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عبـدالوهـاب الطـويل
awahab.altaweel@gmail.com  

على خطى األمم المتقدمة
التقدم  من  امل�ستوى  هذا  اإىل  املتقدمة  ال��دول  و�سلت  كيف   .. نف�سه  منا  الواحد  ي�ساأل  ما  كثريًا 
التكنولوجيا  اأ�سواق  على  تهيمن  جعلها  الذي  ال�سر  وما  احلياة؟  جماالت  من  كثري  يف  والنهو�ض.. 
التجارب  واإج��راء  والتخطيط  التفكري  يف  ال��دول  هذه  عليها  تعتمد  التي  العقول  وهل  العاملية؟ 
واالختبارات ثم الو�سول اإىل ما نراه باأعيننا من منتج نهائي نتحدث عنه نحن بانبهار كبري .. هل 
هذه العقول  تختلف عن عقولنا؟ وملاذا ال ت�سعى بالدنا العربية للو�سول اإىل ما و�سلت اإليه هذه 
الدول على الرغم من االإمكانات الكبرية التي حتظى بها ماديًا وب�سريًا؟ وهل ميكن لنا بالفعل اأن 

نحقق ذلك.. وكيف؟
اإذا اأردنا اأن جنيب عن هذا ال�سوؤال املهم علينا اأن ن�سّلم بدايًة باأن �سانع هذا التقدم هو االإن�سان، 
اأن  الظروف  عليه  فر�ست  الذي  االإن�سان  عن  يختلف  ال  املتقدمة  البالد  يف  املوجود  االإن�سان  هذا 
يعي�ض يف دولة متخلفة، فكالهما اإن�سان، ولكن الفرق بينهما يكمن يف كيفية االهتمام بعملية بناء 
وتاأ�سي�ض هذا االإن�سان .. ذهنيًا وفكريًا وبدنيًا.. واجتماعيًا اأي�سًا، وم�ساعدته للو�سول اإىل هدفه 
وهو  النجاح،  اأ�سباب  كل  بتوفري  ت�سجعه  فالدولة  يريده،  الذي  امل�ستقبل  يف  طموحاته  وحتقيق 

بدوره يجتهد للو�سول اإىل الهدف الذي ر�سمه لنف�سه وامل�ستقبل الذي يحلم به.
االأ�سا�ض  االإن�سان، فهي  االأوىل يف حياة  التعليم  التي نتحدث عنها تبداأ مبراحل  النجاح  واأ�سباب 
الذي يقوم عليه البناء، فكلما كان االأ�سا�ض �سحيحًا كان البناء قويًا �ساخمًا ال تهزه ال�سدمات وال 
توؤثر فيه الهزات، اأما اإذا كان االأ�سا�ض �سعيفًا كان البناء واهنًا وه�سًا وقاباًل لالنهيار مع اأي هزة 
بلده  وحاجة  لطموحه  منا�سبًا  قويًا  �سحيحًا  بناوؤه  كان  اإذا  االإن�سان،  وهكذا  �سغرية..  كانت  واإن 
�سخ�سية قيادية  بناء  الهدف وهو  بنجاح نحو حتقيق  ينطلق  ف�سوف  املعا�سر،  وواقعه  وجمتمعه 

ناجحة قوية ت�سهم بدورها يف بناء دولة قوية والنهو�ض بها.
اإن البناء احلقيقي لالإن�سان يجب اأن يقوم على اأ�س�ض علمية �سحيحة ودقيقة، هذه االأ�س�ض حتتاج 
العام  االإط��ار  ت�سع  التي  فهي  موؤ�س�ساتها،  بكافة  الدولة  قوامها  متكاملة،  منظومة  اإىل  بدورها 
ت�سع  التي  وهي  واجلامعات،  املدار�ض  تن�سئ  التي  وهي  والعملية،  النظرية   .. التعليمية  للعملية 
التعليمية  االإدارات  لكافة  املختلفة  الربامج  املعلمني واالأ�ساتذة، وت�سع  الدرا�سية، وتوفر  املناهج 
كله  والدولة.. هذا  للمجتمع  اإطار احلاجة احلقيقية  التخ�س�سات يف  الدولة، وحتدد  يف مناطق 
اأن يتم من خالل درا�سات م�ستفي�سة ومتوازنة توفر احتياجات الدولة القوية .. ع�سكريًا  يجب 
و�سيا�سيًا و�سناعيًا وزراعيًا واجتماعيًا .. اإلخ، بحيث توؤّمن الدولة مقدراتها وموقعها بني الدول، 

ويف نف�ض الوقت توفر للمواطن احتياجاته وطموحاته يف العي�ض الكرمي.
وتتخلف  وترتاجع  العلم،  بتطور  تتطور  واملجتمعات  االأمم  اأن  يوؤكد  وحديثًا  قدميًا  الواقع  اإن 
اأي  يف  ح�سارتها  بناء  يف  اأمة  اأي  عليه  تعتمد  الذي  االأ�سا�ض  هو  فالعلم  واجلهل،  االأمية  بانت�سار 
ع�سر، ومواكبة كل ما هو جديد ومتطور، فالدول املتقدمة مل تكن لت�سل اإىل هذا التقدم املذهل 

لو مل تهتم بالعلم والعلماء، وت�سع حتت اأيدي الباحثني واملبتكرين كل مقومات التقدم والنجاح.
الطريق،   اأول  على  اأقدامنا  ن�سع  كيف  نبحث  اأن  علينا  ولكن  هوؤالء،  من  اأقل  ل�سنا  اأننا  املوؤكد  من 

فلدينا من العقول والكفاءات واالإمكانات ما يوؤهلنا الأن نكون اأف�سل بكثري مما نحن عليه االآن.

  1٧٥ د جملة ا  المملد 



في دائرة الضوء )ص ٥٢(

 كيف يتخلص المسلم من المال الذي 
اكتسبه من حرام؟

العلماء يؤكدون أن باب التوبة من الكسب الحرام 
مفتوح أمام كل من أقدم على هذا الفعل، وأن اهلل 

سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا أخلص توبته هلل 
وعزم على عدم العودة إلى المعاصي.

تقرير )ص ٨(

نمو قوي بقطاع الصيرفة اإلسالمية 
باإلمارات

 تحليل أجرته “االقتصاد اإلسالمي” ألداء القطاع 
المصرفي اإلسالمي خالل الشهور التسعة األولى 

من عام 2018 أظهر أن المصارف اإلسالمية اإلماراتية 
المساهمة العامة حققت نتائج إيجابية سواء في 

األرباح أو الموجودات أو الودائع مقارنة بنتائج عام 2017.

حوار )ص ١٤(

تطوير التعليم خطوة مهمة لتحقيق 
النهضة االقتصادية

الدكتور محمد عيد حسونة، أستاذ االقتصاد بجامعة 
األزهر، أكد على ضرورة التعاون والتضامن بين الدول 

العربية، واالنتقال باالقتصاد العربي إلى االقتصاد 
المعرفي أو الرقمي وهذا يتطلب قاعدة تعليمية 

صحيحة تخدم هذا الهدف.

دراسة )ص ٢٠(

 المعايير الشرعية والمهنية الحاكمة 
للصناعة المالية اإلسالمية )1(

 الدكتور كمال توفيق حطاب، أستاذ الفقه المقارن 
بجامعة الكويت، يتناول معايير الرقابة الشرعية في 
الصناعة المالية اإلسالمية، كما يتناول معايير بازل 

بسلبياتها وإيجابياتها على المؤسسات المالية 
اإلسالمية.

دراسة )ص ٢٦(

 نمط الحياة اإلسالمي وآثاره 
االقتصادية - الزكاة نموذجًا )1(

الدكتور رمضان عبداهلل الصاوي، األستاذ بكلية 
الشريعة والقانون بجامعة األزهر، يتناول نمط 

الحياة االقتصادي في الفكر اإلسالمي، وكذلك في 
الفكر المعاصر، كما يتناول دور الزكاة في محاربة 

البطالة، ونظرة اإلسالم إلى العمل.

 واحة االقتصادي )ص ٥٨(

 التأصيل الفقهي للتبعية والغلبة
الدكتور محمد عبدالحليم عمر يتناول الرأي 

الفقهي في قاعدتي التبعية والغلبة، مشيراً إلى 
أنهما معتبرتان في الفقه اإلسالمي، ولكن ال يمكن 

االعتماد عليهما في حل مشكلة تداول الصكوك.

 مجلـة اقتصـادية إسالميــة متخصـــصة تصدر عن
بنــك دبــي اإلســـالمي، دبــي - اإلمــارات العــربية المتحــدة

المحــتــويات

رئيس هيئة التحرير
محمـد سعيــد الشريف   

المراسالت واإلعالنات
هاتف: 80 210٧ )4( ٧1ا+
هاتف: 42 210٧ )4( ٧1ا+

ص.ب: 88ا12 - دبي، اإلمارات العربية المتلدة
E-mail: aliqtisad.alislami@dib.ae

الموقع االلكتروني

الفيسبوك

www.aliqtisadalislami.net

/Aliqtisadmag

تابعونا على

التخلص من الكسب الحرام

ال�سلوكيات  م��ن  اأ���س��ك��ال��ه  بكل  احل���رام  الك�سب  اأن  �سك  ال 
جرمية  وهي  االإ���س��ام،  حرمها  التي  واملمار�سات  اخلاطئة 
ابُتلي بها بع�س النا�س ممن اأغرتهم مباهج الدنيا و�سعفت 
نفو�سهم اأمام مغريات احلياة وفتنة املال.. ومن هوؤالء من 
اإىل اهلل ويبحث  العودة  يتمادى يف غّيه، ومنهم من يريد 
عن و�سيلة للتخل�س من تلك االأموال التي اكت�سبها بطريق 
غري م�سروع ولكنه ال يعرف الطريق التي ي�سلكه لتطهري 
تعاىل  �سيقبل اهلل  وه��ل  االأم���وال اخلبيثة،  ه��ذه  م��ن  ماله 

توبته اإذا ما اأراد اأن يعود اإىل ر�سده واإىل تعاليم دينه.
باأن  ال�سوؤال  هذا  عن  يجيبون  االإ�سامية  ال�سريعة  علماء 
القراآن الكرمي ن�س يف كثري من االآيات على اأن باب التوبة 
اإىل اهلل مفتوح اأمام هوؤالء الذين �سولت لهم اأنف�سهم الوقوع 
يف جرمية الك�سب احلرام ومنها اأكل اأموال النا�س بالباطل، 
فاحلق �سبحانه وتعاىل يقول )قل يا عبادي الذين اأ�سرفوا 
على اأنف�سهم ال تقنطوا من رحمة اهلل اإن اهلل يغفر الذنوب 
)وهو  ويقول   ،53 الزمر  الرحيم(  الغفور  هو  اإن��ه  جميعاً 
الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن ال�سيئات ويعلم ما 
تفعلون( ال�سورى 25.. ولكن قبول التوبة له �سروط - كما 
واآمن  تاب  ملن  َلغفار  )واإين  �سبحانه  يقول  العلماء،  يقول 

وعمل �ساحلاً ثم اهتدى( طه 82.
اإىل علماء ال�سريعة  وين�سح العلماء كل امل�سلمني باللجوء 
واحل���رام،  احل���ال  ق�سايا  يف  ب��اآرائ��ه��م  لي�ستنريوا  الثقات 
يكون  اأن  اهلل  اإىل  ال��ت��وب��ة  اإىل  يتطلع  م��ن  ك��ل  وي��ط��ال��ب��ون 
�سادقاً يف مق�سده، واأن تكون توبته ن�سوحاً ال يعود بعدها 
اإىل ارتكاب مثل هذه االأفعال، واهلل �سبحانه وتعاىل ال يغلق 

باب التوبة اأبداً.
احل���رام،  الك�سب  ق�سية  ط��رح��ت  االإ���س��ام��ي«  »االق��ت�����س��اد 
من  االإن�سان  جمعها  التي  االأم���وال  من  التخل�س  وكيفية 
طرق غري م�سروعة، وهل ميكن ملقرتف هذه اجلرمية اأن 
يتوب اإىل اهلل .. وما �سروط هذه التوبة؟ .. وكانت اإجابات 

العلماء حا�سمة يف هذه الق�سية..)اقراأ �س 52 (

) المحــرر (
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ولنا كلمة

 جميع اللقوق ملموظة
لمملة االقتصاد اإلسالمي 2018© 

ماينشر بالمملة يعبر عن رأي كاتبه
وال يعبر بالضرورة عن رأي المملة.

طبعت في مطبعة بنك دبي اإلسالمي
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)رويرتز( : �أظهرت در��سة �أجرتها 
»توم�سون رويرتز« �أن قطاع �لتمويل 

�لإ�سالمي منا بن�سبة 11% على �أ�سا�س 
�سنوي يف 2017، ويتجه ملو��سلة �لنمو 
بدعم من منتجات �أ�سو�ق �ملال وتبني 

�لتكنولوجيا �ملالية.
وقدرت �لدر��سة �أن �لقطاع متثله �لآن 

1389 �سركة مالية تتو�فق معامالتها مع 
�ل�سريعة �لإ�سالمية يف 56 دولة، باأ�سول 

�إجمالية قيمتها 2.4 تريليون دولر.
وماز�لت �لبنوك �لإ�سالمية حتوز ن�سيب 

�لأ�سد يف �لقطاع، بن�سبة 71 باملئة من 
�إجمايل �لأ�سول، لكن منوها يظل �سعيفًا 

عند %5.
يف �ملقابل، �أظهرت �لدر��سة �أن منتجات 
�لأ�سو�ق �ملالية مثل �ل�سكوك �لإ�سالمية 

و�سناديق �ل�ستثمار �لإ�سالمية حققت 
�أد�ء �أف�سل، حيث منت بن�سبة 9% و%16 

على �لرتتيب.
و�سكلت �سوق �ل�سكوك ما قيمته 426 
مليار دولر من �ل�سفقات �لقائمة يف 

2017، مع �إ�سد�ر 19 دولة �سكوكًا �سيادية 
بقيمة �إجمالية 85 مليار دولر.

وتظل ماليزيا �أكرب �سوق لل�سكوك يف 
�لعامل، وهي تفتح �أبو�بها �لآن �أمام 
�مل�ستثمرين �لأفر�د، بينما �أ�سافت 

�ل�سعودية 26 مليار دولر يف �إ�سد�ر �سكوك 
جديدة بالأ�سو�ق �ملحلية و�لدولية. 

كواالملبور - �أعلن جمل�س 
�خلدمات �ملالية �لإ�سالمية عن 

تعاونه مع بنك �إندوني�سيا 
�ملركزي للتنظيم �مل�سرتك لندوة 

عامة وور�سة عمل عن �ل�سمول 
�ملايل و�لتمويل �لإ�سالمي بتاريخ 

11 دي�سمرب 2018 يف �سور�بايا 
- �إندوني�سيا. و�سيكون �سعار 

�لربنامج »تو�سعة �لآفاق 
�لقت�سادية وتقليل فجو�ت 

�لدخل من خالل �لتمويل 
�ل�سمويل: حل �لتمويل 

�لإ�سالمي«، وي�ستهدف �لربنامج 
حت�سني فهم �مل�ساركني عن 

�أن�سطة �ل�سمول �ملايل يف �لتمويل 
�لإ�سالمي �لتي تدعم �أهد�ف 
�لدول �ملن�سبة على �حلد من 

�لفقر وتوليد �لدخل.
�سيتكون �لربنامج �لذي ميتد على 

مدى يوم كامل من جل�ستني، 
ت�ستمل �جلل�سة �لأوىل على كلمة 

رئي�سة يتبعها حلقة نقا�س بعنو�ن 
»�إطالق عقال �لفر�س 

�لقت�سادية و�لتمكني ل�سبل عي�س 
جديدة: مقرتح �لتمويل 

�لإ�سالمي«. و�أما �جلل�سة �لثانية 
ف�ستكون خم�س�سة لور�سة عمل 
فنية تفاعلية عن معاجلة ق�سية 

�ل�سمول �ملايل من خالل �لتمويل 
�لإ�سالمي بناًء على �أحدث 

�لإر�ساد�ت �ملطورة من قبل 
جمل�س �خلدمات �ملالية 

�لإ�سالمية. و�ست�سعى �لندوة �إىل 
�إثارة روؤى جديدة عن �لعتبار�ت 

�لت�سغيلية و�لتنظيمية �ملتعلقة 
بتقدمي منتجات وخدمات مالية 

�سمولية متفقة مع �أحكام 
ا  �ل�سريعة ومبادئها خ�سي�سً

للجهات �لفاعلة يف �ل�سناعة.
وتتمثل �أهد�ف �لندوة وور�سة 

�لعمل يف �لآتي:
- حتديد �حللول �ملالية �ملتفقة 

مع �أحكام �ل�سريعة ومبادئها 
�لر�مية �إىل تعزيز �لنمو �ل�سمويل 
و�إيجاد فر�س �لعمل يف �لقت�ساد 

�لدويل يف �سوء �لتحديات 
�ملعا�سرة.

- حتليل در��سات حالة عملية 
و�أمثلة حقيقية ل�ستخد�م �آليات 
مالية متفقة مع �أحكام �ل�سريعة 

ومبادئها يف �ملوؤ�س�سات، 
و�ملنتجات و/�أو �خلدمات �لتي 

تدعم �أهد�ف �ل�سيا�سات 
�لقت�سادية �لأو�سع �ملن�سبة على 

�حلد من �لفقر و�ل�سمول �ملايل.

 بنك مصر : ٧.8 مليارات جنيه إجمالي المحفظة 
االئتمانية بقطاع الصيرفة االسالمية

 مصرف أبوظبي اإلسالمي يتيح تملك 
األسهم لغير المواطنين بحد أقصى %2٥

ارتفع حجم �ملحفظة �لئتمانية 
بقطاع �ل�سريفة �لإ�سالمية �ىل 
7.8 مليار جنيه يف نهاية �سهر 
يونيه 2018 بزيادة بلغت 2.1 

مليار جنيه عن �لعام �ملايل 
�ل�سابق يف جمال �لت�سهيالت 
�مل�سرتكة و�ئتمان �ل�سركات 

و�مل�سروعات �ل�سغرية و�ملتو�سطة 
ومتناهية �ل�سغر و�لتجزئة 

�مل�سرفية تركز �أغلبها يف 
قطاعات �حلديد و�ل�سلب 

و�ملقاولت و�لأغذية و�مل�سروبات 
و�ل�ستثمار �لعقاري و�لو�ساطة 

�ملالية.

وقامت فروع بنك م�سر 
للمعامالت �لإ�سالمية )كنانة(، 

بتوقيع بروتوكول تعاون مع 
�لأكادميية �لعربية للعلوم �ملالية 
و�مل�سرفية بهدف متويل طالب 
�لأكادميية يف �سد�د م�ساريف 

�لدر��سات �لعليا )برناجمي 
�ملاج�ستري و�لدكتور�ة �ملهنيني يف 

�إد�رة �لأعمال( من خالل منتج 
مر�بحة �لتعليم و�لذى يتم 

تقدميه من فروع بنك م�سر 
للمعامالت �لإ�سالمية )كنانة(.

ويتيح بنك م�سر من خالل 
بروتوكول �لتعاون؛ ح�سول طلبة 

�لدر��سات �لعليا بالأكادميية 
�لعربية للعلوم �ملالية و�مل�سرفية 
و�مللتحقني بربناجمي �ملاج�ستري 

و�لدكتور�ة �ملهنيني يف �إد�رة 
�لأعمال على متويل م�ساريف 

�لدر��سة �خلا�سة بهم من خالل 
منتج مر�بحة �لتعليم ب�سروط 
مي�سرة ومعدل عائد مميز مع 
�عفائهم من �لر�سوم �لإد�رية 

للتمويل. هذ� وجتدر �لإ�سارة �أن 
�سبكة فروع �ملعامالت �لإ�سالمية 

ببنك م�سر )كنانة( تقوم 
بتقدمي باقة م�ستحدثة من 

منتجات �لتجزئة �مل�سرفية 
�لإ�سالمية و�لتي تتو�فق مع 
�أحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية 

وحتت ��سر�ف هيئة �سرعية، 
وت�سمل منتجات مر�بحة �ل�سيارة 

ومر�بحة �حلج و�لعمرة لتي�سري 
تاأدية منا�سك �حلج و�لعمرة 

بالتق�سيط، مر�بحة �ل�سلع 
�ملعمرة ل�سر�ء �ل�سلع �ملعمرة 

بالتق�سيط، مر�بحة �لرحالت 
�ل�سياحية لتق�سيط �لرحالت 

�ل�سياحية، ومنتج مر�بحة 
�لتعليم. هذ� وُتقدم منتجات 
�ملر�بحة �ملتنوعة باأعلى ن�سبة 

متويل ت�سل �ىل 100% ومبعدل 
عائد تناف�سي مع �إمكانية 
��ستفادة �لأقارب من تلك 

�ملنتجات، هذ� بالإ�سافة �ىل 
توفري منتج ح�ساب �لتوفري 
�ل�ستثماري و�سهاد�ت بنك 

م�سر للمعامالت �ل�سالمية 
)ذ�ت �لعائد �ل�سهري، �لربع 

�سنوي(.

 تفاهم بين »دبي لتطوير االقتصاد 
اإلسالمي« ومركز التحكيم

وقع كل من مركز دبي لتطوير �لقت�ساد �لإ�سالمي و�ملركز 
�لإ�سالمي �لدويل لل�سلح و�لتحكيم، �أم�س، مذكرة تفاهم على 

هام�س �لقمة �لعاملية لالقت�ساد �لإ�سالمي 2018 �ملنعقدة يف 
دبي، �نطالقًا من حر�س �لطرفني على تعزيز �أو��سر �لتعاون 

�ملهني مبا يخدم �ل�سناعة �ملالية �لإ�سالمية بجو�نبها �ملتعددة، 
�إذ تتحد �أهد�ف �لطرفني يف جعل �لقت�ساد �لإ�سالمي م�ساهمًا 
�أ�سا�سيًا يف �لنمو و�لتنوع و�ل�ستد�مة �لقت�سادية حمليًا و�إقليميًا 

ودوليًا.
وو�سعت مذكرة �لتفاهم �ملوقعة �إطارً� مرجعيًا لتفعيل �آليات 
�لتعاون �مل�سرتك بني �ملركزين بغية خلق �سر�كة بّناءة حتقق 

�لأهد�ف �ل�سرت�تيجية �مل�سرتكة �لتي تهدف �إىل ن�سر �لثقافة 
�لعلمية و�لقانونية �ملتعلقة يف �ملعامالت �ملالية �لإ�سالمية، وكذلك 

بحث �سبل �لتعاون يف تعزيز قطاع �لقت�ساد �لإ�سالمي. 

اأعلن م�سرف �أبوظبي 
�لإ�سالمي ح�سوله على 

مو�فقة �ملجل�س �لتنفيذي 
لإمارة �أبوظبي بال�سماح لغري 

�ملو�طنني بتملك �أ�سهم 
�مل�سرف بن�سبة ل تتجاوز 

25% من ر�أ�س �ملال.
و�أ�ساف �مل�سرف يف �إف�ساح ل�سوق �أبوظبي �ملايل �أن ذلك ياأتي 
يف �سوء �ملادة )7( من �لنظام �لأ�سا�سي، و�لتي تن�س على �أن 
جميع �لأ�سهم ��سمية ويجب �أن يكون 75% من �لأ�سهم مملوكة 

بالكامل ملو�طني �لدولة، بينما يجوز متلك غري �ملو�طنني 
لالأ�سهم بن�سبة ل تتجاوز 25% .. ويبد�أ �لعمل بتنفيذ ذلك 

�عتبارً� من 19 نوفمرب �جلاري.

 تعاون بين مجلس الخدمات المالية 
اإلسالمية وبنك إندونيسيا المركزي

 التمويل اإلسالمي ينمو 
بمعدل 11% عام 201٧

أخبــــــار
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أخبار البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

  ا1٧ د جملة ا  المملد   1٧8 د جملة ا  المملد 



 100 مليار دوالر 
معامالت التمويل 

اإلسالمي عبر »ناسداك 
دبي للمرابحة«

تخطت معامالت �لتمويل �لإ�سالمي عرب من�سة نا�سد�ك 
دبي للمر�بحة 100 مليار دولر، ما يعك�س �سعبية �ملن�سة 

بني �مل�ستخدمني من �ملوؤ�س�سات و�لأفر�د. وبلغت قيمة 
�ملعامالت 28.8 مليار دولر خالل �لفرتة �ملنق�سية من 

2018 بزيادة 23% مقارنة بالفرتة نف�سها 2017. 
وقال ه�سام عبد�هلل �لقا�سم، رئي�س جمل�س �إد�رة 

�لإمار�ت �لإ�سالمي ونائب رئي�س جمل�س �لإد�رة 
و�لع�سو �ملنتدب لبنك �لإمار�ت دبي �لوطني: 

»جتاوزت معامالت �ملر�بحة حاجز 100 مليار دولر 

خالل �أ�سبوع �لقت�ساد �لإ�سالمي، �لذي ي�سهد 
�حتفال دبي بالإجناز�ت �لعديدة يف جمال �لتمويل 

�ملطابق لل�سريعة. كما ��ست�سافت دبي خالل �لأ�سبوع 
مناق�سات ب�ساأن كيفية تطوير �لقطاع«. 

وقال حامد علي، �لرئي�س �لتنفيذي لنا�سد�ك دبي: 
»ي�ستفيد عمالء �ملوؤ�س�سات �ملالية �لتي تقدم خدمات 

مطابقة لل�سريعة من �ملز�يا �لتي تتمتع بها من�سة 
نا�سد�ك دبي للمر�بحة من �سرعة وكفاءة و�سفافية 

وثبات تكلفة �ملعامالت.

 »القيمة المضافة« تفرض تحديات جديدة على البنوك اإلسالمية

قال عبد�لإله بلعتيق، �لأمني 
�لعام ملجل�س �لبنوك و�ملوؤ�س�سات 

�ملالية �لإ�سالمية، �إن »فر�س 
�سريبة �لقيمة �مل�سافة �سيفر�س 

عدة حتديات على �ملوؤ�س�سات 
�ملالية �لإ�سالمية لاللتز�م 
بالنظام �ل�سريبي، بتعديل 

عملياتها و�أنظمتها و�أ�ساليبها 
�لرقابية، وهو ما �سيرتتب عليه 

تكاليف ت�ساف �إىل هيكل ر�سوم 
�خلدمات«.

و�أ�سار بلعتيق - يف ت�سريحات 
لل�سحافيني على هام�س �إطالق 

�لربنامج �لتنفيذي لإد�رة 
�لأعمال �إىل �أن »فر�س �ل�سريبة 

على منتجات �لبنوك 
�لإ�سالمية، كالإجارة و�ملر�بحة، 

�سيوؤثر على ربحية تلك 
�ملوؤ�س�سات وميزتها �لتناف�سية، 
مقارنة بنظري�تها من �لبنوك 

�لتقليدية«.
ولفت �إىل �أن »جتارب بع�س 

�لدول ذ�ت �لنظام �ل�سريبي 
�ملزدوج �أو �ل�سر�ئب �ملرتفعة 

ت�سري �إىل �أن تطبيق �لنظام 
�ل�سريبي �سيوؤدي �إىل زيادة 

حدة �ملناف�سة و�رتفاع �لأ�سعار 
بالن�سبة �إىل �ملالية �لإ�سالمية، 
ويتعنّي على �ل�سناعة �أن تو�جه 

هذ� �لتحدي ب�سكل جدي«.
وعن ��ستحد�ث معايري جديدة 

خا�سة بطريقة �حت�ساب 
�ل�سر�ئب، �أو�سح �لأمني �لعام 

ملجل�س �لبنوك و�ملوؤ�س�سات 
�ملالية �لإ�سالمية »�أن �ملو�سوع ل 

يتعلق بوجود معايري. �مل�سكلة 
تكمن يف تطبيق �سريبة �لقيمة 
�مل�سافة �لتي ظلت من �لق�سايا 

�ل�سائكة عند �لبنوك �لإ�سالمية، 

رغم من وجود تطبيقات قدمية 
خا�سة بها«.

وعن تاأثري �لتكنولوجيا �ملالية 
»�لفينتك« على �لتوظيف يف 

�لبنوك، قال: »�ستعيد 
�لتكنولوجيا �ملالية هيكلة 

�لوظائف يف �لقطاع �مل�سريف، 
من حيث ��ستقطاب �خلرب�ت يف 

�لتكنولوجيا �ملالية و�للجوء �إىل 
تقلي�س نحو 3% من �ملوظفني 

�ملوؤ�س�سات، و��ستحد�ث وظائف 
جديدة تو�كب �لتطور �لتقني يف 

�لقطاع«. 

 481 مليار دوالر حجم 
التجارة البينية في الدول 

الرئيسة لـ»التعاون 
اإلسالمي«

�سجل حجم �لتجارة �لبينية للدول �لرئي�سة مبنظمة 
�لتعاون �لإ�سالمي يف �لعام �ملا�سي )2017( نحو 

481 مليار دولر، بن�سبة 74.6%، بينما �سملت تلك 
�لدول: �ل�سعودية، �لإمار�ت، م�سر، تركيا، 

�إندوني�سيا، ماليزيا، باك�ستان، عمان، �لعر�ق، 
و�إير�ن.

و�أظهر تقرير �لأمانة �لعامة ملنظمة �لتعاون �لإ�سالمي 
�ملزمع �أن �سايف حجم �لتجارة �لإ�سالمية �لبينية بلغ 

322.2 مليار دولر �أمريكي يف عام 2017، مقارنة 
بـ278.2 مليار دولر يف عام 2016، ب�سبب تقلب 

�أ�سعار �ل�سلع مبا يف ذلك �لنفط و�لتعدين و�ملنتجات 
�لغذ�ئية، و�رتفعت ح�سة �لتجارة �لإ�سالمية �لبينية 

من �لتجارة �خلارجية للدول �لأع�ساء يف منظمة 
�لتعاون �لإ�سالمي بن�سبة 6 % من 18.7% يف عام 

2016 �إىل 19.8% يف عام 2017.
وقال �لأمني �لعام �مل�ساعد لل�سوؤون �لقت�سادية يف 

منظمة �لتعاون �لإ�سالمي �ل�سفري حميد �أوبيلريو: �إن 
�أن�سطة �لتجارة �لإ�سالمية �لبينية �ت�سمت باتخاذ 

�إجر�ء�ت ومبادر�ت تعاونية يف جمال تعزيز �لتجارة 
ومتويلها وت�سهيلها وتاأمني �ئتمان �ل�سادر�ت. 

كواالملبور: �أعلن جمل�س �خلدمات �ملالية �لإ�سالمية 
عن ن�سر �لبيانات �ملتعلقة ب�سالمة �لأنظمة �مل�سرفية 

�لإ�سالمية ومنوها على م�ستوى �لدول للربع �لثاين 
من عام 2018 �ملتح�سلة من 21 دولة من �لدول 
�لأع�ساء يف جمل�س �خلدمات �ملالية �لإ�سالمية.

ومع ن�سر هذ� �لإ�سد�ر �حلادي ع�سر �ستكتمل 
�لبيانات �لربعية �ملتاحة للفرتة ما بني �لربع �لر�بع 
لعام 2013 �إىل �لربع �لثاين من عام 2018، و�لتي 
تعد جزًء� من م�سروع �ملوؤ�سر�ت �ملالية �لإ�سالمية 

�لحرت�زية و�لهيكلية �لتابع ملجل�س �خلدمات �ملالية 
�لإ�سالمية �لذي يجمع �لبيانات من: �أفغان�ستان، 

�لبحرين، بنغالدي�س، بروناي، م�سر، �إندوني�سيا، 
�إير�ن، �لأردن، �لكويت، لبنان، ماليزيا، نيجرييا، 

ُعمان، باك�ستان، فل�سطني، قطر، �ل�سعودية، 
�ل�سود�ن، تركيا، �لإمار�ت، و�ململكة �ملتحدة. ومن 

�ملز�يا �لتي جتعل هذ� �لإ�سد�ر خمتلًفا عما �سبقه، 
ت�سمني بيانات نافذة �إ�سالمية حتولت �إىل م�سرف 

متو�فق مع �ل�سريعة ب�سكل كامل من �أفغان�ستان، 
حيث مت حتويل �لنافذة �لإ�سالمية �إىل م�سرف 

�إ�سالمي يف �أبريل من عام 2018.
وقال �لأمني �لعام ملجل�س �خلدمات �ملالية �لإ�سالمية 
�لدكتور بلو لو�ل د�نباتا �إن »�لن�سر �ملنتظم لبيانات 

�ملوؤ�سر�ت �ملالية �لإ�سالمية �لحرت�زية و�لهيكلية منذ 
�نطالق �مل�سروع يف �أبريل من عام 2015، �أك�سب 

قاعدة �لبيانات تقديًر� عاملًيا بو�سفها قاعدة بيانات 
تتمتع بامل�سد�قية و�لت�ساق و�ل�سمول، حيث تغطي 

بيانات �مل�سرفية �لإ�سالمية �أكرث من 95% من �أن�سطة 
�مل�سرفية �لإ�سالمية �لعاملية، وجميع �لدول �لتي 

لديها قطاع م�سريف �إ�سالمي ذو �أهمية نظامية«، 
م�سريً� �إىل �أن »هذ� �مل�سروع قد دخل مرحلة جديدة، 

وذلك نظًر� لبدء �لأمانة �لعامة ملجل�س �خلدمات 
�ملالية �لإ�سالمية بجمع �لقو�ئم �ملالية �لتي تت�سمن 
معلومات �أكرث تف�سياًل عن قو�ئم �لدخل و�لأو�ساع 

�ملالية ح�سب �لدول، ومن �ملتوقع �أن يتم ن�سر �لقو�ئم 
�ملالية �ملف�سلة يف بد�ية عام 2019«.

ح�سل بنك دبي �لإ�سالمي، 
�أكرب بنك �إ�سالمي يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، على 
ثالث جو�ئز مرموقة، من بينها 

جائزة »�أقوى بنك يف �لعامل 
للخدمات �مل�سرفية �لإ�سالمية 

لالأفر�د« �سمن جو�ئز �خلدمات 
�مل�سرفية �لإ�سالمية لالأفر�د 

لعام 2018، وذلك تقديًر� 
لأد�ئه �ملتميز �سمن �لبنوك 

�لتي تقدم هذ� �لنوع من 
�خلدمات يف �أنحاء �لعامل. كما 
فاز �لبنك �أي�سًا بجائزة »�أقوى 

بنك للخدمات �مل�سرفية 
�لإ�سالمية لالأفر�د يف دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة« للعام 
�لر�بع على �لتو�يل، وجائزة 
»�ختيار �لنقاد للبنك �لأكرث 
�بتكاًر� يف جمال �خلدمات 

�مل�سرفية �لرقمية لالأفر�د«.
ونظمت �سركة »كامربدج �آي �إف 

�أنالتيكا« �لن�سخة �لر�بعة من 
جو�ئز �خلدمات �مل�سرفية 

�لإ�سالمية لالأفر�د يف دبي يوم 

21 نوفمرب �ملا�سي. وتهدف هذه 
�جلو�ئز �ل�سنوية �ملرموقة �إىل 

تكرمي �لأفر�د و�ل�سركات ممن 
�أظهرو� �لتز�مهم �لكبري يف 

قطاع �خلدمات �مل�سرفية 
�لإ�سالمية لالأفر�د و�أ�سهمو� 
ب�سكل لفت يف تطويره ومنوه 

وجناحه.  
و��ستندت عملية �لتحكيم 

جلائزة »�أقوى بنك للخدمات 
�مل�سرفية �لإ�سالمية لالأفر�د« 

�إىل حتليل دقيق للكفاءة يف 
�خلدمات �مل�سرفية �لإ�سالمية 
جتريه �سركة »كامربدج �آي �إف 

�أنالتيكا«، حيث �سنفت من 
خالله �أكرث من 130 بنك 

�إ�سالمي يقدم خدمات 
م�سرفية لالأفر�د. ويتوىل مهمة 

�إجر�ء �لتحليل فريق من كبار 
�خلرب�ء، لي�سبح معيارً� يف 

تقييم �أد�ء �لبنوك �لتي تقدم 
�خلدمات �مل�سرفية �لإ�سالمية 

لالأفر�د حول �لعامل، وياأخذ 
�خلرب�ء يف �لعتبار عدًد� من 
�لعو�مل �لتي ت�سهم يف تعزيز 

�إنتاجية �لبنك �لإ�سالمي 
وكفاءته من حيث �لتكلفة. ويتم 
�ختيار �لفائزين بجو�ئز �ختيار 

�لنقاد بدقة من قبل جلنة 
خمت�سة، تتاألف من رو�د خرب�ء 

�ل�سريفة �لإ�سالمية من جميع 
�أنحاء �لعامل.

 مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ينشر 
بيانات المصرفية اإلسالمية في 21 دولة 

بنك دبي اإلسالمي يفوز بجائزة “أقوى بنك 
في العالم للخدمات المصرفية اإلسالمية 

لألفراد لعام 2018”
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أخبار البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية

  180 د جملة ا  المملد   181 د جملة ا  المملد 



الشهور  العامة معدالت نمو قوية خالل  المساهمة  اإلماراتية  المصارف اإلسالمية  سجلت 
األرباح المحققة  النمو بشكل رئيس في مستويات  التسعة األولى من عام 2018، وتركز هذا 
مع نمو األصول )الموجودات( ورؤوس األموال والودائع والتمويالت في ظل التوسع المتسارع 

في تقديم الخدمات المالية اإلسالمية وانتشارها المتزايد في كافة أنحاء الدولة.
المصرفية  المنتجات  اإلقبال على  زيادة ملحوظة في  أنه تم تسجيل  وأكدت تقارير رسمية 
اإلسالمية من مختلف شرائح المجتمع، فازداد حجم التمويل الشخصي وتمويل السيارات 
المتوافقة  المصرفية  العمليات  وكافة  االستثمارات  وارتفعت  زادت  كما  العقاري،  والتمويل 
أكثر  خدمات  تقديم  إلى  والسعي  الحديث  التطور  مواكبة  إلى  ذلك  مرجعة  الشريعة،  مع 
المصارف  توليه  الذي  الكبير  االهتمام  إلى  باإلضافة  أكبر،  شرائح  احتياجات  لتلبية  تنوعًا 
اإلسالمية للتطوير التكنولوجي وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك مما 

زاد جاذبيتها ورفع ثقة العمالء المصرفيين بالقطاع المصرفي اإلسالمي.

