإىل موجة من اجلمود التعاملي والركود التجاري وينعكس هذ
 فقر وأزمات ومشاكل جمتمعية كثرية.

 لينمو ال ليكنز ويرتاكم لبدا عّدا وعددا. ..لذلك فاملال وجد لينزل السوق
وتش    غل طاقات وعقول حينما ينزل املال إىل الس    وق ،وتقام من خدمات ، كم س    تبىن من مص    انع وش    ركات 

 التجاري.
وكل  حىت احلركة الش      رائية واملعمارية والس      ياحية... ويس      تفيد، املالك والعامل والتجار واملض      ارب  الكل ينعم

 شبكات املصاحل العامة واخلاصة تتحرك بتحرك املال 
 

الذي مهه اجلمع والعد وزايدة األرص         دة هبذه الطريقة  الس         لوك  املالك ... هذاذم هللا س         بحانه هذا  لذلك
من أس   باب حترمي الراب ألنه عبارة عن فائدة تراكمية أض   عافا مض   اعفة بدون منافع للناس اخلاطئة وهذا امللح  

 والسوق.
لذلك حيث وجد الراب وجد الكنز والشح والفقر ووجدت الطبقات  واملظامل املالية على حساب البسطاء وهم 

 افا مضاعفة زوهلذا وجدت األزمات العاملية يف ظل سيطرة بنوك املراابة أضع األكثر واألوسع.

إن هذا هو الس              بب الباعث على االكتناز ومجع احلطام بال إنفاق وال أداء «حيس           خ أن ماله أ لده» -
 للحقوق.

 ويستفاد منه أن معرفة الباعث أمر هام ملعاجلتهن ألن معاجلة األثر قد ال  دي.



حليايت مرتبط املاري مبعىن أن األمن اوالباعث هنا هو ابتغاء الس          المة ابجلمع املاري، أو بتعبري آخر بلو  األمن 
 وت.أي يبقيه حيا ال مي« حيسب أن ماله أخلده»ابملال ومجعه، وهذا تفكري ضحل جدا حىت قال السدى 

 اننية لذلك فالعقلية الكانزة عقلية سلبية عقيمة وأ ما أضعفها وأدوهنا..فإن العقلية إذا وصلت إىل هذا احلد 
رؤس األموال يف البنوك التقلي  دي  ة املعتم  دة على الف  ائ  دة فهي من جه  ة تطل  ب وه  ذا يف احلقيق  ة م  ا تقوم ب  ه 

 األمن املاري من اخلسارة واألضرار ولو على حساب الطرف اآلخر 
 ومن جهة تقوم على أساس عدم اإلنتاجية 

 ومن جهة اثلثة تقوم على املنفعة احملضة لذاهتا 
الق وال ض    مري وهذا ما حاربته الش    ريعة فقام الس    وق على إنه متحور حول املادة وأثرها على الذات بدون أخ

التش      ارك املنافعي وحتمل اجلميع الربح واخلس      ارة والش      فافية واملص      داقية اليت أمر هبا الش      رع والبعد عن الغ  
 واخلداع والتدليس والغرر واجلهاالت اليت قد تفيد جانبا لكنها تضر ابآلخر وابجملتمع أيضا .

ادع عن ه  ذه القطيع  ة بني امل  ال وتش              غيل  ه واالكتف  اء بتولي  د النقود من النقود ابملراابة ل  ذل  ك ج  اء النهي الر 
 واستغالل احتياجات الفرد واجملتمع ..

  ..بردع وزجرهكذا هبذا التعبري الشديد يبطل كل هذه التصرفات « كال» -7

احملور الثاين: املعوقات املؤثرة يف مسرية الفقه املايل اإلسالمي املعاصر أتثريا منهجيا مما ينعكس على 
 تعزيز شراكته وحتقيق أهدافه 

 مل الشرع أن جلميعا عليه ويتفق به يقطع والذي منه، قريب هو ما أو املنصوص فوق الراب علة يف التوسع -
 :التحرمي نزول عند نوعان وهو قطعية، بنصوص حرمه وإمنا الراب، علة على سنة يف وال قرآن يف ال ينص

 يف حيصل عنو  ومنه. قطعا حمرم فهذا القرض، على مشروطة بفائدة يقرضه أن وهو الديون، راب: األول النوع
 ربوية دةزاي بشر  مضى ما على زايدة أج له يستطع ومل السداد وقت جاء فإن للدين، السداد وجوب وقت
َعاف ا الرّ ابَ  ك ل وا  َت   الَ  آَمن وا   ال ذ ينَ  أَي َُّها ايَ ) تعاىل قوله يف املقصود من وهو قطعا، حمرم وهذا الدين، على  َأض 

