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االقتصاد واملالية  

 ر  االقتصاد والمالية:مقدمة محو

اإلسالميُأسس االقتصاد 
إعداد: محمــد وفيـق زين العابدين

 القاضي بالمحاكم االبتدائية المصرية )سابًقا(

 والباحث في الهيئة العالمية لإلعجاز العلمي في القرآن والسُّنة

Abstract:

   One of the most prominent aspects which 

is covered by sharia law - with great care and 

serious attention - is economy. The Quran 

and prophet's Sunnah include rules 

concerning ownership, work, and production. 

This essay tackles some of the multiple great 

and unique aspects of Islamic economical 

system. 

Keywords:

Sharia law, Islamic economical goals, its 

Characteristics and foundations. 

:ملخص

نت هبا الرشيعة عنايًة ابلغة ت ع امن أ برز اجلوانب اليت       

وضبطهتا عىل أ مت وجه اجلانب الاقتصادي، حيث اش متل 

نة النبوية عىل أ حاكم وقواعد  متعلقة القرأ ن الكرمي والس ُّ

نتاجابمللكية والعمل و  الفقهاء املسلمون خلًفا مهنا  بىن ،الإ

من حيث الفعالية يف  ال مكل وال فضل وهنظاًما عن سلف 

، ونبني يف هذا حتقيق سعادة البرشية وهنضة الشعوب

الإساليماليت يرتكز علهيا  الاقتصاد  ال سسالبحث 

 لكامت مفتاحية:

،خصائصه ،الإساليمأ هداف الاقتصاد  ،ةالإسالمياملالية  

.أ سسه
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 رابنية رشيعة خلفها، من ول يدهيا بني من الباطل ايأ تهي ل مباركة ُمحمكة برشيعة ال مة هذه اختص اذلي هلل محلدا   

 وهمام تعددت همام وماكن زمان لك يف البرش حلاجات تتسع عامة مرنة دامئة رشيعة تتغري، ول تتبدل ل اثبتة ساموية

{  ُيوِقُنوَن لََّقْوٍم ْكًماُح اللََِّه ِمَن َأْحَسُن َوَمْن} الإجعاز، ووجوه ابحملاسن غنية راقية سامية رشيعة تطورت، وكيفام تنوعت
1
.

 القرأ ن اش متل حيث الاقتصادي، اجلانب وجه أ مت عىل وضبطهتا ابلغة عنايةً  الرشيعة هبا اعتنت اليت اجلوانب أ برز ومن

نة الكرمي  سلف عن خلًفا املسلمون الفقهاء مهنا بىن والانتاج، والعمل ابمللكية متعلقة وقواعد أ حاكم عىل النبوية والس ُّ

 .الشعوب وهنضة البرشية سعادة حتقيق يف الفعالية حيث من وال فضل ال مكل هو ًمانظا

نتاج والعمل ابمللكية املتعلقة الترشيعية القواعد مجموع مفن     اس تطاع اذلي الإساليم الاقتصادي النظام تشلك والإ

 السلعة أ و املال صاحب رغبة تغليب عدمو  املعامالت يف ال طراف مجيع رغبات بني املوازنة خالهل؛ من ال وائل املسلمون

ذابة الوقت، نفس يف للجامعة العامة املصاحل ورعاية اخلاصة امللكيات حامية السلعة، أ و املال حيازة ملزية غريهام رغبة عىل  اإ

 اخلاصة جاتالاحتيا وذوي ال حصاء وبني والفقراء ال غنياء بني الاجامتعية العداةل وحتقيق العنرصية ونبذ الطبقية الفوارق

 أ عيان، فروض خالل من أ حيانً  فرد للك ملزم وجه عىل والتاكفل ابلتضامن متعلقة خاصة وأ ليات أ دوات خالل من

عامر كفاية، فروض خالل من أ خرى أ حيانً  لكها ولل مة  العمل واحرتام جبد العمل عىل واحلث الاستامثر وتشجيع ال رض اإ

ىل الواقع يف وترمجته  لدلوةل العام املال عىل احملافظة الطاغية، املادية وحماربة السلوك وهتذيب ال خالقية القمي حامية ؛معل اإ

 واملوظفني الولة حماس بة يف احلزم املنافع، من اجملمتع أ فراد للك اململوك املشرتك القدر وتمنية ال مة موارد اس تغالل وحسن

 تُرمجت بل علمية، نظرية أ فاكر حمض تكن مل عظمية ليةمثا ومقاصد أ هداف من ذكل وغري رقابهتم، يف والتشدد والعامل

ىل الواقع يف  .العامثنية اخلالفة حىت بعدها وما الراشدة اخلالفة مث النبوة عهد منذ ملموسة حقائق اإ

ل النبيةل مقاصده وُُيقق الفعال دوره ييُؤد أ ن يف ينجح أ ن املُحمك النظام لهذا يكن ومل     خصائص من به متتع ملا اإ

 ول فئةً  ُُتامل ل مطلقة فعدالته العداةل هجة مفن نواح؛ عدة من الوضعية الاقتصادية ال نظمة بقية عن مزيته قوماتوم

 مصلحة حلساب راحجة مصلحة تُغفل ول مصلحة عىل مفسدة تُقدم ل حكمية   فهي  فلسفته هجة ومن أ حًدا، حُتايب

 للك صاحل عام   فهو معوميته هجة ومن املاكن، أ و الزمان بتغري رييتغ ول يتبدل ل اثبت   فهو دوامه هجة ومن مرجوحة،

 احلدود يلزتم فهو فعاليته هجة ومن شيئًا، يُغفل ل احلياة جوانب بلك حميط  غن   فهو مشوهل هجة ومن شعب، ولك جممتع

نظمة خالفًا - جمدية غري وفلسفات مربرة غري تساؤلت يف مبالغة دون فهيا البحث اجلائز املُفيدة العملية  الاقتصادية لل 

 الشعوب حياة عن املنفصةل الواقع عن البعيدة اجلدلية والسفسطـة اخليالية الفروض عىل مهنا كبري جزء يف القامئة الوضعية

ىل اس تطاع ما نواهيه وُتنب أ وامره امتثل ملن بُد ول السعادة طريق فهو أ ثره هجة ومن ،-  .سبياًل  ذكل اإ

 قواعده ولك أ خالقية، وأُسس عقدية، ُأسس: اُلسس من نوعني عىل يقوم الاقتصادي النظام هذا فاإن احلقيقة ويف   

منا ذكل بعد ومسائهل وأ حاكمه  املنظومة بني اجلوهري الفارق يُمثل وهذا علهيام، بناء أ و النوعني هذين عن فرع   يه اإ
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ذ ديثة،احل العرصية القومية ادلوةل ويف الإسالمية، ادلوةل يف الاقتصادية  وأ خالقية عقدية ُأسس عىل ال وىل يف قامت اإ

ل تقم فمل الثانية يف أ ما الاقتصادية، وقواعدها أ حاكهما يف ُمؤثرة  أ و ادلينية للنواح اعتبار أ دىن دون والرحبية املادية عىل اإ

 املُجمتع أ فراد بني خاليقال   الرتابط عىل احلفاظ عوامل أ مه من اكنت الاقتصادية القواعد أ ن هذا عىل وترتب ال خالقية،

فساد عوامل أ مه القومية ادلوةل يف اكنت حني يف الإسالمية، ادلوةل يف  القمي لإضعاف سبب وأ كرب ال فراد بني العالقات اإ

ىل أ دى كام اخلُلقية،  مهش ته بيامن الإسالمية، ادلوةل يف فاعاًل  الوقت ذات ويف مس تفيًدا عضًوا والضعيف الفقري بقاء اإ

.احلداثية القومية ادلوةل يف الاقتصادية املنظومة لهتمتهوا وطحنته

 العقدية: ال سسأ وًل: 

، وقد أ كد عز وجل هذا املعىن تعاىلبه، فاملال يف حقيقته مكل هلل  الإنسانتتعلق بوظيفة املال وعالقة  ال سسوهذه    

{ِهنَِّللَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما ِفييف كتابه حيث قال: }
2

{َوِللَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما َبْيَنُهَما، وقال: } 
3
 ،

ل خليفة هل يف أ رضه، ُمؤمت وما ه الإنسانو  عنه يف الترصف فيه حلساب اُلمة،  ن عىل ما حتت يده من ماهل، نئباإ

{ا َجَعَلُكْم ُمْسَتْخَلِفيَن ِفيِهَوَأْنِفُقوا ِممَّ: }تعاىلفمتلكه هل يُعترب متلاًك جمازًًي مؤقتًا، قال 
4

َأْنَشَأُكْم ِمَن اْلَأْرِض  وُه، وقال: }

{َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها
5

الَِّذي َجَعَلُكْم َخَلاِئَف اْلَأْرِض َوَرَفَع َبْعَضُكْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيْبُلَوُكْم ِفي َما  وَوُه، وقال: }

{ آَتاُكْم
6
.

ذ يه أ صل لك  وليست نيابة ابملعىن الفقهي  أ  وهذه النيابة     القانوين، بل يه نيابة رشعية لها خصائصها اليت تُمزيها، اإ

، منحة تُعط  النائب حرية الترصف يف أ خرى نيابة، ل هنا تنعقد بني العبد والرب، فهي  منحة من هجة وفريضة من هجة

اء ُتاه املنوب عنه بوظيفة اخلالفة ورشوطها اليت توجب خريات ال رض، وحق المتتع برثواهتا، وفريضة تفرض عليه الوف

نصاف واس تقامة، فال يظمل ول يغدر  عامر ال رض ومناهئا، وتوزيع ثرواهتا بعداةل واإ اس تخدام هذه اخلريات واملُقدرات يف اإ

 حقها.للجامعة  يول ُيتكر ول يغش ول خيون، ول يأ لك مال الناس ابلباطل، ويُعط  لك ذي حق حقه، ويُؤد

يمتتع ابحلُرية يف المتكل، لكنه ُمقيد بأ ن يكتسب ما متكل ابل ساليب والُطرق املرشوعة، وهل ُمطلق احلرية يف  الإنسانف   

عنه يف  نه خليفة عن هللا يف ال رض نئبمة، ومبا أ  يُضعف به ال   و، لكنه ُمقيد بأ ل يطغى به عىل غريه أ  رأ س املالتكوين 

ول أ مام امجلاعة أ يًضا، اليت متكل ؤ عن ترصفه فهيا، ومس تعاىلول أ مام هللا ؤ مس وب امجلاعة، فهالترصف يف خرياهتا حلسا

 احلق يف مراقبته وحماسبته.

ابملال هل أ مهيته الكربى يف حتديد وظيفته يف الإسالم، فاملال ليس غاية يف حد  الإنسانوهذا التوصيف لطبيعة عالقة    

وس يةل: وذاته، بل ه
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 ىللفرد وس يةل ا وفه استيفاء حاجاته الرضورية يف احلياة، وحتقيق السعادة والسالمة والاطمئنان، ذلكل حث  اإ

الرشع عىل السع  يف العمل، ورغب يف الكسب احلالل، ومضن حق الفرد يف المتكل وأ حاطه بس ياج من العقوابت 

الصارمة اليت متنع التغول عليه. 

 مصاحلها املشرتكة، ودفع ُمهددات أ مهنا وسالمهتا، ذلكل فُرضت أ نظمة  ووس يةل امجلاعة لإقامة نظام صاحل، وحتقيق

ل به. االنفقات الواجبة، واملُس تحبة، والتوارث، والزاكة اليت اعُتربت ركن يف الإسالم ل يقوم ادلين اإ

وهذه الوظيفة ذات بُعدين:    

بُعد دنيوي ُمتعلق ابلنفع والانتفاع خبريات ال رض وثرواهتا. -

نفاذ أ وامر هللا وبُعد  -  يف ماهل. -املاكل احلقيق   - تعاىلرشع  ُمتعلق ابإ

 وغري أ ن هذين الُبعدين لهذه الوظيفة يتداخالن بشلك كبري جًدا، بل يف احلقيقة ل يُمكن فصلهام عن بعضهام، وهذا ه   

 .الاقتصاديةعن غريه من ال نظمة  الإساليمجوهر متزي وظيفة املال يف النظام 

النظرة العميقة لوظيفة املال يدق الإسالم معوهل لهدم الرأ ساملية املُحابية للفرد عىل حساب امجلاعة، والش يوعية وهبذه    

ل تُسقط من حساهبا مصلحة الفرد، ول هُتمل أ يًضا مصلحة  ةالإسالميفالرشيعة ، ملُحابية للجامعة عىل حساب الفردا

لتطغى  -امجلاعية  والفردية أ   -نصاف، ول ترتك العنان لإحدى املصلحتني امجلاعة، فهي  تُقيد هذه وتكل بقيود العدل والإ 

ى، ويه هبذا حُتقق التوازن الصحيح بني الفرد وامجلاعة.خر ال  عىل 

ومن مظاهر اعتبار املصلحتني يف الرشع:   

يِف ثاََلٍث: يِف  7ْسِلُموَن رُشاََكءُ املُ »كفاةل امللكية العامة للمنافع املشرتكة يف احلياة، لقول النيب صىل هللا عليه وسمل:  (1)

َّار  َواملَاِء َوالن
ِ
«اللََكَ

8
َّارُ »، وقوهل:  ُ َوالن «ثاََلث  َل يُْمنَْعَن: املَاءُ َواللََكَ

9
.

ْيَنُكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َب: }تعاىلكفاةل ُحرية الكسب وحتصيل املال ابلطرق الرشعية، قال  (2)

{ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم
10

بالًء وُمصيبة لزاًما عىل  الفقر يعترب ،برمغ رعايته للفقراء ،، بل الإسالم

شاه وجيهتد يف التخلص منه بأ نواع النشاط الاقتصادي املرشوع، فاملال عصب احلياة ول تهنض اُلمم اأ ن يتح الإنسان

ما »وتكون عزيزة هميبة اجلانب بدونه، ذلكل اكن من أ كرث دعاء النيب صىل هللا عليه وسمل التعوذ من الفقر، واكن يقول: 

لك أ حد  طعاًما قط خرًيا من أ ن يأ لك من معل يده  »أ 
11

اكن أ حصاُب رسول »:  عهناأ م املؤمنني عائشة ريض هللا ت، وقال

اَل َأنْفُ   «ِسهِمهللا صىل هللا عليه وسمل مُعَّ
12
.

قرار منظومة ُكربى للكفاةل والنفقات الواجبة واملُس تحبة، ول ُأابلغ حني أ قول بأ ن تفعيل هذه املنظومة وتوس يع  (3) اإ

العامل ال ول لتقويض التوسع الرأ ساميل، وترممي ال عراض اجلانبية السلبية اليت ُُيدهثا، وحترير املُسلمني من  ونطاقها ه

 دي الغريب.ِربْقَة الاس تعامر الاقتصا
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رم احتاكر السلع، ل ن درء املفاسد ُمقدم عىل جلب التعسف يف اس تعامل احلق، ومنه حرم الاس تغالل، وح َمنع (4)

 »ل رضر ول رضار»املنافع، قال النيب صىل هللا عليه وسمل: 
13

حقه مرهون بأ ل يتعسف يف  الإنسان، فاس تعامل 

 ة العائدة من ورائه.اس تعامهل وأ ل يُسبب لغريه رضًرا أ كرب من املصلح

«ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم ِإنَّ »أ صل العصمة يف ال موال، لقول النيب صىل هللا عليه وسمل:  (5)
14
. 

 وتطبيقًا ذلكل:    

 لَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرَِّبا َلا َيُقوُموَن ِإلَّا َكَما َيُقوُم ا: }تعاىلقال هللا رم الراب بلك صوره، ح

ََة  ِمْن َربِِّه َفاْنَتَه  َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا َوَأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا َفَمْن َجاَءُه َم  إل ْوِع

{  اَد َفُأوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَناللَِّه َوَمْن َع
15

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوَذُروا َما َبِقَي ، وقال عز وجل: }

َِْلُموَن َوَلا َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َو ،َبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَنِمَن الرِّ ِإْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم َلا َت

ََْلُموَن { ُت
16
.  

   ذنه، قال النيب صىل هللا عليه وسمل: وأ ل ابإ لَّ »مر بعدم الترصف يف مال الغري اإ
ِ
ء  ا لُّ ِلْمرٍِئ ِمْن َماِل َأِخيِه ََشْ َل َُيِ

 «.ِبِطيِب نَْفٍس ِمنْهُ 

 اْلُحكَّاِم ِلَتْأُكُلوا  إل َوَلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها : }تعاىلبغري حق، قال  ومنع أ لك أ موال الناس

{ َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس ِباْلِإْثِم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن
17

{ ِبَما َكَسَبا َنَكاًلا ِمَن اللَِّه َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما َجَزاًء، }
18
. 

نسان بأ لك حق من  ظبل شددت الرشيعة عىل هذا ال صل بأ غل    ذا ما تدنست نفس اإ أ نواع التحرمي والتجرمي، فاإ

ل أ ن يرد ذكل احلق  وحقوق الناس املالية أ   ىلاملادية، فال يُطهره من ذكل ادلنس اإ ذمته منه،  يس تربئصاحبه، وأ ن  اإ

ل اس تح  أ مام هللا وأ مام امجلاعة. ولؤ ، واس تحق العقوبة وال ذى من اجملمتع، ابعتباره مستعاىلق اذلم واملقت من هللا واإ

ىلبه، يُؤدي  الإنسانكام أ ن هذا التحديد لوظيفة املال، وطبيعة عالقة     ويه املساواة  نتيجة رشعية يف غاية ال مهية اإ

نتاجالاجامتعية املتعلقة ابمللكية والعمل و ية والواجبات الإنسان بني البرش يف احلقوق  نسان الإ  يف، فاس تخالف هللا لالإ

ال رض عام يف البرش ل خيتص به فريق دون غريه، ل ن الناس لكهم عباد هللا، وتسخري ال رض وسائر الكون هلم مجيًعا 

نافعه بقدر اس تطاعته الاس تخالف فيس تفيد لك مهنم من تسخري الكون مل  ةدون ختصيص، مث مه يتفاوتون يف أ مان

 وطاقته وحبسب هُجده وقدرته.

 ال خالقية: ال سساثنًيا:  

ن النظام     لُك  متاكمل ونس يج متشابك يشد بعضه بعًضا ويعمتد بعضه عىل بعض، نظام متناسق تتحد  الإساليماإ

ل ابلإحاطة بلك جوانبه،  معانيه وتصب مجيعها يف سعادة البرشية ورعاية مصاحلها، فال تُدرك حمكه ول تُفهم غاًيته اإ

ىلوالنظر  لك أ جزائه، ذلا اكن خامت ال دًين وأ يرسها وأ مشلها، فدائرة الاقتصاد ل تنفصل عن دائرة ال خالق ول الترشيع  اإ
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 ال وىلول الاجامتع، وبقدر تواصل هذه ادلوائر وتداخلها وحتققها يف اجملمتع تتحقق سعادته وهنضته، كام حدث يف القرون 

 الم.لالإس

نسان فقط، أ ما الاقتصاد  الاقتصاديةذكل أ ن ال نظمة     خياطب لك  وفه الإساليمالوضعية حتمك السلوك اخلاريج لالإ

اكن متعلقًا ابلنواًي واملقاصد وال فاكر، غري أ ن العقاب  و، سواء اكن ممتثاًل يف السلوك الظاهري، أ  الإنساينأ نواع النشاط 

 .الإنساينيشمل نوع  النشاط  يوخر ال  ا ابلسلوك الظاهري، والعقاب ادلنيوي يقترص عىل ما اكن متعلقً 

مع العقيدة ومع مبادئ ال خالق والقمي وال داب من أ مه أ س باب تعزيز ماكنة هذه  الاقتصاديةتاكمل القواعد ذلا اكن    

ىليدعومه  وعىل حن االقواعد يف نفوس اخملاطبني هب لفهتا والتحايل علهيا والهترب من احرتاهما، ويُقلل من جسارهتم عىل خما اإ

 هتذيب النفس البرشية، وُمدافعة نوازعها عن الاجنذاب لالحنراف والفساد. اإىل يؤدت اأ حاكهما، ل هن

 الاقتصاديةختلف رضر ما عهنا، فالقاعدة  واحملظورة ل تتوقف عىل رضا أ طرافها أ   الاقتصاديةوذلكل فاملعامالت    

عىل غرض رعاية مصاحل أ طرافها، ابعتبار أ ن  وس ال خالق الفاضةل، ل ن غرض حاميهتا يعلاحملظورة توجه ِقبل لك ما مي

الغرض ال ول يتعلق ابملصاحل املشرتكة والنظام العام للُمجمتع، والرتايض بني ال طراف ل جيعل الفاسد صاحلًا ول ُُيل ما 

الغري مرشوعة اكلبغاء وبيع املُسكرات، بغض النظر  ةالاقتصاديال نشطة  تُحرم، ل جل ذكل ُمنع الراب بشلك قاطع وُمنع

قرار هذه ال نشطة، ل ن التساهل يف شأ هنا يُؤدي  حتلل ال خالق،  اإىلعن رضا طريف املعامةل، ول ُسلطان للحامك يف اإ

 وفساد املُجمتع واختالل أ منه ونظامه.

 :يظهر من هجتني الاقتصاديةوهذا ال ساس ال خاليق للقواعد    

يقاظ الضمري  الاقتصادية: تأ ثري ال خالق يف املُعامالت وىلال      ذ يه من أ شد عوامل اإ  يف املعامةل، الإنساينذاهتا، اإ

 وحتقيق الرقابة اذلاتية للنفس عىل سلوكها.

ذ مناط اجلواز واملنع يف االإنسان للقمي ال خالقية وال داب  الاقتصاديةالثانية: حامية القواعد     ملعامالت ية بنصوص فعاةل، اإ

حياء ال خالق الفاضةل.  اإ

 :مفن مظاهره الاقتصاديةفأ ما تأ ثري ال خالق يف املعامالت    

، فَيَْأِِتَ ل   «:ابلس تعفاف والاس تغناء عن سؤال الناس، قال النيب صىل هللا عليه وسمل ال مر (1) ْن يَْأُخَذ َأَحُدمُكْ َحبهَْلُ

ْزَمِة اْلَحَطِب عىََل َظهْرِِه فَيَِبيعَهَ َّ حِبُ ُه، َخرْي  هَلُ ِمْن َأْن يَْسَأَل الن ُ هِبَا َوهْجَ «َمنَُعوهُ  واَس َأْعَطْوُه أَ ا، فَيَُكفَّ اَّللَّ
19
. 

ِإنَّ : }تعاىل، والهني  عن الكذب واخلداع يف املعامالت وتنفيذ الالزتامات، قال ةاحلث عىل الزتام الصدق وال مان (2)

{َأْهِلَها إل َناِت اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْلَأَما
20

َفِإْن َأِمَن َبْعُضُكْم َبْعًضا َفْلُيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتُه َوْلَيتَِّق ، وقال عز وجل: }

{ اللََّه َربَُّه
21

َّا»، وقال صىل هللا عليه وسمل:  نَا فََليَْس ِمن « َوَمْن َغش َّ
22

« املكر واخلديعة يف النار»، وقال: 
23

، قال قتادة 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة عن َتَراٍض : }تعاىلهللا يف تفسري قول هللا رمحه 
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{ِمْنُكْم
24
ث أ ن):   التاجر  التجارة رزق من رزق هللا، وحالل من حالل هللا ملن طلهبا بصدقها وبرها، وقد ُكنا حُندَّ

( ال مني الصدوق مع الس بعة يف ظل العرش يوم القيامة
25
. 

 والغلط أ   والإكراه أ   والغنب أ   والتدليس أ   وحصة العقود والالزتامات مرهونة بأ ل تكون مشوبة بعيوب الغش أ   اإنومنه ف   

 العيوب اخلفية.

نظار املدين املُعرس، و  (3) َوِإْن : } تعاىللثقل ادلين عىل املدين، قال هللا حُبسن املُطالبة واقتضاء ادليون، مراعاًة  ال مراإ

ََِرة   وَكاَن ُذ { َمْيَسَرٍة َوَأْن َتَصدَُّقوا َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن إل ُعْسَرٍة َفَن
26
. 

ُتْم َوِزُنوا ِباْلِقْسَطاِس َوَأْوُفوا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْل: }تعاىلحُبسن الوفاء، والهني  عن تطفيف املوازين والغش، قال هللا  ال مر (4)

{ اْلُمْسَتِقيِم َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًلا
27

َوِإَذا  ،ٱلَِّذيَن ِإَذا ٱْكَتاُلوا َعَل  ٱلنَّاِس َيْسَتْوُفوَن  َوْيل  ِلْلُمَطفِِّفيَن، وقال عز وجل: }

{  وََّزُنوُهْم ُيْخِسُروَن وَكاُلوُهْم َأ
28

 «.اكتالوا حىت تس توفوا»ه وسمل: ، وقال النيب صىل هللا علي

ابلعتدال والتوسط يف املعاش بال  ال مرح والتقتري يف النفقة، و ارساف، ويف املقابل الهني  عن الشالهني  عن الإ  (5)

{ اًماَوالَِّذيَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَو: }تعاىلاإارساف ول تقتري، قال هللا 
29

َوُيْؤِثُروَن ، وقال: }

{ َكاَن ِبِهْم َخَصاَصة  َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَنوَأنُفِسِهْم َوَل ٓ  َعَلٰ 
30
. 

حامية  و، فيتعلق بتأ ثري عكيس للوجه السابق، وهالإساليموأ ما الوجه الثاين اذلي يُظهر ال ساس ال خاليق لالقتصاد    

 ية بنصوص فعاةل، ومن مظاهر ذكل:الإنسان للقمي ال خالقية وال داب  الاقتصاديةواعد الق

ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم : }تعاىلفرض الزاكة، وحتديد ُمس تحقهيا، قال  (1)

{يَن َوِفي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة ِمَن اللَِّهَوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِم
31
 . 

الغري أ خالقية، كتحرمي التنجمي والبغاء وبيع السلع املُحرمة اكمخلر واخملدرات واخلزنير،  الاقتصاديةحظر ال نشطة  (2)

ورُشعت ل جل منعها أ شد وكذكل ُحرمت طرق الكسب غري الرشعية اكلغصب والهنب والاحتيال والرسقة والإكراه، 

 العقوابت.

ىلأ حب عباد هللا »ُمتعدية النفع، قال النيب صىل هللا عليه وسمل:  الاقتصاديةالإعالء من شأ ن ال نشطة  (3) هللا  اإ

نسان أ   وما من ُمسمل يزرع زرعًا أ  »، وقال: «أ نفعهم لعباده ل اكن هل به صدقة ودابة أ   ويغرس غرًسا فيأ لك منه اإ  ،«طائر اإ

النوعية، وُحظرت ال نشطة اليت  الاقتصاديةعت ال نشطة التجارية والصناعية والزراعية وغريها من ال نشطة وذلكل رُش 

 الراب(.تقوم عىل استامثر املال ذاته عن طريق الإقـراض )

قرار نظام احلجر عىل املُفلس عندما يصري املدين عاجًزا عن الوفاء بديونه ويتوقف عن ادلفع. (4)  اإ

ل من حرصها  ةالإسالمييعة فاهامتم الرش     ابجلانب ال خاليق، وجعل القمي ال خالقية أ ساًسا لنظاهما الاقتصادي ليس اإ

 ية للمجمتع عىل ُأسس سلمية من هجة وقوية من هجةالإنسان يف العالقات  الاقتصاديةالبالغ عىل أ ن تتكون الروابط 



13 

©.The International Journal of Research and Scientific Meditation 

فياًل بتحقيق هنضة حقيقية وتمنية شامةل ل يُضار مهنا ضعيف ، فينشأ  نظام اُلمة الاقتصادي قوًًي متينًا مامتساًك ك أ خرى

 ول ُُيرم مهنا فقري.

1
(.50سورة املائدة: ال ية ) 
2
(.120سورة املائدة: ال ية ) 
3
(.17سورة املائدة: ال ية ) 
4
(.7سورة احلديد: ال ية ) 
5
(.61سورة هود: ال ية ) 
6
(.165سورة ال نعام: ال ية ) 
7
مه من لفظة الرشكة بني الناس: بيان أ صل الإابحة واملساواة بني الناس يف الانتفاع(.(: )ومراد255/  7قال الرسخيس يف املبسوط ) 
8
(، وابن أ يب شيبة 150/  6(، والبهيق  يف الكربى )364/  5) / الإجارة(، وأ محد يف مس نده 3477داود يف سننه )و أ خرجه أ بحصيح:  

حديث رجل من أ حصاب النيب صىل هللا عليه وسمل.( من 57/  20نعمي يف معرفة الصحابة ) و(، وأ ب7/  5يف مصنفه )
9
( الكهام من حديث أ يب هريرة ريض هللا عنه.153/ الرهون(، وابن اجلارود يف املنتقى ) 2473حصيح: أ خرجه ابن ماجة يف سننه ) 
10
(.29سورة النساء: ال ية ) 
11
مام البخاري يف حصيح:   ْقدم ريض هللا عنه./ البيوع ( من حديث املِ  2072حصيحه ) أ خرجه الإ
12
مام البخاري يف حصيح موقوف:   / البيوع (. 2071حصيحه ) أ خرجه الإ
13
 مس نده يف والشاَش ،(5/326) مس نده يف وأ محد ،(ال حاكم/2340) ُسننه يف ماجه ابن أ خرجه: وشواهده طرقه مبجموع حصيح 

 عليه هللا صىل النيب عن عنه هللا ريض الصامت بن ُعبادة حديث من مجيعهم( 10/133 ،6/156) الكربى يف والبهيق  ،(2/242)

س نادٍ  وسمل، مام قال: عنه هللا ريض الصامت بن ُعبادة أ بيه جـد عن ُعبادة بن الوليد بن ُيىي بن اإحساق طريق من( منقطع) ابإ  الإ

 وقال ،(الهتذيب هتذيب 1/224)( حمفوظة غري أ حاديثه عامة: )عدي ابن وقال ،(يُدركه مل: )املزي وقال ،(ُعبادة يلق مل: )البخاري

 جزم وكذكل ،(عبادة يُدرك مل ضعيف،(: )4/202) ُسننه يف ادلارقطن وقال ،(ُمرسل ُعبادة عن(: )235 ،6/154) ُسننه يف البهيق 

دراكه بعدم  .(الاحل جمهول وهو عبادة عن أ رسل: )وقال( 1/103) التقريب يف جحر ابن احلافظ وقال ،(1/204) املزيان يف اذلهيب اإ

 ابن حديث من مجيعهم( 9/498) الكبري يف والطرباين ،(1/313) مس نده يف وأ محد ،(ال حاكم/2341) ُسننه يف ماجة ابن وأ خرجه

س نادٍ  مرفوعًا، عهنام هللا ريض عباس  ُعيينة وابن حنيفة وأ بو ُجبري بن سعيد اهتمه مرتوك،: اجلُعف  يزيد بن جابر فيه( جًدا ضعيف) ابإ

 .(الهتذيب هتذيب 45: 2/41) ابلكذب وغريمه واجلوزجاين معني وابن سلمي أ يب بن وليث وأ بوب

س نادٍ  مرفوعًا، أ يًضا عهنام هللا ريض عباس ابن حديث من( 5/407) ُسننه يف وادلارقطن ،(4/397) مس نده يف يعىل أ بو وأ خرجه  ابإ

براهمي فيه( ضعيف) سامعيل بن اإ  به، ُيتج ول حديثه يكتب بقوى ليس(: )2/83) لتعديلوا اجلرح يف حامت أ بو قال: حبيبة أ يب بن اإ

 .(ضعيف(: )6/249) اللسان يف جحر ابن احلافظ وقال ،(احلديث منكر

س نادٍ  موقوفًا، عهنام هللا ريض عباس ابن حديث من( 9/427) الكبري يف الطرباين ورواه  احلجاج بن محمد بن أ محد فيه( جًدا ضعيف) ابإ

ىل أ محد من ابلضعف خصوا رشدين بيت أ ل: )وقال( كذبوه: )عدي ابن قال: املرصي رشدين بن  مع حديثه يكتب ممن وهو رشدين، اإ

( ضعيف: )اذلهيب وقال ،(كذاب: )صاحل بن أ محد وقال ،(فيه تلكموا ملا عنه أ حدث ومل منه مسعت: )حامت أ يب ابن وقال ،(ضعفه

س ناده ويف ،(اللسان 4/558 ،595: 1/594)  .(اللسان 3/481) وغريهام وادلارقطن عدي ابن ضعفه :صالح بن روح أ يًضا اإ

 الضعف من أ يًضا ختلو ل ويه الشاهد، حمل فهيا ليس مرفوعًا، عهنام هللا ريض عباس ابن عن ُأخرى طرق من مروية قصة وللحديث

.الشاهد حمل من خللوها ذكرها عن أ عرضت لكن والإعالل،
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 يف وادلينوري ،(6/69) الكربى يف والبهيق  ،(2/57) ُمس تدركه يف واحلامك ،(5/408 ،4/51) ُسننه يف ادلارقطن أ خرجه واحلديث

 أ خرجه فامي النصييب معاذ بن عبداملكل اتبعه عبدالرمحن، أ ىب بن ربيعة بن عامثن بن محمد بن عامثن طريق من مجيعهم( 7/259) اجملالسة

 أ بيه عن املازين ُيىي بن معرو عن ادلراوردي محمد بن عبدالعزيز عن( كلامل وعبد عامثن) والكهام ،(20/159) المتهيد يف عبدالرب ابن

: جحر ابن احلافظ وقال ،(الومه حديثه عىل الغالب: )عبداحلق فقال: محمد بن عامثن فأ ما مرفوعًا، عنه هللا ريض اخلُدري سعيد أ يب عن

 2/665) أ عرفه ل: اذلهيب وقال ،(حاهل يُعرف ل: )القطان ابن فقال: معاذ بن عبداملكل وأ ما ،(اللسان 409: 5/408( )ضعيف)

 .(املزيان

 معرو عن مجيعهم( 10/133 ،157 ،6/70) الكربى يف والبهيق  ،(224) مس نده يف الشافع  وعنه ،(2/745) املوطأ   يف ماكل ورواه

 حديث من أ حص وهو عنه، هللا ريض سعيد أ يب ذكر فيه ليس مرساًل، وسمل عليه هللا صىل النيب عن أ بيه عن املازين ُيىي بن

 سعيد أ يب طريق من( يصح ل) فاحلديث وعليه ،(الإرسال فيه واملشهور(: )5/68) التحقيق تنقيح يف الهادي عبد ابن قال ادلراوردي،

 .الإرسال فيه والصواب مرفوعًا، عنه هللا ريض اخلُدري

س ناده مرفوعًا، عنه هللا ريض هريرة أ يب حديث من( 5/408) ُسننه يف ادلارقطن وأ خرجه  عياش بن بكر أ يب طريق من( ضعيف) ابإ

 وعيل القطان ُيىي واكن منري، بن عبدهللا بن محمد فضعفه: عياش بن بكر أ يب فأ ما عنه، هللا ريض هريرة أ يب عن أ بيه عن عطاء ابن عن

 عطاء ابن وأ ما ،(الهتذيب هتذيب 33: 12/31) (منه غلطا أ كرث أ حد ش يوخنا يف يكن مل: )نعمي أ بو وقال فيه، الرأ ي يُسيئان املدين بن

 وقال والنسايئ، زرعة وأ بو معني ابن وضعفه الرزاق وعبد ُيىي فرتكه: عياش ابن عنه يروي اذلي رابح أ يب بن عطاء بن يعقوب فهو

مام  .(الهتذيب هتذيب 11/344( )ابملتني ليس: )حامت أ بو وقال ،(احلديث منكر: )أ محد الإ

س نادٍ  وسمل، عليه هللا صىل النيب عن عنه هللا ريض املنذر عبد بن لُبابة أ يب حديث من( 1/294) املراس يل يف داود أ بو وأ خرجه  ابإ

 يشهدها مل وسمل عليه هللا صىل النيب مع عنه هللا ريض لُبابة ل يب وقعت قصة ساق مث حبان بن واسع طريق من( منقطع ضعيف)

حسا بن محمد: أ يًضا س نده ويف قطًعا، واسع  .ابلتحديث يرصح ومل ،(التقريب 2/467) يُدلس صدوق: يسار بن قاإ

 من مجيعهم( 1/490) الصحابة معرفة يف نعمي وأ بو ،(2/101) الكبري يف والطرباين ،(4/55) واملثاين ال حاد يف الشيباين بكر أ بو ورواه

 محيد بن يعقوب طريق من( منقطع ضعيف) س نادٍ ابإ  وسمل، عليه هللا صىل النيب عن عنه هللا ريض القرظ  ماكل أ يب بن ثعلبة حديث

براهمي بن اإحساق عن اكسب بن  وابن النسايئ ضعفه: محيد بن يعقوب فأ ما عنه، هللا ريض ثعلبة عن سلمي بن صفوان عن مزينة موىل اإ