إعداد : أحمد عبد المتاح

نمو قوي بالقطاع مع زيادة الثقة في خدماته

6,63 مليارات درهم أرباح المصارف اإلسالمية 
اإلماراتية المساهمة العامة في 9 شهور بنمو %11,5

نتائج إيجابية
»�لقت�سـاد  �أجرتـه  حتليـل  و�أظهـر 
�مل�سـريف  �لقطـاع  لأد�ء  �لإ�سـالمي« 
�ل�سـهور  خـالل  �لإمار�تـي  �لإ�سـالمي 
�أن   2018 عـام  مـن  �لأوىل  �لت�سـعة 
�لإمار�تيـة  �لإ�سـالمية  �مل�سـارف 
نتائجهـا  و��سلـت  �لعامـة  �مل�سـاهمة 
�سافيـة  �أرباحـًا  وحققـت  �لإيجابيـة 
مليـار�ت  �ل�سـتة  حاجـز  جتـاوزت 
درهـم للمـرة �لأوىل منـذ عـدة �سـنو�ت 
درهـم  مليـار�ت   6.63 �إىل  و�رتفعـت 
خـالل �ل�سـهور �لت�سـعة �لأوىل مـن عـام 

�لإ�سـالمية  �مل�سـارف  �أمـو�ل  روؤو�ـس 
�رتفـع  �لعامـة  �مل�سـاهمة  �لإمار�تيـة 
درهـم  مليـون  و647.4  مليـار  بقيمـة 
�إىل نحـو 19.8 مليـار درهـم يف نهايـة 
�ل�سـهور �لت�سـعة �لأوىل مـن عـام 2018 
مقابـل 18.16  مليـار درهـم يف نهايـة 
عـام 2017 بنمـو بلـغ 9.07%، يف حـني 
�مل�سـارف  لـدى  �لود�ئـع  �إجمـايل  قفـز 
درهـم  مليـار   343.77 �إىل  �خلم�سـة 
مـن  �لأوىل  �لت�سـعة  �ل�سـهور  نهايـة  يف 
بلـغ 18.12  بارتفـاع كبـري  عـام 2018 
مليـار درهم  بنمو بلغت ن�سـبته %5.57 

درهـم  مليـار�ت   5.95 مقابـل   2018
 2017 عـام  مـن  نف�سـها  �لفـرتة  خـالل 
درهـم  مليـون   680.92 بلغـت  بزيـادة 

.%11.45 ن�سـبته  بلغـت  ومنـو 
متكنـت  فقـد  للتحليـل  ووفقـًا  
مـن  �لإمار�تيـة  �لإ�سـالمية  �مل�سـارف 
�أ�سولهـا )موجود�تهـا( ب�سـورة  تنميـة 
مليـار   21.13 بقيمـة  ورفعتهـا  كبـرية 
درهـم، مما يظهر قـوة مركزها �ملايل، 
حيـث قفز �إجمـايل موجود�تها �ملجمعة 
يف  درهـم  مليـار   471.93 نحـو  �إىل 
نهايـة �سـهر �سـبتمرب عـام 2018 مقابل 

مقابـل 325.65 مليـار درهـم يف نهايـة 
.2017 عـام 

�لإ�سـالمية  �لبنـوك  ح�سـة  وبلغـت 
ن�سـبته  مـا  �لعامـة  �مل�سـاهمة  �خلم�سـة 
ود�ئـع  �إجمـايل  مـن   %19.89 نحـو 
بنهايـة  بالدولـة  �مل�سـريف  �لقطـاع 
�ل�سـهور �لت�سـعة �لأوىل مـن عـام 2018 
درهـم،  تريليـون   1.73 بلغـت  �لتـي 
نهايـة عـام 2017   مقابـل 20.01% يف 
مـن �إجمـايل ود�ئـع �لقطـاع �لتـي بلغـت 

درهـم. تريليـون   1.63
�إجمـايل  �أن  �لتحليـل  و�أظهـر 

عـام  نهايـة  يف  درهـم  مليـار    450.8
2017 بنمو بلغ 4.69% يف ت�سعة �أ�سهر، 
�لإ�سـالمية  �لبنـوك  حافظـت  حيـث 
�خلم�سة �مل�ساهمة �لعامة على ح�ستها 
�ملرتفعـة مبـا ن�سـبته نحـو 16.63% مـن 
�لعاملـة  �مل�سـارف  �أ�سـول  �إجمـايل 
تريليـون   2.84 بلغـت  �لتـي  بالدولـة 
درهـم مقابل ح�سة بلغت  16.73% يف 
نهايـة عـام 2017  مـن �إجمـايل �أ�سـول 
�لقطـاع �مل�سـريف �لإمار�تي �لتـي بلغت 

درهـم. تريليـون   2.69
�إجمـايل  �أن  �إىل  �لتحليـل  و�أ�سـار 

�لإ�سـالمية  �مل�سـارف  متويـالت 
�لإمار�تيـة �مل�سـاهمة �لعامـة �رتفـع �إىل 
بارتفـاع   درهـم  مليـار   296.27 نحـو 
منـو  بن�سـبة  درهـم  مليـار   15.71 بلـغ 
 280.57 مقابـل   %5.6 حـو�يل  بلغـت 
مليـار درهـم، حيـث ��سـتحوذت �لبنوك 
�لعامـة  �مل�سـاهمة  �لإ�سـالمية �خلم�سـة 
مـن   %18.09 حـو�يل  ن�سـبته  مـا  علـى 
مـن  �ملمنوحـة  �لتمويـالت  �إجمـايل 
�لقطـاع �مل�سـريف �لإمار�تي �لتـي بلغت 
�سـهر  بنهايـة  درهـم  تريليـون   1.64
بلغـت  ح�سـة  مقابـل   ،2018 �سـبتمرب 
مـن    2017 عـام  نهايـة  يف   %17.75
بلغـت  �لتـي  �لقطـاع  �إجمـايل متويـالت 

درهـم. تريليـون   1.58

فائض
ووفقـًا للتحليـل فقد حافظـت �مل�سارف 
م�سـتويات  علـى  بالإمـار�ت  �لإ�سـالمية 
�ل�سـيولة �ملرتفعـة لديهـا يف ظـل وجـود 
تفوقـت  حيـث  لديهـا،  ملحـوظ  فائ�ـس 
�لود�ئع على �لتمويـالت لدى �مل�سارف 
درهـم  مليـار   47.5 مبقـد�ر  �خلم�سـة 
بنهايـة  �سـهر �سـبتمرب �ملا�سـي مقابـل 
نحـو   2017 عـام  بنهايـة  بلـغ  فائ�ـس 
�رتفـع  حيـث  درهـم،  مليـار   45.08
بنمـو  مليـار   2.42 مبقـد�ر  �لفائ�ـس 
م�سـتوى  يظهـر  ممـا   %5.36 نحـو  بلـغ 
�مل�سـارف  لـدى  �ملرتفـع  �ل�سـيولة 

�لإمار�تيـة.  �لإ�سـالمية 
�لإ�سـالمية  �مل�سـارف  ومتكنـت 
بالإمـار�ت مـن تعزيز �سـيولتها �لنقدية 
�إىل  �لقرو�ـس  ن�سـبة  فبلغـت  �لقويـة، 
�لإ�سـالمية  بالبنـوك  �مل�سـتقرة  �ملـو�رد 

بنهايـة   %80.8 بالدولـة  �لعاملـة 

 ٧41,٩2
موجودات 
مجمعة في 

نهاية سبتمبر 
٢٠١٨

 242,٧٧
مليار درهم 

إجمالي الودائع 
بنهاية سبتمبر 

٢٠١٨
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تقرير
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�لربع �لثالث من 2018  مقابل  %83.1 
بنهاية عام 2017 ونحو 83.5% بنهاية 
�لربـع �لثـاين مـن 2017 مقابل %82.7 

.2016 بنهايـة 
�ل�سـائلة  �لأ�سـول  ن�سـبة  وبلغـت 
18.7%  بنهايـة �لربـع �لثالـث مـن عام 
بنهايـة عـام 2017  2018 مقابـل %20 
�لثـاين  �لربـع  بنهايـة   %17.1 ونحـو  
�لربـع  بنهايـة   %18 مقابـل   2017 مـن 
 %16.8 ومقابـل   2016 مـن  �لأخـري 
بنهايـة �لن�سـف �لأول مـن عـام 2016 
و17% بنهايـة 2016، ف�سـاهم �لرتكيـز 
�ملتو��سل على �إد�رة تكاليف �لتمويالت 
�إىل حت�سـن ود�ئـع �لعمـالء �لتـي ت�سـمل 
�لتوفـري  وح�سـابات  �جلاريـة  �لود�ئـع 
�لإ�سـالمية  �مل�سـارف  و��سـتمرت 
متحفظـة  �سيا�سـة  بانتهـاج  �لإمار�تيـة 
بالتما�سـي  �ملخ�س�سـات  �حت�سـاب  يف 
وقـر�ر�ت  �لعامليـة  �ملعايـري  �أف�سـل  مـع 
�مل�سـرف �ملركـزي مبا ي�سمـن معدلت 
�إىل  �ملتعـرثة   �لأ�سـول  لتغطيـة  �سحيـة 
جانـب تطبيق مر�جعـات ف�سلية للتعرث 

�ملـايل.
�ملـال  ر�أ�ـس  كفايـة  معـدل  وبلـغ 
�لإمـار�ت  بدولـة  �لإ�سـالمية  بالبنـوك 

مليـار�ت   6.59 �إىل  مرتفعـًا  ر�أ�سـماله 
درهـم  مليـار�ت   4.94 مقابـل  درهـم 
قيا�سـية  بزيـادة   2017 عـام  بنهايـة 
بنحـو  مقارنـة  ن�سـبتها %33.33  بلغـت 
عـام  بنهايـة  درهـم  مليـار�ت   4.94
بنهايـة  درهـم  مليـار�ت  و3.95   2016
�لإمـار�ت  م�سـرف  تـاله   ،2015 عـام 
�لإ�سالمي بر�أ�سمال بلغ 5.43 مليار�ت 
�لأوىل  �لت�سـعة  �ل�سـهور  بنهايـة  درهـم 
مـن عـام 2018 مقابـل �مل�سـتوى نف�سـه 
يف نهايـة عامـي 2016 و2017 مقارنـة 
بنهايـة  درهـم  مليـار�ت   3.93 بنحـو 

.2015
ثـم جاء م�سـرف �أبوظبي �لإ�سـالمي 
درهـم  مليـار�ت   3.17 بلـغ  بر�أ�سـمال 
بنف�ـس �مل�سـتوى �مل�سـجل بنهايـة عامـي 
مليـار�ت   3 ومقابـل   2017 و   2016
م�سـرف  تـاله   ،2015 بنهايـة  درهـم 
بلـغ  بر�أ�سـمال  �لإ�سـالمي  �ل�سـارقة 
�مل�سـتوى  بنف�ـس  درهـم  مليـار   2.94
ومقابـل   2017 عـام  بنهايـة  �مل�سـجل 
2.43 مليـار درهـم بنهاية عـام 2016،  
بلـغ  بر�أ�سـمال  عجمـان  م�سـرف  ثـم 
�سـبتمرب  بنهايـة  درهـم  مليـار   1.68
بنهايـة  نف�سـه  �مل�سـتوى  �ملا�سـي مقابـل 

 %17.5 و�لثـاين(  �لأول  )لل�سـقني 
 2018 عـام  مـن  �لثالـث  �لربـع  بنهايـة 
 .2017 عـام  بنهايـة  مقابـل%16.4 
مـن  �لأول  �ل�سـق  كفايـة  ن�سـبة  وبلغـت 
ر�أ�ـس �ملال 16.3% بنهاية �لربع �لثالث 
مـن عـام 2018 مقابـل 15.3% بنهايـة 

.2017 عـام 

»دبي اإلسالمي« في الصدارة
دبـي  بنـك  �أن  �لتحليـل  و�أظهـر 
�مل�سـارف  قائمـة  ت�سـدر  �لإ�سـالمي 
�خلم�سـة  �لإمار�تيـة  �لإ�سـالمية 
�ملوؤ�سـر�ت  بكافـة  �لعامـة  �مل�سـاهمة 
�لرئي�سـة، فجـاء يف �ملرتبـة �لأوىل مـن 
حيـث حجم �ملوجـود�ت بو�قع 222.78 
مليـار درهـم م�سـتحوذً� علـى  %47.21 
�مل�سـارف  موجـود�ت  �إجمـايل  مـن 
�ملا�سـي  �سـبتمرب  نهايـة  يف  �خلم�سـة 
درهـم  مليـار�ت   207.34 مقابـل 
نهايـة  يف   %45.99 علـى  م�سـتحوذً� 
عـام 2017 بنمـو 7.45% مقارنـة بنحـو 
193.08 مليـار درهـم م�سـتحوذً� علـى 
موجـود�ت  �إجمـايل  مـن   %44.79
�مل�سارف �خلم�سـة يف نهايـة يونيو عام 
درهـم  مليـار   174.97 مقابـل   2017

عـام 2017 ومقابـل 1.62 مليـار درهم 
.2016 عـام  بنهايـة 

أرباح قياسية
�أنـه بالن�سـبة للرتتيـب  و�أظهـر �لتحليـل 
وفقـًا لالأرباح جاء بنك دبي �لإ�سـالمي 
�مل�سـارف  بـني  �لأوىل  �ملرتبـة  يف 
�خلم�سـة باأربـاح �سافيـة قيا�سـية بلغـت 
�ل�سـهور  خـالل  درهـم  مليـار�ت   3.7
 ،2018 عـام  مـن  �لأوىل  �لت�سـعة 
و��سـتحوذ علـى 55.84% مـن �إجمـايل 
�لأربـاح �ل�سافية للم�سارف �خلم�سـة، 
�لتـي  �ل�سافيـة  �لأربـاح  �رتفعـت  حيـث 
حققها �لبنـك بن�سـبة 12.11% مقارنة 
بال�سهور �لت�سعة �لأوىل من عام 2017، 
حيـث حقق �لبنـك �أرباحـًا �سافية بلغت 
بلغـت  بح�سـة  درهـم  مليـار�ت   3.3
55.51% من �إجمايل �لأرباح �ل�سافية 

�خلم�سـة. للم�سـارف 
وكان بنـك دبـي �لإ�سـالمي قـد حقـق 
مليـار   2.14 بلغـت  �سافيـة  �أرباحـًا 
درهـم بالن�سـف �لأول مـن عـام 2017 
و��سـتحوذ علـى 60.47% مـن �إجمـايل 
�لأربـاح �ل�سافية للم�سارف �خلم�سـة، 
فارتفعـت �لأرباح �ل�سافية �لتي حققها 

م�سـتحوذً� علـى 43.09% يف نهاية عام 
.%10.35 ن�سـبته  بلغـت  بنمـو   2016
�لإ�سـالمي  �أبوظبـي  م�سـرف  وجـاء 
بلغـت  مبوجـود�ت  �لثانيـة  �ملرتبـة  يف 
مقابـل  درهـم  مليـار   124.29 نحـو 
123.28 مليـار درهـم بارتفـاع ن�سـبته 
�لت�سـعة �لأوىل  �ل�سـهور  0.82% خـالل 
م�سـرف  جـاء  ثـم   ،2018 عـام  مـن 
�لإمـار�ت �لإ�سـالمي مبوجـود�ت بلغـت 
مقابـل  درهـم  مليـار   59.82 نحـو 
بانخفا�ـس  درهـم  مليـار   61.88
م�سـرف  تـاله   ،%3.34 ن�سـبته  بلغـت 
بلغـت  مبوجـود�ت  �لإ�سـالمي  �ل�سـارقة 
مقابـل  درهـم  مليـار   43.98 نحـو 
بلغـت  بنمـو  درهـم  مليـار   38.29
ن�سـبته 14.87%، ثـم م�سـرف عجمان 
مليـار   21.07 نحـو  بلغـت  مبوجـود�ت 
درهم مقابـل 20.03 مليار درهم بنمو 

.%5.69 ن�سـبته  بلغـت 

قفزة للصدارة برأس المال
للمـرة  �لإ�سـالمي  دبـي  بنـك  وتقـدم 
�مل�سـارف  قائمـة  �سـد�رة  �إىل  �لأوىل 
�لإ�سـالمية �لإمار�تية �مل�سـاهمة �لعامة 
مـن حيث حجم ر�أ�ـس �ملال بعـد �أن قفز 

�لبنك بن�سبة 6.93% مقارنة بالن�سف 
�لبنـك  حقـق  حيـث   ،2016 مـن  �لأول 
درهـم  مليـاري  بلغـت  �سافيـة  �أرباحـًا 
�إجمـايل  مـن   %58.08 بلغـت  بح�سـة 
�لأربـاح �ل�سافيـة للم�سـارف �خلم�سـة 
بعـد �أن جتـاوز حجـم �لأربـاح �ل�سافيـة 
يف  �لأوىل  للمـرة  �لبنـك  حققهـا  �لتـي 
تاريخـه حاجـز �لأربعـة مليـار�ت درهم 

خـالل عـام 2016.
�لإ�سـالمي  �أبوظبـي  م�سـرف  وجـاء 
�سافيـة  باأربـاح  �لثانيـة  �ملرتبـة  يف 
خـالل �ل�سـهور �لت�سـعة �لأوىل مـن عـام 
بلغـت 1.75 مليـار درهـم بنمـو   2018
مليـار   1.69 بنحـو  مقارنـة   %3.52
درهـم بالفـرتة نف�سـها مـن عـام 2017 
خـالل  �سافيـة  �أرباحـًا  حقـق  �أن  بعـد 
�لأوىل مـن عـام 2017  �ل�سـتة  �ل�سـهور 
بلغـت 1.13 مليـار درهم بنمـو %14.1 
درهـم  مليـون   989.53 بنحـو  مقارنـة 
بالفـرتة نف�سـها مـن عـام 2016 بعـد �أن 
مكتمـاًل   2016 عـام  يف  �أرباحـًا  حقـق 

درهـم. مليـار   1.95 بلغـت 
�لإمـار�ت  م�سـرف  جـاء  ثـم 
�لإ�سالمي باأرباح �سافية خالل �ل�سهور 

�لت�سـعة �لأوىل من عـام 2018 بلغت 

تطور أرباح وودائع وتمويالت البنوك اإلسالمية باإلمارات بين نهاية الشهور التسعة األولى من عامي 201٧ و2018 )المبالغ بالمليون درهم(

التمويالتودائع العمالءاألرباح الصافيةالبيانات

 الشهور التسعةالبنك
 نسبة النمو األولى من 2018

)االنخفاض%

 نهاية الشهور
  التسعة األولى

من 2018
نسبة النمونهاية 201٧

)االنخفاض(%

 نهاية الشهور
  التسعة األولى

من 2018
 نسبة النمونهاية 201٧

)االنخفاض(%

٥ا,ل% 4,2    ٧1ل,٥ا12142٥,ا %٥ا,٧214٧180,ل0ل0ل12,111 %8 ,01  ا٧01,2 دبي اإلسالمي

2,48% ل,ا٥2ل8٧ا,ا٧842)1,٥0%(2ل, 8٥02,8410000ا٥2,  %لا,2ال1٧٥2,٥11أبوظبي اإلسالمي

٧,18%٥,40 8  88, ل2ل 1,2٧%041822,4٥ ,٥2 1,٧٧42  %8,٥0ا884,ل٥لاإلمارات اإلسالمي

لل,٥%8 ,21٧0٧ ٥,1 ا22ل21,1%18,٥2 22ل10,482٧041,1 %اا,ا٥ ٧,٧0ا الشارقة اإلسالمي

ل٥,8%81٥1٥8,8٧ل,ل04ل11ل,ل%88, 2 1٥2٧0,2114ل8,ل2 %4,4٥ا82,ا11مصرف عممان

٥,٦0%2٩٦2٧1,34280٥٦٥,28 ٥,٥٧%11,4٥343٧٧3,2332٥٦4٩,42 %٦٦28,20٥٩4٧,28المجموع

بنك دبي اإلسالمي يتصدر 

الترتيب بكافة المؤشرات 

مستحوذًا على ٥٦% من األرباح 

و4٧,21% من الموجودات 

%1٧,٥
معدل كفاية
 رأس المال

 للشقين األول 
والثاني
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887.9 مليـون درهـم بنمـو قيا�سـي بلـغ 
31.77% مقارنـة بنحـو 498.5 مليـون 
درهـم بالفـرتة نف�سـها من عـام 2017، 
خـالل  �سافيـة  �أرباحـًا  حقـق  �أن  بعـد 
�لأوىل مـن عـام 2017  �ل�سـتة  �ل�سـهور 
بنمـو  درهـم  مليـون   386.79 بلغـت 

.%181.71 بلـغ  قيا�سـي 
م�سـرف  �لر�بعـة  �ملرتبـة  يف  وجـاء 
�سافيـة  باأربـاح  �لإ�سـالمي  �ل�سـارقة 
خـالل �ل�سـهور �لت�سـعة �لأوىل مـن عـام 
درهـم  مليـون   397.7 بلغـت   2018
بنمـو 10.48% مقارنـة بنحـو 359.99 
مليـون درهـم بالفـرتة نف�سـها مـن عـام 
�سافيـة  �رباحـًا  حقـق  �أن  بعـد   2017
خـالل �ل�سـهور �ل�سـتة �لأوىل مـن عـام 
درهـم  مليـون   272.87 بلغـت   2017
 257.01 بنحـو  مقارنـة   %6.17 بنمـو 
مليـون درهـم بالفرتة نف�سـها مـن �لعام 
عـام  يف  �أرباحـًا  حقـق  بينمـا  �ملا�سـي، 
 462.9 بلغـت  بلغـت  مكتمـاًل   2016
مليون درهم بنمو بلغت ن�سبته %12.9.
باأربـاح  عجمـان  م�سـرف  جـاء  ثـم 
�لأوىل  �لت�سـعة  �ل�سـهور  خـالل  �سافيـة 
مـن عـام 2018 بلغـت 119.82 مليـون 
 %26.86 ن�سـبته  قـوي  بارتفـاع  درهـم 
درهـم  مليـون   94.45 بنحـو  مقارنـة 
بعـد   2017 عـام  مـن  نف�سـها  بالفـرتة 
�أن حقـق �أرباحـًا �سافيـة خالل �ل�سـهور 
بلغـت   2017 عـام  مـن  �لأوىل  �ل�سـتة 
بانخفا�ـس  درهـم  مليـون   55.27
 62.72 بنحـو  مقارنـة   %11.88
مليـون درهـم بالفرتة نف�سـها مـن �لعام 
عـام  يف  �أرباحـًا  حقـق  بينمـا  �ملا�سـي، 
مليـون   125.55 بلغـت  مكتمـاًل   2016

.%2.84 ن�سـبته  بلغـت  بنمـو  درهـم 

درهـم حيـث ��سـتقطب �مل�سـرف ود�ئع 
جديـدة خـالل �لن�سـف �لأول مـن عـام 
2017 بلغـت 3.8 مليـار�ت درهـم بنمـو 
20.75% مقابـل 18.33 مليـار درهـم 

.2016 بنهايـة 
و�رتفـع حجـم �لود�ئـع لـدى م�سـرف 
درهـم  مليـار   15.27 �إىل  عجمـان 
 9 خـالل  ود�ئـع  �مل�سـرف  فا�سـتقطب 
درهـم  مليـون   946.33 بلغـت  �سـهور 
بلغـت  بود�ئـع  مقارنـة   %6.61 بنمـو 
14.32 مليـار بينمـا بلغ حجـم  �لود�ئع 
درهـم  مليـار   13.14 �مل�سـرف  لـدى 
خـالل  ود�ئـع  �مل�سـرف  فا�سـتقطب 
بلغـت   2017 عـام  مـن  �لأول  �لن�سـف 
 %18.39 بنمـو  درهـم  مليـار   2.04
مقابـل ود�ئـع بلغـت 11.1 مليـار درهم 
فا�سـتقطب �مل�سـرف ود�ئع خـالل عام 
2016 بلغـت 85.77 مليـون درهم بنمو 

.%0.78

صدارة التمويالت
كمـا حافـظ بنـك دبـي �لإ�سـالمي علـى 
حجـم  حيـث  مـن  �ل�سـد�رة  يف  موقعـه 

الترتيب حسب الودائع
ووفقـًا للتحليـل فاإنـه بالن�سـبة للرتتيـب 
�أي�سـًا بنـك  �لود�ئـع جـاء  وفقـًا حلجـم 
بـني  �لأوىل  �ملرتبـة  �لإ�سـالمي يف  دبـي 
�مل�سـارف �خلم�سـة بود�ئع بلـغ حجمها 
160.61 مليار درهم يف نهاية �ل�سـهور 
�لأوىل مـن عـام 2018 مقابـل  �لت�سـعة 
عـام  نهايـة  يف  درهـم  مليـار   147.18
 %9.12 ن�سـبته  بلغـت  بنمـو   2017
بلـغ  جديـدة  ود�ئـع  �لبنـك  فا�سـتقطب 

درهـم. مليـار   13.43 حجمهـا 
وكان حجـم �لود�ئـع لـدى بنـك دبـي 
مليـار   141.38 بلـغ  قـد  �لإ�سـالمي 
درهـم يف نهاية �لن�سـف �لأول من عام 
درهـم  مليـار   122.38 مقابـل   2017
يف نهايـة عـام 2016 بنمـو بلغـت ن�سـبته 
15.53% حيـث ��سـتقطب �لبنـك ود�ئع 
جديـدة بلـغ حجمها 19 مليـار درهم يف 
�لود�ئـع  حيـث جتـاوز حجـم  �سـهور،   6
للمـرة  درهـم  مليـار  �لــ140  بالبنـك 
�لأوىل يف تاريخـه بعـد �أن �رتفـع خـالل 
ود�ئـع  م�سـتقطبًا  مكتمـاًل    2016 عـام 
جديـدة بلغ حجمهـا 12.4 مليار درهم 

.%11.27 �سـنوي  بنمـو 

�لتمويـالت �لتـي قدمهـا بو�قـع 142.6 
مليـار درهـم يف نهايـة �سـبتمرب �ملا�سي 
�سـهور مقابـل  بلـغ 6.95%  يف 9  بنمـو 
عـام  نهايـة  يف  درهـم  مليـار   133.33
مليـار   125.44 بنحـو  مقارنـة   2017
درهـم يف نهايـة يونيـو عـام 2017 بنمـو 
مقابـل    %9.11 بلـغ  �سـنوي  ن�سـف 
عـام  نهايـة  يف  درهـم  مليـار   114.97
مليـار   97.22 بلغـت  �أن  بعـد   2016
بنمـو   2015 عـام  نهايـة  يف  درهـم 
يف  درهـم  مليـار   73.98 و   %18.26
نهايـة عـام 2014 بنمـو 31.42% ونحـو 
عـام  نهايـة  يف  درهـم  مليـار   56.07
 ،%31.42 ن�سـبته   بلغـت  بنمـو   2013

�لإ�سـالمي  �أبوظبـي  م�سـرف  وجـاء 
يف �ملرتبـة �لثانيـة بود�ئـع بلغـت 98.5 
مليـار درهـم مقابـل 100 مليـار درهـم 
بانخفا�ـس بلغـت ن�سـبته 1.5%  خـالل 
�ل�سـهور �لت�سـعة �لأوىل مـن عـام 2018 
حيـث كانـت �لود�ئـع لـدى  �مل�سرف قد 
بنهايـة  درهـم  مليـار   100.03 بلغـت 
�سـهر يونيو 2017 مقابـل 98.81 مليار 
درهـم بنهاية �لعام �ل�سـابق بنمو  بلغت 
�مل�سـرف  فا�سـتقطب    %1.23 ن�سـبته 
ود�ئـع جديدة خـالل �لن�سف �لأول من 
عـام 2017 بلغـت 1.9 مليار درهم بعد 
�أن ��سـتقطب ود�ئـع جديـدة خـالل عام 
درهـم  مليـار�ت   10.12 بلغـت   2016

.%11.94 بنمـو 
�لإمـار�ت  م�سـرف  جـاء  ثـم 
�لإ�سـالمي بود�ئـع بلغـت 42.35 مليـار 
ود�ئـع  �مل�سـرف  فا�سـتقطب  درهـم 
جديـدة خـالل 9 �سـهور بلغـت 529.85 
مليون درهم بنمو 1.27% بعد �أن بلغت 
�لود�ئـع �مل�سرف41.81 مليـار درهم، 
حيث ��سـتقطب �مل�سرف ود�ئع جديدة 
عـام 2017  مـن  �لأول  �لن�سـف  خـالل 
بنمـو  درهـم  مليـون   677.59 بلغـت 
1.65% بعد �أن ��ستقطب ود�ئع جديدة 
مليـار   1.83 بلغـت   2016 عـام  خـالل 

.%4.66 بنمـو  درهـم 
�ل�سـارقة  م�سـرف  ذلـك  بعـد  وجـاء 
�لإ�سـالمي بود�ئـع بلغـت 27.04 مليـار 
ود�ئـع  �مل�سـرف  فا�سـتقطب  درهـم 
�لأوىل  �لت�سـعة  �ل�سـهور  جديـدة خـالل 
بلغـت 4.72 مليـار�ت  مـن عـام 2018 
 22.32 مقابـل   %21.16 بنمـو  درهـم 
مليار درهـم بنهاية 2017 بعد �أن بلغت 
مليـار  �مل�سـرف 22.13  لـدى  �لود�ئـع 

�أبـو ظبـي �لإ�سـالمي يف  تـاله م�سـرف 
�ملرتبـة �لثانية بتمويـالت بلغت 78.43 
 %2.48 ن�سـبته  بارتفـاع  درهـم  مليـار 
مقارنـة مع 76.53 مليـار درهم بنهاية 
مليـار   76.76 بلغـت  �أن  بعـد   2017
بانخفا�ـس  يونيـو 2017  بنهايـة  درهـم 
مليـار   78.21 مـع  مقارنـة   %1.86

.2016 بنهايـة  درهـم 
�لإمـار�ت  م�سـرف  جـاء  ثـم 
 36.26 بلغـت  بتمويـالت  �لإ�سـالمي 
�ملا�سـي  �سـبتمرب  بنهايـة  درهـم  مليـار 
 33.84 مقابـل    %7.18 بلـغ  بارتفـاع 
مليار درهم بنهاية عام 2017 �أن بلغت 
35.36 مليار درهم بنهاية يونيو 2017 
بانخفا�ـس 2.69% مقارنـة مع 36.34 
مليـار درهـم بنهايـة 2016. تـاله بنـك 
بلغـت  بتمويـالت  �لإ�سـالمي  �ل�سـارقة 
22.94 مليـار درهـم بنمـو يف 9 �سـهور 
بلغـت ن�سـبته 11.16% مقابـل 21.71 
مليـار درهـم بنهايـة عـام 2017 حيـث 
مت ت�سـجيل منـو يف �لن�سـف �لأول مـن 
عام 2017 بن�سـبة 11.16%  بتمويالت 
بلغـت 17.09 مليار درهم بنهاية �سـهر 
مليـار   17.09 مقابـل    2017 يونيـو 

.2016 بنهايـة  درهـم 
�رتفعـت  فقـد  عجمـان  م�سـرف  �أمـا 
درهـم  مليـار   16.05 �إىل  متويالتـه 
بنمـو 5.86% مقارنـة مـع 15.16 مليـار 
درهـم بنهايـة 2017 بعـد �أن مت ت�سـجيل 
 %14.73 بن�سـبة  �سـنوي  ن�سـف  منـو 
عجمـان  م�سـرف  متويـالت  فارتفعـت 
�سـهر  بنهايـة  درهـم  مليـار   14.2 �إىل 
مليـار   12.37 مـع  مقارنـة   2017 يونيـو 
درهم بنهاية 2016 بينما مت ت�سجيل منو 

.2016 عـام  خـالل   %11.16 �سـنوي 

ارتفاع السيولة بفائض 4٧,٥ مليار 

 بالودائع للتمويالت بنهاية 

سبتمبر 2018 

تطور موجودات ورؤوس أموال البنوك اإلسالمية المساهمة العامة باإلمارات
بين نهاية 201٧ ونهاية الشهور التسعة األولى من 2018 )المبالغ بالمليون درهم(

رأس المالالموجوداتالبيانات

 نهاية الشهور التسعةنهاية 201٧البنك
األولى من 2018

نسبة النمو
نهاية 201٧)االنخفاض(%

 نهاية الشهور
 التسعة األولى من

2018

نسبة النمو
)االنخفاض(%

  ,   %ا٥,ا٥8لا42,1ا٧,4٥4 %8 ,٧,01222٧٧٥  20٧دبي اإلسالمي

0,00%8,00ل1 8,00ل1 0,82 %٧٧,ا2٧8,0012428 12أبوظبي اإلسالمي

0,00 %0,42 0,42٥4 ٥4)4 ,  %(8ل,81٧ا٥ل ,1881لاإلمارات اإلسالمي

0,00%ل4,8 ا2ل4,8 ا14,8٧2 %81,24ا 8288,٥24 الشارقة اإلسالمي

0,00 %2 ,80ل21 ,80ل٥,181 % ل,٥ل٥210ل,2002٧مصرف عممان

٩,0٧ %4,٦٩181٥٥,٧٩1٩803,1٩ %4٥0803,٥24٧1٩2٩,٧المجموع

142.٦
مليار درهم 
تمويالت 

قدمها »دبي 
اإلسالمي« 

بنهاية سبتمبر 
٢٠١٨
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أكد الدكتور محمد عيد حسونة، أستاذ االقتصاد بجامعة األزهر – مصر، أن معظم المشكالت االقتصادية التي تعاني منها كثير من 
الدول اإلسالمية والعربية سببها الخالفات القائمة بين عدد منها، وهذه الخالفات نتيجة حتمية لعدم وجود تعاون اقتصادي حقيقي 
فيما بينها، مما أثر على اقتصاداتها تأثيرًا مباشرًا، خاصة في عصر التكتالت االقتصادية العالمية والتي فرضت نفسها في عالم اليوم.

وخطط  برامج  كل  وتفعيل  لألمة،  االقتصادية  القوى  تجميع  ضرورة  على  اإلسالمي«  »االقتصاد  مع  حواره  في  حسونة  الدكتور  وشدد 
التعاون االقتصادي المشترك.. مؤكدًا أن لدينا من الموارد الطبيعية والثروات والقدرات البشرية ما يكفي لجعل المنطقة العربية قوة 
ثروات بالدنا. وطالب  التي ال تتوقف في  وتواجه األطماع  العالم،  إرادتها على  العرب، وتفرض  اقتصادية حقيقية، يعم خيرها على كل 
أو  المعرفي«  »االقتصاد  ساحة  إلى  الريعي«  »االقتصاد  ساحة  من  العربي  باالقتصاد  االنتقال  بضرورة  األزهر  بجامعة  االقتصاد  أستاذ 
لتدير  االقتصادية  والخبرات  المعارف  من  عال  مستوى  على  كوادر  وتؤهل  االقتصاد،  تخدم  تعليمية  قاعدة  يتطلب  وهذا  »الرقمي«، 

اقتصادات الدول العربية، وتكون لديها القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة.
وليس  العالم  في  االقتصادية  الساحة  على  نفسها  فرضت  أنها  مؤكدًا  وانتشارها،  اإلسالمية  البنوك  بنجاح  حسونة  الدكتور  وأشاد 
المالية اإلسالمية ألنها  المؤسسات  الرقابة الشرعية في  أو اإلسالمية فحسب.. مشددًا على ضرورة االهتمام بهيئات  العربية  الدول 

القادرة على ضبط المعامالت بميزان الشريعة اإلسالمية العادل. 
وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي أجرته »االقتصاد اإلسالمي« مع الدكتور محمد عيد حسونة..

تداعيات الحرب التجارية
 يف البداية �ساألته: كيف يتفادى العرب تداعيات 
احلرب التجارية الدولية الدائرة االآن بني الدول 

ال�سناعية؟
 هذه �حلرب بالتاأكيد �ستوثر على �لعرب يف حالة 
�لت�سعيد بني �أطر�فها لأننا - لالأ�سف - ل ن�سارك 
�سناعة  يف  و�إمــكــانــاتــنــا  بــقــدر�تــنــا  يليق  بن�سيب 
ودورنا  �لدولية،  �لقت�سادية  و�ل�سيا�سات  �لقر�ر�ت 
وهذ�  �لكربى،  �لــدول  �قت�ساد�ت  خدمة  هو  فقط 
يف �لو�قع ل يرجع �إىل �سعف يف �لبنية �لقت�سادية 
�لعربية، ولكنه يرجع �إىل �سعف �سديد يف �لعالقات 
�لقت�سادية  فعالقاتنا  �لــعــرب،  بني  �لقت�سادية 
�خلالفات  وتقف  �ملــطــلــوب،  �مل�ستوى  على  لي�ست 
�لعربية عقبة يف طريق  �لدول  بع�س  �ل�سيا�سية بني 
حتقيق �أحالمنا وتطلعاتنا �لقت�سادية، وذلك على 
�مل�سالح  حتقيق  �إىل  ت�سعى  �لتي  �لعامل  دول  عك�س 
بينها من �ختالف يف وجهات  �لقت�سادية رغم ما 

�لنظر يف �لأمور �لأخرى.
�لــعــربــي ل نعلي  �لــعــامل  لــالأ�ــســف - يف  ونــحــن - 
هو  وهــذ�  خالفاتنا،  على  �لقت�سادية  م�ساحلنا 
�لفرق بيننا وبني �لحتاد �لأوروبــي - مثاًل - �لذي 
كربى  �قت�سادية  قوة  �أ�سبح  و�لآن  دول  باأربع  بــد�أ 
لديها �لقدرة على �إنقاذ �لقت�ساد�ت �ملتعرثة، حيث 
يعني  ما  �قت�ساديًا  �مل�ستقرة  �لأوروبية  �لدول  تقدم 

�لدول �ملتعرثة على �خلروج من كبو�تها.
ميكن  �لكربى  ــدول  �ل بني  �لقت�سادية  و�حلــرب 
�أطروحات  هناك  كانت  لو  �لعرب  منها  ي�ستفيد  �أن 
وبد�ئل عربية للمنتجات �لتي فر�ست عليها ر�سومًا 
وهما طريف  �ل�سني،  �أو  �أمريكا  جمركية من جانب 
معظم  يف  لكننا   - �لعامل  يف  �لقت�سادية  �حلــرب 
�لأحو�ل نظل متفرجني، ول ن�ستثمر مثل هذه �لأمور 
ل�ساحلنا.. و�ملوقف من هذه �حلرب ل يكون بكيفية 
تفادي �آثارها �ل�سلبية فح�سب، بل بكيفية ��ستثمارها 
�لـــدول  هـــذه  �إىل  ــادر�ت  ــ�ــس �ل بــزيــادة  ل�ساحلنا 

�حتياجاتنا،  معظم  منها  ن�ستورد  و�لتي  �ملتنازعة 
فالدول �لعربية - مثاًل - ت�ستورد من �ل�سني معظم 
وعليها  �لقليل،  �أقل  �إل  �إليها  ول ت�سدر  �حتياجاتها 
لي�س  �ل�سني،  �إىل  �سادر�تها  زيــادة  يف  تخطط  �أن 
باملو�د �خلام فقط كما يحدث �لآن، ولكن باملنتجات 

�ل�سناعية و�لزر�عية وعنا�سر �لإنتاج �ملختلفة.

التبادل التجاري
اأ�سبحت  ال�سني  اأن  االقت�سادية  التقارير  توؤكد   
التي  الطيبة  العالقة  ورغم  كربى،  اقت�سادية  قوة 
بني  التجارة  ميزان  اأن  اإال  العربي  بالعامل  تربطها 
�سالح  اإىل  دائ��م��ًا  مييل  العربية  وال���دول  ال�سني 
ال�سني.. من وجهة نظرك .. هل ميكن �سبط امليزان 
هكذا  نظل  ال  بحيث  م�ساحلنا  يحقق  مبا  التجاري 

جمرد م�ستهلكني للمنتجات ال�سينية اأو لغريها؟
�لتخطيط  على  قدرتنا  على  يتوقف  �لأمــر  هــذ�    
ــو�زن مــع كــل دول �لــعــامل،  ــتـ �لــتــجــاري �جلــيــد و�ملـ
يف  مناف�سة  وجعلها  منتجاتنا  حت�سني  هذ�  ويتطلب 
بني  تعاونًا  �أي�سًا  �لأمــر  ويتطلب  �لعاملية،  �لأ�سو�ق 
مع  �لتعامل  يتم  ل  لكي  و�لعربية  �لإ�سالمية  �لــدول 
�ل�سني �أو غريها بقر�ر�ت ومو�قف فردية، ولو كان 
�لتجارة  جمال  يف  �لعرب  بني  حقيقي  تعاون  هناك 
ولكن  �أو غريها،  �ل�سني  �إىل  كنا بحاجة  ملا  �لبينية 
عدم وجود تبادل جتاري بال�سكل �ملطلوب بني �لدول 
تدبري  يف  تعتمد  �لعربية  دولنا  بع�س  جعل  �لعربية 
دول  على  �لغذ�ئية،  وخا�سة  �حتياجاتها،  معظم 
تعتمد  عربية  دوًل  هناك  �أن  مع  و�آ�سيوية،  �أوروبية 
كبرية  كميات  وتنتج  �لــزر�عــة  على  �أ�سا�س  ب�سكل 
توفري  على  قادرة  �لدول  وهذه  �لغذ�ئية،  �ملو�د  من 
كبرية  كميات  وت�سدير  �لــغــذ�ء  مــن  �حتياجاتها 
�تفاقيات  هناك  ولكن  �لأخــرى،  �لعربية  �لدول  �إىل 
�لدول  بني  �لتجارية  �لعالقات  حتكم  بينية  جتارية 
من  �سيء  �إىل  بحاجة  �لتفاقيات  هــذه  �لعربية، 

�ملرونة و�لتو�زن.

الدكتور محمد عيد حسونة .. أستاذ االقتصاد بجامعة األزهر:

تطويــر التعليــم خطــوة مهمــة 
لتلقيــق النهضــة االقتصاديــة

أجرى الحوار: بسيوني الللواني

 

 التعليم أساس 

التقدم والمنظومة 

التعليمية لدينا بحاجة 

إلى تطوير
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تبعية يجب أن تتوقف
 االق��ت�����س��اد ال��ع��رب��ي ي��ع��اين مم��ا ي��ط��ل��ق عليه 
هذا  فهل  الكربى،  ال��دول  القت�سادات  »التبعية« 
هذه  مثل  من  اقت�ساداتنا  تتحرر  وكيف  �سحيح؟ 

القيود؟
على  ومغلوبًا  تابعًا  د�ئمًا  يظل  �ل�سعيف  �لكيان   
بنية  �سعف  مــن  ــي  ــاأت ي ل  هــنــا  و�لــ�ــســعــف  ــره،  ــ �أمـ
و�ملقومات  �لإمكانات  قلة  �أو  �لعربية،  �لقت�ساد�ت 
م�سادر  من  لدينا  عربية  كــدول  فنحن  و�لـــرثو�ت، 
ولكن  و�لكثري،  �لكثري  �لقت�سادي  و�لتفوق  �لقوة 
�لعامل  مع  تتعامل  ول  تتكامل  ل  �لقت�سادية  قو�نا 
�لعربي  �لقت�ساد  وتبعية  و�حــدة..  كقوة  �خلارجي 
وهذ�  بالفعل،  قائمة  �لكربى  �لــدول  لقت�ساد�ت 
تعاين  قائم  �أمــر  هو  بل  وحــدنــا،  يخ�سنا  ل  ــر  �لأم
�لنا�سئة،  و�لقــتــ�ــســاد�ت  �لنامية  �لـــدول  كــل  منه 
�لقت�ساد  عط�س  )لو  تقول  م�سهورة  عبارة  وهناك 
رئوي(  بالتهاب  �لنامية  �لدول  لأ�سيبت  �لأمريكي 
�لو�قع  ويــوؤكــده  كبرية،  بن�سبة  �سحيح  �ملعنى  هــذ� 
�لــنــامــيــة يرتبط  فـــالـــدول  ــدويل،  ــ �لـ �لقــتــ�ــســادي 
عملتها  وترتبط  �لأمريكي  بالقت�ساد  �قت�سادها 
تظل  كما  وهــبــوطــًا،  �ــســعــودً�  �لأمــريــكــيــة  بالعملة 
قر�ر�تها �لقت�سادية رهينة بال�سيا�سات و�لقر�ر�ت 
�لرتباط  هذ�  نفك  ولكي  �لأمريكية،  �لقت�سادية 
�قت�ساد�تنا  وحتديث  تطوير  على  نعمل  �أن  علينا 
�قت�سادية  نه�سة  حتقق  تعليمية  �أنظمة  ونتبنى 
تعاون  هــنــاك  يــكــون  و�أن  وحــ�ــســاريــة،  و�جتماعية 
�إنتاجًا   - �لقت�سادي  �ملــجــال  يف  وفــاعــل  حقيقي 

و��ستثمارً� وجتارة وتخطيطًا - بني �لدول �لعربية.

هيمنة.. وليست عولمة!!
االقت�سادية؟  »العوملة«  �سعار  اإىل  تنظر  كيف   
من  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ت�ستفيد  اأن  مي��ك��ن  وك��ي��ف 

ال�سيا�سات االقت�سادية الدولية؟
�لقت�سادية  و�ل�سيا�سات  �لــقــر�ر�ت  كــانــت  لــو   

ــدول  �لــدولــيــة عــادلــة فــاأهــاًل ومــرحــبــًا بــهــا، لأن �ل
�لقت�سادي  و�لتكامل  بالتعاون  تــرحــب  �لعربية 
�لطرف  ولي�س  �لأطــر�ف،  كل  يحقق م�سالح  �لذي 
�لقت�سادية خمطط  �لعوملة  لالأ�سف  لكن  �لأقــوى.. 
للتحكم  و�لغطر�سة  و�لهيمنة  لل�سيطرة  �قت�سادي 
�لتي  �لــدول  من  حفنة  م�سالح  وحتقيق  �لعامل،  يف 
و�ل�سيطرة  �لآخـــريـــن،  ــرو�ت  ــ ث ��ــســتــنــز�ف  ــت  ورثـ
�سيا�سيًا  عليهم  �لهيمنة  من  �أكرث  �قت�ساديًا  عليهم 
قو�ها  كل  ت�ستخدم  �لكربى  فــالــدول  ع�سكريًا،  �أو 
لتحقيق م�ساحلها �لقت�سادية، وهي ل تد�فع عن 
ولكنها  ذلك،  تدعي  كما  �إن�سان  حقوق  ول  حريات 
تد�فع عن م�ساحلها فقط، ولذلك يجب �أن ن�سعى 

نحن �أي�سًا �إىل حتقيق م�ساحلنا.
عليها  �لهيمنة  هذه  �لعربية  �لــدول  تو�جه  ولكي 
�أن ت�سعى جاهدة لبناء �قت�ساد عربي قوى، و�لقوة 
و�لتفكري  للم�ستقبل،  �ل�سليم  �لتخطيط  من  تاأتي 
و�لـــرثو�ت  ــو�رد  ــ �مل ��ستغالل  كيفية  يف  �ل�سحيح 
�ملتاحة، ف�ساًل عن �لتكامل �لذي هو �أ�سا�س �لنه�سة 

�لقت�سادية.
خلــد�ع  �لعوملة  �سعار  ت�ستغل  �ملتقدمة  و�لـــدول 
وهي  بالطبع،  عربية  دول  ومنها  �لنامية  �لـــدول 
تقدمنا  يف  ت�سهم  »خــام«  تكنولوجيا  لنا  ت�سدر  لن 
تريد  لأنها  مبجتمعاتنا،  �لرتــقــاء  على  وت�ساعدنا 
ون�سري  �لتكنولوجية،  ملنتجاتها  م�ستهلكني  نظل  �أن 
�سيا�سيًا  بها  مرتبطني  لنظل  �قت�ساديًا،  فلكها  يف 

و�قت�ساديًا.

ارتباط روحي
 هل ترى اأن االرتباط الديني والثقايف والتاريخي 
ميكن اأن ي�سهم يف حتقيق التعاون االقت�سادي الذي 

تتطلع اإليه ال�سعوب العربية؟
�إىل  �أوًل  يحتاج  جماعي  عمل  فـــاأي  بالتاأكيد،   
نثق يف  كم�سلمني  ونحن  �لعمل،  باأهمية هذ�  قناعة 
تعاليم ديننا، ونوؤمن باأن �لقر�آن هو د�ستور حياتنا، 

و�لت�سامن  بالوحدة  ياأمرنا  وتعاىل  �سبحانه  و�هلل 
�آل  تــفــرقــو�(  ول  جميعًا  �هلل  بحبل  )و�عت�سمو� 
ت�سمل  عامة  هنا  �لعت�سام  وكلمة   ،103 عمر�ن 
ديننا  ياأمرنا  كما  وت�سامننا،  قوتنا  يحقق  ما  كل 
ــو� ف�سريى  ــل �عــمــل ــ ــج: )وق ــت ــاد �ملــن ــ بــالــعــمــل �جل
�إىل  دون  ــرُتَ ــسـ و�ـ و�ملــوؤمــنــون  ور�ــســولــه  عملكم   �هلل 
تعملون(  كنتم  مبا  فينبئكم  و�ل�سهادة  �لغيب  عامل 

105 �لتوبة.
�لأمة متثل  تعي�سها  �لتي  �لفرقة  فاإن حالة  لذلك 
مع�سية كربى وخروجًا على تعاليم ديننا �لإ�سالمي 
و�لتكامل  بــالــتــعــاون  مـــاأمـــورون  فنحن  �حلــنــيــف، 
من  كل  لنو�جه  �ملجالت  �لقوة يف خمتلف  لتحقيق 
يتاآمر علينا ويحاول �لإ�سر�ر مب�ساحلنا.. كما �أننا 
ماأمورون بالعمل �ملتقن و�ملفيد، و�سوف نحا�سب عن 

�أي عمل رديء نقوم به.

االستثمار في التعليم
اإىل �سناعة  يو�سلنا  اأن  الذي ميكن  الطريق  وما   
لنا  وحتقق  الدولية  ال�سناعة  تواكب  تكنولوجيا 

طموحاتنا العلمية واالقت�سادية؟
ــد هـــو �لــــذي يــحــقــق لــنــا ذلـــك،   �لــتــعــلــيــم �جلــي
يــاأتــي  �لتعليمية  �ملــنــظــومــة  بــتــطــويــر  ــمــام  و�لهــت
ــتــخــطــيــط �لقـــتـــ�ـــســـادي،  كــحــلــقــة مــهــمــة يف �ل
مكا�سب  ويحقق  �لتنمية،  يخدم  �جليد  فالتعليم 
ــدى �لــطــويــل.. فــ�ــســاًل عن  ــ �قــتــ�ــســاديــة عــلــى �مل
�لدول  تغيري �سورة �حلياة يف  �لأخرى يف   مكا�سبه 
ت�ستطيع  ــن  ــ ول ــمــعــات،  �ملــجــت وثــقــافــة  ــة  ــي ــعــرب �ل
�أنـــظـــمـــة  ــل  ــ ظـ يف  تـــتـــقـــدم  �أن  جمـــتـــمـــعـــاتـــنـــا 
�ل�ــســتــثــمــار �أن  كــمــا   .. ــفــة«؟!  ــخــل »مــت  تعليمية 

متو�زية  خطوط  يف  ي�سري  �أن  ينبغي  �لتعليم  يف   
و�لتنمية  و�ل�سناعة  �لــزر�عــة  يف  �ل�ستثمار  مــع 
�لعقول  لدينا  هلل  و�حلــمــد  وغــريهــا..  �لعمر�نية 
�لقادرة على �لتفوق يف خمتلف �ملجالت، لو وفرنا 

لها تعليمًا جيدً� ومتطورً�. 

