
موسوعة            
الفكر القتصادي السلمي

أزمة السيولة 

والعلج السلمي
كيف يخرج الفراد والشركات من أزمة السيولة؟ 

إعــداد

دكتـور / حسيـن شحـاتـة

الستـاذ بكليـة التجـارة جـامعـة الزهـر

خبير استشاري في المعاملت المالية الشرعية 
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 ا الرحمن الرحيم بسم

"آيات قرآنية وأحاديث نبوية تتعلق 
بالعسار والتعثر وسداد الديون"

 قـال ا تبارك وتعالى:

ة9  ر: س: ي; ة= إ>ل:ى م: ر: ظ> ة9 ف:ن: ر: س; و ع? ان: ذ? إ>ن; ك: "و:
" ل:م?ون: ع; ت?م; ت: ن; م; إ>ن; ك? ر= ل:ك? ي; ق?وا خ: د@ أ:ن; ت:ص:  و:

)082(البقـرة: 

قـال رسـول ا صلى ا عليه وسلم :

{من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى ا 
 عنه، ومن أخذها يريد إتلفها أتلفه ا}

[أخرجه البخاري].



السلميأزمة السيولة : والعلج 

موضوعات الكتاب

.تقـديـم عـام

      الفصـل الول : تشخيـص أزمـة السيـولة وأسبـابهـا

               من المنظــور السلمي.

الفصـل الثاني : الضـوابط الشرعيـة للـديـون ودورها في علج  

أزمة السيـولة.

الفصـل الثـالث : المنهـج السلمي لعـلج أزمة السيـولـة، وكيف  

يخرج الفراد والشركات منها.

 الفصل الرابع  : فتـاوى معـاصرة حـول الـديـون

                 وأزمـة السيـولـة.

. خـاتمـة الكتاب 

.قـائمـة المـراجـع  المختـارة 

والحمـد ل الذي بنعمته تتم الصالحات ،،
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تقديم عام

      من إعجاز ا سبحانه وتعالى في خلقه أنه يبسط الرزق لمن يشاء من
ر الرخاء والكساد واليسار والعثار، وأنه وازن بين Zعباده ويقدر، وأنه قد 

المور والشياء كلها بحكمة بالغة سبحانه المتنزه عن  الخطاء.

      وفي كل الحوال السابقة، فقد أمر ا عباده بالتعاون على البر
ن?واوالتقوى، والتنافس في عمل الخيرات، فقد قال تبارك وتعالى او: ع: ت:  "و:

" ان> و: د; ال;ع? م> و: >ث; ل:ى ال; ن?وا ع: او: ع: ل: ت: ى و: ق;و: الت@ ل:ى ال;ب>̂ر و:  (المائدة:ع:

")،  وقال تعالى: 2 ات> ر: ي; ب>ق?وا ال;خ: ت: ).48 (المائدة: "ف:اس;

      ولقد حثنا ا عز وجل والرسول صلى ا عليه وسلم أن ل يأخذ
 المسلم مال أخيه إلZ عن طيب نفـس  منه، وأمر المدين بحسن الداء، وأمر

 الـدائن بحسـن المطـالبة، وفي حالة العسار أمر ا سبحانه وتعالى
ظر المدين، إلى ميسرة، وفي حالة التعثر وعدم القدرة على  ورسوله أن ي?ن;
ين لخيه المـدين، وعلى جماعة Zالداء يجب على الدائن أن يتنازل عن الد 
 المسلمين وولي المر أن يقيلوا عثرة المدين من بيت مال المسلمين من

مال الزكاة، مصرف الغارمين. 

       ولقد تضمنت كتب الفقه الحكام والضوابط التي تحكم عمليات المداينة
 والعسار والتعثر والمماطلة والجدولة والضمانات والرهون والكفالة التي

يمكن أن تساهم في حل أزمة السيولة والخروج منها.

ص فقهاء وعلماء الفكر القتصادي السلمي أسباب مشكلة       ولقد ش:خ:
 السيولة ومن أهمها الفساد الديني والخلقي والجتماعي، وكذلك الفوائد

 الربوية، وعدم اللتزام  بالولويات السلمية، وتغييب دور الزكاة والوقف
 والتكافل الجتماعي والوصايا، كما أوضحوا المنهج السلمي للتعامل مع

المشكلة في ضوء أحكام وأسـس فقه المعـاملت المالية.

       ويختص هذا الكتاب بتناول الموضوعات السابقة بـإيجاز بهدف بيان
 إسهام الفقه والقتصاد السلمي في معالجة مشكلة أزمة السيـولة، وبيان

المنهج السلمي للخروج من تلك الزمة. 
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الفصل الول

تشخيص أزمة السيولة وأسبابها 

من المنظـور السلمي

 ) – طبيعة أزمة السيولة:1-1 ( 
 

       لقـد بـhhرزت مشكلـhhة السيـولـhhة بصـhhورة خطيـhhرة فhhي هـhhذه اليـhhام وأدت

 إلـى تـداعيـhhات منهـhhا: التـhhوقف عـhhن سـhhداد اللتزامhhات وعـhhدم القـhhدرة علـhhى

 شـhhراء مستلـhhزمات النشـhhاط، وتكـhhدس المخـhhزون السhhلعي، وارتفـhhاع تكلفـhhة

 التمويhhل .... وتـhhوقف العـhhديد مـhhن الـhhوحدات القتصـhhادية وحـhhدوث تصفيـhhة

 وبطـالة، واختلت آلية المعاملت مع المـhؤسسات المـhhالية، وانتشـhhر الخـhوف

والـذعـر في المعـاملت.

 ولبد من تشخيص أزمة السيولة من جوانبها المختلفة وبيان أسبـابهـا

 حتـى يمكـن وضع العلج المناسب لها، وهـذا ما حدث بالفعل بواسطة رجال

 القتصاد والمال والعمال والسيـاسة ولكـن من المنظور الـوضعي

 التقليدي ... وبجانب ذلك فهناك حاجة إلى بيان النظرة السلمية إلى

 المشكلة، وعـرض المنهج السلمي لعلجها في ضوء أحكام  ومبادئ

الشريعة السـلمية، وهـذا ما سـوف نتناوله في هـذا الفصل مـن الـدارسة.
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 ) – معنى أزمة السيولة في الفكر الوضعي1-2(
المعاصـر:

      مصطلح السيولة من المصطلحات المعاصرة الحديثة في علم الدارة
 المالية ويعني مدى المقـدرة على سداد اللتزامات في الوقت المناسب

ويشتـق منه بعـض المصطلحات الخرى منها على سبيل المثال: 

 وتعني الموال النقدية أو شبه النقدية.**  الصـــــول السائلـــــــة:

  وتعني المـوال النقـدية سريعــــــــــة** الصول السائلة السريعة :
التحـــــــول إلـى نقـديـة.

  مثـل النقـديـة بالخـزينـة، ولدى البنـوك** الصـول النقـديـــــــــــــة:
الحرة التي يمكن التصرف فيها.

  وتشيـر إلى مقـدرة الوحـدة القتصادية** نسبـــــة السيـولــــــــة  :
على سـداد التزاماتها القصيرة بيسـر.

 وتعني أزمـة السيـولـة ( في ضـوء المفـاهيـم السـابقـة ) عـدم     

 المقـدرة علـى سـداد اللتزامـات، وتـوفيـر الضـروريـات

والحـاجيـات لستمرار النشاط في المواعيد المناسبة.
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 ) – أسباب أزمة السيـولة في ضوء1-3( 
الفكـر الوضعي المعاصـر

،pاhhا شيـوعـhhن أبرزهـhhة مـhhة السيـولـhhدوث أزمـhhى لحـhhاب شتـhhاك أسبـhhهنـ 
 حـhhhدوث الكسـhhhاد (النكمـhhhاش) فhhhي النشطـhhhة والمعـhhhاملت المختلفـhhhة ممـhhhا
 يتـhhhرتب عليـhhhه صعـوبـhhhة تصـhhhريف السلـhhhع أو تقـhhhديم الخـدمـhhhات لتحقيـhhhق
 اليـhhرادات لسـhhداد اللتزامـhhات وإعـhhادة  تمـhhويل العمـhhال وهـhhذا يرجـhhع إلـhhى

مجمـوعـة مـن العـوامل مـن أهمهـا ما يلي: -

ارتفاع التكاليف وتضخمها، مما يقود إلى ارتفاع السعار فوق 
العادة، مما يقلل من الطلب عليها.

.ارتفـاع أسعـار الضـرائب، ممـا يسبـب النكمـاش 

.ارتفـاع تكلفـة التمـويل مـن خـلل الفـوائد الربـويـة 

صعـوبـة الحصـول علـى تمـويل مـن المـؤسسـات المـاليـة إل  
 بشـروط  مجحفـة نظـراp لنتشـار ظـاهرة عـدم الوفـاء

باللتزامـات.

ـر الـدولـة في سـداد التـزاماتهـا تجـاه الفـراد والوحـدات Zتعس  
 القتصـاديـة والمـؤسسـات وغيـرهـا، وهـذا بـدوره يسبـب

بالتبعيـة عسـراp لتلـك الجهـات في سـداد التزامـاتهـا للغيـر. 

انخفـاض الجـودة وعـدم التطـوير والتحسيـن، مـا يقـلل مـن  
الطلـب علـى السلـع والخـدمات.

صـدور بعـض القـرارات الحكوميـة التي تـؤثـر علـى انسيـاب  
 المـوال مثـل: فـرض ضـرائب جـديدة، وضـع قيـود علـى بعـض
 النشطـة، وتقييـد منـح الئتمـان مـن المـؤسسـات المـاليـة، رفـع

سعـر الفـائـدة ..... .

سوء التخطيط المالي، وانتهاج سياسة توسعية فوق 
المكانيات المالية.

السـراف والتبـذير والنفـاق الترفي والمظهـري وقت 
 الرخـاء، وهـذا يقـود إلـى إعسـار وتعثـر ول سيما وقـت

النكمـاش .

التـوسع في القتـراض  مـن المـؤسسات المـاليـة وغيـرهـا 
ـن مـن   سـداد القـروض Zعلـى أمـل حـدوث انتعـاش يمك 
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 وفـوائدهـا، ثـم يحـدث انكمـاش فيسبـب العـديد مـن الزمـات
ومنهـا أزمـة السيـولـة.

هروب الموال النقدية إلى الخارج مما يحدث قلة المعروض 
منها بالمقارنة على الطلب عليها . 

 .اكتناز الموال وحجبها عن النسياب في المعاملت

انتشار الفساد الديني والخلقي والقتصـادي والسيـاسي بين 
 رجال العمال والمال، ومن مظاهره الحصول على ائتمان من

 الموردين ومن المؤسسات المالية، ثم تهريب الموال إلى
 الخارج، ثم يفر هارباp خلفها، ثم إعلن الفلس الذي كان

مخططاp له من قبل. 

عـدم اللتزام بالولـويات في تـوجيـه المـوال والستثمـارات 
 حيـث يقـوم بعـض رجـال المـال والعمـال بالنفـاق في مجـال

 الكمـاليـات مـع وجـود نقـص شـديـد في الضـروريـات
والحـاجيـات.

حـدوث القحـط والجـدب والمصـائب القـدريـة التي مـن عنـد ا  
سبحـانـه وتعـالى بسبـب خطـايا ومعـاصي النـاس .

سيـاسـة وكـس السعـار ( حـرق السلعـة ) والتي تسبـب  
 أضـراراp جسيمـة تؤثر علـى السلعـة والسـوق والمنتـج وتـاجر

الجملـة.

سيـاسـة الغـراق مـن قبـل الـدول الجنبيـة والتي تقـود إلـى خلـل 
 في آليـة المعـاملت في السـواق وخسـائر للعـديد مـن الوحـدات

القتصـاديـة ، ومـن نتيجتهـا الحتكـار. 