 اكنت.. أ نكرنها يثأ حاد مس نده يف رأ ينا: )داود أ بو وقال ،(احلديث يوصل: )العنربي عباس وقال غريمه، ووثقه حامت، وأ بو معني

براهمي بن اإحساق وأ ما ،(الهتذيب هتذيب 337: 11/336( )فهيا وزاد فأ س ندها مراس يل  ،(بقوي ليس احلديث منكر: )زرعة أ بو فقال: اإ

 ماكل أ يب بن ثعلبة يلق فمل سلمي بن صفوان وأ ما ،(التقريب 1/99( )الهتذيب هتذيب 1/187( )احلديث لني: )جحر وابن حامت أ بو وقال

ل الصحابة من أ حًدا ير مل: )داود أ بو قال عنه، هللا ريض  .(الهتذيب هتذيب 4/374( )برُس بن هللا وعبد ُأمامة أ اب اإ

س نادٍ  وسمل، عليه هللا صىل النيب عن عهنا هللا ريض عائشة املؤمنني أ م حديث من( 5/407) ُسننه يف ادلارقطن وأ خرجه  ضعيف) ابإ

حساق اكلشافع  وأ مئهتم كرباهئم لس امي احملدثني مجهور ابتفاق ابلوضع ُمهتم: الواقدي واقد بن معر بن محمد فيه( جًدا  بن وعيل راهوية بن واإ

 .(بغداد اترخي 21: 3/3( )الهتذيب هتذيب 326: 9/323) وغريمه معني بن وُيىي حنبل بن وأ محد املدين

س نادٍ  مرفوعًا، ًضاأ ي عهنا هللا ريض عائشة حديث من( 1/90) ال وسط يف الطرباين ورواه  رشدين بن أ محد فيه( جًدا ضعيف) ابإ

 .علهيام اللَكم مىض وقد فهيام، ُمتلكم: صالح بن وروح املرصي

س نادٍ  مرفوعًا، عهنا هللا ريض عائشة حديث من( 1/307) ال وسط يف أ يًضا ورواه   عن الراس يب ماكل بن معرو طريق من( ضعيف) ابإ

 جحر، وابن يعىل وأ بو نرص بن عيل وضعفه زرعة، وأ بو حامت أ بو فرتكه: ال ول فأ ما سربة، أ يب بن كرب أ يب عن مشمول بن سلامين بن محمد

 وذكره حامت، وأ بو النسايئ فضعفه: مشمول بن محمد وأ ما ،(التقريب 2/426( )الهتذيب هتذيب 8/84( )احلديث منكر: )عدي ابن وقال

 عليه يُتابع ل يرويه ما عامة: )عدي ابن وقال ،(احلديث منكر: )حزم ابن وقال اء،الضعف يف اجلارود وابن وادلوليب والسايج الُعقييل
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س ناًدا متنًا مام وقال واجلوزجاين، املدين وابن معني وابن والنسايئ البخاري فضعفه: سربة أ يب ابن وأ ما ،(اللسان 172: 7/171( )واإ  الإ

 .(الهتذيب 12/26( )احلديث يضع: )عدي وابن أ محد

س نادٍ  مرفوعًا، عهنام هللا ريض هللا عبد بن جابر حديث من( 5/238) ال وسط يف طرباينال ورواه  بن محمد طريق من( ضعيف) ابإ

 .ابلتحديث يرصح ومل يُدلس، اكن وأ نه عليه اللَكم مىض: اإحساق

 ويه حممتل، ديثاحل طرق بعض يف فالضعف حال أ ي وعىل املتقدمة، احلديث طرق أ حسن يه ال خرية عنه هللا ريض جابر وطريق

ن يصح فاحلديث امجلةل، يف بعضها تعضد  .والس نة القرأ ن نصوص من عدة شواهد هل وأ ن لس امي طرقه، مبجموع هللا شاء اإ
14
مام البخاري يف حصيح:   مام مسمل يف حصيحه )1741حصيحه )أ خرجه الإ /القسامة واحملربني والقصاص وادلًيت( 1679/ احلج(، والإ

بَْكرة ريض هللا عنه.الكهام من حديث أ يب 
15
(.275سورة البقرة: ال ية ) 
16
(.279: 278سورة البقرة: ال يتان ) 
17
(.188سورة البقرة: ال ية ) 
18
(.38سورة املائدة: ال ية ) 
19
مام البخاري يف حصيح:   مام مسمل يف 2074/الزاكة( من حديث الُزبري بن العوام، وأ خرجه )1471حصيحه )أ خرجه الإ /البيوع( والإ

/الزاكة( الكهام خمترًصا من حديث أ يب هريرة ريض هللا عنه.1042حصيحه )
20
(.58سورة النساء: ال ية ) 
21
(.283سورة البقرة: ال ية ) 
22
 /الإميان( من حديث أ يب هريرة ريض هللا عنه.101مسمل يف حصيحه )أ خرجه الإمام حصيح:  

رادة أ نه ليس عىل املةل؛ للُمبالغة فتح الباري( : ) 197/ 12قال احلافظ ابن جحر رمحه هللا ) أ ي عىل طريقتنا، وُأطلق اللفظ مع احامتل اإ

عند كثري من  ال وىليف الزجر والتخويف(، ل ن من حق املُسمل عىل املُسمل نرُصته وحاميته وعدم خداعه والقتال دونه، ذلكل اكن 

ذا فُهم منه  وويهل أ  السلف يف تفسري هذا احلديث ومثهل؛ اإطالق لفظ اخلرب من غري تعرض لتأ   رصفه عن ظاهره، ليكون أ بلغ يف الزجر اإ

أ نه ليس عىل مةل الإسالم من فعل ذكل.
23
عبد هللا القضاع   و/احلظر والإابحة(، وأ ب5559(، وابن حبان يف حصيحه )37/ 2حصيح لغريه: أ خرجه الطرباين يف معجمه الصغري ) 

( مجيعهم من حديث 207بكر بن ش بيب القطيع  يف جزء ال لف دينار ) ووأ ب (،4/189نعمي يف احللية ) و(، وأ ب1/175يف مس نده )

س ناده حسن ل جل عامص بن هبدةل املعروف اببن أ يب النجود، فاإن حديثه ل يرتق  عبد هللا بن مسعود ريض هللا عنه،  ىلواإ درجة  اإ

.لكن احلديث هل شواهد ترفعه للصحة الهتذيب(، 5/35الصحة )
24
 (.29ية )سورة النساء : ال   
25
(.5/263(، والبهيق  يف الكربى )4/33حسن عن قتادة رمحه هللا: أ ورده الطربي يف تفسريه ) 
26
 (.280سورة البقرة: ال ية ) 
27
 (.35سورة الإارساء: ال ية ) 
28
 (.3: 1سورة املُطففني: ال ًيت ) 
29
 (.67سورة الفرقان: ال ية ) 
30
 (.9سورة احلرش: ال ية ) 
31
 (.60) سورة التوبة: ال ية 
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 االقتصاد واملالية     

 

بالمغرب: مطلب مجتمعي وضرورة اقتصادية ةاإلسالميالمصرفية      

 د. عبد المهيمن حمزة  

 

أستاذ قانون التجارة واألعمال   

اعيةواالجتم االقتصاديةكلية العلوم القانونية و  

المغرب –جامعة محمد الخامس بالرباط   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ملخص

س نحاول يف هذه الورقة البحثية اليت حتمل عوان "    

املرصفية الاسالمية ابملغرب مطلب جممتع  ورضورة 

و اقتصادية" الوقوف عىل ُتربة املغرب يف التحول حن

دماج  وما  ،املرصفية الإسالمية يف النظام البنيكاإ

ىلاعرتضته من معيقات أ دت  هذا الرفض اللك  ل  اإ

املطلب يف مرحةل أ وىل، وحالت دون جناحه يف مرحةل 

اثنية بعد السامح للبنوك التقليدية بتسويق بعض 

املنتجات البنكية البديةل، لنتحدث يف ال خري عن  أ فاق 

قرار قانون يسمح بتأ سيس البنوك  هذا الإدماج بعد اإ

الإسالمية وما ميكن أ ن ُيققه هذا الورش من فوائد 

 اقتصادية.

  :ت مفتاحيةلكام
 -الاستامثر -الراب  -منتجات بديةل  -املرصفية الاسالمية 

  .الاس تبناك
 

Abstract:  

 

   In this research paper, we will shed light on the 

difficulties that faced the process of incorporating 

Islamic banking in the Moroccan banking system. 

We will also highlight the obstacles that led to its 

utter rejection at the first stage and that impeded 

its success at the second stage after allowing 

conventional banks to market some alternative 

banking products. At the end, we will underline the 

prospects of this incorporation after the adoption 

by the Moroccan Parliament of a law allowing for 

the establishment of Islamic banks. 

Keywords:   

Conventional banks, Difficulties, Market, Some 

alternative banking. 
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واعمتد يف ذكل عىل س ياسة تدرجية انطلقت من ُتربة تسويق املنتجات  ةالإسالميلقد فتح املغرب ورش املرصفية    

اليت اعرتضهتا و  2007بتارخي فاحت ش تنرب 2007 /و/33البديةل دلى البنوك التقليدية مبوجب توصية وايل بنك املغرب رمق 

دماج املرصفية  وتدشني مرحةل جديدة يف مسار التحول حن وعدة معيقات حالت دون جناهحا، لتتجه احلكومة املغربية حن اإ

قرار قانون رمق  ةالإسالمي يف  ةيتعلق مبؤسسات الئامتن والهيئات املعترب  103-12يف النظام البنيك املغريب، وذكل بعد  اإ

حمكها
1

حداث البنوك التشاركية .، واذلي من أ مه م   س تجداته التنصيص عىل اإ

مطلبا ملحا للمجمتع املغريب ولبعض الهيئات املدنية وال اكدميية والس ياس ية، حيث  ةالإسالميوقد اكن ورش املرصفية    

ىلتنطلق ال صوات ادلاعية  قرار املرصفية  اإ ، كام نصت ابملغرب من املرجعية ادلينية لدلوةل اليت يه الإسالم ةالإسالمياإ

2011ها دس تور أ خر  عىل ذكل لك ادلساتري اليت عرفها املغرب اكن
2

نشاء البنوك  حق  وه ةالإسالمي، فاعتربوا أ ن اإ

نسان هل احلق يف أ ن يتعامل وفق معتقداته وقميه وأ خالقه، ومبا أ ن اجملمتع املغريب مسمل فهل احلق  للمجمتع املغريب، ل ن لك اإ

يف معامالهتا ةالإسالميذه املعتقدات وتنطلق من قواعد الرشيعة يف التعامل مع بنوك توازي ه
3
 . 

واترخييا اكن التسلمي يف املغرب بربوية القرض البنيك أ مرا مجمعا عليه من طرف النخبة املغربية، فلقد اكنت املناشري    

ىلالقضاة  ومن القرن العرشين تدع ال وىلالوزارية والظهائر السلطانية يف العقود  تحفظ عىل القرض البنيك الربوي ال  اإ

مضائه وتوثيقه ل نه من العقود والتعامالت الربوية  اليت توقع الفالحني املغاربة يف أ نواع من الضيق،  وحتهثم عىل عدم اإ

تأ سيس الصناديق الاحتياطية اليت صدرت بشأ هنا  ووالبديل اذلي طرحته دوةل امحلاية الفرنس ية يف املغرب وقتئذ ه

بعاد الناس عن اللجوء ظهائر خمتلفة القرض البنيك اإىل، والقصد من ذكل اإ
4
. 

ىلو  ما زال قانون الالزتامات والعقود املغريب يعترب أ ن اشرتاط الفائدة بني املسلمني ابطل ومبطل للعقد اذلي  ،غاية ال ن اإ

ي يتضمنه سواء منه عىل أ ن "اشرتاط الفائدة بني املسلمني ابطل ومبطل للعقد اذل 870يتضمنه حيث ينص الفصل 

ل ي خشص غريه يتخذ وس يطا هل"، وابلتايل يشلك هذا  وللمقرض أ   أ خر  أ ي نفع واختذ شلك هدية أ   وجاء رصُيا أ  

يف القرض  الإساليماحملرمة للراب، وتكريسا للحمك  ةالإسالميالفصل الزتاما من قانون الالزتامات والعقود بقواعد الرشيعة 

1913مكصدر مت الاعامتد عليه عند صياغة هذا القانون س نة  الإساليملفقه بفائدة، حيث يس متد أ صوهل من ا
5
.

لغاءه أ      تعطيهل سواء يف القواعد العامة  وونظرا ل ن هذا الفصل مازال قامئا، حبيث ل يوجد يف الترشيع املغريب ما يفيد اإ

نه وحسب موقف العديد من فقهاء القانون املغريب وأ   النصوص اخلاصة، فاإ
6
لزبناء البنوك المتسك ببطالن الفائدة ُيق  

ل اكن حمكها نقص التعليل املوازي لنعدامه استنادا عىل الفصل املذكور، وأ نه عىل احملمكة أ ن ُتيب عىل هذا ادلفع واإ
7
 ،

ىلأ ضف  اثرهتا تلقائيا ول 870ذكل أ ن مقتضيات الفصل  اإ ماكنية اإ طراف، مل يرثها ال  واملتعلقة ابلنظام العام تتيح للقايض اإ

رمغ أ ن احملامك غالبا ما تتحفظ يف هذه املسأ ةل وندرا ما اكنت تثري مسأ ةل عقود القرض املقرونة ابشرتاط الفائدة من تلقاء 
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نفسها
8

يض بأ نه لكام تعلق أ مر ت، فف  غالب احلالت يثار ادلفع من قبل أ طراف العقد، وهذا خيالف القواعد العامة اليت تق 

ل واكن المتسك به من قبل ال طراف اإىلعىل احملمكة أ ن تثريه من تلقاء نفسها دون احلاجة  ابلنظام العام اإ
9
. 

مناهضة الفوائد البنكية  ووعليه فاإن هذا الفصل اكن هل وقع كبري عىل توجه العديد من رجال القانون والقضاة املغاربة حن   

لغاء لك نص ةالإسالميفية واملطالبة ببطالهنا مما شلك دعام كبريا لل صوات املدافعة عن املرص  ، حيث متت املطالبة ابإ

حياء مقتضيات هذا الفصل ليصبح ه 870قانوين خمالف للفصل  ال صل اذلي  ومن قانون الالزتامات والعقود، مقابل اإ

ليه مجيع مواد القانون، خاصة يف ظل وجود مجموعة من البدائل والمتويالت البنكية اليت ميكن أ ن حتل حمل  حتتمك اإ

واملسامهة يف التمنية عىل مجيع مس توًيهتا  ةالإسالميوض الربوية لتقوم بنفس وظيفهتا المتويلية مع مراعاة قواعد الرشيعة القر 

نتاج والاس هتالك أ   وسواء يف الإساكن أ   والاستامثر الإ
10
. 

رادة س ياس ية عىل مس توى القرار لل     حتويل  وتوجه حنوهذا يتطلب يف نظرمه جرأ ة واس تعدادا عىل مس توى الترشيع واإ

ىلالبنوك التقليدية  ن مل يكن ذكل ممكنا بفتح اجملال أ مام املصارف  وبنوك اإسالمية، أ   اإ  اإىللتعمل  ةالإسالميعىل ال قل اإ

جانب البنوك التقليدية وفق مبادئ التعددية واملنافسة احلرة اليت يفرضها التوجه الليربايل، وذكل حىت يرتك اخليار أ مام 

ض عليه احلل الوحيد، فيجد بذكل لك من يرغب يف ُتنب التعامل ابلفوائد مع البنوك التقليدية بديال ذا املواطن ول يفر 

ليه لإيداع أ مواهل أ   طلب الاس تفادة من املنتجات الئامتنية لمتويل حاجياته وطابع اإساليم يلجأ  اإ
11
. 

نشاء البنوك  ةالإسالميويرى املدافعون عن املرصفية     قبال املغاربة عىل البنوك،  وه ةالإسالميأ ن اإ احلل للرفع من اإ

ن نس بة البنكنة أ   ثالثة أ رابع من ساكن  4/3( تعد ضعيفة جدا، فأ زيد من La Bancarisationالاس تبناك ) وحيث اإ

ىلاملغرب ل يلجون  ماليني مواطنا  6اخلدمات البنكية، وابلتايل يقدر عدد املس تفيدين من هذه اخلدمات حبوايل  اإ

من مجموع عدد الساكن. %18بنس بة 
12
 

كام وصل عدد احلساابت البنكية املفتوحة مبا يف ذكل احلساابت املفتوحة دلى "بريد املغرب" ابلنس بة لل شخاص    

ابلنس بة لإس بانيا. %94وابلنس بة لفرنسا  %98فقط، مقابل  %29س نة نس بة  15اذلين يتجاوز س هنم 
13
 

ن هذه املعطيات املرتبطة بضعف الولوج     ىلاإ اخلدمات البنكية تؤكد وجود قطيعة بني املؤسسات البنكية ورشاحئ  اإ

ىل ال وىلواسعة من اجملمتع املغريب، وتعزى هذه القطيعة ابدلرجة  ذا اكن كثري من الناس قد أ لفوا بدافع  اإ العامل ادلين، فاإ

نه يف املقا والرضورة أ   بل مثة فئات عريضة تربأ  بنفسها عن التعامل غريها التعامل مع البنوك التقليدية اليت تتعامل ابلراب، فاإ

يداع أ مواهلم ابلبنك، الاحتفاظ بس يولهتا النقدية يف صناديق  ،بصيغ المتويالت الربوية دلى هذه البنوك، وتفضل بدل اإ

البيوت رمغ ما يكتنف ذكل من اخلطورة علهيم
14

املسكن  اإىل، كام تفضل هذه الفئات العيش يف كنف احلاجة 

قروض لالس هتالك من أ جل تلبية حاجياهتم وش بدل طلب قروض السكن أ  ورضورًيت العي
15

. ويالحظ أ نه حىت هذه 

فئة ترفض التعامل مع املؤسسات البنكية مطلقا أ ًي اكن  اإىلالرشُية اليت ترفض التعامل ابلقروض البنكية ميكن تقس ميها 
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 وذ الفوائد املس تحقة لها يف حاةل احلساب ل جل أ  تتعامل مع ال بناك لكهنا ترفض أ خ أ خرى نوع املعامةل، فامي توجد فئة

أ هنا راب، ومهنم من يأ خذها ويتخلص مهنا بتسلميها للفقراء واملساكني عىل أ ساسس ندات الصندوق 
16
. 

لكن هذه الرشُية اليت ترفض التعامل ابلقرض الربوي تاكد تكون مجمعة عىل اس تعدادها للتعامل مع البنوك    

س تفادة من المتويالت البنكية البديةل، ويف هذا الس ياق ذكرت دراسة حديثة أ جرهتا مؤسسة ، وترغب يف الاةالإسالمي

يفاس" أ ن  ةالإسالميالاستشارات املتخصصة يف المتويالت  من املغاربة هممتون ابخلدمات  %97املعروفة اختصارا ب "اإ

اطمئناهنم بأ ن هذه اخلدمات تتوافق مع  مس تعدون لالخنراط يف هذه اخلدمات يف حاةل  %70، وأ ن ةالإسالمياملالية 

ةالإسالميالرشيعة 
17
. 

حيث يرى ادلكتور معر الكتاين  اخيل للمقاولت املغربيةس تكون سببا لتطوير الادخار ادل ةالإسالميكام أ ن املرصفية    

مس تعدة لتحويل  %19من املقاولت املغربية ل تتعامل مع ال بناك ل س باب مبدئية، وأ ن هناك حوايل  %20أ ن حوايل 

ىلتعاملها من البنوك التقليدية  ذا مت الرتخيص لهذه  ةالإسالميالبنوك  اإ ابلتواجد يف املغرب، مما يفرس وجود طاقة  ال خريةاإ

وعىل اخلصوص البنوك  ةالإسالميتعاملية عىل مس توى املقاولت املغربية ميكن أ ن تس تغلها املؤسسات املالية 

ةالإسالمي
18
 . 

مليار  20يف استامثر مدخرات اجلالية املغربية املقمية يف اخلارج واليت تفوق  أ خرى من هجة ةالإسالميفية وتفيد املرص    

يداع هذه املبالغ يف البنوك التقليدية عىل شلك ودائع قصرية  ، ميكن اس تغالل هذه ال جلدرمه س نوًي، وابلتايل فبدل اإ

يداعها دلى البنوك  مس تقل، حيث  وبشلك منفرد أ   واليت تستمثرها سواء ابملشاركة أ   ةميالإسالال موال واستامثرها عند اإ

يه نتاج لستامثر وتوظيف  ةالإسالميومداخيل البنوك  أ رابحاستامثرات مبارشة مضمونة، ل ن  اإىلستتحول هذه املبالغ 

ملغرب بفعل توجه تكل ال موال وليس املضاربة فهيا ابس تخالص الفوائد الربوية، نهيك عن اخلطر اذلي أ صبح هيدد ا

نشاء بنوك اإسالمية لس تقطاب أ موال العامل املنمتني لدلول  اإىلادلول ال وربية   25واذلين يقدر عدمه حبوايل  ةالإسالمياإ

مليون نسمة من بيهنم نس بة كبرية من املغاربة، حيث س يجد هؤلء أ نفسهم أ مام رضورة الاختيار بني أ ن يضعوا أ مواهلم 

بقاء  وأ   يف بنوك ربوية ابملغرب أ ن ُيتفظوا هبا يف بنوك اإسالمية يف أ وراب، وهذا يشلك خماطرة من املغرب يف حاةل الإ

فيه ةالإسالميعىل موقفه الرافض لعامتد املرصفية 
19
. 

يمتثل يف خسارة املغرب لستامثرات خليجية  ةالإسالميذكل مثة دافع قوي للمطالبة ابلرتخيص للبنوك  اإىلوابلإضافة    

ن أ حصاب هذه الاستامثرات يتحاشون وضع  هامة ميكن أ ن يس تقبلها يف حاةل توفره عىل نظام مرصيف اإساليم، حيث اإ

أ مواهلم يف مصاريف تعمتد متويالهتا عىل النظام الربوي احملض، فهم قد أ لفوا منذ أ زيد من عقدين من الزمن أ ن ل يتعاملوا 

ل مع املصارف  خلاصية الالربوية حىت يف دول غري مسلمة مثل بريطانياا غالبايف بدلاهنم، وجيدون  ةالإسالمياإ
20
 ،

تشلك للمغرب حافزا همام لس تقطاب ال موال اخلليجية يف ظرفية قد ل تس متر، ويه ظرفية اترخيية  ةالإسالميفاملرصفية 
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 ،فاعوليست متجددة بشلك مبارش، فاس مترار رفاهية هذه ادلول غري مضمون، ل ن البرتول قد ل يس متر يف الارت

وكذكل وضعها الس يايس والاجامتع  والاقتصادي بشلك عام
21
. 
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3
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  : ملخص

 يف 12-103 املغريب البنيك القانون عىل املصادقة بعد   

 الصرب بفارغ اخلرباءو  الاقتصاديون ينتظر ،2015 فرباير

 العامة املديرية وتوجهيات املغرب بنك دورًيت صدور

 مطلع املغرب يف التشاركية ال بناك دخول ةملواكب للرضائب

 ال خصائيون يتساءل الإطار، هذا يفو. 2016 س نة

 التعديالت هذه نوع عن سالميةالإ  املالية يف والباحثون

دخالها املزمع التحفزياتو   للمنتوجات التنظمي  الإطار عىل اإ

 اإطالق صاحب اذلي اذلريع الفشل لتفادي التشاركية

 .2007 يف  البديةل املنتوجات

 نقوم سوف أ خرى، مرة الفشل هذا تفادي أ جل منو    

براز املغرب يف للمراحبة التنظمي  الإطار بتحليل  أ مه واإ

 واحملاس يب القانوين الإطار تعرتي اليت والعوائق املفارقات

 للمعايري وشامةل عامة مقارنة مع املنتوج، لهذا والرضييب

 .يويفال   هيئة عن الصادرة سالميةالإ  للاملية ادلولية

املنتوجات التشاركية، املرصفية  املراحبة،: يةمفتاح  لكامت

 .الاسالمية، الاطار التنظمي 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract:  

 

   After the promulgation of the new 

banking law n°103-12 in February 2015, 

economists and finance specialists stand 

curious about the circulars of The Central 

Bank and The Tax Administration 

accompanying the introduction of 

participative (islamic) banks in 2016. 

However, each specialist or researcher in 

Islamic Finance wants to know which kind 

of improvements or adjustments the 

legislator will introduce on participative 

banking products regulatory framework, in 

order to avoid the fail of the alternative 

banking products launched in 2007. 

Keywords: Murabaha, participative 

products, Islamic banking, regulatory 

framework. 
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 وأ   منقول تشاريك، بنك مبوجبه بيعي  عقد لك “ بأ هنا - 12-103 البنيك القانون من 58 املادة - املراحبة تعريف ميكن   

لهيا مضافا اقتنائه بتلكفة لعميهل ملكيته، ويف حمددا عقارا  العميل طرف من ال داء يمت. مس بقا علهيام متفق رحب هامش اإ

 ”.الطرفني بني علهيا املتفق للكيفيات تبعا العملية لهذه

طار  يف املراحبة منتوج املغرب بنك ينظم     الرضييب، طارالإ  أ ما ،2007.ج.33 رمق توجهيات عرب اس يباحملو  القانوين هااإ

 .للرضائب العامة املدونة خالل من للرضائب العامة املديرية به فتختص

 الكفيةل جراءاتالإ  يه ماو  املغرب؟ يف للمراحبة التنظمي و  القانوين طارالإ  تعرتي اليت املفارقاتو  ال خطاء هذه يه مفا

 ؟ةالإسالمي للاملية ادلولية للمعايري بقةمطا لتصبح وتقوميها بتصحيحها

 :الرشع و  القانوين طارالإ 

:اكلتايل نس تعرضها نقاط، عدة يويفلل   ادلولية ابملعايري للمراحبة الرشع و  القانوين طارلالإ  مقارنتنا من نس تخلص   

عادة ومرحةل صيلال   ائعالب من السلعة رشاء مرحةل بني التفريق جيب نهفاإ  ادلولية، املعايري حسب: العقد صيغة -  اإ

ىل البنك طرف من بيعها ل. خمتلفني عقدين طريق عن العميل اإ  واحد عقد يف معا العقدين أ دمج املغريب املرشع أ ن اإ

 .ال طراف ثاليث

 ال يويف معايري تؤكد بيامن. املغريب القانون يف ابلرشاء الوعد لعقد قانوين أ ساس أ ي يوجد ل: ابلرشاء الوعد -

:يكون أ ن جيب ابلرشاء الوعد عقد أ ن عىل بوضوح

 ؛القانونية( ال اثرو  الالزتامات) الطرف أ حادي -

 ؛املراحبة عقد مرحةل قبل -

 ؛املراحبة عقد عن منفصال -

 ؛للبيع عقدا ليسو  فقط وعدا -

 مفن. والعربون اجلدية هامش بني فرق هناك مثة فاإن يويف،لل   ادلولية املعايري حسب: العربون/  اجلدية هامش -

:أ نه اجلدية هامش خصائص

 ؛املراحبة عقد مرحةل قبل أ ي الوعد مرحةل يف يكون -

طار يف يستمثر وأ   للحفظ ك مانة يس تعمل أ ن ميكن -  ؛مضاربة عقد اإ

 ؛العميل نكول عن الناُتة اخلسائرو  ال رضار عن للتعويض يس تعمل -

 يف أ ما. البيع مثن من جزءا ميثلو  راحبةامل عقد بعد يكون العربون البنك بيامن ُتاه العميل للزتام كضامن يس تعمل -

ن العميل، نكول حاةل  .العربون من فقط ال رضارو  اخلسائر مبلغ خبصم تنصح ال يويف هيئة فاإ

 من للعديد ختضع املراحبة معلية يف وكيال ابلرشاء ال مر العميل كون مسأ ةل: وكيال ابلرشاء ال مر العميل كون -

 879 من املواد) املغريب العقودو  الالزتامات قانون ُيتويو . الربوي القرض وأ   العينة يعبب  شبهيا العقد يصبح لئال الرشوط
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ل البيع، عقد يف ابلواكةل يتعلق ما لك عىل( 942 اإىل  ل أ خرى خبصائص يمتزي اذلي املراحبة ملنتوج ذكر يوجد ل أ نه اإ

 .ذكره تقدم كام العملية رشعية يف يطعن ةاملراحب عقد يف الواكةل برشوط فالإخالل ،العادي البيع عقد يف جندها

 قبل املدفوعة العمولت من الرشع موقف بوضوح يويفلل   الرشعية املعايري تبني: العقد قبل املدفوعة العمولت -

برام قبل معوةل أ ي أ خذ للبنك جيوز ل بأ نه وذكل. العقد براماإ   الارتباط معوةل طارالإ  هذا يف يدخلو  املراحبة، عقد اإ

 مس بقا علهيا التفاق يمت اليت امللف تاكليف ومعوةل اجلدوى دراسة معوةل أ خذ للمرصف جيوز أ نه لاإ  ،التسهيالت ومعوةل

ن العمولت هذه من املغريب املرشع موقف غياب ويف ،أ خرى هجة من. العقد يف ذكرها رضورة مع العميل مع  ال بناك فاإ

طار يف تدخل العمولت هذه أ ن ورمغ. ارتباط معولتو  امللف تاكليف من يطيقونه ل ما زابئهنا تلكف التقليدية  حرية اإ

ل التعاقد  التاكليف متثل أ ن جيب أ هنا حني يف ابهظة تاكليفا لتفرض القوة موقع من تس تفيد التقليدية املصارف أ ن اإ

 .فقط احلقيقية

 :احملاس يب طارالإ 

 خنلص يويف،لل   ادلولية احملاسبية املعايري توجهيات تضمنته امب املغرب يف للمراحبة احملاس يب طارلالإ  مقارنتنا خالل من   

 :التالية املفارقات اإىل

ىل يويفلل   2 رمق احملاس يب املعيار تطرق لقد :اجلدية وهامش الوعد نوعية -  امللزم غري والوعد امللزم الوعد مسأ ةل اإ

 مل هناأ   كام الوعد نوع  بني تفرق مل املركزي بنكال  توجهيات لكن. احلالتني لكتا يف اجلدية هامش تقييد كيفية تبيان مع

 .(out of balance) املايل املركز حساب خارج الوعد تقييد بذكر اكتفت منااإ و  اجلدية، هامش تسجيل طريقة توحض

عادة قبل املرصف طرف من السلعة قبض ال يويف هيئة تعترب :القبض مبدأ   -  أ ساس يةو  هامة مرحةل للعميل بيعها اإ

 أ ن يعترب املركزي البنك أ ن جند لكننا. الربوي والقرض املراحبة عقد بني اجلوهري الفرق تعترب ل هنا املراحبة، معلية يف

 مما التحقيق صعب أ مرا السلعة قبض يصبح وهبذا ،(الوقت نفس يف) أ نيتني وبيع رشاء معلييت عن عبارة يه املراحبة

 .املراحبة معلية رشعية يف يطعن

ىل املغريب املرشع يتطرق مل :املالية الفرتة هناية يف السلع تقيمي -  والسبب. املالية الفرتة هناية يف املراحبة سلع تقيمي اإ

 لسلعة ميكن ل وبذكل أ نيتني، وبيع رشاء معيليت عن عبارة املراحبة أ ن( ذكره س بق كام) يعترب املغرب بنك أ ن وه ذكل يف

  القبض. مرحةل حتقق لعدم املالية فرتةال هناية عند املرصف حوزة يف تبقى أ ن املراحبة

 من واخلسائر ال رضار اقتطاع وكيفية العميل نكول ملسأ ةل يويفلل   احملاسبية املعايري تطرقت :العميل نكول -

 بسبب وارد غري( عنده) العميل نكول احامتل نل   املوضوع لهذا يتطرق فمل املغرب بنك أ ما. والعربون اجلدية هامش

 .الزمن يف بيعها عادةاإ و  السلعة اءرش  معيليت ترادف

 املامطل للمدين زجرو  ردع كعامل ةالإسالمي املالية يف ادلين عقود يف التأ خري غرامات تعترب :التأ خري غرامات -

مناو  ةالإسالمي البنوك مهنا تس تفيد لو فقط،  الرشعية الرقابة هيئة من بتوجيه اخلريية امجلعيات يفو الرب أ وجه يف ترصف اإ
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  مماطال املدين اكن سواء دينه سداد عن املتأ خر الزبون عىل التأ خري غرامات يفرض املغريب املرشع أ ن حني يف .كللبن

.معرسا وأ  

نه ال صيل، البائع طرف من حسم عىل البنك حصول حاةل يف :البائع طرف من حسم عىل املرصف حصول -  - فاإ

 احلسم عىل احلصول مت سواء العميل، لفائدة املراحبة لبيع الإجاميل نالمث من خيصم أ ن جيب -ال يويف معايري ملقتضيات طبقا

برام بعد وأ   قبل .املسأ ةل لهذه املغريب املرشع يتطرق مل حني يف. املراحبة عقد اإ

 :الرضييب طارالإ 

ذ. 2010 لس نة املالية قانون صدور بعد هاما تطورا املغرب يف املراحبة لعقد الرضييب طارالإ  عرف     ختفيض مت أ نه اإ

 البديةل البنكية ابملنتوجات العمل انطالق منذ املئة يف 20 اكنت أ ن بعد املئة يف 10 بنس بة املضافة القمية عىل الرضيبة

ىل مرتني تؤدى اكنت اليت التسجيل رسوم نس بة ختفيض كذكل مت قدو . 2007 س نة  اس تفادو  واحدة، مرة املئة يف 4 اإ

ماكنية من املوظفون أ يضا .ادلخل عىل الرضيبة احتساب عند الرضيبية القاعدة من الرحب هامش مبلغ حسم اإ

 :ييل فامي نلخصها املالحظات، بعض تزال ل التعديالت هذه رمغو 

 بدون للسلعة صليةال   القمية عىل الرحب هامش ُيسب التجاري، املنظور من :املركبة املضافة القمية عىل الرضيبة -

 ُيتوي اذلي) الإجاميل ابلمثن البائع من السلعة يشرتي املرصف ناإ ف املراحبة دعق يف أ ما ،(without VAT)  م.ق.ض

 من هذاو  بيناه كام التجاري املنطق مع يتناىف مما نفسه، المثن هذا عىل بناء الرحب هامش حبساب يقوم مث( م.ق.ض عىل

 .املغريب املايل السوق يف املراحبة منتوج غالء عوامل

 اكن كام مرتني - العقارية للمراحبة ابلنس بة - العقارية احملافظة رسوم يؤدي العميل يزال ل  :العقارية احملافظة رسوم -

ىل املؤدية العوامل من هذاو . 2010 قبل التسجيل لرسوم ابلنس بة ال مر عليه .املايل السوق يف املراحبة مثن ارتفاع اإ

:املغرب بنك طرف من املعد املراحبة عقد منوذج حول مالحظات

دخالها الواجب التعديالت ارسد اإىل سنتطرق ال خري، اجلزء هذا يف   بنك طرف من املعد املراحبة عقد منوذج عىل اإ

 : الصفاء دارو  التقليدية البنوك اعمتدته اذليو  (GPBM) املغرب ل بناك املهن التجمعو  املغرب

برام وه تعديهل جيب ما أ ول :منفصلني عقدين -  بني ال ول العقد. ال طراف ثاليث عقد عوض منفصلني عقدين اإ

 .العميلو  البنك بني الثاين العقدو  البنكو  ال صيل البائع

 ال ول للسلعة، تسلمي حمرضي توقيع جيب أ عاله، املربمني العقدين غرار عىل :السلعة لتسلمي منفصلني حمرضين -

 املعن طرف من السلعة قبض مت نهأ   عىل يؤكد تسلمي حمرض لك. الزبون طرف من موقع الثاينو  البنك طرف من موقع

 .حامت الثاين قبل ال ول احملرض يمت أ ن عىل ل مراب

 سواء البنكو  العميل بني متت مس بقة اتفاقية أ ي لغاءاإ  جيب: صيلال   البائعو  العميل بني مس بقة اتفاقية أ ي لغاءاإ  -

 .للبيع اتفاق وأ   العقار وأ   السلعة حبجز ال مر تعلق
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 الوعد مرحةل يف املدفوع اجلدية هامش بني المتيزي جيب: للجدية كهامش الوعد مرحةل يف وعاملدف املبلغ اعتبار -

برام بعد العميل طرف من املقدم العربونو   نكول حاةل يف خصوصا معينة لقواعد خيضع املبلغني من لك مفحاس بة. العقد اإ

 .ال يويف معايري توحضها العميل

ىل البائع من السلعة ملكية انتقال يتحقق ليك :للعميل بيعها عادةاإ  لقب البنك يف معينة مدة السلعة بقاءاإ  -  البنك، اإ

. البدل يف هبا اجلاري التقاليدو  العادات ابختالف طولها خيتلف معينة مدة ابلسلعة الاحتفاظ ال خري هذا عىل جيب

 ملكية تنتقل املثال، سبيل فعىل .دلقائق ولو  البيع عقد عىل الرشاء عقد بأ س بقية منوط ابلسلعة الاحتفاظ فاإن معوماو 

ىل البائع من العقار  .العقارية احملافظة يف -تسجيهل أ ي- حتفيظه بعد املغرب يف املشرتي اإ

ىل الإشارة ُتدر: التأ خري بغرامة اخلاصة املادة تعديل -  ترصفو  فقط املامطل املدين عىل تفرض التأ خري غرامة أ ن اإ

 املراحبة عقد بني الاختالف نقاط أ برز من يعترب هذاو . املراحبة عقد يف التنبيه وجب بهو  اخلريية، امجلعياتو  الرب أ وجه يف

 .الربوي القرض عقدو 

ىل املقال هذا يف تطرقنا اخلتام، يفو     ما مع املغرب يف للمراحبة التنظمي  طارالإ  تتخلل مفارقاتو  اختالف نقاط عدة اإ

يويف احملاسبيةو  الرشعية املعايري يف مقرر وه  من املغرب يف املراحبة تعرتيه ما رمغو . ةالإسالمي البنوك يف دوليا املعمتدة لل 

هنا أ خطاء طار عىل ُيتوي اذلي الوحيد املنتوج تظل فاإ  التشاركية املنتوجات عكس متاكمل رضييبو حماس يبو  قانوين اإ

 .الصكوكو  املشاركةو  السملو  الاس تصناعو اكلإجارة ىخر ال  

ىل ملقرتحةا التعديالت هبذه هندفو      خالل من املغريب املايل السوق يف فاعليةو  تنافس ية كرثأ   املراحبة منتوج جعل اإ

 .ةالإسالمي للاملية ادلولية احملاسبيةو  الرشعية للمعايري مطابقته

 :املراجع

 .2011 طبعة - يويفلل   الرشعية املعايري -

 .2007 طبعة - يويفلل   احملاسبية املعايري -

 .مثيالهتاو  التشاركية البنوكو  القرض مبؤسسات املتعلق 12-103 ملغريبا البنيك القانون -

 .2007 ش تنرب 13 يف الصادرة 2007-ج-33 رمق املغرب بنك توجهيات -

جراءات املتعلقة املغرب بنك عن الصادرة البنكية الرقابة مديرية ورقة -  .املشاركةو  املراحبة الاجارة، منتوج حماس بة ابإ

 .2014 لرضائبل العامة املدونة -

 .العقودو  الالزتامات قانون -

 .التجارة مبدونة املتعلق 95-15 قانون -

 .العقاري ابلتحفيظ املتعلق 07-14 قانون -

 .املس هتكل حبامية املتعلق 08-31 قانون -

 .717 رمق للرضائب العامة املديرية دورية -
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 - ”العقارية املنازعاتو  الانظمة“ سلسةل مضن محزة املهمين عبد لدلكتور ”ابملغرب البنيك العمل يف جديد مكنتوج العقارية للمراحبة القانوين النظام“ مقال -

.2013 فرباير السابع، الاصدار - احلقوق جمةل منشورات ـ 1 ج - العقارية املادة يف الترشيعية املس تجدات

- La finance islamique au Maroc: Les voies de la normalisation - EL OMARI ALAOUI Sidi Mohamed et 

MAFTAH Souhail. Première édition 2012. 