السفه االستهالكي
يف  اال���س��ت��ه��الك��ي  ال�سفه  م�سكلة  ن��واج��ه  ك��ي��ف   
اأن  اإىل  واأن هناك تقارير ت�سري  جمتمعاتنا خا�سة 
الدول العربية رغم م�سكالتها االقت�سادية تعد من 

اأكرث دول العامل ا�ستهالكًا؟
توعية  حمالت  �إىل  يحتاج  �ل�ستهالك  تر�سيد   
وبدون   - و�قت�سادية وجمتمعية  و�سحية  دينية   -
ت�ساعد  يف  �ل�ستهالك  �سيظل  �حلــمــالت  هــذه 
�لقادرين  حميط  يف  تكون  ل  و�لتوعية  م�ستمر، 
فقط - كما يتوهم �لبع�س - بل يجب �أن تتفاعل 
�لدخل،  وحمـــدودي  �لفقر�ء  حميط  يف  �لتوعية 
��ستهالكًا، و�مليل �حلدي لال�ستهالك  �لأكرث  فهم 
عنه  كثريً�  يزيد  �لدخل  وحمــدودي  �لفقر�ء  عند 

عند �لأغنياء.
هذه  عــن  بــعــيــدون  �لأغــنــيــاء  �أن  يعني  ل  ــذ�  وهـ
ب�سرورة  �لتوعية  ت�سملهم  �أن  يجب  ولكن  �مل�سكلة، 

�حلد من �ل�ستهالك، و�لعتد�ل يف �لإنفاق.

االستهالك .. واالدخار!!
االدخ��ار  على  ال��دخ��ل  حم���دودي  ن�سجع  وكيف   

واال�ستثمار يف ظل هذا النهم اال�ستهالكي؟
بالإن�سان  فــالنــتــقــال  للغاية،  مهم  �أمـــر  هــذ�   
�إىل  يتك�سبه  ــا  م ــل  ك ��ــســتــهــالك  ــن  م �لب�سيط 
و�جــب  ت�سحيح  �حلــاجــة،  لــوقــت  بع�سه  ــار  �دخـ
وم�ساعدة  �لإن�سان،  لهذ�  �لقت�سادي  لل�سلوك 
ــر يــحــتــاج  ــ ــ ــذ� �لأم ــ ــل مــ�ــســكــالتــه، وهـ ــه يف حـ لـ
�لـــدعـــاة وخــطــبــاء  فــيــهــا  يــتــحــمــل  ــة  ــوعــي ت �إىل 
ــة، �إىل  ــي ــوؤول ــس ــ� ــدرً� كـــبـــريً� مـــن �مل ــ  �ملــ�ــســاجــد قـ
من  �لفئات  هذه  بني  �لدخــار  ثقافة  ن�سر  جانب 
�لإعــــالم �جلــمــاهــرييــة وخا�سة و�ــســائــل   خـــالل 
حو�فز  و�سع  �لأمــر  يتطلب  كما  �لف�سائيات..   
لت�سجيعه  �لــ�ــســغــري  �ملــ�ــســتــثــمــر  �أو   لــلــمــدخــر 
ــار بــــــــدًل مــن  ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ ــس ــ ــــى �لدخـــــــــــار و�ل� ــل  عــ

�ل�ستهالك.

 

المسلمون مأمورون 

بالتعاون والتكامل 

لتحقيق القوة في 

مختلف المجاالت

 

من الضروري توعية 

المواطن باالنتقال من 

ثقافة االستهالك إلى 

ثقافة االدخار
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تجارب اقتصادية ناجحة
اإىل  »الريعي«  من  العربي  باالقت�ساد  ننتقل  كيف   
بع�ض  جت��ارب  م��ن  ون�ستفيد  الرقمي«  اأو  »امل��ع��ريف 
الدول االإ�سالمية يف هذا املجال .. وخا�سة ماليزيا؟

�لتي  و�لرئي�سة  �لبارزة  �ل�سمة  �ملعريف  �لقت�ساد   
ميكن  حيث  و�لقوية،  �ملتقدمة  �لقت�ساد�ت  متيز 
تقريبًا  ت�سمل  جذرية  حتــولت  حتقيق  من  �ملجتمع 
ــدون �سك هــي من  ب كــل جــو�نــب �حلــيــاة، فاملعرفة 
�أهم مقومات �لقت�ساد، وقد �أ�سبحت تلك �ملعرفة 
هي �ملحرك �لأ�سا�س للمناف�سة �لقت�سادية، وذلك 
للمنتجات  كــبــرية   قيم  مــن  ت�سيفه  مــا  مــن خــالل 
و�لطلب  �لإنتاجية،  زيــادة  خالل  من  �لقت�سادية 
على �لتكنولوجيات و�لأفكار �جلديدة، وقد �سايرت 
هذه �ملنتجات فعليًا �لتغري�ت �لثورية يف كل �لأ�سو�ق 
على  �حل�سول  �أن  كما  �لإنــتــاجــيــة..  و�لقطاعات 
و��ستثمارها  ودقيق،  حمدد  ب�سكل  �ملعرفة  و�سائل 
و�أدو�ت  �ملــهــار�ت  دمــج  خــالل  من  وفعالية  بكفاءة 
�إ�سافة  ي�سكل  �ملتطورة،  و�لبتكار�ت  �لفنية  �ملعرفة 
لالنطالق  وقاعدة  �لعربية،  لالقت�ساد�ت  حقيقية 

نحو �لتحول �إىل �لقت�ساد �ملبني على �ملعرفة. 
تو�جه حتديات كبرية  �لعربية  �لبلد�ن  لأن  ونظر� 
من �أجل �لنهو�س بالتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية، 
��ستثمار  على  �لــقــدرة  �لتحديات  هــذه  �أهـــم  ومــن 
�لإمكانات و�لطاقات �لب�سرية �لهائلة �ملوجودة يف تلك 
�لدول يف كافة �مل�ستويات، فيجب �لعمل على �لنتقال 
بالقت�ساد من �ملجال �لريعي �إىل �ساحة �ملعرفة بكل 
�لذي  �لأمر  �أفكار وتقنيات وخرب�ت،  ما حتتويه من 
�لتحتية  �لبنية  يف  جذرية  تغيري�ت  �إجـــر�ء   يتطلب 
بهدف  وذلــك  و�لقانونية،  و�ل�سيا�سية  �لقت�سادية 
يــقــوم على  �لـــذي  �ملــعــرفــة  �قــتــ�ــســاد  �إىل  �لــتــحــول 
للتعليم،  فــعــال  نــظــام  ــود  وجــ فــيــهــا  يــتــوفــر  �أ�ــســ�ــس 
موؤ�س�سي  ونظام  و�ل�سيطرة،  �لقت�سادية  و�حلو�فز 
�ملــعــلــومــات  وتــقــنــيــة  �لإبــــــد�ع،  عــلــى  يعتمد   كــــفء، 

و�لت�سالت.

�ل�ستفادة  ينبغي  �إ�سالمية  لدول  جتارب  وهناك 
منها، وقد خا�ست ماليزيا جتربة ناجحة �أدت �إىل 
يعتمد  �لآن  �أ�سبح  حيث  �ملاليزي،  �لقت�ساد  تقدم 

على �قت�ساد �ملعرفة بكل مكت�سباته.

سمات وخصائص
دالالت   - �سطور  يف   - لنا  حت��دد  اأن  ميكن  ه��ل   

و�سمات وخ�سائ�ض »االقت�ساد املعريف«؟
توليد  عــلــى  بــالــقــدرة  يت�سم  �ملــعــرفــة  �قــتــ�ــســاد   
على  �لقدرة  �أخــرى:  وبعبارة  �ملعرفة،  و��ستخد�م 
�لأ�سا�س  �مل�سدر  فقط  ميثل  ل  حيث  �لبــتــكــار،  
للرثوة، و�إمنا يعد �أ�سا�س �مليزة �لن�سبية �ملكت�سبة يف 
�لقت�ساد �جلديد، فاملعرفة هي �لو�سيلة �لأ�سا�سية 
وحت�سني  و�لتوزيع  �لإنتاج  عمليات  كفاءة  لتحقيق 
�ل�سلع  بني  �لختيار  وفر�س  �لإنــتــاج  وكمية  نوعية 
�أو  للم�ستهلكني  بالن�سبة  �سو�ء  �ملختلفة  و�خلدمات 
على  �ملبني  �لقت�ساد  فــاإن  عام  وب�سكل  �ملنتجني، 
�ملعرفة ل يعرتف بامل�سافات �أيًا كانت �أبعادها، وهى 
�لقت�سادية،  �لتنمية  �أمام عملية  عائق  �أي  ل متثل 
�أو  �مل�سروعات،  جناح  �أو  �لتعليم،  �أو  �لت�سال،  �أو 
�أن  كما  عــام..  ب�سكل  �ملجتمع  يف  �لكامل  �لندماج 
ويتم  �لأفــر�د،  لكافة  متز�يد  ب�سكل  متاحة  �ملعرفة 
�لفردية  �لحتياجات  مع  تتو�فق  ب�سورة  توفريها 
و�لجتماعية، مبا ميكن كل فرد من �تخاذ �لقر�ر�ت 
وكل  �حلياة،  جمالت  كافة  يف  حكمة  �أكرث  ب�سورة 
للمعلومات،  م�ستهلك  جمرد  لي�س  �ملجتمع  يف  فرد 

ولكنه �أي�سًا �سانع �أو مبتكر لها.
�لعامل،  على  منفتح  �قت�ساد  �ملعرفة  و�قت�ساد 
�ملعرفة  و�حتكار  خلق  ميكنه  �قت�ساد  يوجد  ل  لأنه 
من  �جلديدة  �ملعارف  ي�ستورد  �أو  ي�سارك  �أن  دون 
�مل�ستوى  على  �لقت�سادي  �ملناخ  �أن  كما  �لآخرين، 
�أن  يجب  �ملعرفة  على  �ملبني  �لقت�ساد  يف  �لكلي 
و�ملعلومات  �ملعرفة  يف  لال�ستثمار  م�سجعًا  يكون 
�لأهمية،  غاية  يف  �أمر  وهو  �لبتكار،  على  و�لقدرة 

لأن �سمان ��ستمر�رية �لقت�ساد �ملبني على �ملعرفة 
�مل�ستقبل،  يف  �ل�ستثمار  ت�سجيع  �سرورة  يقت�سي 
�أو  منخف�سة  عليه  �لعائد  معدلت  تكون  قد  و�لذي 
�إىل دعم  �ملجالت  مثل هذه  ولذ� حتتاج  حمدودة، 
نحو  ت�سعى  �لتي  �لــدول  يف  �لقت�سادية  �ل�سيا�سة 

حتقيق �لقت�ساد �ملبني على �ملعرفة.
من هنا فاإن �لقت�ساد �ملعريف يتميز مبجموعة من 
�لقت�ساد  عن  متيزه  �لأخــرى  و�خل�سائ�س  �ل�سمات 
على  ويرتكز  �ملعرفة  كثيف  ــه  �أن �أبــرزهــا  �لتقليدي، 
�ملال  ر�أ�ــس  باعتبارها  �لب�سرية  �ملــو�رد  يف  �ل�ستثمار 
�لعاملة  �لــقــوى  على  يعتمد  وهــو   و�لــفــكــري،  �ملــعــريف 
�لتكنولوجيا  يف  و�ملتخ�س�سة  ــة  ــدربـ و�ملـ ــة  �ملــوؤهــل
ــب  ــدري ــت ــدة.. كــمــا يــعــتــمــد عــلــى �لــتــعــلــم و�ل ــ ــدي �جلــ
للعاملني  ي�سمن  �لذي  �لتدريب  و�عتماد  �مل�ستمرين، 
مو�كبة �لتطور�ت �لتي حتدث يف ميادين �ملعرفة.. كما 
و�لت�سالت  �ملعلومات  تقنيات  توظيف  يعمل على  �أنه 
فائق  معلوماتي  نظام  لبناء  بالفعالية  يت�سف  توظيفًا 
�نتقال  على  ويعمل  و�ل�ــســتــجــابــة،  و�لــدقــة  �ل�سرعة 
�إىل  �ل�سلع  و�سناعة  �إنتاج  من  �لقت�سادي  �لن�ساط 
تفعيل  على  ويعمل  �ملعرفية،  و�سناعة �خلدمات  �إنتاج 
و�لتنمية،  للتغيري  كمحرك  و�لتطوير  �لبحث  عمليات 
وميكن من خالله �رتفاع �لدخل ل�سانعي �ملعرفة كلما 

�رتفعت موؤهالتهم وتنوعت كفاء�تهم وخرب�تهم.

نجاح البنوك اإلسالمية
اإىل  .. كيف تنظر  كلها  الق�سايا  بعيدًا عن هذه   
البنوك واملوؤ�س�سات املالية االإ�سالمية وانت�سارها يف 

العديد من دول العامل؟
على  نف�سها  فر�ست  جيدة،  جتربة  هي  بالتاأكيد   
م�سدر  و�أ�سبحت  �لعاملية،  �لقت�سادية  �ل�ساحة 
طماأنينة للم�ستثمرين و�سناع �لقر�ر�ت �لقت�سادية 
خــا�ــســة بــعــد �أن جنــت مــن �لأزمــــة �لقــتــ�ــســاديــة 
عن  يبحث  �لعامل  �أن  �سك  ول   ،2008 عام  �لعاملية 
م�ساحله �لقت�سادية، ويطبق �لأدو�ت �لتي حتقق 

له هذه �مل�سالح، وملا �أدركت �لدول غري �لإ�سالمية 
 - تعاليمه  ن�سر  �أو  �لإ�سالم  يهمها  ل  كانت  و�إن   -
لدى  �لطماأنينة  حتقق  �لإ�سالمية  �ملعامالت  �أن 
�ملتعاملني، وتوؤدي �إىل جذب �ل�ستثمار�ت، �سمحت 
بها ودعمتها، و�ملطلوب من كافة �لدول �لإ�سالمية 
�إىل  وتقف  �ملوؤ�س�سات،  هــذه  تدعم  �أن  و�لعربية 
نريد  فنحن  خــرب�ء،  خــالل  من  وتقومها  جانبها، 
�لثغر�ت  مــن  خالية  �إ�ــســالمــيــة  مالية  موؤ�س�سات 
وخالية من �لأخطاء وبعيدة عن �ل�سبهات، ول نريد 
�قت�سادية  �أن�سطة  على  �إ�سالمية«  »لفتات  جمرد 

ومعامالت غري مطابقة لتعاليم �لإ�سالم.

دعم الهيئات الشرعية
 وم���ا ال���ذي مي��ك��ن اأن ي��ق��وى ج���دار ال��ث��ق��ة بني 
معامالت  وي�سمن  االإ�سالمية  والبنوك  املتعاملني 

اإ�سالمية خالية من االأخطاء؟
 �لذي يحقق ذلك هيئات �لرقابة �ل�سرعية، وهي 
جهاز  و�أخطر  �لإ�سالمية،  �لبنوك  كل  يف  موجودة 
�إىل دعم  �أدعو  �لغر�ء  و�أنا من خالل جملتكم  بها، 
فاعليتها،  وزيادة  قر�ر�تها،  و�عتماد  �لهيئات  هذه 
فالرقابة  �ملتخ�س�سني..  على  فيها  و�لعــتــمــاد 
ويجب  �لبنوك،  لهذه  �لأمــان  م�سدر  هي  �ل�سرعية 
�لثقافة  بني  جتمع  موؤهلة  عنا�سر  جلانها  ت�سم  �أن 
�إىل جانب �خلرب�ء  �لقت�سادية  و�لثقافة  �ل�سرعية 
�لإ�سالمية،  �لبنوك  يف  �لعمل  على  متر�سو�  �لذين 
ــرب�ت عــمــل تــر�كــمــيــة مـــن �لــتــجــارب  ولــديــهــم خــ

�ل�سابقة.
�لرقابة  عنا�سر  �ختيار  �سرورة  �إىل  �أنبه  وهنا 
�ل�ستعانة  وعدم  و�أمانة،  ومهنية  بِحرفية  �ل�سرعية 
�لكاملة  �ملعرفة  ول  �خلربة  لديهم  لي�س  باأ�سخا�س 
�لوجاهة  ملجرد  �لإ�سالمية  �لبنوك  يف  ــدور  ي مبــا 
وخــرب�ء  متخ�س�سني  علماء  نــريــد  نحن  فــقــط.. 
متمر�سني يف هذ� �ملجال �ملهم �لذي يعك�س حقيقة 

�أن�سطة هذه �ملوؤ�س�سات.

 

البلدان العربية تواجه 

تحديات كبيرة من أجل 

النهوض بالتنمية 

االقتصادية 

واالجتماعية 

 

البنوك اإلسالمية 

فرضت نفسها ويجب 

دعم هيئاتها الشرعية 
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معايير الرقابة والتنظيم الشرعية
ت�ستمد �ملعايري �ل�سرعية من �مل�سادر �لأ�سلية 
�ملتفق عليها وهي �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية 
و�لإجماع و�لقيا�س، كما �أن �مل�سادر  �مل�سرفة 
�لفرعية كالعرف وقول �ل�سحابي وعمل �أهل 
و�ل�ست�سحاب و�ل�ستح�سان و�سرع  �ملدينة 
�إىل  من قبلنا ت�ساعد كثريً� يف طريق �لو�سول 
لل�سناعة �ملالية �لإ�سالمية  �ملعايري �ل�سرعية 

�ملعا�سرة.
ولعل معظم �ملعايري �لتي ن�ست عليها هيئات 
و�ملر�جعة  �لرقابة �ل�سرعية �أو هيئة �ملحا�سبة 
�أو غريها من  �لإ�سالمية  �ملالية  للموؤ�س�سات 
�لهيئات ذ�ت �لعالقة بالرقابة �ل�سرعية تدور 
حول �أربعة �أمور، كما ن�س على ذلك �بن ر�سد 
يف كتابه »بد�ية �ملجتهد«؛ حيث يرى �بن ر�سد 
��ستقر�ء �لن�سو�س �ل�سرعية �لتي  ومن خالل 
تناولت تنظيم �ملــعــامــالت �لقــتــ�ــســاديــة، �أن 
�لبيوع و�ملعامات تنح�سر  �لف�ساد يف  �أ�سباب 
يف �أربــعــة �أمـــور هــي: �لــربــا و�لــغــرر و�ل�سروط 

�لفا�سدة و�ل�سلع و�لأن�سطة �ملحرمة)1(.
غري �أن هــذه �ملو�سوعات �لأربــعــة �لتي بحثت 
ــقــدمي، كما  �ل ب�سكل مف�سل يف كــتــب �لــفــقــه 
ب�سكل تف�سيلي مــن خـــالل �لبحوث  بحثت 
حيث كتب يف  و�لر�سائل �جلامعية �ملعا�سرة، 
كل مو�سوع منها عدد من ر�سائل �لدكتور�ه)2(، 
ــز�ل  ــحــوث �ملــحــكــمــة، لتـ ــب و�ل �أو �ملــاجــ�ــســتــري 
بحاجة �إىل در��سات معيارية قيا�سية تقوميية، 
توجد فيها �لكثري من �ملناطق �لفرعية  حيث 
�لغام�سة، و�لتي حتتاج �إىل حمكمات �أو معايري 
�أو �أدو�ت قيا�سية ميكن من خاللها �لتعرف 
ب�سكل و��سح وقاطع عليها، من خالل �حت�ساب 
مقد�رها وحجمها، من �أجل ��ستبعاد و�جتثاث 

�حلر�م من �ملعامالت �مل�سروعة.
�أبرز �ملعايري �ل�سرعية  ونعر�س يف هذ� �لبحث 

�لتي حتتاج �إىل حمدد�ت قيا�سية عملية..

اجتناب الربا
حر�س �لفقهاء �ملتخ�س�سون على �جتناب 
و�ل�سيغ  �لــربــا يف كــافــة �ملــعــامــالت و�لــعــقــود 
�لتي تتعامل بها �ل�سناعة �ملالية �لإ�سالمية، 
ومو��سفات  وو�سعو� لذلك �سو�بط ومعايري 
حمــددة، ميكن �لتعرف عليها و�جتنابها من 

�ملعامالت.
وبالرغم من �تفاق �لفقهاء قدميًا وحديثًا على 
ل يز�لون  حرمة �لربا بكافة �أ�سكاله، فاإنهم 
حول �لكثري من جزئياته وفرعياته،  خمتلفني 
مما �قت�سى و�سع  �ملعايري �خلا�سة �لتي تعمل 
ب�سكل م�ستمر على مكافحة �لربا و�جتثاثه من 
�لعقود و�لتعامالت �مل�سرفية�لإ�سالمية.  كافة 
وقد تكون �ملحدد�ت �لتالية من �أهم �ملوؤ�سر�ت 

�إىل وجود �لربا: 
- �لـــزيـــادة �ملــ�ــســروطــة عــلــى �أ�ــســل �لــديــن �أو 

�لقر�س.
- �لزيادة �ملفرو�سة بعد �نق�ساء �أجل �لدين.

�لــزيــادة �مل�سمونة على �أمــو�ل �مل�ساركة �أو   -
�ل�ستثمار.

- �لزيادة عند بيع مال ربوي بجن�سه.

�لتاأجيل عند بيع مال ربوي بجن�سه �أو بغري   -
جن�سه.

- �لزيادة على �أ�سل �لدين �لناجم عن مبيعات 
وهمية.

- �لزيادة �لناجمة عن �لديون �حلا�سلة ب�سبب 
�لأن�سطة �لعقيمة.

ــرتح بــعــ�ــس �لــعــلــمــاء خم�سة معايري  ــ ــد �ق وقـ
�لإ�سالمية  ل�ستبعاد �لربا من �ملنتجات �ملالية 

وهي)3(:
1- ن�سبة �ملديونية �إىل �لرثوة.

2- تبعية �لتمويل للبيع �أو �لتبادل. 
3- �مل�سالح �ل�سرعية. 

4- �لقيمة �مل�سافة. 
5- �ل�سفافية. 

وبالرغم من قوة هذه �ملعايري �أو �ملوؤ�سر�ت �إل 
�ملوؤ�س�سات  �أنها مل تلق ��ستجابة �أو متابعة من 
�ملعنية مــن �أجـــل تطبيقها �أو حتويلها �إىل 
تعمل على قيا�س  معادلت �أو موؤ�سر�ت قيا�سية 
�لربا يف بع�س �ملعامالت �أو �لعقود، من �أجل 
ــز�ل �لو�سع  ولــذلــك ليـ ��ستبعاده و�جــتــثــاثــه، 
يفتقر �إىل  �لإ�سالمية  �حلايل لل�سناعة �ملالية 
تطبيق مثل هذه �ملعادلت �أو �لأدو�ت �لقيا�سية.

اجتناب الغرر الفاحش
ــدد مــن �ل�سحابة �أن ر�ــســول �هلل  ورد عــن ع
»نهى عن بيع �لغرر«)4(.  �سلى �هلل عليه و�سلم 
وي�ستفاد من �حلديث حترمي بيع �لغرر، وف�ساد 
عقد بيع �لغرر، مبعنى عدم ترتب �أي �أثر عليه 

على ر�أي جماهري �لعلماء)5(.
ولي�س هناك من �سك يف �أن �لغرر �لــذي نهى 
عنه �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم كان و��سحًا 
جليًا يف جمتمع �لر�سالة، وقد مثل �لفقهاء له 
باأمثلة عديدة بع�سها كان منت�سر� لدى �لعرب 
�جلاهلية، وبع�سها رمبا كان وليد ع�سور  يف 

لحقة .. وقد بالغ بع�س �لفقهاء يف �إدخال 

الشروط الفاسدة تضم 

كل شرط ال يقتضيه العقد 

أو يكون فيه منفعة ألحد 

العاقدين ال يوجبها العقد

د. كمال توفيق حطاب
 أستاذ المقه المقارن

جامعة الكويت

المعايير الشرعية والمهنية الحاكمة 
للصناعة المالية اإلسالمية

الحلقة ا ألولى

أعقاب  في  العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف  في  اإلسالمية  المالية  والمؤسسات  المصارف  تأسست 
اجتهادات علمية وشرعية لعدد من العلماء الذين أحاطوا بالعلوم الشرعية والعلوم المصرفية، ومنذ ذلك 
الوقت التزال الجهود الفكرية متواصلة في خدمة هذه المؤسسات حرصًا على سالمتها الفنية والشرعية. 
فإنها  الدولية،  التقليدية  المالية  الصناعة  عن  بمعزل  توجد  لم  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  ألن  ونظرًا 
تصدرها  التي  واألنظمة  للقوانين  تخضع  إنها  بل  الصناعة،  هذه  تحكم  التي  والمبادئ  باألسس  كثيرًا  تتأثر 
أنها تخضع للمعايير  المالية اإلسالمية.. كما  الحاكمة للمؤسسات  المركزية وغيرها من األجهزة  البنوك 
الدولية مثل معايير بازل 1 و2 و٣، وكذلك معايير التصنيف االئتماني الدولي التي تصدرها مؤسسات التصنيف 

االئتماني العالمية.
إيجاد  اإلسالمية  المالية  للصناعة  الداعمة  اإلسالمية  والمؤسسات  الهيئات  تحاول  ذلك  إلى  وباإلضافة 
واحد،  كجسم  تعمل  ال  الهيئات  هذه  ولكن  اإلسالمية،  المالية  بالصناعة  خاصة  وشرعية  مهنية  معايير 
اإلسالمية،  المالية  الصناعة  تحكم  أن  تحاول  وشرعية،  فنية  متنوعة  متعددة  معايير  ظهرت  فقد  وبالتالي 

دون أن يتوفر لها قوة اإللزام المهني والشرعي.
خضوعها  من  أكثر  والتقليدية  الدولية  للمعايير  تخضع  اإلسالمية  المالية  الصناعة  بقيت  ذلك  على  وبناء 

للمعايير الشرعية والمهنية اإلسالمية.
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�سور عديدة من �لبيوع �سمن بيوع �لغرر، ورعا 
ومن �أبرز  منهم وحر�سًا على جتنب �حلــر�م. 
�ل�سو�بط �لتي ذكرها بع�س �لعلماء �ملعا�سرين 

للغرر �لفاح�س ما يلي)6(:
- �أن يكون �لغرر يف حمل �لعقد ولي�س يف تو�بعه، 

حيث يغتفر يف �لتابع ما ل يغتفر يف �ملتبوع.
- �أن يوؤدي �إىل خروج �لعقد عن مق�سوده �أو �أن 

يكون مق�سود �لعقد �لغرر و�جلهالة.
- �أن يكون يف �ملعاو�سات ل يف �لتربعات، لأنه 

يغتفر يف �لتربعات ما ل يغتفر يف �ملعاو�سات.
- �أن يوؤدي �إىل �أكل �أمو�ل �لنا�س بالباطل.

ــوؤدي �إىل �لــنــز�ع و�خل�سومة و�سياع  �أن يـ  -
حقوق �لنا�س.

- �أن تزيد قيمته عن 10% من قيمة �لعقد.
وبالرغم من وجود هذه �ملحدد�ت �لدقيقة، فال 
يز�ل �لعلماء خمتلفني حول �لغرر يف كثري من 
�لعقود، وهل هو غرر فاح�س �أم غري ذلك)7(، 
قيا�سية يتم من  ول توجد حتى �لآن معادلت 
خاللها ��ستبعاد �لغرر �لفاح�س من �لعقود 

بطريقة �آلية.

إلغاء الشروط الفاسدة
جاء عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف حديث 
»ما بال �أنا�س ي�سرتطون �سروطًا لي�ست  بريرة 
يف كتاب �هلل تعاىل، من �سرط �سرطًا لي�س يف 
كتاب �هلل فلي�س له و�إن ��سرتط مائة �سرط، 

�سرط �هلل �أحق و�أوثق«)8(.
ــل �ــســرط ل  فــالــ�ــســروط �لــفــا�ــســدة تــ�ــســم ك
يقت�سيه �لعقد �أو يكون فيه منفعة لأحــد 
فهي �سروط  �لعقد،  �لعاقدين ل يوجبها 
لي�ست من مقت�سى �لعقد، �أو تنايف مقت�سى 
�لعقد، �أو ت�ستمل على غر�س يورث �لتنازع، 
ومن �أهم هذه �ل�سروط �سمان منفعة لأحد 
�لطرفني دون �لآخــر، �أو �إعطاء �حلق لأحد 
توقعاته،  �لطرفني بتنفيذ �لعقد �إن �سحت 

بينما يتعر�س �لطرف �لثاين خل�سارة كبرية 
...�إلخ.

كما ورد عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قوله 
حّرم  »�ل�سلح جائز بني �مل�سلمني �إل �سلحًا 
حالًل �أو �أحل حر�مًا، و�مل�سلمون على �سروطهم 
�إل �سرطًا حرم حالًل �أو �أحل حر�مًا«)9(. فهذ� 
�حلديث ي�سري بو�سوح �إىل �أن �لأ�سل يف �لعقود 
و�ل�سروط �ل�سحة و�مل�سروعية، �إل ما كان منها 

يحل حر�مًا �أو يحرم حالًل.
�إن �لتز�م �ل�سناعة �ملالية �لإ�سالمية با�ستبعاد 
مل�سريتها،  �لــ�ــســروط �لــفــا�ــســدة فــيــه �ــســالمــة 
مل�سد�قيتها، وزيادة لثقة �لنا�س بها،  و�سمان 
وتفوقها  وبالتايل زيـــادة �نت�سارها وتقدمها 
ولكن �لتطبيق  �لعامل كافة.  على م�ستوى دول 
�لإ�سالمية ل ي�سري  يف حقل �ل�سناعة �ملالية 
�إىل ��ستبعاد هذه �ل�سروط �لفا�سدة ب�سكل كلي 
حمــدد�ت �أو �أدو�ت قيا�س  نظرً� لعدم وجــود 

ميكن من خاللها ��ستبعاد مثل هذه �ل�سروط.

اجتناب المحرمات
�إن �ل�سناعة �ملالية �لإ�سالمية يجب �أن تلتزم 
كل  بقاعدتي �حلــالل و�حلـــر�م، حيث يحرم 
ن�ساط ��ستثماري يف مر�حل �لإنتاج �أو �لت�سويق 
مبا�سر �أو غري  �أو �ل�ستهالك ي�سهم بطريق 
مبا�سر يف �إنتاج وت�سويق و��ستهالك �ملحرم، 

لأن كل �إعانة على �حلر�م فهي حمرمة)10(.
�إن �جتناب �لأن�سطة �ملحرمة و�ل�سلع �ل�سارة 
�لإ�سالمية بل �إن  ل ينحر يف �ل�سناعة �ملالية 
جهات عديدة يف �ملجتمعات �لغربية �أخــذت 
ي�سمى »�أ�سهم �خلطيئة«   تنادي مبقاطعة ما 
 shares of sin، وهي تعني �لأ�سهم �ل�سادرة 
مثل �سركات  تتعامل باخلطيئة،  عن �سركات 
ــدخــان و�لــقــمــار و�أ�سلحة �لــدمــار  و�ل �خلــمــور 
و�لأفالم �لإباحية .. وغريها من �ل�سركات �لتي 

تنتج منتجات �سارة بالإن�سان �أو �لبيئة.
بــل �إن منظمات وهيئات حقوقية و�إن�سانية 
�لبيئة  عديدة حتذر ب�سكل م�ستمر من تدهور 
و�ل�ستخد�م �جلائر وتدعو �إىل  و�ل�ستنز�ف 
وجدت  كما  عــامل �أخ�سر وبيئة خــ�ــســر�ء)11(، 
در��سات عديدة حول �لأثر �لجتماعي ل�سركات 

�خلطيئة)12(.
ــر�م بــنّي،  وبــالــرغــم مــن �أن �حلــالل بــنّي و�حلـ
كما �أخرب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، �إل �أن 
�ملالية �لإ�سالمية لتز�ل تر�وح حول  �ل�سناعة 
من مناطق �ل�سبهات،  �حلمى، ومل تخرج كليًا 
مما ي�ستلزم �سرورة �أن تكون �ملعايري و��سحة 
�إعطاء هذه  فا�سلة ل لب�س فيها، كما ي�ستلزم 
�لقانونية �مللزمة و�إحاطتها  �ملعايري �ل�سفة 

باحلماية و�لعقوبات �لر�دعة ملن يتجاوزها.

معايير الرقابة والتنظيم المهنية
معايري البنوك املركزية 

تت�سابه وظائف �لبنك �ملركزي �لتقليدية يف 
وبنك  معظم دول �لــعــامل، فهو بنك للحكومة 

�لإ�سد�ر وبنك �لبنوك وبنك �لئتمان.
وميار�س �لبنك �ملركزي وظيفة بنك �لبنوك 
وبــنــك �لــتــحــكــم يف �لئــتــمــان عــلــى �لــبــنــوك 
�لتقليدية و�لإ�سالمية على �ل�سو�ء، فهو �جلهاز 
وهو  �ملــ�ــســوؤول عــن �لرتخي�س لهذه �لــبــنــوك، 
�مل�سوؤول عن �إنهائها يف حالة �لإفال�س، كما �أنه 
�ل�سيا�سة  �جلهاز �مل�سوؤول عن ممار�سة �أدو�ت 
�أ�سكالها، و�لتحكم يف حجم  �لنقدية بكافة 
�لدفع وفقا  �لئتمان وكميات �لنقد وو�سائل 
�لقت�سادية �لتي ت�سعى  لالأو�ساع و�لأهـــد�ف 

�إليها �لدول و�حلكومات.
وت�سعى �لبنوك �ملركزية يف تعليماتها �ل�سادرة 
�ملهنية  �إىل �لبنوك �إىل �لأخذ باأحدث �ملعايري 
ت�سدرها �ملوؤ�س�سات و�لأجــهــزة �لدولية  �لتي 
وتتاأثر �لت�سريعات   ،3  ،2  ،1 مثل معايري بازل 
�مل�سرفية �لتي ت�سدرها �لبنوك  و�لتعليمات 
�ملركزية غالبًا بالت�سريعات و�ملعايري �مل�سرفية 
�لدولية، وذلك من �أجل �ملحافظة على �سالمة 
�ملالية للبنوك وت�سنيفاتها �لئتمانية  �ملر�كز 

�لدولية.
ومن �أجل تو�سيح �أثر بع�س �ملعايري و�ملوؤ�سر�ت 
�لبنوك  �لــتــي تطلبها �لــبــنــوك �ملــركــزيــة مــن 
�لإ�سالمية نعر�س مناذج لبع�س �لق�سايا �ملهمة 

يف هذ� �ملجال: 
  �سيا�سة ن�سبة االحتياطي: 

تعترب �سيا�سة ن�سبة �لحتياطي �أو �لر�سيد 
�لنقدية �لتي  �لنقدي من �أهم �أدو�ت �ل�سيا�سة 
�لبنك �ملــركــزي للتحكم يف عر�س  ميار�سها 
�لنقد و�لئتمان يف �ملجتمع، حيث يفر�س �لبنك 
�ملركزي على جميع �لبنوك �لحتفاظ بن�سبة من 
تتنا�سب مع �لو�سع �لقت�سادي  ود�ئعها لديه 
�لت�سخم �أو  حيث وجــود  من  و�لنقدي للدولة، 
وقد تكون  �لك�ساد �أو �لنكما�س و�لركود ..�لخ، 

هذه �لن�سبة 15% �أو 20% �أو 30% ...�لخ.
ــان �لـــهـــدف �لأ�ـــســـلـــي لــفــر�ــس ن�سبة  ــ ــد ك ــ وق

�لحتياطي قدميًا هو �إتاحة �ل�سيولة للم�سارف 
ثم تطور �لأمــر �إىل �ملحافظة  عند �حلــاجــة، 
و�لقت�سادية،  على �سالمة �لأحــو�ل �لئتمانية 
ــان للنظام  ت�سمن �لأمـ و�إتــاحــة مـــو�رد كافية 

�مل�سريف و�لئتماين)13(.
ويبدو �أن �لبنوك �ملركزية تتعامل مع معظم 
�لبنوك  �لــبــنــوك �لإ�ــســالمــيــة كــمــا تتعامل مــع 
ولئن كانت �لبنوك �ملركزية حتتفظ  �لتقليدية، 
ــع �حل�سابات  ود�ئ بن�سبة �سئيلة �أو كبرية من 
�جلارية فاإن ذلك لي�س هو �مل�سكلة، لأن �مل�سكلة 
تطبق ن�سبة �لحــتــيــاطــي على  تظهر عــنــدمــا 
فهذ� يتعار�س مع طبيعة  ح�سابات �ل�ستثمار، 
�حل�سابات، فاأ�سحاب �لــود�ئــع يودعونها  هــذه 
�أو �خل�سارة،  لال�ستثمار متحملني عو�قب �لربح 
فتطبيق ن�سبة �لحتياطي على هذه �حل�سابات 
يعني عدم ��ستثمار هذه �حل�سابات بالكامل)14(.

   ال�سيولة القانونية:
يطلب �لبنك �ملــركــزي من �لبنوك �لحتفاظ 
حتت  بن�سبة من �ل�سيولة من جمموع �لــود�ئــع 
�لطلب و�لود�ئع لأجل، وتقي�س هذه �لن�سبة مدى 
بالتز�ماته يف �لأوقات  قدرة �لبنك على �لوفاء 
ومــدى قدرته على تخطيط تدفقاته  �حلرجة، 
�لبنوك �ملركزية تعليمات  وت�سدر  �لنقدية. 
�حت�ساب هذه �لن�سبة، ويت�سمن )ب�سط( �لن�سبة 
�لبنك و�لــود�ئــع لــدى �لبنك  عــادة �لنقد لــدى 
�ملركزي و�سايف �لنقد بني �مل�سرف و�مل�سارف 

�لأخرى و�ل�سند�ت �حلكومية �أو بكفالتها. 

جمموع  ــا )مــقــام (  �لن�سبة فيتكون مــن  �أمـ
�لود�ئع و�ملبالغ �ملقرت�سة و�ل�سيكات و�حلو�لت 

و�ل�سحوبات بر�سم �لدفع)15(.
كالبنك  ــر�عــي بع�س �لــبــنــوك �ملــركــزيــة -  وت
- �خــتــالف مكونات ب�سط  �ملــركــزي �لأردين 
بالن�سبة للبنك �لإ�سالمي، حيث �عترب  �لن�سبة 
بدًل من  �لأ�سهم �سمن مكونات ب�سط �لن�سبة 
لأن �لبنك �لإ�سالمي ل  �حلكومية،  �ل�سند�ت 
يتعامل بال�سند�ت �حلكومية، وهذ� �ملوقف من 
جانب �لبنك �ملركزي �لأردين خفف من تعطيل 
مبالغ كبرية دون ��ستثمار، خا�سة عندما تكون 

ن�سبة �ل�سيولة 30% فاأكرث.
ــحــادة، مــديــر �لبنك  ــس ــــرتح مــو�ــســى � ــد �ق وقـ
�لإ�ــســالمــي �لأردين، �أن حت�سب �لتمويالت 
�حلكومية �أو بكفالتها �سمن ب�سط �لن�سبة نظرً� 
�لكمبيالت  لغياب �ل�سند�ت �حلكومية وكذلك 

ذ�ت �لأجل �لق�سري)16(.
وتعمل بع�س �لبنوك �ملركزية باأكرث من ن�سبة، 
يعمل بن�سبتني  فــالــبــنــك �ملـــركـــزي �ملــ�ــســري 
للمعامات باجلنيه �مل�سري و�لأخرى  �إحد�هما 

للمعامالت بالعملة �لأجنبية)17(.
ــبــاحــثــني يف �لقــتــ�ــســاد  ــفــق كــثــري مـــن �ل ــت وي
�لإ�سالمي على ��ستمر�ر �سريان هذه �لن�سبة 
فيها ما يعتمد على �لتعامل  نظرً� لأنــه لي�س 
�لربوي، كما �أنها حتقق مطلب �لأمان و�لي�سر 
�ملايل يف �إد�رة �لأمو�ل يف �لبنوك �لإ�سالمية، 
�إ�سافة �إىل ما ي�سمى بالرقابة �حل�سيفة من 

قبل �لبنك �ملركزي)18(.

 املقر�ض االأخري اأو امللجاأ االأخري لل�سيولة: 
يعترب �لبنك �ملركزي هو خط �لدفاع �لأخري 
�لأخــري  بالن�سبة جلميع �لبنوك، وهــو �ملــالذ 
�لذي يزود �لبنوك بال�سيولة يف حالة �لأزمات، 
�حل�سول على  وت�ستطيع �لبنوك �لتقليدية 

ــادة خ�سم �لأور�ق  �إعـ قــرو�ــس بفو�ئد �أو 

يحرم كل نشاط استثماري 

في مراحل اإلنتاج أو 

التسويق أو االستهالك 

يسهم بطريق مباشر أو غير 

مباشر في إنتاج وتسويق 

واستهالك المحّرم
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�لإ�سالمية من هذه  �لتجارية، وحترم �لبنوك 
�ملز�يا ب�سبب عدم جو�زها �سرعًا.

وقد �أخذت بع�س �لبنوك �ملركزية يف بنغالدي�س 
�لإ�سالمية  وموريتانيا بــالإيــد�ع لــدى �لبنوك 
��ــســتــثــمــاريــة حلــل مــثــل هـــذه �مل�سكلة،  ــع  ــ ود�ئ
�إيد�عاتها،  وح�سلت على عو�ئد و�أربـــاح عن 
ــة �أن تقوم  �لــبــنــوك �ملــركــزي وميــكــن جلــمــيــع 
و�لكفاءة  بهذه �ل�سيا�سة حر�سًا على �لعد�لة 

وم�سلحة �لقت�ساد �ملحلي يف كل بلد)19(.

 الرقابة على االئتمان:
تقوم �لبنوك �ملركزية عادة بتحديد �سقف معني 
�أي بنك، بحيث  لإجمايل �لئتمان �لذي مينحه 
ي�ستطيع �لبنك �أن يتجاوزه، ويطبق �لبنك  ل 
�ملركزي هذ� �ملبد�أ على جميع �لبنوك، ويهدف 
�ملركزي �إىل �لتحكم ب�سكل مبا�سر يف  �لبنك 
�لقدرة �لكلية لكل م�سرف على منح �لئتمان، 

ومن ثم طاقة �جلهاز �مل�سريف ككل)20(.
يقول �لدكتور حممد زكي �سافعي: »�إن �ل�سقوف 
�لبنك  �لئتمانية حل قليل �حليلة، ويجب على 
�ملـــركـــزي �ل�ــســتــغــنــاء عنها عــلــى �أن يــر�قــب 
لدى  �لئتمان عن طريق رفع ن�سبة �لحتياطي 

�لبنوك ورفع �أ�سعار �لفائدة)21(.
ونــظــرً� لطبيعة �لبنوك �لإ�سالمية فينبغي 
تطبيق هذه �لن�سبة على كل ما هو دين فقط، 
ولي�س على �ل�ستثمار�ت �ملبا�سرة �أو �ملوجود�ت 
�سركات وغريها،  �مل�سجلة با�سم �لبنك من 
فهذه �ل�ستثمار�ت خمتلفة عن قرو�س وديون 
�لبنوك �لتقليدية.. ولذلك فاإن معاملة �لبنوك 
فيه ظلم للبنوك  �لإ�سالمية بنف�س �لأ�س�س 

�لإ�سالمية ولالقت�ساد �لوطني)22(.

 ن�سبة راأ�ض املال اإىل الودائع: 
تفر�س �لبنوك �ملركزية على جميع �لبنوك �أن 
عن  للود�ئع  ل تقل ن�سبة ر�أ�ــس �ملــال بالن�سبة 

هي مقرر�ت بــازل1، ومع �أن  كما  معينة  ن�سبة 
�مل�ساند  مقرر�ت بــازل �عتربت �أن ر�أ�ــس �ملــال 
مثل �لود�ئع �ل�ستثمارية تعزيزً� حلقوق �مللكية، 
�عتبار ود�ئــع  فــاإن �لبنوك �ملــركــزيــة ترف�س 

�ل�ستثمار ر�أ�س مال م�ساند.
ومبا �أن موؤ�سر حقوق �مللكية/ �إجمايل �لأ�سول 
مرتفع ن�سبيًا يف �مل�سارف �لإ�سالمية عنها يف 
�مل�سارف �لتقليدية، ب�سبب زيادة �مل�ساركات 
�ملـــال �إىل  و�لحــتــيــاطــيــات، فـــاإن ن�سبة ر�أ�ـــس 
يجب �أن تكون خمتلفة عــن �لبنوك  �لــود�ئــع 

�لتقليدية)23(.

معايير بازل 1 و2 و3
جلنة بــازل �ملكونة من ممثلني  ��ستهرت  لقد 
ملجموعة �لع�سرة بعد ن�سر تقريرها عام 1988، 
و�لذي ركز على و�سع معايري لكفاية ر�أ�س �ملال 
يف �لبنوك من �أجل جتنب �ملخاطر و�لعمل على 

��ستقر�ر �لنظام �مل�سريف.
ــًا يف مدينة بــازل  وكــانــت �للجنة جتتمع دوريـ
»جلنة بــازل«،  ب�سوي�سر�، ولذلك �أطلق عليها 

وقـــد �ــســدر حــتــى �لآن ثـــالث جمــمــوعــات من 
حول تاأكيد �لرقابة  �ملعاير، تدور يف معظمها 
وزيــادة �ل�ستقر�ر يف �لنظام  على �مل�سارف 

�مل�سريف وتقليل درجة �ملخاطر.