    وهذه السباب وغيرها يمكن أن توضع في مجموعات تتمثل في التي:

.أسبـاب قـدريـة مـن عنـد ا

.أسبـاب بسبـب سـوء القـرارات الحكـومية 

أسباب بسبب سوء إدارة الموال والعمال من قبل الفراد  
والشركـات.

 ويعتبر تحليل هذه السباب من أهم مقومات معالجة أزمة السيولة على
النحو الذي نوضحة تفصيلp في الفصول التالية. 
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  ) تكييف أزمة السيولة في الفكر1-4( 
السلمي:

 مسـألـة الكسـاد والرخـاء، والنكمـاش والـرواج، واليسـر والعسـر،
 والخـذ والعطـاء، والربـح والخسـارة، والمـديونيـة والـدائنيـة مـن نـواميس

pر للمخـلوقـات جميعـا Zالكـون منـذ خلق اللـه سبحـانه وتعـالى الكـون وقـد 
 أرزاقهـا، فهـو الذي يبسـط الـرزق لمـن يشـاء ويقـدر، مصـداقـاp لقـولـه

ر?عـز وجـل:  د> ق; ي: اء? و: ن; ي:ش: ق: ل>م: ط? ال̂رز; س? ب; : ي: ا أ:ن@ ا@ و; ر: ل:م; ي:  "أ:و:
" ن?ون: م> م9 ي?ؤ; ات9 ل>ق:و; :ي: ل>ك: ل: ).37 (الروم: إ>ن@ ف>ي ذ:

 ولقد ورد في القرآن الكريم نماذج عملية لحالت النكماش والرخاء كما
ع:ورد في سـورة يوسف عليه السلم:  ب; ى س: ل>ك? إ>̂ني أ:ر: ق:ال: ال;م:  "و:

ر: أ?خ: ر9 و: ض; ت9 خ? ب?ل: ن; ع: س? ب; س: اف= و: ج: ع= ع> ب; ل?ه?ن@ س: أ;ك? ان9 ي: م: ات9 س> ق:ر:  ب:
" ات9 اب>س: ).43 (يوسف: ي:

 كما حفلت سيرة سيدنا محمد صلى ا وعليه وسلم بالنماذج التطبيقية
 لحدوث الزمات القتصادية والمالية، وأوضحت كيف تصـرف الرسول صلى
عب أبي طالب بمكة،  ا وعليه وسلم معها، ومنها الحصار القتصادي في ش>

 وحالة القحط التي تعـرض لهـا المسلمـون، وجيـش العسـرة، والمجـاعـة
 التي حـدثت في عهـد عمـر بـن الخطاب، وغير ذلك مـن الحداث التي تـؤكد
 أن مسألة اليسـر والعسـار والكسـاد والرواج من نواميس الحياة البشـريـة

رهـا ا سبحـانـه وتعالى. Zالتي يقـد

 ول يعني ما سبق أن يستسلم النسان لها بدون الخذ بالسباب لعلجها،
 بل تضمنت مصادر الشريعة السلمية سبل وأساليب التصدي لمثل هذه

 الزمات، على النحو الذي سوف نوضحه فيما بعد، وفي مجال أزمة
 السيولة فلقد تضمنت كتب الفقه الحكام والمبادئ الواجب اللتزام بها

 لمعـالجتها تحت أبواب فقه الديون والقروض والضمانات والكفالت
والعسار والتعثر على النحو الذي سـوف نبينه فيما يلي.
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) – مدلول أزمة السيولة 1-5(

           في الفكر السلمي.
 يقصد بأزمة السيولة في الفكر المالي السلمي: عجـز المدين أو ضhhيق
 حاله عـن سـداد ما عليhhه مhhن التـhhزامات ( ديhhون ) عنhhد حلhhول أجلهhhا، وينجhhم

عـن أزمة السيولة حالتان هما:

حالة العـسـار.-

.حـالـة التـعـثـر-

 وسـhhوف نتنhhاول كhhل حالhhة منهمhhا بشhhيء مـhhن التفصhhيل فhhي ضـhhوء الفقhhه
 السhhhلمي، حسhhب مhhا يتسhhhع المقhhام ( لمزيhhhد مhhن التفصhhhيل والبيhhان يرجhhى

الرجوع إلـى كتب فقه المعاملت" باب الديون والضمانات والرهون").

 مـدلـول العسـار

 يعني العسـار في اللغـة : الضيـق والشـدة وقلـة ذات اليـد، ي?قـال أعسـر
سـرة : أي ضيـق ذات اليـد ويعني  فـلن: أفتقـر  وضـاق حـالـه ومنـه الع?

 العسـار اصطـلحـاp  ( في الفقـه السلمي ) العجـز عـن الوفـاء بالـديـن،
 ولقـد ورد هـذا المعنى في القـرآن الكـريـم،  في قول ا تبارك وتعالى:

م; ر= ل:ك? ي; ق?وا خ: د@ أ:ن; ت:ص: ة9 و: ر: س: ي; ة= إ>ل:ى م: ر: ظ> ة9 ف:ن: ر: س; و ع? ان: ذ? إ>ن; ك:  "و:
" ل:م?ون: ع; ت?م; ت: ن; ).280 (البقرة: إ>ن; ك?

،pوإذا تعثـر المـديـن  ل يجـوز للـدائـن مطـالبتـه متى تبيـن ذلـك يقينـا 
 وفي هذا الشأن يقـول ابن قـدامـة في كتابة المغني: "ومتـى ثبـت إعسـار

 المـديـن عنـد الحـاكـم ( القـاضي )، لـم يكـن لحـد مطـالبتـه ول مـلزمتـه،
 ولكـن يجـب إنظـاره أي إعطـائـه مهلـة، ول يجـوز حبسـه أو تـوقيـع

العقـوبـات المـاليـة عليـه مـا لـم يثبـت أنـه  مـوسـر وممـاطـل.

: مـدلـول التعثـر

ـار : الـذلل، ث: ـر فـلن: تعـس، ومنـه الع> Zيعني التعثـر في اللغـة: يقـال تعث     
للZ والوقوع، وفي مجال  والعثـرة: الـزلـة ويعني التعثر اصطلحاp: الذ:

 المعـاملت أصبح عـاجـزاp عـن سـداد مـا عليه مـن ديون، ولقد ورد ذلك في
ة9قول ا تبارك وتعالى:  ر: س: ي; ة= إ>ل:ى م: ر: ظ> ة9 ف:ن: ر: س; و ع? ان: ذ? إ>ن; ك:  "و:

" ل:م?ون: ع; ت?م; ت: ن; م; إ>ن; ك? ر= ل:ك? ي; ق?وا خ: د@ أ:ن; ت:ص: ).280 (البقرة: و:
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ى Zب: ا الدائنين في التصدق بالدين كله أو بعضه حتى ي?ن:جZفلقد حب 
الدائن يوم الحساب من العـذاب ويكفـر عنه من خطاياه ومن ذنوبه.

 وي?فهـم مـن سـياق المعنـى أن حـالـة التعثـر أشـد ضيقـاp مـن حـالـة
 التعسـر، وفيهـا يجـب علـى الـدائـن التنـازل عـن الـديـن أو جـزء منـه

للمـديـن لمـا في ذلـك مـن الثـواب العظيـم .

:أسباب العسار والتعثر

   إذا أخـذ المسلـم بالسبـاب المشـروعـة، والتـزم بأحكـام ومبـادئ
 الشـريعـة السـلميـة في معـامـلتـه، وفي ظـل الظـروف العـاديـة، يكـون

 سبـب العسـار والتعثـر الـرئيسي مـن تقـديـر اللـه وابتـلءاتـه، ومنهـا
علـى سبيـل المثـال: 

.حـالت القحـط والجـدب
.حـالت الحـوادث والمصـائـب
.حـالت ضـرب النـاس بعضهـم ببعـض 
.حـالت الجهـاد ضـد العـداء 

       وقـد يكـون المقصـود مـن ذلـك: البتـلء والختبـار أو العقـاب بسبـب

الـذنـوب والمعـاصي، أو لسبـاب أخـرى ل يعلمهـا إلZ ا.

 ولقد تضمنت الشريعة السلمية مجموعة من الضوابط للديون والتي تخفف

من حدة أزمة السيولة عند وقوعها سوف نتناولها في البند التالي. 
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الفصل الثاني

الضوابط الشرعية للديون
ودورها في علج أزمة السيولة

 ترتبط أزمة السيولة بصورة أساسية بمسألة المعاملت الجلة من حيث
 الحصول على الئتمان وسـداده، أي ترتبط بمسألة المديوينة والدائنية، ولقد

 تضمنت الشريعة السلمية الحكام والمبادئ التي تضبط ذلك، ولها دور
 أسـاسي في التخفيـف من أزمة السيولة عند وقوعها، وسوف نتعـرض  لها

بإيجاز حسـب ما يتسع المقام، مع التركيز على:

.معنـى الـديـن ومشـروعيـته 
.وجـوب كتـابـة الـديـن والشهـاد عليـه 
.وجـوب أخـذ الضمـانـات والكفـالت 
.وجـوب الـوفـاء بالـديـن عنـد حلـول أجلـه 
.النهي عـن الممـاطلـة في أداء الحقـوق 
.النهي عـن جـدولـة الـديـون بـزيـادة 

وفيما يلي تحليل مفصل لكل نقطة من النقاط السابقة.

 ) – معنى الدين ومشروعيته 2-1( 
 معنـى الـديـن (القـرض) في الفقـه السلمي: الدين هو القرض، يقال
ض، فهو دائن واستدان  فلن أي استقرض، أي حصل  أدان فلن أي أ:ق;ر:

 على قرض منه فهو مدين ودائنيه مداينة، ودياناp: أي عامله بالدين،
ين، فأعطى كل Zين الرجلن: أي تعـامل بالدZواشترى مدين، وتدا pفـأعطاه دينا 

ين، أي تعامل نسيئة. Zوأخذ بد pمنهما الخر دينا

     وفي اصطـلح الفقهاء، يطلق على القرض تمليhhك شhhيء مhhالي (عhhروض
د بدله من غير زيادة ويطلق عليه أحيانا: السلـف. Zأو نقد) للغير على أن ير

      ولقد ورد مصطلح الـدين والقرض في القرآن في كثير من اليات، مثل
ل9قـولـه عز وجل ن9 إ>ل:ى أ:ج: ي; ت?م; ب>د: ن; اي: د: ا ت: ن?وا إ>ذ: ين: آ:م: ا ال@ذ> ا أ:يxه:  "ي:

ت?ب?وه? ى ف:اك; pZم ).282" (البقـرة : م?س:
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 وروى أنس رضي ا عنه أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال:
 {رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباp: الصدقة بعشر

 أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل: ما بال
 القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لن السائل يسأل وعنده،

 [ابن ماجة].والمستقرض ل يستقرض إلZ من حاجة}

:مشروعية الدين

 التعامل بالدين جـائز ومشـروع، ودل على ذلـك الكتاب وصـريح السنة
اوإجماع فقهاء المة، على النحو التالي: أما الكتاب: يقول ا تعالى:   "ي:

ى pZم ل9 م?س: ن9 إ>ل:ى أ:ج: ي; ت?م; ب>د: ن; اي: د: ا ت: ن?وا إ>ذ: ين: آ:م: ا ال@ذ>  أ:يxه:
ت?ب?وه?"   وتشير هذه الية إلى جواز التعامل بالجل والذي)،282(البقـرة: ف:اك;

 يتـرتب عليه مديـونية ودائنية ويستوجب المر كتابة هـذه المعـاملت لن
م عند الشهادة، ويجنب المتعاملين الشـك. هذا هو القسط عند ا وال:ق;و:

 وأما السنة: مـا رواه ابـن مسعـود رضي ا عنه: أن النبي صلى ا
 {ما من مسلم يقرض مسلماp قرضاp مرتين إلعليه وسلم قال 

   [رواه بن ماجه وابن حبان]: وأما الدليل من الفقهكان كصدقة مرة}
 فإن الفقهاء منذ السلف إلى عصرنا هذا، يقرون ذلك من غير أن ينكر ذلك

 واحد منهم، ولقد ورد في كتب الفقه أبـواباp عـن القـروض والـديـون تفصـل
 الحكـام الفقهيـة والتي سـوف نتعرض لها بشيء من التفصيل في

الصفحات التالية إن شـاء ا.