 (.881:عمران آل( )مَُّضاَعَفة  

 وهي التواتر، حد بلغت أحاديث يف عليها منصوص ستة أصناف يف وهو والنسيئة، الفضل راب: الثاين النوع
 .وامللح والتمر، والشعري، والرب، والفضة، الذهب،



 وهي هاهنا، اءاآلر  وتشعبت تفرقت وقد الشخصي، ابالجتهاد والعلة للمنا  ختريج سواه وما ثبت، ما هذا
 هذا أصبح ىتح كثرة حتصى تكاد فال تشاعيبها وأما الفقه، مطوالت يف مسطورة قوال عشر أربعة إىل راجعة
َطع ما حملريةوا واملضيقة والضيقة واملعسرة العسرة األقوال من وفيه الفقه، أبواب وأعقد أصعب من الباب  أنه ي  ق 
 هذه يف اإلابحةو  العفو أصل على والقائم واملشقات احلرج ورفع التيسري على القائم التشريع أصل خالف
ت الَف ا ف يه   َلَوَجد وا   اّلل    َغري    ع ند   م ن   َكانَ  َوَلو  ) هللا وصدق األبواب،  (.16:النساء( )َكث ري ا اخ 

ا أنعكس على مم املاري العصر لفقه أصال وجعلوه العصر الكثري يف هذا واالختالف اخلالف هذا تلقف وقد
 .مهمات من التعامالت وهذا ال شك مؤثر على حضور الفقه املاري وشراكته يف الواقع 

 .مضى ما على التخريج قاعدة -6

 املعاصرة املعامالت من عليها خترج فما أصال، املالية الفقهية اآلراء من مضى ما كل جعل عن انبثقت وهذه
 العقود صور على فابلتوق وسلم عليه هللا صلى ورسوله هللا يتعبدان مل إذ ،وهذا ليس جبيد  منعت، أو أجيزت
 كانت إن الإ جديد لعقد صورة أي تصح ال حبيث غريها استجداد ومنع الفقهاء، عليها نص اليت القدمية
واالستفادة  قواعد ومقاصد الشريعةتلك بل الواجب هو التوسط والبدء ابلنظر يف الكتاب والسنة و  وفق على

مما سطره فقهاؤان العظام مما ينطبق أو يقارب الصورة الواقعة يف عصران مع مالحظة اختالف الوقائع 
على منتوج تلك  صاراالقتمنهجيتهم يف النظر دون  وااللتفات إىل املعاين يف تنزيلها واالهتمام ابالستفادة من

 وقد حصل التحري يف كثري من املسائل املعاصرة نتيجة إلشكالية التخريج الفقهي على الوقائع يف غري املنهجية
واقعنا ومن املعلوم أن النازلة قد  مع شبها من كل ابب وهذا الشبه يتنازع املسألة ويتنازع معه املتنازعون من 

 صورة واحدة من صور اإلجارة املنتهية ابلتمليك هاء املخرجون وانظر إىل الفق

  امللك نقلل جديد عقد بال مباشرة ابلتمليك العقد ينتهي أن: األوىل الصورةكيف  اذبتها األنظار 

 زمن أو سعر وضع ةاإلجار  يف يراعي املؤجر ألن اللف  يف وإجارة املعىن يف بيعا تكون أن تشبه الصورة فهذه
 . حمضة هبة وال تربعا وليست امللكية انتقال مقابل ما مصلحة أو

  املعاصرين أقاويل اضطربت وهنا

  لأللفاظ ال للمعاين العقود يف العربة ألن بيع هو قدمنا كما قال من فمنهم



  بيع حقيقتها يف االجارة ألن بيعة يف البيعتني من فهو وإجارة بيع هو قال من ومنهم

 . ابهلبة منتهية إجارة هو قال من ومنهم

  للشافعية اخالف اجلمهور عند معتربة وهي الشهرية القاعدة حسب  على املعىن فغلب بيع أنه قال من أما

  هبة ال بيع فهي أبلف هذه وهبتك قال من مسألة يف سوى اعتبارها عدم يف

 ينفسخ فال( الثمن ) األقسا  عن ختلف فإذا العقد مبجرد املشرتي إىل امللك به ينتقل البيع أن عليه ويرد
 حال التخلف عن يف بيعا ال إجارة تكون فإهنا احلال واقعهذا العقد يف  خبالف التسليم على جيرب بل العقد
  غرر وهذا ابلشرو  الوفاء حبسب وإجارة بيع بني مرتدد فالعقداألداء 