اأبرز معايري بازل)24(:
ركزت �لتفاقية على مو�سوع  اتفاقية بازل١: 
 1988 كفاية ر�أ�ــس �ملال �مل�سريف و�أقــرت عام 
ر�أ�ــس �ملال يكون ملزمًا  معيارً� موحدً� لكفاية 
�ملايل  كمعيار دويل للدللة على متانة �ملركز 
لأي بنك، ويتمثل �ملعيار باأن تلتزم كافة �لبنوك 
باأن ت�سل ن�سبة ر�أ�سمالها �إىل جمموع �أ�سولها 
�ملــخــاطــرة  بـــــاأوز�ن  �خلــطــرة بــعــد ترجيحها 
وعلى �جلميع  ــى،  8% كحد �أدن �لئتمانية �إىل 
�أن يوفقو� �أو�ساعهم مع هذه �لن�سبة قبل نهاية 
ــار �جلديد  �أ�ــســبــح �لإطــ وبــذلــك   .1992 عــام 

لكفاية ر�أ�س �ملال يتكون من �ملعادلة �لتالية:
ت�ساوي  ــازل1  ن�سبة كفاية ر�أ�ــس �ملــال ح�سب ب
�ملحتملة  جمموع �ملخاطر  �إجمايل ر�أ�ــس �ملــال 

�ملرجحة > �أو  ت�ساوي %8.
كما مت ت�سنيف �لدول من حيث �أوز�ن �ملخاطر 
خماطر  �لئتمانية �إىل جمموعة دول ذ�ت 
متدنية ت�سم جمموعة �لدول �لع�سرة �لأع�ساء 
يف بازل، و�لدول �لتي عقدت ترتيبات �إقر��سية 

خا�سة مع �سندوق �لنقد �لدويل.
فهي دول عالية �ملخاطر  �ملجموعة �لثانية  �أما 
:وتــ�ــســم كــافــة دول �لــعــامل �لــتــي مل تــذكــر يف 

�ملجموعة �لأوىل با�ستثناء �ل�سعودية وتركيا.
قبل بــازل 2مت تعديل بازل1  اتفاقية ب��ازل2: 
عام 1996 باإدخال خماطر �ل�سوق �إ�سافة �إىل 
مت �عتماد   2007 خماطر �لئتمان، ويف عــام 
وت�سمنت �لتفاقية ثالث  يف �لتطبيق،  بــازل2 
رئي�سة هي : كفاية ر�أ�ــس �ملــال، �لرقابة  نقاط 

و�لإ�سر�ف، قو�عد �لإف�ساح و�ل�سفافية.
و�أ�سبحت �ل�سيغة �جلديدة ملعيار كفاية ر�أ�س 

�ملال هي: 
ن�سبة كفاية ر�أ�ــس �ملــال ح�سب بــازل = 2ر�أ�س 
 + �لئتمان  �ملــال مبفهومه �ل�سامل/ خماطر 

خماطر �ل�سوق + خماطر �لت�سغيل > �أو= %8.
�سلبيات بازل2:

ت�سلح للبنوك ذ�ت روؤو�ــس �لأمــو�ل �لكبرية   -
و�لتي لديها خرب�ت كبرية متكنها من تطبيقها.

عــدم تــوفــر �لبيئة �ملنا�سبة لتطبيقها يف   -
�لبنوك �ملتو�جدة يف �لدول �ملتخلفة. 

ت�سطر �لــبــنــوك لحــتــجــاز ن�سب �أكـــرب من   -
�سلبًا  �أرباحها لتكوين خم�س�سات مبا يوؤثر 

على �مل�ساهمني.
�لإ�سالمية  وقــد حــاول جمل�س �خلــدمــات �ملالية 
تطويع �لتفاقية مع خ�سائ�سها للتطبيق يف �لبنوك 
�لإ�سالمية، �إل �أن عدم �إلز�مية هذه �ل�سيغة �أدى 
طريقة ح�سابها من بنك �إىل �آخر..  �إىل �ختالف 

مما �أثر على م�سد�قية �لن�سب �ملح�سوبة.
ــازل 3يف  �سدرت �تفاقية ب  :3 ب��ازل  اتفاقية 
�سبتمرب 2010، وميتد �أجل تطبيقها �إىل 2019، 

وت�سمنت هذه �لتفاقية ما يلي:

ــس �ملـــال  ــ رفـــع �حلـــد �لأدنـــــى لن�سبة ر�أ�ـ  -1
�إ�ــســافــة �إىل   ،%4،5 �إىل   %2 �لحتياطي مــن 
�آخر من �لأ�سهم �لعادية يتكون من  �حتياطي 
مبا  مــن �لأ�ــســول و�لتعهد�ت �مل�سرفية   2،5

يجعل �ملجموع %7.
2- رفع معدل كفاية ر�أ�س �ملال �إىل 10،5% بدًل 

من %8.
3- زيادة �لر�سملة جتاه عمليات �لتوريق.

4- �عتماد ن�سبتني للوفاء مبتطلبات �ل�سيولة.
تقلي�س �لأربــاح، �سغوط  �سلبيات االتفاقية: 
تكلفة  ــادة  ــ عــلــى �ملــوؤ�ــســ�ــســات �ل�سعيفة، وزيـ
وميكن تلخي�س �أثــر معايري بازل  �لإقــر��ــس. 

على �لبنوك �لإ�سالمية فيما يلي:
ــازل دول �لــعــامل مــن حيث  ق�سمت جلنة بـ  -

�ملخاطر �إىل جمموعتني:
جمموعة �لع�سرة �لكبار، ودول  متثل  االأوىل: 
�أوروبا �ل�سناعية .. وهي دول معدومة �ملخاطر.

بقية دول �لعامل با�ستثناء �ل�سعودية  الثانية: 
وتركيا وهي دول عالية �ملخاطر، وهذ� يعني �أن 
�لدول �لإ�سالمية، وما ت�ستمل عليه من  جميع 

م�سارف �إ�سالمية ي�سكل بيئات عالية �ملخاطر 
ت�ستلزم �تخاذ تد�بري �سديدة فيما يتعلق بكفاية 

ر�أ�س �ملال وحتديات �ل�سيولة.
مل تــر�ع جلنة بــازل خ�سو�سية �مل�سارف   -
�لإ�ــســالمــيــة يف كــثــري مــن مــكــونــاتــهــا، خا�سة 

ح�سابات �ل�ستثمار �مل�سرتك.
ــة  ــه ــو�ج ــيــ�ــس �لأربـــــــــاح �ملــــوزعــــة مل تــقــل  -

�ملخ�س�سات �ملطلوبة.
- متثل �لتفاقية �سغوطًا على �لبنوك �ل�سعيفة 

�أو �سغرية �حلجم.
ــازل مل تو�سع  وبــالــرغــم مــن �أن �تــفــاقــيــات بـ
�أو  للبنوك �لإ�سالمية �أو تر�عي خ�سائ�سها 
ح�ساب، فاإنها متثل بالن�سبة  حت�سب لها �أي 
لكثري من �لبنوك �لإ�سالمية د�فعًا وحافزً� على 
�لحتياطات �لالزمة  �لت�سحيح و�لأخــذ بكل 
وبالتايل فهي تعمل  ملو�جهة �ملخاطر �ملحتملة، 
 -ب�سكل غري مبا�سر - على تقوية �ملر�كز �ملالية 
�لأخــذ مبعايري �لرقابة  ــادة  لهذه �لبنوك، وزي
�لتحوط �سد  و�ل�سفافية و�حلوكمة، وكذلك 

خماطر �لئتمان و�لت�سغيل و�ل�سوق.

البنوك المركزية تقوم 

عادة بتحديد سقف معين 

إلجمالي االئتمان الذي 

يمنحه أي بنك بحيث ال 
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ماهية نمط الحياة وخصائصه
التعريف بنمط احلياة االإ�سالمي

اأواًل - معنى منط احلياة لغًة:
منهما  �لأول  لفظني؛  من  يتكون  �حلياة  منط 
ــه �لــطــريــقــة و�ملـــذهـــب، وكلهم  ــر�د ب ــ منــط وي
و�حـــدة)1(، ومعنى  �أي طريقة  و�حــد  على منط 
يــوجــد يف  مــا  هــي  �أو  �ملـــوت  نقي�س  �حلــيــاة: 
�لإن�سان و�حليو�ن بعد نفخ �لروح فيه، وتنعدم 
�حلركة  وجــود  و�أمار�تها  منه،  �لــروح  بخروج 
�لإر�ديـــــة)2(، و�حلــيــاة مــاأخــوذة مــن �حليو�ن 
غري  �أو  كــان  ناطقًا  روح،  ذي  كل  على  ويطلق 
�لنامي  �جل�سم  بــاأنــه  �أيــ�ــســًا  وعـــرف  نــاطــق، 
�أعم  و�حلــيــو�ن  بـــالإر�دة،  �ملتحرك  �حل�سا�س 
من �لعجماء)3(، وعلى ما تقدم من معاٍن ميكن 
�لقول �إن منط �حلياة مبعناها �ملركب لغة هي 
�لطريقة �لتي يختارها �لإن�سان ليعي�س بها بني 

�لنا�س.

ثانيًا - منط احلياة يف الفكر املعا�سر:
يعني منط �حلياة يف �لفكر �ملعا�سر«�لبيئة �لتي 
تعامله  وكيفية  فيها  ليعي�س  �لإن�سان  يختارها 
�ملجتمع  يف  وو�ــســعــه  مــقــدرتــه  ح�سب  كــل  معها 
�لتعريف  هــذ�  وعلى  �ل�سخ�سية)4(،  وقناعاته 
�لتي  للطريقة  �نعكا�سًا  يعني  �حلياة  منط  فــاإن  
من  فيها  نف�سك  تــرى  و�لتي  بها،  �لنا�س  يــر�ك 
�سورة فردية وقيمة ذ�تية. وميكن �أن يكّون منط 
ي�سمل  �لفرد  حلياة  متكاماًل  �أمنــوذجــًا  �حلياة 
من  بحياته  يحيط  ما  وكل  و�لأن�سطة  �لهو�يات 
منا�سبات �جتماعية �أو ريا�سية �أو ت�سوق، وت�سمل 
�هتماماته و�آر�ءه، فاأر�وؤه منها �لجتماعي ومنها 
�لقــتــ�ــســادي.. وغــريهــا، و�هــتــمــامــاتــه كــالأكــل 
ت�سكل  �حلــيــاة  منــط  و�أمثلة  ونحوها،  ــاء  ــ و�لأزي
تن�سئة  يريد  فمن  �ل�سخ�س،  روؤيــة  ح�سب  على 
�حلياة  منط  لهم  يختار  يحبها  ب�سورة  �أبنائه 
�ملنا�سب من ناحية �جلو �لآمن، و�لبيئة �ل�ساحلة 

و�ل�سحية، ومن يريد �حلفاظ على �سحته يختار 
عن  ويبتعد  �ل�سجيج  عــن  بعيدً�  هــادئــًا  مكانًا 
�لتدخني، وير�عي نف�سه �سحيًا بالك�سف �لدوري، 

وغريه من و�سائل �لهتمام �ل�سحية)5(.
منط  �إن  �لقول  ميكن  �سبق  ما  خــالل  ومــن 
�حلياة ي�سمل �سكل �حلياة �لذي يريد �ل�سخ�س 
به  يقوم  ن�ساط  بكل  يتاأثر  و�أنـــه  يحياها،  �أن 
وبالأ�سخا�س  ينتهجها  �لتي  ــالآر�ء  وب �لإن�سان 
لنف�سه،  ير�سمها  �لتي  وبال�سورة  به  �ملحيطني 
ي�ستطيع  للحياة  ح�سن  منط  ر�سم  �أر�د  فمن 
�سيئًا  منطًا  �أر�د  ومــن  باختياره،  به  يقوم  �أن 
ميكن �أن يقوم به باختياره �أي�سًا، و�أن �لعن�سر 
بالبيئة  يتاأثر  كان  و�إن  فيه،  �ملوؤثر  هو  �لب�سري 
�ملحيطة به فيمكن �أن يغريها ببيئة تتنا�سب مع 

ما ي�سبو �إليه.

ثالثًا - منط احلياة يف الفكر االإ�سالمي:
�حلياة  ي�سري منط  �لذي  هو  �لإن�سان  �أن  ر�أينا 
فــهــل منــط �حلــيــاة  يــ�ــســاء،  �ملــعــا�ــســر كيفما 

�لإ�سالمي ي�ساير نف�س �ملنهج �أم يختلف عنه؟
�أو�مر  له  �ل�سرع  �إن  نقول:  ذلك  عن  ولالإجابة 
ينبغي  ونــو�ٍه  بها،  �لعمل  م�سلم  كل  ينبغي على 

و�آد�ب ينبغي مر�عاتها، وهذ� ي�سع  �جتنابها، 
به  ينادي  �لــذي  �حلياة  منط  لت�سكيل  حــدودً� 
�لفكر �ملعا�سر، وعلى ذلك يكون منط �حلياة 
يف  فاحلرية  �ملعا�سر،  عن  خمتلفًا  �لإ�سالمي 
�لدين  باأو�مر  للحياة مقيدة  �لإ�سالمي  �لنمط 
يف  �حلرية  بوجود  �لقول  ميكن  نعم  وتعاليمه، 
�لتزم  ما  �ل�سخ�س  يريده  �لــذي  �حلياة  منط 
�أو�مر �ل�سرع ونو�هيه، وعلى ذلك ميكن تعريف 
منط �حلياة �لإ�سالمي باأنه: ما يختاره �مل�سلم 
و�ختيار  لــه  �ساحلة  وبيئة  حياة  �أ�سلوب  مــن 
�لن�ساط �ملالئم ماد�م قد �لتزم �آد�ب �لإ�سالم 

و�أخالقه و�أو�مره ونو�هيه.
ومن خالل �لتعريف �ل�سابق ميكن مالحظة 

�لآتي:
1- يتفق �لفكر �لإ�سالمي و�ملعا�سر يف �إعالء 
دور �حلرية �ل�سخ�سية يف �ختيار منط �حلياة 
�ملنا�سب لل�سخ�س وكذلك �لن�ساط �لذي يربز 

فيه و�لبيئة �مل�ساعدة له على ذلك.
نظريه  عــن  �لإ�ــســالمــي  �لفكر  يختلف   -2
�ملعا�سر يف �ختيار �لبيئة؛ �إذ يف �لفكر �ملعا�سر 
يريد  ما  على  ت�ساعده  بيئة  �أي  �لإن�سان  يختار 
و�أر�د  فــا�ــســدً�  �خــتــار منــطــًا  فـــاإذ�  قــيــد،  دون 
�مل�سلم  لكن  �إليها،  ذهــب  عليه  �ملعينة  �لبيئة 
�ملحرم،  �إىل  �لذهاب  عليه  يحرم  دينه  بحكم 
باخلروج  �خلطاأ  دفــع  �ملخطئ  على  يجب  بل 
�رتكابه،  على  �أعانته  �لتي  �لفا�سدة  �لبيئة  من 
ففي حديث �لرجل �لذي قتل مائة نف�س و�أر�د 
�لتوبة  خطو�ت  �أوىل  على  �لــعــامِل  ــه  دلَّ �لتوبة 
مبغادرة �لبيئة �لتي مل تنهه عن فعل �ملع�سية، 
و�ختيار �ل�سحبة �ل�ساحلة لأنها �ستعينه على 
�خلري«�نطلق �إىل �أر�س كذ� وكذ� فاإن بها �أنا�سًا 
�إىل  ترجع  ول  معهم  �هلل  فاعبد  �هلل  يعبدون 

�أر�سك فاإنها �أر�س �سوء«)6(.
�لإ�سالمي عن  3- كما يختلف منط �حلياة 

�ملعا�سر يف �لقيود �لتي يفر�سها �لإ�سالم 

الشرع اإلسالمي له أوامر 

ونواٍه وآداب ينبغي 

مراعاتها وهذا يضع حدودًا 

لتشكيل نمط الحياة 

د. رمضان عبدالله الصاوي
كلية الشريعة والقانون - جامعة األزهر

نمط الحياة اإلسالمي 
وآثاره االقتصادية

)الزكاة نموذجًا(

الحلقة ا ألولى

المال عصب الحياة، ُجبلت النفوس على حبه، وجعلت الشريعة اإلسالمية المحافظة عليه من الضرورات الخمس، وأعطت الحق 
الكبير في تحصيله، وكل حق في اإلسالم يقابله واجب، وحق  المنزلة لبذل الجهد  المال هذه  القتال دونه. وقد أخذ  لصاحبه في 
ين معًا يتولد حق المجتمع في التقليل من مساحة الفقر والقضاء على  المال حفظه وحمايته، وواجبه أن يؤدَّى حق اهلل فيه، وبالحقَّ
العوز والحاجة. فهل يمكن أن يكون للزكاة دور في تنمية المجتمع وزيادة اقتصاداته وتحويل المستحقين من طور المستهلكين 
الزكاة  دعم  ومدى  الزكاة؛  خالل  من  البطالة  اإلسالم  حارب  كيف  البحث  هذا  في  فنتناول  لوطنهم؟  النافعين  المنتجين  منزلة  إلى 

للمشروعات الصغيرة والخدمية، وكذلك مدى جواز استثمار أموال الزكاة في مشروعات إنتاجية، وموقف الفقه اإلسالمي منها.
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�ل�سرعية  و�لنو�هي  فالأو�مر  �تبعه،  من  على 
�أن  ينبغي  و�لأخــالق  و�لآد�ب  تطاع،  �أن  ينبغي 
�لذي  �ملعا�سر  �حلياة  منط  بخالف  تر�عى، 
�لإ�سالم  و�سع  وقد  �حلرية،  على  فيه  قيود  ل 
�أنا م�سلم؛ فند�ء �لتكليف  حدودً� لكل من قال 
من �هلل د�ئمًا )يا �أيها �لذين �آمنو�...(، �أي يا 
من �رت�سيتم �لإ�سالم دينًا جاء دوركم لتعربو� 
وهذه  بالقول،  ولي�س  بالعمل  هلل  طاعتكم  عن 
�لب�سرية،  ل�سالح  مو�سوعة  �لإ�سالمية  �لقيود 
فــلــم يــــر�َع فــيــهــا جــانــب �لــفــرد عــلــى �سالح 
لأن  و�لحتكار  �لربا  حــرم  ولذلك  �جلماعة، 
نفعهما لفئة قليلة على ح�ساب �ملجموع، ور�عى 
جانب �لأخالق بعدم �لكذب �أو �لغ�س يف �ل�سلعة 
�لركبان،  تلقي  �أو  �مل�سرتي  عن  �لعيب  و�إخفاء 
كما ر�عى �لآد�ب �لإ�سالمية بال�سماحة يف �لبيع 
خ�س�سنا  �أننا  ومبا  �لدين،  و�قت�ساء  و�ل�سر�ء 
منط  مــن  �لقــتــ�ــســادي  للجانب  �لبحث  هــذ� 
�حلياة �لإ�سالمي وحددناه بد�ئرة �أخ�س وهي 
خ�سائ�س  عن  �سنتكلم  فاإننا  �لزكاة؛  منــوذج 

منط �حلياة �لإ�سالمي �لقت�سادية.

خصائص نمط الحياة اإلسالمي 
االقتصادية

�لإ�سالمية  �حلــيــاة  خ�سائ�س  �إجــمــال  ميكن 
�لقت�سادية يف �لنو�حي �لآتية:

اأواًل - من حيث املرجعية:
�هلل  لأو�مـــر  مرجعيته  �لإ�ــســالمــي  �لقت�ساد 
�لقت�ساد  بخالف  ثابت،  فاأ�سا�سه  �سبحانه، 
�لو�سعي فمرجعيته للب�سر؛ فهو عر�سة للتبديل 
و�لتغيري، ومع ثبات قو�عد �لقت�ساد �لإ�سالمي 
وتطور�ت  تتالءم  مرنة  �أخــرى  قو�عد  فهناك 
�حلياة فت�ساف �إىل �لثو�بت ومن هنا نقول: �إن 
�لقت�ساد �لإ�سالمي ميكن �أن ي�ساير �أي ع�سر 
مبا ل يخالف �ل�سريعة �لإ�سالمية)7(، و�ملرجعية 
�لإباحة  �ملعامالت  �لأ�سل يف  �لإ�سالمية جتعل 

قوله  �ل�سرع على حترميه، كما يف  �إل ما ن�س 
َما  �إِلَّ  َعَلْيُكْم  َم  َحرَّ َما  َلُكْم  َل  َف�سَّ )َوَقْد  تعاىل 
ذكر  فاملحرم   .119 �لأنعام  �إَِلْيِه(  ُطِرْرمُتْ  ��سْ
حتى  مباح،  �سو�ه  ما  �أن  يعني  وهــذ�  تف�سياًل 
كما  ل�سرورة  �أو  لوقت  يباح  �أن  ميكن  �ملحرم 
�مل�ساحة  �أن  �أي�سًا  نالحظ  كما  �لآيــة،  �أ�سارت 
ق�سدً�  ُتــركــت  �ملــعــامــالت  يف  للعفو  �ملــرتوكــة 
رحمة  �أ�سياء  عن  »و�سكت  �لنا�س  على  تي�سريً� 

بكم فال ت�ساألو� عنها«)8(.

ثانيًا - من حيث االرتباط بالعقيدة:
وجزء  �لدين  �أركــان  من  وركن  عبادة  فالزكاة 
يرتك  وقد  �لإ�سالمي،  �لقت�سادي  �لبناء  من 
رقابته  فتكون  للمزكي  �إخــر�جــهــا  يف  �لأمـــر 
ذ�تية مرتبطة باخللق و�ل�سمري، و�لربا ك�سب 
�لذي  �لإ�سالمي  �لقت�ساد  يف  مرفو�س  خبيث 
�ل�سلع  يف  و�لغ�س  ــر�م،  و�حلــ �حلـــالل  يــر�عــي 
حمرم وهو ينايف �خللق �لقومي، وكذلك �لكذب 
�إىل  �لحتكام  وعند  �لــبــيــع)9(،  يف  و�لتدلي�س 
�ملنهج �لإ�سالمي فال ميكن �لرت��سي على جعل 
�حلر�م حالًل؛ لأنه حق �هلل، ول ميكن ت�سحيح 
�هلل  �سلى  فالر�سول  �لرت��سي،  ملجرد  �ملعاملة 

عليه و�سلم يقول«�ل�سلح جائز بني �مل�سلمني �إل 
�سلحًا �أحل حر�مًا �أو حرم حالل«)10(، و�رتباط 
يعترب  �لعقدي  باجلانب  �لإ�سالمي  �لقت�ساد 
حترك  �لعقيدة  لنجاحه،لأن  حقيقية  �سمانة 
�ملجتمع،  �أجل  من  هدف  �أي  لتحقيق  �ل�سمري 
من  ت�سمل  �لإ�سالمية  �ملالية  �ل�سيا�سة  �أن  كما 
يجعلها  مــا  �لكلية  ــادئ  ــب و�مل �لعامة  �لأ�ــســ�ــس 
�ملطلوبة  �لأهــد�ف  بتطبيق  �لقيام  على  قــادرة 
ح�سب مقت�سيات �لزمان و�لع�سر �لذي وجدت 

فيه)11(.

ثالثًا - من حيث االرتباط بالقيم االأخالقية:
بال�سدق  تت�سم  �أن  ينبغي  �مل�سلم  معامالت 
�حتكر  »مــن  و�لحتكار  �لغ�س  وعــدم  و�لأمــانــة 
�لإ�سالم عن خيانة  نهى  كما  فهو خاطئ«)12(، 
 َ �هللَّ َتُخوُنو�  َل  �آَمــُنــو�  ــِذيــَن  �لَّ ــَهــا  )َيــا�أَيُّ �لأمانة 
َتْعَلُموَن(  ْنــُتــْم  َو�أَ �أََماَناِتُكْم  َوَتُخوُنو�  �ُسوَل  َو�لرَّ
يف  �خلــلــق  �سماحة  عــلــى  وحـــث   ،27 �لأنـــفـــال 
و�إذ�  باع  �إذ�  �سمحًا  رجاًل  �هلل  »رحم  �ملعاملة 
�لغاية  �أن  كما  ــى«)13(،  ــ�ــس �قــت و�إذ�  ��ــســرتى 
كما  �سحيحة  و�سيلة  من  لها  لبد  �ل�سحيحة 
�هلل  يقبل  »ول  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  قوله  يف 
�أن  �إىل  تقدم  مما  ونخل�س  �لــطــيــب«)14(،  �إل 
�ل�سلة  وثيق  �لكثري  منها  و�لأحــاديــث  �لآيـــات 
�لناهية  �لآيـــات  مثل  �لإ�ــســالمــي،  بالقت�ساد 
عن �لربا و�خلمر و�ملي�سر و�لإ�سر�ف و�لتبذير 
و�أكل �أمو�ل �لنا�س بالباطل، ومن �لأحاديث ما 
ي�سمن  مل  ما  وربــح  و�لحتكار  �لغرر  عن  نهى 
ــالق  �لأخـ وم�ساحبة  ــة)15(،  ــع ــي ب يف  وبيعتني 
�لقت�سادية  �ملالية  للت�سريعات  �لإ�سالمية 
وزيادته؛ حيث دعت  �ملال  تنمية  �ساعدت على 
�إىل �إن�ساف �لآخرين حقوقهم ووجهت ونظمت 
ــدت)16(، لذلك  ــي ــس وردعـــت وزجـــرت وبــنــت و�
�لإ�سالمي  �لقت�ساد  �أن  �لباحثني  بع�س  يرى 
بتطلعات  للنهو�س  مر�سح  �لــ�ــســو�بــط  بــهــذه 

�قت�ساد  ــه  لأن منها؛  ــرث  �أك هــو  ومبــا  �مل�سلمني 
ينه�س  ولكي  �لعك�س،  ولي�س  بالدين  حمكوم 
�لقت�ساد �لو�سعي فالبد من �لهتمام بالبيئة 
و�أن  ــو�زن  و�ملــت �لــعــادل  وبالتنظيم  �ل�ساحلة 
ي�سبح �قت�سادً� غائيًا في�سوغ �أهد�فه ثم يوجه 

�حلا�سر لبلوغ هذه �لأهد�ف)17(.

رابعًا - من حيث االأدوات املالية وم�سارفها:
يتميز �لقت�ساد �لإ�سالمي بالأدو�ت �ملالية �لتي 
ل توجد يف �أي نظري له، فمن �لأدو�ت �لرئي�سة 
يف �لقت�ساد �لإ�سالمي �لزكاة، بجانب �أدو�ت 
�لو�سعية؛  �لقت�ساد�ت  يف  لها  نظري  ل  �أخرى 
و�لغنيمة،  و�لـــفـــيء  و�لــعــ�ــســور  �خلــــر�ج  مــثــل 
�إىل  �أ�سف  �لعامة،  �مل�سالح  �إىل  كلها  وتوجه 
�لو�سعي  �لقت�ساد  يف  �لأقــوى  �لأد�ة  �أن  ذلك 
�لقت�ساد  يف  �أي�سًا  مــوجــودة  �ل�سريبة  وهــي 
فــاإذ�  فقط،  �لــ�ــســرورة  عند  لكن  �لإ�ــســالمــي، 
وكما  �ل�سريبة)18(،  �نتفت  �ل�سرورة  �نتفت 
�ملالية  ــالأدو�ت  بـ �لإ�سالمي  �لقت�ساد  يتميز 
و�لنفقات  بامل�سارف  ينفرد  فاإنه  �خلا�سة، 
فيه  تنفق  �إطــارً�  للزكاة  حدد  حيث  �خلا�سة؛ 

َدَقاُت  �ل�سَّ ــا  َ )�إمِنَّ تعاىل  قوله  يف  �ملذكور  وهو 
َفِة  َو�مْلُوؤَلَّ َعَلْيَها  َو�ْلَعاِمِلنَي  َو�مْلَ�َساِكنِي  ِلْلُفَقَر�ِء 
�َسِبيِل  َويِف  ــنَي  ــاِرِم ــَغ َو�ْل ــاِب  َق ــرِّ �ل َويِف  ُقُلوُبُهْم 
َعِليٌم   ُ َو�هللَّ  ِ �هللَّ ِمَن  ًة  َفِري�سَ ِبيِل  �ل�سَّ َو�ْبِن   ِ �هللَّ
�لفيء يف  �لتوبة 60، وكذلك م�سرف  َحِكيٌم( 
�أَْهِل  ُ َعَلى َر�ُسوِلِه ِمْن  �أََفاَء �هللَّ قوله تعاىل )َما 
َو�ْلَيَتاَمى  �ْلُقْرَبى  َوِلــِذي  �ُسوِل  َوِللرَّ َفِللَِّه  �ْلُقَرى 
َبنْيَ  ُدوَلــًة  َيُكوَن  َل  َكْي  ِبيِل  �ل�سَّ َو�ْبــِن  َو�مْلَ�َساِكنِي 
�لغنيمة  ِمْنُكْم( �حل�سر 7، وم�سرف  �ْلأَْغِنَياِء 

ا َغِنْمُتْم ِمْن �َسْيٍء  َ �أمَنَّ يف قوله تعاىل )َو�ْعَلُمو� 
�ُسوِل َوِلِذي �ْلُقْرَبى َو�ْلَيَتاَمى  ِ ُخُم�َسُه َوِللرَّ َفاأَنَّ هلِلَّ
ومن   ،  41 �لأنفال  ِبيل(  �ل�سَّ ــِن  َو�ْب َو�مْلَ�َساِكنِي 
�لإ�سالمية  �ملالية  و�لأدو�ت  �مل�سارف  خــالل 
يالحظ �أن معظمها موجه لذوي �حلاجات من 
لكر�مة  حفظًا  و�أ�سر�بهم  و�مل�ساكني  �لفقر�ء 
�لتفكري  لعدم  وكذلك  �ل�ستجد�ء،  عن  �مل�سلم 
يف مد �لأيدي للمال �حلر�م، كما ر�عى �لنظام 
�لتقريب بني طبقات �ملجتمع  �ملايل �لإ�سالمي 
�أو  حتى ل جند �لفقر �ملدقع و�لــرث�ء �لفاح�س 
�حلاجة مع �لبوؤ�س و�لرث�ء مع �لبطر)19(، وهذ� 
مال  �ملال  �أن  �إىل  �لإ�سالمية  �لنظرة  من  ياأتي 

�هلل و�خللق خلق �هلل)20(.

دور الزكاة في محاربة البطالة
و�جلهالة،  �للهو  �تباع  لغة:  البطالة  معنى 
فيها)21(،  نف�سه  �أهمل  �إذ�  �لبطالة:  يف  وتهتك 
ــو �تـــبـــاع �للهو  و�لــتــبــطــل: فــعــل �لــبــطــالــة وهـ
و�جلهالة)22(، �أو هي �لتبطل عن �لعمل، و�ملعنى 

�ل�سطالحي كاللغوي)23(.
م��ع��ن��ى ال��ب��ط��ال��ة يف ال��ف��ك��ر االق��ت�����س��ادي 
االإ�سالمي: تعر�س ملعنى �لبطالة �لفقيه حممد 
كتابه  يف  �ليمني  �لو�سابي  عبد�لرحمن  بــن 
فعرفها  و�حلــركــة«  �ل�سعي  ف�سل  يف  »�لــربكــة 
�أو  �حلـــالل  لك�سب  �لعمل  عــن  باأنها«�لك�سل 
بذلك  وهــو  ــرة«  �لآخـ باأمر  �لقيام  عن  �لك�سل 
�لقت�ساد  خــو��ــس  مــن  خا�سية  �إىل  ي�سري 
تعمل  �لبطالة  ظهور  عند  �أنــه  وهي  �لإ�سالمي 
بدخول  عالجها  على  �لإ�ــســالمــيــة  �ل�سريعة 
مل  و�إذ�  حالل،  �قت�سادي  ن�ساط  �إىل  �ملتعطل 
يقم بذلك وينه�س لهذ� �لن�ساط عّد ذلك نوعًا 
�أ�سر�رها  تتوقف  ل  و�لبطالة  �لك�سل)24(،  من 
و�ملجتمع،  �لأ�ــســرة  �إىل  تتعدى  بل  �لفرد  على 
�لقت�سادية  م�ساكلها  تعم  �سررها  عموم  ومع 

و�لجتماعية، فهي �سبب يف نق�سان �لناجت 

االقتصاد اإلسالمي 

أساسه ثابت ألن مرجعيته 

ألوامر الله سبحانه 

وتعالى

االقتصاد اإلسالمي يمكن 

أن يساير أي عصر ويسهم 

في بناء اقتصاد حقيقي
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للدعة  �أ�سخا�س  ركـــون  نتيجة  للدولة  �لــعــام 
على  عمل  بغري  جلو�سهم  موؤثرين  و�لــر�حــة، 
مما  عليه،  عونًا  ل  للمجتمع  عونًا  يكونو�  �أن 
�لإنتاج،  عن  ب�سرية  طاقات  تعطل  عنه  ينتج 
على  جديدً�  عبئًا  ي�سيف  بل  فقط  هذ�  ولي�س 
�لعاطلني  بــاأعــبــاء  �لقيام  وهــو  �لــدولــة  كــاهــل 
وحتمل نفقاتهم وهو يجر �إىل �آثار �سارة على 
�ل�سادر�ت،  وقلة  �لـــو�رد�ت  لكرثة  �لقت�ساد 
عن  �أما  �ل�ستهالك،  على  �ل�سيء  �أثرها  وكذ� 
جتر  فالبطالة  و�لإن�سانية،  �لجتماعية  �لآثــار 
وجتر  وغريها،  كال�سرقة  �جلر�ئم  كــرثة  �إىل 
يوؤثر  مما  كامل�سكر�ت  �ملحرمات  تعاطي  �إىل 
و�لــزكــاة  �ل�سحية)25(،  �حلــالــة  على  بالطبع 
كفري�سة و�جبة على �مل�سلمني يف �أمو�لهم لي�س 
�ملر�د منها مد يد �لعون �إىل �ملحتاج مبا يغطي 
حاجته �لوقتية ثم يعود بعد ذلك ليمد يده، و�إن 
م�سجعة  �لزكاة  لكانت  �ملعنى  هذ�  منها  ُفِهم 
لفئة على �لبطالة على ح�ساب فئة �أخرى تعمل 
وتنتج، ولي�س هذ� مبق�سد للفقه �لإ�سالمي وهو 

ما �سنو�سحه من خالل �ل�سفحات �لآتية: 

نظرة اإلسالم إلى العمل
ذهني  �أو  بــدين  جمهود  »كــل  بالعمل  يق�سد   
زيادة  لإيجاد  �لإن�سان  يبذله  ومنظم  مق�سود 
مادية �أو منفعة«)26(، ونظرة �لإ�سالم �إىل �لعمل 
على �أنه �سبب �لناجت �حلقيقي �سو�ء �أكان هذ� 
�أو  كان  �أيــًا  �لأر�ــس  من  ناجتًا  ي�ستخرج  �لعمل 
يقوم على حتويله بال�سناعة �إىل منتج �آخر �أو 
هذه  وكل  ت�سويقية،  �أو  خدمية  باأعمال  �لقيام 
�أعمال ممتدحة حممود �ساحبها، لأنه �أ�ساف 
�إىل  �أنتجه  باإدخال ما  �إىل جمتمعه و�سيلة قوة 
�ل�سوق مما يو�سع على �لنا�س باإيجاد حاجاتهم 
كما  يتحكم  �لــذي  �ل�ستري�د  �إىل  �للجوء  دون 
قامت  ما  �لأعمال  هذه  �أف�سل  كان  و�إن  يريد، 
�لأر�س من  �لإن�سان ل�ستخر�ج ما يف  يد  عليه 

خري�ت �سو�ء بالزر�عة �أو ��ستخر�ج �ملعادن �أو 
حفر �لآبار فاهلل �سبحانه يقول )هو �لذي َجَعَل 
َلُكُم �ْلأَْر�َس َذُلوًل َفاْم�ُسو� يِف َمَناِكِبَها َوُكُلو� ِمْن 

ِرْزِقِه َو�إَِلْيِه �لنُّ�ُسوُر( �مللك 15.
وقد حث �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم على 
ْو  �أَ َغْر�ًسا،  َيْغِر�ُس  ُم�ْسِلٍم  ِمــْن  »َمــا  بقوله  ذلك 
َيْزَرُع َزْرًعا، َفَياأُْكُل ِمْنُه َطرْيٌ �أَْو �إِْن�َساٌن �أَْو َبِهيَمٌة، 
تف�سيل هذه  و�سبب  َدَقة«)27(،  ِبِه �سَ َلُه  َكاَن  �إِلَّ 
نــاجت حقيقي  �أنــهــا تعمل على وجــود  �لأعــمــال 
و�أ�ــســو�قــهــم،  معا�سهم  يف  �لــنــا�ــس  بــه  ينتفع 
متحققة)28(،  بل  موهومة  لي�ست  هنا  فاملنفعة 

وياأتي من بعدها يف �لف�سل �لأعمال �ل�سناعية، 
حيث تاأتي على منتج موجود فتحوله �إىل منتج 
�آلة  �إىل  �حلديد  كتحويل  �ل�سناعة  بفعل  �آخر 
�ل�سناعة  ومعد�ت  و�لطائرة  كال�سيارة  نافعة 
و�ل�سوف  و�لكتان  �لقطن  حتويل  �أو  و�ل�سالح، 
و�لقر  �حلــر  �أذى  تقي  مالب�س  �إىل  و�حلــريــر 
�إىل  �لأغذية  فائ�س  حتويل  �أو  �لعورة،  وت�سرت 
�أطعمة حمفوظة يحتاجها �لنا�س يف وقت ي�سح 
فيه �ملنتج، وهذ� �لعمل من �أف�سل �لك�سب، وقد 
�متدحه ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم فقال 
ُكَل ِمْن  � ِمْن �أَْن َياأْ ، َخرْيً »َما �أََكَل �أََحٌد َطَعاًما َقطُّ
اَلُم، َكاَن  ِ َد�ُوَد َعَلْيِه �ل�سَّ َعَمِل َيِدِه، َو�إِنَّ َنِبيَّ �هللَّ
ــِدِه«)29(، و�إن كان هناك ف�سل  َي َعَمِل  ِمْن  َياأُْكُل 
لبع�س �ل�سناعات على بع�س فاإنه يف�سل منها 
وماله،  وعر�سه  �أر�سه  �لإن�سان  به  يحمي  ما 
ولذلك قال �سلى �هلل عليه و�سلم »�إن �هلل عزَّ 
َنَفٍر �جلنَة:  ثالثَة  �لو�حد  هم  بال�سَّ ُيدخُل  وجل 
ْنَعِته �خلرَي، و�لر�مَي به،  �سانَعه يحت�ِسُب يف �سَ
وُمْنبَله«)30(، وياأتي بعد ذلك �لأعمال �خلدمية 
مهنة  كانت  و�إن  فاإنها  �لتجارة  ر�أ�سها  وعلى 
ل�سلعة  نقاًل  تكون  �أن  تعدو  ل  �أنها  �إل  �سريفة 
من بلد �إىل بلد مقابل هام�س من �لربح لذلك 
�سائر  بعدها  من  وياأتي  حقيقيًا،  ناجتًا  تعد  ل 

وجمع  �لــ�ــســو�رع  كتنظيف  �خلدمية  �لأعــمــال 
وقد  �ملــهــن،  مــن  وغــريهــا  و�حلــالقــة  �لقمامة 
�لتاجر  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  �متدح 
ُدوُق �لأَِمنُي  �ل�سدوق �لأمني فقال«�لتاِجُر �ل�سَّ

َهَد�ء«)31(. يِقنَي َو�ل�سُّ دِّ نَي َو�ل�سِّ ِبيِّ َمَع �لنَّ
و�إمنا  �لعمل  ملجرد  لي�س  �لإ�سالم  دعا  وقد 
�سلى  �هلل  ر�سول  كان  وقد  �لنافع،  �لعمل  �إىل 
ِبَك  �أَُعـــوُذ  �إيِنِّ  »�للهم  يدعو:  و�سلم  عليه  �هلل 
ــَفــُع)32(، و�لــزكــاة لها �أثــر كبري  ــْن ــْن ِعــْلــٍم َل َي ِم
على �لعمل من حيث تاأهيل �لعامل لأد�ء عمله 
و�مل�ساكني  للفقر�ء  �لزكاة  �إذ ت�سرف  بكفاءة؛ 
حاجتهم،  من  �لكايف  �لقدر  يجدون  ل  �لذين 
حتى و�إن �أنفقوه يف �أمور ��ستهالكية فغالبها يف 
�لغذ�ء و�لدو�ء �لذي يقوي من قدرة �ل�سخ�س 
�لــذي  �ملــزيــد مــن �جلــهــد يف عمله  ــذل  ب على 
�أن كان مهددً� بفقد جزء منه  بعد  به  يتك�سب 
نتيجة قلة �لغذ�ء و�لدو�ء. وثمة دور �آخر للزكاة 
وتاأثريها على �لعمل �إيجابًا وهو �أخذ �لغارمني 
من �سهم �لزكاة، مما يجعله ي�سيب قو�مًا من 
عي�س ي�ستعيد به عمله و�إنتاجه مرة �أخرى بعد 
�أن كان مهددً� بفقده ب�سبب �لفاقة �لتي �أملت به 
تعطله عن  �أن  �ملمكن  من  كان  �لتي  �لديون  �أو 

�لعمل ودفع عجلة �لإنتاج)33(.
�حلد  يف  �آخــر  دورً�  �لزكاة  تلعب  �أن  وميكن 
مــن �لــبــطــالــة وحتــ�ــســني �لــعــمــل؛ حــيــث ميكن 
�لأد�ء  وحت�سني  �لعمل  جودة  على  منها  �لإنفاق 
وتعليمهم  تدريبهم  وح�سن  �لعمال  كفاءة  كرفع 
علم  طــالب  �أنــهــم  على  ــزكــاة  �ل مــن  ونفقتهم 
للمجموع)34(،  نافعًا  عملهم  كان  �إذ�  خ�سو�سًا 
�ختيار  يف  مــعــيــارً�  جنعله  �أن  ميكن  مــا  وهـــذ� 
�لإنتاج  بالعمل ماد�م كان معينًا على  يقوم  من 
�حل�سن ود�فعًا للجودة، حتى �إن ر�سول �هلل �سلى 
َعِمَل  �إَِذ�  ُيِحبُّ   َ �هللَّ »�إِن  قــال  و�سلم  عليه  �هلل 
�أََحُدُكْم َعَماًل �أَْن ُيْتِقَنه«)35(، بل �إن �لر�سول �سلى 
�أن  �ل�ساعة  عالمات  من  جعل  و�سلم  عليه  �هلل 

َد �لأَْمُر  يو�سد �لأمر �إىل غري �أهله فقال »�إَِذ� ُو�سِّ
اَعَة«)36(. �إىَِل َغرْيِ �أَْهِلِه َفاْنَتِظِر �ل�سَّ

ود�ئمًا ما ي�سري �لفقهاء �إىل �أن فر�س �لعني 
�لعني  �إن فر�س  �إذ  �لكفاية،  مقدم على فر�س 
فر�س  بــخــالف  بعينه،  فــرد  كــل  على  و�جـــب 
نيابة  بــه  �لبع�س  قــيــام  ميكن  �لـــذي  �لكفاية 
ــام �حلــرمــني لــه نظرة  عــن �ملــجــمــوع، لكن �إمـ
حيث  �ل�سابقة؛  �لنظرة  تخالف  �قت�سادية 
يرى �أن فر�س �لكفاية �أف�سل من فر�س �لعني 
لأن ترك فر�س �لعني ياأثم به �ل�سخ�س وحده 
ي�سقط  له  فعله  فــاإن  �لكفاية،  فر�س  بخالف 
عنه وعن �لأمــة باأ�سرها �لإثــم و�ملــوؤ�خــذة)37(، 
�ملتعبد  عــن  ــزكــاة  �ل مبنع  �لفقهاء  قــال  وقــد 
�لقادر على �لك�سب؛ لأن م�سلحته قا�سرة على 
نف�سه)38(، بخالف طالب �لعلم �لذي ل ي�ستطيع 
يعطى  فــاإنــه  �لعلم،  وطلب  �لعمل  بــني  �جلمع 
على  عائد  نفعه  لأن  لعلمه  ويتفرغ  �لزكاة  من 
�لأمة، ومن هذ� ما تقوم به �لأمم �لناه�سة من 

�لإنفاق على طالبها و�إر�سالهم يف بعثات علمية 
د�خلية كانت �أو خارجية.