 : جـواز البيـوع الجلة

 لقـد أجـاز الفقهـاء مجمـوعـة مـن البيـوع منها البيوع الجلـة لحـاجـة
النـاس إليهـا، ومنهـا علـى سبيـل المثـال ما يلي:

. البيـع الجـل والبيـع بالتقسيـط
. pبيـع السلـم وتسليـم الشـىء المبيـع مـؤجـل 
. pبيـع الستصنـاع وسـداد الثمـن مـؤجـل 
. بيـع المـرابحـة لجـل للمر بالشراء 

 الحث على إعطاء القـروض عند الحاجة إليها

 يقـول العلمـاء والفقهـاء أن الحكمـة مـن تشـريـع القـرض هي مـن بـاب
 التعـاون علـى البـر والتقـوى، وتقـويـة روابـط الخـوة السـلميـة والحـب
 في اللـه بيـن المسلميـن، والمسـارعـة إلـى عمـل الخيـرات ومنهـا تفـريـج
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 الكـروب والمسـاهمـة في عـلج الزمـات وتجنـب استغـلل المحتـاجيـن،
 وسـد بـاب الـذرائـع إلـى التعـامـل بالربـا ودليـل ذلـك مـن الكتـاب قـولـه

ن?وااللـه تبـارك وتعـالـى :   او: ع: ل: ت: ى و: ق;و: الت@ ل:ى ال;ب>̂ر و: ن?وا ع: او: ع: ت:  "و:
" ق:اب> يد? ال;ع> د> : ش: : إ>ن@ ا@ ق?وا ا@ ات@ ان> و: و: د; ال;ع? م> و: >ث; ل:ى ال;  (المائدة:ع:

وا2 د? ج? اس; وا و: ع? ك: ن?وا ار; ين: آ:م: ا ال@ذ> ا أ:يxه:  )، وقـولـه سبحـانه وتعـالى : "ي:
" (الحج:  ون: ل>ح? م; ت?ف; ل@ك? ر: ل:ع: ي; ل?وا ال;خ: ع: اف; م; و: ك? ب@ وا ر: ب?د? اع; ).77و:

 
 ولقـد ورد بالسنـة النبـويـة الشـريفـة العـديـد مـن الحـاديـث التي تحـث

 المسلميـن علـى مـدZ يـدZ العـون والغـاثـة إلـى مـن ألZمـت بهـم فـاقـة أو
 ضـائقـة مـاليـة أو نحـو ذلـك ، مـن هـذه الحـاديـث قـول الرسـول صلى ا

 {{ المسلم أخـو المسلم، ل يظلمـه ول يسلمه،عليه وسلم  
 ومن كان في حـاجـة أخيـه، كـان ا في حـاجتـه  ومـن فـرج

 عـن مسلـم كـربـة فـرج ا عنـه كـربـة مـن كـربـات يـوم
{{  القيـامـة، ومـن ستـر مسلمـاp ستـره ا يـوم القيامة;

( أخـرجـه البخـاري ومسلـم ) .

: ومـن صـور القـروض الشـائعـة

القرض الستهلكي لتـوفير الحاجات اللية للنسـان  مثل المـأكل 
والمشرب والملبس والمأوى والعـلج والتعليم والزواج .

،القرض النتاجي في المعاملت: مثل عمليات الشـراء والبيع لجل  
وسـداد الديون وما في حكم ذلك .

 ول تعرف الشريعة السلمية إلZ القرض الحسـن الذي يرد بدون زيادة،
 ولقد ورد ذلك في العديد من اليات القرآنية والحاديث النبوية التي تؤكد

رZ منفعة فهوذلك مثل قوله صلى ا عليه وسلم:  ج?  {كل قرض ي:
  [رواه الطبراني والبيهقي]، وإن كان هذا الحديث ضعيفـاp إلZ أن معنـاهربا}

 قد روي عن الصحابة بروايات أخرى، فقد ورد عن عبد ا بن مسعود
ا عن قرض جر منفعـة.  وعبـد ا بن عباس رضي ا عنهم أنهم: نهو@
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 )–  وجـوب كتابة الدين وأثره في2- 2 (
علج أزمة السيولة:

 لقد أوجب التشريع السلمي كتابة الديون، وأصل ذلك من القرآن الكريم
ن9 إ>ل:ىقول ا تبارك وتعالى:  ي; ت?م; ب>د: ن; اي: د: ا ت: ن?وا إ>ذ: ين: آ:م: ا ال@ذ> ا أ:يxه:  "ي:

ات>ب= أ;ب: ك: ل: ي: ل> و: د; ات>ب= ب>ال;ع: م; ك: ك? ن: ي; ت?ب; ب: ك; ل;ي: ت?ب?وه? و: ى ف:اك; pZم ل9 م?س:  أ:ج:
ت@ق> ل;ي: قx و: ه> ال;ح: ل:ي; ي ع: ل>ل> ال@ذ> ل;ي?م; ت?ب; و: ك; ? ف:ل;ي: ه? ا@ ل@م: ا ع: م: ت?ب: ك: ك;  أ:ن; ي:

ا ..." pئ ي; ه? ش: ن; س; م> خ: ب; ل: ي: ه? و: ب@ : ر: أ:م?وا إلى قوله تعالى : ا@ ل: ت:س;  "و:
< د: ا@ ن; ط? ع> م; أ:ق;س: ل>ك? ل>ه> ذ: ا إ>ل:ى أ:ج: pب>ير ا أ:و; ك: pير غ> ت?ب?وه? ص: ك;  أ:ن; ت:

pة ر: اض> ةp ح: ار: ك?ون: ت>ج: اب?وا إ>ل@ أ:ن; ت: ت: ر; ن:ى أ:ل@ ت: أ:د; ة> و: اد: ه: م? ل>لش@ و: أ:ق;  و:
ا وا إ>ذ: د? ه> أ:ش; ا و: ت?ب?وه: ك; اح= أ:ل@ ت: ن: م; ج? ك? ل:ي; م; ف:ل:ي;س: ع: ك? ن: ي; ا ب: ه: ون: ير?  ت?د>

م; وق= ب>ك? ه? ف?س? إ>ن@ ل?وا ف: ع: ف; إ>ن; ت: يد= و: ه> ل: ش: ات>ب= و: ار@ ك: ل: ي?ض: ت?م; و: ع; اي: ب:  ت:
ل>يم=" ء9 ع: ? ب>ك?ل̂ ش:ي; ا@ ? و: م? ا@ ك? ل^م? ي?ع: : و: ق?وا ا@ ات@ ].282 [البقـرة: و:

 ولقد استنبط المفسـرون والفقهاء من هذه الية الكريمة بعض الحكام
الفقهية التي تضبـط كتابة المعاملت المالية من أهمها ما يلي:

.(فـاكتبـوه) وجوب الكتابة، وهذا مستنبط مـن قـوله تعالى

نhhتنبط مhhذا مسhhة، وهhhي المهنhhاص فhhحاب الختصhhة أصhhولى الكتابـhhأن يت 

ل>قوله تبارك وتعالى: ( د; ات>ب= ب>ال;ع: م; ك: ك? ن: ي; ت?ب; ب: ك; ل;ي: ) . و:

،هhhن أو نـائبـhhلء المـديـhhى المـhhة ويتـولـhhد الكتـابـhاللتزام بالعـدل عنـ  

وهذا ورد بالية الكريمة " بالعدل " .

ذا وردhhن ، وهhhة الـديـhhة بصحـhhة الكتـابـhhى عمليـhhاد علـhhوب الشهـhhوجـ 

ن>بالية الكريمة فhhي قhhول ا عhhز وجhhل:  ي; يد: وا ش:hhه> د? ه> ت:ش; اس;  و:

م; ال>ك? ج: ن; ر> ).282 (البقـرة: م>
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من العناصر الساسية للكتابة حفظ الموال والحجية عند الشهادة 

ل:وتجنب الشك والريبة وهذا مستنبط من قوله تعالى:   "و:

م; ل>ك? ل>ه> ذ: ا إ>ل:ى أ:ج: pب>ير ا أ:و; ك: pير غ> ت?ب?وه? ص: ك; أ:م?وا أ:ن; ت:  ت:س;

ن:ى" أ:د; ة> و: اد: ه: م? ل>لش@ و: أ:ق; > و: د: ا@ ن; ط? ع> ).282 (البقرة: أ:ق;س:

     ولقـد أكـد الفقهـاء علـى وجـوب كتـابـة  الـديـون بصفـة عـامـة ،
 فيقـول ابـن عـابـدين: "إن خط السمسار والصراف حجة للصرف الجارى
 به، ولو لم يعمل بدفاتر البياع والصراف والسمسار، تضيع أموال الناس

 لن أغلب مبيعاتهم بل شهود وخصوصاp ما يرسلونه إلى شركائهم وأمنائهم
 في البلد لتعذر الشهاد وفي تلك الحالة يعتمدون على المدون والمكتوب

في كتاب9 أو دفتر9 ويجعلونه حجة عن تحقق الخطر".

 وللكتـابـة بالمفهـوم السـابـق دور هـام في حفـظ المـوال مـن الضيـاع،
 وتـوثيـق الئتمـان الذي هـو أسـاس السيـولـة وانسيـاب المـوال مـن يـد

 إلـى يـد، وعنـدما تخلـى الفـراد عـن الكتـابـة في بعـض معـاملتهـم
 الجلـة، نشـأت العـديد مـن المنـازعات بينهـم والمـزيد مـن البيـان في هـذه

المسـألـة يـرجـع إلـى مؤلفـاتنـا (أصـول الفكـر المحـاسبـى السلمي) .

 

20



  - وجوب الحصول على الضمانات )2-3( 
وأثرها في علج أزمة السيولة

 أجاز الفقهاء للدائن أن يحصل على ضمانات أو كفالت من المدين
 بضمان تنفيذ العقـود والعهود ومنها سداد الدين ، ومعنى الضمان في الفقـه

السلمي: ضـم ذمـة إلـى أخـرى في المطـالبـة بحـق ثـابـت .

 وهنـhhاك تفـريعـhhات عـديـhhدة لمـوضـhhوع الضمـانـhhات والكفـhhالت فhhي كتـhhب
 الفقـhhه ولكـhhن الhhذي نـhhود التركيـhhز عليـhhه فhhي هـhhذا المقـhhام هhhو بيhhان أنـhhواع

الضمـانات دورهـا في حفـظ الحقـوق وتـوثيق الئتمان .

يقسـم الفقهاء الضمانات إلى نوعين أساسيين.

  ويقصد بها ضم ذمة الكفيل الضامن إلى ذمــــــــة – ضمانة بالمال :1
المدين في وجوب سداد الدين متضامينين متكافلين.