 . الرتدد هذا مثل تقبل اجلعالة ألن أشبه لكان جعالة جعلناه ولو

  بيعة يف بيعتني عن هنى لعموم ممنوع وهو بيعة يف بيعتني هي قال من أما

 (660/ 6) بشار ت الرتمذي سنن

: قال رةهري أيب عن سلمة، أيب عن عمرو، بن حممد عن سليمان، بن عبدة حدثنا: قال هناد، حدثنا - 8688
 .بيعة يف بيعتني عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هنى

 .مسعود وابن عمر، وابن عمرو، بن هللا عبد عن الباب ويف

: قالوا لمالع أهل بعض فسر وقد العلم، أهل عند هذا على والعمل. صحيح حسن حديث هريرة أيب حديثو 
 فإذا البيعني، أحد على ارقهيف وال بعشرين، وبنسيئة بعشرة، بنقد الثوب هذا أبيعك: يقول أن بيعة يف بيعتني
 هللا صلى النيب هني معىن ومن: الشافعي قال منهما أحد على العقدة كانت إذا أبس فال أحدمها على فارقه
 ري وجب فإذا كذا،ب غالمك تبيعين أن على بكذا هذه داري أبيعك: يقول أن بيعة يف بيعتني عن وسلم عليه

 توقع ما على منهما واحد كل يدري وال معلوم، مثن بغري بيع عن يفارق وهذا داري، لك وجب غالمك
 صفقته عليه

 

 



 بل حمضة يستل اهلبة أن لوال فظاهر جديد عقد بدون تلقائيا ابهلبة منتهية إجارة هي  قائال  أجازها من أما
 اإلجيار ذاهب تنتفع املؤسسة إذ طويال اإلجيار يكون كأن ذلك مقابل منفعة أو ، املثل أجر على عوض مقابل
 .الطويل

 وهي للثواب بةابهل الفقهاء عند تعرف ما وهي بعوض هبة فكانت اجلهتني هاتني أحد مقابل اهلبة فكانت
 .األمر حقيقة يف معاوضة

 .قريب الصورة هذه يف ابجلواز والقول

 فهذه صورة واحدة وقع فيها اخلالف يف التخرجيات.

 .واجلهالة ابلغرر املعاملة حترمي يف التوسع -3

 قطعيا، رماحمل والقمار امليسر وهي املقامرة، نوع من هي اليت واجلهالة الغرر: قسمني عن خيرج ال النوع وهذا
 .واحلصاة واملنابذة املالمسة ببيع يعرف كان ما ومنه

 يتسامح ال رضر  عليها ترتب جهالة أو غرر كل وضابطها الفاحشة، اجلهالة أو الشديد الغرر: الثاين والقسم
 .مبثله

 كاملضاربة ودالعق من أمهات ألبطلنا وإال بوجوده، املعاملة ببطالن للقطع مدخل فال القسمني هذين غري أما
 .ذلك وغري والسلم واملزارعة واملساقاة

 :ومنها املاليات، يف املسائل أمهات يف الضعف وشديدة ساقطة أحاديث على العتماد -4

 كالئابل الكالئ» حديث: قلت ساقط الضعف شديد وهو ،«ابلدين والدين ابلكاري الكالئ» حديث( أ
 واملعاصرين واملتاخرين املتقدمني من وحذاقه ونقاده احلديث حفاظ اتفق وجه، من يصح ال «ابلدين والدين
 املستدرك يف رجهفأخ الراوي اسم يف تصحيف بسبب تصحيحه يف احلاكم ووهم. كذلك وهو تضعيفه، على
 وقد حققت الكالم عليه يف حواشي املقدمة يف فقه العصر  .6806 برقم

 يف ذلك توبسط خرجته وقد احملدثني، إبمجاع وساقط ابطل وهو «راب فهو نفعا جر قرض أي» حديث( ب
 .الوظيفي الفقه



 .الضعف شديد وهو «غريه إىل يصرفه فال» حديث( ج

 معاصرة وعقود معامالت من وعسروا ومنعوا حرموا وكم ،جعلت لدى البعض أصال  األحاديث فهذه
 .ابطلة وهي هبا، مستدلني

 وعدم راب،ال: وهي ،ستة موانع أبحد إال معاملة أي إبطال يصح ل الشديدين والتتبع ابلستقراء -5
 اخلاص، أو العام ررالض ومانع بيعها، يراد اليت العني حترمي ومانع الشديد، والغرر القمار، ومنه وامليسر الرضى،
 .ستة صارت مستقال قسما الغرر جعلنا وإن موانع ستة فهذه

 وحبثٍ  رٍ حت عن ذلك عرفت وقد أبدا، هذه عن خترج ال واملعامالت البيوع يف النصوص مجيع أن ووجدت
 .واستقراءٍ  وتتبعٍ 