تنوعه  �لــعــمــل  يف  �ملــهــمــة  �لــعــو�مــل  ومــــن 
على  يــوؤثــر  حيث  فــيــه،  �لــدقــيــق  و�لتخ�س�س 
�لأمة  حتتاجه  ما  ووجود  وجودته،  �ملنتج  كرثة 
يف  �لــتــنــوع  عــن  ــا  �أمـ �لتخ�س�سات،  �ستى  يف 
�حتاج  »ملا  �لأ�سفهاين  �لر�غب  فيقول  �لعمل 
�إىل بع�س �سخر �هلل كل و�حد  �لنا�س بع�سهم 
بني  وجعل  يتعاطاه  ما  ل�سناعة  كافتهم  من 
طبائعهم و�سنائعهم منا�سبات خفية و�تفاقات 
�سماوية ليوؤثر �لو�حد بعد �لو�حد حرفة ين�سرح 
�سدره مبالب�ستها وتطيعه قو�ه ملز�ولتها، فاإذ� 
متبلدً�  وجد  فرمبا،  �أخــرى  �سناعة  �هلل  جعل 
لئال  لذلك  �هلل  �سخرهم  بها  ومتربمًا  فيها 
�لأقــو�ت  فتبطل  و�حــدة  �سناعة  كلهم  يختارو� 
و�ملعاونات، ولول ذلك ما �ختارو� من �لأ�سماء 
ومن  �أطــيــبــهــا،  �إل  �لــبــالد  ومــن  �أح�سنها  �إل 
�ل�سناعات �إل �أجملها، ومن �لأفعال �إل �أرفعها، 
ولت�ساجرو� على ذلك)39(، وتلك ق�سمة �هلل بني 
َياِة  عباده )َنْحُن َق�َسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعي�َسَتُهْم يِف �حْلَ
ُهْم َفْوَق َبْع�ٍس َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ  ْنَيا َوَرَفْعَنا َبْع�سَ �لدُّ

ًا �ُسْخِريًّا( �لزخرف 32. ُهْم َبْع�سً َبْع�سُ
و�أما عن �لتخ�س�س �ملفيد للعمل فيتكلم عنه 
�بن خلدون باأن �هلل �سبحانه خلق �خللق وجعل 
مب�سالح  طائفة  كل  لتقوم  لغريه  حمتاج  كــاًل 
ُه َلْو مَلْ ُيَبْح َذِلَك َلْحَتاَج ُكلُّ َو�ِحٍد �أَْن  غريها »�إِنَّ
ًد� َد�ِئ�ًسا  �ًعا �َساِقًيا َباِذًر� َحا�سِ �ًثا َزرَّ َيُكوَن َحرَّ
اًخا، َوَلْحَتاَج يِف  اًز� َطبَّ اَنا َخبَّ اًنا َعجَّ ًيا َطحَّ ُمَنقِّ
اًر� َلَها،  �ًد� ِلآَلِتِه جَنَّ �آَلِت َذِلَك �إىَل �أَْن َيُكوَن َحدَّ
ِديِد  �حْلَ َجْلِب  ِمْن  َعَلْيِه  ُف  َيَتَوقَّ َما  ُكلُّ  َوَكَذِلَك 
�للَِّبا�ُس  َوَكــَذِلــَك  َناِعَها،  َو��ْسِت�سْ ــاِب  َو�ْلأَْخــ�ــسَ
ْرُع ُثمَّ  اُنُه �إىَل َما َيْفَتِقُر �إَلْيِه �لزَّ َيْفَتِقُر ُقْطُنُه َوَكتَّ
َو�ِف  ِه �إْن َكاَن ِمْن �ْلأَ�سْ �إىَل َغْزِلِه َوَن�ْسِجِه �أَْو َجزِّ

َو�ْلأَْوَباِر َو�ْلأَ�ْسَعاِر، ُثمَّ �إىَل َغْزِلِه َوَن�ْسِجِه)40(.
ــا يــجــري عــلــى �ألــ�ــســنــة �لــعــامــة من  وممـ

الزكاة عبادة وركن من 

أركان الدين وجزء من البناء 

االقتصادي اإلسالمي

السياسة المالية 

اإلسالمية تشمل من 

األسس العامة والمبادئ 

الكلية ما يجعلها قادرة 

على تطبيق األهداف 

حسب مقتضيات العصر
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»�ختالف �أمتي رحمة«)41(، فقد كان فهمه ي�ساغ 
�ل�سعف  عــن  وبــعــيــدً�  �لفقهي،  �لخــتــالف  يف 
و�ل�سحة يرى �لبع�س �أن له بعدً� �قت�ساديًا قد 
�لبالد  تخ�س�س  �أن  يرى  حيث  مقبوًل،  يكون 
�لإ�سالمية يف ن�ساط و�حد هو �ملنتجات �لأولية 
يف  �إليها  �مل�سار  �لرحمة  عــن  بعيدة  يجعلها 
�لأثر، ولكي تدخل هذه �لرحمة فالبد من تنوع 
وجتــارة،  و�سناعة  زر�عــة  بني  ما  �قت�ساد�تها 
بل و�لتنوع يف كل ن�ساط من �لأن�سطة �ل�سابقة، 
هي  �لقت�سادي  �ملنحى  هــذ�  على  و�لــرحــمــة 
�لق�ساء على �لفقر)42(، وميكن للدولة �أن تدخل 
�سرورة  وجدت  �إن  نوعيته  �أو  �لعمل  مز�ولة  يف 
�إىل ذلك، فاإن �متنع �لنا�س عن مز�ولة مهنة ما 
يحتاجها �لنا�س ول يوجد من يقوم بها؛ �أو وجد 
من يقوم بها لكنه تركها لغريها ومل يوجد من 
نظري  عليها  جتربه  �لدولة  فــاإن  غريه  يح�سنها 
�أجــر عــادل يحدده �أهــل �خلــربة يف ذلـــك)43(، 
كما تتدخل �لدولة ملنع �لأعمال �ملحرمة كتجارة 
�مل�سكر�ت و�ملخدر�ت و�إ�ساعة �لفاح�سة بالبغاء 
على  �أي�سًا  توؤثر  �أن  للزكاة  وميكن  ــريه)44(،  وغـ
�أن  وهي  �أخــرى  بطريقة  �لإنتاج  بزيادة  �لعمل 
للفقر�ء،  لتعطى  �لأغــنــيــاء  مــن  تــوؤخــذ  �لــزكــاة 
و�لغني غالبًا مييل �إىل �لدخار بخالف �لفقري 
�إىل  غالبًا  فميله  حاجاته،  �إ�سباع  يريد  �لــذي 
�ل�ستهالك، وهذ� يوؤدي �إىل زيادة �لطلب على 
زيادة  ملقابلة  �ملنتج  زيادة  ي�ستدعي  �ل�سلع مما 
�لطلب �ل�ستهالكي، مما يوؤدي �إىل زيادة فر�س 

�لعمل)45(.
و�لبطالة تكون �إما ب�سبب قهري �أو �ختياري، 
يعطى  �لــ�ــســابــق  �لت�سنيف  ــس  ــا� ــس �أ� ــى  وعــل
كان  فــاإن  يعطى،  ل  �أو  �لــزكــاة  من  �ل�سخ�س 
جمربً� على �لبطالة لعجزه عن �لقيام بالعمل 
كان  �أو  �ل�سن؛  يف  كرب  �أو  �سغر  �أو  ملر�س  �إمــا 
لكنه مل يجد  �لعمل و�سعى لذلك،  قــادرً� على 
عماًل،  فهوؤلء يعطون من �لزكاة قدر كفايتهم، 

�أن  �لأخــري ميكن  �ل�سنف  �أن  ير�عى  �أنه  على 
�أ�سري  يعان مبا يدر عليه دخاًل؛ حتى ل يكون 
�لك�سب، وهناك  د�ئمًا مع قدرته على  �مل�ساألة 
�سنف ثالث يقوم بعمله ويجتهد، لكن دخله ل 
يقع موقع �لكفاية من حاجته، فهذ� يعان على 
حاله فيعطى ما يكمل به حد �لكفاية، وهناك 
�لعمل �ختيارً� مع قدرته  ر�بع قعد عن  �سنف 
ل  فهذ�  �لعمل  على  �لر�حة  �آ�سر  لكنه  عليه، 
�إن كان قادرً� على  يعطى قوًل و�حدً�، وكذلك 
�س من �ساعات عمله مع قدرته على  �لعمل فخفَّ
بذل �جلهد ليعي�س عالة على غريه ل حق له يف 
ل  �لزكاة)46(، لقوله �سلى �هلل عليه و�سلم »ل حَتِ

.)47(» ِة �َسويٍّ دقُة لغنّي، ول لذي ِمرَّ �ل�سَّ
�هلل  �سلى  �لنبي  �أن  عبيد  �أبـــو  ذكــر  وقــد 
�ل�سدقة  حترمي  يف  بينهما  �َسّوى  و�سلم  عليه 
�لكت�ساب  على  و�لقوة  �لغنى  وجعل  عليهما، 
فهما  مـــال،  ذ�  �لــقــوي  يكن  مل  و�إن  عــدلــني، 
حمــدودً�  �لقوي  هذ�  يكون  �أن  �إل  �سو�ء  �لآن 
�لــرزق حمارفًا، وهو يف ذلك جمتهد يف  عن 
فاإذ�  �لطلب،  يعجزه  عياله حتى  على  �ل�سعي 
كانت هذه حاله فاإن له حينئذ حقًا يف �أمو�ل 

�مل�سلمني)48(.

المسألة وموقف اإلسالم منها
�ملجتمع �لذي يعتاد �لعمل وينظمه مبثل قو�عد 
من  �أفــــر�ده  يــكــون  �أن  يــاأبــى  �حلنيف  �لــديــن 
و�لر�حة،  �لدعة  �إىل  يركنون  �لذين  �ملتو�كلني 
عن  �لت�سمري  على  للنا�س  �لأيــدي  مّد  موؤثرين 
عليه  �هلل  �سلى  قال  و�لجتهاد،  �جلد  �سو�عد 
مغفورً�  بــات  عمله  مــن  ــاًل  ك بــات  »مــن  و�سلم 
باأق�سى  �إل  �لعمل  �لإ�ــســالم  يقبل  ول  لـــه«)49(، 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  قال  كما  �لدقة  درجــات 
�أن  عــمــاًل  ــم  ــدك �أح عــمــل  �إذ�  يــحــب  �هلل  »�إن 
يتقنه«)50(، و�إن �سنة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه 
يف  �إل  حمرمة  �مل�ساألة  �أن  �إىل  تر�سدنا  و�سلم 
�هلل  �سلى  �لر�سول  عليها  ن�س  ــادرة  ن حــالت 
�ملــخــارق  بــن  قبي�سة  حــديــث  يف  و�سلم  عليه 
َر�ُسوَل  َفاأََتْيُت  َحَماَلًة،  ْلُت  مَّ »حَتَ قال  �لهاليل 
َفَقاَل:  ِفيَها،  �أَ�ْساأَُلُه  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلِل 
ُمَر َلَك ِبَها، َقاَل:  َدَقُة، َفَناأْ �أَِقْم َحتَّى َتاأِْتَيَنا �ل�سَّ
لُّ �إِلَّ ِلأََحِد  ُة �إِنَّ �مْلَ�ْساأََلَة َل حَتِ ُثمَّ َقاَل: »َيا َقِبي�سَ
�مْلَ�ْساأََلُة  َلُه  َفَحلَّْت  َحَماَلًة،  َل  مَّ حَتَ َرُجــٍل،  َثاَلَثٍة 
اَبْتُه  �أَ�سَ َوَرُجـــٌل  �ِسُك،  مُيْ ــمَّ  ُث يَبَها،  ُي�سِ َحتَّى 
َحتَّى  �مْلَ�ْساأََلُة  َلُه  َفَحلَّْت  َماَلُه،  �ْجَتاَحْت  َجاِئَحٌة 
ِمْن  �ِسَد�ًد�  َقاَل  �أَْو   - َعْي�ٍس  ِمْن  ِقَو�ًما  يَب  ُي�سِ
َثاَلَثٌة  َيُقول  َحتَّى  َفاَقٌة  اَبْتُه  �أَ�سَ َوَرُجــٌل   - َعْي�ٍس 
ُفاَلًنا  اَبْت  �أَ�سَ َلَقْد  َقْوِمِه:  ِمْن  َجا  �حْلِ َذِوي  ِمْن 
يَب ِقَو�ًما ِمْن  َفاَقٌة، َفَحلَّْت َلُه �مْلَ�ْساأََلُة َحتَّى ُي�سِ
َعْي�ٍس - �أَْو َقاَل �ِسَد�ًد� ِمْن َعْي�ٍس - َفَما �ِسَو�ُهنَّ 
اِحُبَها  �سَ َياأُْكُلَها  �ُسْحًتا  ُة  َقِبي�سَ َيا  �مْلَ�ْساأََلِة  ِمَن 
�هلل  �سلى  للنبي  قبي�سة  �سوؤ�ل  �إن   ،)51( �ُسْحًتا 
عليه و�سلم مل يكن نا�سئًا عن �حتياج، بل كما 
لالإ�سالح  تدخل  رجل  �أنه  �حلديث  من  يظهر 
مغارم  �خلــا�ــس  ماله  مــن  وحتمل  �لنا�س  بــني 
�لنبي �سلى �هلل عليه  �إىل  �ل�سلح فذهب  هذ� 
و�سلم يطلب ما دفعه، ويكفيه �سرفًا �أنه تدخل 
عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  لكن  بينهم،  لالإ�سالح 
حديث  �سكل  يف  �لأمـــة  يعلم  �أن  �أر�د  و�سلم 

موجه لأحد �أفر�دها باأن �مل�ساألة ل حتل �إل يف 
حالت قليلة حم�سورة منها حالة قبي�سة وهي 
غري نا�سئة عن �حتياج، وكذ� حتل �مل�ساألة ملن 
�أ�سابته جائحة يف ماله فلم يق�سر يف عمله �أو 
حتى  فيعطى  نافذ؛  �هلل  قدر  لكن  ماله  حفظ 
ع�سوً�  يعود  لكي  يكفيه  ما  �لعي�س  من  ي�سيب 
�مل�ساألة  على  ق�ساء  وهــذ�  �أخــرى،  مرة  منتجًا 
لليد  مــدً�  لي�س  فاإعطاوؤه  لبابها،  فتحًا  ولي�س 
بقدر ما هو �إعانة له ليعود ك�سابق عهده ع�سوً� 
�حلاجة  �ساحب  هو  وثالثهم  كان،  كما  منتجًا 
خفي  طــرف  مــن  �حلــديــث  ويدلنا  �ل�سديدة، 
�إل  لأهله  ويك�سب  يعمل  كان  �ل�سخ�س  �أن هذ� 
�أن ك�سبه مل يقع موقعًا من حاجته �أو �أن عمله 
�ل�سحة  �عتّلت  يعتمد على �سحته، ورمبا  كان 
ي�سري  كما  �لفاقة، وهي  فاأ�سابته  �أقعده  ملر�س 
�حلديث طارئة، وهناك �سمانة �أخرى وهي �أن 
�أ�سابه حتى  هذ� �ل�سخ�س لي�س هو �ملحدد ملا 
�لفاقة  نزول  �أنا�س  �دعى  و�إل  �مل�ساألة  له  حتل 
جمتمع  يف  فــيــه،  تعب  ل  لك�سب  جنوحًا  بهم 
�لرزق  وك�سب  �لغري  على  �لتكال  تاأبى  قو�عده 
باإر�قة ماء �لوجه، بل جعل �لر�سول �سلى �هلل 
عليه و�سلم �ل�سهادة عليه من ثالثة من عقالء 

وي�ستطيعون  �ملعرفة  حق  يعرفونه  �لذين  قومه 
عيها كي  �حلكم �إن كان قد �أ�سابته فاقة �أو يدَّ
ي�سرق من �لنا�س جهدهم، ثم �سدد ر�سول �هلل 
بهذه  �لك�سب  و�سلم على خبث  �سلى �هلل عليه 

�لطريقة فجعلها من قبيل �ل�سحت.
و�لعمل �أيًا كان �سكله ماد�م حالًل فهو عمل 
حتى   - عماًل  يعمل  �أن  للمرء  وخــري  �سريف، 
و�إن كان عند �لنا�س و�سيعًا - خري من �مل�ساألة 
جعل  ما  وهذ�  �لنا�س،  ومن  �هلل  من  �ملذمومة 
على  يق�سم  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول 

ذلك فيما روى �أبوهريرة قال »و�هلل : لأن ياأخذ 
ظهره  على  فيحمله  فيحتطب  حباًل  �أحــدكــم 
رجال  ياأتي  �أن  من  له  خري  يت�سدق  �أو  فياأكل 
منعه  �أو  �أعطاه  في�ساأله  ف�سله  من  �هلل  �أغناه 
ذلك باأن �ليد �لعليا خري من �ليد �ل�سفلى«)52(، 
لالإنتاج  دعــوة  �حلــديــث  يف  نــرى  كما  فالعمل 
�حلقيقي حتى و�إن كان �حتطابًا وهو خري من 

ذل �مل�ساألة ود�ء �حلاجة.
ــذي عــا�ــس فــيــه ر�ــســول  ــدين �لـ و�ملــجــتــمــع �ملـ
�لتنزيل  و�سهد  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل 
حتل  ل  �مل�ساألة  �أن  �ليقني  علم  يعلم  ومو�طنه 
بعيدً�  عا�س  من  �أمــا  �ل�سابقة،  �حلــدود  يف  �إل 
�أو كان قريب عهد بالإ�سالم و�سمع �أن حممدً� 
يعطي عطاء من ل يخ�سى �لفقر فرمبا ذهبو� 
لال�ستز�دة من هذ� �ملال �لذي يوؤخذ دون جهد 
�أو تعب، فعن عبيد�هلل بن عدي قال »�أخربين 
�أتيا �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  �أنهما  رجالن 
ف�ساأله  �ل�سدقة،  يق�ِسم  وهو  �لــَوَد�ع  حجة  يف 
فــر�آنــا  ــه،  ــ�ــسَ وخــفَّ �لب�سَر  فينا  ــع  فــرفَّ منها، 
َجلَدين، فقال: »�إن �ِسئُتما �أعطيتكما، ول َحظَّ 

فيها لِغنّي ول لقوّي ُمكت�سب«)53(.
�أن �لرجلني  �ل�سوؤ�ل  �لو��سح من مكان  ومن 
�هلل  ر�سول  مع  ــود�ع  �ل حجة  �سهد  من  مع  �أتيا 
وو��ــســح  كــرث،  وكــانــو�  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 
�أهل �ملدينة بدليل عدم معرفة  �أنهما من غري 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  و�لنبي  بهما،  ــر�وي  �لـ
ول  للنا�س،  ويعلمها  �لإعــطــاء  قــو�عــد  ي�سع 
ميكن �أن يخالف �ل�سرع، فقال لهما: »�إن �سئت 
�أعطيتكما«، �أي من مال حممد �خلا�س ولي�س 
�أتبع ذلك بقوله: »ل حّظ  من مال �لزكاة لأنه 
فيها لغني ول لقوي مكت�سب«، و�ملجتمع �ملدين 
مبر�ميه،  و�أدرى  �لت�سريع  مبقا�سد  علمًا  �أكرث 
َرُجــاًل  �أن  مالك  بن  �أن�س  مــارو�ه  لذلك  يدلنا 
اَبُه ُهَو َو�أَْهَل َبْيِتِه َجْهٌد، َفَدَخَل  اِر �أَ�سَ ِمَن �ْلأَْن�سَ

ْهِد  �جْلَ ِمــَن  َرِعنَي  ُم�سْ َفــَوَجــَدُهــْم  َعَلْيِهْم 

االقتصاد اإلسالمي يتميز 

بأدوات مالية التي ال نظير 

لها في االقتصادات 

الوضعية

الزكاة يمكن أن تقوم بدور 

مهم في الحد من البطالة 

وتحسين العمل
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دراسات

  20٧ د جملة ا  المملد   ل20 د جملة ا  المملد 



�أَِغْثَنا   ، وُع  �جْلُ َقاُلو�:  َلُكْم؟  َما  َفَقاَل:  ــوِع،  َو�جْلُ
 ِ �أََتى َر�ُسوَل �هللَّ اِريُّ َحتَّى  ْن�سَ �ْلأَ َفاْنَطَلَق  ِب�َسْيٍء 
�أََتْيُتَك   ِ �سلى �هلل عليه و�سلم َفَقاَل: َيا َنِبيَّ �هللَّ
َحتَّى  �إَِلْيِهْم  �أَْرِجــُع  �أَُر�يِن  َما  َبْيٍت  �أَْهِل  ِعْنِد  ِمْن 
ِ �سلى  ُهْم، َفَقاَل َر�ُسوُل �هللَّ َيْهَلُكو� �أَْو َيْهِلَك َبْع�سُ
َما  َقــاَل:  �َسيء؟«  ِعْنَدَك  »َما  و�سلم:  عليه  �هلل 
ــا َكــاَن  ــاْذَهــْب َفــاْئــِت مِبَ ــْيء، َقــاَل: »َف ِعنِدي �ــسَ
َيِجْد  فلم  �لأن�ساري  َفَرَجَع  �َسْيٍء«  ِمْن  ِعْنَدَك 
ِبيَّ �سلى �هلل عليه  �إِلَّ ِحْل�ًسا َوَقَدًحا َفاأََتى ِبِه �لنَّ
َو�ْلَقَدُح  ْل�ُس  �حْلِ َهَذ�   ، ِ �هللَّ َنِبيَّ  َيا  َفَقاَل:  و�سلم 
َيْفِر�ُسوَن  َفَكاُنو�  ْل�ُس  �حْلِ ا  �أَمَّ ِعْنَدَنا،  �َسْيٍء  ُكلُّ 
ا �ْلَقَدُح َفَكاُنو�  مَّ َطاِئَفًة ِمْنُه َوُيْلِب�ُسوَن َطاِئَفًة، َو�أَ
ِبيُّ �سلى �هلل عليه و�سلم:  َي�ْسَرُبوَن ِفيِه، َفَقاَل �لنَّ
ْل�َس َو�ْلَقَدَح؟« َفَقاَل َرُجٌل:  ي َهَذ� �حْلِ »َمن َي�ْسرَتِ
ِبيُّ  ، �أََنا �آُخُذُهَما ِبِدْرَهٍم، َفَقاَل �لنَّ ِ َيا َر�ُسوَل �هللَّ
�سلى �هلل عليه و�سلم: »َمْن َيِزيُد َعَلى ِدْرَهٍم؟« 
َيِزيُد َعَلى  َفَقاَل: »َمْن  �ْلَقْوُم  �أََن�ٌس: َف�َسَكَت  َقاَل 
 ِ َنِبيَّ �هللَّ َيا  �آُخُذُهَما  �أََنــا  َرُجــٌل:  َفَقاَل  ــٍم؟«  ِدْرَه
 ، ِبِدْرَهَمنْيِ َفاأَْعَطاُه  َلــَك«  »ُهَما  ــاَل:  َق  ، ِباْثَننْيِ
َوَقاَل  اِريَّ  �ْلأَْن�سَ ْعَطاُهَما  َو�أَ ْرَهَمنْيِ  �لدِّ َو�أََخــَذ 
�إَِلْيِهْم  َفاْنِبْذُه  َطَعاًما  ِباأََحِدِهَما  َفا�ْسرَتِ  �ْذَهــْب 
َقــاَل:  ِبــِه  �ْئِتِني  ُثــمَّ  �ًسا  َفاأْ َحِدِهَما  ِباأَ ــرَتِ  َو��ــسْ  ،
عليه  �هلل  �سلى   ِ �هللَّ َنِبيُّ  َفاأََخَذَها  �ٍس  ِبَفاأْ َفاأََتاُه 
�أَ�ْسِنُدَها  ا  َع�سً ِعْنَدَك  »َهْل  َفَقاَل:  ِبَيِدِه  و�سلم 
َفَقاَل  ِعْنِدي  ُهَو  َما   ِ َو�هللَّ َل  َفَقاَل:  ِفيِه؟«  َلَك 
اب)54(  ِن�سَ ِعْنِدي   ِ َنِبيَّ �هللَّ َيا  �ْلَقْوِم:  ِمَن  َرُجٌل 
�ِسْئَت«  �إِْن  ِبَها  »َفاْئِت  َقــاَل:  ُيَو�ِفَقُه،  �أَْن  َع�َسى 
ِ �سلى �هلل عليه  َخَذ َنِبيُّ �هللَّ َفاأَ َقاَل: َفاأََتى ِبَها، 
َدَفَعَها  ُثمَّ  اِب  �سَ �لنِّ يِف  َفاأَْثَبَتَها  �َس  �ْلَفاأْ و�سلم 
�ِس  �ْلَفاأْ ِبَهِذِه  ــْب  »�ْذَه َلــُه:  ــاَل  َوَق اِريِّ  �أَْن�سَ �إىَِل 
ْو  �أَ �َسْوٍك  �أَْو  َحــْلــٍج)55(  ِمــْن  َوَجــْدَت  َما  َفاْحِطْب 
وَق  �ل�سُّ ِبَها  َفاْئِت  ِحْزَمَتَك  ــِزْم  �ْح ُثــمَّ  َحَطٍب، 
ُ َلَك، ُثمَّ َل َتاأِْتِني َوَل �أََر�َك  ى �هللَّ ا َق�سَ َفِبْعَها مِبَ
َيْوٍم  َيْغُدو ُكلَّ  ُجُل  َلْيَلًة«، َفَجَعَل �لرَّ َخْم�َسَة َع�َسَر 
َفَيِبيُعُه  وِق  �ل�سُّ �إىَِل  ِبَحَطِبِه  َيِجيُء  ُثمَّ  َيْحِطُب 

َلْيَلًة  َع�َسَر  َخْم�َسَة  َلــُه  ــْت  �أََت َحتَّى  ِدْرَهــٍم  ِبُثُلَثْي 
 ِ �هللَّ َنِبيَّ  َتــى  �أَ ُثمَّ  ــَم  َدَر�ِه َع�ْسَرَة  ِفيَها  اَب  َفاأَ�سَ
َقْد   ، ِ �هللَّ َنِبيَّ  َيا  َفَقاَل:  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 
َبَرَكًة،  ِبِه  �أََمْرَتِني  �لَِّذي  َتَعاىَل يِل يِف   ُ َجَعَل �هللَّ
ْبُت يِف َخْم�َسَة َع�َسَر َلْيَلًة َع�ْسَرَة َدَر�ِهَم،  َقْد �أَ�سَ
َو�ْبَتْعُت  َطَعاًما،  ِلْلِعَياِل  َدَر�ِهَم  ِبَخْم�َسِة  َفاْبَتْعُت 
ِ �سلى  َلُهْم ِك�ْسَوًة ِبَخْم�َسِة َدَر�ِهَم، َفَقاَل َنِبيُّ �هللَّ
�هلل عليه و�سلم: »َهَذ� َخرْيٌ َلَك ِمْن �أَنِّ َتاأِْتَي َيْوَم 
َل  �مْلَ�ْساأََلَة  �إِنَّ  �مْلَ�ْساأََلِة،  ُنْكَتُة  َوْجِهَك  يِف  �ْلِقَياَمِة 
ُغــْرٍم  �أَْو  ُمــوِجــٍع،  َدٍم  ــِذي  ِل ِلَثاَلَثة:  �إِلَّ  ُلُح  َت�سْ

ُمْفِظع، �أَْو َفْقٍر ُمْدِقٍع«)56(.
�أن  مــا جــاء يف �حلــديــث جنــد  ومبالحظة 
�لأن�ساري و�أهله كانو� �سرعى من �جلوع ومل 
يخرج �أحد منهم لي�ساأل، ومل يكت�سف �أمرهم 
ف�ساألوه  مثلهم  �أن�ساري  وهو  �أن�س  بزيارة  �إل 
ما يدفع عنهم �جلــوع وهو خــادم ر�سول �هلل 
بالأن�ساري  فانطلق  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى 
�لتي  و�مل�سقة  مــدى �جلــهــد  عــن  وعــرب  �إلــيــه 
بع�سهم  �أو  �لأهـــل  هلك  رمبــا  بــاأنــه  حلقتهم 
�هلل  �سلى  �لنبي  �أعطاه  ولو  �جلــوع  �سدة  من 
لكن مذمة  ي�ستحقون  لكان ممن  و�سلم  عليه 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  دفعت  �ل�سوؤ�ل 

بيته  �سيء يف  ف�ساأله عن  ويعلمنا معه  ليعلمه 
ما  فــاأجــاب:  طعام،  �أنــه  على  �لرجل  ففهمه 
عندي من �سيء، فقال �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�سلم: �ذهب فاأتني مبا كان عندك من �سيء، 
فلم يجد �إل �حلل�س)57( �لذي يفرت�سون بع�سه 
فيه  ي�سربون  �لــذي  و�لقدح  بع�سه  ويلب�سون 
�ملاء، فباعهما بدرهني قارب بهما بني حاجته 
ذل  مينع  عمل  وبــني  �لعيال  لإطــعــام  بدرهم 
�لآخر  بالدرهم  فا�سرتى  و�ل�سوؤ�ل،  �حلاجة 
ما  ليبيع  لل�سوق  ويذهب  بها  ليحتطب  فاأ�سًا 
جمع من حطب، ولنا �أن نفهم �أن �لرجل �لذي 
عمله عمل  �سيكون  �أيــام  لعدة  يجد طعامًا  ل 
�أف�سل  �لنا�س  وعند  �هلل  عند  لكنه  �ملجهد 
بال�ستمر�ر  ون�سحه  ومذمتها،  �مل�ساألة  من 
بالعمل خم�سة ع�سر ليلة، فالعمل ياأتي بالعمل 
فاأ�ساب  �لك�سل،  �إىل  يجر  كذلك  و�لك�سل، 
�لرجل يف �ملدة �ملحددة ع�سرة در�هم فو�سع 
لهم  �لــ�ــســروري  �لــقــوت  بــاإحــر�ز  عياله  على 
بالك�سوة  عــور�تــهــم  و�ــســرت  در�هـــم  بخم�سة 
بخم�سة �أخرى؛ وقد ذ�ق حالوة �لعمل وطيب 
�لك�سب، وهنا جاء دور �لدر�س من �لنبي �سلى 
مع  لي�سلح  �لدر�س  يكن  فلم  و�سلم  عليه  �هلل 
�لهالك،  على  �أ�سرفت  �لتي  �جلائعة  �لبطون 
ولكن بعد �أن �سبعت قال �لنبي �سلى �هلل عليه 
و�سلم: هذ� خري لك من �أن تاأتي يوم �لقيامة 
يف وجهك نكتة �مل�ساألة، ثم حدد له �أن �مل�ساألة 
�إل لذي دم موجع كال�سخ�س �لذي  ل ت�سلح 
ي�ستعني على �أد�ء �لدية ولي�س عنده، و�لدم يف 
�لإ�سالم ل يطل �أي لبد له من تعوي�س �أو ذي 
قادر على  ديون غري  �أي �ساحب  غرم مفظع 
�أو لذي فقر مدقع، وكاأن حالة �لرجل  �أد�ئها 
ــه على �لــهــالك من  �لـــذي �أ�ــســرف هــو و�أهــل
�جلوع ل ينطبق عليها �لفقر �ملدقع ماد�م كان 
�ل�سحية  حلالته  �ملنا�سب  �لعمل  على  قــادرً� 

و�جل�سدية.

خير للمرء أن يعمل وإن كان 

عمله عند الناس وضيعًا من 

المسألة المذمومة من 

الله ومن الناس
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دراسات

  ا20 د جملة ا  المملد   208 د جملة ا  المملد 



ضمن خطواتها المتوازنة نحو تجاوز مرحلة االعتماد على النفط والغاز وتنويع اقتصادها والتحول إلى 
جودة  مستوى  لرفع  الطموحة  خططها  تنفيذ  أبوظبي  إمارة  واصلت  عالمي،  واستثماري  تجاري  مركز 
المناخ االقتصادي وزيادة الجاذبية االستثمارية، وتوفير مزيد من العوامل المشجعة لممارسة األعمال.
وفي هذا اإلطار تم تكثيف الجهود للتعرف على التحديات التي تواجه تحقيق مزيد من التطوير في بيئة 
األعمال، وسبل تلبية تطلعات رجال األعمال والمستثمرين المحليين والقادمين من الخارج، وتم إطالق 
ريادة  إلى  الرامية  اإلمارة  الفعالة في تحقيق أهداف  المهمة للمساهمة  المبادرات  حزمة متكاملة من 
آفاق اقتصادية جديدة تلعب فيها القطاعات غير النفطية، خصوصًا التجارية والسياحية والصناعية 

والخدمية، دورًا محوريًا في خطط النمو المستدامة.
السادس  التي عقدت في  أبوظبي لألعمال  الثالثة لمنتدى  الدورة  تزامنًا مع  المبادرات  وجاء إطالق هذه 
والعشرين من شهر نوفمبر الماضي تحت شعار »غدًا 21.. عصر جديد من الفرص«، الذي نظمته غرفة 
تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية، بهدف تعزيز الشراكة االستراتيجية بين 
القطاعين العام والخاص لإلسهام في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي، 
وجعله المحرك الرئيس لعجلة التنمية االقتصادية المستدامة لفتح آفاق أوسع من التعاون المشترك 

بين القطاعين العام والخاص بهدف تنويع مصادر االقتصاد المحلي وتحقيق رؤية إمارة أبوظبي 20٣0.

خالل المنتدى الثالث لألعمال

 إطالق مبادرات فعالة بأبوظبي 
لريادة آفاق اقتصادية جديدة

مبادرات مهمة
لتوجيهـات  تنفيـذً�  جـاءت  �لتـي  �ملبـادر�ت  �أبـرز  مـن 
�ساحـب �ل�سـمو �ل�سـيخ حممد بـن ز�يد �آل نهيـان، ويل 
�مل�سـلحة  للقـو�ت  �لأعلـى  �لقائـد  نائـب  �أبوظبـي  عهـد 
�عتمـد  �أبوظبـي،  لإمـارة  �لتنفيـذي  �ملجل�ـس  رئي�ـس 
�لرخ�ـس  جميـع  باإعفـاء  قـر�رً�  �لتنفيـذي  �ملجل�ـس 
�لقت�ساديـة �جلديـدة يف �لإمـارة مـن كافـة �لر�سـوم 
�ملحليـة ملـدة عامني بـدءً� من تاريـخ �سـدور �لرخ�سة، 
وقـر�رً� باإعفـاء وخف�ـس ر�سـوم جمموعـة �أ�سا�سـية مـن 
خدمـات بلديات �أبوظبي �ملرتتبة على �لقطاع �خلا�س 
بهدف تعزيز تناف�سـية بيئة �لأعمال وحت�سـينها ب�سـكل 
جـاذب لل�سـركات و�ملوؤ�س�سـات، وتطويـر �ل�سـر�كة مـع 

�لقطـاع �خلا�ـس ودعـم رو�د �لأعمـال.
يف  �لتنفيـذ  حيـز  دخـال  �للـذ�ن  �لقـر�ر�ن  وجـاء 
�لأول مـن دي�سـمرب 2018 نتيجة للقاء�ت �مل�سـتمرة مع 
�أ�سحـاب �لأعمـال وممثلي �لقطاع �خلا�ـس ومن بينها 
�لتـي عقـدت خالل �لـدورة �لثالثـة من منتـدى �أبوظبي 
�لرت�خي�ـس  �إعفـاء  قـر�ر  يغطـي  حيـث  لالأعمـال، 
�جلديـدة مـن جميـع �لر�سـوم �حلكوميـة �ملحليـة كافـة 
�لأن�سـطة �لتجاريـة يف �أبوظبـي ويف �ملناطـق �حلـرة يف 
�لإمـارة، كمـا �أقـر �ملجل�ـس �لتنفيـذي �إلغـاء ر�سـوم 75 
خدمة �أ�سا�سـية من خدمات بلديات �أبوظبي وتقدميها 
بـال مقابل وتخفي�س ر�سـوم 23 خدمة �أ�سا�سـية ما بني 

10 و50 باملئـة مـن قيمـة �لر�سـم �ملحـدد لـكل خدمـة.
�سـارك يف �لدورة �لثالثة للمنتـدى، �لذي عقد حتت 
�آل نهيـان، نائـب  رعايـة �سـمو �ل�سـيخ هـز�ع بـن ز�يـد 
رئي�ـس �ملجل�ـس �لتنفيـذي لإمـارة �أبوظبـي، �لعديـد من 
�جلهـات �حلكوميـة ومنهـا د�ئـرة �لتخطيـط �لعمر�ين 
و�لبلديـات، ود�ئرة �ل�سحة، ود�ئـرة �لتعليم و�ملعرفة، 
ود�ئـرة �لثقافـة و�ل�سـياحة، ومكتـب تنميـة �ل�سناعـة، 
�أدنـوك  و�سـركة  كيـز�د،   - للمو�نـئ  �أبوظبـي  و�سـركة 
للمناطـق  �لعليـا  و�ملوؤ�س�سـة  �لطاقـة،  ود�ئـرة  للتوزيـع، 
وهيئـة  قـروب«،  »زون  �ملتخ�س�سـة  �لقت�ساديـة 
�لذكيـة، كمـا �سـارك فيهـا عـدد  �لأنظمـة و�خلدمـات 

كبـري مـن مـن �مل�سـتثمرين ورجـال �لأعمـال.

عصر جديد من الفرص
د�ئـرة  رئي�ـس  �لهاجـري  حممـد  �سـيف  معـايل  وقـال 
�لتنميـة �لقت�سادية باأبوظبـي �إن �ملنتدى ميثل �إ�سافة 
�بوظبـي  �إمـارة  حكومـة  وم�سـاعي  جلهـود  متميـزة 
�لعـام  �لقطاعـني  بـني  �ل�سـر�كة  تطويـر  �إىل  �لر�ميـة 
و�خلا�ـس �سمـن ��سـرت�تيجية و��سحـة �ملعـامل وخطط 
�لقطـاع  م�سـاهمة  لتعزيـز  طموحـة  وبر�مـج  �سـاملة 
�خلا�ـس يف �لنـاجت �ملحلـي �لإجمـايل لإمـارة �أبوظبـي 
باعتباره �سـريكًا رئي�سـًا للحكومة يف دفع عجلة �لتطور 

�مل�سـتد�مة. و�لتنميـة 
و�أ�سـار �إىل �أن فعاليـات �ملنتـدى حتـت �سـعار »غـدً� 
21، ع�سـر جديـد مـن �لفر�ـس« تعـد جت�سـيدً� للتوجه 
�ل�سـرت�تيجي �لـذي تتبنـاه �لقيـادة �لر�سـيدة لتعزيـز 
تناف�سـية �أبوظبـي ودعـم �سيا�سـة �لتنويـع �لقت�سادي.

�أطلـق  �لهـدف  لهـذ�  وحتقيقـًا  قائـاًل:  و�أ�سـاف 
نهيـان  �آل  ز�يـد  بـن  حممـد  �ل�سـيخ  �ل�سـمو  �ساحـب 
 »21 »غـدً�  �لتنمويـة  للم�سـرعات  �أبوظبـي  برنامـج 
مبيز�نيـة  50  مليـار درهـم لل�سـنو�ت �لثـالث �ملقبلـة 
حت�سـني  علـى  �إيجابيـة  �نعكا�سـات  لـه  �سـيكون  �لـذي 
يف  �خلا�ـس  �لقطـاع  ودعـم  �لعمـال،  بيئـة  تناف�سـية 
�لقطاعـات ذ�ت �لأولويـة، ومتكـني ودعـم �مل�سـروعات 
�ل�سـفافية  م�سـتوى  وزيـادة  و�ملتو�سـطة،  �ل�سغـرية 

�خلا�ـس. �لقطـاع  مـع  و�لتفاعـل 
و�أو�سـح خالل �أعمال �لـدورة �لثالثة ملنتدى �أبوظبي 
لالأعمال �أن �ل�سـرت�تيجية �لتي تتبناها د�ئرة �لتنمية 
�لقت�ساديـة هـي �نعكا�ـس للتوجهـات �حلكيمـة لقيـادة 
�إمـارة �أبوظبـي �لهادفـة �إىل حتقيـق تنميـة �قت�ساديـة 
م�سـتد�مة يف �لإمـارة مـن خالل حت�سـني بيئـة �لأعمال 
وتعزيـز وتطويـر  �ل�سـتثمارية  �لفر�ـس  وتوفـري ودعـم 

�لقائمة. �مل�سـروعات 
تعكـف  �لد�ئـرة  �أن  �لهاجـري  �سـيف  معـايل  وذكـر 
مـن  ��سـرت�تيجية  مبـادر�ت  �سـبع  تنفيـذ  علـى  حاليـًا 
�أ�سـل ع�سـر، �عتمدهـا �ساحـب �ل�سـمو �ل�سـيخ حممـد 
بـن ز�يـد �ل نهيـان ملحـور تنميـة �لإمـارة، م�سـريً� �إىل 

�لرئي�سـة  �لتفاعليـة  �ملن�سـة  يعـد  �ملنتـدى  هـذ�  �إن 

أبوظبي - »االقتصاد اإلسالمي«:

 

سيف الهاجري

المنتدى يعكس 
استراتيجية أبوظبي 

للتنوع االقتصادي
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�لتـي يجتمـع فيهـا ممثلـو �لقطـاع �حلكومي مـع ممثلي 
و�أ�سحـاب �لأعمـال يف �إمـارة �أبوظبـي لتبـادل �لأفـكار 
و�لآر�ء ب�سـاأن حت�سـني بيئة �لأعمال يف �لإمارة و�إيجاد 
حلـول للتحديـات �لتـي تعرت�س �سـبيل �لقطـاع �خلا�س 

لتمكينـه مـن �لقيـام بـدوره علـى �أف�سـل وجـه. 
و�أكـد �أنـه يف جمـال حت�سـني بيئـة �لأعمـال وت�سـهيل 
و�ل�سـياح  �لأعمـال  و�أ�سحـاب  �مل�سـتثمرين  دخـول 
وبالتعـاون و�لتن�سـيق مـع �جلهـات �ملخت�سـة مت �سـدور 
نظام جديد للتاأ�سـري�ت ي�سـهل �حل�سول على تاأ�سـرية 
�لدخـول يف خمتلـف �لقطاعـات، حيـث �أ�سبـح باإمـكان 
�لفنـادق ومكاتـب �ل�سـفر و�ل�سـياحة �إ�سـد�ر تاأ�سـري�ت 
�سـياحية، مو�سحـًا �أنـه يف قطاع �لتعليـم مت ربط نظام 
�إلكرتونيـًا  و�لتدري�سـي  و�لفنـي  �لإد�ري  �لـكادر  تعيـني 
مـع وز�رة �لد�خليـة لت�سـريع �إ�سـد�ر مو�فقـات �لتعيـني 
ومنـح �لتاأ�سـري�ت، كمـا مت يف قطـاع �ل�سحة �ملبا�سـرة 

باإ�سـد�ر تاأ�سـري�ت عالجيـة. 
�أنـه يف �إطـار معاجلـة حتـدي �سعوبـة �إ�سـد�ر  وذكـر 
�لرت�خي�ـس وطـول فـرتة �لإ�سـد�ر مت �تخـاذ جملـة مـن 
�لإجر�ء�ت مثل حتديث �لنظام �لإلكرتوين للرت�خي�س 

مبـا ي�سمن �سـهولة �لإجـر�ء و�ل�سـفافية مـع �لعمالء.

منصة الشراكة االقتصادية
�ل�سـر�كة  من�سـة  �أطلقـت  �لد�ئـرة  �أن  و�أو�سـح 
�لقت�سادية »�سـر�كة« بهدف ت�سريع ودفع م�ستحقات 
�سـركات �لقطـاع �خلا�ـس و�لـذي مـن �سـاأنه �أن ي�سـهم 
يف معاجلـة و�حـد مـن �أهـم �لتحديات �لتـي كانت توثر 
على �أد�ء هذه �ل�سركات، م�سريً� �إىل �أنه من �ملبادر�ت 
�لأخـرى �لهامـة �لتـي �أطلقتهـا �لد�ئـرة موؤخـرً� �لباقـة 
�لذهبيـة لرخ�سـة تاجـر �أبوظبـي و�لتـي ت�سـمل 1056 
مـن  و�ملتو�سـطة  �ل�سغـرية  �ل�سـركات  ودعـم  ن�سـاطًا 

خـالل تنفيـذ �سيا�سـة دعـم �ملنتـج �ملحلـي.
توؤكـد  �لتـي  �لدلئـل  مـن  �لعديـد  هنـاك  �أن  و�أكـد 
عاليـة،  بتناف�سـية  يتمتـع  مـاز�ل  �أبوظبـي  �قت�سـاد  �أن 
�ملبا�سـر  �لأجنبـي  �ل�سـتثمار  تدفقـات  �رتفعـت  حيـث 
يف �لإمـارة بن�سـبة 8% بنهايـة عـام 2017، علـى �لرغم 

�ملبا�سـر  �لأجنبـي  �ل�سـتثمار  تدفقـات  �نخفا�ـس  مـن 
علـى م�سـتوى �لعـامل بن�سـبة 23% خـالل �لعـام نف�سـه، 
كمـا �رتفعـت �أعـد�د �لرخ�ـس �جلديدة خالل �ل�سـهور 
 %21،7 بن�سـبة  �جلـاري  �لعـام  مـن  �لأوىل  �ل�سـبعة 

مقارنـة مـع �لفـرتة نف�سـها مـن �لعـام �ملا�سـي. 
و�أ�سـار �إىل �أنه بهدف ت�سـجيع �مل�سـتثمرين �حلاليني 
جديـدة   ��سـتثمار�ت  وجـذب  �ل�سناعـي  �لقطـاع  يف 
و�سمن نطاق �إيجاد حلول للتحديات �لتي تو�جه �ملدن 
�لعماليـة قامـت �ملوؤ�س�سـة �لعليـا للمناطـق �لقت�سادية 
�ملتخ�س�سـة باتخاذ جملة مـن �لإجر�ء�ت منها �إعفاء 
�مل�سـتثمرين  و�إعطـاء  �لغر�مـات،  مـن  �مل�سـتثمرين 
�ليجـار  تق�سـيط  طريـق  عـن  �لدفـع  يف  ت�سـهيالت 
�مل�سـروعات  ومنـح  ر�سـوم  �أيـة  فر�ـس  بـدون  �ل�سـنوي 
�جلديـدة حو�فـز مميـزة تت�سمـن �إعطـاء فـرتة �سـماح 
�سـهرً�، وعـدم فر�ـس  بـني 18 و30  مـا  تـرت�وح  �أطـول 
�أ�سـعار �لغـاز  �أيـة زيـادة يف �لإيجـار�ت، وعـدم زيـادة 
للم�سـتثمرين �حلاليـني خـالل �لعامـني 2018 و2019، 
يف  �لأر��سـي  �إيجـار  �أ�سـعار  تخفي�ـس  �إىل  بالإ�سافـة 

مدينـة �لعـني.
وقـال �إن �قت�سـاد �أبوظبـي مقبـل علـى مرحلـة مـن 
�لتو�سـع و�لنمو خـالل �لأعو�م  �ملقبلـة، مدفوعًا بالنمو 
ي�سـمح  ممـا  �لنفطيـة  غـري  �لقطاعـات  يف  �مل�سـتد�م 
لقت�سـاد �لإمـارة باملحافظـة علـى مكانتـه كاأحـد �أهـم 
�لوجهـات �لإقليميـة يف �ل�سـتثمار و�أن�سـطة �لأعمـال، 
وهو ما يعزز ��سرت�تيجية �أبوظبي �لر�مية �إىل تقلي�س 
�لعتماد على �لنفط �لذي بات ي�سهم بنحو 48% فقط 
من �لنـاجت �ملحلي �لإجمـايل �حلقيقي لالإمـارة بنهاية 

عـام 2017.