  ويقصد به تقـديم عين معينة ليستـوفي من ثمنها – الرهن العيني :2

ت?م;الدين وأصل ذلك قول ا تبارك وتعالى :  ن; إ>ن; ك?  "و:
ة=" ب?وض: ق; ان= م: ه: ا ف:ر> pات>ب وا ك: ج>د? ل:م; ت: ف:ر9 و: ل:ى س:  ع:

).283(البقرة: 

 {رهـن رسـول ا صلى اوعـن أنـس رضي ا عنه قال: 
pله عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا pوعليه وسلم درعا 

 [رواه أحمد البخاري].لهله}

 وروى أبو هـريرة رضي ا عنه قال: قال رسول ا صلى ا عليه
 {الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناp، ولبن الدرعوسلم: 

 ي?شرب بنفقته إذا كان مـرهـوناp، وعلى الذي يركب ويشرب
 [ رواه البخاري].النفقة}

 وخـلصـة القـول أن الشريعـة السـلميـة تجيـز للـدائـن أن يحصـل مـن
 المـديـن علـى ضمانـات وكفـالت ليستـوفي منهـا إذا تعـذر استيفـاؤه ممـن

هـو عليه، وهذا جائز بالكتاب والسنة والجماع .

 وتسـاهـم الضمـانـات والكفـالت في تـوثيـق الـديـون والئتمـان بيـن
 المتعـامليـن  وهـذا بـدوره يسـاعـد في تحقيـق السيـولة وانسيـاب المـوال،

 وتظهـر الزمـة عنـدمـا تكـون هـذه الضمـانـات ضعيفـة أو واهيـة أو
مـزورة فتصيـب السيـولـة بشلـل سقيـم يهـدم الثقـة في المعـاملت.
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  ) – وجوب الوفاء بالدين عند حلول2-4(  
أجله وأثره في علج أزمة السيولة

  مـن قيـم وخلـق المسلـم الـوفـاء بالعقـود، وأصـل ذلـك قـول اللـه
"تبـارك وتعالى:  ق?ود> ف?وا ب>ال;ع? ن?وا أ:و; ين: آ:م: ا ال@ذ> ا أ:يxه:  )1 (المائدة: "ي:

 ويعتبـر الـوفـاء بأصـل الـديـن عنـد حلـول أجلـه مـن المـور التي أوجبهـا
pيسبـب خـلل pالشـرع وأن الخـلل بـذلك بـدون مبـرر قـوي مقبـول شرعـا 
 في مسـار المعـاملت وربمـا يسبـب العسـار للـدائـن، ولقد حـثZ اللـه عـز
pوجـل علـى اللتزام بالعهـود وهـذا يـدخـل ضمـن خصلـة المـانـة مصـداقـا 

م;لقـول ا تبارك وتعالى في بيان خصال المـؤمنيـن :  ين: ه? ال@ذ>  "و:
 " ون: اع? م; ر: ه> د> ه; ع: م; و: ات>ه> ان: :م:  ) ويـدخـل في نطـاق8(المؤمنون: ل>

المـانـات سـداد الديـون عنـد حلـول أجلهـا.

 ولقد ورد بالسنة النبوية الشريفة العديد من الحاديث الhhتي تحhhث المhhدين
 {مhhن أخhhذعلhhى سhhداد دينhhه منهhhا قhhول الرسـhhول صhhلى ا عليhhه وسhhلم: 

 أمhhوال النhhاس يريhhد أداءهhhا أدى ا عنhhه، ومhhن أخhhذها يريhhد
  [رواه البخـhhاري]، وعـhhن أبhhي رافhhع مhhولى رسـhhول اإتلفها أتلفه ا}

 {أن النبي صhhلى ا عليhhهصلى ا عليه وسلم ورضhhي ا عنhhه قhhال: 
راp، فقدمت عليه إبhhل الصhhدقة، فhhأمر  وسلم استلف من رجل بك;
pاراhhh:خ>ي Zد إلhhhال: ل أجhhhره، ق hhh;ل بكhhhي الرجhhhع أن يقضhhhا رافhhhأب 
ـhhه إيhhاه فhhإن ط>  رباعياp؟، فقال النبي صلى ا عليhhه وسhhلم: {أ:ع;

{ pلىخيار الناس أحسنهم قضاءhhول ا صhhن رسhhا ورد عhhكم ،[لمhhمس]  

ان دينhhاp يعلhhم ا أنhhه يريhhدا عليه وسلم قhhوله:   {ما من مسhhلم ي?hhد:
 [رواه ابـن ماجه]. أداءه إلZ أداه ا عنه في الدنيا والخرة}

      ويؤدي التزام المدين بأداء ما عليه من دين إلى علج مشكلة أزمة
 السيولة، حيث نجد في معظم الحيان بعض رجال العمال لديهم أموالp ل

 يستطيعون تسييلها لسداد ديونهم ول يقومون بذلك خشية الخسـارة أو نحو
ذلك وهذا بدوره يضاعـف من حدة أزمة السيولة .
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  ) - النهي عن المماطلة في أداء الحقوق2-5( 
وأثر ذلك في علج أزمة السيولة 

 نهـت الشريعـة السـلمية بـأدلة مـن الكتاب والسنة النبـوية وإجماع
 الفقهـاء عـن عـدم الـوفـاء بالديون وأكل أموال الناس بالباطل، ويطلق

م;الفقهاء على ذلك بالمماطلة يقـول سبحـانه وتعالى:  ال:ك? و: ل?وا أ:م; أ;ك? ل: ت:  "و:
" ل> اط> م; ب>ال;ب: ك? ن: ي; ).183(البقرة: ب:

 وممـا ورد في تفسيـر هـذه اليـة أن الممـاطلـة في أداء الـديـن
 المستحـق " بدون ضـرورة معتبـرة شرعـاp" يعتبـر مـن أكبـر الكبـائـر، كمـا

 يعتبـر مـن الظلـم الذي نهى اللـه عز وجل عنـه الذي، ويسبـب الخسـران
ل:في الـدنيـا والخـرة مصـداقـاp لقـول ا عز وجل:  م: ن; ح: اب: م: ق:د; خ:  "و:

ا"  pل;م ).111(طه: ظ?

 ولقد تضمنت السنة النبوية العدد من الحاديث التي تنهى عن المماطلة
  [رواه الجماعة]،{مطل الغني ظلم}منها قـوله صلى ا عليه وسلم: 

هوقوله صلى ا عليه وسلم:  ـ;رض;  {ل:يx الواجد ظم ي?حلx ع>
 (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه) .وعقـوبته}

 ومعنى كلمة ( ل:ىx ): المطـل، ومعنـى كلمـة ( الـواجـد ): القـادر علـى
 الداء، ولقـد قـرر الفقهـاء أن المـديـن القـادر علـى السـداد ولـم يسـدد،
 يحـل التشهيـر بـه وحبسـه وعقـوبتـه، هـذا بالضـافـة إلـى العقـاب في
 الخـرة، وإذا مـات هـذا المـديـن ولـم يسـدد مـا عليـه، ولـم يتـرك في
 تركتـه مـا يـوفيـه يكـون عقـابـه في الخـرة شـديد، ودليـل ذلـك قـول

 إن من أعظم الـذنوب عنـد ا أنالرسـول صلى ا عليه وسلم: {
 يلقاه بها عبد، بعـد الكبائر التي نهى ا عنها، أن يمـوت

 [ رواه أبو داود ].وعليـه ديـن ل يـدع لـه قضـاء}

  والشهيد يغفـر له كل ذنب إلZ الدين لنه متعلق بحقوق العباد وإذا
 انتشرت المماطلة بين الناس، فسدت المعاملت وحدثت الزمات وهذا ما

ة لأشـار إليه الرسـول صلى ا عليه وسلم حيث قال:  Zـت أم Zل قـدس} 
 [ رواه أبو يعلى].ي?عطى الضعيف فيها حقه غير متعتع}

 وقال الدكتور القـرضاوي في كتابه (دور القيـم والخـلق في القتصـاد
 السلمي): "مـن العـدل الذي أوجبـه السـلم: الوفـاء بالـديـن في موعـده،
pبالعقـد، ووفـاء pللذمة، وأداء للحـق، والتـزاما pإبـراءا ،pمـوسرا pمـادام مليئـا 
ـل: دائنه فلم يوفه وهـو قـادر، فهـو ظالم يستحق عقوبة اط:  بالعهـد، فـإذا م:
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 الظالمين في الـدينـا والخرة، ويشتـد الثم إذا كان الدائن صاحب الحق مـن
 فئات الشعـب الضعيفـة والمسحوقـة، حيث ل سند له ول جاه ول قوة،

يواجه بها المـديـن القـوي المكيـن.

 ومن نماذج المماطلة المعاصرة الظالمة عدم قيام الحكومة بسـداد ما
 عليها من ديون للناس إلZ بشـق النفـس وبالرشوة وونحوها وهذا من

 السباب الخطيرة والجسيمة التي ولZدت أزمة السيولة في المعاملت، حيث
 يترتب على ذلك سلسلة من المضاعفات تقود إلى توقف المقاول العام عن

 السـداد للمقاول من الباطـن وللعمال، ويتوقف المقاول من الباطن عن
 السداد للموردين والتجار وللعمال، ويقود ذلك إلى توقف الموردين عن

 سداد المستحقات للمصانع ... وهكذا تدور الدائرة إلى أن يتوقف المدين عن
 سداد ديونه إلى البنوك الربوية ... ويقول له البنك: أتقضي أم تربي، فيزداد

الديـن بالفائدة الربوية ... فالتوقف والحجز والحبـس والفلس".

 ولقـد قـرر الفقهـاء أن المـديـن المـوسر الممـاطـل يجـب عقـوبتـه
ومـن بيـن هـذه العقـوبـات مـا يلـي .

. التشهيـر بـه بيـن النـاس
. إلـزامـه بسـداد الـديـن
إلـزامـه بسـداد تعـويض بمقـدار الضـرر الذي لحـق بالـدائـن حسب 

رأى بعض الفقهاء .

 ولهـhhذه العقـوبـhhات تفصيـhhل فhhي كتـhhب الفقـhhه، ل يتسـhhع المقـhhام لتنـاولهـhhا
بالتفصيـل، نـوصي بالرجـوع إليهـا.
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  ) – النهي عن جدولة الديون بزيادة،2-6( 
وأثر ذلك في علج أزمة السيولة

      كان في الجاهلية قبـل السـلم، إذا تعسـر المدين، وتأخر عن السداد،
  بمعنى زيادة الجل مقابل زيادة"أتقضي أم تـربي"يقول له الدائن: 

 قيمة الدين، وهذا من الربـا المحرم تحريماp مطلقـاp، وكان يطلق عليه رـا
 الجاهلية أو ربا النسئية، ومن أدلة تحريمه من الكتـاب قول ا تبارك

ل:وتعالى:  ل>م?ون: و: ظ; م; ل: ت: ال>ك? و: ء?وس? أ:م; م; ر? ت?م; ف:ل:ك? إ>ن; ت?ب;  "و:
ق?وا د@ أ:ن; ت:ص: ة9 و: ر: س: ي; ة= إ>لى م: ر: ظ> ة9 ف:ن: ر: س; و ع? ان: ذ? إ>ن; ك: ل:م?ون: و:  ت?ظ;

" ل:م?ون: ع; ت?م; ت: ن; م; إ>ن; ك? ر= ل:ك? ي;  ). ومن أدلـة تحـريمـه مـن280 (البقرة: خ:

 :{أل إن كلالسنـة قـول الرسـول صلى ا عليه وسلم في خطبـة الـوداع
  [البخاري].ربا موضوع، وربا الجاهلية موضوع كله}

 ولقـد فسـر الفقهـاء الـزيـادة في مقـدار الـديـن نظيـر الـزيـادة في الجـhhل
 بأنهـhhا (ربـhhا)، حيhhث تمثhhل زيhhادة مشhhروطة فhhي الhhدين مقابhhل الجhhل بhhدون
 عـhhhوض ويقـhhhول الـدكتـhhhور أحمـhhhد محـhhhي الـديـhhhن عضـhhhو هيئـhhhة الرقـابـhhhة
 الشرعيـhhhة فhhhي مجمـوعـhhhة دلـhhhة البركـhhhة، فhhhي بحثhhhه القيhhhم عـhhhن الممـاطلـhhhة
 وجـدولـة الـديـون:  "إن الثـابت المتفـق عليـhhه بل خـhhلف بيـhhن الفقهـhhاء أن
 حقيقـhhة ربـhhا الـديـhhن ومـاهيتـhhه، أنـhhه زيـhhادة مشـروطـhhة فhhي الـديـhhن الجـhhل

بـدون عـوض يقـابـلها، فعنـاصر الربـا ثـلثـة هي:

ديـن ثـابـت في الـذمـة..1

وأجـل محـدد..2

وزيادة مشـروطة في الدين الثابت في الذمة مقابل زيادة الجـل. .3

 هذه العناصر الثلثة متوافرة في عملية جدولة الديون بوضوح، وعليه
 فل مجال من الناحية الشرعية للقول بأن حل مشكلة المماطلة يكون عن

طريق جدولة الديون.