 يف ىالبلو  هبا تعم مما مهمات ملنع أصال الفن أئمة كبار بني صحتها يف خمتلف أحاديث جعل -2
 .املعاصرة املعامالت

 خترج وال القطعية، الشرعية األصول على املسائل تبقى بل أصال،  عل فال للصحة الرتجيح أو التسليم وعند
 .اجلانبني يف قواي احتماال وحسنها ضعفها حيتمل اليت األحاديث هذه مبثل عنها

 مالك كان بل عليه، سنة أو كتاب من دليال أجد ومل الس َلم مال رأس تقدمي اشرتا  عليه دليل ال ومما -7
 16وإن كان رأس املال عرضا فإنه جيوز أكثر عند أكثر أصحابه بدون شر . أايم، لثالثة تخريه جبواز يفيت

 قائال: أن التعجيل استحسان فقط يف صورة العروض  _  (867/ 86) للسرخسي املبسو _ وهلذا بني السرخسي

 واستحساانن قياسا شرطا فيه التعجيل يكون داننري أو دراهم املال رأس كان إذا فنقول املال رأس تعجيل فأما
 - هللا رسول هيلن جيوز ال وذلك ابلدين الدين بيع هذا فيكون العقود يف يتعينان ال والداننري الدراهم ألن
 عروضا املال أسر  كان إذا فأما ابلنسيئة النسيئة: يعين «ابلكالئ الكالئ بيع عن» - وسلم عليه هللا صلى
 شرطا يكون االستحسان ويف شرطا يكون ال أن القياس شرطا التعجيل يكون هل
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 ،د السلمة على عقنياملعاصرة املب والعقود املعامالت  كل صور يف الشر  هذا البعض جعل فقد هذا ومع
 وهذا حيد من سعة هذه املعاملة اهلامة يف جمال التمويل اإلسالمي.

 فال غريه ماأ الصحيحني، يف مذكور الطعام يف القبض فإن ،جيري يف هذا السياق مما مسألة القبض  ومما
 اهب،مذ سبعة على وغريهم األربعة األئمة من القدامى العلماء فيه اختلف ولذلك دليل، فيه يصح

 ومعلة، شاذة للفظةا هذه ألن يصحن ال استدالل «تقبضه حىت تبعه فال شيئا بعت إذا» حبديث واالستدالل
 وإمنا ،«عندك ليس ما تبع ال» هي -حزام بن حكيم حديث بصحة التسليم عند- الصحيحة واللفظة
 معترب فهاضع يف فاخلالف هذا ومع شعيب بن عمرو حديث من هلا شاهد لوجود فقط اللفظة هذه صححنا
 .الفن علماء كبار ذلك قرر كما معلة مضطربة فهي

 حديث هعلي دل ما منها والصحيح كثرية، أقوال على القبض اشرتا  يف العلماء أقوال اضطربت ولذلك
 ديثح إخراج عن ومسلم البخاري أعرض ولذلك شيء، كل يف ال الطعام، يف االشرتا  وهو الصحيحني،

 رقهط تتبعت وقد عندمها، إعالله قوة العتبار إال ذلك وما به، لالستدالل حاجتهما شدة مع القبض
 .ذلك يف ومسلم البخاري إليه ذهب ما أرجحية فوجدت وشواهده

ولسنا بصدد مناقشة األقوال لكنا نفتح انفذة لالطالع والبد هنا من اإلشارة إىل أن من منع التصرف قبل 
 البد أن يقف على حتقيق اخلالف يف سنده والبد أنالقبض مستدال حبديث )هنى عن ربح ماال يضمن ( 

 الك مع أن ضماهنا على امل حيرر معىن ربح ماال يضمن، هلذا جاز تجري املنافع عند األربعة من املستأجر

 كان إن لقبضا قبل آلخر املأجور إجيار للمستأجر: "العدلية األحكام جملة يف جاءبل حىت قبل قبض العني 
 (612) مادة" فال منقوال كان وإن عقارا،

 على املسألة ذهه وخرجوا ابلشراء، لآلمر الوعد عليه َوَخر جوا ابلوعد، اإليفاء ميكن النظر فيه كذلك  مما -1
 الوعد أن عن البعض  غفل فقد كذلك، األمر وليس ال؟ أو ابلوعد الوفاء جيب هل يف العلماء أقوال بعض
ف وا  ) ابلنص الوفاء واجبة والعقود عقد، يف ض مّ نَ  ل ع ق ود   أَو   (.8:املائدة( )اب 

شر  مكتوب وهلذا جعل العلماء اليف إطار عام ملفوظ أو .ابلوعد عقد ألنه بل وعد، ألنه ليس هنا فالوفاء
 السابق للعقد كاملقارن وهذا منه.