بيئة استثمارية جاذبة
د�ئـرة  رئي�ـس  �لأحبابـي،  حممـد  فـالح  معـايل  و�أكـد 
�أبوظبـي  منتـدى  �أن  و�لبلديـات  �لعمـر�ين  �لتخطيـط 
لالأعمـال ي�سـكل فر�سـة لتبـادل �لآر�ء ووجهـات �لنظـر 
حـول �سـبل ت�سافـر جهـود جميـع �ملعنيـني يف �لقطاعـني 
�لعـام و�خلا�ـس مـن �أجل بنـاء �قت�سـاد متـو�زن ي�سمن 

و�لقادمـة،  �حلاليـة  لالأجيـال  �مل�سافـة  �لقيمـة  حتقيـق 
�ملنتـدى  فعاليـات  �لد�ئـرة يف  م�سـاركة  �أن  �إىل  م�سـريً� 
�لتـي تعتمدهـا  �إلقـاء �ل�سـوء علـى �لأ�س�ـس  �إىل  تهـدف 
يف تطويـر مبادر�تهـا �لر�ميـة �إىل و�سـع �حللـول لكافـة 
�لتحديات �لتي يطرحها تطوير هذ� �لقطاع يف �لإمارة، 

�لن�سـيج �لقت�سـادي.   �إ�سـهامه يف  وبالتـايل تعزيـز 
تقـدر  مـا  تنفيـذ  مـن  متكنـت  �لد�ئـرة  �أن  وذكـر 
حتديـًا   12 غطـت  �لتـي  �حللـول  مـن  بــ%94  ن�سـبته 
لتوفـري بيئـة ��سـتثمارية جاذبـة وحمفـزة، كمـا قامـت 
�لد�ئـرة باإطـالق مبـادرة جتهيـز �ملناطـق قبـل �لبـدء 
�ملو�فقـات  �كتمـال  �سمـان  حيـث  مـن  برتخي�سهـا 
�لتخطيطية، وتطوير تطبيق )�سـاركنا( �لذكي لعر�س 
�لفر�ـس �ل�سـتثمارية �حلاليـة و�مل�سـتقبلية يف �لإمارة، 
�أبوظبـي،  �إمـارة  يف  �ل�ستثماريــة  �ل�سـر�كات  ودليـل 
ت�سنيـف  منظومـة  مبـادرة  �إطـالق  �إىل  بالإ�سافـة 
�سـركات �ملقـاولت و�ملكاتب �ل�ست�سـارية و�ملهند�سـني.
مت  �لـذي  �لذكـي  »�سـاركنا«  تطبيـق  �أن  و�أ�سـاف 
�إطالقـه �سمـن فعاليـات �ملنتـدى ي�سـكل من�سـة رقمية 
متكـن �لد�ئـرة وباقـي �جلهـات �حلكوميـة مـن عر�ـس 
بيانـات جميـع �لفر�ـس �ل�سـتثمارية �ملتاحـة يف �إمـارة 
�أبوظبـي، �إىل جانـب متكـني �مل�سـتثمرين مـن ت�سـجيل 
و�لن�سمـام  �ملتاحـة  �مل�سـروعات  بفر�ـس  �هتمامهـم 
علـى  و�حل�سـول  �مل�سـجلني،  �مل�سـتثمرين  قائمـة  �إىل 

�ملعلومـات.

جلسات حوارية
وور�ـس  �حلو�ريـة  �جلل�سـات  مـن  �لعديـد  عقـد  ومت 
�لعمـل، �جتمـع فيها ممثلو �لقطاع �لعـام و�خلا�س من 
خـالل منابـر �ل�سـفافية ومن�سـات �لتو��سـل �ملبا�سـر، 
بـني  �ل�سـر�كة  لتعزيـز  �ملنتـدى  �إليـه  �سـعى  مـا  وهـو 
�أن ي�سـهم يف حتقيـق  �لقطاعـني يف كل مـا مـن �سـاأنه 

�ل�سـاملة. �لقت�ساديـة  �لتنميـة 
وتناولـت �جلل�سـات �حلو�ريـة برنامـج �أبوظبـي غـد� 
21، وور�س �لعمل: �سبل تعزيز �ل�سر�كة بني �لقطاعني 
�لعـام و�خلا�س، ومو�سوعات حـول �لعقار�ت و�لتعمري 

و�ل�سناعـة  و�ل�سـياحة  و�لتعليـم  و�ملقـاولت  و�لتنميـة 
و�لرعايـة �ل�سحيـة و�ملـدن �لعمالية.

�لثقافـة  د�ئـرة  وكيـل  غبا�ـس،  �سـعيد  �سـيف  وقـال 
�إن  �أبوظبـي، خـالل مناق�سـات �مللتقـى،  و�ل�سـياحة يف 
جميـع �ملحفـز�ت �ل�سـتثمارية يف �لقطاع �ل�سـياحي يف 
�إمـارة �أبوظبـي ت�سـكل جـزًء� مـن مبـادر�ت »غـد� 21« 
�لتنمويـة و�لقت�ساديـة �لتـي تهـدف �إىل �إثـر�ء جتربـة 
�لـزو�ر ورفـع م�سـتوى رفاهية �لعي�ـس يف �لإمـارة. فاإىل 
دوليـة  �سـياحية  كوجهـة  باأبوظبـي  �لوعـي  رفـع  جانـب 
ت�سـهد  و�لتقاليـد،  �ملعا�سـرة  بـني  مـا  متـزج  مميـزة 
�ل�سـياحة �ملتخ�س�سـة فيها منـو�ً  م�سطـردً�، مبا فيها 
و�ل�سـياحة  �لرتفيهيـة،  و�ل�سـياحة  �لأعمـال،  �سـياحة 
�لعائليـة. و�ل�سـياحة  �لعالجيـة،  و�ل�سـياحة  �لثقافيـة، 

مديـر  �ملناعـي،  �أ�سـماء  �لدكتـورة  �سـلطت  بدورهـا 
د�ئـرة جودة �لرعاية �ل�سحية، �ل�سوء على �ل�سيا�سـات 
�لتـي و�سعتهـا �لد�ئـرة بهـدف ��سـتد�مة �لتطويـر علـى 
�أ�سافتهـا  �لتـي  و�ملوؤ�سـر�ت  �ل�سحـي  �لقطـاع  جـودة 
موؤخرً� �إىل برنامج »جودة« لي�سـمل �ملزيد من جمالت 
�لتطوير، موؤكدة �أنه ل ميكن �لتحدث عن جناح �لقطاع 
�ل�سحـي يف �لإمـارة مبعـزل عـن �لقطـاع �خلا�ـس، فهـو 
�سـريك فاعـل يف تنميـة �لقطـاع �ل�سحـي وتوفـري جـودة 

خدمـات �لرعايـة �ل�سحيـة ل�سـكان �لإمـارة.

الخدمات الذكية
و��سـتعر�س ناجـي �مل�سعبـي، مديـر �لن�سـج �ملوؤ�س�سـي 
للخدمـات �لرقميـة بهيئة �لأنظمة و�خلدمـات �لذكية، 
��سـرت�تيجية خدمـات �أبوظبـي �حلكوميـة  عـرب من�سة 
»مت« للرتخي�ـس �لقت�سـادي �لتـي ت�سـكل نقلـة نوعيـة 

علـى �مل�سـتوى �لعاملـي، فيمـا يخ�ـس �إ�سـد�ر تر�خي�س 
�لأن�سـطة �لقت�ساديـة للم�سـتثمرين باأقـل وقـت ممكن 
�حلكوميـة  �جلهـات  خمتلـف  لزيـارة  �حلاجـة  ودون 
خـالل  ومـن  �أبوظبـي  حكومـة  تعمـل  حيـث  �ملعنيـة، 
منظومـة »تــم« علـى �إ�سـد�ر �لرت�خي�ـس �لقت�سادية 
للم�سـتثمرين دون �حلاجـة لزيـارة �جلهـات �حلكوميـة 

�ملعنيـة.

 

 إجراءات جديدة 

لجذب مشروعات 

استثمارية طويلة 

األمد لدعم التنمية 

المحلية

 

 

فالح ملمد األحبابي

اقتصاد أبوظبي مقبل 
على مرحلة من التوسع 
والنمو في القطاعات 

غير النفطية
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منتدى

   21 د جملة ا  المملد   212 د جملة ا  المملد 



الثالثة والعشرين في المدينة المنورة برعاية خادم  عقد مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي دورته 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل، والذي نظمته منظمة التعاون 
اإلسالمي بالتعاون مع الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة خالل الفترة من 19-2٣ صفر 1440هـ الذي 

يوافقه 28 أكتوبر 1 نوفمبر 2018م.
بن  فيصل  األمير  الملكي  السمو  صاحب  المجلس  أعمال  الفتتاح  الشريفين  الحرمين  خادم  أناب  وقد 
الفقه  مجمع  رئيس  حميد،  بن  صالح  الشيخ  معالي  بحضور  المنورة،  المدينة  منطقة  أمير  سلمان، 
وكبار  المجلس  وأعضاء  المجمع،  أمين  العبادي،  عبدالسالم  الدكتور  ومعالي  الدولي،  اإلسالمي 

الشخصيات والخبراء والمختصين من أكثر من 46 دولة.

في دورة انعقاده الثالثة والعشرين:

 قرارات مهمة لمجلس مجمع
الفقه اإلسالمي الدولي 

منهج إسالمي قويم
�أكـد �لأمـري في�سـل بـن �سـلمان �أمـري منطقـة �ملدينـة 
�ملنـورة، �أن �ملوؤمتـر يـربز يف تقـدمي در��سـات وبحـوث 
م�سـتمدة من �لقـر�آن �لكرمي و�ل�سـنة �لنبوية �ملطهرة 
»لبنـاء نه�سـة وح�سـارة �إن�سـانية وفق منهج �إ�سـالمي 
قـومي يبني �سـماحة هـذ� �لدين و�سـموله للم�سـتجد�ت 
حتقيـق  علـى  وقدرتهـا  �لإ�سـالمية،  �لأمـة  تهـم  �لتـي 

�سـعادة �لإن�سـان«، مبينـًا �أن �ل�سـعودية حر�سـت منـذ 
تاأ�سي�سـها علـى �أن تكـون منـارة علميـة للفقـه ومعلمـًا 
�لإ�سـالم  �سـماحة  تبـنّي  �لتـي  �لبـارزة  �ملعـامل  مـن 

و�عتد�لـه. وو�سـطيته 
جـاء ذلـك يف كلمـة �سـموه �لتـي �ألقاهـا يف �فتتـاح 
�لفقـه  ملجمـع  و�لع�سـرين  �لثالثـة  �ملوؤمتـر  دورة 
�حلرمـني  خـادم  عـن  نيابـة  �لـدويل،  �لإ�سـالمي 

�سـعود. �آل  بـن عبد�لعزيـز  �سـلمان  �مللـك  �ل�سـريفني 
كمـا �ألقـى �لدكتـور �سالح بـن حميد، رئي�ـس جممع 
�لفقـه �لإ�سـالمي و�مل�ست�سـار يف �لديـو�ن �مللكي، كلمة 
قـدم فيهـا �ل�سـكر نيابـة عـن �أع�سـاء جمل�ـس جممـع 
�لفقه �لإ�سالمي وخرب�ئه خلادم �حلرمني �ل�سريفني 
�جلامعـة  ��سـت�سافة  علـى  �ل�سـامية  مو�فقتـه  علـى 
�لثالثـة  �لـدورة  �أعمـال  �ملنـورة  باملدينـة  �لإ�سـالمية 
�لإ�سـالمي  �لفقـه  جممـع  جمل�ـس  ملوؤمتـر  و�لع�سـرين 

�لـدويل.
�لعـام  �لأمـني  �لعثيمـني،  يو�سـف  �لدكتـور  وقـال 
�لإ�سـالمية  �لأمـة  �إن  �لإ�سـالمي،  �لتعـاون  ملنظمـة 
»�أبرزهـا فكـر  تو�جـه حتديـات وخماطـر وم�سـكالت 
متطـرف يوّلـد �إرهابـًا �أعمـى وعنفـًا مدمرً� وجتيي�سـًا 
طائفيـًا يقـوده تع�سـب مذهبـي غايتـه تق�سـيم �لأمـة 
فرقـًا وطو�ئـف، ومـن �لعجيـب �أن كليهمـا يرفـع ر�يـة 
�لإ�سـالم، وبقـاء هذ� خطر علـى وحدة �لأمـة وتهديد 
تو�جـه  �لأمـة  �أن  �إىل  م�سـريً�  وبقائهـا«،  لوجودهـا 
حتديـات  وهـي  خطـرً�،  تقـل  ل  خارجيـة  حتديـات 
حتركها �أحقاد تعمل على م�سخ هوية �لأمة وعقيدتها 
مقـدر�ت  علـى  �ل�سـيطرة  وغايتهـا  �أطمـاع،  وتقودهـا 
لهـذه  كان  ومـا  وتقدمهـا،  م�سـريتها  وتعطيـل  �لأمـة 
تطـرف  مـن  بـه  �بُتلينـا  مبـا  �إل  تـربز  �أن  �لتحديـات 

و�إرهـاب.
عبد�ل�سـالم  �لدكتـور  معـايل  ك�سـف  جانبـه  مـن 
هـذه  �أن  �لإ�سـالمي،  �لفقـه  جممـع  �أمـني  �لعبـادي، 
�لدورة تاأتي يف مرحلة حا�سمة من تاريخ �لأمة، يقدم 
فيهـا �ملجمع �ملثـال تلو �ملثال علـى �لجتهاد �جلماعي 
لهـا  تتعر�ـس  �لتـي  و�مل�سـتجدة  �لق�سايـا �حلادثـة  يف 
�لأمـة يف م�سـريتها �ملعا�سـرة، تاأكيدً� لر�سـالة �ملجمع 
�لتي �أن�سـئ من �أجلها ليكون موؤ�س�سـة �جتهاد جماعي 

يف �لق�سايـا �حلادثـة و�لأمـور �مل�سـتجدة.
وبـني �لعبـادي �أن هـذه �لـدورة حتتـوي علـى �لأمـور 
علـى  قائـم  فقهـي  نظـر  �إىل  حتتـاج  �لتـي  �لأ�سا�سـية 
�ل�سغـري�ت،  »زو�ج  لت�سـمل  �ملجمـع  يقدمـه  �جتهـاد 
ملكيـة  علـى  �لزوجيـة  عقـد  و�أثـر  �لإنـاث،  وختـان 

جمـال  يف  �ملفطـر�ت  �أحـكام  و��سـتكمال  �لزوجـني، 
�لإع�سـار  و�أحـكام  �حلـالل،  و�أحـكام  �لتـد�وي، 
�لغلبـة  و�أحـكام  �لإ�سـالمية،  �ل�سـريعة  يف  و�لإفال�ـس 
و�لتبعيـة يف �ملعامـالت �ملاليـة، و�أحـكام �لتحـوط يف 
�ملعامـالت �ملاليـة، ومعاجلـة و�سـع �أحـكام �ل�سكـوك 
بالإ�سافـة  �لإ�سـالمية«،  �لتمويـل  و�أدو�ت  �لإ�سـالمية 
�إىل ��سـتعر��س لدر��سـة �لو�سـائل �لفكريـة و�لعمليـة 
�لتـي يو�َجـه بهـا ما ي�سـمى »�لإرهاب« يف هـذه �لأيام، 
حماربتـه  علـى  وتعمـل  �ل�سـريعة  بـه  تنـدد  و�لـذي 

و�سـيلة ممكنـة.  بـكل  عليـه  و�لق�سـاء 

موضوعات مهمة
وقـد عقـد �ملجل�ـس �سـت ع�سـرة جل�سـة علميـة ناق�ـس 

فيهـا �ملو�سوعـات �لتاليـة:
- زو�ج �ل�سغـري�ت بـني حـق �لـويل وم�سلحـة �لفتاة، 
مـن  تقييـده،  �أو  منعـه  يف  �لأمـر  ويل  �سـلطة  ومـدى 

�ل�سـرعي �ملنظـور 
مـا  )��سـتكمال  �لتـد�وي  جمـال  يف  �ملفطـر�ت   -

. ) �سـبق
- خفا�س �لإناث من �ملنظور �لإ�سالمي.

�لتطـرف  ملو�جهـة  و�لعمليـة  �لفكريـة  �لإجـر�ء�ت   -
وما ي�سمى بالإرهاب يف هذه �لأيام، يف �ستى �مليادين 

و�ملجالت.
غـري  �لطبيـة  �لأخطـاء  عـن  �لطبيـب  م�سـوؤولية   -

�إ�سـالمي. منظـور  مـن  �لعمديـة 
�ملاليـة.. حالتهمـا  �ملعامـالت  و�لتبعيـة يف  �لغلبـة   -

و�سـروط حتققهمـا و�سو�بطهمـا 
- �لتحوط يف �ملعامالت �ملالية: �ل�سو�بط و�لأحكام

لعمـالء �حل�سـاب  �مل�سـرف  �لتـي مينحهـا  �ملز�يـا   -
�جلـاري، وغريه من �حل�سـابات �لأخرى، من �ملنظور 

�ل�سرعي.
معهـد  ��ستف�سـار�ت  علـى  لالإجابـة  �حلـالل،   -
�لإ�سـالمية )�سـيمك( للـدول  و�ملقايي�ـس  �ملو��سفـات 

- �أثر عقد �لزوجية على ملكية �لزوجني.
- �إعالن �لتعاي�س �لكرمي يف ظل �لإ�سالم.

 
د. يوسف العثيمين

األمة اإلسالمية 
تواجه تحديات ومخاطر 

ومشكالت أبرزها 
األفكار المتطرفة التي 
تولد اإلرهاب والعنف

المدينة المنورة - “االقتصاد اإلسالمي”:
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مؤتمر

  21٥ د جملة ا  المملد   214 د جملة ا  المملد 



قرارات وتوصيات
�ملجمـع  جمل�ـس  �أ�سـدر  �ملوؤمتـر  جل�سـات  نهايـة  ويف 
عـدة قـر�ر�ت فقهيـة مهمـة، ففـي مو�سوعـات �ملـر�أة 
ب�سـاأن   )23/1(  217 رقـم  �لقـر�ر  �سـدر  و�لأ�سـرة 
»زو�ج �ل�سغـري�ت« بـنّي حـق �لـويل وم�سلحـة �لفتـاة 
مـن  تقييـده  �أو  منعـه  يف  �لأمـر  ويل  �سـلطة  ومـدى 
�ل�سغـرية  �لقـر�ر  عـرف  وقـد  �ل�سـرعي،  �ملنظـور 
عليـه يف  �ملعـول  �أن  و�أكـد  �حُلُلـم  تبلـغ  مـن مل  باأنهـا 
حتديـد �سـن �لـزو�ج هـو �لبلـوغ بال�سـن من �خلام�سـة 
ع�سـرة �إىل �ل�ساد�سـة ع�سـرة، و�أن حتديد �سن تزويج 
�ل�سغـري�ت بـاإذن �لقا�سي يوكل �أمـره �إىل ويل �لأمر 
و�ملـكان  �لزمـان  تقـرره ح�سـب ظـروف  دولـة  كل  يف 
مبـا يحقـق �مل�سلحة للجميـع، ودعا �لقـر�ر �إىل و�سع 
�سو�بـط �سحية لتزويج �ل�سغري�ت، ول يجوز تزويج 
�لفتـاة بـدون هـذه �ل�سو�بـط �لتـي يقررهـا �لأطبـاء 

�لثقـات.
ويف مو�سـوع »خفا�ـس �لإناث يف �لفقه �لإ�سـالمي« 
�أ�سـدر �ملجمـع �لقـر�ر رقـم 220 )23/4( �أكـد فيـه 
�أنـه ل يجـوز �مل�سا�ـس بـاأي جـزء مـن �أجـز�ء �جلهـاز 
�لتنا�سـلي �لأنثـوي عـد� مـا �أباحـه عـدد مـن �لفقهـاء 
�سمـن �ل�سو�بـط و�ل�سـروط، كمـا �أيـد قـر�ر �ملجمـع 
�لـدول  حكومـات  قبـل  مـن  �ملتخـذة  �لإجـر�ء�ت 

�لتجـاوز�ت. علـى  للق�سـاء  �لإ�سـالمية 
�لزوجيـة  عقـد  »�أثـر  مو�سـوع  �ملجمـع  ناق�ـس  كمـا 
 227 رقـم  قـر�ره  و�أ�سـدر  �لزوجـني«  ملكيـة  علـى 
)23/11( �أكد فيه �أن لكل من �لزوجني ذمته �ملالية 
�مل�سـتقلة و�أن ما ميلكه كل و�حد من �لزوجني ب�سـبب 
عقـد �لـزو�ج �أو بدونـه يعتـرب ملـكًا خا�سـًا ل�ساحبـه 
�إذ�  �أنـه  وتنتقـل مـن بعـده �إىل ورثتـه، وقـرر �ملجمـع 
تر��سى �لزوجان فيما بينهما على �قت�سـام �أمو�لهما 
عـن طيـب نف�ـس منهمـا و�ختيـار فاإنـه ل مانـع �سـرعًا 
بالتعيـني  مـن ذلـك، ول يجـوز فر�ـس ذلـك عليهمـا 
�مللزم، ودعا �لقر�ر �إىل �إن�سـاء موؤ�س�سـات حكومية �أو 

�أهليـة لرعايـة �ملطلقـات ل�سـد حاجتهـن.
�ملجمعـي  �ملجل�ـس  ��سـتكمل  �لطبيـة  �لق�سايـا  ويف 

و�أ�سـدر  �لتـد�وي،  جمـال  يف  �ملفطـر�ت  مو�سـوع 
�لقـر�ر رقم 219 )23/3( باأنه ل يف�سـد مع �ل�سيام 
للتحاليـل  �لـدم  و�سـحب  �لربـو  بخـاخ  ��سـتخد�م 
عـن طريـق  يدخـل  مـا  وكل  بـه،  �لتـربع  �أو  �ملخربيـة 
�ل�سـرج ماعـد� حقـن �لتغذيـة، كمـا ل يف�سـد �ل�سـوم 
مـع ل�سقـة �إز�لة �ل�سـعور باجلوع، ول بعمليات �سـفط 
�لدهـون مـامل ترت�فـق با�سـتخد�م �ل�سـو�ئل �ملغذيـة، 
وكذلك ل يف�سد �ل�سوم با�ستخد�م �ملنظار �ل�سرجي 
�لتخديـر  ب�سـبب  �لوعـي  بفقـد  ول  باحلجامـة،  ول 
جلزء من �لنهار، وقرر �ملجمع �أن �ل�سوم يف�سد بكل 
مـا يدخل �جلهـاز �له�سمي متجـاوزً� �لفـم و�لبلعوم، 
و ممـا هـو حميـل - ها�سـم - للطعـام وهـو �ملـريء 
مـا  بـكل  كذلـك  �ل�سـوم  ويف�سـد  �لدقيقـة،  و�لأمعـاء 
يتغـذى به ج�سـم �ل�سائـم ومن �أي منفـذ طبيعي لأنه 
يف معنـى �لأكل وملنافاتـه ملق�سـد �ل�سـوم كاحلقنـة 
�ملغذيـة، ويف�سـد �ل�سـوم با�سـتخد�م جهـاز �لتبخـري 
�لرئـوي ونقـل �لـدم لحتو�ئـه علـى كميـة كبـرية مـن 
�ملـاء، وبالغ�سـيل �لكلوي �لربيتـو�ين و�لدموي، ملا فيه 
مـن �إدخـال كميـة كبـرية مـن �ملـاء و�لأمـالح و�ل�سـكر 
وبا�سـتخد�م �لكب�سـولت �مل�سـتخدمة يف بخـاخ �لربـو 
�لقـر�ر  و�أو�سـى  �جلافـة،  �لبـودرة  علـى  �ملحتويـة 
باإعالم �ملري�س بالف�سـل �لكلـوي �لذي ليرجى بروؤه؛ 
بعـد �ل�سـوم حفاظـًا علـى حياتـه، وعليـه فديـة طعام 

م�سـكني عـن كل يـوم.
�لأخطـاء  عـن  �لطبيـب  »م�سـوؤولية  مو�سـوع  ويف 
�لطبيـة غـري �لعمديـة مـن منظـور �إ�سـالمي« �أ�سـدر 
�إىل  فيـه  دعـا   )23/7  (223 رقـم  �لقـر�ر  �ملجمـع 
�سـرورة تهيئة �لأجـو�ء و�لظروف �ملنا�سـبة �لد�خلية 
�ل�سحيـة  بالرعايـة  تت�سـل  �لتـي  و�خلارجيـة 
�لإمكانـات  وتوفـري  حتقيقهـا،  لتوفـري  �سمانـات 
�لالزمة من �أجهزة وخمترب�ت ومعلومات، و�للتز�م 
بنظم �لعمل �لعاملية للم�سـاهمة يف تاأكيد �لت�سخي�س 
و�لتو�سيـف �ل�سحيـح للمر�سـى، و�أل تزيـد �سـاعات 
عمـل �لهيئـة �لطبيـة علـى �أكـرث مـن ثمـاين �سـاعات 
يف �ليـوم وخا�سـة �أيـام �ملناوبـات حفاظًا علـى تركيز 

�إىل  �لقـر�ر  ودعـا  �ملري�ـس،  �سحـة  حلفـظ  �لطبيـب 
�إن�سـاء جهة عليـا لالأخطاء �لطبية يكـون من مهامها 
�سـو�ء  يقـع  طبـي  حـادث  �أي  يف  �لتحقيقـات  �إجـر�ء 
ت�سبب يف �سرر �أم ل بال�سرعة �ملمكنة، قبل �أن ت�سيع 
معامله �أو �آثاره، ودعا �لقر�ر �إىل �سرورة �لتمييز بني 
�لأخطـاء �لطبيـة �لناجتة عن تق�سـري �لأطباء، وبني 
�لطبيـة،  �ملوؤ�س�سـات  تق�سـري  مـن  �لنابعـة  �لأخطـاء 
ودعـا �أي�سـًا �إىل �لتمييـز بـني �لأخطـاء �لطبيـة وبـني 
يـد  ل  ممـا  فيهـا  �ملرغـوب  غـري  �ل�سـلبية  �حلـو�دث 
للطبيـب فيهـا، و�عترب �لقـر�ر �أن �لطبيـب �سامنًا يف 
حـالت �لتق�سـري و�لتعـدي �ملخالـف لقو�عـد �لعـالج 
�ملتفـق عليهـا بـني خـرب�ء مهنـة �لطـب، وكذلـك �إذ� 
�أقدم على عالج �ملري�س دون �أن يكون ماأذوًنا له من 
�ملري�ـس �أو وليـه، �أو مـن ويل �لأمـر يف �حلـالت �لتـي 
ي�سـرتط فيهـا �لإذن، و حتميـل �ل�سمـان )�لتعوي�س( 
علـى مـن يلـزم بـه �سـرًعا �أو قانوًنا يف حـالت �لتعدي 
�أو �لتق�سـري، وتنـاول �لقـر�ر �لإذن �لطبـي و�سـقوطه 

ومـا يرتتـب عليه.
و�لعمليـة  �لفكريـة  »�لإجـر�ء�ت  مو�سـوع  وحـول 
يف  بالإرهـاب  ي�سـمى  ومـا  و�لتطـرف  �لغلـو  ملو�جهـة 
�أ�سـدر  و�ملجـالت«  �ملياديـن  �سـتى  يف  �لأيـام  هـذه 
قـرر  حيـث   ،)23/5(  221 رقـم  �لقـر�ر  �ملجمـع 
�ملجمـع �أن �لتطـرف بجميـع �أ�سـكاله و�أنو�عـه حـر�م 
بن�سو�ـس �لكتـاب و�ل�سـنة وتـزد�د �حلرمـة �إذ� �أدى 
و�لأمـو�ل  و�لأعر��ـس  �لأنف�ـس  علـى  �لعتـد�ء  �إىل 
و�لعقـول و�لأديان، و�أو�سى �لقـر�ر بالنهو�س بوظيفة 
�لإمـام و�ملـوؤذن و�ختيـار �ملفتني �لأكفـاء وتعيينهم يف 
خمتلـف مـدن و�أقاليـم كل دولـة، ودعـا �لقـر�ر �لدول 
وو�سـع  �ملوؤ�س�سـي  �جلماعـي  �لإفتـاء  �عتمـاد  �إىل 
ت�سـريعات متنـع غري �ملوؤهلـني من �لت�سـدي لالإفتاء، 
وفتـح  �لدر��سـية  �مل�سـاقات  وتطويـر  حتديـث  و�إىل 
م�سامينهـا علـى ثقافـة حقوق �لإن�سـان، ونبـذ �لعنف 
و�لتطرف و�لإرهـاب و�لإحلاد، وحق �لآخر يف �لتنوع 
و�لختـالف، كمـا دعـا �لقـر�ر �ملوؤ�س�سـات �لإعالميـة 
و�لعتمـاد  و�لعتـد�ل،  �لو�سـطية  خطـاب  تبنـي  �إىل 

علـى �حلقائـق و�لبعـد عـن �لإ�سـاعات، ودعـا كذلـك 
�إىل ت�سحيـح �ملفاهيـم �ملغلوطة لبع�ـس �مل�سطلحات 
و�لـرب�ء  و�لـولء  و�خلالفـة  كاجلهـاد  �ل�سـرعية 
و�حلاكميـة، وحـث �لقر�ر علـى تعزيز �لوعـي بحرمة 
�لعتد�ء على �لدماء و�لأمو�ل و�لأعر��س، ودعا �إىل 
�إطـالق بر�مج ثقافية نوعيـة بهدف ت�سحيح �لنظرة 
لالإ�سـالم وتعاليمـه، وتر�سـيخ �لثو�بت �ل�سـرعية �لتي 
غفل عنها �لنا�س و�أهملها �لدعاة و�ملفكرون، و�إقر�ر 
�لت�سـامح  قيـم  تعزيـز  تقـوم علـى  تعليميـة  �سيا�سـات 
، ودعـا  �لآخـر  �لناقـد لحـرت�م  و�لتفكـري  و�ملو�طنـة 
لال�سـتفادة  �إىل  و�ملجتمعـات  �لـدول  كذلـك  �لقـر�ر 
مـن �لتجـارب �لناجحـة يف �سـبل مو�جهـة �لتطـرف 
و�لإرهاب وفتح �آفاق �حلو�ر مع ذوي �لفكر �ملتطرف 
لإعادتهـم �إىل جـادة �ل�سـو�ب و�لو�سـطية و�لتعاي�ـس 
�ملجتمـع  ��سـتقر�ر  و�لنظـام مبـا يحقـق  �ملجتمـع  مـع 

وتطـوره.
ويف مو�سـوع »�حلـالل« �أ�سـدر �ملجمـع قـر�ره رقـم 
معهـد  ��ستف�سـار�ت  علـى  لالإجابـة   )23/9(  225

)�سـيمك(. �لإ�سـالمية  و�ملقايي�ـس  �ملو��سفـات 
وفيمـا يتعلـق باجلانـب �لقت�سـادي ناق�ـس جمل�ـس 
�ملجمـع عـددً� من �ملو�سوعـات �ملهمة، حيث ��سـتكمل 
يف دورته �لثالثة و�لع�سـرين در��سـة �أحكام »�لإع�سـار 
و�لأنظمـة  �لإ�سـالمية  �ل�سـريعة  يف  و�لإفال�ـس 
�ملعا�سرة« )��سـتكمال ما �سـبق(، و�أ�سدر فيه �لقر�ر 
رقم 218 )23/2(. كما ناق�س جمل�س �ملجمع كذلك 
لعمـالء  �مل�سـرف  مينحهـا  �لتـي  »�ملز�يـا  مو�سـوع 
�حل�سـاب �جلاري مـن �ملنظور �ل�سـرعي« و�أ�سدر فيه 
�لقـر�ر رقـم 222 )23/6(. وناق�ـس �ملجمـع كذلـك 
�ل�سو�بـط  �ملاليـة:  �ملعامـالت  »�لتحـوط يف  مو�سـوع 
و�لأحـكام« و�أ�سـدر قـر�ره رقـم 224 )23/8(، كمـا 
ناق�ـس مو�سـوع »�لغلبـة و�لتبعيـة يف �ملعامـالت �ملالية 
.. حالتهمـا و�سو�بطهما و�سـروط حتققهما( و�أ�سدر 
فيـه �لقـر�ر رقـم 225 )23/9(، كمـا �أ�سـدر جمل�ـس 
�ملجمع �إعالنًا �سماه: »�إعالن �لتعاي�س �لكرمي يف ظل 

�لإ�سالم« برقم 229 )23/13(.
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في مسيرتها 
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د. كوثر األبجي
رسالة ماجستير فى الملاسبة
كلية التمارة - جامعة الزقازيق
الطالب: زكريا عبده السيد        

فكري  محاسبي  إطار  إيجاد  محاولة  في  الدراسة  هذه  موضوع  يتمثل 
العمليات  لمختلف  المحاسبي  والتوصيل  القياس  ضبط  في  به  يُسترشد 
المفكرين  لبعض  اجتهادات  مجرد  هو  اإلطار  هذا  في  تم  ما  وأن  المالية، 
مما  التقليدي،  المحاسبي  الفكر  من  اقتباسات  مع  اإلسالميين  والمهنيين 
اإلسالمية  المصارف  في  المطبقة  المحاسبية  األسس  اختالف  إلى  أدى 
نفس  مستوى  وعلى  بل  الواحدة،  الدولة  مستوى  وعلى  الدول،  مستوى  على 
الدراسات  أوضحته  ما  وهو  أخرى،  إلى  زمنية  فترة  من   .. اإلسالمي  المصرف 
والتوصيل  والقياس  اإلثبات  ضبط  في  البحث  يساعد  وبذلك  الميدانية، 

لمختلف العمليات االستثمارية والمصرفية واالجتماعية.
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رسائل علمية

إطار مقترح للقياس والتوجيل 
الملاسبي في المصارف اإلسالمية

أهمية الضبط المحاسبي
اإن عملية �سبط القيا�ض املحا�سبي للعمليات املالية حتقق ما يلي:

�ملالية  �لــقــو�ئــم  يف  و�ملــعــلــومــات  �لــبــيــانــات  عــر�ــس  �أ�ــســلــوب  توحيد   -1
للم�سارف �لإ�سالمية، مما ي�ساعد على عقد �ملقارنات بينها.

وميكن  للمقارنة  وقابلة  ومالئمة  بها  وموثوق  كافية  معلومات  تقدمي   -2
فهمها و��ستيعابها بي�سر مل�ستخدمي �لقو�ئم �ملالية.

�مل�سارف  قـــدرة  يف  �ل�ستثمارية  �حل�سابات  �أ�ــســحــاب  ثقة  تــوفــر   -3
م�سروعة،  ��ستثمار  �أوجه  ويف  بكفاءة  �أمو�لهم  ��ستثمار  على  �لإ�سالمية 

وتوزيع نو�جت تلك �ل�ستثمار�ت بالعدل.
4- �مل�ساعدة يف تقييم مدى �لتز�م �مل�سارف �لإ�سالمية مببادئ و�أحكام 
و�للتز�م  و�لإح�سان  �لعدل  �لإ�سالمية ومقا�سدها من مفاهيم  �ل�سريعة 
مبا  و�ملعامالت،  �لن�ساطات  جميع  يف  �لإ�سالمي  �لتعامل  باأخالقيات 

يعك�س طبيعتها �لتي متيزها عن �لبنوك �لتقليدية.
5- �إمكانية �إجر�ء �لدر��سة �ملقارنة مع ما هو مطبق يف �لفكر �ملحا�سبي 
�إمكانية  و�أ�سبابه، ومدى  بينهما  �ل�سبه و�لختالف  �أوجه  لبيان  �لتقليدي 
مبادئ  مع  تعار�سها  عدم  حالة  يف  �لدولية  �لتطبيقات  من  �ل�ستفادة 

�ل�سريعة �لإ�سالمية.
ومن هنا فاإن �لهدف من �لبحث �لو�سول �إىل �إطار حما�سبي فكري يحكم 

�خلدمات  وكذلك  و�ل�ستثمارية  �لتمويلية  للعمليات  �ملحا�سبية  �ملعاجلة 
�مل�سرفية و�خلدمات �لجتماعية �لتي تقدمها �مل�سارف �لإ�سالمية من 

�إثبات وقيا�س وتو�سيل مبا يحقق جانبني هما:
�لفكر  يف  �ملطبقة  �ملحا�سبي  و�لتو�سيل  �لقيا�س  �أ�س�س  تقييم   - االأول 

�لتقليدي لبيان مدى �سالحيتها للتطبيق يف �مل�سارف �لإ�سالمية.
يف  فعاًل  �ملطبقة  �ملحا�سبي  و�لتو�سيل  �لقيا�س  �أ�س�س  تقييم   : الثاين 
وكفايتها  ن�ساطها  لطبيعة  مالءمتها  مدى  لبيان  �لإ�سالمية  �مل�سارف 

لتحقيق �أهد�ف �ملحا�سبة فيها.
ثالثة  خــالل   من  �ملو�سوع  هــذ�  تناول  مت  فقد  �لبحث  هــدف  ولتحقيق 

ف�سول كما يلي:
الف�سل االأول: تناول تقييم �أ�س�س �لقيا�س و�لتو�سيل �ملحا�سبي يف �لفكر 

�لتقليدي من منظور �إ�سالمي.
لبيان  �لأول منها  �لف�سل على ثالثة مباحث؛ ُخ�س�س  ��ستمل هذ�  وقد 

مفهوم �لقيا�س و�لتو�سيل �ملحا�سبي يف �لفكر �لتقليدي.
بتناولهما  �لإ�سالمي  �لفكر  تناول مفهومهما يف  �لثاين فقد  و�أما �ملبحث 
يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�سنة �لنبوية �مل�سرفة ولدى فقهاء �مل�سلمني، و�لأ�س�س 
بتقييم  �خت�س  فقد  �لثالث  �ملبحث  �أمــا  �لتو�سيل،  عملية  ت�سبط  �لتي 
�أ�س�س �لقيا�س و�لتو�سيل �ملحا�سبي �ملطبقة يف �لفكر �ملحا�سبي �لتقليدي 

يف �سوء قو�عد و�أحكام �ل�سريعة �لإ�سالمية.
�لنتائج  �إىل  �لف�سل  هــذ�  يف  �لدر��سة  وتو�سلت 

�لآتية:
1- يوجد �ختالف بني مفهوم »�لقيا�س �ملحا�سبي« 
و»�لــتــو�ــســيــل �ملــحــا�ــســبــي« يف �لــفــكــر �لإ�ــســالمــي 
�لتقليدي،  �ملحا�سبي  �لفكر  يف  مفهومهما  وبــني 
كل  ��ستقاق  م�سدر  �خــتــالف  �إىل  ذلــك  ويــرجــع 
�أحكام  هو  �لأول  م�سدر  �إن  �إذ  �ملفهومني،  من 
�لثاين  م�سدر  �أما  �لإ�سالمية،  �ل�سريعة  ومبادئ 

فهو �لأحكام و�ملبادئ �لو�سعية.
�لفكر  يف  و�لتو�سيل  �لقيا�س  عمليتي  حتكم   -2
�أهمها:  مــن  �لأ�ــســ�ــس  مــن  جمموعة  �لإ�ــســالمــي 
و�لأمــانــة،  �ل�سدق  و�لــو�ــســوح،  �لتبيان  �لتيقن، 

�أطـــر�ف  ــو�ل  �أحــ �لــتــعــرف على  �ــســرورة  �لأخــالقــيــة،  بالقيم  ــز�م  ــت �لل
�ملتعاقدين، و�إمكانية �لرقابة.

�أ�س�س �لقيا�س و�لتو�سيل �ملحا�سبي �ملطبقة يف �لفكر  3- تتعار�س بع�س 
لذلك  عامة،  ب�سفة  �لإ�سالمي  �ملحا�سبي  �لفكر  مع  �لتقليدي  �ملحا�سبي 
فاإنها بحاجة �إىل �إعادة �لنظر و�لتعديل و�لتطوير لتنا�سب طبيعة �ملجتمع 

�مل�سارف  يف  للمحا�سبة  كاأ�سا�س  عليها  �لعتماد  ميكن  حتى  �لإ�سالمي 
�لإ�سالمية. 

�أ�س�س �لقيا�س و�لتو�سيل �ملحا�سبي �ملطبقة  �لف�سل �لثاين: تناول تقييم 
يف �مل�سارف �لإ�سالمية يف �لوقت �لر�هن.

وقد ��ستمل هذ� �لف�سل على خم�سة مباحث؛ �لأول تناول عر�ًس للنتائج 
�لقيا�س  جمــال  يف  �ل�سابقة  �مليد�نية  �لــدر��ــســات  �إليها  تو�سلت  �لتي 

و�لتو�سيل �ملحا�سبي �ملطبقة يف �مل�سارف �لإ�سالمية.
�أما �ملبحث �لثاين فقد تناول ��ستعر�س طبيعة �لدر��سة �مليد�نية لتقييم 
�أ�س�س �لقيا�س و�لتو�سيل �ملحا�سبي �ملطبقة فعاًل يف �مل�سارف �لإ�سالمية 
يف  �مل�ستخدمة  �لأ�ساليب  على  و�لوقوف  �لدر��سة  تلك  من  �لهدف  ببيان 

�إجر�ئها وطبيعة وحجم �لعينة وكيفية جمع �ملعلومات �ملطلوبة.
كل  عقود  يف  �ملطبقة  �ملحا�سبية  �لأ�س�س  تقييم  تناول  �لثالث  �ملبحث 
�لتمويل  �سيغ  �أهــم  من  باعتبارها  و�مل�ساركة  و�مل�ساربة  �ملر�بحة  من 
�لأ�س�س  تقييم  وكذلك  �لإ�سالمية،  �مل�سارف  بها  تقوم  �لتي  و�ل�ستثمار 
و�خلدمات  �مل�سرفية  �خلدمات  ن�ساطي  من  كل  يف  �ملطبقة  �ملحا�سبية 

�لجتماعية.
�لأ�س�س  تقييم  تــنــاول  فقد  �لــر�بــع  �ملبحث  �أمـــا 
ــارف  ــ�ــس �ملــحــا�ــســبــيــة �لـــعـــامـــة �ملــطــبــقــة يف �مل

�لإ�سالمية.
حاجة  مدى  �خلام�س  �ملبحث  تناول  فقد  و�أخــريً� 
�مل�سارف �لإ�سالمية لأ�س�س حما�سبية خا�سة بها 

بحيث تنا�سب طبيعة ن�ساطها.
�لنتائج  �إىل  �لف�سل  هــذ�  يف  �لدر��سة  وتو�سلت 

�لآتية:
�ملحا�سبي  و�لقيا�س  �لإثــبــات  �أ�س�س  تختلف   -1
و�مل�ساربة  �ملر�بحة  �أن�سطة  يف  عمليًا  �ملطبقة 
رغم  �آخــر  �إىل  �إ�سالمي  م�سرف  من  و�مل�ساركة 
�سدور ثالثة معايري حما�سبية يف هذ� �ل�ساأن من 
�ملالية  للموؤ�س�سات  و�ملر�جعة  �ملحا�سبة  هيئة  قبل 

�لإ�سالمية.
�ملالية  �لــقــو�ئــم  يف  �لإفــ�ــســاح  ــات  ودرجــ �لــعــر�ــس  طريقة  تختلف   -2
و�أحيانًا  بل  �آخــر،  �إىل  �إ�سالمي  م�سرف  من  بها  �ملرفقة  و�لي�ساحات 
�أخرى رغم �سدور معيار �لعر�س  �إىل  يف نف�س �مل�سرف من فرتة مالية 
�ملحا�سبة  هيئة  قبل  من  �لإ�سالمية  �ملالية  �لقو�ئم  يف  �لعام  و�لإف�ساح 

و�ملر�جعة للموؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية.