      وخـلصة القول بأن جدولة الديون غير جائزة شرعاp وتقود إلى سلسلة
 من المضـاعفات من حيث تضخم الدين الصلى بالفوائد حتى يعجز المدين

عن السداد .... فالتوقـف فالسجن، فالفلس.

 وهذا حال معظم من يقدمون على جدولة الديون، ومن السباب الخطيhhرة
لزمة السيولة.
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الفصـل الثـالـث

المنهج السلمي
لعلج أزمة السيولة

      لقد ناقش كثير من العلماء والساتذة ورجال المال والعمال والبنوك
 مشكلة الركود وأزمة السيـولة، وأوصوا بمجموعة من التوصيات، تقوم

 كلها على الفكر الوضعي، وهناك ضرورة شرعية، وحاجة إنسـانية لعرض
 نظـرة السلم إلى علج تلك المشكلة، وهذا ما سوف نتناوله في هذا

الفصل مع التركيز على النقاط التية:

.دور القيـم والخـلق في علج أزمة السيولة
.دور اللتزام بالضـوابـط الشرعيـة في عـلج أزمـة السيـولة
.دور تجنـب المعـامـلت الربـويـة في عـلج أزمـة السيـولة
.دور صيغ التمويل والستثمارات السلمية في علج أزمة السيولة
.دور الـزكـاة في عـلج أزمـة السيولة

 ) - دور القيم والخلق في علج 3-1( 

أزمة السيولة
ق?وم? المعاملت المالية والقتصاديـة في السلم على القيم والخلق،  ت:

 حيث تمثل أسـاس تربية وإعداد وتهيئة النسان الذي يضع السياسات
ويتخذ القرارات، ويتابعها، ويصوبها نحـو المستهـدف.

 ومن أهم القيم اليمانية التي تجب أن تسـود المعاملت المالية: اليمان
 بأن ا هو الخالق والرزاق، وأنه يبسط الرزق لمن يشـاء ويقبض، وكذلك

 اليمان بمراقبة ا والمحاسبة الخروية، بالضافة إلى ذلك تواجد القيم
 الخلقية ومنها الصدق والمانة والتسـامح والتيسير والوفاء والقناعة
 والقصد والعتدال والتفاق والتعاون والتكافل والتضامن، والتي توجه

السلوك والفعال نحو تطبيق القـواعد والحكام والسس الشرعية.

 ومن ناحية أخرى يجب تجنب القيم اللأخلقيـة السيئة التي لها علقة
 بتفعيل أزمة السيولة ومنها: المادية والعلمانية، والجشع والطمع، والغدر

 والخيانة، والمماطلة، والميسر والكذب والغش والرشوة والختلس،
 ونقـض العهود والوعود والسراف والتبذير والترف والمظهرية ... والغرر

 والتدليس والمقامرة ولقد سبق أن أوضحنا أنها من مسببات النكماش
والركود وحدوث أزمة السيولة.
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 وحول تحليل العلقة السببية بين اللتزام بالقيم والخلق السـلمية
وبين أزمة السيولة، نعطي النماذج التية: 

،تبعث القيم اليمانية لدى المتعاملين عدم اللهـث على المال واكتنازه 
 وعدم استغلل المواقف، وأن ا سبحانه وتعالى مقدر الرزاق،
 وهو الذي قدر الكساد والرواج والركود والنتعاش، ويجب الخذ

بالسباب للخروج من الزمات مع التوكل على ا سبحانه وتعالى.

تدفع القيم الخلقية مثل "التسـامح والتيسيـر على المعسر والتصدق 
 على المتعثر "إلى كبح جماح أزمة السيولة والتخفيف من وطائها
على المعسرين والمتعثرين ومسـاعدتهم في إقالتهم من عثرتهم.

تساهـم قيم الوفاء بالعهود والعقود والوعود إلى سداد الديون في 
 مواعيداها بدون مماطلة، وهذا بدوره يخفف من وطأة أزمة السيولة

ويساعد على انسياب الموال في المعـاملت.

تساهم قيم التعاون والتكافل والتضامن والخوة في مساعدة 
 المعسـرين في سداد ما عليهم من ديون، وهذا بدوره يقود إلى

انسياب الموال.

 ومن ناحية أخرى يظهر أثر تلك القيم والخلق السلمية بشكل واضح
 عند وقوع الزمات، والتاريخ السلمي حافل بالنماذج العملية منها ما فعله

 عثمان بن عفان رضي ا عنه، حيث تبرع بقافلة البضاعة للمسلمين،
 وكما فعل الصحابة في تمويل جيش العسرة ول ين?نتظر من أمة تفشى فيها

ـ;ت لها من ع: ض>  الفساد والخلق السيئة أن تستطيع علج أزماتها مهما و?
 سياسات وبرامج واتخذت من قرارات، فإن ا سبحانه وتعالى ل يصلح

عمل المفسدين.

 )- دور اللتزام بالضوابط الشرعيــــــــــــة3-2(
للمعاملت المالية في علج أزمة السيولة

 يحكم المعاملت المالية مجموعة من الضوابط المستنبطة من مصادر
الشريعة السلمية مثل:

 الحلل والطيبات وتجنب الربا واللتزام بالولويات السلمية،
 والمحافظة على المال وتنميته والعتدال في النفاق، والتوازن، وأولوية

 التعامل مع المواطنين والمسلمين وتجنب السراف والتبذير والبذخ والترف
والخيلء والتقشـف عند الزمات.
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وتساهم الضوابط في علج أزمة السيولة على النحو التالي:

يؤدى التعـامل في الحـلل الطـيب وتجنـب الحـرام الخبيـث يحـقق 
البركـة في المـال. 

تجنـب المعـامـلت الربـويـة إلى انسياب الموال نحو النشطة 
المختلفة وكبح جماح الجماعة . 

يحقق اللتزام بالولـويـات السـلميـة " الضـروريـات فالحـاجيـات 
 وتجنـب الكمـاليـات " يحقـق إنتعـاشـاp مستمـراp في المعـامـلت حتـى

في وقـت النكمـاش .
يساهم المحـافظـة علـى المـال وتنميتـه وتجنـب الكتنـاز أو تبـديـد 

 المـال في زيـادة السيـولـة واستمـرار انسيـاب المـوال في
المعـامـلت .

p  أولـويـة التعـامـل في السلـع والخـدمـات الـوطنيـة يمثـل رواجـا
للسيـولـة داخـل الـوطـن .

العتـدال والتـوازن دون تقتيـر أو إسـراف أو تبـذيـر، يحـافـظ علـى 
دوران السيـولـة بـدون تـذبـذبـات وتقلبـات.

تجنـب البـذح والتـرف وقـت الـراوج، يـوفـر سيـولـة، تسـاعـد في 
 أوقـات النكمـاش والركـود مـن خـلل الحتيـاطـات و المـدخـرات

المجنبـة.
التقشـف عنـد الزمـات ضـرورة مـاليـة للتقليـل مـن حـدة أزمـة 

السيـولـة وعـدم تفـاقمهـا ويقلـل مـن القتـراض.
إتقـان العمـل وتحسينـه وضبـط التكـاليـف وتنميـة المـوارد 

 والمحـافظـة عليهـا يـزيـد مـن القـوة التنـافسيـة للسلـع والخـدمـات
 فيـزيـد مـن الطلـب عليهـا وهـذا بـدوره يسـاهـم في عـلج أزمـة

السيـولـة .
تحـريـم وكـس السلـع والغـراق والحتكـار ومـا في حكـم ذلـك 

 يحـافـظ علـى آليـة السـوق ويسبــب الـراوج وهـذا بـدوره يسـاهـم
في انسيـاب السيـولـة.

 وعلى العكس يقود عدم اللتزام بالضوابط الشرعية السابقة إلى

 زيادة حدة أزمة السيولة، وهذا ما نشاهده واقعاp في العـديد من

الشركات.
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 - دور تجنب المعاملت الربوية في ) 3-3( 
علج أزمة السيولة

   لقد أجمع علماء وفقهاء وأساتذة القتصاد السلمي أن الربا هو
 أساس الركود والنكماش وحدوث الزمات القتصادية ومنها أزمة السيولـة

وتحليل ذلك على النحو التالي:
تـؤدي فوائد القروض والديون إلى تضخيم تكاليف السلع والخـدمات 

 وهذا يقود إلى غلء السعار فيحدث النكماش والركود الذي هو
بداية أزمة السيولة.

في حالت الكسـاد والنكماش يكون معدل العائد (الرباح) على 
 الموال المستثمرة والمقرضة من الفراد والبنوك أقل (دون سعـر

 الفـائدة عليها) وهذا يقود إلى الخسارة أو مضـاعفتهـا، فيعجـز
 المـديـن عـن سـداد القسـاط وفـوائدهـا في آجـالهـا، وهـذا بـدوره

يقـود إلـى مـزيـد مـن الـركـود والنكمـاش ثـم إلـى أزمـة السيـولـة.
كـذلـك في حـالت الركـود، يكـون معـدل الربـاح المتـوقعـة أقـل مـن 

ج>ـ?م رجـال  سعـر الفـائـدة علـى التمـويـل مـن الفـراد والبنـوك، ف:ي?ح;
 العمـال عـن إنشـاء المشروعـات الستثمـاريـة وعـن التطـور

 والنمـو، وهـذا بـدوره يقـود إلـى مـزيـد مـن الركـود والنكمـاش
 وقلـة انسيـاب المـوال وتخـزينهـا وبـذلـك تنشـأ أزمـة السيـولـة ،

 وفي هـذا الخصـوص يقـول كينـز : "إن سعـر الفـائدة يعـوق النمـو
 القتصـادى لنـه يعطـل حركـة المـوال نحـو الستثمـار في حـريـة

 وانطـلق، ويـرى أنـه إذا أمكـن إزالـة هـذا العـائـق فـإن رأس المـال
سيتحـرك وينمـو بسرعـة" .

يـؤدي النظـام الربـوي إلـى تكـدس الموال في يـد فئـة مـن 
 المـرابيـن والتي تسيطـر علـى سعـر الفـائـدة وعلـى حركـة انسيـاب
ـ>دث ذلـك خلـلp في آليـة المـوال ويقـود إلـى الحتكـار  المـوال، وي?ح;
 في عمليـات التمـويـل، ... وفي النهـايـة يقـود إلـى تقلبـات مفتعلـة
 في سعـر الفـائدة وفي سـوق النقـد والمـال ومـن هنـا تظهـر أزمـة

السيـولـة.