 ف اإلسالمية والشراكة اجملتمعية احملور الثالث:  دمات املصار 

البنوك واملصارف اإلسالمية لقيامها على تعليمات الشريعة اإلسالمية ولتمويلها للمشاريع املتوسطة 
والصغرية ولقيامها على اجلانخ األ القي وبنائها على أساس العدل يف الغرم والغنم ، ولتنوع وسائل 

ماية املالية يف ن نظام احلطرق متويلها و دماهتا ولتشديدها يف محاية املال اليت تديره منطلقة من ذلك م
 الشريعة هلذه األسباب وغريها استطاعت 

ية وأدى حتريك عجلة التنممسامهتها يف اجتذاب رؤس األموال واملد رات وإعادة تشغيلها مما أسهم يف 
إىل اشرتاك طبقات اجملتمع املختلفة يف هذه التنمية إبشراكها يف عمليات التمويل واستفادهتا من 

رعاايت والتسهيالت املختلفة اليت تقدمها البنوك اإلسالمية وفيما يلي بيان أهم هذه اخلدمات وال
 األمور يف نقاط 

   دمات املصارف اإلسالمية بعض النقطة األول: 

اليت تعزز الشراكة واملسؤلية اجملتعية من  الل تقدمي التسهيالت واخلدمات والتمويل والرعاايت 
 ب إلبراز هذا اجلانخ على سبيل اإلضاءة وليس اإلحاطة كلم عن حملات من هذا الباوسنت

  اخلدمات العامة

 

 خدمات التوكيل ابلتعاقد ابلوكالة عن العميل ، و احلف  خدمات ومنها 

 تنظيم االكتتاب وهلا األجرة بدون أجرة الضمان ، 

 ترتيب عملية تتعهد ابالكتتاب مع طرف آخر وهلا أجرة ال أجرة التعهد ، 

 ومنها الدراسات واالستشارات ، 

 صرف الرواتب، خدمات احلساابت اجلارية واالستثمارية والتحصيل والدفع، 

 وهلا تقدمي خدمات جمانية ألصحاب احلساابت على أال تكون مشروطة أو ملحوظة يف احلساابت اجلارية 



 ري يف حف  اخلزانة ، ومنها خدمات خزائن االماانت أبجرة وهي أمني ال تضمن إال ابلتعدي والتقص

 ومنها خدمات البطاقات ، وحساب الزكاة والكفاالت والشيكات وغريها 

 وجيوز أخذ أجر مقطوع أو نسبة من حمل اخلدمات

 .من التسهيالت يف فقه املالو 

 احلواالت وهلا صور معاصرة  كالسحب على احلساب اجلاري ابلشيك 

 السحب على املكشوف اعتبارا ابحلوالة املطلقة 

 الشيكات السياحية 

 الكمبياالت إذا كان احمليل وهو  الساحب مدينا للمسحوب له املستفيد وإال فهي توكيل ابلقبض 

 ومنها التظهري بشرو  .

 ومنها التحويالت املصرفية

 اخلدمات التمويليةالنقطة الثانية : 

 االستصناع 

قد صناعي يشجع وميول اجملال الصناعي ويعطي فرصة كبرية لتمويل املشاريع الصغرية إن االستصناع ع
 واألصغر والوسطى .

مة وال شك أن له دورا كبريا يف خدوفيه مرونه وسعة من خالل تعجيل رأس املال أو تجيله أو تقسيطه 
 املقاصد املالية والتنموية واجملتمعية 

 ال أو بني أصحاب امل  بني رب املال وأصحاب اخلرباتفهي عقود استثمارية  الشراكةو املضاربة وأما 

ورجال املال  ةمع شرحيتني إجتماعيتني  أهل اخلرب فهو هبذا جييقوم على الشراكة يف الغنم والغرم واملسؤلية 
 الته ..االذين هم حباجة إىل األمن االستثماري أبيد خبرية ترفع مستوايت الربح وتزيد من فرصه وتنوع جم

 وتوزع فيه اخلسارة ابلعدل على حسب رأس املال ابلنسبة للشركات 



 وتوزع فيه األرابح حبسب االتفاق يف اجلملة ألهنا قائمة على املال والعمل والضمان على تفاصيل يف املسألة 

تجارية مع ال املالح  يف هذه العقود املرونة والسعة يف إطالق اليد إلدارة العمل مبا جرت عليه األعراف و
تجاري زايدة يف توسيع دائرة النشا  ال التغاضي عن أنواع من الغرر قد ال يتغاضى عن مثلها يف غريها ..