- La comptabilité en Finance Islamique selon les normes AAOIFI - Salima Bennani et Azzouz   Elhamma - 

Editions Universitaires Européennes - Première édition 2015 

- Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme national d’expert-comptable: “ADAPTATION DU PLAN 

COMPTABLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET APPLICATION DES NORMES IFRS AUX 

PARTICULARITES DE LA FINANCE ISLAMIQUE” 

- Salima Bennani - Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises - 2012 

.2012 احملمدية، برينرت، مطبعة ،2012 ال وىل الطبعة ابملغرب، المتويلية للمنتجات التنظميية املس تجدات ضوء يف ةالإسالمي البنوك: مريد جواد -

.1998 الس نة ال وىل الطبعة - الطبعو  النرش دار بدون - اخلاصة، القوانني يفو العقودو  الالزتامات قانون يف دراسة: البيع عقد:  صايف احلق عبد -

 .1996 - ال وىل الطبعة - الرساةل مؤسسة - ةالإسالمي املصارف يف ابلرشاء مرلل   املراحبة بيع: املرصي يونس رفيق ادلكتور -
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  مقدمة 

هامش رحب معروفا عقد املراحبة من أ كرث املنتوجات الإسالمية تسويقا من طرف ال بناك الإسالمية حيث يوفر لها عائدا أ و يعد    

 ومضمون نسبيا رمغ قةل اجملهودات والتاكليف اليت تبذلها. ويعترب هذا العقد بديال عن التعامل ابلقرض الربوي مع ال بناك التقليدية. 

  :ملخص

ني أ مه  العقـود رواجـا مـن طـرف يعترب عقـد املراحبـة مـن بـ   

ية حيث تصـل نسـ بة تعـامالت بعـض ال بنـاك سالم ال بناك الإ 

ل  %90 اإىلهبذا العقـد  الإسالمية وذكل ملـا ُيققـه مـن رحب، اإ

اخملـاطر  برزهـاأ ن هذا العقد ميكن أ ن يعرف عـدة خمـاطر مـن أ  

احملقـق مـن  هـامش الـرحب و معلـوم فـاإن قميـةوكـام هـ السـوقية.

ــاك الإســالمية  طــرف هــذا العقــد ــده مــن قبــل ال بن ــمت حتدي ي

اذلي جيعـل عقـد  د عىل مـؤرش أ سـعار الفائـدة، ال ـءابلعامت

ن اخملـاطر شلك ما بنس بة سعر الفائدة ومنه فاإ املراحبة مرتبط ب 

ىل هامش رحب عقد املراحبـة السوقية لنس بة سعر الفائدة تؤثر ع

 وينتج خماطر سوقية لعقد املراحبة. 

ىلتقدمي مقاربة هتـدف  اإىليف هذا الإطار نقدم حبثا هيدف      اإ

 تقيمي اخملاطر السوقية لعقد املراحبة.

 لكامت مفتاحية:

 ،أ سعار الفائدة ، هامش الرحب، ال بناك الإسالمية،عقد املراحبة

 اخملاطر السوقية.
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Abstract : 

   Murabaha is considered one of the most 

important contracts using by Islamic banks 

where the proportion of the transactions of 

some Islamic banks exceeds 90% sometime 

and they achieve the profit, but this contract 

has a several risks where the most popular is 

the market risk. As is well known, the value of 

the profit margin realized by this contract is 

determined by the Islamic banks, depending on 

the interest rate index, that makes Murabaha 

contract linked to the interest rate. Then the 

market risk of interest rate risk affects the 

profit margin of Murabaha contract and 

produces a market risk for Murabaha contract. 

   In this context, we present in this paper an 

approach to evaluate the market risk for the 

Murabaha contract. 

Keywords:  
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banks, Interest Rate, Market Risk 

 

 

 

  



 

29 

©.The International Journal of Research and Scientific Meditation                                                                               

 

ىل ال    ن حتديد هامش الرحب لعقد املراحبة من قبل ال بناك الإسالمية يعمتد عىل أ سعار الفائدة ومؤرشاهتا وهو ما يؤدي اإ ربط بني اإ

 سعر الفائدة وهامش الرحب.

بني سعر الفائدة وهامش  اهناك ارتباط نأ   يثمعلوم فاإن سعر الفائدة يتعرض لعدة خماطر من بيهنا خماطر السوق، وحب و وكام ه   

 يمت تقيميها اعامتدا عىل خماطر السوق ونس بة الفائدة.اليت سوق هامش الرحب يتعرض أ يضا خملاطر ال  الرحب فاإن

لقياسه بعيدة لك البعد  أ خرى اقرتاح مقاربة مثانتظار فك الارتباط بني هامش الرحب لعقد املراحبة وأ سعار الفائدة ومؤرشاهتا  ويف   

اذلي يظل مسأ ةل يف غاية من ال مهية وذكل . ال ء وتزنيلها عىل أ رض الواقع ،عن أ سعار الفائدة ومؤرشاهتا واعامتدها بشلك رمس 

بناك لتفادي أ ي انزلق حممت ىل الإسالميةل لل  وأ ن تبعدها عن املنافسة غري  ،ممارسات من شأ هنا أ ن متس رشعية عقد املراحبة اإ

ىلاملتاكفئة والباعثة للشكوك، نقدم يف هذه الورقة حبثا هيدف   تقيمي اخملاطر السوقية لعقد املراحبة وفق مقاربة احامتلية.  اإ

ن تنظمي هذا البحث س يكون عىل الشلك التا     يل:اإ

وبعدها نتناول تقيمي اخملاطر السوقية  ،تعريف املراحبة مث نعرج بعد ذكل عىل العالقة بيهنا وبني وسعر الفائدة اإىليف البداية سنتطرق    

 لعقد املراحبة وفق مقاربة احامتلية.  

 أ ول: املراحبة 

ىلم أ ما يف الاصطالح فهي  تنقس .املراحبة يف اللغة، تعن الامنء يف التجارة      .قسمني: مراحبة بس يطة ومراحبة مركبة اإ

 متفق عليه.و يه بيع سلعة معينة بمثهنا ال صيل مع زًيدة رحب معلوم اثبت  :ملراحبة البس يطةا   

 اإىلالعميل و وتعن طلب رشاء سلعة معينة بأ وصاف حمددة يقدمه الزبون أ   ،فهي  بيع املراحبة لل مر ابلرشاء :أ ما املراحبة املركبة   

رحب معلوم اإىل هامش ابلإضافة  حيث يلزتم برشاء ما طلبه حسب المثن املتفق عليه واذلي يضم المثن ال صيل للسلعة الإساليمبنك ال 

 اثبت ويكون أ داء هذا المثن ابلتقس يط.و

 سعر الفائدةو اثنيا : العالقة بني هامش الرحب لعقد املراحبة  

يبورل ابلسرتشاد مبؤرش ال  الإسالميةابلرشاء من قبل ال بناك  يمت حتديد هامش الرحب لعقد املراحبة لل مر   
(1)

برام عقد   وذكل قبل اإ

معدل الفائدة اذلي يس تخدم من قبل ال بناك التقليدية من أ جل و مؤرش الليبور هو املراحبة أ ي عند مرحةل املواعدة اليت ل تعد بيعا. 

يطبق عىل جزء كبري من املبادلت التجارية والقروض والعقود عىل املدى  الاقرتاض يف أ سواق املال واذليو حتديد تلكفة الإقراض أ  

 القصري حيث  يعمتد من قبل ال بناك  التقليدية يف ممارسة نشاطها املايل.

ن ربط هامش الرحب بأ سعار الفائدة من أ جل حتديد قميته من قبل ال بناك     جائز رشعا الإسالميةاإ
(2)

ل أ نه ،عند مرحةل املواعدة  ذا  اإ اإ

مت هذا الربط يف مرحةل عقد املراحبة لل مر ابلرشاء أ ي ربط هامش الرحب مبؤرش ليبور فهذا العقد يصبح ابطال ل نه عند ربط هامش 

حيث ل يمت احلسم يف مقداره عند توقيع عقد  ،حسب املدة االرحب لعقد املراحبة مبؤرش ليبور يصبح هامش الرحب غري اثبت ومتغري 

 اإىلوهذا فيه هجاةل يف الرحب مما يؤدي  .تسب عند هناية لك مدة دفع القسط املس تحق بعد تسوية ذكل مبؤرش ليبوراملراحبة بل  ُي 

ليه املعيار الرشع  رمق و هو وحمددا  راحبة أ ن يكون هامش الرحب معلومال ن من بني رشوط عقد امل ،بطالن عقد املراحبة  1ما ذهب اإ

ابلبحرين املتعلقة ابملراحبة الإسالميةللمؤسسات املالية  من معايري هيئة احملاس بة واملراجعات
(3)

. 
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ن أ ي تغري يف قمية  ،هناك عالقة وطيدة بني هامش رحب عقد املراحبة وسعر الفائدة ناء عىل ما س بق ذكره ميكن القول بأ نب     وابلتايل فاإ

منه فاإن اخملاطر السوقية لسعر الفائدة س تؤثر عىل و  ،تغري يف قمية هامش الرحب لعقد املراحبة اإىلسعر الفائدة يف السوق س يؤدي 

 هامش الرحب لعقد املراحبة وينتج خماطر سوقية لهذا الهامش.

 اثلثا: اخملاطر السوقية 

مرتبطة  ال خريةوذكل عىل اعتبار أ ن هذه  "الغررو أ   ،اكلضامن أ ي حتمل تبعة الهالك" وردت اخملاطرة عند الفقهاء مبعاين متعددة    

ىلتدفع بعوامل   ل حتدث.و كون هذه اخملاطرة ميكن أ ن تقع عىل أ ش ياء قد حتدث أ   ،املقامرةو عدم اليقني أ   اإ

أ ما من "، احامتل وقوع حادث غري متوقع يف املس تقبل تنتج عنه أ رضار مادية"عدة تعاريف مفن الناحية القانونية تعن  وللمخاطرة   

ىلأ ي احامتل الاحنراف عن النتاجئ املتوقعة مبا يؤدي " الناجت املايل مس تقالعدم التأ كد من "فهي  تعن  الاقتصاديةالناحية   اخلرسان. اإ

عن عدم اس تقرار املؤرشات  ال خريةمن أ برزها اخملاطر السوقية حيث تعرب هذه  نواع متعددة موجودة يف ال بناك،كام للمخاطرة أ      

ذالسوقية وتغري قمي ال صول املتداوةل يف السوق تظهر هذه اخملاطر عىل و  ،ال صول املاليةو عن قيام البنك ابملتاجرة يف ال وراق تنتج  ، اإ

 .اوحساهب اوميكن اس تعامل عدة مقارابت احامتلية لقياسه ،متوقعو ال صول املالية عام هو شلك احنرافات يف أ سعار هذه ال وراق 

 رابعا: اخملاطر السوقية لسعر الفائدة 

ن مع     من موارده املالية لتحصيل عائد مايل بنس بة فائدة  اواليت يدفع من خاللها جزء ،هئهبا البنك لصاحل زبنا قراض اليت يقوملية الإ اإ

حيث ُيصل عىل موارد مالية مقابل دفع  ،معلية الاقرتاض اليت يس تفيد مهنا لصاحلهو أ   ،حمددة مقابل هذه العملية خالل مدة معينة

اكخنفاض معدلت  ،عند العمليتني خماطر تمتثل يف الفوارق الناُتة بني أ سعار الفائدة قد تنتج نس بة فائدة حمددة خالل مدة معينة،

ما قد و وه ،كام قد تكون نتيجة تغريات يف أ سعار الفائدة وحتراكهتا يف السوق .وثباهتا خالل العملية الثانية ال وىل،الفائدة يف العملية 

ىليؤدي   ع خبسائر مادية.تراجع يف املوارد وال صول املالية يس تتب اإ

اليت قد تقع هل جراء  و اخلسارةن خماطر سعر الفائدة ابلنس بة للبنك تتلخص يف خماطر الرحب أ  س بق ذكره، ميكن القول أ   بناء عىل ما   

اُتة عن تكل اخملاطر الن اإىلواليت تشري  ،تقلبات أ سعار الفائدة يف السوق. وتتجىل هذه اخملاطر يف عدة أ نواع أ برزها اخملاطر السوقية

 التغريات يف التدفقات النقدية املتوقع احلصول علهيا من ال صول املالية أ ي التقلبات اليت حتدث يف القمية السوقية لهذه ال صول نتيجة

 تغري نس بة الفائدة.   

 خامسا: اخملاطر السوقية لعقد املراحبة 

ن حتديد قمية هامش الرحب لعقد املرا    حيث يمت ال خذ بعني الاعتبار تطورات ، ن وحضنا أ نفاام س بق وأ  حبة مرتبط بسعر الفائدة كاإ

ل ن تغري سعر الفائدة هل  ،ليه القمي السوقية للمنتوجات موضوع عقد املراحبةق ملعرفة ما قد تنهتي  اإ سعر الفائدة خالل الزمن يف السو 

 معلوم.و الفائدة ونس بة التضخم كام هتأ ثري عىل تطور القمي السوقية لهذه املنتوجات نظرا للعالقة املوجودة بني سعر 

فاإن تغري سعر  ،بني هامش الرحب وسعر الفائدة اوثيق اهناك ارتباط ومبا أ ن ،اكن تقلب سعر الفائدة يدل عىل خماطرها السوقيةوملا    

ن هذا التغري يدل عىل ،تغري يف قميته اإىلويؤدي  ،الفائدة هل تأ ثري عىل هامش الرحب لعقد املراحبة اخملاطر السوقية لعقد املراحبة  وحيث اإ

ننا خنلص  ىلفاإ ىلأ ن اخملاطر السوقية لسعر الفائدة تؤدي  اإ  حدوث خماطر سوقية لعقد املراحبة.    اإ
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 سادسا: تقيمي خماطر عقد املراحبة 

ن تقيمي اخملاطر  ،لقد مت سابقا توضيح العالقة اليت تربط اخملاطر السوقية لسعر الفائدة ابخملاطر السوقية لعقد املراحبة    وعليه فاإ

من خالل عدة مناذج . ويمت تقيمي تغري هذه ال خرية السوقية لعقد املراحبة ميكن أ ن يمت من خالل تقيمي اخملاطر السوقية لسعر الفائدة

حصائية )أ (.أ برزها معادلت السالسل الإحصائية اليت عىل  ،رًيضية  شلك معادلت تفاضلية اإ

دة بني سعر الفائدة وهامش الرحب لعقد املراحبة بواسطة معادةل رًيضية )ب( يمت حتديد عنارصها ابلعامتد نعرب عن العالقة املوجو    

عىل عينة من املعطيات. وعند حتديد هامش الرحب لعقد املراحبة بدلةل سعر الفائدة وفق منوذج هذه املعادةل الرًيضية )ب(، يمت 

قا من خالل املعادةل التفاضلية للسالسل الإحصائية )أ ( يف املعادةل الرًيضية اجلديدة تعويض صيغة سعر الفائدة  احملصل علهيا ساب

)ب(، ومن مت حنصل عىل معادةل رًيضية واحدة لهامش الرحب لعقد املراحبة ميكن اس تعاملها لتحديد معادةل رًيضية جديدة )ج( لتغري 

  » « Value at Risk غالبا ما يمت اس تعامل طريقة قمية اخلطرهامش الرحب، واليت بدورها يمت اس تخداهما حلساب اخلطر اذلي 

 حلسابه.  هذه القمية تعرب عن القمية السوقية لهامش الرحب لعقد املراحبة.

 خامتة  

ن قمية هامش الرحب لعقد املراحبة له    ،ل ن حتديد قمية هذا الهامش يمت اعامتدا عىل سعر الفائدة ،عالقة وطيدة بسعر الفائدة ااإ

خماطر سوقية لهذا  أ  نشت  ، ومن مثؤثر عىل هامش الرحب لعقد املراحبةتابلتايل فاإن اخملاطر السوقية اليت يتعرض لها سعر الفائدة س  و

الهامش. يف هذا الس ياق مقنا ابقرتاح مقاربة احامتلية من أ جل تقيمي اخملاطر السوقية تعمتد عىل السالسل الإحصائية ذات معادلت 

 هامش الرحب لعقد املراحبة.و تنظم العالقة بني سعر الفائدة  أ خرى عادلت رًيضيةوكذكل م ،تفاضلية
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 مقدمة

 : ملخص

لقد عرفت املالية الإسالمية تطورا ملموسا يف ال ونة    

ؤسساهتا وتوسعها عرب تعدد مو خرية ُتىل ذكل يف كرثة ال  

زمات املالية العامل وذكل بفضل جناعهتا ومصودها يف وجه ال  

 العاملية.

يت من اإىل خصوصيهتا املمتزية والمرد هذا التطور يعود    

برزها نظرية اخملاطرة اليت تعترب معيارا حقيقيا للسالمة أ  

وصيغها  أ شاكلهامبختلف  الإسالميةالرشعية للمتويالت 

 لس تحقاق عائد املرشوعات الاستامثرية.  وأ ساسا

اإىل هذه سنتطرق يف هذا املقال  الإطارمضن هذا    

سسها العملية وُتليات أ  النظرية ونس تعرض مفهوهما و 

  .هتا الواقعيةتطبيقا

 لكامت مفتاحية:

الإسالمية، المتويالت  الإسالمية، نظرية اخملاطرة،املالية  

 عائد املرشوعات الاستامثرية.

 

 

 

 

 

Abstract:  

   Islamic finance has known a significant 

development in recent times reflected in the large 

number and the multiplicity of its institutions and its 

expansion across the world, on account of the 

effectiveness and resilience in the face of the global 

financial crisis. 

   The reason for this development is due to excellent 

specificity which the most prominent is risk theory 

that is a real benchmark for the safety of legitimacy 

to the Islamic financing of various forms, formats 

and accrual return of investment projects. 

   Within this framework, we will look at the story to 

this theory, we review the concept and founded the 

manifestations of realism and practical applications. 

Keywords: 

Islamic finance, Risk theory, Islamic financing, 

Return on investment projects. 
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الاستامثر املنتج يف املشاريع  والتخفيف من حدهتا اكلبطاةل والفقر ... ه وأ   الاقتصاديةبعض املشالك  برز الس بل حللأ  من بني    

 الاستامثرية النافعة. 

ن اإ وعليه ف ،جناز هذه املشاريعاإ ولإجناز هذه املشاريع الاستامثرية لبد من المتويل املايل اذلي يعد احملدد الرئييس ملبارشة معلية    

نح طرف طراف العقد اذلي مبوجبه مي أ  التعادل بني و الاهامتم بظروف وحيثيات ورشوط احلصول عىل هذا المتويل مبا ُيقق التوازن 

 فيه معا يعد غاية يف حد ذاته. نشرتاكي  وأ  يس تخدمه لإجناز هذا املرشوع  الاستامثري  أ خر  المتويل املايل وطرف

طائةل لطرف عىل  أ رابحكسب  وأ   ف العقد ومنع طغيان طرف عىل طرف أ خر طراأ  كذكل ولتحقيق العدل بني  ال مروملا اكن    

اكن لبد من اس تحضار نظرية اخملاطرة  يف صياغة العقد بني  ،خماطر لعتبارات معينة وأ  ي خسائر أ  دون حتمل  أ خر  حساب طرف

ثر البالغ عىل مس تقبل هذه الاستامثرات من حيث جناهحا ي انعاكسات حممتةل يكون لها ال  أ  وذكل حىت يتس ىن ُتنب  ،فهاطر أ  

 ذلكر.ااملشالك السالفة املسامهة يف حل هنا أ  وابلتايل خلق الرثوة اليت من ش ،وتوسعها واس متراها

براهمااملعيقات الناُتة عن طبيعة العقود بني املتعاقدين اليت يمت و ُتاوز العقبات  اإىلتسعى  ةالإسالمين نظرية اخملاطرة يف املالية اإ     يف  اإ

طار  سلمي وعادل. اس مترارها وفق منطق املالية التقليدية مبا ُيقق التوازن ويراع  املصلحة املرشوعة للمتعاقدين ويضمن اإ

يه  ؟ وماةالإسالميل من مبادئ املالية مفهوم نظرية اخملاطرة؟ وكيف تهن والتالية: ما ه ال س ئةلهن اذل اإىليف هذا الس ياق تقفز    

 ؟ةسالميالإ ؟ ومايه تطبيقاهتا يف واقع املالية الاقتصاديةا ابلنظرية الفقهية والنظرية اليت ترتكز علهيا هذه النظرية؟ وما عالقهت ال سس

 لهيا ابلتفصيل والتحليل بشلك معيق ومس تفيض يف هذا املقال.  اإ ال س ئةل وغريها سنتطرق لك هذه 

 ةالإسالميأ ول: مبادئ عامة يف املالية 

وُتعل مهنا منظومة من القمي  ،عىل عدة مبادئ تشلك أ سسها وراكئزها واليت متزيها عن املالية التقليدية ةالإسالمياملالية  تقوم   

 وتس متد منه ماهيهتا. ومن بني هذه املبادئ اليت تؤطر موضوع هذا  املقال نذكر ما ييل:   الإساليموال خالق تتفاعل مع تعالمي ادلين 

مسؤول عن الترصف فيه  كس با  الإنسانن أ  الإنسان مس تخلف فيه مبعىن مال هللا و  ون املال هاإ : الاس تخالف يف املال -

  ،نفاقه يف أ مور ل يرضاها هللااإ كام ل جيوز   ،فال جيوز كسب املال بطرق حمرمة من الرشيعة ،تعاىلوانفاقا مبا يريض هللا 

. فاملال يعترب وس يةل لقياس قمي السلع ال شاكليس تخدم فامي يلحق الرضر ابلناس مبختلف  وأ  ن يستمثر أ  كام ل جيوز كذكل 

 تأ جريه مبقابل. وأ  رشاء  وأ  يعا واملنتوجات ووس يةل للتبادل التجاري فال جيوز املتاجرة فيه ب 

ىل ال وىل: النشاط الاقتصادي اذلي يقوم به الفرد هيدف ابدلرجة امجلاعةو التوازن بني مصلحة الفرد  - حتقيق مصلحة الفرد  اإ

طاريف  سبب ث ل جيوز الاستامثر يف مشاريع ت حبي ةالإسالميحتقيق املصلحة العامة يف انسجام اتم مع قوانني الرشيعة  اإ

هنام يف أ  وهذا ل يعن  ،تغليب مصلحة امجلاعةفهيا ن أ ي تعارض بني مصلحة الفرد واجملمتع يمت اإ وعليه ف ،ا للفرد واجملمتعرضار أ  

 وامجلاعة هو ن التوازن بني مصلحة الفرد اإ وعليه ف ،يتعارضان لال خذ هبام معا ما داما  ال مرتعارض مس متر بل يقتيض 

 ال صل وغريه اس تثناء.  
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الزًيدة " وراب النساء وه :ين من الرابأ خر  ويسمى راب النسيئة. وهناك نوعني ال جلالزًيدة يف مقابل  ووه الراب :حترمي الراب -

يف التسلمي  ال خروم أ حد ال طراف بتسلمي سلعته ويتأ خر قياكن بيع اذلهب ابذلهب  "، فعندالتأ جيل وأ  مقابل التأ خري 

 وما راب الفضل فهأ  فضل املعجل عىل املؤجل.  واةل يكون راب النساء هويف هذه احل، ن املعجل خري من املؤجلأ  مبربر 

 110ويقبض  ،كيلوغرام من الشعري 100يدفع أ حد ال طراف حيث  "السلعتني املتجانس تني ىحداإ الزًيدة املعجةل يف "

 كيلوغرام من الشعري.    

مغالبة بني  وأ  فهي  منافسة  ،يذهب مبال صاحبهس  طرفني اخملاطرة اليت ل يعرف فهيا أ ي ال والقامر ه :امليرس وأ  حترمي القامر  -

 ،أ خر اإىلل املال من فرد يحتو هو منا اإ وغري منتج للرثوة  ن القامر نشاط غري اقتصادياإ . ال خرويغرم  حدهامأ  فريقني يغمن فهيا 

 .عليه دمانالإ و  ،الكسل، كام ُيفز عىل احلظ فقطفعل الناس عىل الكسب بدون هجد بل ب رضار كثرية مهنا تعودأ  وهل 

 ،وصافهاأ  بيع سلعة مل حتدد  و، أ  كبيع السمك يف البحر ،مر موضوع العقدأ   دوثح وأ  احامتل وقوع  والغرر ه :حترمي الغرر -

 موعد تسلميها.  وأ   ،ماكن تسلميها وأ  

 الاقتصاديةاثنيا: مفهوم النظرية الفقهية و

 ال حداثت صياغهتا وفق منطق عقيل يربط النتاجئ ابملقدمات لتفسري التصورات اليت متو من ال راء  النظرية يه عبارة عن مجموعة   

 العلمية. 

صول اثبتة أ   اإىلمت صياغهتا برد هذه الفروع تحيث  ،بوابهأ  الإساليم و نتظم فيه فروع الفقه ت اليت  طاروالنظرية الفقهية يه ذكل الإ    

ىلالعدل اذلي هيدف  عىل أ ساسيقوم  وفق منطق ترشيع   لحة العامة اليت متثل غاية مقاصد الرشيعة.حتقيق املص اإ

نتايجال فراد مجموعة من املبادئ والقوانني املرتبطة بنشاط  فهي  الاقتصاديةما النظرية أ      واليت تبىن عىل مجموعة من  ، والاس هتاليكالإ

 .ال خريةالفرضيات حيث يرتبط حتققها بتحقق هذه 

والس ياق املنطق  اذلي ُيتوي عنارصها  ،مهها الوظيفة التفسرييةأ  مور أ  قهية يف عدة والنظرية الف  الاقتصاديةوتتقاطع النظرية    

بيامن تعمل ، وكام ه ال فرادعىل تفسري الواقع الناجت عن سلوك  الاقتصاديةش ياء حيث تقوم النظرية أ  يف عدة  نهنام يفرتقاأ  ل اإ  ،القانونية

 الاقتصاديةن النظرية أ  ن يكون عليه. كام أ  ما جيب و عيار احملدد لسلوك الفرد النظرية الفقهية عىل تفسري منطق الرشيعة اذلي يعد امل 

توفر مجموعة من  من انطالقاثباهتا وتعمل عىل التنبؤ ابملس تقبل اإ جل أ  من  -ل تصل مرتبة قطعية-براهني تعمتد عىل مالحظات و 

حاكما فقهية يف ذاهتا تنتقل بشلك أ   وأ  تتضمن حكام و  ،وطراكن ول تقوم عىل رش أ  ن النظرية الفقهية ل تش متل عىل أ  يف حني  ،الرشوط

ىلتلقايئ   الفروع املصنفة حتهتا.  اإ

 اثلثا: مفهوم نظرية اخملاطرة

ضوابط خاصة  ال خريةحيث متثل هذه  ،تعترب نظرية اخملاطرة نظرية عامة حتتوي عىل مجموعة من القواعد الفقهية املتعلقة ابجلانب املايل   

اخلسارة  وأ  حتملها نظرية اخملاطرة. ويف هذا الس ياق ينبغ  المتيزي بني معىن اخملاطرة اذلي يفيد احامتل احلصول عىل الرحب ابملعاين اليت 

السائدة يف  الاقتصاديةالاجامتعية و ال حوالنتيجة القوانني التجارية املعمول هبا و  ال سواقسعار خمتلف السلع يف أ  الناُتة عن تقلب 
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تنهتي   ال فرادمبادلت غري عادةل بني  اإىلاذلي يؤدي  ،امليرس وأ   ،القامر وأ   ،اطرة اذلي يفيد عدم الوقوع يف الغررمعىن اخملو  ،اجملمتع

 . أ خر  طرف عىل حساب طرف أ رابحبتحقيق 

املعامالت املالية  طراف التعاقد يفأ  قامة التوازن والتعادل بني اإ وذكل من خالل  ال فرادن غاية نظرية اخملاطرة يه حتقيق العدل بني اإ    

ذ ،لظاهرة الاس تغالل وحمو ،وذكل يف اعتبار اتم للقواعد الفقهية ذات الصةل ،برام العقداإ عند  ن جيمتع لطرف مغمن ضامن أ  ل جيوز  اإ

 ،ال خرللطرف  رأ س املالمغرم جرب و  ،احامتل وقوع مغرم خرسان هجده ال خرني يتحمل الطرف  حيف ،ومغمن العائد معا رأ س املال

والطرف  ،ُيوز مغمنني ان طرفأ  مبعىن  ،ا يكون عليه احلال مثال عند الاقرتاض ابلفائدة من البنك الربوي لمتويل استامثر معنيو مهو 

ضعيف يف أ خر  وطرف ،مر ل يربره سوى وجود طرف قوي ميتكل املالأ   ووه ،ميىن مبغرمني عند القيام هبذه املعامةل  املالية ال خر

اذلي يتوفر عىل الس يوةل خماطر  وأ  املنطلق يقوم عىل الاس تغالل وذكل بتجنيب الطرف القوي صاحب املال ن هذا اإ حاجة اليه. 

ىلبيامن ُيمل الطرف الضعيف اذلي يف حاجة  ،ذكل ضامن عائد معقود عليه اإىلويضيف ، العمليات الاستامثرية الس يوةل  وأ  املال  اإ

ىلمما يؤدي  ،طر هذه العمليةحتقيق حاجياته خماو  ،لمتويل مشاريعه الاستامثرية خالل مببدأ  العدل يف العقود لإ عدم التوازن وا اإ

وذكل حبدوث  ،ما ينتج عنه ظمل كبري يكون هل انعاكس كبري عىل الامتسك الاجامتع  والتطور الاقتصادي ووه ،واملعامالت املالية

 ما يتعارض مع غاية نظرية اخملاطرة. و وه ،زمات اقتصادية متعددةأ  

 اإىلواليت تستند  ،ن نظرية اخملاطرة مرتبطة ابخملاطرة املرشوعة القامئة عىل العمل املرشوعأ  يتضح جليا  ،خالل ما س بق ذكرهمن    

بيامن تكل اخملاطرة اليت  ،وتوازهنا فالغرم ابلغمن واخلراج ابلضامن ،التساوي يف احلقوق بني طريف العقد عىل أ ساسوتقوم  ،العدل أ  مبد

هنا تعترب خماطرة غري مرشوعةترتبط ابحلظوظ وم نه ل كسب أ  اذلي يعترب  الإساليموذكل لتعارض ذكل مع املبدأ   ،ا صار يف حمكها فاإ

ن ما سوى ذكل من أ  و  ،الاقتصاديةالعمل املرشوع النافع املنتج اذلي يطور ادلورة  ون مصدر الكسب الوحيد هأ  مبعىن  ،بدون هجد

نتاجو مية العمل تعبري عىل حتطمي لق  وامليرس ه وأ  القامر   .      الإ

 سس نظرية اخملاطرةأ  رابعا: 

حيث تتلخص يف عدة مكونت نذكر مهنا  ،وتشلك ماهيهتا ،ساسهاأ  و تعترب ركزيهتا  أ ساس يةنظرية اخملاطرة عىل عدة عنارص  تقوم   

 املتعاقد عليه.العائد غري و  ،والعمل اخملاطر ،رأ س املالالعملية الاستامثرية املمتثةل عىل اخلصوص يف توظيف 

 تقبل وحتمل نتاجئ عىل أ ساساملشاركة ...  وأ  اكملضاربة  ةالإسالمياملنتوجات  وأ  يمت بواسطة خمتلف الصيغ  رأ س املالن توظيف اإ    

 خلسارة.اب وأ  تت ابلرحب أ  العملية الاستامثرية سواء 

ضياع اجلهد واس تحقاق الكسب  اإىله الاس تعداد ذاك اذلي يكون في وفه ،جرأ  فامي خيص العمل اخملاطر اذلي منزيه عن العمل ب   

معل مرشوع حيث الكسب من اجلهد املبذول  اإىلعند املوافقة عىل العملية الاستامثرية. ويف هذا الس ياق يعترب استناد اخملاطرة  اوارد

ىللعاب احلظوظ والقامر وامليرس اليت تؤدي أ  بعيدا عن  ،املصدر الوحيد ذلكل ويف معل منتج ونفع ه لصاحل طرف  رابححتقيق ال   اإ

 ي هجد.  أ  ل ذدون ب ال خرعىل حساب الطرف 
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ن التالزم بني الغمن والغرم واخلراج والضامن يف خمتلف اإ وعليه ف ،ن يكون احامتليا وغري متيقن منهأ  ما العائد الاستامثري فيجب أ     

ماكنيات المتويلية وظمل صاحب الإ  ،أ خر ب طرفبدون ذكل ُيصل طغيان طرف عىل حساف  ،مرا رضورًيأ  يعد  ةالإسالميالمتويالت 

 لهيا.  اإ يف حاجة  وعىل من ه

 خامسا: بعض التطبيقات لنظرية اخملاطرة

ي حتمل اخلطر أ   ،الاشرتاك يف حتمل اخلسائر الناُتة عن العملية الاستامثرية أ  مبد ةالإسالميمه سامت نظرية اخملاطرة يف املالية أ  من    

نتابني مكونت عنارص    .ال خريةن تسفر عهنا هذه أ  اليت ميكن  رابحوكذكل تقامس ال   ،يف هذه العملية جالإ

 كر بعض التطبيقات لهذه النظرية اليت ميكن اس تعراضها عىل الشلك التايل:ذن ويف هذا الاُتاه   

ي معلية استامثرية يندرج مضن مث توظيفه بشلك معني يف أ   ،أ كرث وأ   بني طرفني رأ س املال يف الاشرتاك ناإ اخملاطرة يف املشاركة:  -

طار ويتقامس لك طرف  ة،اطر اخملأ ي من مال  ،حيث يس تحق لك طرف الرحب مبا قدمه من نس بة يف امللكية اخملاطرة ،امللكية اخملاطرة اإ

 يف ن اس تحقاق الرحباإ ته يف املرشوع أ ي ضامنه. وعليه فاخلسائر الناُتة عن فشل املرشوع الاستامثري بنس بة معينة حسب مسامه 

   حيث تكون هذه اخلسارة مبقدار امللكية اخملاطرة.     ،وكذكل تقامس اخلسارة يكون حبسب الضامن ،املشاركة يكون ابمللكية اخملاطرة

نتاجن قيام أ ي مرشوع استامثري متوقف عىل وجود عنارص اإ اخملاطرة يف املضاربة:  - والعمل. وعندما يقدم  رأ س املالاليت أ ساسها  الإ

نتاجل ماهل كعنرص رب املا نه يس تحق مقامسة الرحب اإ ف ،اخملاطرة مباهل للمشاركة يف هذا املرشوع الاستامثري عىل أ ساسخماطر أ ي  اإ

نتايجاذلي ميثل عائد العنرص  نتاجيف حني يقدم العامل هجده كعنرص  ، اخملاطرالإ للمشاركة يف هذا املرشوع الاستامثري وذكل كعمل  اإ

نتاجمقامسة الرحب اذلي ميثل عنرص  نه يس تحقاإ وعليه ف ،خماطر ذا فشل هذا املرشوع أ   .خماطر يف هذه العملية الاستامثرية اإ ما اإ

ن اس تحقاق الرحب يف املضاربة اإ وعليه ف ،ن رب املال س يخرس جزء من ماهل حسب قمية اخلسارة وخيرس العامل هجدهاإ الاستامثري ف

 وكذكل تقامس اخلسائر يمت وفق نفس املنطق.  ،لعمل من املضاربوا ،يتحقق ابخملاطرة بعنرصين هام املال من رب املال

جاز التفاق والرتايض بني رب  ،وغري متجانس ال خرعن  انه ملا اكن ما يسامه به لك طرف يف عقد املضاربة خمتلفأ  ير ابذلكر دوج   

ي حال من أ  جنس ما قدمه لك طرف. ول جيوز ب بيامن تكون اخلسارة من ،املال واملضارب عىل صيغة معينة لتوزيع العائد فامي بيهنام

بيامن املضارب وحده من  ،ةل يغمن ول يغرمايف هذه احل رب املال ل ن ،رأ س املالن يشرتط رب املال عىل املضارب ضامن أ   ال حوال

 يتحمل اخملاطر.         