 

 عملية القياس المحاسبي 

توفر ثقة أصحاب الحسابات 

االستثمارية في كفاءة 

المصارف اإلسالمية في 

استثمار أموالهم والعدالة 

في توزيع العوائد
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�ملحا�سبي  و�لقيا�س  ــات  ــب �لإث �أ�س�س  تختلف   -3
�ملطبقة عمليًا يف ن�ساط �خلدمات �لجتماعية من 

م�سرف �إ�سالمي �إىل �آخر.
4- بع�س �مل�سارف �لإ�سالمية ل تقوم مب�سئولياتها 
�لأمـــر  ــرتك  وتـ �لـــزكـــاة،  فري�سة  �حــتــ�ــســاب  جتـــاه 
هذه  تتوىل  �لتي  �مل�سارف  يف  بينما  للم�ساهمني، 
�لطابع  عليه  يغلب  �لزكاة  �سندوق  فاإن  �مل�سوؤولية 
مبد�أ  تطبيق  �ــســرورة  مع  يتعار�س  مما  �ملــركــزي 

�إقليمية توزيع �لزكاة.
5- تختلف �أ�س�س �لثبات و�لقيا�س �ملطبقة يف زكاة 

�ملال من م�سرف �إ�سالمي �إىل �آخر.
�لقر�س  تقدم  ل  �لإ�سالمية  �مل�سارف  معظم   -6

�حل�سن لذوي �لكربات و�ل�سو�ئق �ملالية.
يف  �ملطبقة  �ملحا�سبي  �لقيا�س  �أ�س�س  تختلف   -7
م�سرف  من  �ملختلفة  مر�حله  يف  �حل�سن  �لقر�س 

�إ�سالمي �إىل �آخر.
�ملتعارف عليها  �ملحا�سبية  �لأ�س�س  �لإ�سالمية  8- تطبق بع�س �مل�سارف 
�ملحا�سبية  �لأ�س�س  يخالف  بع�سها  �أن  مع  �لتقليدي،  �ملحا�سبي  �لفكر  يف 
�إطــار  وجــود  �سرورة  �إىل  يدعو  مما  �لإ�سالمي،   �لفكر  من  �مل�ستنبطة 
لتحكم  �لإ�سالمية  �مل�سارف  ن�ساط  لطبيعة  �ملالئمة  �ملحا�سبية  لالأ�س�س 
�لتطبيقات �ملحا�سبية  �لعملي بها، وذلك حتى ل تختلف  �لتطبيق  جمال 
د�خــل  �أخـــرى  �إىل  مالية  فــرتة  مــن  �أو  �آخــر  �إىل  �إ�سالمي  م�سرف  مــن 

�مل�سرف �لإ�سالمي نف�سه.
و�لتو�سيل  للقيا�س  �ملــقــرتح  �لفكري  ــار  �لإطـ يناق�س  الثالث:  الف�سل 

�ملحا�سبي يف �مل�سارف �لإ�سالمية.
�ملعاجلة  ت�سبط  �لتي  �لأ�س�س  لبيان  �لف�سل  هذ�  �لباحث  خ�س�س  وقد 
تقوم  �لتي  و�لجتماعية  و�مل�سرفية  �ل�ستثمارية  للعمليات  �ملحا�سبية 
يف  تكّون  و�لتي  وتو�سيل،  وقيا�س  �إثبات  من  �لإ�سالمية؛  �مل�سارف  بها 
خ�س�س  مبحثني؛  على  ��ستمل  وقد  �ملقرتح،  �لفكري  �لإطــار  جمموعها 
لبيان  و�لــثــاين  و�أهميته.  �ملقرتح  �لفكري  �لإطـــار  مفهوم  لبيان  �لأول 

جمموعة �لأ�س�س �ملحا�سبية �لتي يحتوي عليها هذ� �لإطار.

نتائج الدراسة
وقد خل�ست الدرا�سة اإىل النتائج التالية:

�لإ�سالمي  �ملحا�سبي  �لفكر  وقو�عد  �لفقهية  و�لأحكام  �ملبادئ  تعد   -1

�لوعاء  �أ�سا�س وحدة  وتتمثل يف:  �مل�ساهمني،  �أمو�ل  زكاة  قيا�س  �أ�س�س   -
�نعقاد �حلول يف نهاية  �أ�سا�س  �لزكوي،  �لن�ساب  �أ�سا�س وحدة  �لزكوي، 
�سم  �أ�سا�س  �ملتجان�سة،  �لأمــو�ل  �سم  �أ�سا�س  للم�سرف،  �ملالية  �ل�سنة 

�لربح �إىل �أ�سل �ملال، و�أ�سا�س �ملحا�سبة عن �سايف �لوعاء.
ثانيًا - من منظور �سندوق الزكاة:

�أ�سا�س  لل�سندوق،  �لعتبارية  �ل�سخ�سية  �أ�سا�س  �ملو�رد:  قيا�س  �أ�س�س   -
عمومية �لتح�سيل، �أ�سا�س �لف�سل بني �لزكاة و�ملو�رد �لأخرى، و�أ�سا�س 

�لف�سل بني �لزكو�ت �ملخ�س�سة وغري �ملخ�س�سة.
عمومية  �أ�سا�س  �لتخ�سي�س،  �إقليمية  �أ�سا�س  �مل�سارف:  قيا�س  �أ�س�س   -
و�أ�سا�س  و�حلــاجــة،  �لكفاية  ح�سب  �لتخ�سي�س  �أ�سا�س  �لتخ�سي�س، 

�لتخ�سي�س ح�سب �حل�سيلة.
ثالثًا - اأ�س�ض القيا�ض املحا�سبي من جمموعة االأ�س�ض املحا�سبية اخلا�سة 
امل�سارف  بها  تقوم  كما  احل�سنة  للقرو�ض  املحا�سبية  املعاجلة  ب�سبط 

االإ�سالمية يف بدء املعاملة ونهايتها، وهي كما يلي:
بالقدر  �ملثل  �سبط  �أ�سا�س  �ملعاملة:  بد�ية  يف  �حل�سن  �لقر�س  �أ�س�س   -
حتميل  و�أ�سا�س  للمقر�س،  منفعة  �لقر�س  جر  عدم  �أ�سا�س  و�لو�سف، 

�ملقرت�س بالنفقة �لفعلية للقر�س.
- �أ�س�س قيا�س �لقر�س �حل�سن يف نهاية �ل�سنة �ملالية للم�سرف: �أ�سا�س 

�سايف �لقيمة �لنقدية �ملتوقع حتقيقها.
- �أ�س�س قيا�س �لقر�س �حل�سن يف نهاية �ملعاملة: �أ�سا�س حملية �لقر��س، 
�أ�سا�س  �لتماثل يف �لو�سف، �أ�سا�س �لتماثل يف �ملقد�ر، و�أ�سا�س �ختالف 

زمن �لوفاء.

التوصيات
يف �سوء ما �سبق تو�سي �لدر��سة مبا يلي:

�ملحا�سبية  �ملعايري  بتطبيق  �لإ�سالمية  �مل�سارف  �إلــز�م  �سرورة   - اأواًل 
�لإ�سالمية؛  �ملالية  للموؤ�س�سات  و�ملر�جعة  �ملحا�سبة  هيئة  عن  �ل�سادرة 
لالآمر  و�ملر�بحة  �ملر�بحة  بيع  ومعيار  �لعام،  و�لإف�ساح  �لعر�س  كمعيار 
 .. بامل�ساركة  �لتمويل  ومعيار  بامل�ساربة،  �لتمويل  ومعيار  بال�سر�ء، 
�إعــد�د  كيفية  عن  بها  للمحا�سبني  تدريبية  دور�ت  وتنظيم  وغــريهــا، 

قو�ئمها �ملالية طبقًا ملتطلبات تلك �ملعايري.
�مل�سرفية  للخدمات  �إ�سالمي  حما�سبي  معيار  �إعــد�د  �سرورة   - ثانيًا 
�ملحا�سبية  �ملعاجلة  ت�سبط  �لتي  �لأ�س�س  يت�سمن  �لإ�سالمية  للم�سارف 

لإير�د�ت �لن�ساط ونفقاته ونتيجته من قيا�س وتو�سيل.
�إحياء  جتــاه  مب�سئولياتها  �لإ�سالمية  �مل�سارف  قيام  �ــســرورة   - ثالثًا 

�ملحا�سبية  لالأ�س�س  �أ�سليًا  ومرجعًا  �أ�سا�سًا  م�سدرً� 
وجود  ويلزم  �ملقرتح،  �لفكري  �لإطــار  تكّون  �لتي 

تر�بط بينهما.
2- ل يوجد مانع �سرعي من �ل�ستفادة من تطبيق 
يف  عليها  �ملتعارف  �ملحا�سبية  و�لأ�س�س  �لقو�عد 
�لإطــار  �أ�س�س  و�سع  يف  �لتقليدي  �ملحا�سبي  �لفكر 
�لقو�عد  مع  تتعار�س  ل  ماد�مت  �ملقرتح  �لفكري 
�ملعامالت  �لأ�سل يف  �أن  باعتبار  �ل�سرعية  و�لأ�س�س 
�إل ما ُحّرم بن�سو�س �سريحة يف �لقر�آن  هو �حِلل 
�سالة  و�حلكمة  �مل�سرفة،  �لنبوية  و�ل�سنة  �لكرمي 

�ملوؤمن �أينما وجدها فهو �أحق بها.
3- يتكون �لإطار �لفكري �ملقرتح لالإثبات و�لقيا�س 
من  �لإ�سالمية  �مل�سارف  يف  �ملــقــرتح  و�لتو�سيل 
ل�سبط  �لعامة  �ملحا�سبية  �لأ�س�س  مــن  جمموعة 
ككل،  �لإ�سالمي  �مل�سرف  يف  �ملحا�سبة  عمليات 
يف  �ملحا�سبة  عمليات  ل�سبط  �خلا�سة  �ملحا�سبية  �لأ�س�س  من  وجمموعة 

كل ن�ساط من �أن�سطة �مل�سرف �لإ�سالمي على حدة.
�لوحدة  �أ�سا�س  وهي:  �لعامة  �ملحا�سبية  لالأ�س�س  �لدر��سة  تعر�ست   -4
�لدورية،  �أ�سا�س  �أ�سا�س �ل�ستمر�ر،  �ملحا�سبي )�ل�سخ�سية �لعتبارية(، 

�أ�سا�س وحدة �لقيا�س �لنقدي، و�أ�سا�س �لتكلفة �لتاريخية.
5- �أ�س�س �لإثبات �ملحا�سبي:

- يف دفاتر �مل�سرف �لإ�سالمي: تبني ��ستخد�م �لأ�سا�س �لنقدي.
- يف دفاتر �سندوق �لزكاة فقد ُطبق �لأ�سا�س �لنقدي بالن�سبة للمو�رد �أو 

�لإير�د�ت، �أ�سا�س �ل�ستحقاق بالن�سبة مل�سارف �لزكاة.
6- �أ�س�س �لقيا�س �ملحا�سبي:

اأواًل - من منظور امل�سرف االإ�سالمي:
�ل�سنو�ت  ��ستقالل  �أ�سا�س  �حلولية،  �أ�سا�س  وهي:  عامة،  قيا�س  �أ�س�س   -
�سايف  و�سول  �أ�سا�س  تقديرً�،  �أو  فعاًل  �لنماء  حتقق  �أ�سا�س  �لزكوية، 
�لوعاء للن�ساب، �أ�سا�س تبعية �ملال �إىل �ملركز �لطبيعي، و�أ�سا�س �لتقومي 

بالقيمة �جلارية.
- �أ�سا�س قيا�س زكاة �أمو�ل �أ�سحاب �حل�سابات �ل�ستثمارية، وتتمثل يف: 
�ملحا�سبة  قيا�س  وقت  توحيد  �أ�سا�س  �لزكوية،  �لأوعية  ��ستقاللية  �أ�سا�س 
عن �لأوعية �لزكوية، �أ�سا�س �سم �لأمو�ل �لنقدية �ملتجان�سة، �أ�سا�س �سم 
توحيد  و�أ�سا�س  �مل�سرف،  ديون  ��ستبعاد  �أ�سا�س  �ملال،  �أ�سل  �إىل  �لربح 

�سعر زكاة �لعرو�س وزكاة �لنقود.

وتوجيه  �مل�ساهمني،  �أمــو�ل  على  �لزكاة  و�أد�ء  باحت�ساب  �لزكاة  فري�سة 
ند�ء �إىل �أ�سحاب �حل�سابات �ل�ستثمارية و�حل�سابات �لأخرى ملن يرغب 
يف �حت�ساب و�أد�ء فري�سة �لزكاة عل �أمو�لهم لدى �مل�سرف نيابة عنهم، 
وتقدمي  �ملحيطة  �لبيئة  �أفــر�د  بني  �لزكاة  حول  �لإ�سالمي  �لوعي  ون�سر 

�ملعلومات حول حاجات م�ستحقي �لزكاة.
�مل�سرف  فــروع  من  فــرع  كل  يف  زكــاة  �سندوق  �إن�ساء  �ــســرورة   - رابعًا 
�لزكاة  توزيع  يتم  حتى  مركزيًا  �ل�سندوق  يكون  ل  بحيث  �لإ�سالمي، 
و�ملايل  �لإد�ري  ��ستقالله  لل�سندوق  يكون  �أن  على  �إقليميًا،  حملها  يف 
و�خلارجية  �لد�خلية  �ل�سرعية  للرقابة  معامالته  وتخ�سع  و�ملحا�سبي، 

و�لتدقيق �ملحا�سبي �لد�خلي و�خلارجي.
للم�سارف  �لــزكــاة  وحما�سبة  لفقه  معيار  ــد�د  �إعـ �ــســرورة   - خام�سًا 
�ملحا�سبية  و�ملعاجلات  و�لأ�س�س  �لفقهية  �لأحكام  يت�سمن  �لإ�سالمية 
و�ملرونة يف  ناحية،  �لعامة من  و�لأ�س�س  �لأحكام  ثبات  بني  يجمع  للزكاة 
�آخر من  �لتفا�سيل و�لإجر�ء�ت �لتنفيذية �لتي تختلف من م�سرف �إىل 

ناحية �أخرى.
�ساد�سًا - �سرورة �إلز�م �مل�سارف �لإ�سالمية بتقدمي �لقر�س �حل�سن �إىل 
َمن هم يف حاجة �إليه حتى ل ي�سطر �ملحتاجون �إىل �للجوء �إىل �لبنوك 

�لتقليدية، وبالتايل يتم �لتعامل معها ��سطر�رً�.
فروع  من  فرع  كل  يف  �حل�سن  �لقر�س  �سندوق  �إن�ساء  �سرورة   - �سابعًا 
ميكن  حتى  مركزيًا،  �ل�سندوق  يكون  ل  وبحيث  �لإ�سالمي،  �مل�سرف 
خدمة ذوي �حلاجات من �أفر�د �لبيئة �ملحيطة، على �أن يكون لل�سندوق 
بامل�سرف،  �خلا�س  �ملحا�سبي  �لتنظيم  عن  �مل�ستقل  �ملحا�سبي  تنظيمه 
�لد�خلي  �ملحا�سبي  و�لتدقيق  �ل�سرعية  للرقابة  معامالته  جميع  وتخ�سع 

و�خلارجي.
تقدمه  �لــذي  �حل�سن  للقر�س  حما�سبي  معيار  �إعــد�د  �سرورة   - ثامنًا 
�ملحا�سبية  و�ملعاجلة  �لفقهية  �لأحــكــام  يت�سمن  �لإ�سالمية  �مل�سارف 
�إىل  �لقيا�س  نتيجة  وتو�سيل  �ملختلفة،  مر�حله  يف  وقيا�سه  لإثــبــاتــه، 

�لأطر�ف �مل�ستفيدة.
و�مل�سارف  �ملركزي  �لبنك  بني  �ت�سالت  �سبكة  �إن�ساء  �سرورة   - تا�سعًا 
للعمالء  بالن�سبة  خا�سة  �ملعلومات،  لتبادل  �لبع�س  وبع�سها  �لإ�سالمية 

�ملماطلني يف �ل�سد�د لتقييد �لتعامل معهم.
�ملحا�سبية يف  وتطبيقاته  �لإ�سالمي  �لقت�ساد  تدري�س  �سرورة  عا�سرًا - 
و�لإ�سالمية  �لعربية  �لــدول  وجامعات  معاهد  يف  �لإ�سالمية  �مل�سارف 
حتى ميكن تخريج �أجيال قادرة على �لعمل و�لإد�رة يف �ملوؤ�س�سات �ملالية 

و�لإ�سالمية.
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يقدم هذا الباب مجموعة من الفتاوى المختارة لنخبة 
من علماء الشريعة اإلسالمية في العالم اإلسالمي.

تغيير محل النذر
اأ�سخا�ض  اأو  اأت�سدق على فقراء بلد معني،  اأن  ال�سائل: نذرت   يقول 
معينني، فوجدت اأن هناك من هم اأ�سد حاجة منهم، فهل يجوز يل اأن 

اأوجه النذر اإليهم؟
 تقول د�ر �لإفتاء �مل�سرية: ذهب جمهور �لعلماء �إىل وجوب �للتز�م 
�أبي حنيفة تغيري  �لناذر يف �لعني ويف �مل�سرف، ويجوز عند  مبا نذره 
حمل �ل�سرف �إذ� ر�أى يف ذلك م�سلحة، لأن �ملال خرج من ذمته تقربًا 
�إىل �هلل، فال فرق بني �أن يعطيه لفالن �أو لفالن، �إل �إذ� كان فيما عيَّنه 
زيادة قربة كالأقارب، فاإن �ل�سدقة عليهم �سدقة و�سلة رِحم، وكذلك 
وتعليم  �لكرمي  �لقر�آن  لتحفيظ  مدر�سة  �أو  م�سجد  بناء  �أن  ر�أى  �إذ� 
مبلغًا  فقري  كل  �إعطاء  من  �أح�سن  �لفقر�ء،  لعالج  م�سحة  �أو  �لدين، 
للفقر�ء  �لنذر  توجيه  فاإن  �لنفع،  د�ئمة  غري  وقتية  م�سلحة  يف  ينفقه 
�إىل هذه �ملر�فق �لعامة �ملفيدة �أف�سل، وهو ر�أي طيب ل مانع من �لأخذ 

به، بناء على رجحان �مل�سلحة.
�أو �لرت�ويح يف م�سجد معني،  �أن ي�سلي �ل�سحى  ومثل ذلك ما لو نذر 
�آخــر،  م�سجد  �أي  يف  ي�سلي  �أن  له  يجوز  حنيفة:  �أبــي  ر�أي  على  فاإنه 
�أن  نذر  �إذ�  �إل  �للهم  �هلل،  بيوت  �مل�ساجد  وكل  م�سجد،  كلها  فالأر�س 
ي�سلي يف �مل�سجد �حلر�م �أو �مل�سجد �لنبوي باملدينة �ملنورة �أو �مل�سجد 
من  لها  ملا  �سو�ها،  م�سجد  �أي  يف  ي�سلي  �أن  يجوز  ل  فاإنه  �لأق�سى 

�لف�سل �لذي وردت به �لأحاديث.
)رقم الفتوى: 9258 - مصدر الفتوى: موقع دار اإلفتاء املرصية(.

 حكم النذر بالذبح عند القبور
 اإذا نذر االإن�سان نذًرا وقال على �سبيل املثال: »اإن �سفى اهلل مري�سي 
هذا  مثل  يجوز  فهل  هلل«،  تقرًبا  فالن  قرب  عند  هلل  ذبيحة  الأذبحن 

العمل؟ وهل هناك اأماكن نهي عن الذبح فيها هلل تعاىل؟ 
 يقول ف�سيلة �ل�سيخ �سالح �لفوز�ن: �إذ� نذر �أن يذبح هلل عند قرب من 
�لقبور، فهذ� نذر مع�سية ل يجوز �لوفاء به، و�لذبح عند �لقبور �إن كان 
�لق�سد منه �لتقرب �إىل �ساحب �لقرب فهو �سرك �أكرب ُيخرج من �مللة 

ولو ذكر ��سم �هلل على �لذبيحة.
�إىل �هلل فهو مع�سية كبرية وو�سيلة من  و�إن كان �لق�سد منه �لتقرب 
و�سائل �ل�سرك؛ لأنه ل يجوز �لتعبد عند �لقبور، فال يجوز لنا �أن ن�سلي 
عند �لقبور ول �أن ندعو عند �لقبور، ول �أن نذبح عند �لقبور، و�إن كنا 

ل نق�سد �إل �هلل؛ لأن هذ� م�سابهة للم�سركني وهو و�سيلة �إىل �ل�سرك.
روى �أبو د�ود ب�سنده عن ثابت �بن �ل�سحاك ر�سي �هلل عنه، قال: نذر 
رجل �أن ينحر �إباًل ببو�نة ف�ساأل �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فقال: »هل 
كان فيها وثن من �أوثان �جلاهلية ُيعبد؟« قالو�: ل، قال: »فهل كان فيها 
عيد من �أعيادهم؟«، قالو�: ل، فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 
»�أوف بنذرك، فاإنه ل وفاء لنذر يف مع�سية �هلل، ول فيما ل ميلك �بن 
�أبو د�ود يف �سننه )235/3( من حديث ثابت بن �ل�سحاك  �آدم« رو�ه 

ر�سي �هلل عنه، و�إ�سناده على �سرط �ل�سيخني.
قال يف »فتح �ملجيد«: قلت: وفيه �سد �لذريعة وترك م�سابهة �مل�سركني، 
و�ملنع مما هو و�سيلة �إىل ذلك )�نظر: فتح �ملجيد )284/1( بتحقيق 

�لدكتور �لوليد بن عبد�لرحمن �آل �لفريان. �نتهى.
�لأماكن  �لقبور، ول يف  تعاىل عند  �لذبح هلل  �أنه ل يجوز  يتبني  وبهذ� 
�لتي كان فيها �أوثان للم�سركني ولو كانت قد �أزيلت، ول يف �ملو�طن �لتي 

يتخذها �مل�سركون مكاًنا لأعيادهم و�سعائرهم.
)رقم الفتوى: 7465 - مصدر الفتوى: املنتقى من فتاوى الفوزان(. 

حكم الوفاء بنذر الطاعة
 زوجتي نذرت على نف�سها اأن ت�سوم �ستة اأيام من كل �سهر اإذا ح�سل 
منذ  ال�سهادة  تلك  على  ح�سل  وقد  االبتدائية،  ال�سهادة  على  ابنها 
بالندم  اأح�ست  ولكنها  التاريخ،  ذلك  من  ال�سيام  وبداأت  تقريبًا،  �سنة 
و�سئون  اأبنائها  برتبية  الن�سغالها  نظرًا  باالإرهاق؛  و�سعرت  ذلك  على 

النذر؟ وهل  راأي ف�سيلتكم يف هذا  ال�سيف. فما  اأيام  بيتها وخ�سو�سًا 
اأن  نذرت  اأنها  علما  اإليه،  وتتوب  اهلل  ت�ستغفر  اأو  ال�سوم،  يف  ت�ستمر 

ت�سوم �ستة اأيام �سهريًا مدى احلياة؟
 يقول ف�سيلة �ل�سيخ عبد�لعزيز بن باز: عليها �أن تويف بنذرها، لقول 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: »من نذر �أن يطيع �هلل فليطعه ومن نذر �أن 
يع�سي �هلل فال يع�سه« �أخرجه �لإمام �لبخاري يف �سحيحه. وقد مدح 
ْذِر َوَيَخاُفوَن َيْوًما َكاَن  �هلل �ملوفني بالنذر يف قوله �سبحانه: )ُيوُفوَن ِبالنَّ
ت�سومها  �أن  عليها  حرج  ول   ............... �لإن�سان  ُم�ْسَتِطرًي�(  ُه  �َسرُّ
�أن  �لتتابع فعليها  �لتتابع، فاإن كانت قد نوت  تنو  �إذ� كانت مل  متفرقة 

ت�سومها متتابعة.
وغريها  ونو�سيها  �أجرها،  ويعظم  ذلــك،  على  يعينها  �أن  �هلل  ون�ساأل 
و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  لقول  �لنذر.  �إىل  تعود  باأل  �مل�سلمني  من 
ي�ستخرج به من  و�إمنا  �سيئًا  �لنذر ل يرد من قدر �هلل  فاإن  »ل تنذرو� 

�لبخيل«. متفق على �سحته.. وباهلل �لتوفيق.
)رقم الفتوى: 1127 - مصدر الفتوى: موقع ابن باز(.

رجوع األب في الهبة لوالده
عامًا  ع�سر  خم�سة  بعد  البنه  اأه��داه  ما  ي�سرتد  اأن  لالأب  يجوز  هل   

ليعطي منه بع�ض اإخوته؟ 
 تقول د�ر �لإفتاء �مل�سرية: �إذ� كان ما �أعطاه �لأب لبنه بيعًا مبقابل 
بالبيع  لأنه  �لولد،  ت�سلمه  �إذ�  ��ستعادته  له  يجوز  فال  ب�سيطًا  كان  ولو 

خرج عن ملكه نهائيًا و�سار ملكًا تامًا لولده.
مبجرد  له  للموهوب  حق  فهي  مقابل  بــدون  هبة  �لإعطاء  كان  �إن  �أمــا 
حنيفة  �أبــا  لكن  و�أحمد،  مالك  قال  كما  يقب�سها..  مل  لو  حتى  �لعقد 

و�ل�سافعي �سرطا �لقب�س حتى تكون لزمة.
و�لرجوع يف �لهبة حر�م عند جمهور �لفقهاء؛ �إل �إذ� كانت من �لو�لد 
لولده فاإن له �أن يرجع فيها، فقد روى �أ�سحاب �ل�سنن - �لرتمذي و�أبو 
د�ود و�لن�سائي و�بن ماجه - عن �بن عبا�س و�بن عمر ر�سي �هلل عنهم 
�أو  �أن يعطي عطية  �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال »ل يحل لرجل 
يهب هبة فريجع فيها، �إل �لو�لد فيما يعطي ولده« وحكم �لو�لد حكم 

�لو�لدة، وي�ستوي يف �لولد �أن يكون كبريً� �أو �سغريً�.
هذ� هو ر�أي �جلمهور يف حرمة �لرجوع يف �لهبة، لكن مالكًا قال: يجوز 

وقال  رجــوع،  فال  تغريت  فــاإن  حالها،  على  بقيت  �إن  �لهبة  يف  �لرجوع 
�أبوحنيفة: لي�س له �لرجوع فيما وهب لبنه ولكل ذي رحم من �لأرحام، 
ملعار�سته  قــوي  غــري  ر�أيـــه  ولكن  لــالأجــانــب،  وهبه  فيما  �لــرجــوع  ولــه 

للحديث.
وجاء يف �لنهي عن �لرجوع يف �لهبة حديث »مثل �لذي يعطي �لعطية 
ثم يرجع فيها كمثل �لكلب �لذي ياأكل، فاإذ� �سبع قاء، ثم عاد يف قيئه« 

رو�ه �لرتمذي وغريه. وقال: حديث ح�سن �سحيح.
لولد  بع�سها  �أو  �أعطى ممتلكاته  �لأب  كان  �إن  لل�سائل:  نقول  ومن هنا 
على �سبيل �لهبة بدون مقابل فله �لرجوع عند جمهور �لفقهاء، ولي�س 

له �لرجوع عند �أبي حنيفة، ور�أي �جلمهور �أقوى. 
)رقم الفتوى: 9135 - مصدر الفتوى: موقع دار اإلفتاء املرصية(. 

كفالة األخرس
الفالحني  اأو�ساط  من  اأمية  امراأة  يف  االإ�سالمية  ال�سريعة  حكم  ما   
بالغة متيز باالإ�سارة ما تفهمه من ظواهر االأمور العادية وهي �سماء 
بكماء وقعت على �سك يت�سمن َدينًا ج�سيمًا على اأمها باأنها �سامنة لها 
على وجه الت�سامن، وذكر يف �سك الدين اأن هذه املراأة اأفهمها زوجها 
باالإ�سارة مو�سوع العقد - فهل ت�سح كفالتها �سرعًا وهل ميكن اأن ي�سح 

عقد الكفالة بالت�سامن باالإ�سارات؟
قد  باأنه  ونفيد  �ل�سوؤ�ل  هذ�  على  �طلعنا  �مل�سرية:  �لإفتاء  د�ر  تقول   
جاء يف �لأ�سباه عند �لكالم على �أحكام �لإ�سارة ما ن�سه �لإ�سارة من 
�لأخر�س معترَبة وقائمة مقام �لعبارة يف كل �سيء من بيع و�إجارة وهبة 
�إل يف �حلدود،  و�إقــر�ر وق�سا�س،  و�إبــر�ء  ونكاح وطالق وعتاق  ورهن 
ما ن�سه« ولبد  لذكره  بعد كالم ل حاجة  فيه  ثم جاء  ولو حد قذف، 
يف �إ�سارة �لأخر�س من �أن تكون معهودة، و�إل ل تعترب، ويف فتح �لقدير 
بها طالقه -  يقع  �لتى  �لإ�سارة  �ملــر�د من  �أن  يخفى  ول  �لطالق،  من 
ملا  بيانًا  فكان  ذلك  منه  �لعادة  لأن  منه،  بت�سويب  �ملقرونة  �لإ�سارة 

�أجمله �لأخر�س.
�ختالف.  ففيه  �لل�سان  معتقل  كــان  فــاإن  �لأخــر�ــس  غري  �إ�ــســارة  ــا  و�أم
بالإ�سارة  ــر�ره  �إق يجوز  �ملــوت  �إىل  �لعقلة  د�مــت  �إن  �أنــه  على  و�لفتوى 

و�لإ�سهاد عليه.
معتقل  يكن  مل  و�إن  �سعيف،  وهو  ب�سنة  �لمتد�د  قدر  من  ومنهم 
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فتاوى
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فتاوى

�لل�سان مل تعترب �إ�سارته مطلقًا .. �نتهت عبارة �لأ�سباه.
�آخر �لكتاب ما ن�سه: و�إذ� كان  وجاء يف �لزيلعي من م�سائل �ستى يف 
�لأحكام  تلزمه  بالل�سان  �لنطق  وهو  كالبيان  وكتابته  �لأخر�س  �إميــاء 
بالإ�سارة و�لكتابة، حتى يجوز نكاحه وطالقه وعتاقه وبيعه و�سر�وؤه �إىل 

غري ذلك من �لأحكام ..�نتهى.
و�لبكم  �ل�سمم  بها من  ما  كان  �إذ�  �ملذكورة  �ملر�أة  �أن  ُيعلم  ومن هذ� 
كانت  مر�دها  يتبني  �لتى  �ملعهودة  بالإ�سارة  �أمها  عن  وكفلت  �أ�سليًا 
كفالتها معتربة �سرعًا، �أما �إذ� كان ما بها من �ل�سمم و�لبكم طارئًا، 
�إ�سارتها  كانت  �إن  �سرعًا  معتربة  كفالتها  تكون  به  �ملفتى  �لقول  فعلى 
كفالتها  تكون  و�إل فال  وفاتها،  �إىل  بها  و�لبكم  �ل�سمم  و�متد  معهودة 

معتربة �سرعًا.
و�هلّل �سبحانه   .. بال�سوؤ�ل  لنا حيث كان �حلال كما ذكر  هذ� ما ظهر 

وتعاىل �أعلم.
)رقم الفتوى: 6498 - مصدر الفتوى: موقع دار اإلفتاء املرصية(. 

عقوبة المحتكر في اإلسالم
 ما عقوبة املحتكر يف االإ�سالم؟ 

�هلل  عند  �ملحتكر  عقوبة  جربين:  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  ف�سيلة  يقول   
على  �أ�سر  �إذ�  �لتعزير  وي�ستحق  �لرحمة،  من  �لإبــعــاد  وهــو  �للعن، 
و�ل�سلع  و�لأك�سية  �لأقــو�ت  من  عنده  ما  �إىل  �لنا�س  و�حتاج  �لحتكار 
فاإن  يومها،  ب�سعر  يبيعها  �أن  �إلز�مه  فللحاكم  بيعها،  �ل�سرورية، فمنع 

�أبي نكله وتوىل بيعها. 
)رقم الفتوى: 1135 - مصدر الفتوى: موقع ابن جربين(. 

تحكم المستأجر
 هل يجوز مل�ستاأجر االأر�ض الزراعية اأن يطلب من املالك جزًءا منها 

يف مقابل اإخالء طرفه - كما يق�سى به العرف؟ 
 تقول د�ر �لإفتاء �مل�سرية: �ملفرو�س �أن �لعني �ملوؤجرة لها وقت تنتهي 
�لإجــارة  عقد  ينتهي  عليه  �ملتفق  �لأجــل  �نتهاء  وعند  �لإجـــارة،  عنده 
عدم  �أو  تاأجريها  يف  ذلك  بعد  حر  وهو  �ملوؤجرة،  �لعني  �ملالك  وياأخذ 
تاأجريها، ملن كان ينتفع بها �أو لغريه، �حرت�مًا حلق �مللكية، مع �حلرية 

يف تقدير �لأجر �جلديد.
��سطر  ولو  �لرجل،  بخلو  ي�سمى  ما  طلب  يف  �حلق  للم�ستاأجر  ولي�س 

�سحت  من  نبت  وكل حلم  لل�سحت،  �آكــاًل  �آخــذه  كـان  دفعه  �إىل  �ملالك 
دون  باختياره  ملكه  بع�س  عــن  �ملــالــك  تــنــازل  فـــاإذ�  بــه،  �أوىل  فالنار 
�أن تتفق �لقو�نني �لو�سعيـة مع �ل�سريعة  �سغط عليه فال مـانع، ويجب 

�لإ�سالمية.
من   3 بتاريخ  �مل�سرية  �لإفــتــاء  د�ر  من  فتوى  �سدرت  وقــد  هــذ�.. 
يوليو 1980 هذ� ن�سها: و�أْخُذ �مل�ستاأجر ن�سف �لأر�س �ملوؤجرة �إليه 
نظري �إخالئها ليتمكن �ملالك من بيعها �أمر حمرم �سرعًا، لأن عقد 
�لإجارة ل ي�ستتبع ملكية �لعني �ملوؤجرة، وي�سبح هذ� �إن مت من باب 
�إن مل ير�س  �إثمه على �مل�ستاأجر  �لنا�س بالباطل، ويكون  �أمو�ل  �أكل 
جملد1،  �لإ�سالمية  »�لفتاوى  �لت�سرف  بهذ�  خال�سًا  ر�ساء  �ملالك 

�س3564«.
)رقم الفتوى: 9057 - مصدر الفتوى: موقع دار اإلفتاء املرصية(. 

وصية المحجور عليه بجزء من ماله
اأرا�ض ا�ستغلت   رجل مت احلجر عليه لل�سفه والعته؛ نظًرا الأن ع�سابة 
ِكرب �سنه وا�ستولت على اإم�سائه على بيا�ض، وا�ستعملت ذلك يف اال�ستيالء 
لغري  اأو�سى  اأنه  وظهر  ُتويف،  ثم  عليه،  للحجر  اأوالده  فلجاأ  اأمالكه،  على 
اأبنائه -  اأبنائه - بجزء من ثروته، وافق اأحد  وارث - اأحفاده البن من 

اأحد اأعمام االأحفاد - ومل يوافق االآخرون على تنفيذ الو�سية.
ويطلب ال�سائل االإفادة عما يلي:

١- هل من حق املحجور عليه اأن يو�سي بجزء من تركته؟
من  قبل  من  يتم  التنفيذ  اأن  اأم  تنفيذها  الورثة  على  يجب  وهل   -2

اأجازها فقط؟
 يقول ف�سيلة �لدكتور �أحمد �لطيب: من �ملقرر �سرًعا �أن �لت�سرفات 
نفًعا  له  نافعة  تكون  �أن  �إما  و�لعته  �ل�سفه  ل�سبب  عليه  للمحجور  �ملالية 
�سرًر�  به  �سارة  تكون  �أن  و�إمــا  �أحــد،  �إجــازة  غري  من  فتنفذ  ا؛  حم�سً
ا؛ فال تنعقد ول تنفذ ولو �أذن له �لقّيم؛ لأن �لقيم ل ميلكها فال  حم�سً

ميلك �لإذن بها.
و��ستثنى �لفقهاء من هذه �حلالة �لو�سية؛ لأنها ت�سرف م�ساف �إىل ما 
بعد �ملوت، فال تنفذ �آثارها �إل بعد �لوفاة، ول يقع �سرر على �ملو�سي 
وما  �أبي زهرة - �س450  �لإمام  �ل�سخ�سية -  حال حياته. )�لأحــو�ل 
من  �أكرث  يف  �لو�سية  تنفيذ  بعدم  لهم  حمفوٌظ  �لورثة  وحق  بعدها(. 

�لثلث �إل باإجازتهم.

وبناًء على ما ذكر ويف و�قعة �ل�سوؤ�ل:
�أن  �سرًعا  حقه  من  و�لعته  لل�سفه  عليه  �ملحجور  �لرجل  فــاإن  �أوًل: 
على  �حل�سبية  �ملحكمة  مو�فقة  بعد  �أمــو�لــه  ثلث  حــدود  يف  يو�سي 
ت�سرفه، وتنفذ من غري �إجازة �أحد من �لورثة، �أما ما ز�د عن �لثلث 
ولغريه؛  للو�رث  �لو�سية  ت�سح  و�أنه  كما  �لورثة،  �أجازها  �إذ�  فتنفذ 
�إعماًل للقانون رقم 1946/71م �لذي ن�ست �ملادة 37 منه على �أنه: 
�لورثة،  �إجازة  للو�رث وغريه وتنفذ من غري  بالثلث  �لو�سية  »ت�سح 
وت�سح مبا ز�د على �لثلث ول تنفذ يف �لزيادة �إل �إذ� �أجازها �لورثة 

بعد وفاة �ملو�سي وكانو� من �أهل �لتربع عاملني مبا يجيزونه« �هـ.
ثانًيا: بالن�سبة لتنفيذ �لو�سية، فاإنها و�جبة �لتنفيذ يف حدود �لثلث 
على جميع �لورثة كما �سبق �لإ�سارة �إليه، وعند �لتنازع على تنفيذها 
رقم  �لقانون  من  �لثانية  للمادة  �إعماًل  �ملخت�س؛  هو  �لق�ساء  يكون 

1946/71م. و�هلل �سبحانه وتعاىل �أعلم.
)رقم الفتوى 4234 - مصدر الفتوى: موقع دار اإلفتاء املرصية(.

حكم قتل الخطأ
 وقع يل حادث قبل عدة �سنوات نتج عنه وفاة �سخ�ض، وقد دفعت 
اإنه  ولكن قيل يل:  الباقي،  وتنازلوا عن  لورثته،  الدية  من  جزًءا 
يلزمني كفارة، وهي �سيام �سهرين متتابعني اأو اإطعام �ستني م�سكيًنا، 
ال  عمل  ويف  ا،  حكوميًّ موظًفا  لكوين  اأ�ستطيعه  فال  ال�سيام؛  فاأما 
اأ�ستطيع اجلمع بينه وبني ال�سيام، ويف حاجة اإىل موا�سلة العمل؛ 
االإطعام؟  اإىل  اأعدل  هل  اأ�ساأل:  ولكن  اهلل،  بعد  رزقي  م�سدر  فهو 
وما كيفيته؟ وما العمل لو كنت عاجًزا حتى عن االإطعام يف الوقت 
اأُعفى  اأم  عليه  قدرتي  وقت  اإىل  ذمتي  يف  ديًنا  يبقى  هل  احلا�سر؛ 

منه؟ اأفيدوين بارك اهلل فيكم. 
وتعاىل:  �سبحانه  �هلل  قال  �لــفــوز�ن:  �سالح  �ل�سيخ  ف�سيلة  يقول   
 ُ �هللَّ َوَكــاَن   ِ �هللَّ َن  مِّ َتْوَبًة  ُمَتَتاِبَعنْيِ  �َسْهَرْيِن  َياُم  َف�سِ َيِجْد   ْ ملَّ )َفَمن 

َعِليًما َحِكيًما( �لن�ساء 92.
فمن قتل موؤمًنا خطاأ �أو قتل معاهًد�؛ فاإنه يجب عليه �لكفارة، وهي 
�ل�سيء  �سيئني:  بني  �لرتتيب  على  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  بينها  كما 
عليه  وجب  �سر�ئها؛  على  وقدر  �لرقبة،  وجد  فاإن  رقبة،  عتق  �لأول 
�أن يعتقها، �أو كانت يف ملكه؛ فاإنه يجب عليه �أن يعتقها؛ كفارة عما 
متتابعني،  �سهرين  ي�سوم  فاإنه  �لعتق؛  ي�ستطع  مل  و�إذ�  عليه،  وجب 

�لقتل،  كفارة  يف  مذكور  غري  فالإطعام  ثالث؛  �سيء  هناك  ولي�س 
�أما  رم�سان،  نهار  يف  �جلماع  وكفارة  �لظهار  كفارة  يف  جاء  و�إمنــا 
�لقتل؛ فلي�س فيه �إل خ�سلتان على �لرتتيب: �لأوىل: �لعتق، و�لثانية: 

�ل�سيام.
�لعمل  ملو��سلة  ت�سوم  �أن  ت�ستطيع  ل  ذكــرت،  كما  حالك  كان  و�إذ� 
وحلاجتك طلب �لرزق �لذي ت�سد به حاجتك؛ فهذ� ل ي�سقط عنك 
�أن  ميكن  �لتي  �لفر�س  وتتحني  ذمتك،  يف  يبقى  و�إمنــا  �ل�سيام، 
ت�سوم فيها وت�ستطيع ذلك، مثل �ل�ستاء ووقت �لربد �لذي ت�ستطيع 
�إىل ف�سل  �ل�سيام مثاًل  و�لعمل، فتوؤخر  �ل�سيام  �أن جتمع فيه بني 
رم�سان  ت�سوم  �أنك  كما  عليك؛  يجب  �سيء  وهذ�  وت�سوم،  �ل�ستاء 
و�أنت تعمل؛ كذلك يجب عليك �أن ت�سوم �سيام �لكفارة و�أنت تعمل؛ 

لأن كال �ل�سومني و�جب عليك �سرًعا.
)رقم الفتوى: 8281 - مصدر الفتوى: املنتقى من فتاوى الفوزان(.