 وتوسيع حركة املال مما ينعكس على السوق واليد العاملة وتضاؤل حصول اخلسارة 

قد جديد وسعر أساس ع تقوم علىواليت أوسع أنشطة البنوك  أحد اليت هي الجارة املنتهية ابلنظر إىل و 
السوق بعد انتهاء عقد اإلجارة مع شرط اخليار للمشرتي وقد خترج يف صور على أهنا  هبة مستقلة أو 

 غريها من األنظار الفقهية.

 خترج عن الصورة النمطية اليت متارسها بعض البنوك التقليدية وهبذه الحرتازات وحنوها 

 الشراكة واملسؤلية بي املؤسسات املالية وطاليب التمويل د إدالة املال ويعزز صحمصلها خيدم مق و

هو عقد من عقود األماانت قائم على الوضوح والشفافية يف بيان سعر السلعة  ابلشراءلآلمر املراحبة وعقد 
 وما قامت به وما أضيف إليها من املصروفات املباشرة 

وقد فصل الفقهاء يف مجيع املذاهب ما يدخل يف الثمن وما ال يدخل حبسب أعرافهم وواقعهم وحنن نستفيد 
من منهجيتهم يف معاجلات الواقع قبل أن نستفيد يف اسقا  املسألة على الواقع عند التطابق أو التقارب 

 الشديد أو عدم الفارق كما يسميه أهل األصول 

آللية دعمت آالفا من  املشاريع الصغرية واألصغر واملتوسطة كما يقول الباحثون يف والبنوك اإلسالمية هبذه ا
-وهؤالء الذين أشران إليهم من قبل، والذين مل يتمكنوا خبالف البنوك التقليدية يف هذا ) هذا اجملال

من احتياجاهتم التمويلية من البنوك  %8من احلصول على أكثر من  -كما تسرد تقارير رمسية
 . 17(قليدية فيما عدا حاالت استثنائية جدا كاهلند مثال اليت توري حكومتها اهتماما فائقاالت
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 جانخ رعاية التبعات والزكوات النقطة الثالثة: 

البنوك اإلسالمية واملؤسسات املالية اإلسالمية البد أن تكون توظف مكانتها خلدمة حقوق الشرائح _8
 ن آليات معينة ميكن هلا أن متارسها وتقوم هبا ذلك مالضعيفة يف اجملتمع وحتث على 

فالزكاة مثال اليت هي حق الفقراء ومتثل مصدرا وحقا فرضيا شرعيا يتعرض لتقصري ابلغ بشكل عام يف ترتيبه 
وحسابة وتنسيق اجلهود يف إخراجه واستهداف الشرائح املستحقة وميكن للبنوك اإلسالمية التشارك يف بعض 

ريية ويكون دورها حث أصحاب رؤس األموال املودعني واملستثمرين على إخراج الزكاة هذا مع املؤسسات اخل
سنوية تصل على أس ام اس خروجا من قول هللا تعاىل )وال حيض على طعام  رسالةوأدانها وأضعفها 

 املسكني ( )خذوه فغلوه مث اجلحيم .(

 وهذا يدل على أن املسؤلية على جمتمعية وليست فقط على عاتق جهات خريية أو الدولة فقط 

فالبنوك اإلسالمية واجب عليها املشاركة يف خدمة هذا الفرض العظيم مبا يتناسب مع عملها يف الصريفة ومبا 
 خيدم اجملتمع ...

 بن إبراهيم املالكيني على فتوى أيب عبد هللا بن انفع وحممد ا شر  التربع اخلريي__6

 (827: ص) اإللتزام مسائل يف الكالم حترير

 تلزمه، لشر اب الصدقة أن عليها صدقة فالسرية عليها تسرر أن المرأته شر  فيمن  دينار البن املدينة ويف
 ابع فيمن أيضا   ينةاملد يف انفع والبن ابلشر ، صدقة هلا وكانت عتقه ينفذ مل اختذها أن بعد أعتقها إن وأنه
 بقوله ريدي كان فإن تلزمه الصدقة أن فيها فخاصمه عليك صدقة فهي خاصمتك إن وقال ، سلعة رجل من
 أه  املذهب، يف املشهور خالف دينار ابن قول مثل فهو عليه هبا حيكم أنه تلزمه الصدقة أن

  

 النقدي  والوقف صورة الوقف_4

 سأتكلم هنا عن أنواعه فقط وما ميكن للبنوك اإلسالمية فيه من الدور 

 .جيوز عقارا ويدخل معه منقوالته على نية البقاء



وجيوز وقف املنقول ولو اتبعا )اجلمهور بدليل وقف منقوالت املسجد زمن الصحابة وشر  احلنفية لوقف 
 املنقول جراين عرف(، 

  االنصاري صاحب زفر وابن تيمية (لالقرتاض واالستثمارووقف النقود )فتوى حممد عبد هللا 

  ووقف سهم وصك استثماري مباح وعند التصفية يستبدل بثمنه مثله.
وجيوز وقف املشاع قبل القسمة أم ال ومن طلب القسمة أجرب املمتنع ولو كان مما ال يقبل فيه القسمة وجيعل 

 مثن البيع يف مثله وقفا . 