عند بيع  كبرية خماطر وأ  حليلوةل دون حدوث خسائر ا وه املنتوجات هذه هدفاملنتوجات املش تقة:  وأ  اخملاطرة يف منتوجات التحوط  -

 عىل أ ساسلكن منطق التعامل هبذه املنتوجات وتسويقها يف املالية التقليدية يقوم  ،رشاء بعض املنتوجات املالية اكل سهم مثال وأ  

ن أ  أ ي  ،من بدون حتمل غرمن وجود أ ي رشط يقيض بضامن غاإ ف ةالإسالميما يف املالية أ  . ال خراس تغالل أ حد أ طراف العقد للطرف 

 ،ن يشرتط البائع عىل املشرتي الرجوع يف العقدك   ،مبغارم يعترب ابطال ال خرطراف العقد مغامن يف حني ميىن الطرف أ  جين طرف من 

متام تنفي ملشرتي عىل يشرتط ا نك   وأ   ،ذا ما ارتفع سعر املنتوج املايل موضوع العقد مس تقبالاإ بنود العقد  وأ  بند  ذأ ي احلق يف عدم اإ

متام تنفيد بند  حيث  ،ذا ما اخنفض سعر املنتوج املايل موضوع العقد مس تقبالاإ بنود العقد  وأ  البائع الرجوع يف العقد أ ي احلق يف عدم اإ
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ما  ووه ،املغارم ال خروحتمل الطرف  ،مما يعن اس تئثار طرف معني ابملغامن ،املغارمو مناذج فك الارتباط بني املغامن  متثل هذه ال مثةل

    طراف العقد.  أ  ن يسود بني أ  يعد خروجا واحضا عن مهنج العدل اذلي جيب 

 خامتة 

ىلتطرقنا يف هذا املقال     قامة العدل بني أ طراف العقد حبيث اإ وغايهتا اليت تتجىل يف  ،ةالإسالميمفهوم نظرية اخملاطرة يف املالية  اإ

 حساب ىلحتقيق مغامن مقابل مغارم لطرف ع وأ   ،أ خر ن طغيان طرف عىل طرفمما ُيول دو ، يتحقق التوازن والتعادل فامي بيهنام

 ةالإسالميبادئ العامة للاملية املفهوم اذلي يندرج مضن امل  دون حتمل خماطر وخسائر. هذا أ رابح وأ   ،كسب عائد وأ   ،أ خر طرف

 .يرتبط ابلنظرية الفقهية يواذل

 ،وعن طريق املضاربة ،عن طريق املشاركة الإساليماملايل رية اخملاطرة يف المتويل قات لنظيف هذا املقال بعض التطبي ناولناكام ت    

 املنتوجات املش تقة.  وأ  العام ملنتوجات التحوط  طاركذكل الإ و 

المة الس املعيار اذلي يضمن عل مهناُتل ُتعل اخملاطرة السبب الوحيد لس تحقاق الرحب بل  ةالإسالمين نظرية اخملاطرة يف املالية اإ    

 ى للحصول عىل الرحب.خر أ   كام تعترب رشطا من بني رشوط ،ميةسالالرشعية للمعامالت املالية الإ 
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 االقتصاد واملالية     

 

    أولويات الرقابة الشرعية عل  األبناك التشاركية

 د. محمد أحمين

  ةاإلسالميمستشار شرعي في المصارف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ملخص

تتسم الرقابة الرشعية عىل ال بناك التشاركية بأ مهية قصوى    

احلفظ الرشع  للمعامالت املالية من املنوط هبا يف لدلور 

ىلالتدقيق. و خالل الفتوى  ال ولوًيت  ويتطرق هذا املقال اإ

 ةسامهقيق رقابة رشعية نجعة وفعاةل وم اليت جيب مراعاهتا لتح 

قد خلصها الاكتب يف أ ربع و اركية. يف تطوير املالية التش

الرش يدة، الفتوى الصحيحة، التدقيق  أ ولوًيت: احلومكة

الرشع  اليقظ، والنظام الرقايب املتنامغ. كام تطرق الاكتب اإىل 

وضع مجموعة من القواعد واملعايري لتطبيق أ مثل لهذه ال ولوًيت 

 الرضورية يف جمال الرقابة الرشعية.

، ال بناك التشاركية، املالية ة الرشعيةالرقاب :مفتاحيةلكامت 

 .التشاركية، الفتوى، التدقيق الرشع 

 

 

Abstract:  

 

   Shariah Supervisory plays a major role in 

particpative banks by preserving shariah’s 

compliance of transactions through advisory 

opinion (fatwa) and auditing. This article 

emphasizes four priorities to respect in order to 

have efficient and constructive shariah 

supervisory: good governance, correct fatwa, 

vigilant auditing and coherent auditing system. 

The author also sets some rules and basics to the 

best application of these priorities in Shariah 

supervisory field. 

Keywords: Shariah supervisory, Shariah auditing, 

Participative banks, Participative finance, Fatwa, 

Shariah advisory. 
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 : تعريف

فالرقابة الرشعية الرقابة لغة يه احلفظ والرصد، ووصفها بكوهنا رشعية يفيد تقييدها ابلطابع الرشع  املس متد من رشيعة الإسالم.    

 يه احلفظ الرشع  للمعامالت. 

 وهذا احلفظ الرشع  يمت من خالل وس يلتني أ ساس يتني:    

لهيا يف املؤسسات املالية التشاركية. ويه: الفتوى ال وىل     املرجعية الرشعية اليت يُتحامك اإ

 ي يراجع مدى الالزتام بتكل املرجعية الرشعية.: التدقيق اذلوالثانية   

 ."وضع املرجعية الرشعية ومراجعة الالزتام هبا"أ هنا:  وه أ خر ولهذا ميكن تعريف الرقابة الرشعية تعريفا   

 :لرقابة الرشعية اليت تقوم بدورها عىل أ حسن وجه، وتسامه يف تطوير املالية التشاركية، أ ولوًيت أ ربعةلو    

 الرش يدة احلومكة: ال وىل ال ولوية 

كبرية، ولهذا و لإدارة الرش يدة اليت تضمن نتاجئ مرضية، ويه ال ساس لنجاح أ ي مؤسسة صغرية أ  د اقواع عبارة عن يهاحلومكة    

 يف الرقابة الرشعية يه خضوعها حلومكة جيدة. ال وىلفنقطة الرشد 

 وهذه احلومكة تقوم عىل قواعد س بعة، ويه:    

صدارها الفت1 اوى حسب قناعاهتا الرشعية، ومن ذكل اس تقاللها الإداري عن . اس تقاللية الهيئة الرشعية عن أ ية مؤثرات عىل اإ

  ؛اجلهات املس تفيدة من فتاوهيا

  ؛. أ هلية أ عضاهئا من حيث توفرمه عىل ختصص دقيق يف فقه املعامالت2

  ؛حبيث تكون هناك هيئة رشعية عليا حتسم اخلالف يف الفتاوى، وخترهجا من دائرة املنافسة بني البنوك . مركزية:3

 ؛حبيث ل ينفرد خشص واحد ابلتوجيه الرشع  للقطاع املايل :امعيةج .4

 ؛. التناسق بني ما تصدره الهيئة الرشعية واملعايري الرشعية ادلولية والقوانني احمللية اجلاري هبا العمل5

 ؛وتنوير اجملمتع ابلفتاوى املطبقة ،ت. التوازن بني الرسية والشفافية يف قرارات الهيئة الرشعية حبيث يمت امجلع بني حفظ ارسية املعامال6

صدار الفتاوى وعدم التأ خر يف مد املؤسسات املالية ابلفتاوى يف 7 . تفرغ أ مانة عامة للهيئة الرشعية تساعدها عىل حتسني معلية اإ

 الوقت املناسب.

 الصحيحة الفتوى: الثانية ال ولوية 

لزام يف الإساليم الفتوى يه عنرص أ سايس من عنارص جناح العمل املرصيف    ، ويه وظيفة بيانية ل حاكم الرشيعة ل تكتيس صفة الإ

الواقع ابلنس بة للمؤسسات و . وهذا هال مرالإلزام من ويل و أ صلها، خبالف الوظيفة القضائية، ولكن الفتوى تلزم ابللزتام اذلاِت أ  

ما ماملالية   زمة هبا من طرف السلطة الرقابية.ملو مة بفتاوى هيئة الرقابة الرشعية أ  زت لالإسالمية، فهي  اإ

، ل بد أ ن تكون فتوى حصيحة، قامئة عىل أ سس علمية موضوعية، الإساليموحىت تكون الفتوى عنرص جناح للعمل املرصيف    

 الشلكية اليت ذكرن يف احلومكة. ال سس اإىلابلإضافة 

 العلمية للفتوى الصحيحة، ما ييل:  ال سسومن    
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جامع، أ  و ذة خمالفة لنص قطع ، أ  . أ ل تكون فتوى شا1 قياس جيل. ومثال ذكل الفتوى القائةل جبواز تداول و قاعدة رشعية، أ  و اإ

عليه. و حترمي الراب، ومن صوره بيع ادلين النقدي لغري من هو ديون املراحبات، فهذه فتوى شاذة مصادمة حلمك قطع  يف الرشيعة، وه

د القول بتضمني املضارب املشرتك قياسا عىل ال جري املشرتك، وذكل خملالفته قاعدة حترمي القامر ومن أ مثةل الفتاوى الشاذة اخملالفة للقواع

 ؛والراب

 ؛. أ ن تراع  املتغريات ال ربع، ويه: الزمان واملاكن والعادة واحلال2

 ؛. مراعاة مأ لت احلمك الرشع 3

عامل العزمية يف حملها4 فراط ول  ،. اإ  ؛تفريطوالرخصة يف حملها، من غري اإ

 ؛. أ ن تكون مبنية عىل تصور حصيح وفقه للواقع5

 . العناية بتحرير الفتوى.6

 اليقظ الرشع  التدقيق: الثالثة ال ولوية 

ىلحمتاج  ، ولهذا فاملفيت"ل ينفع تلكم حبق ل نفاذ هل" يقول معر بن اخلطاب ريض هللا عنه:     قوة يف العمل وقوة يف التنفيذ. ومن  اإ

 اذلي يتأ كد من مطابقة الالزتام ابلفتاوى واملعايري الرشعية املوضوعة.و التدقيق الرشع ، فه اإىلجة هنا تأ ِت احلا

 املؤسسات املالية عىل معايري عدة مهنا: يفوتقوم معلية التدقيق الرشع     

واخلدمات املقدمة، أ ما ال مور  أ ساسا معليات المتويل والاستامثرو رشع  داخل املؤسسة، وهو يتابع لك ما هو . معيار الرشعية، فه1

 ؛ى تتابعهاأ خر  الإدارية والفنية فلها هجات

بد أ ن تكون مثبتة ابملستندات، ولهذا فالعربة مبا يف املستندات ل مبا يف ، فلك مالحظات التدقيق الرشع  ل. معيار املستندية2

 ؛الضامئر

رشط يف مرشوعية بعضها مكنع بيع ما ل ميكل من و ، وهالإسالميةمالت . معيار الزمنية، ل ن الزمن هل اعتبار كبري يف تنفيذ املعا3

 ؛ال عيان املعينة

لهيا، ولكن قد 4 . معيار الشمولية، فال صل يف التدقيق الرشع  أ ن يشمل مجيع املعامالت املالية للمؤسسة، لحامتل تطرق اخلطأ  اإ

ذا اكن هناك ا نة اإ  ؛حسن الالزتام ابلرشيعة يف جمال من اجملالت اإىلطمئنان خيتار التدقيق الرشع  أ حيان معيار العي ِ

تعامالت ابلتوجيه واملراجعة القبلية، كام يتدخل أ ثناء التنفيذ عن يتدخل يف مرحةل سابقة لتنفيذ ال  . معيار املرحلية، فالتدقيق الرشع 5

ت بعد تنفيذها للتأ كد من مرشوعيهتا ومطابقهتا يقوم مبراجعة املعامالية اليت تظهر أ ثناء التطبيق، مث ت الرشع الإشاكلطريق حل 

 للمعايري املعمول هبا. 

والتدقيق الرشع  جيب أ ن يكون يقظا للحيلوةل دون وقوع اخملالفات الرشعية، كام جيب أ ن يكون يقظا لكتشاف اخملالفات    

ذا وقعت، وذكل حىت ل يدخل احلرام عىل أ موال املؤسسة واملتعاملني معها  .الرشعية اإ
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 املتنامغ الرقايب النظام: الرابعة ال ولوية 

، بل يه يف حقيقهتا نظام جيب أ ن يكون متناغام لكه مع الرشيعة، ايقظ ارشعي االرقابة الرشعية ليست فقط فتاوى حصيحة، وتدقيق   

 ًيهئا.  اإىلحىت تكون روح الرشيعة سارية يف جسد املؤسسة من أ لفها 

 دعامئ: وهذا النظام يتكون من عدة   

 ؛. الفتوى1

 ؛. التدقيق الرشع 2

. املوظفون املؤهلون، اذلين دلهيم قناعة ابلضوابط الرشعية، وتدريب اكف علهيا، مما جيعلهم حريصني عىل الالزتام هبا، مما يسهم يف 3

 ؛تقليل ال خطاء البرشية

ما يشلك رقابة رشعية أ لية حتول دون وقوع و أ مكن ذكل، وه. النظام ال يل، اذلي يراع  الرشيعة، ويعني عىل الالزتام ال يل هبا لكام 4

 ؛ال خطاء الرشعية

. أ دةل العمل، اليت تبني كيفية تنفيذ لك أ عامل املؤسسة، واليت تتضمن تزنيل الضوابط الرشعية مضن بقية الإجراءات والضوابط 5

 املطلوبة للقيام بأ ي معل عىل وجه حصيح أ مثل.
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 :ملخص

يأ خذ أ حاكم  ولقرض وعليه فها ليعترب الضامن اس تعداد   

ومن  ،ويعلل بعدة تعليالت تقوي بعضها بعضا ،القرض

ع طاء املقابل عليه ل ن ذكل من أ لك أ موال ذكل حترمي  اإ

وأ ن الغرر يتطرق  ،وسلف جر نفعان ،الناس ابلباطل

ىل فضال عن كون املقابل مما يتناىف مع مقاصد  ،المثن اإ

املقابل لنعدام مفهوم  ول يعترب منفعة تس توجب ،القرض

 .املنافع بعوض

 لكامت مفتاحية:
ل، املنفعة، الضامن، القرض، الباط ،ةالإسالمياملالية  

  .الراب

 

Abstract:  

   The guarantee is considered as a possible 

future loan and such as the guarantee’s rulings 

are similar to those of a loan.  For instance, the 

interdiction of getting a financial compensation 

for a guarantee because it is considered as loan 

with a financial return. Moreover, there are 

issues related to gharar in pricing and to the 

fact that the financial return contradicts the 

objectives of the loan contract. 

Keywords: 
Islamic financing, The guarantee, Financial 

compensation, Gharar, Loan contract. 
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 :املسائل ال تية من خاللبدل الضامن  موضوع سيمت تناول   

 طبيعة عقد الضامن: :ال وىلاملسأ ةل 

ويعن أ ن  ،الإساليممثل الضامن املعروف يف الفقه  ووقد أ كدوا أ ن خطاب الضامن ه ،اذلين حبثوا يف خطاب الضامن كثريون   

ذا مل يدف من مس تعد وملزتم ل ن يدفع لدلائن مبلغ ادلينالضا احلاصل يف خطاب الضامن  ووهذا املعىن ه ،ع املدين ما عليه من ادليناإ

  .من حيث تعريفه ومفهومه

ذا وجد قدر من رض من املضمون عنه، واس تعداد ملنح القر وطبيعة الضامن أ نه طلب للق    ض من الضامن، وفيه معىن الاس تيثاق اإ

بدليل حصول التفاق عىل ضامن للقرض وتسديد الضامن دين  ،رضالق وولكن القصد الغالب ه ،قصد املتعاقدين، ويظهر يف شلكه

 .املضمون عنه للمضمون هل

ويف البنوك الربوية يقدم خطاب الضامن ابملقابل، وحمك هذا الفعل التحرمي يف الفقه الإساليم، حفمك الضامن ابجلعل هو عدم اجلواز،    

"ول خالف يف منع ضامن جبعلقال احلطاب: "
1

ن اجلعل ُيصل عليه الضامن عند انهتاء العالقة بني املدين وادلائن، ول ، والظاهر أ  

 مينع من احلصول عليه قبل ذكل، ل نه معلوم س بقا.

 : علل حترمي الضامن جبعل وتوجهيها ابملناس بة:املسأ ةل الثانية

ليه من ادلين حبيث مل يسدد يه أ لك أ موال الناس ابلباطل، وذكل يف حاةل يكون املضمون عنه قد أ دى ما ع  العةل ال وىل: -

 ادلين الضامن.

 توجيه هذه العةل: 

ن الضامن أ خذ عوضا وفق سنن متبعة ولكن ل عةل لها يف الرشع، وهذا ما س تؤكده علل لحقة، وال صل يف هذا قوهل     :تعاىل اإ

{ 
ِ
يَن أ َمنُوا َل تَألُْكُوا أَْمَوالمَُكْ بَيْنمَُكْ اِبلَْباِطِل ا ِ َا اذلَّ َ اَكَن بمُِكْ َرِحميًاًيأهَيُّ نَّ اَّللَّ

ِ
{لَّ أَْن تَُكوَن ُِتَاَرًة َعْن تََراٍض ِمنمُْكْ َوَل تَْقتُلُوا أَنُْفَسمُكْ ا

2
والباطل  ،

"وقع التعبري به عن تناول املال بغري عوض يف صورة العوض اذلي ل يُِفيد" وه
3

وأ ساس  ،تعترب من قواعد املعامالت، ويه أ ية 

وال صل يف الهني  التحرمي، فلك عقد فيه  معىن  ،هني  مطلق ووه ،بدون رضاه الإنسانل ية هني  رصحي عن أ لك مال وا املعاوضات،

َا النَّاُس  } :تعاىلال صل، فقال  ووهالغالب،  وفاهلل عز وجل أ مرن أ ن نأ لك احلالل وه ،الهني  فاسد ل ن الهني  يقتيض الفساد ًَي أهَيُّ

ا يِف اْلَْرِض  َُّه لمَُكْ عد لُكُوا ِممَّ ن
ِ
ْيَطاِن ا َِّبُعوا ُخُطَواِت الش َّ ًبا َوَل تَت {مبني وَحاَلًل َطي ِ

4
  

 دفع ادلين.ياذلي  ووذكل يف حاةل يكون الضامن ه ،منفعة جيلبسلف  العةل الثانية: -

 :توجيه هذه العةل

الغرمي ادلردير: " وطن، ويف هاتني العلتني: يقولملولكهنا ملغاة يف هذا ا ،ولها عةل يف الرشع ،أ ن الضامن أ خذ عوضا وفق سنن متبعة 

ن أ دى ادلين لربه اكن اجلعل ابطاًل، فه لك أ موال الناس ابلباطل، واإن أ اته واإ امحليل لربه، مث رجع به عىل الغرمي اكن من السلف  من أ 

  5".بزًيدة فتفسد امحلاةل، ويرد اجلعل لربه

 : تطرق الغرر يف العوض.العةل الثالثة -

 



 

45 

©.The International Journal of Research and Scientific Meditation                                                                               

 

 هذه العةل:  توجيه 

نه ل يعمل هل س يحصل عىل  100درامه مقابل ضامنه  10الضامن حني يأ خذ عوضا عن الضامن فليقدر ب    مل من ويس 10درمه فاإ

عات الغرر، ل ن من أ خذ عرش عىل أ ن يتحمل مبائة ل يدري هل يفلس من محل عنه، و اإن ذكل من بي." 100أ م أ نه س يخرس  100

ل  عرشة، أ  يغيب فيخرس مائة ومل ي وأ   "يسمل من الغرامة فيأ خذ العرشة وأ خذ اإ
6

ل ملظنة عدم  ، مث  أ ن املضمون هل ما طلب الضامن اإ

 الوفاء من املضمون عنه .

 حصته عدم الزًيدة. ورشط الضامن معروف  العةل الرابعة: -

 توجيه هذه العةل: 

كام ل جيوز عىل  ،يؤخذ عوض عن معروف وفعل خريول جيوز أ ن  ،ل جيوز ضامن جبعل ل ن الضامن معروفيقول ال هبري:"    

"الة ل ن طريقها ليس لكسب ادلنياصوم ول ص
7
ل هلل س بحانه ول جيوز أ خذ ال جرة علهيا  ، وقد ورد أ ن "  ثالثة أ ش ياء ل تفعل اإ

محمد س يدي عبد  و وكرمه أ بوقد مجعها ش يخنا العامل املتفنن املرحوم بفضل هللا ،"والثالث القرض ،والثاين رفق اجلاه ،أ حدها الضامن

 الواحد بن عارش يف بيت فقال:

القرض والضامن رفق اجلاه*** متنع أ ن ترى لغري هللا                                       
8
 

 الضامن منفعة غري قابةل للعوض. العةل اخلامسة:  -

 توجيه العةل: 

 : ن املنافع وال عيان ثالثة أ قساماإ    

 ؛ة قبوهل للمعاوضة اكدلار وُسكناهاما اتفق عىل حص -

ىلوالنظر  ،والعناق ،والقبل ،وحنوها من ال عيان ،وامليتة ،واخلزنير ،ما اتفق عىل عدم قبوهل لها اكدلم -  ،احملاسن من املنافع اإ

 ؛اكن متقومًا ل وجبنا القمية كسائر املنافعووذلكل ل يوجب فيه عند اجلناية عليه َشء ول

 .ومهنم من منعه هجاز أ  والإمامة من املنافع مفن العلامء من  ،ذان، وال  وأ رواث احليوان من ال عيان ،لما اختلف فيه اكل زاب -

ذا تقرر  ن اكن منفعة مقصودة للعقالء اكلقبل وأ نواع  ،هذه القاعدة فالضامن يف اذلمم من قبيل ما منع الرشع املعاوضة فيه تاإ واإ

فاإن حصة املعاوضة حمك رشع  يتوقف عىل دليل رشع  ومل يدل عليه ، لهياالاس متتاع مقصود للعقالء ول تصح املعاوضة ع

 تكل الصور ل لنف  ادلليل املثبت.القياس عىل  وابدلليل الثاين وه وأ   ،فوجب نفيه
9
 

حاطة احلمك بتعدد علل ولكها مفسدة. فيقوى حمك التحرمي عىل غريه.    ن الناظر يف لك العلل س يجد اإ  هذا واإ

 بني سد اذلرائع واعتبار الهتمة: ة: حترمي الضامن جبعهلاملسأ ةل الثالث

 أ ظن أ ن حترمي الضامن جبعل يكون مرده أ مرين:    

 ال ول: سد اذلرائع: 

 الثاين: اعتبار الهتمة. 
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ن ما ابلشلك واملأ ل والغري، ل   ، حيث ينقطع عن سد اذلرائع وينفصل عنه لرتباطهناها عدم اعتبار القصدمفب  ،فبالنس بة لل وىل   

ولهذا نعتربها عند عدم وجود عةل ظاهرة،  ةومن املعلوم أ ن سد اذلريع ائع ل خيصص يف موضع من املواضع،طريقه املصاحل وقطع اذلر 

 العلل لكها مس تنبطة وليست نصية.ف

 :جد ما يدلنا عىل العالقة بيهناملنظر يف كتب الفقه س نابو   

ل أ ن سمل َشء يف أ قل أ و أ د جاء يف منح اجلليل: " - نه ضامن جبعل واإن مل ينصا عليه سدا لذلريعة ) اإ ىن منه من جنسه ل 

كرث أ و أ قل أ و أ جود أ و  ختتلف املنفعة ( ابختالف أ فراد اجلنس الواحد ، فيجوز سمل بعض أ فراده يف بعض أ خر خمالف فهيا أ 

فرادا جلنس الواحد كجنسني 10" .أ دىن منه ل ن اختالفها يصري اإ
 

ىلقوهل : ) وما أ دى ويف بلغة الساكل :" " - رشط بيع وسلف  وضامن جبعل أ   واحلرام حرام ( : فاحلرام ؛ كسلف جر نفعًا أ   اإ

..." غري ذكل وفسخ ما يف مؤخر أ   وبدل مؤخر أ   ورصف مؤخر أ   وأ  
11
 

 ال مروقد يؤول  ،ميالهتمة اليت تكون قابةل للتعم والهتمة حفينئذ يكون سبب حترمي الضامن جبعل ه وناها همفب  أ ما ابلنس بة للثانية،   

ىل اس تثناء حيث تكون  وفالهتمة تعترب اعتبارا ملصلحة الغري، واعتبارها ه ،ليه مقابل الضامناإ دفع ادلين، فيكون قد أ خذ قرضه مضافا  اإ

 املسأ ةل يف أ صلها جائزة ولكن اعتبار الهتمة جعلهتا حمرمة. 

 ومن أ مثةل هذا يف املذهب املاليك:

 ؛نقدا 10درمه مث اشرتى زيد الهاتف نفسه ب 10ب ولعمر  أ ًيم 5 ل جلهاتفا اب ابع زيد -1

 ؛نقدا 11درمه مث اشرتى زيد الهاتف نفسه ب  10ب ولعمر  أ ًيم 5 ل جلهاتفا اب ابع زيد -2

 أ ًيم؛  5ل جل  10درمه مث اشرتى زيد الهاتف نفسه ب 10ب  ولعمر  أ ًيم 5 ل جلهاتفا اب ابع زيد -1

 أ ًيم؛  3ل جل  9درمه مث اشرتى زيد الهاتف نفسه ب  10ب ولعمر أ ًيم  5 ل جلهاتفا اب ابع زيد -2

 أ ًيم؛  3ل جل  10درمه مث اشرتى زيد الهاتف نفسه ب 10ب  ولعمر  أ ًيم 5 ل جلهاتفا اب ابع زيد -1

 أ ًيم؛  3ل جل  9درمه مث اشرتى زيد الهاتف نفسه ب  10ب ولعمر  أ ًيم 5 ل جلهاتفا اب ابع زيد -2

   ؛أ ًيم 3ل جل  11درمه مث اشرتى زيد الهاتف نفسه ب  10ب ولعمر  أ ًيم 5 ل جلهاتفا اب ابع زيد -3

ذا انتفت تصري الصور جائزة.    ن الهتمة اإ ل فاإ  وهذه الصور حمرمة لكها: ملن يهتم عىل ضامن جبعل، واإ

ذا اكن-ولست متأ كدا عند غريمه -وهنا ل بد أ ن تكون الهتمة قوية، فاملالكية     ن ، أ مات قويةيعتربون الهتمة يف الضامن جبعل اإ اكنت  اإ

 ضعيفة فال تعترب.

ل يف العني ل هنا ل تتعني وجوزه غريه يف " جاء يف اذلخرية:  - نه ضامن جبعل اإ ميتنع اشرتاط ضامن ما يتأ خر قبضه ليومني ل 

ذا ُحبس لركوب أ   نه ملا اشرتط الركوب فه وأ   ال جلخدمة لقرب  وامجليع اإ القليل  ذلكل ومقتىض هذا: اجلواز يف ياكملكرت  ول 

لهيا يف البعيد يف الضامن جُبعل "والكثري غري أ ن الهتمة يقوى القصد اإ
12

 

أ ي كبيع جائز يف الظاهر يؤدي ذلكل كبيع ثوبني بدينار لشهر مث يشرتي )كضامن جبعل( وجاء يف الرشح الكبري لدلردير:"  -

ضمن هل أ حدهام وهو الثوب اذلي اشرتاه مدة منه عند ال جل أ و دونه أ حدهام بدينار فيجوز ول ينظر لكونه دفع هل ثوبني لي
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ىل ذكل ، وأ ما رصحي ضامن جبعل فال خالف يف منعه  ل ن الشارع  ،بقائه عنده ابل خر لضعف هتمة ذكل لقةل قصد الناس اإ

ل هلل تعاىل فأ خذ العوض علهيا حست " جعل الضامن واجلاه والقرض ل تفعل اإ
13
ينبغ  أ ن اخلالف وقد قال ابن بشري " ،

"ف يف حال مفىت ظهر القصد منع ومىت مل يظهر جازخال
14
. 

ل فاإن الضامن جبعل كام يف حاةل خطاب الضامن ل يس تدع  اس تحضار الهتمة يف     ظهار النظر الفقهي ، واإ وهذا سقناه من أ جل اإ

 .الضامن تعهدافالطرفان يقصدان ذكل ويرصحان به، ويؤكد هذا القوانني اليت تعترب  ،تزنيل احلمك ل ن القصد معرب عنه

  :املسأ ةل الرابعة: حمك الضامن ابجلعل وفق مقتضيات احلمك الوضع 

احلمك التلكيف  واحلمك الوضع ، فال ول مرتبط بفعل امللكف وقدرته وعلمه، بيامن احلمك الوضع  فال صل املأ لوف ال صويل يباين بني    

خبار وفيه أ نه غري مرتبط بفعل امللكف وقدرته وعلمه، حيث ه يف رشائعه )أ ي  تعاىلمس  بذكل ل نه َشء وضعه هللا و  حفسب، اإ

 خطاب وضع وجعهل دليال وسببا ورشطا( ل أ نه أ مر به عباده ول أ نطه بأ فعاهلم من حيث ه
15

 .  

 وحمك الرشط والسبب واملانع حاصل بوضع الرشع، ويه تتقدم عىل احلمك التلكيف .   

 املسأ ةل اخلامسة: معارضة ونقضها:

جارة ال عامل" اببويه من د يقول قائل بأ ن الضامن جيوز أ خذ العوض عنه ابعتباره منفعة واملنافع جيوز بيعها، ق      العملل ن  ،"اإ

جارة ال شخاص ابعتبارها: " ، ويف املعايري الرشعية عرفت  ال خرعبارة عام ميكن أ ن يقدمه أ حد ال طراف للطرف  العقد الوارد عىل اإ

وذكل مثل اخلدمات  موصوفة يف اذلمة، ومعينة اكنت املنفعة أ   ،اعتباري بأ جر معلوم و( خشص طبيع  أ  معل  ومنفعة ) خدمة أ  

16والاستشارية وحنوها ،والصحية ،التعلميية
 ". 

هنا تعترب أ جريا مشرتاك     هنا ملزتمة ابلعمل ومبا أ ن املؤسسة تقدم أ عاملها لعموم الناس فاإ فهي  ليست خاصًا بصاحب العمل، حيث اإ

وحمكهام أ ي املشرتك واخلاص أ ن تفق عليه، كام أ هنا تقوم بأ عامل نفسها لل خرين. جاء يف حاش ية ابن عابدين نقال عن الزيلع : "امل 

أ ثره فاكن هل أ ن يتقبل من العامة ل ن منافعه مل ترض  والعمل أ   واملشرتك هل أ ن يتقبل العمل من أ شخاص ل ن املعقود عليه يف حقه ه

هذا الوجه مس  مشرتاك واخلاص ل ميكنه أ ن يعمل لغريه ل ن منافعه يف املدة صارت مس تحقة للمس تأ جر وال جر مس تحقة لواحد مفن 

مقابل ابملنافع ولهذا يبقى ال جر مس تحقا واإن نقض العمل
"17

"ال جري املشرتك من يتقبل العمل من غري واحدالفتاوى الهندية " ويف ،
18
 .  

ا ليس حمل اعتبار احلمك، وحنن نسمل بكونه منفعة ولكن هل جيوز الرحب هبا أ م ل؟ فهي  منفعة وجنيب بأ ن كون الضامن منفعة فهذ   

القرض اذلي  وفهي  غري متقومة من هذا الوجه لرتباط حمكها ابل صل وه ،أ ريد لها رشعا أ ن تكون بدون رحب درء للوقوع يف الراب

ماكنية المتمينعه أ ن جير منفعة،  ماكنية الانتفاع به رشعا ،ويل بهل ن التقوم يس تدع  رشط اإ ماكنية املعاوضة به وفق الرشيعة  ،واإ واإ

الرشيعة نصبت للقرض رشط عدم ، ل ن القرض بدون جر املنفعة رشط لصحته من أ جل أ ن ُيقق مقصوده، فوهذا منتف ،ةالإسالمي

ىلوانعدامه يؤدي  ،جره للمنفعة وهنا   جبعل فاسدا لنعدام توفر الرشط.الضامن  فيكون ،الفساد لنعدام حتقق مقاصد الرشيعة اإ

ذا فقد رشط التربع يكون سببا لتحرمي القرض. ،أ ن الرشط يأ خذ حمك العةل وملحظ معترب وه   فاإ

                                                           
 

 



 

48 

©.The International Journal of Research and Scientific Meditation                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                         

 راجع:امل
 
1
 .4/391 ،مواهب اجلليل  - 
2
 .29، النساء - 
3
 حتقيق : محمد عبد القادر عطا.  ،لبنان -دار النرش : دار الفكر للطباعة والنرش  1/321 ،بكر محمد بن عبد هللا ابن العريبو أ حاكم القرأ ن، أ ب - 
4
 .168البقرة، أ ية:  - 
5
 .4/57، حاش ية الصاوي عىل الرشح الصغري لدلردير - 
6
 .2/55، رشح ميارة - 
7
 .5/111، عبد هللاو التاج والإلكيل خملترص خليل، محمد بن يوسف بن أ يب القامس العبدري أ ب  - 
8
 .1/191 ،رشح ميارة الفايس أ يب عبد هللا محمد بن أ محد بن محمد املاليك - 
9
  .5/238 ،اذلخرية - 
10
 .5/344 ،منح اجلليل - 
11
 .3/69 ،بلغة الساكل أ محد الصاوي - 
12
 .5/478 ،اذلخرية - 
13
 .3/77، الرشح الكبري لدلردير - 
14
 .4/391 ،مواهب اجلليل - 

15
 .68ص:  ،ينظر رشح تنقيح الفصول للقرايف -  

16
جارة ال   ،34رمق  ،املعيار الرشع  -   .شخاصاإ
17
 . 16/64رشح تنوير ال بصار ابن عابدين.   ،حاش ية رد اخملتار عىل ادلر اخملتار - 
18
مام ال عظم أ يب حنيفة النعامن الفتاوى -   .4/500، الش يخ نظام وجامعة من علامء الهند ،الهندية يف مذهب الإ



 

49 

©.The International Journal of Research and Scientific Meditation                                                                               

 محور االقتصاد واملالية
 

 البنوك التشاركية المرتقبة انطالقا من القانون الجديد

 الدكتور هشام وكيل 

 طوان بالكلية متعددة التخصصات بت  أستاذ باحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملخص

 مت أ خريا التصويت يف النقاش، من س نتني بعد حوايل   

يف ديسمرب  103.12 عىل القانون البنيك اجلديد رمق الربملان

، 2015يناير  22 اجلريدة الرمسية بتارخي نرشه يف، و 2014

طار  يفعمل ال املاليةؤسسات املو للمغرب مبوجبه يسمح و  اإ

طار، خاصة ادلوليةاملعايري  ُيرتمحممك  تنظمي و قانوين   يف اإ

من  القامئة عىل املشاركة، املنتجات واخلدمات املرصفية تسويق

نشاء حبيث جعلت  هيئة مس تقةل للرقابة الرشعية، خالل اإ

بداء  ا لهيتال ةالوحيداملؤسسة اجمللس العلم  ال عىل  احلق يف اإ

الرأ ي يف طلبات احلصول عىل الاعامتد لتقدمي خدمات مالية 

 .اإسالمية

 مصداقية من شأ نه أ ن يعزز الهنج أ ن هذافيه ل شك مما    

 فرصاملزيد من ال ،قبل لك َشء ،وهذا يعن ،نظامنا املرصيف

 أ جنبيا. وأ   سواء اكن حمليا، ل ي مستمثر

البنوك التشاركية، اجمللس العلم  :  يةلكامت مفتاح 

 .ال عىل

 

 

 

 

 

 

Abstract:  

    

   After two long years of debate followed by a 

vote in Parliament in December 2014, published 

in the Official Bulletin of the Moroccan banking 

law N° 103.12 in January 22, 2015, will allow the 

country and its financial institutions to operate in 

a regulatory framework and legal compliance 

with international standards, especially in the 

frame of the marketing of products and 

participatory banking services also through the 

establishment of a unique religious repository 

and assigns responsibility solely to the High 

Council of Ulemas to issue notice of compliance. 