حكم الشراكة بدون تحديد نسبة الربح
 يل مبلغ من املال وقد تركته عند �سديق يل ليتاجر فيه ومل نتفق 
الربح  من  قدر  باأي  را�ٍض  باأنني  علًما  الربح  من  معينة  ن�سبة  على 
ال�سركة  من  النوع  هذا  مثل  يف  فهل  اخل�سارة..  حتى  اأو  اإيلَّ  يدفع 
�سيء �سرًعا؟ وَمن يدفع الزكاة.. هو اأم اأنا، وهل اأزكي عن راأ�ض املال 

فقط اأم حتى عن الربح؟ 
من  ذكرته  �لذي  �لنوع  هذ�  �لفوز�ن:  �سالح  �ل�سيخ  ف�سيلة  يقول   
هذ�  �لربح  من  بجزء  بها  ليتاجر  �سخ�س  �إىل  در�هــم  دفعت  �أنــك 
من  ولكن  �لإ�سالم،  يف  مباح  تعامل  وهو  �مل�ساربة  �سركة  من  �لنوع 
باأن يكون له  �سروط �سحة �سركة   تعيني ن�سيب �لعامل من �لربح 
جزء م�ساع من �لربح كالثلث �أو �لربع �أو �خلم�س يزيد بزيادة �لربح 
�مل�ساربة  ربح، هذه هي  يكن هناك  �إذ� مل  ويعدم  بنق�سه  وينق�س 

�ل�سحيحة.
�أما �إذ� مل يعني ن�سيب �لعامل من �لربح فاإن �ل�سركة ل ت�سح لفقد 
مثله؛  �أجرة  للعامل  ويكون  �ملال  ل�ساحب  كله  �لربح  ويكون  �ل�سرط 
�إذ� بلغ ن�ساًبا،  و�أما ق�سية �لزكاة فاأنت تزكي ن�سيبك من �لربح، 
و�أما �ساحب ر�أ�س �ملال فاإنه يزكيه ويزكي ن�سيبه من �لربح ولو كان 

قلياًل لأنه يتبع ر�أ�س �ملال.
)رقم الفتوى: 7932 - مصدر الفتوى: املنتقى من فتاوى الفوزان(. 
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�سـيئاتكم ويدخلكـم جنـات جتـري مـن حتتهـا 
�لأنهار... ( �لتحرمي 8، ثم يحدد لهم �سـروط 
قبـول تلـك �لتوبـة يف �آيـة معجـزة حيـث يقـول 
�سـبحانه: )و�إين َلغفـار ملـن تـاب و�آمـن وعمـل 
�ساحلـًا ثم �هتدى( طـه 82. فالتوبة �إذن لبد 
و�أن يتبعها �إميان يقيني، ثم عمل �سالح يد�وم 

عليـه �ساحبـه، ثـم هد�يـة د�ئمـة م�سـتمرة.
كل  يف  لدينـه  �ملتحم�ـس  �ل�سـباب  وين�سـح 
ي�سـتفتونهم  �لعلمـاء  �إىل  يعـودو�  بـاأن  مـكان 
�حلـالل  �أمـور  يف  باآر�ئهـم  وي�سـتنريون 
يف  �إن�سـان  كل  حـق  ي�سـادرو�  و�أل  و�حلـر�م، 

�لتخل�ـس ممـا �قرتفـه مـن ذنـوب، �أو يحكمـو� 
�أعلـم  وحـده  و�هلل  بالظو�هـر،  �لنا�ـس  علـى 
بال�سـر�ئر ومـا تكنه نفو�ـس خلقه.. لكنـه �أي�سًا 
يعـرف  �أن  �لتوبـة  �إىل  يتطلـع  مـن  كل  يطالـب 
ذلـك  مق�سـده،  يف  �سادقـًا  ويكـون  �سـروطها 
بالتوبـة يجـب علـى  �أن هنـاك حقائـق متعلقـة 
�مل�سـلم �أن يعيهـا جيـدً�، لتكـون توبتـه �إىل ربـه 
توبة ن�سوحًا كما �أر�دها �لقر�آن �لكرمي، �أولها 
�لعلـم ب�سـروط �لتوبـة، حيـث يوؤكـد �لعلمـاء �أن 
وتـرك  بالقلـب،  �لنـدم  �أربعـة:  �لتوبـة  �سـروط 
�ملع�سيـة يف �حلـال، و�لعـزم علـى �أل يعـود �إىل 

مثلهـا، و�أن يكـون ذلـك حيـاء مـن �هلل تعاىل ل 
من غريه؛ فاإذ� �ختل �سـرط من هذه �ل�سـروط 
�لعلمـاء  �أ�سـاف بع�ـس  �لتوبـة، وقـد  مل ت�سـح 
�سـروطًا �أخـرى مـن بينهـا �لعـرت�ف بالذنـب 

�ل�سـتغفار. وكـرثة 

ساعدوهم على التوبة
�سـرورة  علـى  زقـزوق  �لدكتـور  يوؤكـد  لذلـك 
حـر�م  مـن  مـاًل  �كت�سـب  م�سـلم  كل  ت�سـجيع 
علـى �لتخل�ـس منـه، ويقـول: و�جبنـا �أن نح�س 
�مل�سـلم علـى �لتوبة بكل �لو�سـائل حتى ل يدمن 
ك�سـب �حلر�م، و�لإنفاق علـى �حلر�م، فالتوبة 
مـن �حلـر�م و�لبعـد عنـه و�جبـة لـكل �سـخ�س 
ميتلـك �حلـر�م، ور�سـول �هلل �سلـى �هلل عليـه 
علـى  غ�سـب  �إذ�  �هلل  �أن  �إىل  يوجهنـا  و�سـلم 
عبـد رزقـه من حر�م، فـاإذ� ��سـتد غ�سبه عليه 
بـارك لـه يف هـذ� �حلـر�م.. ومن هنـا ل ينبغي 
�أن نـرتك �مل�سـلم يجمـع �ملـال �حلـر�م دون �أن 
نو�سـح له خطورة ذلك عليـه يف �لدنيا وعقاب 

ذلـك يف �لآخـرة.. فاملـال �حلـر�م ل يقبـل 

المال  من  التخلص  كيفية  عن  مكان  كل  في  المسلمة  الجماهير  تساؤالت  تتوقف  ال 
الحرام.. لكن بعض اإلجابات التي يتلقونها قد تضّيق ما وسعه اهلل على عباده، كما 
الحرام..  الكسب  شبهات  بهم  تحيط  لمن  اإلهانات  توجيه  إلى  البعض  تدفع  قد 
توضيحًا  جديد  من  األمر  هذا  طرح  إلى  اإلسالمي«  »االقتصاد  في  هنا  يدفعنا  ما  وهو 
واجتهد  حرام،  كسب  أو  سلوك  كل  من  التوبة  آفاق  فتح  الذي  العظيم  ديننا  لحقائق 
المادية  الحقوق  وإعادة  التوبة  هذه  خريطة  توضيح  في  وحديثًا  قديمًا  اإلسالم  علماء 

ألصحابها إن وجدوا، وتطهير النفس من تبعات الحرام بكل أشكاله.
القضية من خالل عرضها على نخبة  »االقتصاد اإلسالمي« حرصت على توضيح هذه 
من علماء الشريعة اإلسالمية، وذلك بعد مناوشات حدثت في بعض البلدان بين بعض 
الشباب المتحمس وعدد من التجار الذين تحوم الشبهات حول تعامالتهم.. ونعرض 
المال  من  التخلص  كيفية  حول  وتوجيهاتهم  العلماء  آراء  خالصة  التحقيق  هذا  في 

الحرام وإعالن التوبة عن أي كسب غير مشروع.

المحرر: القاهرة - بسيوني الللواني
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كيف يتخلص المسلم 
من المال الحرام؟

اسألوا أهل الذكر
حمـدي  حممـود  �لدكتـور  يعـرب  �لبد�يـة  يف   
زقزوق، ع�سـو هيئة كبار �لعلماء بالأزهر، عن 
غ�سبـه مـن �سـلوك هـوؤلء �لذيـن ي�سيقـون مـا 
و�سـعه �هلل على عباده، ويوؤكد �أن و�جب �مل�سلم 
�أن يتعامـل مع ق�سايا �حلـالل و�حلر�م و�ملباح 
�أهـل  وخا�سـة  �لعلمـاء  خـالل  مـن  و�ملحظـور 
�لفتوى، ول يحكم ر�أيه و�نطباعاته �ل�سخ�سية 

�لآخريـن. ت�سرفـات  �أو  �سـلوكيات  يف 
وي�سيـف قائـاًل: �هلل �سـبحانه وتعـاىل يدفـع 
�لعا�سـني و�ملذنبـني دفعـًا �إىل �لتوبة و�لتخل�س 

مـن �آثامهـم وذنوبهـم ومعا�سيهـم، و�ل�سـري يف 
طريـق �لهد�يـة و�ل�سـالح، لأن هـذ� هـو �لأنفع 
�حلـق  يقـول  ولذلـك  كلـه..  وللمجتمـع  لهـم 
عبـاده:  �لكـرمي خماطبـًا  �لقـر�آن  �سـبحانه يف 
)قـل يـا عبادي �لذين �أ�سـرفو� على �أنف�سـهم ل 
تقنطـو� مـن رحمـة �هلل �إن �هلل يغفـر �لذنـوب 

جميعـًا �إنـه هـو �لغفـور �لرحيـم( �لزمـر 53.
�لتوبـة  بـاب  �أن  زقـزوق  �لدكتـور  ويوؤكـد 
و�لتخل�س من �ملال �حلر�م �أو �لذي فيه �سبهة 
حـر�م، مفتـوح علـى م�سر�عيـه يف كل �لأوقات 
بن�سو�ـس قر�آنيـة و��سحـة وحا�سـمة، وطاقـات 

�خلـري تتجـدد د�ئمـًا �أمـام �لعبـد، ورحمـة �هلل 
للحـر�م،  �آكاًل  كان  مهمـا  �أبـدً�  عنـه  تغفـل  ل 
فهـو �سـبحانه وتعاىل �لقائـل يف كتابـه �خلالد: 
)وهـو �لـذي يقبـل �لتوبة عـن عبـاده ويعفو عن 
�ل�سـيئات ويعلـم مـا تفعلـون( �ل�سـورى 25، بـل 
ينـادي عبـاده خوفـًا عليهـم طالبًا منهـم �لتوبة 
مـن �لذنـوب فيقـول: )وتوبـو� �إىل �هلل جميعـا 
�أيهـا �ملوؤمنـون( �لنور 31، ثـم يعلمهم باأن هذه 
توبـة خال�سـة ن�سوحـًا  �أن تكـون  �لتوبـة يجـب 
فيقـول لهـم: )يـا �أيهـا �لذيـن �آمنـو� توبـو� �إىل 
�هلل توبـة ن�سوحـًا ع�سـى ربكـم �أن يكفـر عنكـم 

 

د. ملمود زقزوق
الحق سبحانه وتعالى فتح باب 

التوبة والتطهر من المال الحرام

 

العلماء يطالبون بتحفيز المسلمين 
على تطهير المال وإبراء الذمة

  22٧ د جملة ا  المملد   ل22 د جملة ا  المملد 



٥٥ www.aliqtisadalislami.netاالقتصاد اإلسالمي العدد 4٥٧ • ربيع اآلخر 1440هـ •ديسمبر 2018م  ٥4

في دائرة الضوء

من �ملت�سدق به ك�سدقة يثاب عليها مثل �ملال 
�حلـالل، لكنـه ماأمـور بالتـربوؤ منـه، ويف ذلـك 
تو�سيحات حتدث عنها علماء �ل�سـريعة ينبغي 
�أن يحر�س عليها �مل�سلم عند �لتطهر من �ملال 

�حلـر�م.
باحلـر�م  �ملتعاملـني  مقاطعـة  علـى  ويحـث 
يفيـد  �لأ�سـلوب  فهـذ�  معامالتهـم،  وجتنـب 
بالتاأكيـد يف ردعهـم و�إجبارهـم علـى مر�جعـة 
علـى  يتحفـظ  زقـزوق  �لدكتـور  لكـن  �لنف�ـس.. 
م�سـادرة حقهـم يف �لتوبـة.. ويقـول: م�سادرة 
مـن  مزيـد  �إىل  تدفعـه  �لتوبـة  �ملذنـب يف  حـق 
�لتمـرد و�لع�سيـان و�لعنـاد، وقـد يدفـع هـوؤلء 
�ملع�سيـة..  و�ل�سـتمر�ر يف طريـق  �لعنـاد  �إىل 
و�ملوقـف �ل�سحيـح هنـا هـو حثهـم علـى �لتوبـة 

ذلـك. علـى  وم�سـاعدتهم 

وسائل اإلصالح
 وعلـى هام�ـس موؤمتـر �لإفتـاء �لعاملـي �لـذي 
»�لقت�سـاد  �سـاألت  موؤخـرً�  بالقاهـرة  عقـد 
�لإ�سـالمي« �لفقيـه �لفل�سـطيني �ل�سـيخ حممـد 
�لفل�سـطينية  و�لديـار  �لقد�ـس  مفتـي  ح�سـني، 
و�لتخل�ـس  للتوبـة  �مل�سـلم  حتفيـز  �أهميـة  عـن 
مـن كل مـا �آل �إليـه عـن طريـق �حلـر�م، فاأكـد 
�لإ�سـالم..  ودعـاة  �لعلمـاء  م�سـوؤولية  هـذه  �أن 
كمـا ينبغـي �أن ت�سـهم �لأجهـزة �لرقابية يف كل 
دولـة يف ذلك عن طريق عـدم مالحقة كل من 
�رتكبـه مـن خمالفـات  بالعـرت�ف مبـا  يبـادر 
يعيـد مـا ح�سـل  �أن  ب�سـرط  وجتـاوز�ت ماليـة 

�أو خا�ـس. مـال عـام  عليـه مـن 
ت�سـجيع  �أن  �سـك  ل  �لقد�ـس:  مفتـي  وقـال 
�ملـال  مـن  �لتخل�ـس  �أو  �لتطهـر  علـى  �مل�سـلم 
مـن  عليـه  ذلـك  وتي�سـري  مهـم،  �أمـر  �حلـر�م 
و�سائل �لإ�سالح �لجتماعي و�لقت�سادي �لتي 
ت�سـهم يف مو�جهة �لف�سـاد يف بالد �مل�سـلمني.. 
م�سيفًا �أن و�جبنا �أن نح�س �مل�سلم على �لتوبة 

�حلـر�م  ك�سـب  يدمـن  ل  حتـى  �لو�سـائل  بـكل 
وحتـى ل تتمـدد ثروتـه، وتت�ساعف مـن حر�م، 
ويتعـود علـى ذلك، ومن هنـا ل ينبغي �أن نرتك 
�مل�سـلم يجمـع �ملـال �حلـر�م دون �أن نو�سـح لـه 
خطـورة ذلـك عليـه يف �لدنيـا وعقـاب ذلـك يف 

�لآخـرة.
بـني  �لك�سـب �حلـر�م  �نت�سـار  �أ�سـباب  وعـن 
�ل�سـيخ  �أكـد  �مل�سـتويات  خمتلـف  علـى  �لنا�ـس 
ح�سني �أن هذ� يرجع �إىل غياب �لو�زع �لديني، 
فكثـري من �لنا�ـس وخا�سـة من يتولـون وظائف 
عامـة يتحايلـون لزيـادة دخلهـم حتـى ولـو كان 
بطـرق حمرمـة، كمـا �أن كثـري مـن �لعاملـني يف 
�لتجارة و�لأ�سـو�ق ي�سـعون �إىل زيـادة �أرباحهم 
حمرمـة،  وو�سـائل  بطـرق  كانـت  ولـو  حتـى 
�ل�سـريعة  بـه  جـاءت  مبـا  �جلميـع  �لتـزم  ولـو 
�لإ�سـالمي  �لقت�سـاد  حملـه  ومـا  �لإ�سـالمية 
من منهج قومي يحقق �لعدل بني �لنا�ـس ويقف 
لـو مت ذلـك مـا  يف طريـق كل ك�سـب حمـرم.. 
عانينا يف بالدنا �لإ�سـالمية من �لف�سـاد �ملايل 

�لـذي ي�ساحبـه �أحيانـًا ف�سـاد �أخالقـي.

الطريق إلى التوبة
كبـار  هيئـة  ع�سـو  معبـد،  �أحمـد  �لدكتـور   
زقـزوق  �لدكتـور  مـع  يتفـق  بالأزهـر،  �لعلمـاء 
علـى  و�لعا�سـني  �ملذنبـني  �إعانـة  �سـرورة  يف 
مـن  كل  وين�سـح  ذنوبهـم،  مـن  �لتخل�ـس 
�إىل  باللجـوء  �إىل ذمتـه  �ملـال �حلـر�م  ت�سـرب 
ويقـول:  �لطريـق..  لـه  يو�سحـو�  لكـي  �لعلمـاء 
طريـق �لتخل�ـس من �ملال �حلر�م يف �سـريعتنا 
مـال  يـده  ويف  تـاب  فمـن  و��سـح،  �ل�سـالمية 
حـر�م معلـوم �لعـني عليـه �أن يعيـد هـذ� �ملـال 
�إىل �ساحبـه �إن كان معروفـًا، فاإن كان �ساحب 
�ملـال �ملغ�سـوب مثاًل قـد مات، فعليـه �أن يعيده 
حا�سريـن..  معروفـني  كانـو�  �إن  ورثتـه  �إىل 
�إليهـم  و�أر�سـل  �نتظرهـم  غائبـني  كانـو�  فـاإن 

كان  �إن  �أمـا  مورثهـم..  حقـوق  �إليهـم  و�أعـاد 
�ملـال �حلـر�م غـري متميـز بـل خمالـط لبقيـة 
مالـه، كمـن لـه جتـارة ويغ�ـس فيهـا مثـاًل فعليه 
فـاإذ�  فيهـا،  �حلـر�م  قـدر  ملعرفـة  يجتهـد  �أن 
ربـع  �أو  بن�سـف  �حلـر�م  حتديـد  ��سـتطاع 
مثـاًل فعليـه ف�سـل هـذ� �لقـدر وعزلـه متهيـدً� 
للتخل�ـس منـه.. و�إن مل ي�سـتطع حتديـد هـذه 

�لظـن. بغلبـة  ياأخـذ  �أن  فعليـه  �لن�سـبة 
مـن  �إليـه  �آل  مـاًل  �أن  �مل�سـلم  تيقـن  و�إذ� 
حـر�م.. فقد ف�سل �لفقهاء هذ� �لأمر وقالو�: 
ت�سـليمه  فيجـب  معـني  مالـك  للمـال  كان  �إذ� 
�إليـه �أو �إىل ورثتـه �إن كان قـد مـات، و�إن كان 
غائبـًا ينتظـر ح�سـوره، وي�سيـف �إىل �ملـال مـا 
يتولد منه، حتى وقت ح�سور مالكه.. و�إن كان 
�ملالـك غـري معـني ويئ�ـس مـن معرفـة مـن هـو، 
ومل يدر �إن كان له ورثة �أم ل، فهنا ل ن�ستطيع 
لأنـه  �أو  معـروف  غـري  لأنـه  �ملالـك  �إىل  �لـرد 
غـري معني، كمن ��سـتوىل علـى �أمـو�ل �خلز�نة 
�لعامـة مثـاًل فهـي حـق جلميـع �ملو�طنـني، مـن 
مـات منهـم ومـن هو علـى قيـد �حليـاة، و�حلل 
�أو  �ملـال  بهـذ�  يت�سـدق  �أن  �حلالـة  هـذه  يف 
ينفقه يف م�سالح �مل�سـلمني، مثل بناء �جل�سور 
ور�سف �ل�سـو�رع وبناء �ملد�ر�س، وكل ما ينتفع 

بـه عامـة �لنا�ـس، فهـذ� �إبـر�ء و�جـب للذمـة.
بع�ـس  �سـلوك  معبـد  �لدكتـور  ويديـن 
�لإ�سـالم  با�سـم  يتحدثـون  �لذيـن  �ملتنطعـني 
وي�سيقـون علـى �لنا�ـس مـا و�سـعه �هلل عليهـم، 
.. ويقـول: قـد يرتكـب �إن�سـان حمرمـًا دون �أن 
�ل�سـيطان  يلعـب  �ل�سـرعي، وقـد  يـدري حكمـه 
بعقـل �إن�سـان ويدفعـه �إىل جمـع �أمـو�ل بطـرق 
ثـم  بالباطـل،  �لنا�ـس  �أمـو�ل  �أكل  �أو  م�سـبوهة 
ي�سحـو �سمـري هـذ� �لإن�سـان ويريـد �أن ي�سـري 
يف طريـق �لهد�يـة.. ومثل هذ� �لإن�سـان و�جب 
ولي�ـس  �لتوبـة  علـى  م�سـاعدته  �جلميـع  علـى 
يف  �هلل  عفـو  يف  و�لرجـاء  �لأمـل  بـاب  �إغـالق 

وجهـه ب�سـلوكيات و�أحـكام مت�سـرعة ل يقرهـا 
�سرع �هلل، حيث فتح �حلق �سبحانه باب �لتوبة 

و�لعا�سـني. �ملذنبـني  كل  �أمـام 

توعية واجبة
 �لدكتـور جمـدي عا�سـور، �أمني �لفتـوى بد�ر 
�إعانـة  �سـرورة  علـى  يوؤكـد  �مل�سريـة،  �لإفتـاء 
و�آثامـه  مـن كل ذنوبـه  �لتخل�ـس  علـى  �مل�سـلم 
ويقـول:  حـر�م..  مـال  كل  مـن  ذمتـه  وبـر�ءة 
ونظـرً� لتعـدد �سـور �حلـر�م يف حياة �مل�سـلمني 
�ملعا�سـرة فالتوعيـة �لدينيـة هنـا و�جبـة، �إىل 
جانب ما يتخـذ من �إجر�ء�ت متثل حافزً� لكل 
�إليـه مـال حـر�م لكـي يتخل�ـس منـه..  مـن �آل 
م�سـددً� علـى �سـرورة �لتي�سـري يف هذه �مل�سـاألة 
علـى  و�لتع�سـري  �لت�سـدد  �إىل  �جلنـوح  وعـدم 

�مل�سـلمني.
�لإفتـاء  د�ر  �أن  عا�سـور  �لدكتـور  ويوؤكـد 
�لنهـج وحتـث �مل�سـلمني  �مل�سريـة تنتهـج هـذ� 
علـى تطهـري ذمتهـم مـن كل مـال حـر�م، وقـد 

�سـدرت عنها موؤخرً� �لعديد مـن �لفتاوى �لتي 
تو�سـح كيفيـة �لتعامـل مع �ملال �حلـر�م وطرق 

�إنفاقـه �أو �إبـر�ء �لذمـة منـه.
وي�سيـف قائـاًل: ل يجـوز لأحـد �أن يقـف يف 
طريـق توبـة �إن�سـان، ومـن يفعـل ذلـك فهـو �آثم 
�سـرعًا، وعلـى �مل�سـلمني �أن يرتكو� �أمـر �لفتوى 
�إىل  يلتفتـو�  و�أل  للعلمـاء،  �لديـن  �أمـور  يف 
�لتـي  �ملت�سـدة  و�لفتـاوى  �لع�سـو�ئية  �لأحـكام 

�ملتحم�سـني. ت�سـدر عـن بع�ـس 
ونا�سـد �أمـني �لفتـوى �مل�سـلمني يف كل مـكان 
كل  يف  عليـه  ويحر�سـون  �حلـالل  يتحـرو�  �أن 
معامالتهـم، و�أن يتجنبـو� �حلر�م بـكل �سوره، 
حتـى يعي�سـو� يف �أمـان وطماأنينـة، فاحلـر�م ل 
زينـه  باخلـر�ب مهمـا  �إل  �لإن�سـان  علـى  يعـود 
�ل�سـيطان، وقـد يتوب �لإن�سـان عنـه وقد يرحل 

دون توبـة وينـدم يـوم ل ينفـع �لنـدم.

ترغيب في الحالل
�أ�سـتاذ  عمـر،  عبد�حلليـم  حممـد  �لدكتـور   
�ملحا�سـبة بجامعـة �لأزهـر، يوؤكد علـى �سرورة 
مو�جهـة  يف  �لعـام  �لـر�أي  �سـالح  ��سـتخد�م 
�ملخالفني ل�سـرع �هلل �سـو�ء يف جمال �لعباد�ت 
يرتكـب  مـن  فـكل  �لأخـالق..  �أو  �ملعامـالت  �أو 
خمالفـة �سـرعية توجـه لـه �لن�سيحـة مـن باب 
و�لـذي  �ملنكـر،  عـن  و�لنهـي  باملعـروف  �لأمـر 
و�لتوجيهـات  �لن�سائـح  هـذه  تقـدمي  يتـوىل 
�لعلمـاء وغريهـم، فـاإذ� مـا عـادو� �إىل طريـق 
�حلق و�ل�سو�ب فعلينا م�ساعدتهم على �لتوبة 
و�لتخل�ـس من تد�عيات ذنوبهـم.. لكن �إذ� ما 
�لنا�ـس  �أ�سـرو� علـى باطلهـم كان مـن و�جـب 
ردعـًا  وذلـك  معهـم،  �لتعامـل  وعـدم  جتنبهـم 

لهـم علـى مـا يرتكبـون مـن حمرمـات.
وي�سيـف قائاًل: و�جب علمـاء �لأمة ودعاتها 
�لنا�ـس  مل�سـاعدة  جهودهـم  مـن  ي�ساعفـو�  �أن 

على �لك�سـب �حلـالل، و�إذ� كان من طبيعة 

 

الشيخ ملمد حسين
إعانة اإلنسان على التخلص من 

الكسب الحرام.. مواجهة حقيقية 
 للفساد االقتصادي

 

 

د. ممدى عاشور
من يقف في طريق توبة 
المسلم آثم شرعًا وعلى 

الجماهير أن تلجأ للعلماء الثقات

 

 

د. أحمد معبد
طريق التخلص من المال الحرام 
في شريعتنا اإلسالمية واضح.. 

 وهذه أهم معالمه
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في دائرة الضوء

�لإن�سـان حب �ملال و�حلر�س عليه و�ل�سعي �إىل 
ك�سـبه بـكل �لو�سـائل فمـن �ملهـم �أن يكـون هـذ� 

�لك�سـب حالًل.
لكـن �إذ� ك�سـب �لإن�سـان مـاًل مـن حـر�م �أو 
فيـه �سـبهة حـر�م و�أر�د �أن يتخل�ـس منـه فمـن 
�لو�جب �إعانتـه على ذلك، ومن �ملهم �أن يكون 
طريـق �لتخل�ـس مـن هـذ� �ملـال مي�سـورً� دون 
هـذه  مثـل  لأن  بالتهامـات،  �ساحبـه  مطـاردة 
�لتهامـات و�لإد�نـات غالبـًا مـا تدفـع �لإن�سـان 
�إىل �ل�ستمر�ر على �حلر�م، وعدم �لتفكري يف 
�أ�سـاليب معامالتـه، حتـى ل  �أو  تغيـري ن�سـاطه 

يكـون مد�نـًا يف نظـر �لآخريـن.
وينبـه �لدكتـور عمـر هنـا �إىل �أن حـب �ملـال 
يدفـع �لكثرييـن �إىل حماولـة ك�سـب �ملزيـد منه 
دون �هتمـام باأ�سـاليب وطـرق �حل�سـول عليـه 
فـاإذ� ما ��سـتيقظ �سمري هذ� �ل�سـخ�س فعلينا 

م�سـاعدته وعـدم مطاردتـه بالتهامـات.

تحفيز واجب
�لقت�سـاد  �أ�سـتاذ  �إبر�هيـم،  يو�سـف  د.   
�لإ�سـالمي بجامعـة �لأزهـر، ي�سـم �سوتـه �إىل 
يف  عمـر  عبد�حلليـم  حممـد  �لدكتـور  �سـوت 
�سرورة حتفيز �لنا�س على �لتوبة و�لتطهر من 
�ملال �حلر�م.. ويقول: قد يجد �لإن�سان �أحيانًا 
يف يـده مـاًل لي�ـس مـن حـالل �أو بـه �سـبهة، باأن 
يكـون قد مار�ـس �لربا، �أو غ�سب مـاًل، �أو �أخذ 
ر�سـوة مـن �أحـد، �إىل غـري ذلك من طـرق �ملال 
�حلر�م، ويريد هذ� �لإن�سـان �أن يتوب �إىل �هلل 
�لإن�سـان  ويرجـع عمـا كان يفعـل،  ومثـل هـذ� 
ن�سـاعده  �أن  يجـب  �سمـريه  ��سـتيقظ  �لـذي 
علـى �لتوبـة لكـي ي�سـرتيح �سمـريه، فا�سـتمر�ر 
�لإن�سـان على �حلر�م �أمـر خطري للغاية وي�سر 
باملجتمـع كلـه ولي�ـس بالفـرد �لـذي يتك�سـب من 

�حلـر�م وحـده.
يقـع  �أمـر  �حلـر�م  �لك�سـب  قائـاًل:  وي�سيـف 

فيـه �لكثـري مـن �لنا�ـس، فقـد يق�سـي �ملوظـف 
عمـرً� طويـاًل يقب�ـس �لر�سـى، ويكـّون من ذلك 
�لأر�سـدة  منـه  ميتلـك  ورمبـا  �لكثـري.  �ملـال 
�ل�سـاهقة،  �لعمـار�ت  منـه  ويبنـي  �ملليونيـة، 
وقـد يكون ل�سـخ�س ما مـال حالل في�سـتخدمه 

�لكيـل  ويطفـف  بـه،  يتاجـر  �أو  �لربـا،  بطريـق 
ورمبـا  ب�ساعتـه،  يف  ويغ�ـس  �مليـز�ن،  ويخ�سـر 
�ملـال  يختل�ـس  �سـلطان،  ذو  �سـخ�س  يوجـد 
�لعـام، �أو ي�سـطو علـى �أمـالك �لدولـة ويدخلها 
يف ملكـه، �أو تعطـي لـه جمانـًا مـن ذي �سـلطان 
ل ميلـك، فيكـون مـن ل ميلـك قـد �أعطـى مـن 
ل ي�سـتحق، �إىل غـري ذلـك مـن �لأ�سـاليب �لتـي 
كـرثت و�سـاعت يف �أيامنـا هذه، وتتحـدث عنها 
هـذه  �لف�سـاد..  با�سـم  يعـرف  فيمـا  �ل�سحـف 
�لأمـو�ل مـاد�م �مل�سـتويل عليهـا �سـادر يف غيه، 
ميتلـك  �سـخ�س  فهـو  لنـا،  كالم  فيهـا  فلي�ـس 
�حلـر�م وينفـق من حـر�م، ورمبا تتمـدد ثروته 
وتت�ساعـف، حيـث يقـول �لنبـى �سلـى �هلل عليه 
و�سلم ما معناه »�إذ� غ�سب �هلل على عبد رزقه 
مـن حـر�م، فـاإذ� ��سـتد غ�سبـه عليـه بـارك لـه 
غيـه،  �ل�سـادر يف  لـدى  م�سـكلة  ل  �إذن  فيـه«.. 
�مل�سـتحل ملـا حـرم �هلل تعـاىل، بيـد �أن �مل�سـكلة 
تتعلـق بال�سـخ�س �لذي وقـع يف ذلـك ويريد �أن 
يطهـر نف�سـه، وينقذهـا مـن �لنـار، ومثـل هـذ� 
�ل�سـخ�س علينـا �أن ن�سـاعده ونو�سـح لـه مـاذ� 

يفعـل؟
�ل�سـريعة  �أن علمـاء  ويوؤكـد �لدكتـور يو�سـف 
قـد �جتهدو� يف هذ� �لأمر، وخال�سة ما قالوه: 
مـن تاب ويف يده ما هو حـر�م معلوم �لعني من 
غ�سـب �أو غـريه فاأمـره �سـهل، فعليـه �أن يعيـد 
هـذ� �ملـال �إىل �ساحبـه �إن كان معروفـًا، فـاإن 
كان �ساحب �ملال �ملغ�سوب - مثاًل - قد مات، 
فعليـه �أن يعيـده �إىل ورثتـه �إن كانـو� معروفـني 
حا�سرين. فاإن كانو� غائبني �نتظرهم و�أر�سل 

�إليهـم و�أعـاد �إليهم حقـوق مورثهم.
بـل  متميـز  غـري  �حلـر�م  �ملـال  كان  �إن  �أمـا 
ويغ�ـس  جتـارة  لـه  كمـن  مالـه،  لبقيـة  خمالـط 
فيها مثـاًل فعليه �أن يجتهد ملعرفة قدر �حلر�م 
فيهـا، فـاإذ� ��سـتطاع حتديـد �حلـر�م بن�سـف 
�أو ربـع مثـاًل فعليـه ف�سـل هـذ� �لقـدر وعزلـه 

متهيـدً� للتخل�ـس منـه، و�إن مل ي�سـتطع حتديـد 
هـذه �لن�سـبة فعليـه �أن ياأخـذ بغلبـة �لظن، وقد 
�لأخـذ  كيفيـة  يو�سـح  مثـاًل  �لفقهـاء  �سـرب 
بغلبـة �لظن هنـا، فقالو� �إذ� تيقـن �أن �لن�سف 
حـالل و�لثلـث حـر�م و�ل�سد�ـس م�سـكوك فيـه، 
فيحكم بغلبة �لظن، فاحلالل حالل، و�حلر�م 
حـر�م، و�ل�سد�ـس �مل�سـكوك فيـه ُيتحـرى فيـه، 
�إن غلب على ظنه �أنه حر�م �أخرجه، و�إن غلب 
علـى ظنـه �أنـه حـالل �أم�سـكه، و�لـورع �إخر�جه 
يجـوز  ولكـن  فيـه،  م�سـكوك  لأنـه  ملكـه  عـن 

�إم�سـاكه لأنـه غـري متيقـن �حلرمـة.
فـاإذ� عزل �لقـدر �حلر�م من �ملـال �لذي يف 

يـده، فماذ� يفعل به، �أو كيف يت�سرف فيه؟
تف�سيـاًل،  �ملـال  هـذ�  يف  �لت�سـرف  يف  �إن 
�إذ� كان لـه مالـك معـني - كمـا قلنـا - فيجـب 
�ل�سـرف �إليـه �أو �إىل ورثتـه �إن كان قـد مـات، 
و�إن كان غائبـًا ينتظـر ح�سـوره، وي�سيـف �إىل 
�ملـال مـا يتولـد منه، حتـى وقت ح�سـور مالكه.
و�إن كان �ملالـك غري معني ويئ�ـس من معرفة 
مـن هـو، ومل يدر �إن كان لـه ورثة �أم ل، فهنا ل 
ن�سـتطيع رد �ملـال �إىل �ملالك لأنـه غري معروف 
�أو لأنـه غـري معـني، كمـن ��سـتوىل علـى �أمـو�ل 
�خلز�نـة �لعامـة للدولة مثاًل، فهـي حق جلميع 
�ملو�طنـني، من مات منهم ومـن مل ميت، وهنا 
�ملو�طنـني،  كافـة  �إىل  �لأمـو�ل  رد  ميكـن  ل 
و�حلـل يف هـذه �حلالـة �أن يت�سـدق بهـذ� �ملـال 
�أو ينفقـه يف م�سالـح �مل�سـلمني ومـا ينتفـع بـه 
عامة �لنا�ـس، با�سـتثناء بناء �مل�ساجد وطباعة 

�مل�سحـف �ل�سـريف.

ثواب الصدقة من المال الحرام
يثـاب  هـل  هـو:  هنـا  يثـار  �لـذي  و�ل�سـوؤ�ل 

�حلـر�م؟ باملـال  �ملت�سـدق 
�لعلمـاء قالـو�: لي�ـس لـه ثـو�ب �ل�سدقـة، و�إمنـا 
لـه ثـو�ب �لتخل�ـس من �ملـال �حلـر�م، و�لثو�ب 

�سـيكون ل�ساحـب �ملال، لأننـا و�إن كنا ل نعرفه 
فـاإن �هلل �سـبحانه وتعـاىل يعرفـه، و�سـيكتب له 
بـاأن  يعلـم  ل  كان  و�إن  حتـى  �ل�سدقـة،  ثـو�ب 
غـريه قـد ت�سـدق مبالـه، فو�سـول �لثـو�ب �إىل 
�ل�سـخ�س بغـري علمـه غـري منكـور يف �ل�سـرع، 
فقـد قـال �سلـو�ت �هلل و�سـالمه عليـه: »مـا من 
م�سـلم يغر�ـس غر�سـًا �أو يـزرع زرعًا فيـاأكل منه 
�سدقـة«  لـه  كان  �إل  بهيمـة  �أو  �أو طـري  �إن�سـان 
بهـذ�  �لت�سـدق  فثـو�ب  �لبخـاري(،  )�سحيـح 
�ملـال �سـي�سل مالكه، ودعـاء �مل�سـتفيدين بهذ� 

�ملـال �سـي�سل �إليـه �أي�سـًا.
كثـريً�  �خل�سو�ـس  هـذ�  يف  م�سـاألة  وهنـاك 
مـا ُي�سـاأل عنها وهـي: ما حكم مـن ورث ماًل ل 

يـدري �إن كان مـن حـالل هـو �أم مـن حـر�م؟
�لفقهـاء  �أو�سـح  كمـا  ذلـك  علـى  و�لإجابـة 
�أنـه �إذ� كان �لـو�رث ل يـدري مـن �أيـن �كت�سـب 
مورثه �ملال، �أمن حالل �أم من حر�م، ومل يكن 
هنـاك عالمـة على ذلـك، فاملال حـالل باتفاق 
يف  و�سـك  حر�مـًا  فيـه  �أن  علـم  و�إن  �لعلمـاء، 

قـدره �أخـرج مقد�ر ذلـك بالتحـري - كما قلنا 
- وقـال بع�ـس �لعلمـاء ل يلزمـه �إخـر�ج �سـيء 
و�لإثـم على �ملورث، و�لأول هـو �ل�سو�ب. فاإذ� 
تيقـن �أن مبال �ملـورث ظلمًا يجب �لتحرز منه، 
لكنـه �إن مل يتيقـن ذلـك فرمبـا طاب لـه لأنه ل 

يـدري �أن فيـه حر�مـًا يقينًا.
ويف هـذ� �ملقـام ينبغـي �أن نحـذر �لنا�ـس من 
�ملـال �حلـر�م؛ كالر�سـوة، و�أكل �أمـو�ل �لنا�ـس 
بالباطـل، فـكل ج�سـد نبـت مـن �سـحت فالنـار 
�سلـى  �هلل  ر�سـول  �سـيدنا  قـال  كمـا  بـه،  �أوىل 
�هلل عليـه و�سـلم، و�هلل تعـاىل يقـول )... ومـن 
يغُلـل يـاأت مبـا َغـلَّ يـوم �لقيامـة ثـم توفـى كل 
نف�ـس مبـا ك�سـبت وهـم ل يظلمـون( �آل عمر�ن 
161، و�لغلـول هـو �لأخـذ مـن �ملـال �لعـام بغري 
حـق، �إذ للمـال �لعـام حرمـة �أ�سـد مـن حرمـة 

�ملـال �خلا�ـس.
وينتهـى �لدكتـور يو�سـف �إىل تاأكيـد حقيقـة 
مهمة وهـي �أن �لقت�ساد �لإ�سـالمي مبا يحمل 
مـن تعاليم �سـماوية ر��سـخه ومبـادىء وقو�عد 
عادلـة وقيـم �أخالقيـة ر�قيـة هـو �لـذي يو�جـه 
يعـني  �لـذي  وهـو  �حلـر�م،  �لك�سـب  �سـور  كل 
�لـذي  وهـو  حـر�م،  مـال  كل  مـن  �لتوبـة  علـى 
�أ�سحابهـا..  �إىل  �ملغت�سبـة  �حلقـوق  يعيـد 
فعلينـا جميعـًا �أن نعتمـد علـى مـا جـاء به �سـرع 
�هلل �خلـامت، ولنتذكـر جميعـًا قـول ر�سـول �هلل 
و�إن  بـنّي  �حلـالل  »�إن  و�سـلم  عليـه  �هلل  �سلـى 
ل  م�سـتبهات،  �أمـور  وبينهمـا  بـني،  �حلـر�م 
يعلمهـن كثري من �لنا�ـس، فمن �تقى �ل�سـبهات 
��سـترب�أ لدينه وعر�سه، ومن وقع يف �ل�سـبهات 
وقـع يف �حلـر�م، كالر�عـي يرعى حـول �حلمى 
يو�سـك �أن يرتـع فيـه، �أل و�إن لـكل ملـك حمـى، 
�أل و�إن حمـى �هلل حمارمـه، �أل و�إن يف �جل�سـد 
و�إذ�  كلـه،  �جل�سـد  �سلـح  �سلحـت  �إذ�  م�سغـة 
ف�سـدت ف�سد �جل�سـد كله، �أل وهي �لقلب« رو�ه 

�لبخاري وم�سلم.
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واحة االقتصادي

وهذه  ال�سكوك،  ح�سيلة  فيها  امل�ستثمرة  املوجودات  ملكية  فى  م�ساعًا  حقًا  حلاملها  تعطي  ال�سكوك 
املوجودات تاأخذ عدة اأ�سكال؛ فاإما اأن تكون كلها نقودًا، واإما اأن تكون كلها ديونًا، اأو اأن تكون املوجودات 
ق�سية  ظهرت  هنا  ومن  ودي��ون.  ونقود  ومنافع  اأعيان  من  خمتلطة  تكون  اأن  اأو  ودي��ون،  نقود  من  مكونة 

التبعية والغلبة.
البيع  التبعية فاملوجودات املختلطة تتكون من جمموعتني؛ جمموعة يجوز تداولها ب�سروط  اأما معيار 
اأخرى  قيود  اإىل  اإ�سافة  ال�سروط  بذات  اإال  بيعها  يجوز  ال  وجمموعة  واملنافع.  االأعيان  وهي  املعروفة 
وهي النقود والديون، فهل عند تداول ال�سكوك اخلا�سة بها تعترب املجموعة االأوىل هي االأ�سل والثانية 

تابعة لها اأم العك�ض؟
اإن ما ذكر يف الفقه قدميًا هو بيع �سفقة فردية ا�ستملت على عني ونقد )ذهب( كما يف حديث القالدة، 
يف  كما  واأجازها،  ونقد  عني  على  اأو  بينهما،  بالف�سل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فيها  اأمر  والتي 
حالة بيع عبد وله مال، اأو يف حالة تخارج بع�ض الورثة من الرتكة؛ وفيها اأعيان ونقود وديون.. وهذه 
االأمثلة متت ب�سفة فردية غري موؤ�س�سية وال ت�سعف فى ا�ستنباط احلكم لتداول ال�سكوك التي تتقلب 
التداول تتم مرات كثرية على  اأن عملية  فيها املوجودات با�ستمرار وال تكون على حالة واحدة، كما 
مدار اليوم، حتى نقول اأيهما التابع واأيهما املتبوع، هذا ف�ساًل عن اأن االآثار التي ي�ست�سهد بها بع�سها مل 
ُيجز وبع�سها اأجاز، وحالة التخارج يف الرتكة تتم بني اأقارب والأموال ورثوها جمانًا.. وهنا ننتقل اإىل 
تخريج اآخر هو ن�ساط ال�سركة؛ هل الن�ساط االأ�سلي هو تقليب االأعيان واملنافع للح�سول على الربح؟ 
والديون.  النقود  وجدت  ملا  واملنافع  االأعيان  وجود  لوال  اإذ  تابع؟  اأو  فرعي  ن�ساط  والديون  والنقود 
ويظهر يل اأن هذا التخريج هو املقبول، وي�سلح لتف�سري معيار التبعية وي�سانده الواقع العملي، وبالتايل 
يجوز تداول ال�سكوك يف ظل هذا التف�سري الأن كل ال�سركات وامل�سروعات - غري ما ذكرنا يف االأ�سكال 

الثالثة-  تقوم بذلك.
اأو  االأغلب  املختلطة هي  واملنافع  االأعيان  كانت  اإذا  اأنه  يقوم على  معيار كمي  فهو هو  الغلبة  معيار  واأما 
االأكرث يجوز البيع اأو التداول، اأما اإذا كانت الغلبة للنقود والديون فال يجوز البيع اإال مبراعاة �سوابط 
الت�سرف يف كل من النقود والديون، اأما كيفية حتديد الغلبة اأو االأكرثية كميًا فقد اختلف فيه االجتهاد 
ال  اإليها  ي�ستند  التى  واالأدل��ة  حتكمها،  مقايي�ض  لها  وكلها  ذلك،  غري  اإىل  و%30  و%66   %5١ بني  الفقهي 

ترتبط بالبيع بل بالت�سدق مثل قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »الثلث والثلث كثري«.
اإن قاعدتي الكرثة والغلبة معتربة يف الفقه االإ�سالمي، ولها تطبيقات كثرية لي�ض من بينها م�ساألة البيع، 

وبالتايل ال ميكن االعتماد عليها يف حل م�سكلة تداول ال�سكوك وذلك لالآتي:
- الأن املوجودات يف ال�سركات وامل�سروعات تتحرك ب�سفة م�ستمرة بني النقود واالأعيان واملنافع والديون، 
ومن  االأ�سناف،  هذه  بني  ما  يف  تتداول  التي  اأي  املتداولة،  املوجودات  املحا�سبة:  يف  عليها  يطلق  ولذلك 
لها وقع  يف حالة  بيع  اأية عملية  با�ستمرار وال ميكن �سبط  يتم  ال�سكوك  التعامل على  فاإن  اآخر  وجه 

غلبة اأي من املجموعتني.
2- �سعوبة التعرف على حجم كل نوع من املوجودات واأيهما االأكرث اأو االأقل، الأن امل�سدر الوحيد للعلم 
بذلك هو قائمة املركز املايل التي تعد �سنويًا فى جميع امل�سروعات، وكل ربع �سنة يف ال�سركات التي تطرح 
وامل�سروفات  لل�سراء  تدفع  فالنقود  اليوم،  مدار  على  يتغري  حجمها  اأن  ذكرنا  وكما  البور�سة،  يف  اأ�سهمها 
تزيد  واالأعيان  بالتح�سيل،  وتنق�ض  االآجلة  باملبيعات  تزيد  والديون  واملدينني،  املبيعات  من  وحت�سل 
بال�سراء وتنق�ض بالبيع، وكلها عمليات م�ستمرة وي�سعب على حامل ال�سكوك الذي يريد بيعها اأن يعرف 
تقول:  االأ�سولية  والقاعدة  والديون،  النقود  اأو  االأعيان  فيه  االأغلب  املوجودات  من  يخ�سه  ما  كان  اإن 
معيار  واأن  امل�سكلة،  يحل  وال  عمليًا  تطبيقه  يتعذر  الغلبة  معيار  اأن  يل  ويظهر  التي�سري.  جتلب  امل�سقة 
االأعيان  تقليب  هو  امل�سروع  اأو  لل�سركة  االأ�سلي  الن�ساط  كان  اإذا  يقول:  الذي  التف�سري  ح�سب  التبعية 
الربح  تنتج  التي  وهي  االأ�سل  هي  تكون  االأعيان  فاإن  زراعيًا  اأو  �سناعيًا  اأو  جتاريًا  الن�ساط  نوع  بح�سب 

والذي هو مق�سود ال�سركة كما يقول الفقهاء.

التأصيل الفقهي للتبعية والغلبة
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