 وخـلصـة القـول أن النظـام الـربوي هـو أسـاس التقلبـات في سـوق
 النقـد والمـال والبـورصـات، ويقـود إلـى الزمـات القتصـاديـة والمـاليـة،

 ويجـب إلغـائـه والبـديـل السلمي لـه نظـام الستثمـار والتمـويـل
بالمشـاركة والذي نتنـاوله في البند التالي.
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  ) – دور صيغ الستثمار والتمويل3-4( 
السلمية في علج أزمة السيولة
 عندما حرم ا عز وجل المعاملت الربوية، فد أحل البديل لها وهو

 الستثمار والتمويل عن طريق صيغ تقوم على التقلب والمخاطرة، والغنم
 بالغرم والكسب بالخسارة، ومن هذه الصيغ: صيغة المضاربة، والمشـاركة،

 والمرابحة، والجارة،  والسلم، والستصناع، وتعتمـد هـذه الصيـغ علـى
 مجمـوعـة مـن الحكام والسـس الشرعيـة التي تتجنـب سلبيـات النظـام

الـربـوى السـابـق الشـارة إليهـا.
وتساهم هذه الصيغ في الحد من أزمة السيولة وعلجها على النحو التالي:

حركية وسرعة انسياب الموال في النشطة المختلفة دون قيود 
 عليه من سعـر الفائدة أو تكلفة التمويل، وهذا بدوره يحد من أزمة

السيولة.

المشاركة في الربح والخسارة وهذا ما يطلق عليه الفقهاء: الغنم 
 بالغـرم أي بمقـدار ما يغـرم صاحـب المال من أرباح ومـزايا في

 حـالت الرواج، بقدر ما يغرم من خسائر وسلبيات في حالت الكساد
pوالنكماش، بعكس النظام الربوي الذي ل يتحمل فيه المربي شيئا 

في حالت الكساد وبذلك تحدث الزمات القتصادية والمالية والنقدية

تحفيـز رأس المـال علـى النطـلق نحـو الستثمـار وعـدم الكتنـاز 
 حتـى في حـالت الكسـاد ، حيـث ليـس عليـه أعبـاءp ثـابتـة ، وهـذا

 بـدوره يحـافظ علـى دوران عجلـة النشـاط القتصـادى وانسيـاب
ي?ح>ـxد مـن أزمـة السيـولـة . المـوال و:

مشـاركـة صـاحـب المـال مـع صـاحـب العمـل في تشغيـل المـوال 
 وتبـادل الـرأى والمشـورة ، يمثـل نمـودجا مـن التعـاون والتضـامن

والتكـافل الذي يقـلل مـن حـدة أزمـة السيـولـة .

سهـولـة تقليـب المـال مـن نشـاط إلـى نشـاط في ظـل الظـروف 
 القتصـاديـة مـن خـلل التعـاون بيـن صـاحـب المـال وشريكـه

وبـذلـك يقـلل مـن الركـود والنكمـاش .

 وخلصة القول: تساهم صيغ الستثمار والتمـويل السلميـة في الحـد مـن
 ن فـرص التوقف والتصفيةمأزمـة اليسـولـة وقت الركود والنكماش وتقلل 

?بالمقـارنة مـع النظام الـربوي، وصدق ا العظيم إذ يقـول:  " ل@ ا@ أ:ح:  و:
ا م: ال̂رب: ر@ ح: ع: و: ي; ).275"  (البقـرة : ال;ب:
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 ) – دور الزكــــــــــــاة فـي عـلج 5 – 3( 
             أزمـــــة السيولة.

  تعتبـر زكـاة المـال عصـب النظـام القتصـادى السلمي ، ففيهـا
 الحلـول للمشكـلت القتصـادية المعـاصرة ومنهـا أزمـة السيـولـة ، فقـد

 أثبـت فقهـاء وعلمـاء اللقتصـاد السلمي دور الزكـاة في عـلج مشكلـة
 الكتنـاز ووتحفيـز المـوال علـى النطـلق للستثمار حتى ل تـأكلها

 الصـدقة (الـزكاة) وفي تمـويـل ضـروريـات وحـاجيـات الفقـراء والمسـاكيـن
 وفي ذلـك تنميـة اقتصـاديـة وسـرعـة في انسيـاب المـوال، وللـزكـاة دور
 رئيسي في علج مشكلة التفاوت الكبير في الـدخول وسيطرة فئة قليلة من

 المربين علـى المـوال وحـركتهـا حيـث تحقـق عـدالـة التـوزيع، كنا تسـاهـم
 الـزكاة كذلك في علج الزمات  القتصاديـة، وليس هـذا هـو المقـام لتنـاول
 لتناول هذه المسائل بالتفصيل حيث تحتاج إلى سعة في المكان، ولكن نركـز

 على دور الـزكاة في علج أزمة السيولة باعتبارها موضوع هذه الدراسة
 لقد تبين من تحليل مصارف الزكاة أنها تساهـم بدور رئيسي في علج

أزمـة السيـولـة علـى النحو التالي .

يـؤدى تـوجيه جزء مـن حصيلة الزكاة إلى الفقراء والمساكين إلـى 
 زيـادة دخولهم، وهـذا بـدوره يخلـق قـوة شـرائيية تساهـم في

 النتعـاش القتصـادى وتحـولهم في المستقبل إلى قوة منتجة فعالة
في النشـاط القتصادي وهذا بدوره يعالج الركود والكساد.

تحـث الـزكـاة أصحـاب المـوال علـى إستثمـارهـا وعـدم 
 إكتنـازهـا ، وهـذا يـؤدى إلـى دفـع المـوال إلـى أداء وظيفتهـا التي

 خلقهـا اللـه سبحانه وتعالى، ولقد أوصانا رسـول ا صلى ا
 {استثمرروا أموالكم حتى لعليه وسلم إلـى ذلك فقال: 

 [متفق عليه].تأكلها الصـدقـة}

تسـاعد الزكـاة في إقـالـة عثـرة المـدينين الـذيـن ركبتهـم الـديـون 
 ول يقـدورن علـى الـوفـاء بهـا سـواء بسـبب النتـاج أو بسبـب

 الستهـلك ليعـودوا إلـى حلبـة النشـاط مـن جـديـد، وفي هـذا
 {إن المسألةالخصـوص يقـول الرسـول صلى ا عليه وسلم: 

 ل تحل إلZ لثلثة من بينهم: رجل أصابته جائحة
 اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قـوماp من

[متفق عليه].عيش} 
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  ومـن التطبيقـات المعـاصـرة لمصـرف الغـارمين مـا يلي:

  – رجال البر والحسان العاملون في مجال الخدمات الجتماعية1
 العامة والدعوة والغاثة وترتب على ذلك ديون فيمكنهم أن يأخذوا

من مال الزكاة .
  – رجال العمال الذين أصابتهم مصائب أو أزمات وترتب على ذلك2

 ديون تكاد تخرجهم من حلبة النشاط القتصادى ويترتب على ذلك
 أضراراp جسيمة بهم وبالدائينين وبالقتصاد القومى بصفة عامة

 فإقالتهم من هذه العثرة من مال الزكاة يحقق منافع اقتصادية وكذلك
ل تلجئهم إلى التعامل بالربا.

    ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط لمن تعطى لهم الزكاة من سهم
الغارمين من أهمهـا مـا يلي:

* - أن يكون في حاجة إلى ما يقضى به الدين .

* - أن يكون قد استدان في طاعة أو في أمر مباح، إل إذا تاب توبة صادقة.

. pأن يكون الدين حال - *

* - أن يكون شأن الدين مما يحبس فيه .

دو ر الزكاة في تمويل المشروعات النتاجية .

تساعد الزكاة في شراء آلت وأدوات حرفة للنساء الفقيرات 
 المحترفات صنعة واللتي ل يستطعن الخروج ويمكنهن العمل

 داخل البيت وبذلك يتم تحويلهم إلى قوة منتجة وكذلك شراء آلت
 وأدوات الحرف والصناعات الصغيرة للشباب الفقير العاطل

 لتحويله إلى قوة منتجة من خلل نظام القرض الحسن بدلp من
 القروض الربوية والقروض المشتبه فيها التي تعطى لهم من

 الجهات الجنبية عبر الصندوق الجتماعى للتنمية ونحوه وكذلك
 شراء آلت وأدوات الحرف ونحوها للمعاقين الفقراء وتدريبهم

 على ممارسة حرفة ويقاس على ذلك اللجئين والمعتقلين
 والسجناء ومن الثار القتصادية الهامة لتمويل وسائل الحرفة
 للفقراء المحترفين من الزكاة تحويلهم من طاقة عاطلة إلى قوة

 إقتصادية إنتاجية سوف تتحول بعد فترة إلى دافعي الزكاة، وهذا
 بدوره يساهم في علج أزمة السيولة  تساعد الزكاة في تمويل
 مشروعات انتاجية، وينفق من دخلها على الفقراء والمساكين،
 ويؤدى ذلك من الناحية القتصادية والجتماعية إلى تحويل فئة

 فقيرة وعاطلة إلى فئة منتجة، كما يساهم في علج مشكلة
 البطالة والتسول والجريمة، ويسبب انتعاشاp اقتصاديا وهذا بدوره

يعالج مشكلة السيولة .
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 ولقد أصدر مجلس الفقه السلمي التابع لمنظمة المؤتمر السلمي
 قراراp بجواز الستثمار الزكوي ورد به، يجوز من حيث المبدأ توظيف
 أموال الزكاة في مشاريع استثمارية، تنتهى بتمليك أصحاب الستحقاق

 للزكاة، وتكون تابعة للجهة الشرعية المسئولة عن جمع الزكاة وتوزيعها،
 على أن تكون معدة لتلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر

الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر .

 وفي كل الحوال يجب أن تعد الدراسات الفنية الكاملة وهى التي يطلق
 عليها بدرسات الجدوى القتصادية قبل القدام على إنشاء وتمويل

 مشروعات الزكاة الخيرية، تجنباp لضياع الموال، ولقد قامت العديد من
 صنـاديق وبيوت الزكاة في العالم السلمي بإنشاء العديد من مثل هذه

المشروعات ول سيما في أفريقيا والدول السلمية الفقيرة.

     ولقد وضع الفقهاء المعاصرون مجموعة من الضوابط الشرعية
للستثمار الزكوي من أهمها ما يلي:

 أن يكون للمشروع الستثماري تدعيماp لرسالة الزكاة ومن وسائلها.1
الدعوية .

 أن تلتزم إدارة المشروعات بالتعاليم السلمية في سائر أنشطته ،.2
 فمثلp ل يتعامل بالفوائد الربوية ول في الخبائث ول يدعم أعداء

الدين والمفسدين .

 أن تتوخى العدالة في توزيع الستثمارات وعوائدهابين القليم.3
الجغرافية للقطر.

 أن يكون المشروع قد تمت الموافقة عليه بناء على دراسات جادة.4
وموضوعية.

 أن يختار المشروعات الستثمارية الزكوية أهل الكفاءة والمانة.5
والخلق القويم.

 أن توضع سياسة استثمارية واضحة لغناء الفقراء والمساكين ،.6
 وتحقيق مصالح سائر المستحقين المختلفة حسب الولويات

السلمية.

 أن يسهم في التخطيط له وتنفيذ المشروع أهل الكفاءات العلمية.7
والقدرة من مستحقى الزكاة أو من أهل الخبرة .

 أن تنوب المؤسسة الزكوية عن بعض المستحقين في الستثمار.8
الزكوي ممن تتوافر فيهم الكفاءة والمانة.
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 أن يوجه النتفاع المباشر من ناتج الستثمار الزكوى إلى الفئة.9
المستحقة للزكاة. 

 أن تراعى الولويات السلمية عند اختبار المشروعات الستثمارية.10
الضروريات فالحاجيات.

 أن يراعى التنوع في العطــاء لتزويــد النســان بمتطلباتـــه الماديــة.11
والفكرية والروحية.