This approach undoubtedly enhances the 

credibility of our banking system. Above all, this 

means opportunity for any investor, whether 

national or foreign. 

Keywords: Participatory banking, High 

Council of Ulemas.  
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ضافق ،، املتعلق مبؤسسات الئامتن والهيئات املعتربة يف حمكها103-12يعترب القانون البنيك اجلديد رمق      ةانون فريدا من نوعه حبيث اإ

ىل أ ن هذا  ويبدو، التشاركيةابلبنوك واليت متت تسميهتا  ةالإسالميابلبنوك  اخاص يشمل فصال ،التعديالت اخلاصة ابلبنوك التقليدية اإ

ىلاليت صدرت يف معظم البدلان  ةالإسالميالقانون قد حقق أ هدافا ممتزية عن معظم القوانني اخلاصة ابلبنوك  كام أ صدر  ،حد ال ن اإ

صدار س ندات اإسالمية. ؛ول مرةل   ؛يسمح فيه قانون  للرشاكت اخلاصة ابإ

 

الصادر عن واكةل  وخصوصا التقرير ،ت حول هذا النوع من مؤسسات الئامتنوهذا نجت أ ساسا عىل العديد من ادلراسات اليت مت   

 5 اإىل 3ما يعادل أ ي  ؛مليار درمه 70ميكن أ ن ُتلب عىل املغرب أ كرث من  ةالإسالميأ ن املالية عىل اذلي يؤكد  ،تومسون رويرتز

نفس الواكةل أ ن ترتاوح فيه تتوقع اذلي يف الوقت  ،وذكل يف غضون الثالث س نوات القادمة ؛ابملائة من مجموع املعامالت البنكية

 مليون دولر. 112و 67الناُتة عن البنوك التشاركية بني  رابحال  

 

دراسة أ خرى أ جنزهتا كام بينت اهامتهمم ابلبنوك الإسالمية،  بدواابملائة أ   88أ ن عىل كد ؤمغربيا ت 813 مشلت ىخر أ  دراسة       

ابملائة ينوون الانتقال من  31ابملائة من املغاربة هممتون ابلبنوك التشاركية، و 97ات الضامن، أ ن مؤسسة الاستامثرات املالية وخدم

ىل البنوك التشاركية، وهذا ما أ كده كذكل اخلبريان وال س ت عبد السالم باليج ومعر الكتاين يف العديد من  انذاالبنوك التقليدية اإ

 اربة يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية.من املغ ااملواقف والترصُيات عىل أ ن جزء كبري 

 

متكن املغرب من الاس تفادة من ُتربة العديد من ادلول يف هذا اجملال مع مراعاة خصوصيات املغرب  وه ال خراجلانب الإجيايب    

 من أ جل طمأ نة العمالء وذكل ،الثقافية وادلينية واملرصفية، وكذكل التوهجات العامة لبنك املغرب يف تقدمي خدمات مرصفية اإسالمية

 هذا النوع من الئامتن توجه اثبت وهنايئ وليس ملصلحة ظرفية حمدودة. وقبني بأ ن التوجه حناوالعاملني وكذا املر 

  

عىل السلطات النقدية احلرص و  ،اإسالمية فروع ومن أ مه املتطلبات عند تأ سيس بنوك اإسالمية أ   كذكل، تعترب الاس تقاللية امك  

دارة أ موال املودعني بعيدا عن أ ي ارتباط مع أ موال البنوك عليه، خاصة الا س تقاللية املالية والإدارية واحملاسبية، حبيث جيب اإ

وموارد  ،ومزيانية خاصة ومس تقةل ،مركز مايل يتوفر دلهياأ ن  مما يلزم، ةالإسالميأ ي أ موال ل حترتم خصائص البنوك  وأ   ،التقليدية

 بري هذا النوع من المتويالت.برشية مس تقةل ومؤهةل من أ جل تد

 

ن احلصول عىل الاعامتد أ      املوافقة عىل تقدمي خدمات مالية اإسالمية جيب أ ن يستند أ ساسا عىل وجود هيئة مس تقةل للرقابة  واإ

 احلق يف الوحيد اذلي هل ومن القانون اجلديد، حبيث جعلت اجمللس العلم  ال عىل ه 62الرشعية، وهذا ما متت الإشارة هل يف املادة 
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بداء الرأ ي يف طلبات احلصول عىل الاعامتد لتقدمي خدمات مالية اإس ه املنتوجات وكيفية تقدميها ذالمية، أ ما املواصفات التقنية لهاإ

 تحدد مبنشور يصدره وايل بنك املغرب بعد املصادقة عليه من طرف جلنة مؤسسات الئامتن.لعمالء، ف ل

 

لزامية رفع تقارير عن مطابقة معامالهتا مع الضوابط املقررة  63خلاص ابلبنوك التشاركية يف املادة القانون اجلديد اأ يضا أ شار  وقد    ابإ

حتدد رشوط وكيفية سري التقيد بتوصيات اجمللس العلم  ال عىل مبنشور يصدره وايل بنك املغرب بعد و  .ابجمللس العلم  ال عىل

 املصادقة عليه كذكل من طرف جلنة مؤسسات الئامتن.

 

لزامية اإحداث جلنة التدقيق وجلنة ملكفة بتتبع ك    وحتدد كذكل رشوط  ،تدبري اخملاطر اخلاصة ابلبنوك التشاركيةو ام أ كد القانون عىل اإ

  وكيفية سري هاتني اللجنتني مبنشور يصدره وايل بنك املغرب بعد املصادقة عليه كذكل من طرف جلنة مؤسسات الئامتن.
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 االقتصاد واملالية     

 الشريفة النبوية سنةال في اإلسالمي االقتصاد مالمح أهم

البدري سعاد  

والتدبير االقتصاد قانون بمركز: الدكتوراه سلك  في باحثة طالبة  

. طنجة ، واالجتماعية االقتصاديةو القانونية العلوم كلية ،السعدي المالك عبد بجامعة  

الكلية بنفس زائرة استاذة  

 بالمغرب اإلسالمي لالقتصاد المغربية الجمعية وعض

 

 

   

 ملخص:

ي اذل عترب الرشيعة الإسالمية املرجع ال سايس والرئييست    

وذكل ابلعامتد والرجوع اإىل  ،ُيتمك اليه الاقتصاد الإساليم

ن الكرمي والس نة النبوية أ  املمتثةل يف القر  صليةأ مه مصادره ال  

 الرشيفة.

سمل يف يف املرتبة الثانية الس نة النبوية الرشيفة  وتأ ِت   

وال سس املعمتدة يف  ابل حاكمجدا وتعترب غنية  الترشيع،

 وأ  سواء اكنت من الس نة القولية  ،املعامالت املالية الإسالمية

ىل رصد . ةيالفعل  مه القواعد وال سس أ  وهتدف هذه املقاةل اإ

املس متدة من الس نة النبوية، واملعمتد علهيا يف الاقتصاد 

 .الإساليم

 

 ،الإساليم الاقتصاد، الس نة النبوية الرشيفة :يةلكامت مفتاح 

 ،ةالإسالميالبنوك ، الاقتصاديةالتمنية  ،التاكفل الاجامتع 

  .العاملية الاقتصادية تداعيات ال زمة ،ةالإسالميالصكوك 

: Abstract 

   The Islamic Shariaa is considered as the 

main reference that the Islamic economy 

depends on by using the Holy Quran that 

comes at the first position and the Sunnah that 

comes the 2nd, and it contains many rules and 

basics which makes the Islamic transactions 

refers to, whether it is a verbal or practical 

Sunnah. This article aims to monitor the most 

important rules and principles, derived through 

the Sunnah and relied upon in the Islamic 

economy. 

Keywords:  The Sunnah, The Islamic 

economy, Social solidarity, Economical 

development, Islamic banks, Islamic sukuk. 
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. ومع لكن هذا الانتشار اكن جد حمدود الإساليم،والانتشار يف العامل  الإساليم منذ وقت طويل بعض الرواجالاقتصاد  عرف    

اهامتما كبريا، وانتشارا  ،بصفة خاصة الإسالميةواملالية  ،بصفة عامة الإساليمعرف الاقتصاد  2008 س نةبوادر ال زمة املالية العاملية ل 

وأ صبح التنافس عىل أ شده بني  ،ادلول الغربية خاصة أ وراب اإىلفقط، بل امتد  الإساليميعد مقترصا عىل العامل ومل  ،منقطع النظري

وذكل مصداقا  ،يف أ وراب والغرب بأ مكهل الإساليماحلصول عىل لقب عامصة الاقتصاد و بريطانيا واجنلرتا يف تبوئ مركز الصدارة، 

قال رسول هللا صىل هللا ريض هللا عنه قال: فعن ثوابن ،  اذلي ل ينطق عن الهوىوتطبيقا للصادق املصدق صىل هللا عليه وسمل

يلن أ ميت سيبلغ ملكها ما زوى  واإ  ،ال رض فرأ يت مشارقها ومغارهبا اإيلن هللا زوى اإ عليه وسمل " "مهنا اإ
1
ريض وعن متمي ادلاري  ،

ل اإ ول يرتك هللا بيت مدر وبر  هذا ال مر ما بلغ الليل والهنار،ليبلغن  قال مسعت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يقول: "هللا عنه 

."عزا يعز هللا به الإسالم وذل يذل هللا به الكفر ،بذل دليل وأ  دخهل هللا هذا ادلين بعز عزيز أ  
2
وقال الرسول صىل هللا عليه ،  

"عمل بأ مر دينمكأ  نمت أ   وسمل "
3
 مور دنيان.أ  ن الاقتصاد من أ   ونقف عنده، ول ريبن حنرتمه أ  وهذا النص جيب ، 

 ،أ خرى من هجة ووقدرته عىل حتقيق التمنية والمن ،جدارته يف حماربة تداعيات ال زمة من هجة الإساليمثبت الاقتصاد أ   قدو     

بني املادة و  ،يوازي بني املعامالت والعبادات انظام؛ ا النظام الليربايل والاشرتايك"ومهنخرى "ال   الاقتصاديةبعكس النظم  ه؛لكون

يف خمتلف ال قطار،  الإسالميةقوي للبنوك ن من انتشار ما يعرفه العامل ال  و  .ىخر ال  املغيب يف تكل النظم  ال مر ووه ،والروح

كرب ال زمات املمكن أ ن أ  ذا الاقتصاد يف احلل واخلروج من كرب دليل عىل جناح هأ   ووكذا التعامل يف أ سواق املال ابلصكوك له

ننا جند سسه ومرجعيته من ادلين أ  الإساليم يس متد ن الاقتصاد أ   ومبا تعصف هبا. ن أ  اإىل جانب القر ن الس نة النبوية أ  الإساليم، فاإ

حاديث مه ال  أ  خالل هذه الورقة اس تجالء وتبيان وقد حاولت من  .احملتاجة يف هذا اجملالواملبادئ  ال سس الكرمي يزخران بلك

 خالل حمورين اثنني . وذكل منعامة،  بصفة الإساليمالنبوية يف جمال الاقتصاد 

 الإساليماحملور الاول :ماهية الاقتصاد 

 "يقرت ومل يرسف، مل: النفقة يف واقتصد يفرط، فمل توسط: ال مر يف قصد" قصد" مادة من": لغةالاقتصاد    
4
عرفه العز بن وقد . 

، ومزنةل بني مزنلتني"نه:" رتبة بني رتبتنيأ  عبد السالم ب
5
ارساففراط أ ي الإ والثانية يه الإ  ،يه التفريط أ ي التقصري ال وىلف ،

6
 أ ما. 

                                                           
1
مة ابب هالك هذه ال  " كتاب الفنت، "حتقيق محمد فؤاد عبد البايق "سملحصيح م " ،جاج القشريي النيسابورياحلسن مسمل بن احل وبأ    

 .4/1158.  9882بعضهم ببعض. حديث رمق 

 
2
ابب بيان مشلك ما روى عن الرسول ، "حتقيق شعيب ال رنؤوط "،رشح مشلك ال اثر، "ن سالمة الطحاويجعفر أ محد بن محمد ب وأ ب 

 مسمل.رشط  عىلحصيح  .15/459. 2146حديث رمق  "من جوابه من سأ هل عن الاسالم هل هل منهتيى؟ عليه وسملهللا  ىلص

3
 .4/961.  2363دون ما ذكر يف معايش ادلنيا. حديث رمق. ابب وجوب امتثال ما قاهل رشعا "كتاب الفضائل، "مسمل يححص   

4
 مؤسسة التارخي العريب. ،اثحياء الرت اإ بريوت دار ، 3/215 ،ابن منظور ،لسان العرب  

ورفيق املرصي  .20/205ص ،قيق طه عبد الرؤوف سعدحت  "،نمحاكم يف مصاحل ال  قواعد ال  " ،السالم عبد بن العزيز عبد ادلين عز  5

 .12-11ص  دمشق.، دار القمل" ساليمصول الاقتصاد الإ "أ  

 .19ص "،ةاملعارص  الاقتصاديةساليم واملذاهب الاقتصاد الإ " ،مسيح احلسن  6
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 نتاجوخباصة فامي يتصل ابإ  ،اليت تسود فهيا( النتاجئو  ال س باب) والسننعمل اجامتع  يدرس واقع احلياة املعيش ية " ويف الاصطالح، فه

" توزيعها والاس هتالكو السلع واخلدمات 
7
. 

"ضاعة املالاإ و همات...ن هللا حرم عليمك عقوق ال  أ  " بعدة معان مهنا:  لكمة الاقتصاد يف الس نةقد وردت و    
8
 ماكل بن كعبوقال ، 

ن ، هللا رسول ًي: قلت" عنه هللا ريض ىل صدقة مايل من أ خنلع أ ن: توبيت من اإ  عليه هللا صىل هللا رسول فقال ،رسوهل واإىل هللا اإ

 .9"كل خري فهو ماكل بعض عليك أ مسك: وسمل

من خالل ختصيص وتوزيع  الإنسانالفرع من املعرفة اذلي يساعد عىل حتقيق رفاهية "فهو ذكل  الإساليمقتصاد ما مصطلح الاأ     

ىل تكبيل حرية الفرد  ن يؤدي ذكل ابلرضورةأ  وبدون  الإسالمية،املوارد النادرة مبا ينسجم يف التعالمي   ،خلق اختاللت مس مترة وأ  اإ

"البيئة وأ  سواء يف الاقتصاد اللك  
10
 ال خرو  ،حدهام اثبتأ  الإساليم قسامن: ن مكونت الاقتصاد أ   ويتضح من هذا التعريف .

متغري
11
. 

ىل  الإساليموتنقسم مصادر الاقتصاد     ومصادر تبعية "،اتفق الفقهاء عىل الاحتجاج هبا ويه املصادر اليت"صلية أ  اإ
12

وتعترب ، 

الاقتصاديةاملبادئ و ول للقواعد املصدر ال   ون الكرمي اذلي هأ  صيل بعد القر أ  الس نة النبوية اثين مصدر 
13
 اللََُّه َوَأَحلََّ }تعاىل: كقوهل ، 

{ الرََِّبا َوَحرَََّم اْلَبْيَع
14
.   

 : الإساليمول : مرتكزات وأ هداف الاقتصاد أ   

 :يقوم الاقتصاد الإساليم عىل ثالثة أ راكن   

                                                           
م درمان أ  جامعة ، مجهورية السودان ، يف الاقتصاد الاساليمريحبث لنيل درجة املاجس ت، محد عبد املوىلأ  فتح الرحامن نرص   7

 .15ص .1010سالمية. معهد حبوث ودراسات العامل الاساليم .الإ 

براهمي بن املغرية البخاري، أ ب   8 سامعيل بن اإ ند الصحيح اخملترص من أ مور رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اجلامع املس  " وعبد هللامحمد بن اإ

 . 3/150 ج 2408املال. حديث رمق  ةعاضاإ ابب ما يهنيى عن  "يف الاس تقراضاب تك " قيق محمد زهري بن نرص النارصحت  "،وسننه وأ ًيمه

 .2/112. 1426ل عن ظهر غن. حديث رمق اإ ابب ل صدقة  "،كتاب الزاكة، "حصيح البخاري  9 

 ،2000 ط للتمنية، الإساليم البنك والتدريـب، للبحــوث الإساليم املعهــد: جدة "الإسالمــ ؟ الاقتصـاد هو ما" شابرا، معر محمد  10

 .40-41ص م،2
م درمان أ  جامعة ، مجهورية السودان،  يف الاقتصاد الاساليمرية املاجس تحبث لنيل درج ،محد عبد املوىلأ  فتح الرحامن نرص   11

 .15ص .1010، هد حبوث ودراسات العامل الاساليممية. مع الاسال

 اناملرجع امه، ف والس نةن أ  قهية عند عدم النص علهيا يف القر والف  الاقتصاديةاملتعلقة ابجلوانب ال حاكم لهيا العلامء ل خذ اإ  أ  ويه مصادر يلج  12

قول ، العرف، الاس تصحاب، رسةلاملصاحل امل، سانوهذه املصادر يه الاس تح  ،عيةاملصادر التب عمتد عليه ت ي الس ند الرئييس اذلو 

 املصادر املتفق علهيا.  اإىلكتب الفقه املتخصصة يف مجلهتا  و ،ترجع كتب الفقه العامةو  ،رائعسد اذلو  ،رشع من قبلنا ،الصحايب

ىل الإ ابلإضافة   13  ( بعد وفاة الرسول هللا عليه وسمل ىلص) مة محمدأ  اتفاق اجملهتدين من  والعنرص الثالث: وهو جامع واذلي يعترب املرجع اإ

 .يف عرص من العصور عىل حمك رشع  (هللا عليه وسمل صىلالكرمي )

 .275ال ية  سورة البقرة.  14
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 الركن ال ول :  

طار  ،لملكيةلالإسالم مفهومه اخلاص ل  :امللكية املزدوجة- ذاً  ،فاملكل املطلق هلل ،ه احملدد هلواإ ال رض مكل هللا و فلك ما يف السامء  اإ

 اخلاصة( . و يأ خذ بلَك النوعني من امللكية يف وقت واحد )العامة  الإساليمالاقتصاد ووحده ل نه من خلقه. 

قد ثبت أ ن و . ، كام يقر امللكية امجلاعيةلكية الفرديةفيقر امل  ض(ابعتبار امللكية يف الإسالم اس تخالف )البرش خلفاء هللا يف ال ر و   

 السبيل الوحيد لإجياد التوازن يف اجملمتع.  ومصلحة اجملمتع هو الزتاوج بني مصلحة الفرد 

تغل ها املوارد اليت تس  أ  منشو طائفة،  ودون أ ن يس تأ ثر  أ حد أ   ال فراديه مبثابة رشكة تديرها ادلوةل لصاحل مجيع  :امللكية امجلاعية- 

ىلالنار، ابلإضافة و املاء، و اللَك  و  هجد اكمللح، وعىل طبيعهتا، بدون معانة أ   يقول املصطفى ، املرافق اليت متلكها ادلوةل ابمس اجملمتع اإ

  يِف  ثاََلٍث  يِف  رُشَاَكءُ  اْلُمْسِلُمونَ سمل:" و هللا عليه صىل 
ِ
َّارِ  َواْلمَاءِ  اْللََكَ ."َوالن

15
  

نتاج قرر وقد :امللكية اخلاصة- ومن  .الإسالم مبدأ  المتكل الفردي برشوطه الرشعية، اس تجابة دلواع  الفطرة وحافزًا لزًيدة الإ

حياء املوات العمل بأ جر لل خرين، الزراعة، البيع والرشاء، :اخلاصة ومصادرها يةجمالت امللك   الصناعة والاحرتاف... ،اإ

 :الركن الثاين 

نتاجيف المتكل يف  ال فرادم يقر حرية الإسال  املقيدة: 16الاقتصاديةاحلرية - ن هذه احلرية مقيدة مبا يتفق مع أ  ، غري الاس هتالكو الإ

ذا اكنت و  ،الإنسان أ مانةاملال حتت يد و  ،املطلقة ليست سوى فوىض الاقتصاديةل ن احلرية ، ومصلحة اجملمتع ،مصلحة الفرد نفسه اإ

 ام اُتاه اجملمتع.الزت  وفاإن احلق يقابهل واجب أ   ،حق الاقتصاديةاحلرية 

 :الثالثالركن  

، وال فرادبني احلكومة و  ،تضامن متبادل بني مجيع أ فراد اجملمتع الإساليمالتاكفل الاجامتع  يف منظور الاقتصاد  التاكفل الاجامتع :-

ىل  ما أ من يب من ابت ش بعان وجاره" وسمل عليه هللا صىل هللا رسول قال: قال عنه هللا ريض ماكل بن أ نس عنف  وهو جنبهجائع اإ

17"به يعمل
َمن اكن يف حاجِة  " ريض هللا عنه أ ن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل قال: سعيد بن قتيبة، ويف احلديث اذلي رواه 

 .18"أ خيِه اكن هللا يف حاجتِه، وَمن فَرََّج عن ُمسملٍ ُكربًَة فرََّج هللا عنُه ُكربًة من ُكرابِت يومِ القيامِة، ...

 

 

 

                                                           
 .826/ 2 ،2482 حديث رمق ،ابب املسلمون رشاكء يف ثالث ،كتاب الرهونة" سنن ابن ماج" ،عبدهللا القزوينو محمد بن يزيد أ ب  15

 . يقالبا حتقيق محمد فؤاد عبد

اذلين اكن  ؛واسط القرن الثامن عرش امليالديأ  يف فرنسا يف  ؛ول مبذاهب الطبيعيني) الفزييوقراط(أ  اصطالح ارتبط  :الاقتصاديةاحلرية   16

 .شعارمه "دعه مير دعه يعمل"

. حصحه 53/ 9 ،24901 مقحديث ر ،ابب يف حق اجلار ،سنن ال قوال وال فعال كتاب يف الرتهيب عن حصبة السوء يفكزن العامل   17

                       .2561رمق  الرتهيبو لباين يف الرتغيب ال  

18 
 .3/1040. 2580 رمق حديث ،الظمل حترمي ابب" وال داب والصةل الرب كتاب، "مسمل حصيح 
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 الإساليمهداف الاقتصاد أ  نيا :اث 

، يف ظل لإنسانالزتام ادلوةل بأ ن توفر للك فرد يف اجملمتع اذلي ترعاه مس توى املعيشة اذلي يليق اب ووه :الضامن الاجامتع :-1

ما يعرف بـ " حد الكفاية " وهو  ،الاقتصادية والاجامتعية احمليطةالظروف 
19
حترمي " ل من خاللاإ ىت أ  وحتقيق حد الكفاية ل يت .

جياب التوسط والاعتدال  ."التقتري: اإ

 الاقتصادية: حتقيق التمنية -2
20
ن"سمل و كد عليه الرسول صىل هللا عليه أ  ما  ووه :  أ ل فاس تطاع فس يةل أ حدمك وبيد الساعة قامت اإ

"أ جر بذكل فهل فليغرسها يغرسها حىت تقوم
21
 . 

ن نس يجا واحداوفيكون ،الاقتصاديةمتقاربني يف املس توًيت  ال فرادل التوازن هنا يعن جع :ال فراد:التوازن الاقتصادي بني -3
22
 ،

ن دماءمك وأ موالمك وأ عراضمك عليمك حرام "صىل هللا عليه وسمل: تطبيق حلديث الرسول  ووه  ،كحرمة يوممك هذا، يف شهرمك هذا ،اإ

" يف بدلمك هذا
23
. 

ريض هللا عنه أ نه  اخلطاب بن ، فعن معرالاقتصاديةعامل التمنية أ  يف  ن يستمثر هذا الرأ ساملأ  لبد من  الاقتصادي: و: حتقيق المن-4

24" اُتروا يف أ موال اليتاىم ل تأ لكها الزاكة " :قال
. 

 سالمذلكل رشع الإ  ،وحتقيق الادخارمثل نتيجة مبارشة لتحقيق الاستامثر ال   وه ال مروهذا  حتقيق الاس تقرار الاقتصادي:-5

 وهذه التدابري عىل نوعني: ،التفاوت يف توزيع الرثوةتدابري فعاةل يف حتقيق حدة 

"لعن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل أ لك الراب ومؤلكه واكتبه وشاهديه": تدابري سلبية، كتحرمي الراب -
25
من غش نا "والغش ،  

"ل خاطئاإ ل ُيتكر والاحتاكر"  ،26فليس منا "
27
كام هنيى رسول هللا عن بيع الغرر ، 

28
خل...   .اإ

يوجب الإسالم  و. يات ادلوةل للمحتاجني دون غريمهعط أ  ضايح، و ال  و الكفارات، و زاكة الفطر، و مهنا الزاكة،  ،جيابيةاإ ري تداب -

 .لتواءوُيرم الغش والتدليس والا ،الإحسانالصدق و 

 

                                                           
 .35ص  "،مباحث يف الاقتصاد الاساليم، "محمد رواس قلعج   19

 .35ص "املرجع السابق، "محمد رواس قلعج   20

 .الرًيض - املعارف مكتبة ،(1/38) الصحيحة السلسةل يف ال لباين حصحه ،(فليغرسها) لكمة اإىل( 168/ 1) ،املفرد ال دب  21

 .26-25ص "، ساليممباحث يف الاقتصاد الإ " ،محمد رواس قلعج   22

 . 2/176 ،1739 حديث رمق ،ًيم مىنأ  ابب اخلطبة  "كتاب احلج، "حصيح البخاري 23 

حتقيق محمد مصطفى  .353/ 2 ، 863حديث رمق  ،التجارة هلم فهياو موال اليتاىم أ  ابب زاكة ، كتاب الزاكة" املوطأ  ، "بن أ نس ماكل  24

 مؤسسة زايد بن سلطان أ ل هنيان.النارش :  ،ال عظم 

 .652/ 2. 1597حديث رمق. ،ابب الراب" كتاب املساقاة" ،حصيح مسمل   25

 . 1/67، 102و101حديث رمق  ،من غش نا فليس منا وسمل عليه هللا صىلابب قول النيب  "كتاب الاميان، " حصيح مسمل 26 

 .2/655 ،1605حديث رمق  ،ابب حترمي الاحتاكر يف الاقوات ة"كتاب املساقا، " حصيح مسمل  27

 .614-615/ 2. 1513حديث رمق ، والبيع اذلي فيه غرر ابب بطالن بيع احلصاة "كتاب البيوع، "حصيح مسمل  28
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 جاملها يف :اإ حيث ميكن  الإساليمتتعدد خصائص ومقومات  الاقتصاد  :الإساليماثلثا :خصائص الاقتصاد  

لهي  رابين وعقدي الإساليمالاقتصاد  -1 ويرتبط  ،وينبثق مهنا ،الإساليمالعقدية اليت يقوم علهيا الاقتصاد  ال سس أ ن يأ  : اقتصاد اإ

ىل فهيا لتوجيه النشاط الاقتصادي  وترتتب علهيا نتاجئ اقتصادية طيبة ، اليت تنسجم مع توجهيات العقيدةيه ،الوهجة الصحيحةاإ
29
 ،

يرعى  لراع اك ،دلينه وعرضه، ومن وقع يف الش هبات وقع يف احلرام أ  مفن اتقى الش هبات فقد اس ترب " يه:فق  عل كام يف احلديث املت

"ن يرتع فيهأ  حول امحلى يوشك 
30
 . 

غرَي اقتصادي، ميكن أ ن يتحول من  ون أ ي معل يقوم به املسمل اقتصادًًي أ  اإ  :طابع تعبدي وأ خاليق واقتصاد ذ الإساليمالاقتصاد  -2

ذا قصد املسمل بعمهل هذا وجه هللا  اإىلدي عادي معل ما هللا فعن معر ريض هللا عنه عن رسول س بحانه وتعاىل، عبادة يثاب علهيا اإ

منا ال عامل ابلنيات، واإمنا للك امرئ ما نوى " :صىل هللا عليه وسمل أ نه قال "اإ
31
لنظم ا ناإ أ خر ف ومن جانب ،هذا من جانب. 

خالق والاقتصاداملعارصة فصلت بني ال   الاقتصادية
32
مرتبطة ابل خالق، وتقوم عىل  الإسالميةمعظم أ حاكم الرشيعة  يف حني أ ن ،

: "البيعان ابخليار ما مل يتفرقا فاإن صدقا وبينَّا بورك هلام يف بيعهام،  عليه وسملاكلصدق وال مانة: قال النيب صىل هللا، أ سس أ خالقية

ن كامت وكذاب حمقت بركة بيعهام" واإ
33
. 

الإنسان مادة وروح، والاقتصاد الإساليم يعمل ابلتوازن اد الإساليم ُيقق التوازن بني املادية والـروحية ورقابة ذاتية: الاقتص -3

اللهم اغفر يل ذنيب ووسع  يقول "ف  يدعو وسمل عليه هللا صىلاكن الرسول قد حبيــث ل يطغى أ حدهام عىل ال خر. و  ،بـني اجلــانبــني

"يف رزيقيل يف داري وابرك يل 
34
 وبني الروح واملادة. ،فهذا ادلعاء جيمع بني ادلنيا وال خرة، 

نسان ياحلاج  بنيالاقتصاد الإساليم هذا يوفق  بناء عىلو     جيعل التقوى عنرصا من عنارص و  ،الروحية حاجياتهو ات املادية لالإ

نتاج تق ،الإ " أ ن تعبد هللا ك نك تراه فاإن كام ورد يف احلديثان، حيث يكون "الضمري ادلين احل " رقيبا ذاتيا عىل العمل وسبيال لالإ

نه يراك"  مل تكن تراه فاإ
35
.  

                                                           
  .34ص "،وزيع ادلخل يف الاقتصاد الاساليمت ،"صاحل العيل  29

 .651/ 2 ،1599حديث رمق  ،ابب اخذ احلالل وترك الش هبات" كتاب املساقاة، "حصيح مسمل  30

ىل الرسول صل هللا عليه وسملابب كيف اكن بدء الويح  "كتاب بدء الويح، "حصيح البخاري  31  .1/6 ،1حديث رمق  ،اإ

 .67ص  "،ساليمخالق يف الاقتصاد الإ ل  دور القمي وا" ،اوييوسف القرض  32

  .3/58 ،2004حديث رمق  ،يتفرقا مل ما ابخليار البيعان ابب" كتاب البيوع ، "حصيح البخاري  33

سامعيل البوصريي   34  لطهارة . كتاب ا1/341 ،581حديث رمق  "اإحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة" ،أ محد بن أ يب بكر بن اإ

 باين يف حصيح اجلامع الصغري.ل براهمي. حس نه  ال  اإ بن  متمي ًيارس وحتقيق اب" ابب ما يقال عند الوضوء"

 .1/37 ،9 حديث رمق ،ثبات قدر هللاميان ابإ ووجوب الإ  ،حسانسالم والإ ابب بيان الاميان والإ  "كتاب الاميان، "حصيح مسمل  35
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نساين عامل  وواقع  الإساليمالاقتصاد  -4 36بدون اس تثناءمجعاء  نسانيةلالإ  ه رساةلنأ   ذاإ  :اقتصاد اإ
نه يراع  يف نظرته أ   كام ،

ماكنياته اإىلي يعيش فيه، فينظر فريى متطلباته من خالل الواقع اذلواقع الفرد واجملمتع  الاقتصادية  ،وطبيعته ،وبيئته ،وظروفه ،اإ

 وفطرته.

 الإساليم يف التمنيةجمالت الاقتصاد و احملور الثاين : مظاهر  

يه أ داة رضورية  ،وكام أ ظهرت مسريهتا يف عرشات البدلان اليت تعمل فهيا الإسالميةن املصارف اإ  :الإسالميةول: البنوك أ   

ذا ما أ   ج ن تكون خار ل  فهي  ل تطمح  ،احلكومية الاقتصاديةواخلطط  ،حسن اس تغاللها يف ميدان تنفيذ الكثري من الربامجوفعاةل اإ

أ ن تكون أ داة متويلية جمدية وجديرة يف جمال اخلطط  اإىلتسعى  بل ،ات الوطنية اليت تعمل فهياالس ياق املنطق  حلراك الاقتصاد

 .حىت الصغرى وأ   ،املتوسطة وأ   ،ربىومشاريع البناء الاقتصادي الك ،التمنوية

ىلتتصدى عىل سبيل املثال ل احلرص،  الإسالميةن املصارف أ  وهنا لبأ س من التذكري ب    الكثري من املطارح المتويلية مثل المتويل  اإ

مالت ُتارة العوخدمات  ،والمتويل املؤقت ،متويل املشاريع :الاحتياجات املناس بة للقطاع اخلاص مثل اإىلابلإضافة  ،العقاري

ىلما يؤدي  ووه، وال سهم والس ندات واملؤرشات خلق بيئة مثالية للعمل تساعد خطط احلكومة عىل النجاح وحتقيق ال هداف  اإ

خاصة وحكومية أ   ،يف متويل مشاريع معالقة الإسالميةيضا مشاركة عرشات املصارف أ  و  ،املأ موةل مهنا بيرس وسهوةل
37
. 

الإسالميةاثنيا: الصكوك  
38
 ومعلية استامثرية متوسطة أ   وعىل املشاركة يف متويل مرشوع أ   الإسالميةتقوم فكرة الصكوك :  

، أ ي املشاركة يف الرحب واخلسارة، عىل منوال نظام ال سهم يف رشاكت املسامهة املعارصة "الغمن ابلغرم"وفقًا لقاعدة  ال جلطويةل 

 ونظام الوحدات الاستامثرية يف صناديق الاستامثر
39
. 