 )ينظر تفصيله(. وحق االرتفاق وحق التعلي فيما مل ينبوجيوز وقف طبقة بناء 

زمن األجرة وتعود بعدها للمؤجر فإن منع من إعادة التأجري فال وكذا وقف املنافع من مالكها ابستئجار  
 وقف .

 الوسائل والتعاون بشىتيف السعي فيه واحلث عليه  وما علمنا عليه ابألمحر ميكن للبنوك اإلسالمية املشاركة
 الباب العظيم من أبواب التنمية. خدمة هلذا اجلهات ذات العالقة مع 

ووضع مقرتحات على اجلمعية العمومية وال شك أنه سينتج عنه إثراء التشارك يف خدمة الوقف يف خمتلف 
 اجملاالت .

 

  مقرتحات النقطة الرابعة:

 تمعية الرعاية للمبادارت اجمل و لتمويل البثثيمما نقرتحه هنا على البنوك اإلسالمية الهتمام اب_

 متويل املشاريع التعليمية و الشراكة التعليمية و 

بدون أي صيغة من الصيغ املعروفة كالتورق وحنوها  بل عمال بقوله تعاىل )إن هللا أيمر القرض احلسن و 
 ابلعدل والحسان( مع أ ذ الضماانت الكافية للسداد.

رض على املتمثلة يف االهتمام برعاية البيئة اليت وضعها هللا لالانم وإصالحها فالشراكة يف التنمية البيئية و _
العامل اإلنساين كله ومن وسائل هذا احلف  رعاية ما يعزز احلفاظ على البيئة وإصالحها وترشيد النهم 



ستثمار من الاالستثماري والصناعي الضار ابلبيئة وأييت هنا دور البنوك اإلسالمية يف التمويل والرعاية وا
  خالل بيئة آمنة على األرض اليت جعلها هللا أمانة أبيدان لالستخالف

فرض املتمثلة يف تنمية االنسان لتهيئته للنهوض احلضاري والقيام بالتنمية اجملتمعية أييت هنا كذلك و_
 االستخالف يف األرض 

ية والشبهة بعدا عن الصور لبنوك لتخلص من العقود النمطية كما  ريه بعض الوندعو البنوك اإلسالمية 
  الربوية والعينة والذرائع واحليل املوصلة إىل احلرام بصورة احلالل

  معالجات نمطية العقود
من النمطية توكيل املؤسسة لآلمر ابلشراء عنها وتكون العقود ابمسه حينئذ فإن أودعت الثمن يف حسابه ف

 مث تبادل االشعارات من العميل بتنفيذ الوكالة ومن املؤسسة بتنفيذ البيع ومن زادت النمطية والصورية 

لذلك البد من اختاذ كافة الطرق اليت تفصل بني العميل وبني املؤسسة يف شراء السلعة وينبغي أن توكل 
املؤسسة طرفا آخر يف الشراء والقبض عنها. وهذا مؤد إىل فصل الضمانني )املؤسسة واآلمر ( ضمان 

 ؤسسة مبجرد دخول السلعة يف ملكها وقبضها حقيقة أو حكما امل

  (681ومن مث بيعها على اآلمر ابلشراء  )ص

ارتبا  عقدي بني العميل اآلمر والبائع األصلي وقد بت فيها معيار األيويف ابملنع  من النمطية أن يوجدو 
 662حىت ال يؤل العقد إىل قرض ربوي  610

 ن البائع هلا طرف اثلث غري العميل أو وكيله فال جيوز حينئذ دفعا للعينةأن تتأكد أوجيخ على املؤسسة 
 والصورية ومثلها لو كانت اجلهة املوردة مملوكة لآلمر أو أكثر من النصف . 

بني املورد األصلي واآلمر مع أنه جيوز لكن البد من التحري حىت ال مترر   ويف حالة وجود قرابة أو زوجية
 (66يل كما صدر بذلك فتوى بيت التمويل الكوييت )رقم العملية لصاحل العم

 

  ثانيا : بعض صور المنع لماذا



_ يف التأجري من الباطن جيوز للمستأجر ذلك ألنه ملك املنفعة فلماذا يقيد بشر  عدم منع مالك العني 8 
أرى إعادة النظر والبحث فيها ألن من ملك املنفعة ملك التصرف فهل جيوز تقييد التصرف يف األمالك  ..