أن ل يمس الستثمار الزكوى المصلحة العامة للمسلمين بسوء..12

  ) - المنهج السلمي للخروج من أزمة3-6( 
السيولة

Zأزمـة السيـولـة، فـل يـد مـن الخـروج منهـا وإل pإذا مـا وقعـت فعـل 
 أدت إلـى التـوقـف فالخسـارة فالتصفيـة، وهـذا مـا حـدث للعـديـد مـن

 الـوحـدات القتصـادية في الوقت المعاصر فهنـاك مـن يحـاول الخـروج مـن
 الزمـة بمـزيد مـن القـروض والئتمـان بفـوائد باهظـة، وهنـاك مـن يحـاول

 الخـروج منهـا عـن طـريق جـدولة الـديون بزيـادة، وهنـاك مـن يحـاول
الخـروج منهـا عـن طـريق وكـس السعـار والنكمـاش .. وهكـذا.

      ونرى أن هذه الحلول تتوقف على أمل حدوث انتعاش وراوج ... ولكـن
إذا مـا استمـرالركـود والكسـاد تكـون النتيجـة الفـلس والتصفيـة.

    وبالرغـم مـن أن السـلم ليـس مسئـولp عـن أزمة حـدثت بسبـب
 عـدم تطبيق أحكامه ومبادئه ومنهجه، ومع ذلك فإنه يستطيع أن يسـاهم في
 تقـديم مجمـوعة مـن التـوصيات تسـاعد في الخـروج مـن الزمـة، وممكنة

التطبيـق نعـرضهـا في التي: 

: pالتوقف عن التمويل عن طريق القتراض والئتمان بفائدة،أول  
والتفاوض مع أصحاب الديون على أحد الصيغ التية:

تحويل الديون إلى مشـاركات أو مساهمات حسب الحوال..1

2..pجـدولة أصـل الـديـن بـدون زيـادة ، لن هذا من الربا المحرم شرعا

 دخول شركاء أو مساهمون جدد والستفادة من الـزيادة في رأس.3
المال في سـداد اللتزامـات.
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  رد بعـض الصـول الثـابتة أو البضـاعة القـائمة إلـى أصحـابهـا التي.4
 أشتريت منهم إذا كـان ذلـك ل يـوثـر علـى النشطـة في المـد

القصيـر.

: pبيـع الصـول الثـابتة غيـر المستغلـة مثـل الراضى أو العقـاراتثـانيـا  
 حتـى ولـو بسعـر أقـل مـن السعـر السـائـد في السـواق: واستخـدام

 الحصيلـة في سـداد جـزء مـن اللتزامات، أو في تمـويـل
 مستلـزمات النشـاط الجـاري وهـذا يتـوقف علـى وجـود مثـل هـذه

 الصـول وإمكـانية بيعهـا بخسـارة مقبـولة نسبياp، وأن بيعهـا ل
 يـوثر علـى النشطـة، ومـن المثلـة علـى ذلـك بيـع عقـار وتـأجيـر

غيـره، بيـع مخـازن، واستئجـار غيرهـا، وهكـذا.

 ثـالثاp : تصـريف البضـاعة الـراكدة مـن خـلل سبـل التسـويق المعاصـرة:
 ومنهـا : تخفيـض السعـار، ومنـح تسهيـلت في السـداد، وعمـل

 الدعـاية المكثفـة ... وفي هـذا الخصـوص تعـد دراسـة جـدوى تبين
 بين تكلفـة التخفيـض في السعـار وبيـن تكلفـة التمـويـل والتخـزين

ومخـاطر التأخيـر عـن السـداد ومخـاطـر السـاءة إلـى السمعـة.

: pوضـع خطـة لسرعـة تحصيـل الديون على الغيـر: ول سيمـا التيرابعـا  
 استحقـت، مـن خـلل انشـاء وحـدة للمتـابعـة والتحصيـل، ووضـع
 حـوافـز مجـزيـة لـذلك، ومهمـا يكـن فـإن تكلفـة التحصيـل ستكـون

أقـل مـن تكلفـة التـأخير عـن السـداد. 

: pشـراء مستـزمات التشغيـل بالجـل حتـى ولـو كـان بسعـر أعلـى:خـامسا  
 وهـذا أفضـل مـن القتـراض مـن البنـوك وغيـرهـا بفـوائـد، ويعتمـد

 في ذلـك علـى أسـاليب العمليـة الحـديثة في تحـديد الكميـة
 القتصـادية للشـراء التي تـوازن بيـن تخفيـض تكلفـة الشـراء

الجـل وبيـن  المحـافظـة علـى سيـر النشطـة بـدون خلـل.

: pإعـادة النظـر في خطـة التطـوير والتـوسـع في ضـوء مـوقفسـادسـا  
 السيـولة المتـاحة: فإنقـاذ الشركـة مـن مشاكـل عـدم الوفـاء

 باللتزامات في مـواعيداها أجـدى مـن التـوسع المشـوب
 بالمخـاطر والذي قـد تقـود إلـى التـوقف والفـلس والتصفيـة،

 فكثيـراp مـن الشركـات تبـدأ بخطـة طمـوحة للنمـو والتوسـع علـى
 أمـل الـراوج والتفـاؤل المفـرط، ثـم تبتلـى بانكمـاش وكسـاد،
 بسبـب عـدم دراسـة الجـدوى القتصـادية السليمـة والتخطيـط

المـالي الـدقيق لهـا.

 سـابعـاp : استخـدام السـاليب العلميـة الحـديثـة في تخطيـط ومتـابعة
 ومراقبـة حركـة النقـدية الداخلـة الخـارجيـة: بمـا يساعـد علـى

 التنبـؤ بالفجـوة التمويليـة مسبقـا واتخـاذ التدابيـر المختلفـة
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 لمواجتهـا قبيـل وقـوعهـا ومن الوسـائل الشـائع اشتخـدامها في
هـذا الخصـوص ما يلي:

* المـوازنـة النقـديـة .

 * تقـارير المتـابعة والرقـابة وتقـويم الداء الـدورية باستخـــــــدام

الحـاسبات اللكتـرونية .

* أسـاليب التحليـل المـالي والنقـدي المتطـورة . 

: pتنـويـع النشـاط الـرئيسي: بنشـاط آخـر للخـروج مـن الركـودثـامنـا  
 والنكسـار، وذلك من مـن النشطـة التي ل تحتـاج إلى سيـولة

 عـالية، و في نفـس الـوقت عليـه طلـب، مثـال ذلـك تغـذية نشـاط
 المقـاولت والستثمـارات العقـارية بنشـاط تجـارة مستلـزمات

 البنـاء  وتغـذية نشـاط  الصنـاعة وتسـويق المنتجـات المصنعـة
 إلـى تسـويق منتجـات الغيـر، وتغذية نشاط استصلح الراضى

بنشاط تجارة المستلزم الزراعية وهكذا.

: pترشيـد وضغـط بعـض بنـود التكاليف والمصروفات الصناعيةتـاسعـا  
 التسويقية والدارية ولسيما البنود تدخـل في نطـاق الكمـاليات

 والتركيـز علـى المصـروفات الضـروريـة والحـاجيـة، ومثـال ذلـك
 ضغـط مصـروفات الدعـاية والهـدايا والكراميـات والديكـورات ...

فـوق الحـاجة ، مصروفات المظهرية والخيلء . 

: pترشيـد وضغـط المصـروفـات الشخصيـة ولصاحب التقشـف فإنعـاشـرا  
 النعمة ل تدوم وهـذا من خلـق المسلـم، ومـن هـدى الرسـول صلى

 ا عليه وسلم وقت الزمات، فقـد كان هـو صلى ا عليه وسلم
 والصحابة رضوان ا عليهم يربطون الحجار على بطونهم، ولقد

 رحم ا امرأ: اكتسـب طيباp،ورد في الثر أنه قال: {
 وأنفق قصداp، وقـدم فضلp ليوم فقره وحاجته}

            (رواه أحمد).
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الفصل الرابع

فتاوى شرعية معاصرة حول الديون
وأزمة السيولة

 تثار العديد من التسـاؤلت في الونة المعاصرة حول الوفاء بالديون
 والجدولة والسقاط والبيع وحول علج أزمة السيولة، نعرض بعضا منها

وإجاباتها في ضوء الفتاوى المعاصرة في هذا الخصـوص.

المسألة الولى: (وكس السعار). 

  جنيه بشيكات، ويهددني الدائن1000000استحق علىZ دين مقداره 
 بالحبـس، ويترتب على ذلك أضراراp جسيمة قد تصل إلى التوقف والتصفية،
 ولدي بضاعة بالمخازن بطيئة الحركة، يمكن حرقها بالسـوق بثمن بخس،

ويترتب على ذلك ضرر بالتجار الخرين ما هو الحكم الشرعي؟

  يعتبر وكس السعار (حرق السلعة) من المعاملت المنهي عنهاالجـابة :
 شرعاp إذا كانت تسبب ضرراp للغير، وجائزة في حالة الضـرورة،
 وقد تصل الحاجة الشـديدة منزلة الضـرورة، والحالة التي أمامنا

 نجد الدائن مهدد بضرر أكبر وعلى ذلك يمكن تطبيق القاعدة
الشرعية: دفع ضرر أكبر بضرر أقل.

المسألة الثانية: (بيع العينة).

 حـدث انكماش مفاجئ، وانخفضت المبيعات، وقلت السيـولـة، وأصبحـت
 غيـر قـادر علـى سـداد اللتزامات للمـوردين، وعرض علىZ أحد التجار أن

 أشتري منه بضاعة بالجل، ثم أبيعها له نقداp، وبذلك أستطيع الحصول علـى
السيولة لسداد التزاماتي، فهل هذا جائز شرعاp؟

  تعتبر هذه العملية من بيوع العينة المحرمة، شرعاp وعلى المدينالجـابة :
 البحث عن وسائل أخرى للحصول السيولة مثل بيع البضاعة إلى

 تاجر آخر (التورق جائز عند الحاجة)، أو الحصول على قرض
حسـن، أو زيـادة رأس المـال عـن طـريق شركـاء جـدد.
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المسألة الثالثة: (زيادة السعر نظير التأخير في السداد)

 هـل يجـوز إضـافة نسبـة إلـى السعـر لمواجهـة التـأخير في السـداد،
 بحيـث تستـوفي هـذه النسبـة مـع السعـر، وفي حالة عدم التأخير يتـم خصـم

هـذه النسبـة للعميـل في القسـط الخيـر.
 

  ل يجوز تخفيض الثمن عند تعجيل السداد، بل يجب أن يكونالجـابة :
هناك سعراp واحداp سواء سدد العميل الثمن في الميعاد، أو تأخر.

المسألة الرابعة : (خصم تعجيل الدفع).

هل يجوز خصم جزء من الدين لمن تعجل بالسداد قبل الموعد؟

  نعم يجوز خصم جزء من الدين إذا قام المدين بسـداد الدين قبلالجـابة :
 أجله، إذا لم يكن ذلك مشروطاp، ويدخل ذلك في نطاق المصالحة

والتـراضي.

المسألة الخامسة : ( القراض المتبادل ) 

 هـل يجـوز أن أقتـرض مـن شخـص مـا مبلـغاp محـدداp مـن المـال لمـدة
محـدودة علـى أن يقتـرض نفس القـدر مـن المـال لنفـس المـدة المحـدودة ؟

  يدخـل هـذا في بـاب تبـادل المنـافع، فـرد القـرض في كـل حـالةالجـابة :
 بجنسـه وبـدون زيـادة، ول يدخـل في نطـاق القـاعدة الشرعيـة

 التي تقـول: كـل قـرض جر نفعا فهـو ربا، وتقوم المصـارف
 والمـؤسسـات المـاليـة بهـذا النـوع مـن التصـرفات المـالية مثل

تبادل الودائع.