مثل دول اخلليج  الإسالميةوغري  الإسالميةيف متويل التمنية يف عديد من ادلول  الإسالميةلقد جنحت صيغة صكوك الاستامثر    

وتعترب من أ حدث صيغ  ،زمة املالية العامليةة. كام شاع تطبيقها بعد ال  وربيونيس يا وتركيا، ويف بعض ادلول ال  وال ردن ومالزيًي وأ ند

ر يف العامل اليوم. وتتسم هذه الصيغة ابلعديد من املزاًي اليت تناسب رشاحئ عديدة من املستمثرين ورجال ال عامل المتويل والاستامث

ابملرونة وسهوةل الإصدار والتداول وقةل اخملاطر، كام تس توعب رشُيـة من املستمثرين اذلين ل يريدون  زيواحلكومات، ل هنا تمت

ذلكل يرى  ،تمثرين اذلين ل يريدون ادلخول يف ش هبات املعامالت الربوية مثل الس ندات بفائدةاملضاربة يف البورصة، وكذكل املس 

 .الإساليمخرباء املال وال عامل أ ن املس تقبل لهذه الصيغة بعد أ ن أ وصت هبا مؤسسات المتويل العاملية وأ قرهتا جمامع الفقه 

 

                                                           
 .43ص  ،"معامل الاقتصاد الاساليم، "صاحل العيل  36

  .اجملدل الرشع  الثالث، جلزء اخلامسا ،سالميةوالعملية للبنوك الإ املوسوعة العلمية   37

وعىل  ،سالميةصدر وفق صيغ المتويل الإ ، تا شائعة ومتساوية يف موجودات معينة ومباحة رشعايه واثئق متساوية القمية متثل حصص  38

 وابط الرشعية.والالزتام ابلض ،الغرمو ساس املشاركة يف الغمن أ  

 ،املشاركة ،املغارسة ،املساقات ،املزارعة ،املضاربة واملقارضة أ  ، عقد السمل، عقد  الإجارة: نواع العقود التاليةأ  حدى اإ ويه تقوم عىل   39

 .وعقد القرض ،س تصناععقد الا، املراحبة
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 الــــخاتــــمة 

وأ مه ما يف  امليدان الاقتصادي عامة،  اوكبري  اهام ان يب   الكرمي  صىل هللا عليه وسمل دورال لس نة يتبني  من خالل هذا البحث أ ن     

ارتباطه التام بدين الإسالم وعقيدته ورشيعته. ومبا أ ن الاقتصاد الوضع  بسبب ظروف نشأ ته قد  وه الإساليمميزي الاقتصاد 

نه ل ينبغ  لنا أ ن ندرس الاقت  مس تقاًل عن عقيدة الإسالم ورشيعته.  الإساليمصاد انفصل متامًا عن ادلين، فاإ

الرسول الكرمي يف نوايح احلياة عامة، ويف اجلانب الاقتصادي خاصة من خالل  أ رساهاالقمي اليت ومن هذا املنطلق جيب تفعيل    

عادة نرش مبادئ ادلين الإساليم احلق والصحيح، وترس يخ الوسطية اليت تعترب  ساليم، مع العمل عىل نرش مه ممزيات ادلين الإ أ  اإ

حداث  ختصصات يف هذا خالقية عىل الصعيد الوطن الاقتصادية وال  هذه القمي  عادة اقرارها يف اجملمتع عرب املناجه ادلراس ية واإ ابإ

 والقمي خملتلف أ قطار العامل ال سسالنبوية، وعىل الصعيد ادلويل ابلعمل عىل تصدير هذه  اجملال، والرتكزي عىل تدريس الس نة

نتاج خصوصا يف ظل ضعف   .العاملعىل  الاقتصادية ية وش يخوخة اجملمتعات وأ اثر ال زمةالإ

 

 املصادر واملراجع

   فاكر ادلولية للنرش بيت ال   ،حتقيق محمد فؤاد عبد البايق "،حصيح مسمل" ،احلسن مسمل بن احلجاج القشريي النيسابوري وبأ

 (.1998ه /1419)  ال وىلالطبعة ، والتوزيع

  اجملدل الرشع  الثالث، اجلزء اخلامس، الإسالميةالعملية للبنوك و سوعة العلمية املو.  

 1989 ال وىلالطبعة  ،دمشق، دار القمل "،الإساليمصول الاقتصاد "أ   ،املرصي رفيق. 

 2001 ال وىلالطبعة  ،دمشق ،دار الاميمة "،الإساليمتوزيع ادلخل يف الاقتصاد " ،صاحل العيل. 

 2013 ال وىلالطبعة ، دار العظامء"، املعارصة الاقتصاديةواملذاهب  الإساليمقتصاد الا، "مسيح احلسن . 

 بريوت ، دار اجليل ،قيق طه عبد الرؤوف سعدحت  "،نمحاكم يف مصاحل ال  قواعد ال  " ،السالم عبد بن العزيز عبد ادلين عز

 .1980: الطبعة الثانية

: الطبعة السابعة ،قطر ادلوحة ،دار الثقافة"، الإساليموالاقتصاد  عارصةوسوعة القضاًي الفقهية املم" ،محد السالوسأ  عيل   

2002/1423. 

  م درمان أ  جامعة ، مجهورية السودان "،الإساليمحبث لنيل درجة املاجسرت يف الاقتصاد  ، "محد عبد املوىلأ  فتح الرحامن نرص

 .1010. الإساليممعهد حبوث ودراسات العامل  ،الإسالمية

 مؤسسة التارخي العريب. ،حياء الرتاثاإ بريوت دار  3/215 ،ابن منظور ،لسان العرب 

 2011 ال وىلالطبعة  ،الرابط ،مطبعة طوب بريس "،وتطبيقاته املعارصة الإساليمساس يات الاقتصاد ، "أ  محمد الوردي. 

 براهمي بن املغرية البخاري، أ ب سامعيل بن اإ رص من أ مور رسول هللا صىل هللا عليه اجلامع املس ند الصحيح اخملت" عبد هللاو محمد بن اإ

 .هـ1422 ال وىلالطبعة  ،دار طوق النجاة ،حتقيق محمد زهري بن نرص النارص "،وسمل وسننه وأ ًيمه
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 امللزتم للطباعة والنرش ،حتقيق: محمد فؤاد عبد البايق "،اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، "عيىس الرتمذي السلم  ومحمد بن عيىس أ ب 

 .ه 1388م.  1968

  1999 ال وىلالطبعة ، دار النفائس بريوت "،الإساليممباحث يف الاقتصاد ، "محمد رواس قلعج. 

 ال وىل الطبعة ،بريوت، الرساةل مؤسسة "الإساليم الاقتصاد يف خالقوال   القمي دور" ،القرضاوي يوسف. 
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 تقدمي حملور التشريع

 

 وسلم عليه اهلل صل  اهلل رسول وسنة اهلل كتاب في التشريعي اإلعجاز 

  الشريف   موس  /محمد الدكتور

 والسنة القرآن وكاتب، متخصص في علم  ،أستاذ جامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ملخص
    

الإجعاز العناية مبجال يسلط املقال الضوء عىل أ مهية    

ه ىل هللا عليالترشيع  يف كتاب هللا وس نة رسول هللا ص

ال صيةل ورضورة البحث يف الترشيعات الرابنية  وسمل،

ال جنبية اليت ينبغ  أ ن حتل اليوم حمل تكل الترشيعات 

وعليه وجب فتح  ،اليت اجتاحت جممتعاتنا املسلمة الوافدة

بني افر اجلهود ظالاجهتاد يف هذا اجملال اخلصب وتابب 

 ،وضبط قواعده ،لبيان أ مرهالباحثني واملتخصصني 

جناز دراسات مقارنة بني  ،ليف حول موضوعهوالتأ   واإ

جوانب الترشيع يف الإسالم وعند ال مم ال خرى حتت 

 تضم يف صفوفها اإرشاف هيئة علمية متعددة التخصصات 

قانونيني الفكرين وعلامء الرشيعة والثقافة والاجامتع و امل

 قوقيني وغريمه.احلو 

 : لكامت مفتاحية

 رشيع يف الإسالمالت  قارنةم ،ابب الاجهتاد القرأ ن، الس نة،

 .عند ال مم ال خرىو 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abstract: 

   This article highlights the importance of the 

field of legislative miracle care in the Book of 

Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah, 

peace be upon him, and the need to search in the 

authentic divine legislation that should be 

resolved today to replace those inflows of foreign 

legislation that swept the Muslim societies; and it 

shall open the door of Ijtihad in this fertile area 

and concerted efforts between researchers to 

demonstrate his command and control rules, 

making studies of comparison between the 

aspects of legislation in Islam and other  

legislations under the supervision of 

multidisciplinary scientific specialists of 

intellectuals, scholars of Sharia, Culture lawyers, 

human rights and others. 

Keywords:  
Quran, The Sunnah, Ijtihad, Sharia, comparison 

between legislation in Islam and other 

legislations. 
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 وبعد: رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف ال نبياء واملرسلني س يدن محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني، هلل امحلد

لهو من أ مه أ نواع الإجعاز اليت ينبغ  العناية هبا وبياهنا يف  فاإن الإجعاز الترشيع  يف كتاب هللا وس نة رسول هللا صىل هللا عليه وسمل   

قوم ماديون ل يؤمنون ابهلل ول ابليوم ال خر، ول  -يف اجلوانب الفكرية والثقافية والترشيعية–هذا العرص اذلي توىل الرًيدة فيه 

 أ ذاهنم.يعنون بأ ي َشء سوى احملسوسات، فقد ولوا لك جوانب الغيب ظهورمه، وجعلوها دبر 

هنم أ نشأ وا ترشيعات اكنت نتيجة أ فاكرمه البرشية، وغاية علمهم يف هذه احلياة ادلنيا، جفاءت تكل الترشيعات قارصة عن الوفاء     مث اإ

ابملراد قرص علوهمم، وفاسدة يف عدة جوانب فساد تفكريمه، والعجب ل ينقيض أ هنم بعد ذكل أ لزموا هبا لك من وقع حتت سلطاهنم، 

ليه البرشية. واكن فصار ال  ناس ُُيمكون هبذه الترشيعات الناقصة املبتورة، حفس بوا أ هنا غاية العمل ومقة الفهم وقصارى ما ميكن أ ن تصل اإ

 ِنْعَميِت الْيَْوَم أمَْكَلُْت لمَُكْ ِدينمَُكْ َوأَتَْمْمُت عَلَْيمُكْ }اذلين خاطهبم هللا تعاىل بقوهل:  -وًي للعجب-ممن ابتيل هبذه الترشيعات املسلمون 

ْسالَم ِدينًا
ِ
ىل هذا الغثاء البايل؟ وكيف جيحدون نعمة  {َوَرِضيُت لمَُكُ اْل منذ أ كرث من أ ربعة عرش قرًن، فكيف يرتكون الترشيع الاكمل اإ

ليه راجعون فهو القائل:  ن اإ ن هلل واإ كامل ادلين ويهتاونون يف العمل بتكل الرشيعة الاكمةل؟ اإ َِّطيُف أََل يَْعملَُ  }رهبم ابإ  َمْن َخلََق َوُهَو الل

واليوم حنن نقطف مثار حصوة جليةل  أ وجدت تغيريًا عظاميً يف النفوس والعقول، وهب كثري من الناس يريدون العودة الشامةل  .{الَْخِبرُي 

قناع ك  ىل كتاب رهبم وس نة نبهيم صىل هللا عليه وسمل، فاس متسكوا حببل هللا تعاىل، وبذلوا هجدمه يف اإ ثري من الناس بعظم وجالل اإ

ز الترشيعات الرابنية اليت ينبغ  أ ن حتل اليوم حمل تكل الترشيعات الوافدة الفاسدة، واكن مما صنعه علامء الإسالم ومفكروه بيان الإجعا

  اجلليل يف تكل الترشيعات الرابنية، وأ لفت كتب كثرية يف هذا الباب.

من الإجعاز، مفهنم من يقترص يف الإجعاز الترشيع  عىل أ حاكم العبادات واملعامالت  د اختلفت أ نظار العلامء يف هذا النوعقو    

ىل تناول العقيدة والإميان والإحسان وغري  وال حوال الشخصية، ومه العدد ال كرب، ومهنم من يرى أ ن الإجعاز الترشيع  يتعدى هذا اإ

 -حفظه هللا تعاىل ونفع به-( 1كتور عبد الس تار فتح هللا سعيد)ذكل من جوانب الإسالم، وعىل رأ س هذا الفريق ش يخنا ال س تاذ ادل

(، لكن املسأ ةل هممة وينبغ  2وقد أ لف يف هذا مصنفًا نفعًا لكنه مفتقر لل مثةل ومزيد من التقعيد والبيان عىل جاللته ورفعة قدره)

 تظافر اجلهود لبياهنا وضبط قواعدها.

احلديث عن جوانب من الإجعاز الترشيع  وبيان ِحمَكه اليت ل تنقيض، لكن أ ظن أ ن هذا  ولقد أ كرث العلامء يف املايض واحلارض   

 النوع من الإجعاز مفتقر اإىل مخسة أ مور هممة:

بيان مداه وما يشمهل، ومبعىن أ خر وضع تعريف هل يهني  اخلالف بشأ نه، ويرفع ال شاكل يف فهمه، وكتابة مؤلف جامع يف هذا،  -

 له هيئة عليا لإمتامه؛وهو معل ينبغ  أ ن تتو

املقارنة اجلادة بني بعض جوانب الترشيع يف الإسالم وجوانب الترشيع عند ال مم ال خرى، وهذا معل مل أ ره لل قدمني عىل  -

(، لكن هذا من ال عامل املوسوعية اليت ينبغ  أ ن تلتق  فهيا هجود رجال ترشيع 3وجه الإحاطة أ و التوسع، واجهتد فيه بعض احملدثني)

 ظامء من الرشعيني والقانونيني واحلقوقيني وعلامء الفكر والاجامتع والثقافة؛ع
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ميان جبالل هذا ادلين وعظم ترشيعاته ولتطالب ساس هتا  - عرض هذا الإجعاز الترشيع  العظمي عىل جامهري املسلمني لزتداد اإ

 ابحلمك هبذه الترشيعات العظمية؛ 

ىل النظر يف جالل هذه  - جعازها، وصالحيهتا حلل لك املشلَكت اليت يعانون مهنا يف دعوة غري املسلمني اإ الترشيعات واإ

 جممتعاهتم، وهذا ابب عظمي من أ بواب ادلعوة اإىل هللا تعاىل وجذب القوم اإىل هذا ادلين العظمي؛

رشيعات مه بأ مس  عقد مؤمترات عاملية تُعىن جبمع علامء الترشيع يف العامل وعرض ما يف كتابنا العظمي وس نة نبينا الكرمي من ت  -

نقاذ جممتعاهتم من الهوة السحيقة اليت سقطت فهيا. لهيا لإ  احلاجة اإ

وذكل ل ين أ زمع أ ن الإجعاز الترشيع  مل يوف حقه، وأ ن اجلهود يف بيانه والعناية به حضةل للغاية، بل هو الإجعاز اليتمي اذلي مل جيد    

ىل ال ن.  من يرعاه ويقوم به اإ

 

 :املراجع

 

، وتدرج يف سمل التدريس حىت صار أ س تاذًا يف 1350/1931مرصي من مواليد س نة  وار دعاة الإسالم يف زماننا هذا، وهأ حد كب -1

  .جامعة ال زهر، ودر س يف عدة جامعات، هل عدة مصنفات نفعة، وحمارضات كثرية مسموعة ومرئية

 بعنوان "مهنج الترشيع يف القرأ ن الكرمي". 1395/1975رسالته اليت تقدم هبا لنيل درجة ادلكتوراه من جامعة ال زهر س نة  -2

زهرة يف مقال "رشيعة القرأ ن دليل عىل أ نه من عند هللا" جمةل املسلمون العدد ال ول الس نة  وما فعهل الش يخ محمد أ ب -مثالً -انظر  -3

ة واملرياث يف الإسالم"، وهناك كتب ، وادلكتور محمد يوسف موىس يف كتابه "الرتك385، وكتابه "املعجزة الكربى": 32ص ال وىل

 عديدة أ لفها علامء ومثقفون يف املقارنة بني حال املرأ ة يف الإسالم وحالها يف النظم الوضعية القدمية واحلديثة من حيث الترشيع.
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 محور التشريع     

 

 الدروس المستفادة من األزمة المالية العالمية 
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  : ملخص

شهد العامل انفجار ال زمة املالية العاملية يف اخلامس عرش من    

، وقد كشفت تكل ال زمة عن العديد 2008 من عام سبمترب

من ادلروس املس تفادة يف مقدمهتا، أ ن الراب ختبط وحمق 

عالن حرب، والقامر دمار، وبيع ادليون ضياع لل صول،  واإ

وال مانة وقاية، كام اكنت تكل ال زمة رساةل واحضة للمسلمني 

للعض ابلنواجذ عىل املهنج الاقتصادي الإساليم الرابين 

 وحسن تسويقه رمحة ابلعاملني.

  :يةمفتاح لكامت 

املالية،  ال زمة املالية العاملية، البيع عىل املكشوف، املش تقات

 .التسنيد

Abstract:  

 

   The world has seen an explosion of the global 

financial crisis on the fifteenth of September 2008, 

and that crisis revealed many of the lessons 

learned in the forefront, that usury is floundering 

and declaration of war, gambling is destruction, 

the sale of debt leads to loss of assets, and the 

honesty is a protection. In addition, the crisis is a 

clear message to the Muslims bitten tightly on 

Islamic economic and well marketing for the 

mercy of the entire world. 

Keywords:  
The global financial crisis, Short Selling, Financial 

Derivatives, Securitization. 
 



 

65 

©.The International Journal of Research and Scientific Meditation                                                                               

 

 

 

 

، وقد نشأ ت تكل ال زمة يف مصمي 2008شهد العامل انفجار ال زمة املالية العاملية يف اخلامس عرش من سبمترب من عام                  

ملا اكن للك حدث عربة وعظة ودروسا النظام املايل، واش تعلت رشارهتا يف سوق املساكن ال مريكية، وانترش طاعوهنا املايل عامليا. و 

نه ينبغ  للك من اكن هل قلب أ و أ لقى السمع وهو شهيد أ ن يع  ويس تفيد من تكل ال زمة اليت كشفت عن العديد من  مس تفادة، فاإ

جاملها فامي ييل :  ادلروس املس تفادة، واليت ميكن اإ

عالن حرب: -أ ول  الراب ختبط وحمق واإ

  ة عن حقيقة مثرة الراب من ختبط وحمق وحرب من هللا ورسوهل عىل املرابني مصداقا لقوهل تعاىل:كشفت ال زمة املالية العاملي 

ْيَطان ُ ِمَن الَْمس ِ َذكِلَ بِ }  ي يَتََخبَُّطُه الش َّ ِ لَّ مََكَ يَقُوُم اذلَّ
ِ
اَب َل يَقُوُموَن ا ِ يَن يَألُْكُوَن الر  ِ ََّما الَْبْيُع مِ اذلَّ ن

ِ
ُْم قَالُوْا ا َم أهَنَّ ُ الَْبْيَع َوَحرَّ اَب َوأََحلَّ اَّلل  ِ ثُْل الر 

ِ َوَمْن عَاَد فَأُْولَـئِكَ  ب ِِه فَانهَتَيَى فهََلُ َما َسلََف َوأَْمُرُه اإىل اَّلل  ن رَّ اَب فََمن َجاءُه َمْوِعَظة   م ِ ِ اَب  الر  ِ ُ الر  وَن يَْمَحُق اَّللَّ أحَْصَاُب النَّاِر مُهْ ِفهيَا َخادِلُ

ُ ل ُُيِبُّ لُكَّ َويُْريِب  َدقَاِت َواَّللَّ {َكفَّاٍر أَثمِيٍ  الصَّ
1
.  

َّْم تَْفعَ }  ن ل
ِ
ْؤِمننَِي فَا ن ُكنمُت مُّ

ِ
اَب ا ِ َ َوَذُروْا َما بَِق   ِمَن الر  َّقُوْا اَّلل  يَن أ َمنُوْا ات ِ َا اذلَّ ن تُبمُْتْ ًَي أهَيُّ

ِ
ِ َوَرُسوهِلِ َوا َن اَّلل  فَلمَُكْ لُوْا فَأَْذنُوْا حِبَْرٍب م ِ

 {ُرُؤوُس أَْمَواِلمُكْ َل تَْظِلُموَن َولَ تُْظلَُمون
2 
.  

فقد ارتبطت بوادر ال زمة املالية العاملية بصورة أ ساس ية ابلراب أ و سعر الفائدة، حيث معدت البنوك واملؤسسات املالية 

غراء ال مريكيني بمتكل ال مريكية ويف مقدمهتا بنوك الاستامثر، اليت ل ختضع لرقابة البنك الاحتياط  ا لفيدرايل ال مرييك، عىل اإ

ونزوة الرحبية ورغبة أ عضاء جملس الإدارة يف احلصول عىل ماكفأ ت خسية  Greedالعقارات بدل من تأ جريها، ويف ظل س يادة اجلشع 

عن السجل الئامتين من جراء الرحبية قصرية ال جل، ونقل اخملاطر اإىل مؤسسات رشاء ادليون والتأ مني، تغاضت تكل املؤسسات 

للعميل ومدى مقدرته عىل السداد، ويرست هل ختفيض قمية ال قساط يف الس نوات ال وىل لالقرتاض، واكن هذا دافعا أ يضا 

 لل مريكيني لرشاء عقارات بغرض استامثرها يف ظل تكل التسهيالت املرصفية، ويف ظل تنايم الارتفاع يف أ سعار العقارات.

ضافيا من ادلرجة الثانية بل معد أ حصاب العقارا عادة تقيمي العقار لرتفاع -ت املرهونة اإىل رهن تكل العقارات رهنا اإ نتيجة اإ

، اليت تكون أ كرث subprimeللحصول عىل قروض لالستامثر يف رشاء عقارات جديدة، وبذكل انترشت الرهون ال قل جودة  -سعره

 عرضة للمخاطر يف حال اخنفاض قمية العقارات.

غت بعض البنوك ال مريكية يف الإقراض العقاري حىت ُتاوزت نسبته "أ كرث من س تني ضعف جحم رؤوس أ موالها كام وقد ابل 

ن الوضع ابلنس بة لبنك UBSيف حاةل  اكن أ كرب" Lehman Brothers، ويقال اإ
3

، وهوما أ دى اإىل مضاعفة خماطر عدم السداد، 

 فضال عن خلق أ ضعاف مضاعفة من قروض الئامتن. 

ل منح القروض العقارية بسعر فائدة معوم )أ ي متغري(، ومع الارتفاع املتوايل لسعر الفائدة من جانب البنك ويف ظ
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م"2006% خالل العام  5.25م، واذلي "جسل نس بة 2004الاحتياط  الفيدرايل ال مرييك منذ عام 
4

،  فقد انعكس هذا الارتفاع 

ىل زًيدة يف أ عباهئا من  حيث خدماهتا وسداد أ قساطها. عىل تكل القروض حيث أ دى اإ

صدار قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الئامتين املنخفض زخام، حيث ارتفعت قميهتا من  مليار  213وقد شهدت معلية اإ

ىل أ كرث من 2002دولر أ مرييك يف عام  م، كام اس تحوذت قروض الرهن العقاري ذات 2006مليار دولر أ مرييك خالل عام  700م اإ

جاميل حصة السوق للقروض يف عام 20لئامتين املنخفض عىل حصة بلغت نس بة التصنيف ا م، وىه تعترب أ كرب حصة 2006% من اإ

م2007تريليون دولر يف مارس  1.3عىل الإطالق، كام ارتفع جحم قروض الرهن العقاري ليصل اإىل 
5
. 

قف عدد كبري من املقرتضني عن سداد م، حيث تو 2007وتفامقت أ زمة الرهن العقاري مع حلول النصف الثاين من عام 

ضافية نتيجة لهذا التأ خري وفقا لس ياسة سعر الفائدة املركبة. وهو ما أ دى  ال قساط املالية املس تحقة علهيم، مما ترتب عليه حتميلهم أ عباء اإ

تنفيذ عىل الرهون العقارية مما اإىل زًيدة يف تعرث أ حصاب القروض املتعرثين أ صال، وترتب عن ذكل قيام املؤسسات املالية املقرضة ابل 

ىل اخنفاض أ سعارها،  ىل فقدان ال لف ملنازهلم املرهونة، وانعكس ذكل عىل سوق العقارات حيث أ دت زًيدة املعروض مهنا اإ أ دى اإ

ذ بلغ عددها  2007% عام 75فقد زاد "عدد املنازل املعروضة للبيع ابلولًيت املتحدة بنس بة   % 1حنو مليون، وهوما ميثل 2.2م، اإ

من عدد املساكن ابلولًيت املتحدة لكها"
6

. وهو ال مر اذلي زاد من خماطر تكل القروض العقارية، وأ دى ابلعديد من العمالء املنتظمني 

ىل التوقف عن السداد أ يضا، حيث أ ن ما تبقى من أ قساط عىل عقارمه أ صبح يفوق بكثري القمية احلالية للعقار نتيجة الاخنفاض يف  اإ

فراد ال سعار حنو مائة مليار دولر" -مع انفجار ال زمة-. "ووصل جحم القروض املتعرثة لل 
7

، وبذكل ظهرت ال صول املسمومة، اليت 

 فامقت من أ زمة الس يوةل، وجفرت ال زمة املالية العاملية.

ال زمة املالية العاملية  لقد اكن الراب وما تبعه من رهن املرهون الذلان حترهمام رشيعة الإسالم، فقاعة من فقاعات انفجار

ىل العودة للفائدة الصفرية أ و ش به الصفرية، حىت أ ن البنك املركزي لزعمية الرأ ساملية العاملية "الولًي ت واس تفحالها، مما دفع ابلغرب اإ

اإىل عند  مس توى يرتاوح ما بني صفر  2008ديسمرب  16املتحدة ال مريكية" خفض سعر الفائدة أ كرث من مرة ليس تقر "منذ 

م1954%، وهو أ قل مس توى منذ أ ن بدأ  الاحتياط  الفيدرايل يف تسجيل أ سعار فائدته يف عام 0.25
8

، وسار عىل هنج البنك 

اد الاحتياط  الفيدرايل ال مرييك العديد من البنوك املركزية العاملية دلمع دورة النشاط الاقتصادي واحليلوةل دون الوقوع يف براثن الكس

جنلرتا املركزي خفض سعر الفائدة أ ربع مرات منذ شهر أ كتوبر وتفامق ال زمة امل %، ليصل 5م واكنت حينئذ 2008الية، حىت أ ن بنك اإ

نشائه عام 2009% يف يناير 1.5اإىل  م1694م وهو أ قل سعر للفائدة يف اترخي البنك منذ اإ
9
. 

 القامر دمار : -اثنيا

َا}اليت يه من حبائل الش يطان، قال تعاىل :  كشفت ال زمة املالية العاملية عن حقيقة مثرة املقامرة ينَ  ًَي أهَيُّ ِ ََّما أ َمنُواْ  اذلَّ ن
ِ
 الَْخْمرُ  ا

نْ  َوالَْزلَمُ  َوالَنَصاُب  َوالَْميرِْسُ  ْيَطانِ  مَعَلِ  رِْجس  م ِ َّمُكْ  فَاْجتَنُِبوهُ  الش َّ ََّما لََعل ن
ِ
ْيَطانُ  تُْفِلُحوَن ا  يِف  َوالَْبْغَضاء الَْعَداَوةَ  يُوِقَع بَيْنمَُكُ  أَن يُرِيُد الش َّ

مُكْ  الَْخْمرِ  ِ  ِذْكرِ  َعن َوالَْميرِْسِ  َويَُصدَّ اَلةِ  َوَعنِ  اَّلل  نهَتُونَ  أَنمُت  فَهَلْ  الصَّ {مُّ
10
.
 
 

فقد اكنت املقامرة من ال س باب الرئيسة لل زمة املالية العاملية، حيث جاءت من خالل تأ مني حاميل الس ندات العقارية عىل  
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يف الوفاء مبا عليه من الزتامات  العقار يممثال يف مشرت  الس ندات وعوائدها دلى رشاكت التأ مني، ويف حاةل فشل املقرتض أ صل تكل

 تقوم مؤسسة التأ مني بسداد مس تحقات حامل الس ند مث يمت بيع العقار فامي بعد، وحتصل رشكة التأ مني عىل مس تحقاهتا.

ن خالل املقامرات ابمس املضارابت أ و املراهنات عرب البيع عىل املكشوفكام ظهرت املقامرة جلية يف هذه ال زمة م
11
 ،

 واملش تقات املالية عىل ال وراق املالية سواء أ اكنت تكل ال وراق خاصة ابدليون العقارية أ م غريها.

ذا  تدمعها تريليون دولر 60 حبوايل يقدر اإجاميل حميل أ و نجت عائدات دلينا جند أ ن واحدة، رشكة وك نه العامل اإىل نظرن واإ

 اإجاميل موقف دولر. ويف جانب اخلصوم جند أ ن تريليون 70 بـ تقدر مالية وأ صول دولر، تريليون 65 بـ تقدر حقيقية أ صول

 حس باننا يف نأ خذ قبل أ ن يتعود معظمنا عىل اس تخدامه. هذا مل وهو رمق دولر  Quadrillionالكدرليون  عىل يزيد عامليا املش تقات

 معليات نتيجة أ صوهل تزايدت استامثري مرصف عن عبارة العامل أ ن جند الرشاكت أ و احلكومة. نتيجة ذلكل أ ودين اخلاص ادلين تجمال

العديدة املايل الرفع
12
. 

ل مضيعة للوقت، فهي  مقامرة عىل وقائع مغيبة، خيرس فهيا طرف ويكسب فهيا أ خر، ول ُيدث  ن عقود املش تقات ما يه اإ اإ

منا تسوية عند التصفية لفروق يدفعها اخلاارسون ويرحبها الراحبون، عن طريق جلنة التسوية فهيا تسلمي  ول قبض للسلع ول دفع للمثن، واإ

بوفت  وارن ابلبورصة، وىه تفتك يف هناية املطاف ل ابملتعاملني فهيا حفسب، بل ابل سواق والاقتصاد معا، وقد وصفها املسرت

Warren Buffett هناوصفا دقيقا ب شامل" دمار أ سلحة عن عبارة قوهل عهنا : "اإ
13
 . 

فال ماكن للتعامل ابملش تقات املالية بصورهتا احلالية يف رشيعة الإسالم، كام أ ن البيع عىل املكشوف هو نوع  ،من أ جل ذكل

رمهتام رشيعة الإسالمحيث يدخل يف بيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع الإنسان ما اشرتاه قبل قبضه، وقد ح -أ يضا  -من املقامرة 
14
. 

كام أ ن التأ مني التجاري عىل أ صل الس ند العقاري وعوائده، مقابل الزتام حامل الس ند بدفع أ قساط حمددة اإىل رشكة التأ مني، 

ىل اش امتهل عىل القامر لرتباط التعويض حبدوث أ مر معلق حدوثه عىل املصادفة  ضافة اإ هو عقد حمرم رشعا لش امتهل عىل غرر كثري، اإ

اخلطر اجملرد، كام أ ن مبادةل ال قساط ابلتعويض عند حدوث اخلطر ميثل مقابةل نقد مع نقد ابلزًيدة وهو راب حمرم رشعا، فضال عن و 

 كون التأ مني أ صال عىل س ند يف أ صهل وفوائده حمرم.

 بيع ادليون ضياع لل صول : -اثلثا

حرمته رشيعة الإسالم، واذلي أ دى بدوره اإىل حتول ال صول  كشفت ال زمة املالية العاملية عن مصري بيع ادلين ابدلين اذلي

ىل هباء منثور.  اإ

ىل توليد موجات  فمل تقترص املؤسسات املالية ال مريكية عىل التوسع يف الإقراض من خالل ادليون العقارية بل معدت اإ

اليت اس تخدمهتا لتوليد  Financial Derivativesمتتالية من ال صول املالية بناء عىل أ صل واحد عن طريق املش تقات املالية 

لدليون العقارية، واذلي  Securitizationمصادر جديدة للمتويل، وابلتايل للتوسع يف الإقراض من خالل فقاعة التوريق أ و التسنيد 

 جيمع بني الاقرتاض واملش تقات. 

راق مالية مقابل مجموعة من ادليون اليت ويس توجب توريق ادليون قيام البنك أ و املؤسسة املالية املنش ئة لل صول بطرح أ و 
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دلهيا واملدرة لدلخل، اكدليون بضامن رهونت عىل اختالف أ نواعها، أ و بيع هذه ادليون مبارشة اإىل مؤسسات مالية أ خرى متخصصة 

 أ وراق مالية.  يف رشاء ادليون، وعادة ما حتصل مؤسسات رشاء ادليون عىل خصم عىل قمية هذه ادليون، مث تقوم بتوريقها يف صورة

عىل الرهن العقاري، وُتميع ادليون العقارية  Home Mortgageوقد اعمتدت قروض الإساكن يف الولًيت املتحدة 

ال مريكية وحتويلها اإىل س ندات مضمونة بتكل ال صول العقارية، وتسويقها من خالل ال سواق املالية العاملية. وبذكل يعمل التوريق عىل 

صدار موجة اثنية  من ال صول املالية بضامن الرهون العقارية، فالبنك أ و املؤسسة املالية املقرضة تقدم حمفظهتا من الرهونت العقارية اإ

ن العقار الواحد  صدار س ندات أ و أ وراق مالية مضمونة ابحملافظة العقارية، وهكذا فاإ كضامن لالقرتاض اجلديد من السوق عن طريق اإ

البنك أ و املؤسسة املقرضة، ولكن البنك أ  واملؤسسة املقرضة تعيد اس تخدام نفس العقار مضن  يعط  مالكه احلق يف الاقرتاض من

حمفظة أ كرب لالقرتاض مبوجهبا من جديد من املؤسسات املالية ال خرى، وهكذا تودل املش تقات املالية موجات متتابعة من القروض 

ت املالية واحدة بعد ال خرى، وهو ما فامق من اخملاطر، حيث نتج عن حيث يودل العقار طبقات متتابعة من الإقراض بأ سامء املؤسسا

ىل اخنفاض قمية الس ندات  معليات التوريق هذه زًيدة يف معدلت عدم الوفاء ابدليون لرداءة العديد من تكل ادليون، "مما أ دى اإ

%" 70املدمعة ابل صول العقارية يف السوق ال مريكية بأ كرث من 
15
. 

ق عىل ادليون العقارية فقط، بل امتد ليشمل حتويل احلقوق املالية املس تحقة اليت تتدفق من مجموعة من ومل يقترص التوري

ىل أ وراق مالية تكون مضمونة بتكل اجملموعة من  ال صول املالية ال خرى، من قروض س يارات، ومس تحقات بطاقات الئامتن، اإ

 ال صول.

ىل فقاعة من فقاعات انفجار ال زمة املالية العاملية واس تفحالها، وقد وهكذا حتول  بيع ادليون من خالل التوريق وامل  ش تقات اإ

اكن الإسالم س باقا ملنع مثل هذا الاحنراف املايل، فالتوريق بصورته الراهنة "بيع حمفظة القروض لغري من عليه ادلين" ل جيوز رشعا 

 قروض تباع بأ قل من قميهتا وهذا يقع يف دائرة الراب احملرم.ابتفاق الفقهاء فهو يف حقيقته بيع اكلئ باكلئ، كام أ ن حمفظة ال

 رابعا/ ال مانة وقاية:

دارة املصارف واملؤسسات املالية، حبصوهلم عىل رواتب وماكفأ ت بلغت ماليني  كشفت ال زمة املالية العاملية عن جشع اإ

رية، دون البحث عن جودة العميل وقدرته عىل ادلولرات بظاهر تنش يط القروض وحتقيق أ رقام للتوظيف خاصة يف القروض العقا

السداد، مث ما لبث أ ن تعرث معالء هذه القروض وانكشف زيف الإدارة وجشعها، وحصولها عىل ماكفأ ت عن أ رابح ومهية، أ ودت 

ىل فقدان الثقة وانفجار ال زمة املالية العاملية .  يف هناية املطاف اإ

دارة بنك "لامين براذرز" ال مرييك  فعىل سبيل املثال بلغت مرتبات وماكفأ ت رئ  فالسه يف  -يس جملس اإ عالن اإ اذلي ارتبط اإ

م2007( مليون دولر عن عام 486) -ابنفجار ال زمة املالية العاملية  2008سبمترب  15
16
 . 

 من ةواملس تفيد اسرتيت املسببة وول وبنوك الرثية الصفوة اكرتل عن التحدث عند ابملؤامرة الإحساس جداً  السهل ومن

 بأ ن نعمل عندما وخاصة اجلهات، لتكل قمية كبرية اكنت ذات النتاجئ فاإن فاعل، بفعل أ م صدفة ال مر ذكل أ اكن وسواء الاكرثة،

سرتلين جنيه نصف مليون يقرب متوسطها ماكفأ ت دفعت قد Goldman Sachs ساش جودلمان  عام يف ليس الواحد للموظف اإ
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منا م2007 م2009عام  يف اإ
17
.   

)بري ش تاينربوك( ما وصفه حبمةل  -حينئذ–ن هذا اجلشع حمل انتقاد من الكثريين، فقد ها م وزير املالية ال ملاين وقد اك

سونية لتحقيق أ رابح كبرية وماكفأ ت هائةل للمرصفيني وكبار مديري الرشاكت. وأ ضاف قائال: "العاملون يف البنوك الاستامثرية جنلوساك أ  

)نيكول   -حينئذ–ولندن مل يكونوا مس تعدين للتخيل عن لك هذا". وطالب الرئيس الفرنيس والساسة يف نيويورك وواش نطن 

ساركوزي( بوضع قيود عىل الرواتب واملاكفأ ت اليت ُيصل علهيا مديرو البنوك واملؤسسات املالية
18
. 

ن عىل البنوك السويرسية أ ن  -حينئذ–وقال وزير املالية السويرسي  تضع نظاما جديدا )هانس رودولف مريتس( : "اإ

لُلجور نظرا ل ن الفكرة ال ساس ية لرصف املاكفأ ت أ صبحت "منحرفة جزئيا"
19
 . 

نقاذ ال مريكية ضوابط لتحديد التعويضات لرؤساء الرشاكت عند رحيلهم، ومعلت عىل تفعيل القواعد  وقد وضعت خطة الإ

يةالتنظميية والإرشافية للرقابة عىل البنوك واملؤسسات وال سواق املال 
20
. 