 فيها على أي وجه ال ال يضر . 
 وأين الضرر من التأجري ابلباطن سوى هوس وجشع بعض املالك ...

 وقد فصل فيه ابن القيم ونقله عن ابن تيمية عليه_ ومن السلم ال جيوز أن يكون الدين رأس مال السلم 6
 رمحة هللا 

 يف اجمللس وقد تقدمومنه أيضا الزامية دفع راس مال السلم 

 (668/ 0) قدامة البن وانظر ماذا قال ابن قدامة املغين

 بتأخري رجخي ال معاوضة ألنه شرطان ذلك يكن مل ما وأكثر، وثالثة يومني قبضه يتأخر أن جيوز: مالك وقال
 .اجمللس آخر إىل تخر لو ما فأشبه سلما، يكون أن من قبضه

  التوثق ألموال الناس بأنواع من الضمان النقطة الخامسة :

 وهذا من أهم ما عزز الثقة ابلبنوك اإلسالمية فمن هذه على سبيل العد واملثال ال احلصر والشرح.

خطاب الضمان واالعتماد واحلصول من املدين على شيكات وسندات ألمر حتصل  عند التخلف أو تعاد 
 إليه عند األداء 

والتربع جلرب اخلسارة عمال مبذهب ابن انفع وابن دينار )أبو حممد عبد هللا بن انفع وعبد الرمحن بن دينار 
صاحب كتاب املدينة ومساه الباجي حممد بن دينار فإن كان هو فهو اإلمام الكبري من أصحاب وقرانء مالك  

 (18كما يف الديباج

                                         
 (855/ 6) المذهب علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج 18

 الجهيني دينار بن إبراهيم بن محمد
 وهب بن عنه روى هرمز وابن مالكا   وصحب وغيرهم عبيد أبي بن ويزيد عقبة بن وموسى ذئب أبي بن عن يروي هللا عبد أبو موالهم
 .وغيرهم مسلمة بن ومحمد الزهري مصعب وأبو
 أهل فقهأ والمغيرة هو كان: حبيب بن قال. وعناية رواية بالعلم له فاضل   فقيها   وكان وبعدهما العزيز وعبد مالك مع المدينة أهل مفتي وكان
 اثنتين سنة توفي. هرمز بن على مالك مع ودرس دينار بن من أفقه مالك أصحاب في رأينا ما: والشافعي أشهب قال. ثقة وهو المدينة
 ومائة وثمانين



 ا بقي من األسهم ، د ابالكتتاب فيمهعومنها ضمان االكتتاب أو الت

 والضمان النقدي االبتدائي والنهائي يف املناقصات 

 وهام  اجلدية 

 وكذلك مبلغ العرابن 

 حق اسرتداد العني املباعة عند اإلفالس 

 جيوز اشرتا  حلول األقسا  مجيعها إذا تخر املدين املماطل عن السداد وعليه قراراجملمع 

 واالستصناع وعقود التوريد وليس يف الديون وعليه قرار اجملمع  ةجيوز الشر  اجلزائي يف املقاول

التعهد ابلتربع جلرب خسارة االستثمار من طرف اثلث حسب قرارا اجملمع وهو التزام ابلتربع وهو جائز  
 882ص

  806حق البائع يف فسخ البيع املؤجل لالخالل إبداء الثمن خالفا للحنفية  ص

 861ملركزي للحصول على السيولة بدال من القرض بفائدة .ص_فتح حساب استثماري للبنك ا

 861_ ال جيوز أخذ عموالت على جمرد التسهيالت ص 

جيوز للمؤسسة أن حتصل من العميل اآلمر ابلشراء على ضمان كفالة حسن أداء البائع األصلي ابلصفة _
 الشخصية للعميل ال بكونه آمرا )يف حالة إذا كان هو من عني البائع(

 611_ال يشمل التعويض على الفرصة الضائعة بل على الضرر الفعلي 

 612منع عموالت التسهيالت واالرتبا  ص 

 ( إال أن تشرت  الرباء ة 680تضمن املؤسسة العيوب اخلفية القدمية اليت تظهر بعد العقد )اآلمر 

  دون التلف أو نقص الكمية

اليت افتتحنا ببعضها مما أدى إىل بناء جسور الثقة  وألن البنوك اإلسالمية جذبت رؤس املال لألسباب
 البد من ترسيخ التعامل اإلسالمي يف كل تعامالت البنوك لرتسيخ هذه الشراكة وتوسيعها ف والشراكة معها



 اواحلمد هلل أول وآ ر  هذه حملات نسأل هللا أن نكون قد وفقنا يف بياهنا 

 

 

 

 

 

 

 