المسألة السادسة : (النتفاع بريع الشيء المرهون)

هـل يجـوز النتفـاع بريع الشيء المرهـون مع تحمل تكلفتـه ؟

  أجـاز بعـض الفقهـاء النتفـاع بريع الشيء المرهـون مـع تحمـلالجـابة :
 تكلفـة مثـل النتفـاع بلبـن الدابـة المرهـونة مقـابل أكلهـا،

والنتفـاع بالعقـار المرهـون مقـابل تكلفـة صيـانته .
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المسألة السابعة : (ربط سداد القرض بمعيار الذهب) 

 هـل يجـوز ربـط القـرض الحسـن عنـد السـداد بمعيـار معيـن مثل الذهب
  جنيـه1000000أو الدولر ، علـى سبيـل أعطـى رجـل لخـر مبلـغاp قدره 

  جنيهـاp، واشتـرط عليـه أن يردهـا لهـا بعـد50وكـان سعـر جرام ذهـب 
 60سنـة علـى  أسـاس سعـر جـرام  الذهـب عنـد السـداد وليكـن أصبـح 

جنيهـاp بسبـب التضخـم ؟

  ل يجـوز ذلـك، فالعبـرة في رد القـرض بمثـل مـا اقتـرض بـهالجـابة :
دون ربـط بمعيـار الذهـب أو غيـره لن ذلـك يفتـح بـاب الـربـا.

المسألة الثامنة : (مصاريف القرض)

 هـل يجـوز تحميـل القـرض الحسـن بمبلـغ محـدد مقـابل المصـاريف
 الداريـة؟ فعلـى سبيـل المثـال تقـوم بعـض المصـارف السـلمية بإعطـاء

 قـروضاp حسنـة بشـروط معينـة، وتحمـل  المـديـن المصـاريف الداريـة
لقسـم القـرض الحسـن فهـل هـذا جـائـز شرعاp ؟

  يجـوز تحميـل القـرض الحسـن بنصيبـه مـن المصـاريف الداريـةالجـابة :
 الفعليـة، وتكـون النيـة والفعـل ذلك، ول يجـوز التستـر تحـت بنـد

المصـاريف الداريـة ويحمـل الدين بفـوائد ربـوية. 

 المسألة التاسعة :( تحميل المدين المماطل بالمصاريف
القضائية )

 هـل يجـوز تحميـل المـديـن الموسـر الممـاطل بالمصـاريف القضـائية
ومصـاريف المحـاماه ومـا في حكـم  ذلـك عنـد السـداد ؟

  نعـم : يجـوز ذلـك بشـروط أن تكـون فعليـة وأن يكـون المـديـنالجـابة :
مـوسراp وممـاطل ول يجـوز ذلـك في حالة المديـن المعسـر .
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 المسألة العاشرة : ( المدين الموسر المماطل يدفع
تعويض)

 هـل يجـوز تحميـل المـديـن المـوسر الممـاطل تعـويضاp عنـد المصـالحة
مقـابل الضـرر الذي أصـاب الـدائـن بسبـب التـأخيـر والممـاطلة ؟

  : لقـد تنـاول الفقهـاء المعـاصرون هـذه المسألـة، وهناك ثـلثةالجـابة
آراء هي:

معاقبـة المـدين الموسـر الممـاطل pالـرأى الول : يجـوز شرعـا 
 عقـوبة ماليـة مضافـة إلـى أصـل الـديـن تـدفع للـدائـن تعـويضاp لـه

 عـن مـا فـاته مـن منـافع عـن مـاله طليـة فتـرة التأخيـر، ويقـدر
 العقـوبة أصـل الختصـاص والخبـرة، ويستفيـد الـدائـن مـن هـذا

التعـويـض.

الـرأى الثاني : هـو نفـس الـرأى الول، ولكـن بشـرط توجيـه هـذا 
التعـويض إلـى جهـات الخيـر دون أن يستفيـد منـه الـدائـن.

معـاقبة المـدين الموسـر الممـاطل pالـرأى الثـالث : ل يجـوز شرعـا 
 عقـوبة مـالية لن هـذا يدخـل في نطـاق الربـا، ويجـوز معـاقبته
 بالحبـس والضـرب أو أي نـوع مـن أنـواع التعـزير حسـب رأى

القـاضي. 
           والـرأي الثاني هـو الرجـح.
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خاتمة الكتاب
تنـاولنا في هـذا الكتاب قضيـة أزمة الركود والكساد القتصادي ومـا 

 استتبع ذلك من أزمة في السيولة، والتي أصابت الفراد والشركـات
 والمـؤسسات والدولة، ومن آثارها السيئة، عـدم الـوفاء
باللتزامات، والنحسـار، والتوقف والفـلس والتصفية.

وتقابل قضية السيولة في الفقه السلمي: العسـار والتعثر 
 والمماطلة في أداء الحقوق، وحق القاضى في تعـزير المدين

 الموسر المماطل، ولقد تضمنت الشريعة السلمية الحكام والمبـادئ
التي تضبـط هـذه القضية، من أهمها مـا يلي:

 ** الحـث علـى القـرض الحسـن مـن بـاب التعـاون علـى البـر
والتقـوى.

 ** وجـوب كتـابة الديـون والشهـاد عليهـا وتـوثيقهـا بـأي أسلـوب
مـن أسـاليب التـوثيق.

 ** ل يوجد حرج شرعي مـن الحصـول علـى الرهـونات والضمـانات
للديون والمعـاملت .

** وجـوب الوفـاء بالديـن عند حلول أجله .
** وجـوب إعطـاء المـدين المعسـر ميسـرة للسـداد .

 ** وجـوب معاقبـة المـديـن المـوسر الممـاطل بـأى نـوع مـن أنـواع
 التعـزيرات حسـب مـا يـراه القـاضي أو أهـل الحـل والعقـد

والمشـورة والختصـاص .
 ** النهي شرعـاp عـن جـداولة الديـون بزيـادة لنهـا تـدخـل في

. pنطـاق الـربـا المحـرم شرعـا

وم? المنهـج السلمي لعـلج أزمـة السيـولـة علـى مجموعـة مـن قـ?  ي:
السـس والمبـادئ مـن أهمهـا مـا يلي:

 ** اللتزام بالقيـم اليمـانيـة والخـلق الفـاضلة والسلـوك المستقيـم
.

** اللتزام بالضـوابط الشرعيـة للمعـاملت المـاليـة .
** تجنـب المعـاملت الـربويـة بكـافة صـورهـا وأشكـالهـا .

** اللتزام بصيـغ التمـويل والستثمـار السلمي .
** تطبيـق الزكـاة والفـرائض المـاليـة السـلميـة .

يتثمـل الجـانب التطبيقي التنفيـذي للمنهـج السلمي لعـلج أزمـة 
السيـولة في النقـاط التيـة:
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  - إيقـاف التمـويل عـن طـريق القتـراض والئتمـان بـربـا،)1(
 وتحـويل القـروض إلـى مشاركـات أو  مساهمـات أو جدولة

بدون زيادة.
 - تطبيـق صيـغ التمـويل والستثمـار السـلميـة ومنهـا :)2(

 المضـاربة والمشاركـة والمرابحـة والجـارة والسلـم
والستصنـاع .

 - تسييـل الصـول الثـابتة غيـر المستغلـة واستخـدام الحصيلـة)3(
في سـداد اللتزامـات العـاجلـة .

 - تصـريف البضـاعة الراكـدة بطيئـة الحركـة مـن خـلل)4(
تخفيـض السعـار وإعطـاء تسيهـلت في السـداد .

 - الجـدية في تحصيـل المـوال لـدى الغيـر مـن خـلل البـواعث)5(
. pوالـدوافـع والحـوافز المختلفـة الجـائزة شرعـا

 - الشـراء بالجـل أو بنظـام المـانات والتضحيـة بفـرق السعـر)6(
وهـذا أجـدى مـن الئتمـان الـربـوى .

 - إعادة النظر في دراسات جدوى التطوير والتوسع في ضوء)7(
 المكانيات المالية المتاحة والمتوقعة، واستخدام الساليب

العلمية المتقدمة والمتطورة في تخطيط ومراقبة السيولة .
 - تنـويع النشطـة إذا كـان ذلـك ممكنـاp وبشـرط أن ل يتطلـب)8(

ذلـك سيـولة عـاليـة .
 - ضبـط وترشيـد وتخفيـض النفقـات في ضـوء الولـويات)9(

السـلميـة والضـروريات فالحـاجيـات .
 - ضبـط النقـاط السـابقة بالمشروعية والطيبات، وبتجديد النية)10(

مع ا عز وجل والتـوكل عليه . 

ونختم هذه  الـدراسة بقـول ا عز وجل:

ف@ار9 ل@ ك: ? ل: ي?ح>بx ك? ا@ ق:ات> و: د: ب>ي الص@ ي?ر; ا و: ? ال̂رب: ق? ا@ ح:  "يم;

"  :{ مـا) ويقـول الرسـول صلى ا عليه وسلم 276  (البقرة: أ:ث>يم9

ان ديناp يعلم ا أنه يريد أداءه، إلZ أداه ا  مـن مسلـم ي?ـد:

 [رواه ابن ماجه].عنه في الدنيا والخرة}
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أزمـة السيـولـة: والعـلج السلمي

فهـرسـت المـوضـوعـات

.تقــديـم عــام

الفصـل الول : تشخيـص أزمـة السيـولـة وأسبـابهـا 

المنظـورالسلمي .

 ) – طبيعـة أزمـة السيـولـة .1-1( 

  ) – معنى أزمـــة السيـولــة في ضـــوء الفكــــر الوضعــــــي1-2( 

المعـاصـر .

  ) – أسبـاب أزمـة السيـولـة في ضـــــوء الفكـــــر الـوضعــي1-3( 

المعـاصـر . 

 ) – تكييـف أزمـة السيـولـة في ضـوء الفكـر السلمي .1-4( 

 ) – مـدولـول أزمـة السيـولـة في الفكـر السلمي .1-5( 

.مـدلـول العسـار

.مـدلـول التعثـر

.أسبـاب العسـار والتعثـر

الفصـل الثاني : الضـوابـط الشـرعيـة للـديـون ودورهـا 

في عـلج أزمـة السيـولـة .

 ) –  معنـى الـديـن ومشـروعيتـه.2-1( 

  ) – وجـوب كتـابــــة الـديـن وأثــــر ذلـك في عــــلج أزمـــة2-2( 

السيـولـة . 

  ) – وجـوب الحصـول الضمـانـات وأثـرهـا في عـلج أزمــــة2-3( 

السيـولـة .

  ) – وجـوب الـوفـاء بالـديـن عنـد حلـول أجلـة وأثـر ذلـك في2-4( 

عـلج أزمـة السيـولـة .
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  ) – النهـي عـن الممـاطلـة في أداء الحقـوق وأثـر ذلـك في2-5( 

عـلج أزمـة السيـولـة .

  ) – النهـى عـن جـدولـة الـديـون وأثـر ذلـك في عـلج أزمـة2-6( 

السيـولـة 

الفصـل الثـالث : المنهـج السلمي لعـلج أزمـة السيـولـة 

 ) – دور القيـم والخـلق في عـلج أزمـة السيـولـة . 3-1( 

  ) – دور اللتزام بالضـوابـط الشـرعيـة للمعـامـلت المـاليـــة3-2( 

في عـلج أزمـة السيـولـة .

  ) – دور تجنـب المعـامـلت الـربـويـة في عــــلج أزمـــــــــة3-3( 

السيـولـة .

  ) – دور صيـغ التمـويـل والستثمـار السـلميـة في عـلج3-4( 

أزمـة السيـولـة . 

  ) – دور الـزكـاة  والتكـافـل الجتمـاعي في عـلج أزمـــــــة3-5( 

السيـولـة 

) -  المنهج ا9لسلمي للخروج من أزمة السيولة .3-6( 

 : فتـاوى شرعيـة معـاصـرة حـول الـديـونالفصـل الرابع 

وأزمـة  السيـولـة .

. خـاتمـة الكتاب

. قـائمـة المـراجـع المختـارة

. فهـرسـة المحتـويـات

والحمد ل الذي بنعمته تتم الصالحات 
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