والإسالم اكن س باقا للوقاية من هذا الاحنراف، حيث يدعو اإىل التحري والتدقيق عند اختيار القامئني عىل أ مر املال سواء 

دارته، من خالل اختيار ال قوًيء القادرين عىل العمل، ال مناء عىل املال، وهام صفتان لزمتان  نفاقه أ و استامثره أ و اإ عند مجعه أ و اإ

دارة ال موال، قال تعاىل : لتحقيق الرشادة  تَأِْجْرهُ  أَبَتِ  ًيَ }يف اإ نَّ  اس ْ
ِ
تَأَْجْرَت  َمنِ  َخرْيَ  ا  {اْلَِمنيُ  الْقَِويُّ  اس ْ

21
اْجَعلِْن عىََل }، وقال تعاىل:  

ين ِ َحِفيظ  عَِلمي  
ِ
 {َخَزأ ئِِن الَْرِض ا

22
  . 

 رمحة ابلعاملني :العض ابلنواجذ عىل املهنج الاقتصادي الرابين وحسن تسويقه  -خامسا 

نتاجية ول يفصل بينه وبني الاستامثر املايل، فلك  يقوم النظام الاقتصادي الإساليم عىل الاستامثر احلقيق  لتوس يع القاعدة الإ

النظام كام يف  -تيار مايل لبد أ ن يقابهل تيار سلع  يف ربط حممك. وهو ينظر للفرد وامجلاعة معا، فيحرتم امللكية الفردية ول يكبهتا 

، ويؤهلها لتمنو يف حضن القمي الإميانية وال خالقية فال غش ول تدليس ول احتاكر ول راب ول مقامرة ول غنب ول -الاشرتايك

اس تغالل كام هو عليه النظام الرأ ساميل، وهو يف الوقت نفسه، ل هيمل دور ادلوةل كرشيك للتمنية مع القطاع اخلاص عرب اضطالعها 

نافع العامة اليت تقوم علهيا حياة الناس من خالل أ فضل اس تخدام للموارد املائية، والرعوية ،ومصادر الطاقة والرثوة مبرشوعات امل 

"املسلمون رشاكء يف ثالث يف املاء واللَك  والناراملعدنية، فف  احلديث "
23

  . 

املالية، ولعل ما صدر عن الفاتياكن  وقد كشفت ال زمة املالية عن تشوق الغرب لالقتصاد الإساليم  للخالص من ال زمة

مارس  6هبذا الشأ ن هو خري دليل عىل ذكل، فقد ذكرت حصيفة الفاتياكن الرمسية املعروفة ابمس "أ وسريفاتور رومانو" يف عدد 

 من ذي قبل، م : "قد تقوم التعلاميت ال خالقية، اليت ترتكز علهيا املالية الإسالمية، بتقريب البنوك اإىل معالهئا بشلك أ كرث2009

فضال عىل أ ن هذه املبادئ قد ُتعل هذه البنوك تتحىل ابلروح احلقيقية املفرتض وجودها بني لك مؤسسة تقدم خدمات مالية"
24
. 

ىل تطبيق الرشيعة الإسالمية يف اجملال الاقتصادي كحل للتخلص  ومن قبل دعت كربى الصحف الاقتصادية يف أ ورواب اإ

يف  -الفرنس ية   Challengesذلي يقف وراء الاكرثة الاقتصادية اليت ختمي عىل العامل، فف  افتتاحية جملةل من براثن النظام الرأ ساميل ا

موضوعًا بعنوان )البااب أ و القرأ ن( تساءل فيه عن أ خالقية  Vincent Beaufilsكتب  رئيس حتريرها  -م 2008سبمترب  11
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ىل قراءة القرأ ن بدًل من الإجنيل لفهم ما ُيدث بنا ومبصارفنا، ل نه لو حاول الرأ ساملية؟ وقال: "أ ظن أ ننا حباجة أ كرث يف هذه ال   زمة اإ

القامئون عىل مصارفنا احرتام ما ورد يف القرأ ن من تعالمي وأ حاكم وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأ زمات وما وصل بنا احلال  

اإىل هذا الوضع املزري، ل ن النقود ل تدل النقود"
25
. 

الفرنس ية يف مقال هل يف افتتاحية  Le Journal des financeرئيس حترير حصيفة  Roland Laskineلب كام طا

م بعنوان: "هل تأ هلت وول سرتيت لعتناق مبادئ الرشيعة الإسالمية؟" برضورة تطبيق الرشيعة 2008سبمترب  25الصحيفة يف 

ة اليت هتز أ سواق العامل من جراء التالعب بقواعد التعامل والإفراط يف الإسالمية يف اجملال املايل والاقتصادي لوضع حد لهذه ال زم

املضارابت الومهية غري املرشوعة
26
. 

لقد فتحت ال زمة املالية العاملية اجملال أ مام البديل الإساليم ليتبوأ  ماكنه الصحيح يف الاقتصاد العامل . وىه يف حقيقهتا ل 

جيابية حتتاج لستامثرها جراء حراكت  -حنن املسلمني-من قبلنا  ختلو من فرص اإ ىل اإ فقد دفعت هذه ال زمة الغرب بقيادة أ مرياك اإ

جيابيني ومعليني بتسويق بضاعتنا  تصحيحية لنظاهما الرأ ساميل من نحية فلسفته وأ دواته التطبيقية. وىه تُعد  فرصة اترخيية لنكون اإ

عرصية متاكمةل تليب احتياجات البرشية يف اقتصادًيهتا وُتمع بني  الشفافية  الرابنية، ممثةل يف املهنج الاقتصادي الإساليم، مكنظومة

والعداةل الاجامتعية وال مان والثقة، سواء من خالل مشاركة الاقتصاد الإساليم بفعالية يف تصحيح الرأ ساملية الغربية، واس تخدام 

لفكر الاقتصادي الإساليم بصورة واقعية تطبيقية، أ ومن خالل وسائل الإعالم املرئية واملقروءة وش بكة الانرتنت وحنوها يف تقدمي ا

العمل عىل أ ن يكون الاقتصاد الإساليم أ حد ال نظمة الاقتصادية العاملية، أ و من خالل وضع مرشوع اقتصادي اإساليم بصياغة 

ىل املس تويني املتوسط والطويل، منظومة اقتصادية اإسالمية شامةل ومتاكمةل قابةل للتطبيق تربط بني فقه النص وواقع العرص ولو ع

ىل أ ن يكون الاقتصاد الإساليم هو النظام الاقتصادي العامل  رمحة ابلعاملني.  لعلنا نصل يف املس تقبل اإ

كام أ ن هذه ال زمة فرصة للعرب واملسلمني للتوحد حول مهنج الاقتصاد الإساليم، واستيعاب دروس تكل ال زمة وحتدًيهتا 

ل وأ غلقوه، لتجنب ويالهتا وغلق الس بل أ مام انتقال عدواها. وىه فرصة لضبط نفقاهتم  وعدم ترك ابب من أ بواب أ س باهبا اإ

 يف، والاعامتد عىل ذاهتم يف تلبية حاجاهتم، واستامثر أ مواهلم داخل بالدمه.والاس تغناء عن الاس هتالك التبذيري والرت  

نفاقه يف حالل، وأ داء ما افرتض هللا فيه من كام أ هنا فرصة للتأ كيد عىل قمية الاس تخالف يف املال ابكتسا به من حالل، واإ

 زاكة تطهريا للامل وصاحبه، وحقا ملس تحقيه، وما يف ذكل من سد احلاجات، وحتفزي الطلب الفعال، ودفع جعةل الاقتصاد حنو الرواج.

يم ابلنواجذ، وفرصة لغريها من كام أ هنا فرصة للمصارف واملؤسسات املالية الإسالمية امللزتمة ابلعض عىل املهنج الإسال

املصارف واملؤسسات املالية غري امللزتمة خاصة اذلين يتفنون يف التحايل المتوييل، ويبحثون عن ال سامء ل املسميات ببيان حقيقة 

بل لك ذكل رشع وويالت خمالفة رشع الرمحن، وىه فرصة ملن أ ابح سعر الفائدة من العلامء بأ ن ُيمكوا ضامئرمه وعقوهلم وواقعهم، وق 

 رهبم ليعودا اإىل صواهبم.

ن من نعم هللا تعاىل أ نه حرم يف رشيعته اخلادلة سعر الفائدة ابعتباره الراب احملرم، والتوريق ابعتباره بيعا لدلين ابدلين،  اإ

ب، فتكل واملقامرة ابعتبارها من حبائل الش يطان، ومن سار عىل غري هنج تكل الرشيعة حلت به املصائب من مجيع اجلوان
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الاقتصادًيت تتخبط اكذلي يتخبطه الش يطان من املس، والإسالم محى برشيعته البرشية من أ ن ترتدى وتشقى مبعصيته، وذكل بأ ن 

وضع لها حصون حتمهيا وقالعا تدرأ  عهنا ممتثةل يف أ وامره ونواهيه، ومن أ عظم هذه القالع الهنيى عن الراب اذلي هو أ فة العرص ومصريه 

ىل احملق،  حاكم عىل احنرافات الهندسة املالية ابمس التوريق واملش تقات، ومن اإ والهني  عن بيع ادلين ابدلين واملقامرة اليت تغلق الباب ابإ

 مث فهي  قالع حامية من غوائل الاحنراف املايل اذلي هيدد الاس تقرار الاقتصادي، ويش يع أ لك أ موال الناس ابلباطل. 
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 تشريعمجال ال

 

 في منع حدوث األزمات المالية  اإلسالميجاز التشريع إع

 االبجي      كوثر. دة. أ

  والسنة القرآن  في العلمي اإلعجاز مركزة  ومدير المحاسبة ةأستاذ

 سويف األسبق بني جامعة رئيس ةونائب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ملخص

 لبطء تؤدي يتال املالية ال زمات من املعارصة اجملمتعات تعاين   

 ،والبطاةل الفقر وزًيدة القويم دلخلا وتراجع الاقتصاديو المن

 حممكة قواعد بسن الاساليم الترشيع س بق راسةادل وتتناول

 الرفاهة جممتع لتحقيق تطبيقها ويؤدي ال زمات هذه حدوث متنع

 مهنا مالية أ زمة مئة من أ كرث املاضية العقود شهدت حيث

ىل ا ومهنا املتحدة ابلولًيت 2008-2007أ زمة   .لكه لعاملاإ

 :يف املالية لل زمة ال ساس ية ال س باب تركز وت

 الفائدة؛ سعر امس تخداِ   -

 والتوريق املش تقات) جديدة مالية أ دوات اس تخدام -

 واختاذ الفائدة، سعر عىل القامئة التحوط وصناديق

 (؛ابدليون ادليون وبيع سلعة، النقد

 ؛الاستامثر ضعف -

 .التوزيع عداةل نعداماِ  -

 لكامت مفتاحية:
 ئدـ الزاكة ـ التضخم ـ العا التوزيع ـ عداةل املشاركة ـ عقد الراب

 .الاساليم ـ املضاعف النقدي ـ التدفق الفعيل

 

 

 

 

 

 

Abstract:  
   The world currently suffers continuous 

financial and economic crises that affect recent 

economy, slow down economic growth, shrink 

national revenue, lower average income per 

capita, and increase poverty and unemployment. 

So this study deals with the Islamic laws set 

perfect rules that were antecedent in solving all 

those problems. If they were truly applied, none 

of those crises would had taken place, and turn 

the society from one with a crisis, to one that is 

socially and economically prosperous and fair. 

   So the objective of the study is to Prove the 

miraculousness of Islamic Law in preventing 

financial and economic crises.  

Keywords:  
Economic Crises, Islamic Law, Preventing 

Financial Crises. 
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 مقدمة        

يرادات من اجملمتع أ بناء بني املوارد توزيع وحسن النافع الاستامثر عىل عمتدي  اقتصادي نظام أ عظم الإساليم الترشيع قدم        ممتلاكهتـا اإ

نفاق أ وجه وترتيب، خلاإ ..  والزاكة وال وقاف والنذور الف ء ومن  بتصـنيف سـلامً  ينشـئ اذلي الإسـالمية ال ولـوًيت فقـه خـالل مـن الإ

نفـاق، لرتشـ يد التحسـ ينيات مث احلاجيـات مث ابلرضورًيت تبدأ   النسبية، لل مهية طبقاً  اجملمتع حاجات  وحتـرمي اجملمتـع، مـوارد وحفـظ الإ

خل. ونظـراً ...  ابلباطـل النـاس أ موال وأ لك والغش والاحتاكر التطفيف  معـل ويه لالإسـالم، الثالـث الـركن فهـي  الـزاكة فريضـة لقـوة اإ

شـقني أ ساسـ يني دراسـة أ ثـر  عـىل البحـث اعمتـد ذلا اق،والانفـ املـوارد بتقنني مس تدميا يمتزي ترشيعاً  ومتثل ادلوةل، به ختتص مؤسيس

 وظيفـيت عـىل الـزاكة لتـأ ثري حتليليـة وتقـدمي دراسـة املاليـة، ال زمـات حـدوث يف منـع املشـاركة وتطبيـق ابدليـن ادليـن وبيـع الراب حترمي

 .والتوزيع الاستامثر

 املالية ال زمات حدوث منع يف املشاركة وتطبيق ابدلين ادلين وبيع الراب حترمي أ ول: أ ثر     

 :  ييل كام جوانب ثالثة ويتناول     

 عىل الفائدة سعر ذاتهو وه ال جل، مقابل القرض عىل الزًيدةو ه الراب: والودائع القروض عىل الفائدة/  الراب حترمي -(  أ  )      

 .حاديث نبويةرم يف عدة أ ًيت قرأ نية وأ  حمو وه ،اخلزانة وأ ذون والس ندات والودائع وادليون القروض

  .ابلنسيئة النسيئة بيعو أ   ابدليون ادليون بيع أ مجع العلامء عىل حترمي :ادليون بيع حترمي(  ب)     

 عىل الإساليم الفكر يعمتد :ال عامل خماطر توزيع لقاعدة توس يعاً  ابعتبارها الفائدة عن بديالً  املشاركة اس تخدام(  ج)      

 من عريضة قاعدة عىل ال عامل خماطر بتوزيع ومايل اقتصادي نظام أ فضل ُيقق مما ،خسارةو أ   حبر من الفعيل العائد يف املشاركة

ذا ،املتعاملني  أ حصابو  ،المتويل يف الراغبة املنشأ ت:  يه املرصيف القطاع يف معا تتعامل ثالثة قطاعات بني املشاركة طبقت فاإ

 :التالية زاًيامل لتحققت ،التجارية املصارف مودع و  ،التجارية املصارف

  ؛املنتجني أ وضاع ُيسن مما والاستامثرات خسائر ال عامل حدوث خماطر اخنفاض -1

حداها تنفرد ل حىت الثالث للفئات مناسب عائد املتعاملني من عريضة قاعدة عىل اخملاطر توزيع قحتقي -2  وحتقق احتاكرية بعوائد اإ

حداها  اخلسائر؛ من الثالثة وتعاين حمدودة عوائد اإ

 . والفقر البطاةل لنا تنتج اليت احلادة املالية ال زمات القضاء -3

 كام املرصية البورصة عن املنشورة البيانت ابس تخدام المتويل وفائدة للرشاكت الفعيل العائد معدل بني مقارنة دراسة نقدم ذلكل   

 :ييل
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(1)  العينة%نسبة   
 معدل العائد الفعلي

(2للقطاعات)  

المتوسط المرجح 

(2×1عائد %)لل  

للبنوك  سعر الفائدة

(3من التمويل )  

متوسط المرجح ال

(3×1للفائدة %)  

10,5 10,7% 1,124%  10.5%  1,103 

16%  (24,25)%   (3,84) %  14.77%  2,368 

21%  5,5%  1,155%  19.725%  4,200 

52,5%  70,46%  37,012%  7.1%  3,675 

%100 = المجموع  _ 
 المجموع

=35,451 %  
_ 

 المجموع

=11,346 %  

 

 :التالية النتاجئ اجلدول هذا بنيوي      

  ابلفشل؛ ينذر مايل عرس من%  10,5  يعاين -1

 لإفالسها؛ تؤدي قد%14.77بسعر علهيا فوائد واس تحقاق%( 24,25) خسائر من% 16يعاين و  -2

 اس مترارها؛ عىل يؤثر مما%19.725 ابلفائدة قياساً % 5,5 الرحب اخنفاض من% 21يعاين و  -3

 فقط؛% 7,1 المتويل فائدة متوسط أ ن من ابلرمغ% 70 متوسطه امرتفع اعائد% 52,5 ُيقق -4

ىل املرحج الرحب متوسط ارتفاع السابقة النتاجئ تؤكد -5  احامتلت لرتفاع حامتً  يؤدي مما% 11,346 ونسبهتا الفائدة عن% 35,451 اإ

 المتويل. يف املشاركة الفئات جملموع الرحب

 :ييل كام بيهنم التوزيع عداةل لتحققت الثالث الفئات بني املشاركة بعقد النظام هذا دلاستب ذافاإ      

عفاء -1   الرحب؛ متوسط يرفع مما ،المتويل عىل%11,346ومتوسطها الفائدة من الرشاكت اإ

عفاء -2  مواصةل ميكهنا حبيث يلاملا وضعها ُيسن مما متويهل بنس بة للخسائر البنك ومشاركة% 14,77 فائدة من اخلاارسة الرشاكت اإ

 السوق؛ من اخلروجو أ   التوقف دون نشاطها

 القروض متويل عىل فعلية بفائدة محمل أ نه رمغ% 35,451 مرحج عائد متوسط فتحقق ال عامل قطاع مع الرحب البنوك مسامه  تقامس -3

 ؛%11,346مرحج مبتوسط

 الادخار عىل للتشجيع يؤدي مما ال عامل قطاعات خسائر عبء ملهمحت  من ابلرمغ احلايل العائد عن املودعني عائد معدل ارتفاع -4

 والاستامثر.

ىل أ ن ذكل من وخنلص       ابلإضافة ،مطلقاً  املالية ال زمات حدوث ملنعيؤدي  املشاركة وتطبيق ابدلين ادلين وبيع الراب حترمي اإ

 واحد بنك منه يفلس مل اذلي الإساليم املرصيف القطاع كلذ أ كد وقد ،سارةاخل  حتقق احامتل واخنفاض ،اخملاطر توزيع قاعدة لتوس يع

ىلنظامه،  سالمة كديؤ امم ،أ مرييك بنك 500 من كرثأ   خاللها أ فلس ، يف حنياملالية ال زمة خالل  الإساليم الاقتصاد اعامتد جانب اإ

 .العينية احلاجات لتوفري احلقيق  العين الاقتصاد عىل
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 والتوزيع الاستامثر وظيفيت عىل الزاكة ريلتأ ث حتليلية اثنيا : دراسة     

 الاستامثر وظيفة عىل الزاكة تأ ثري:  ال وىل الناحية     

 :ييل كام مؤثرات مخس ويه      

 : الاستامثر زًيدة النقدية عىل الرثوة زاكة تأ ثري قياس -أ       

يتاء أ مواهل ابستامثر اليتمي ويل توجيه مع%  2,5 بسعر املعارص النقد من حمكهام يف وما النقدية الرثوة زاكة تعاىل هللا أ وجب       لإ

 كام ،املال لنقص الزاكة سداد يؤدي ل حىت الرحب لبتغاء ال موال الاستامثر وتمنية رضورة يؤكد مما ،املال أ صل من ل الرحب من الزاكة

نتاج و  النقدية ادلورة عىل سلبا يؤثر  :ييل كام صالنق هذا قياس يمت ذلكل اجملمتع يف يةالإ

  :أ نواع ثالثةو املستمثر وه غري للنقد احلاصل النقص قياس

  :الزاكة سداد بسبب نقص -1

 :املعادةل ابس تخدام حسابه ويمت

س م
ن
% (  ع – 1)  س م=  

1
%(ع– 1)

2
% (ع– 1) 

3
% (ع- 1)

4
% (ع- 1.... )

ن
. 

 :حيث

  . زاكته سداد مع س نوات عدة بعد املستمثر غري املبلغ=  ن س م

 . الزاكة سداد قبل ال وىل الس نة يف املبلغ=  س م

 %.2,5ووه الس نوي الزاكة سعر=    ن ع

 .زاكته سداد مع استامثر دون ابلنقد فهيا الاحتفاظ مت اليت الزمنية الفرتة=  ن

 90,368 الرابعـةو  ،92,686 الثالثـةو  ،95,0625 الثانيةو  ،%97,5 ال وىل الس نة هناية الزاكة اس تقطاع بعد املبلغ ابيق، 

 ...وهكذا ،88,11 اخلامسة

 :التضخم أ ثر -2

 الثانية الس نة: ال وىل للس نة منسوبة ال سعار ملس توى املتوقعة الزًيدة أ ن القياس ية، وبفرض ال رقام ابس تخدام التضخم أ ثر يقاس      

 % .25 ،اخلامسة%18 الرابعة ،%14 الثالثة ،8%

 قميته من% 70,48=  1,25÷  88,1=  س نوات مخس بعد للمبلغ احلقيقية القمية. 

  :املضاعفة الفرصة تلكفة -3

 علهيا ُيصل اذلي الفعيل العائد دراسة مت التلكفة هذه وحلساب ،منه عائد وحتقيق استامثره فرص لضياع ابلنقد الاحتفاظ يؤدي     

 الاقتصادية. القطاعات يف واملسامه البنوك يف واملودع املسامه
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 : املرصي املرصيف القطاع من عينة يف املسامهني عوائد متوسط -4

2008نتائج   المتوسط 2010 2009 

38,75%  32,74%  36,35%  35,94%  

 36 حوايل البنوك مسامه  ائدع متوسط.% 

 %. 8= الزمنية الفرتة نفس يف التجارية البنوك يف املودعني عائد متوسط أ ن تبني -5

 :ييل كام 2010-2008 ة خالل فرتةاملرصي الرشاكت يف املسامهني عائد متوسط -6

2008نتائج  أسماء القطاعات  المتوسط الحسابي 2010 2009 

%7,13 األغذية  20,46%  9,9%  12,49%  

%146,4 االتصاالت  152,6%  44,66%  114,55%  

%3,8 اإلعالم  4%  2,5%  3,43%  

%98,18 التشييد والبناء  81,98%  108,68%  96,28%  

%50,62 العقارات  40,9%  50,23%  47,25%  

%38,75 البنوك  32,74%  36,35%  35,94%  

جياوالتكنول  18,7%  15,3%  16,8%  16,93%  

%90,38 خدمات ومنتجات  56,28%  61,06%  69,24%  

حةسيا  16,7%  4,25%  2,1%  7,68%  

%111,1 كيماويات  95,6%  72,4%  93,03%  

%124,9 مرافق  129,8%  132,9%  129,2%  

%26,53 منتجات منزلية  (0,63)%  2,23%  9,37%  

أساسيةموارد   242,6%  98,9%  10,4%  117,4%  

 58 حوايل الثالث الس نوات خالل مجيعها الرشاكت عوائد متوسط يبلغ %. 

 

 :استامثر دون ابلنقدية الاحتفاظ تلكفة   

يداع ابلنس بة -  .التضخم نس بة+  يداعالإ  رحب معدل% 8+  الزاكة سعر% 2,5 = البنوك يف لالإ

 .التضخم نس بة+  الرحب معدل متوسط% 36% + 2,5 =  البنك ملسامه  ابلنس بة -

 .التضخم نس بة+  الرحب متوسط% 58% + 2,5=  املموةل املرشوعات ملسامه  وابلنس بة -

 التالية املمزيات النقدية الرثوة زاكة حتقق وبذكل: 
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 نقدي فائض بدون رالاستامث+  الاس هتالك=  القويم ادلخل يصبح حىت جيابياً اإ  دفعاً  لالستامثر النقدي الفائض تدفع 

ىل تعظميراكد  املتاحة؛ النقدية املوارد وفعالية الاستامثرات قمية ، مما يؤدي اإ

 نتاج زًيدة  وحتقيق ،البطاةل ملشلكة حل ، وهوالبرشية الطاقات وتشغيل اجملمتع احتياجات توفري مت ومن واخلدمات السلع اإ

 املنشودة؛ والرفاهة الاقتصادية لتمنيةل 

 للتبادل كوس يةل ال صيل للغرض وتوهجهام وزينة ترف ك دوات اقتصادي غري اس تخداماً  والفضة اذلهب س تخداما الزاكة متنع 

 .النقدية معلهتا ودمع لدلوةل املايل املركز متانة يدمع مبا للقمية وخمزنً  ومقياساً 

 :الاستامثر كفاءة رفع عىل التجارية الرثوة زاكة سعر تأ ثري قياس -ب

 مث ،احامتلت أ ربعة وافرتاض للعائد عليه املس تحقة الزاكة نسب مع ، م100000 ماهل رأ س ُتارًي مرشوع سةادلرا افرتضت   

 : ييل كام الاستامثر كفاءة عىل الزاكة سعر قياس

  الزاكة؛ سعر عىل رأ س املال ثبات مع %3,33 بنس بة الاستامثر عائد معدل زًيدة أ ثر -1

 الزاكة؛ سعر عىل رأ س املال ثبات مع الاستامثر عائد معدل اخنفاض أ ثر -2

 ؛%9,8اثبت مبعدل الاستامثر عائد معدل ثبات مع الزاكة سعر عىل رأ س املال زًيدة أ ثر -1

 .%10 بنس بة الاستامثر عائد معدل ثبات مع الزاكة سعر عىل رأ س املال اخنفاض أ ثر -2

 : ييل فامي ال ربعة الاحامتلت نتاجئ وتظهر -

 السنوات

 (1 )  

زيادة معدل 

%10العائد   

 (2 )  

 سعر الزكاة

 على العائد

 (3 )  

خفض معدل 

 العائد

 (4  )  

 سعر الزكاة

 على العائد

 (5 )  

رأس زيادة 

%10 المال  

 (6 )  

 سعر الزكاة

 على العائد

 (7 )  

رأس خفض 

 المال

 (8 )  

 سعر الزكاة

 على العائد

1 8.33% 27.5 % 38.33% 7.93% 100%  23.33%  100% 25.12% 

2 11.67% 20.36% 35.00% 8.45% 110%  23.65%  94.79% 25.00% 

3 15.00% 16.39% 31.67% 9.08% 120%  23.95%  89.57% 24.87% 

4 18.33% 13.86% 28.33% 9.86% 129%  24.17%  84.36% 24.72% 

5 21.67% 12.12% 25.00% 10.83% 139%  24.38%  79.15% 24.56% 

6 25.00% 10.83% 21.67% 12.12% 149%  24.56%  75.93% 24.38% 

7 28.33% 9.86% 18.33% 13.86% 159%  24.72%  68.72% 24.17% 

8 21.67% 9.08% 15.00% 16.39% 169%  24.87%  63.51% 23.93% 

9 35.00% 8.45% 11.67% 20.36% 179%  25%  58.29% 23.65% 

10 38.33% 7.93%  8.33%  27.50%  188%  25.12%  53.08%  23.33%  



 

79 

©.The International Journal of Research and Scientific Meditation                                                                               

 

 

    : املعادةل بتطبيق  الارتباط معامل يس تخدم احصائياً  الزاكة بسعر الاستامثر عائد معدل عالقة ولقياس

 م =   مجـ س ص – ن َس ص َ 

ص  2س  ع  2ع ن   

 

 الارتباط معامل فيكون ،العائد زاكة سعر "ص" ومتثل ،الاستامثر عىل العائد معدل "س" و ،الارتباط معامل "م" متثل حيث     

 من ونتبني ،ال خر نقص أ حدهام زاد فلكام ،الزاكة وسعر العائد معدل بني قوية سالبة عكس ية عالقة وجود مبعىن% ( 91 -) يساوي 

 :ادلراسة نتاجئ حتليل

 لرفع يؤدي مما استامثر معدل أ عىل لتحقيق الإيراد وتكبري التلكفة بتدنية ستامثرالا كفاءة لرفع فعال احافز  التجارة زاكة سعر يعترب -1

  وضع ؛ مايل اس تقطاع أ ي يقدمه ل ماو وه ،املوارد اس تخدام كفاءة

 .الفقري حق من الترشيع هذا ينتقص ل ذكل وفوق -2

 الكفء دارةلإ ا تثيب حيث منخفض زاكة لسعر لتخضع املوارد اس تخدام يف كفاءة أ عىل التجارية الرثوة زاكة حققت:  يه والنتيجة 

 .العائد بنقص الإدارة وتعاقب ،العائد بزتايد

نتايج ستامثرالا تشجيع حوافز -ج  :وال نعام الزرع زاكة يف الإ

نتايج النشاط يف الاستامثر لتشجيع كثرية حوافز املرشع منح         : ييل كام وال نعام الزرع من الإ

 :والزرع المثر زاكة مقومات يف التخفيف -1

 مهنا؛ الناجت بقمية قياساً  هتاقمي لرتفاع ال رض دون والمثر الزرع زاكة تقع -1.1

ما للزاكة سعرين بفرض الري تلكفة مراعاة    -1.2  ؛% 10وأ  % 5 اإ

عفاء    -1.3  الإعفاء؛ خصم بعد% 6,66 -%3,66 سعرها فيكون احملصول ربعو أ   ثلث اإ

 .التوزيع تلكفة خفض وابلتايل ال ساس ية الاحتياجات يوفر مبا عيناً  الزاكة اجخر اإ  يوفر    -1.4

 :ال نعام زاكة يف التخفيف -2

عفاء -2.1  ابلسامئة فقط؛ الزاكة واختصاص ،املعلوفة ال نعام اإ

عفاء -2.2  العام؛ خالل املس هتلكة ال نعام اإ

عفاء -2.3  احلقل؛ يف العامةل ال نعام اإ

 البقر زاكة وسعر متناقص مبعدل وينخفض (والتجارية النقدية الرثوة زاكة سعر نصف% ) 1,25 ب يبدأ   تنازيل الش ياه زاكة سعر -2.4

 ؛%2,5 والإبل
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 والتجارية؛ النقدية الرثوة نصاب ضعف العين نصاهبا -2.5

 النصاب. حلساب بعضها مع اخملتلفة ال نعام تضم ل -2.6

 :للزاكة العامة املقومات يف الاستامثر حوافز - د

  الفقري؛ عىل يقع قد اذلي املبارش غري خبالف حمتاج عىل تقع ل مبارش اس تقطاع الزاكة -1

نتاج عنارص تلكفة  خبصم تسمح -2  ؛الزاكة وعاء عداداإ  عند الفعلية الإ

ل تس تحق ول العائلية امللكف احتياجات باكفة تعرتف -3  فوقها؛ ما عىل اإ

 ابعتبارها الوظيفيةو أ   الشخصية امللكف حاجات يف املس تخدمة وال هجزة وال اثث ادلور مثل الثابتة ال صول عىل الزاكة تقع ل -4

 ؛نم غري مال

 س بق؛ ما خصم بعد النصاب حد املال بلوغ رضورة -5

 املال؛ نفس عىل الزاكة زدواجا رشط عدم مراعاة -6

ذا العائد بطبيعة الزاكة سداد شلك ارتباط -7 ذا ،العيـن السـداد ال صـل اكن(  وال نعـام الـزرع مثل) عينياً  اكن فاإ  العائـد اكن واإ

 نقدًًي؛ ادالسد يف ال صل اكن(  التجارة مثل)  نقداً 

ن السداد بشلك النصاب ارتباط -8 ن العين النصاب طبق عينياً  اكن فاإ  النقدي؛ طبق نقدًيً  اكن واإ

و أ   زرعـا اكن سـواء طعامـه يف ُيتاهجـا الـيت الرضـورًيت عـىل تقع العينية فالزاكة الفقري، احتياجات الزاكة سداد شلك يراع  -9

 .الزاكة من مبارشة احتياجاته عىل الفقري حصول يضمن مبا أ حد عهنا يس تغن ل ما ويه ،أ نعاما

 :النقدي التدفق عىل الزاكة تأ ثري -ه 

 مسـ متر نقـدًي اتدفق وُيقق ،للملكفني املالية الس نة لختالف يؤدي مما النصاب بلوغ عىل احلول مبرور الزاكة اس تحقاق يرتبط -1

  اخملتلفة؛ ال زمات مينع حدوث امم ،العام طوال

 الركـود عنـد حصـيلهتا تـنخفض الـيت الرضائب عكس ،ال زمات يف الركود حال لادلخ نقص عند لزاكةل النقدي يس متر التدفق -2

 ويعجـل دامئـة زاكة حصـيةل يـوفر ممـا القـدر بـنفس تتـأ ثر ل الـيت الرثوة عىل فتقع الزاكة أ ما العام، والانفاق الايرادات فتنقص

ن ال زمات عىل ابلقضاء  حدثت؛ اإ

نتاج  القدرة عىل الزاكة تؤثر ل -3  لالس هتالك؛ املعرضة الثابتة دون ال صول النامية فقط ابل صول ختتص ل هنا للمجمتع يةالإ

نتاج،و  الاستامثر عىل العقارية الرضائب يرادا مثلاإ  تغل ل اليت الثابتة الرثوة رضائب تؤثر -4  الـزاكة بـني التباين يوحض ماو وه الإ

 .ناميةال  وغري النامية الرثوة بني تفرق ل اليت والرضائب

 :التوزيع عداةل حتقيق الزاكة عىل تأ ثري مصارف:  الثانية الناحية     

 عـز املـوىل لنـا قننـه قدو  ،الاجامتع  الاقتصاد عليه يطلق ماو وه ،معاً  والاقتصادي الاجامتع و المن تالزم أ مهية التمنية علامء يقرر     

 :خالل من املعارص اجملمتع يف الزاكة مصارف دور ادلراسة توحضوس   .س يادية وظيفة ابعتبارها الزاكة مؤسسة خالل من وجل
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 .الزاكة حصيةل توزيع لطرق الزاكة فقه علامء أ راء -

قلمييا التمنية علامء أ راء -  .الفقر عالج طرق يف ودوليا اإ

 : للمحتاجني الزاكة توزيع طرق يف املسلمني فقهاء رأ ي:  ال ول الرأ ي     

 :اُتاهني يف هلم طىيع فامي املذاهب اختلفت     

 املال؛ قدر حتديد دون ابملعروف الكفاية متام يكفهيم ما  -1

 بعضهم. عند ويكرث يقل حمدداً  قدراً  اعطاهئم  -2

 :ملذهبني وينقسم نؤيده ماو وه وأ هدافه ونصوصه الإسالم ملنطق ال قربو ه ال ول والرأ ي 

نتاج وسائل بتوفري العمر كفاية اعطاهئم : ال ول املذهب  ،العمل عىل القادرين يناسبو وه ،يغنهيم كفاية مس توى لتحقيق المئةامل الإ

 .اجملمتع هل يتعرض ما أ خطر ويه، البطاةل مشلكة ويعاجل

 .مرضو أ   لعجز العمل يس تطيع ل من عىل ويطبق:  الس نة كفاية عطاهئماإ  : الثاين املذهب

 :الفقر مشلكة لعالج وادلولية قلمييةالإ  املؤسسات وتوصيات أ راء:  الثاين الرأ ي     

 خط حتت% 36 يعيش حيث س نوًيً % 1,7مبعدل العربية ادلول يف الفقر نس بة زًيدة عن دراسة العربية العمل منظمة قدمت     

 ال مم برنمج من البرشية التمنية تقارير أ طلقت كام .للفقر ونتيجة سبباً  البطاةل وتعترب ،س نوًيً $  1500 الفرد دخل يتعدى ول، الفقر

 ال ساس ية الاحتياجات تغطية عن ادلخل نقص عن نتج فقر وهو ،ال بعاد متعدد ابلفقر أ مسته ما املدقع الفقر عىل الإمنايئ ملتحدةا

 وليةؤ مس يف الغراء الرشيعة قننته ماو ال بعاد، وه متعدد الفقر عن اكمةل وليةؤ مس ادلوةل عىل ُألقيت وبذكل .ادلوةل تقدهما أ ن الواجب

 نحية من مصارفها عىل نفاقهااإ و  الزاكة وجباية ،نحية من الإسالمية لل ولوًيت طبقاً  والانفاق توفري الرضورًيت عن متعواجمل  ادلوةل

 ييل: ما ادلراسة اقرتحت وادلولية الاقلميية املؤسسات وتوصيات املسلمني فقهاء أ راء من لك اس تعراض خالل ومن ذلكل ،أ خرى

 بعاد متعدد الفقر" مبعيار الهيا املشار ال ساس ية البنية رضورًيت بتوفري الرشعية للقواعد طبقا الزاكة وتوزيع مجع " ال 

 :لفريقني للك الزاكة من للمحتاجني

 كرمي؛ مس توى لتحقيق دورًي عطاء ويس تحق مطلقاً و  أ   مؤقتاً  الكسب عن العاجز: ال ول الفريق 

 متويل كذكل املناسب، العمل أ بواب هل يفتح مبا كفاءته لتمنية واإدارًيً  همنياً  تدريبه ويقرتح العمل ميكنه ملن: الثاين الفريق 

 .متويهل ميكل ول العمل ميكنه ملن وهمنية اقتصادية أ نشطة

 التوزيع عداةل عىل الزاكة حصيةل توزيع تأ ثري قياس: 

 يعرف ملا تطويرا رًيضيةال ال دوات ابس تخدام "الإساليم املضاعف" ادلراسة عليه أ طلقت مبا الزاكة توزيع أ ثر قياس مت     

 مرتتبة زًيدة لتحقيق العظمي الكساد أ زمة لعالج كيزن ماينارد جون الكبري الاقتصادي قدمه مك  مقياسو وه" الاقتصادي ابملضاعف"
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نفاق تتضمنبطريقة  املتغري ذات يف أ كرب لزًيدة وتقود ،املتغريات يف أ ولية زًيدة عىل  الاس هتالك ىلع ملساعدهتم الفقراء ال غنياء عىل اإ

 :يه املضاعف من الاس تفادة من حتد مؤثرات أ ربع هناك لكن. الاقتصادي نشاطهم اس تعادة من نواملنتج ليمتكن التداول وتنش يط

 الفائدة؛ وسعر الاستامثر جحم بني العكس ية ابعتبار العالقة لالستامثر كتلكفة الفائدة سعر -1

 والتوقعات؛   لالستامثر احلدية الكفاءة  -2

نتاج وسائل وختلف ،الفقرية الاقتصادًيت يف املهارات وختلف ال مية انتشار -3  لالسـ هتالك واملتوسط احلدي امليل واخنفاض الإ

 والاستامثر؛ الادخار عىل يؤثر مبا

نتـاج عـىل الانفاق يؤثر لن حيث اخلارج من للرشاء امليل -4  الانفـاق زًيدة تـؤدي ل حـىت العـرض مرونـة ورضورة ،احملـيل الإ

 القويم. الناجت زًيدة من بدلً  سعارال   لزًيدة

 الاقتصادي املضاعف عيوب: 

 الاقتصادي: للمضاعف التالية العيوب ادلراسة حترص     

 املاضية؛ ابلعقود حدوهثا تكرر  ذلا ،دوماً  ال زمات حدوث ملنع منظام امهنج كيزن يضع مل -1

 ؛   املنظم غري ختياريالا الفردي الانفاق عىل يعمتد ل نه كيزن اختياراً  مقرتح جيدي ل  -2

 ابملوضـوعية خيـل مبـا اجملمتـع، طبقـات مجيـع عىل طبقه مث دخلهم من% 90الفقراء انفاق متوسط تقدير عىل املقرتح اعمتد -3

 النتاجئ. حصة عىل يؤثر مبا انفاقها متوسط يتباين حيث

 الإساليم املضاعف Multiplier Islamic  : 

 ال زمات حدوث مينع امم ،اجملمتع طبقات بني املال تداول ويدفع س يوةل وخيلق القويم خلادل مضاعفة الإساليم املضاعف ُيقق     

سالمياً  تأ صيهل مت نظام ابس تنباط الاقتصادية   : ييل فامي جناحه مقومات ووضع اإ

  :الإساليم املضاعف تأ صيل     

 عنه عربت ماو وه ،الاقتصادي الرواج ُيدث حىت والفقرية الغنية اجملمتع طبقات بني املال تداول ل مهية الإساليم الترشيع أ شار     

 َفِللَِّه ٱْلُقَرٰى َأْهِل ِمْن َرُسوِلِه َعَلٰ  ٱللَُّه َأَفآَء مَّآ} ء الف توزيع يف( 59)احلرش سورة وذكرته ،الاقتصادي ابملضاعف املعارصة ادلراسات

 أ ل ال موال هذه قسمة وتعلل .{ِمنُكْم ٱأَلْغِنَيآِء َبْيَن ُدوَلًة َيُكوَن اَل َكْي ٱلسَِّبيِل َوٱْبِن اِكيِنَوٱْلَمَس َوٱْلَيَتاَمٰ  ٱْلُقْرَبٰ  َوِللرَُّسوِل َوِلِذي

 حصة عىل التداول هذا واجيابيات أ مهية يؤكد ماو وه ،احملتاجني من أ خرى فئات يشمل منااإ و  فقط، ال غنياء بني املال تداول يقترص

 مبا مهنام لالس تفادة الإساليم، الاستامثر ومضاعف الإساليم، الاس هتالك مضاعف من الك ادلراسة وتطبق.  واجامتعياً  اقتصادًيً  اجملمتع

 املضاعف مزاًي من الاس تفادة من حتد اليت والعيوب املؤثرات ُتنب يمت ادلراسة حبيث واحتياجات الإساليم الترشيع مع يتفق

 .الاقتصادي

 فعاليته من حتد اليت املؤثرات وُتنب الإساليم املضاعف تطبيق مزاًي : 

 ؛الإساليم الاستامثر مضاعف عىل حمرم راب ابعتباره الفائدة سعر تأ ثري ينهتي  -1
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 واقـع عـن وتعبـرياً  واقعيـة أ كـرث أ داةو وهـ املصارف يف املودعني عىل املوزع الفعيل ابلعائد رأ س املالل احلدية الكفاءة تستبدل  -2

 ال عامل؛  

ن جاميلاإ  لزًيدة الزاكة والبأ م الاستامثر زًيدة تؤدي -3  ادلخـل تغـري يفـوق الاستامثر حيث زًيدة من بأ كرب ادلخل وزًيدة فاق،الإ

 اجلربي؛ الانفاق تغري القويم املس توى عىل

 للتمنيـة احلصـيةل بعـض فتوجه للزاكة، واجامتع  اقتصادي مردود أ عىل لتحقيق الإسالمية ال ولوًيت بتطبيق الزاكة ادلوةل تنفق -4

 احلـدي امليـل يرفـع اممـ ،واملريضـة العـاجزة للفئـات الاسـ هتالكية احلاجـات وتـوفري تقنيـات، بـأ عىل والتـدريب لتعلمياب البرشية

 والاستامثر؛ الادخار عىل اجياابً  ويؤثر ،س هتالكالا توسطوم 

و وهـ ،الاسـتامثر مضـاعف مـن احلقيقيـة الاسـ تفادة لـميكن ،العراقيـل زاةلواإ  -الإماكنبقدر – حملياً  اجملمتع حاجات توفري جيب -5

 اقتصادية؛ ورضورة ،ساليماإ  واجب

 والاجامتعية؛ الاقتصادية النتاجئ لتحقيق به ادلوةل قيام الزاكة نظام يف يتوفر -6

 وفريضـة ،ال زمـات حـدوث من ومينع ،التداول وحرية الس يوةل توفري يضمن مبا الإساليم اجملمتع يشمل دامئ جممتع  نظام الزاكة -7

 تـأ ثري مـن الاسـ تفادة يضمن امم الإساليم، اجملمتع ابس مترار مس مترة فهي  ،ناكرهااإ  حامك يس تطيع ول ،الاسالم أ راكن من وركن

 ؛الإساليم املضاعف

 يـوفر ممـا ،الثنـني بني وفئة ،الزاكة عليه يس تحقاذلي  النصاب متكل وفئة ،للزاكة مس تحقة لفئة اجملمتع تقس مي الزاكة نظام يوفر -8

 انفاقهم. متوسط ابس تخدام املضاعف لتطبيق جيداً  علمياً  ساساً أ  

 ومينع ،عيوبه بدون اكمةل الاقتصادي املضاعف ممزيات ،خاصة بصفة والزاكة ،عامة بصفة الإساليم الترشيع تطبيق ُيقق وبذكل     

ن ويعاجلها ال زمات، حدوث  . اجملمتع يف حدثت اإ

 الإساليم املضاعف نظام مقومات : 

 بنتاجئه  اجملمتع  لينعم الإساليم، الترشيع بتطبيق ختتص مبقومات يمتتع ل نه املقرتح" الإساليم فاملضاع" امس ادلراسة أ طلقت     

"  ويطبق. حبقها وتوزيعها ،حبقها الزاكة فريضة بتطبيق ادلوةل قيامو  ،والقروض الودائع فائدة/ الراب حترمي:  خالل من الاجيابية

 :نيالتاليت املرحلتني خالل من "الإساليم املضاعف

 :الثالث الإساليم اجملمتع طبقات نفاقاإ  ومس توى نس بة دراسة :1 املرحةل     

 :املعادةل ابس تخدام الثالث اجملمتع طبقات نفاقاإ  ملتوسط فعلية دراسةب القيام مت     

 %(3س×  3ف م%( +)2س×2 ف م%( +)1س×  1ف م= ) ف م م

. .. الثانية الفئة انفاق متوسط= 2ف م ،ال وىل الفئة انفاق متوسط= 1ف م ،اجملمتع لنفاق املرحج املتوسط=  ف م م حيث     

 عن نفاقهااإ  يقل ول ال وىل الفئة ومه% 40 الفقراء نس بة: مثالً  مرص منوذج عىل املعادةل وبتطبيق .الساكن نس بة%  = س  ،وهكذا

 متوسط ويفرتض% 40 النصاب مالك أ ن ادلراسة افرتضت كام. ال ساس ية احلاجات لتغطية الزاكة من هلم املمنوحة الزًيدة من 90%
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 املرحج املتوسط%.  75 أ ي الفئتني بني انفاقها متوسط ادلراسة فافرتضت% 20 ويه الثالثة الفئة ماأ  . ادلخل من% 60 انفاقهم

 . ادلخل من%  75%( = 75%×20%( + )60%×40%( + )90%×40= ) املرصي اجملمتع لنفاق

 :ِتاكل   والاستامثري الاس هتاليك الانفاق من لك عىل الزاكة اعفمض تطبيق - 2 املرحةل     

 :القويم ادلخل عىل الزاكة لتوزيع الإساليم الاس هتالك مضاعف تأ ثري قياس -1

 الاس هتالك مضاعف: التغري قياس ويمت ،املس تقل الاس هتاليك الانفاق تغريو  ادلخل يف التغري بني العالقة الاس هتالك مضاعف ميثل

 .( هـ ∆)املس تقل الاس هتالك يف التغري( ÷  د ∆) ادلخل يف التغري=  الإساليم

 :حيث     

 ؛ادلخل يف التغري  يه(  د ∆)  

 .الاس هتالك يف التغري(  هـ ∆) و

 أ ي والاس هتالك ادلخل بني الفرقو ه الادخار أ ن اعتربن اذا لالدخار احلدي امليل مقلوب=  الاس هتالك مضاعف فان وبذكل     

 .الاس هتالك نس بة – 1=

ذا       ،مرات 4= 25÷100= الاس هتالك مضاعف يكون ،%25 لالدخار احلدي وامليل ،%75 لالس هتالك احلدي امليل اكن فاإ

 تغري أ ثر قياس يف ذكل من ونس تفيد ،جنهيات أ ربعة القويم ادلخل يزيد واحداً  جنهيا املس تقل الاس هتاليك الانفاق زًيدة أ ن مبعىن

 .حدثت ناإ  علهيا ويقيض ال زمات حدوث ومينع ،للرواج يؤدي ماو وه، القويم ادالاقتص عىل الاس هتالك

 :القويم ادلخل عىل الإساليم الاستامثر مضاعف تأ ثري قياس -2

 الانفاق لزًيدة تدفع كام ،ادلخل لزًيدة يؤدي مما ،الرأ ساملية السلع عىل الطلب لزًيدة املس تقل الاستامثري الانفاق زًيدة تؤدي     

 يف احلاصةل والثانوية ال ولية التغريات عىل املضاعف معل يعمتد ذلكل .ادلخل يف ترامكية لزًيدات يؤدي مما ،فيه للعاملني اليكالاس هت

: ومعادلته .حصيح والعكس الاستامثر مضاعف ارتفع لالس هتالك احلدي امليل زاد لكام ،ديةاطر ا بيهنام فالعالقة ،اللك  الطلب عنارص

 ( ث ∆)  املس تقل الاستامثر يف التغري(  ÷  د ∆)  ادلخل يف التغري = الاستامثر مضاعف

 :حيث     

 ؛ادلخل يف التغري يه(  د ∆)  

 .الاستامثر يف التغري يه(  ث  ∆)  

 .لالدخار احلدي امليل مقلوب=  الاستامثر مضاعف أ ن كام     

 ابملثال-% 75لالس هتالك احلدي للميل املرحج واملتوسط ،ثالم   م مليار 25 ب الفقرية للفئات استامثرات ازدواجية: مفثالً      

 لالدخار احلدي امليل÷ 100=الاستامثر مضاعف فيكون -السابق
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 :ييل كام املضاعف معل ويمت ،مرات 4= 100÷ 25% = 25ووه     

زيادة أولية في االنفاق 

 االستثماري
راالدخا االنفاق تغير الدخل فئات مستلمي الزيادة رقم  

25 1 25 18,75 6,25 

 2 18,75 14 4,75 

 3 14 10,50 3,50 

 4 10,50 7,88 2,62 

 5 7,88 5,91 1,97 

 6 5,91 4,43 1,48 

 7 4,43 3,32 1,11 

 8 3,32 2,49 0,83 

 9 2,49 1,87 0,62 

 10 1,87 1,40 0,47 

 11 1,40 1,05 0,35 

 12 1,05 0,79 0,26 

 13 0,79 0,59 0,20 

 14 0,59 0,44 0,15 

 25 75 100 - المجموع

 للميل وطبقا ،الثالثة الفئة عىل منه فينفق الثانية للفئة دخال تصبح ال وىل ادلخل لفئة الاستامثري الانفاق أ ن املثال من ويتضح    

 القويم ادلخل بزًيدة  م مليار 25 قدره استامثري انفاق تأ ثري يتضاعف وبذكل .وهكذا التالية للفئة دخال يصبح لالس هتالك احلدي

 حدوث ماكنيةاإ  هنائياً  ويستبعد ،الاقتصادي للرواج يؤدي امم ،مرات أ ربع بضعفها أ ي ، م مليار 100 زًيدة اجملمتع مس توى عىل

 .والاس هتاليك الاستامثري بزًيدة الانفاق الاقتصادية ال زمات

 من خالل قتصاديةالا املالية ال زمات من اجملمتع سالمة أ كدت قد ادلراسة تكون وبذكل: 

 مطلقًا؛ حترمياً  الفائدة سعرو أ   الراب حترمي -1

 . تقدم كام اجملمتع حال يصلح مبا وانفاقها الزاكة فرضية تطبيق  -2
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جعاز ادلراسة أ ثبتت وبذكل  :من للك ادلراسة هذه الباحثة وهتدي الإساليم. املايل الترشيع اإ

 .والرفاهية ابلتقدم هءبناأ   ينعم حىت الراب وحترمي الزاكة فريضة لتقنني الإساليم اجملمتع - أ  

 .عهنا الناُتة والبطاةل الفقر عالج يف ويبحث الاقتصادية، ال زمات لتاليف الناجعة الوسائل عن يبحث اذلي ادلويل اجملمتع  - ب
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 تشريعمجال ال

 بعض أوجه اإلعجاز التشريعي: تشريعات الزكاة نموذجا

 د.محمد بورباب 

 آن والسنة لشمال المغربرئيس هيئة االعجاز في القر

 أستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بمرتيل، جامعة عبد المالك السعدي

 

  : ملخص
 

تعترب ترشيعات الزاكة وهجا من أ وجه الإجعاز    

الترشيع ، ومعجزة من حيث أ هنا أ كفأ  ترشيع 

 مصارف حتليل ينهتي  حبيث للتاكفل الاجامتع ،

 أ نواع اكفة تغط  مثانية أ صناف أ هنا اإىل الزاكة

 خترج اجملمتع يف حاجة توجد لو اجملمتع، احتياجات

 مجيع تعط  كوهنا ويف .الامثنية ال صناف هذه عن

 سالمالإ  جعلها ولهذا املكتس بة، احلالل ال موال

 .الإسالم أ راكن من الثالث الركن

 

 :يةلكامت مفتاح 

 .العاملية، اإجعاز ترشيع الزاكة الاقتصاديةال زمة  
 

 

 
 
Abstract:  
 

   The analysis of the causes and manifestations of 

the global economic crisis shows the miracle of 

Islamic law in reducing the impact of this 

international economic crisis, the effective of 

person incapacitated became larger; To understand 

how Zakat has the power to change the world, 

how it is not the only form of charity in Islam, 

how it is so important that it was made the Third 

Pillar, just see the wide variety of people who 

profit of zakat: the poor, the needy, those who 

work with them, those whose hearts are to be 

reconciled, slaves, debtors, travelers, and for the 

way of God; this Pillar of Islam cover all the needs 

of the Muslim community and non-Islamic. 

Keywords :  

Zakat, Recession pint-com, Reducing the impact of 

the international economic crisis. 
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شمل علوم القرأ ن العديد من احملاور ادلراس ية يف ش ىت العلوم واليت تناولهتا ال جيال جيال بعد جيل، فبالإضافة ت 

ىل الإجعاز اللغوي والبياين، خصوصا اذلي أ جعز العرب يف اللفظ والرتكيب واملعىن، والإجعاز الغييب والإجعاز الترشيع   اإ

سلمني قدميا وحديثا، وأ لفوا فيه رسائل وكتبا كثرية يف ذكل، فقد اعتىن علامء املسلمني حديثا اذلي اهمت به علامء امل 

ابلإجعاز العلم  للقرأ ن الكرمي واذلي يشمل أ مه احملاور العلمية اليت نتداولها يف عرصن يف املعاهد العلمية اجلامعية وغريها 

احلديثة(. ومما ل شك فيه أ ن العرب قبل الإسالم ويف صدر )بيولوجيا وجيولوجيا وعلوم الفكل وغريها من العلوم 

هْنُمْ }الإسالم مل يكونوا يعرفون العلوم الكونية معرفة علمية جازمة، اكنوا أ مة أ ميني  ِي نَي َرُسوًل ِم  ي بََعَث يِف اْلُِم  ِ  {ُهَو اذلَّ

منا يعرف مبادئ أ و قشورا، عرفها (، ل يكتبون ول ُيس بون، ومن شدا مهنم شيئا من ذ2) امجلعة: من ال ية  كل فاإ

 عىل مالحظات جمهرية، ول عىل قواعد رًيضية، ول عىل براهني قطعية.  بىنابملالحظة والتتبع، أ و ابلسامع واخلرب، مل تُ 

ل يف القرون ال خرية وخص وصا وحىت عىل الصعيد العامل  مل تتوصل البرشية للمعطيات العلمية املتواجدة ابلقرأ ن والس نة اإ

ابتداء من القرن العرشين. فال ميكن جملمتع جاهيل متخلف أ ن يكون مصدرا ملثل هذه العلوم، جممتع وصفه جعفر بن أ يب 

طالب يف حديثه للنجاَش مكل احلبشة بقوهل: "أ هيا املكل كنا أ هل جاهلية نعبد ال صنام، ونأ لك امليتة، ونأ ِت الفواحش، 

لينا رسول منا، نعرف نس به وصدقه وأ مانته ونقطع ال رحام، ونيسء اجلوار، ويأ لك  القوي منا الضعيف، حىت بعث هللا اإ

وعفافه، فدعان لتوحيد هللا وأ ن ل نرشك به شيئا، وخنلع ما كنا نعبد من ال صنام، وأ مرن بصدق احلديث وأ داء ال مانة 

لزور وأ لك مال اليتمي، وأ مرن ابلصالة وصةل الرمح وحسن اجلوار والكف عن احملارم وادلماء، وهنان عن الفواحش وقول ا

 والصيام".

وعندما نعرف هذه احلقيقة، حقيقة واقع العرب قبل الإسالم، س نفهم قطعا معىن الإجعاز العلم  والترشيع  

 والبياين وغريها من حماور الإجعاز اليت ل ميكن جملمتع متخلف، اكذلي اكنت تعيشه اجلزيرة العربية قبل جم ء الإسالم، أ ن

 يكون مصدرا ملثل هذه العلوم.

وتدور ال رض وتدور معها جعةل الزمان فال يتغري الكثري يف أ خالق هذا الإنسان وطريقة تفكريه، فنجد أ نفس نا 

وحنن يف القرن الواحد والعرشين حمارصين ابجملاعات واحلروب واملأ يس الاجامتعية حتيط بنا وهتددن من لك حدب 

يد حياة جاهلية "جديدة" بلك أ بعادها ومرارهتا واحنطاطها ال خاليق والاقتصادي وصوب، وتتجسد أ مامنا من جد

وجند عاملنا يف املائة س نة ال خرية يعيش ازدواجية خطرية، جفزء منه يلهو  والعقائدي والس يايس وال من والاجامتع ...

لكنه يتعرض يف  اة وادلميقراطية...بلحظات نشوة اكذبة ابس تقرار اقتصادي وس يايس لنظام عامل  يدع  العدل واملساو 

نفس الوقت اإىل رجات اقتصادية واجامتعية عنيفة تبني أ ن النظام الرأ ساميل السائد واملتحمك يف ال رض يعرف أ زمة بنيوية 

 خطرية، نُتة عن نفس ية اجلشع واس تغالل الإنسان وثروات ال رض بشلك جنوين ولعقالين.

أ لف بنك يف الولًيت  9 ( أ و أ زمة الكساد الكبري حيث أ فلس حنو1931-1929فابتداء من ال زمة الكربى )

م اليت أ نتجت هبوطا حادا يف أ سعار ال سهم يف ال سواق املالية الكربى، واذلي 1997املتحدة ال مريكية، ومرورا بأ زمة 
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ىل أ ور ىل الياابن مث اإ لش يوعية )من خالل ثورات عام اب، وبعد اهنيار املنظومة الاقتصادية اوبدأ  يف هونغ كونغ وانتقل اإ

م املعروفة أ يضا ابمس سقوط الش يوعية واهنيار الش يوعية وثورات أ ورواب الرشقية(، توهجت معظم الاقتصادًيت 1989

العاملية حنو ال نظمة الرأ ساملية مبختلف أ شاكلها، ويف حلظات النشوة ابس تقرار هذا النظام الاقتصادي حىت حدود عام 

نذار هباشة هذا النظام املايل، حيث شلك الانكامش الاقتصادي الشديد م تفاجأ  غالب ا2000 ملالحظني وبدون سابق اإ

ن مل يكن مجيع اقتصادًيت ادلول يف مرحةل ركود اقتصادي( وما مس  ب "الركود دوت كوم"  )دخول معظم / اإ

« recession point-com » وعىل عدة مس توًيت:  حدث العرص، ومتزي مبشالك اقتصادية واجامتعية ل حرص لها

فالس العديد من الرشاكت وعدم قدرهتا عىل دفع رواتب العاملني، حاةل ركود يف البيع والرشاء، اخنفاض أ سعار البرتول  اإ

فالس البنوك وتراجع قدرهتا يف منح القروض الاستامثرية،  واذلهب، تدهور مؤرشات ال سواق املالية بصفة عامة، اإ

ىل الياابن، مث اإىل تدهور أ سعار ال سهم اليت عر  فت هبوطا حادا يف ال سواق املالية الكربى، بدأ  يف هونغ كونغ، وانتقل اإ

دولر أ و أ قل حاليا،  29اإىل حوايل  2007دولر عام  98أ ورواب، واخنفض سعر سهم بنك أ وف أ مرياك من حوايل 

 وتتاىل الهبوط من بدل ل خر.

ما جرى يف جنوب رشق أ س يا من تدهور يف أ سعار رصف  وقد س بق هذه ال زمة اليت اجتاحت أ مرياك وأ ورواب

لغاء بنك أ وف أ مرياك لـ  أ لف وظيفة بعد اندماجه مع بنك مرييل لينش، كام عزمت رشكة جرنال  35معالت دولها، واإ

فالسها، ودخلت العديد من الاقتصادًيت مثل الاقتصاد ال مرييك، والاقتصاد ال ملاين، والاقتصاد  عالن اإ موتور عىل اإ

م ا لرويس مرحةل الركود، وطلبت العديد من الرشاكت تقدمي مساعدات حكومية لها )مثل جرنال موتور، وفورد، ويب اإ

خل(، وأ دى اخنفاض الناجت العامل ، من حوايل  ىل ارتفاع 2008عام  3%اإىل حوايل  2007عام  %5دبليو وتويوات...اإ ، اإ

ىل أ كرث من  فالس العديد  2معدل البطاةل )اإ نتاجية، واخنفاض تدفقات الاستامثر ال جنيب مليون(، واإ من الرشاكت الإ

من الاس هتالك العامل (، وخلو  30، وهو ما تسبب يف اخنفاض الاس هتالك العامل ، خاصة ال مرييك )FDIاملبارش 

مية، ، وحدوث خلل يف تنفيذ خطط التمنية يف ادلول الناال مريكية يمدينة ديرتوُتمعات كربى سكنية من ساكنهيا مثل 

ىل اهنيار  ىل العاطلني عن العمل يف ادلول املتقدمة... مما أ دى اإ خاصة املصدرة للبرتول، وزًيدة يف املعونت املقدمة اإ

ال سواق املالية الكربى يف الولًيت املتحدة والاقتصادًيت املرتبطة هبا. وقد صاحب ذكل حاةل من اذلعر اجتاحت 

، وبوترية متسارعة اس تفاق العامل عىل واحدة من أ خطر 2008خريف عام اخلرباء املاليني يف الغرب خالل صيف و 

ال زمات املالية خالل العرص احلديث )خيترص يف ترامك رأ س املال وتأ خر يف المنو(. وأ ما ارسعة تفامق ال زمة وما صاحهبا من 

واحضة من أ جل وضع وتنفيذ  حاةل العجز وعدم اس تقرار اجلهات الفاعةل واملسؤوةل عىل حل هنايئ لل زمة وغياب رؤية

ىل بروز مشالك أ كرب  س ياس يات اقتصادية نجعة خصوصا لتجاوز مرحةل الرفع من وترية ترسحي العامل )واذلي أ دى اإ

نتاج...(. ىل توقف مؤثر لعجةل الإ  وخفض الاس هتالك )اذلي أ دى اإ
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مبئات املليارات من ادلولرات من النظام املايل والقطاعات احليوية الاقتصادية املؤثرة  قنحُ  ،ولتفادي ال زمة

نعاش  نقاذ البنوكـ، ووضع برامج لإ ال موال العامة يف النظام املايل أ مال يف حتقيق اس تقرار يف ال سواق من خالل اإ

الاقتصاد بقمية تريليونت ادلولرات عىل شلك مجموعة من التغيريات يف س ياسة الرضائب، والتعديالت، ومشاريع البنية 

عامة واخلاصة، وحماوةل حتريك النشاط الاقتصادي الراكد وحماولت البدء من جديد يف حتريك دورة الاقتصاد التحتية ال

 املتوقف، وتتجىل أ مه هذه التغيريات يف:

 تقدمي ضامنت للودائع دلى اجلهاز املرصيف من قبل احلكومات؛ -

 5.25معدل الفائدة من حوايل خفض معدلت الفائدة )بنك الاحتياط  الفيدرايل ال مرييك قام خبفض   -

ل حوايل  2007عام   بعد ال زمة(؛ %2اإ

 (؛%13اإىل  7%رفع نس بة الاحتياط  القانوين )مثل السعودية من   -

 10تقدمي قروض حملدودي ادلخل )قامت السعودية بزًيدة خمصصات القروض دلى بنك التسليف مببلغ   -

 مليار رًيل(؛

)بعض ادلول قامت بتحديد سقوف لقروض متويل املرشوعات ضامن اكفة الودائع من قبل احلكومات   -

 بنسب خمتلفة حسب القطاع(؛

ىل   - )قامت الولًيت املتحدة بتجميد املوازنة الفيدرالية أ ي  0.5%ختفيض رضائب الفائدة عىل رأ س املال اإ

نفاق احلكويم، ومت ختفيض معدل الرضيبة يف الولًيت املتحدة ال مريكية  اإىل عدم التوسع يف الإ

 لتشجيع الاستامثر(. 10%حوايل 

يقاف الزنيف  نقاذ الضخمة اليت مت اعامتدها، مل حتقق ال هداف املتوخاة مهنا، ومل تس تطع اإ لكن معليات الإ

الاقتصادي واملايل العامل ، خصوصا وأ هنا تعمتد أ ساسا عىل حلولها الرأ ساملية )خض ال موال يف البنوك الربوية(، بل 

قتصادية أ كرث حدة، مما جعل العديد من اخلرباء واحملليني يقرون بأ ن ال زمة الاقتصادية يه أ زمة أ صبحت ال زمات الا

، CNNيقول ستيف كني يف مقاهل ب  بنيوية ابل ساس يف النظام الرأ ساميل ول ميلكون لها حال، وأ هنا ستس متر طويال...

ن بلندن ومؤلف عدة كتب تتناول ادلراسات وهو رئيس قسم الاقتصادًيت والتارخي والس ياسات يف جامعة كنغس تو

 الاسرتاتيجية: "من املرحج أ ن تس متر السفينة التاهئة يف ادلوران".

ول جيد املتابع للوضعية الاقتصادية العاملية يف أ ي وقت صعوبة تأ كيد هذه اخملاوف، حيث تزيد ال رقام الاقتصادية 

يفقد طاقته يف الوقت احلايل...وانعكس ذكل عىل املواطن الغريب حيث احلديثة اخملاوف من أ ن تعايف الاقتصاد العامل  قد 

س بانيا مع جعز املواطن عىل دفع ال قساط  2014نسجل مثال أ ن الانتحار ازداد وحنن يف أ واخر س نة  بثالثة أ ضعاف يف اإ

 البنكية.
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ل، بيامن قلص صندوق النقد ( بشلك حاد تقديرات منوها لهذا العام والعام املقب2014وقلصت أ ملانيا )شهر أ كتوبر 

 ادلويل ال س بوع املايل توقعاته بشأ ن منو الاقتصاد العامل ، حمذرا من أ ن التعايف اكن "ضعيفا وغري متاكئف".

ىل أ دىن مس توًيته منذ مخس س نوات يف الهند  وأ ظهرت ال رقام اليت صدرت يف نفس الفرتة تراجع التضخم اإ

ماكنية حدوث انكامش. وسامهت ال رقام والصني واململكة املتحدة، وهوما دفع ب ىل احلديث عن اإ عض املراقبني اإ

ن مبيعات التجزئة يف الولًيت  الاقتصادية اخمليبة لل مال يف تقويض مزيد من ثقة املستمثرين. وقالت وزارة التجارة اإ

ن أ سعار يف سبمترب/أ يلول، بيامن قا %0.3املتحدة ال مريكية هبطت بشلك أ سوأ  مما اكن متوقعا بنس بة  لت وزارة العمل اإ

ـ وهو أ ول تراجع لها يف أ كرث من عام. وقال احمللل ابتريك أ وهري،  %0.1   املنتجني يف الولًيت املتحدة اخنفضت بواقع

ىل التشكيك يف اعتقادمه بأ ن  يف "بريفينغ دوت كوم" "تدفع البيانت الاقتصادية الصادرة عن الكثري من املستمثرين اإ

 ة يف اس تطاعهتا تغيري ادليناميكية الاقتصادية بس ياسة نقدية ميرسة ".البنوك املركزي

ول تزال البنوك املركزية تس تحوذ عىل أ سعار فائدة منخفضة للحفاظ عىل اخنفاض تاكليف الإقراض من أ جل 

نفاق والمنو الاقتصادي العام. كام ل تزال بعض البنوك املركزية، مبا فهيا البناكن الربيطا ين وال مرييك، تشرتي حتفزي الإ

 كذكل ال صول بعروض نقدية جيري تصمميها حديثا يف حماوةل غري تقليدية لتعزيز الإقراض والمنو.

 أ وجه الإجعاز الاقتصادي يف القرأ ن والس نة

لهذا  Crédit suisseمن املظاهر اليت أ نتجهتا التجربة البرشية اجلشعة يف حالنا املعارص، أ فاد تقرير مؤسسة 

من ساكن ال رض. وحذر  1%تريليون دولر. نصف هذه الرثوات ميتلكها  263ن ثروات العامل قد بلغت حاليا العام أ  

ىل الركود الاقتصادي. وقد اكنت ثروات العامل عام  قد  2000التقرير من أ ن هناكل ترامك غري عادي للرثوات س يؤدي اإ

تريليون دولر أ ي أ ن ما يزيد عن ثلث الرثوة العاملية  91تريليون. وتبلغ ثروة الولًيت املتحدة لوحدها  117بلغت 

 تتجمع فهيا، ومتتكل أ ورواب أ قل من الثلث بقليل، بيامن يتقامس ابيق ساكن ال رض الثلث البايق.

جعاز الترشيعات الإسالمية يف امليدان  وهكذا، وعند حتليل ومظاهر وأ س باب ال زمة الاقتصادية العاملية يتبني اإ

أ س باب ال زمة الاقتصادية العاملية تتضح لنا وبدون عناء يف أ هنا وبدون اس تثناء نُتة عن معامالت الاقتصادي ل ن 

 ووسائل حرهما رشع هللا ومهنا:

 التعامل ابلفوائد الربوية اليت ُتعل النقود تدل نقودا؛ -

 املتاجرة يف ادليون؛ -

 وعة؛التالعب بقواعد التعامل والإفراط يف املضارابت الومهية غري املرش  -

 الإفراط يف احلرية الاقتصادية؛ -

 من التجارة العاملية. 8%من الناجت الاقتصادي العامل  و %90اس تحواذ ادلول العرشين عىل  -
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وقد أ مر هللا س بحانه وتعاىل بتجنهبا يف كتابه العزيز وس نة نبيه عليه الصالة والسالم منذ أ ربعة عرش قرن حيث 

هل ظاهر يغري املشرتي وابطن جمهول( وامليرس، وحرم املتاجرة يف ادليون، وحرم حرم الزن، وحرم بيع الغرر )ما اكن 

 التالعب واملضارابت الومهية غري املرشوعة .

وهذا التوافق التام اذلي نالحظه بني طبيعة ومظاهر وأ س باب ال زمة الاقتصادية العاملية وبني احملرمات الرشعية 

وتعاىل يف كتابه العزيز وس نة نبيه عليه الصالة والسالم بتحرميها منذ أ ربعة عرش  يف ميدان املالية اليت أ مر هللا س بحانه

قرن هو وجه عظمي لالإجعاز الاقتصادي والترشيع  لكتاب هللا العزيز وس نة نبيه عليه الصالة والسالم. فالعالج الغريب 

ام مبادئ حددها النظام الإساليم املايل. فهو املقرتح لل زمة الاقتصادية العاملية مس تنبط باكمهل من أ حاكم الرشيعة واحرت 

جعاز الترشيعات الإسالمية  ىل الصفر، وينرش ال بناك الإسالمية يف ربوعه. وهذا يبني كذكل اإ خيفض نس بة الفائدة لتصل اإ

سالمية. 21يف امليدان الاقتصادي من حيث جيد الغرب وهوي عيش القرن   نفسه يس متد ترشيعات اإ

 ن "بوفيس فانسون" رئيس حترير جمةل "تشالينجز"، بعنوان )البااب أ و القرأ ن(.وقد كتب يف هذا الشأ  

Crise financière et récession : « c’est plutôt le coran qu’il faut relire » 

وقد أ اثر هذا موجة عارمة من اجلدل وردود ال فعال يف ال وساط الاقتصادية. وتساءل الاكتب فيه عن أ خالقية 

ة؟ ودور املس يحية كدًينة والكنيسة الاكثوليكية ابذلات يف تكريس هذا الزناع والتساهل يف تربير الفائدة، مشريا الرأ ساملي

ىل الهاوية. ىل أ ن هذا النسل الاقتصادي اليسء أ ودى ابلبرشي اإ  اإ

: وتساءل الاكتب بأ سلوب يقرتب من الهتمك من موقف الكنيسة مستسمحا البااب بنديكيت السادس عرش قائال

ىل قراءة القرأ ن بدل من الإجنيل لفهم ما ُيدث بنا ومبصارفنا ل نه لو حاول القامئون  "أ ظن أ ننا حباجة أ كرث يف هذه ال زمة اإ

عىل مصارفنا احرتام ما ورد يف القرأ ن من تعالمي وأ حاكم وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأ زمات وما وصل بنا 

 النقود ل تدل النقود".احلال اإىل هذا الوضع املزري، ل ن 

ويف الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأ ة أ كرث طالب رولن لسكني رئيس حترير حصيفة "لوجارنل د فينانس" يف 

افتتاحية هذا ال س بوع برضورة تطبيق الرشيعة الإسالمية يف اجملال املايل والاقتصادي لوضع حد لهذه ال زمة اليت هتز 

بقواعد التعامل والإفراط يف املضارابت الومهية غري املرشوعة. وعرض لسكني يف مقاهل أ سواق العامل من جراء التالعب 

اذلي جاء بعنوان: "هل تأ هلت وول سرتيت لعتناق مبادئ الرشيعة الإسالمية؟ "، اخملاطر اليت حتدق ابلرأ ساملية 

نقاذ الوضع، وقدم سلسةل من املقرتح ات املثرية يف مقدمهتا تطبيق مبادئ ورضورة الإارساع ابلبحث عن خيارات بديةل لإ

 الرشيعة الإسالمية برمغ تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداهتا ادلينية.

 من جوانب الإجعاز يف ترشيعات الزاكة

، يضع ترشيع الزاكة أ عظم وأ مكل ترشيع اس تقطاع مايل يف اترخي البرشية، ويؤكد ملرتبكيف هذا الس ياق ادلويل ا

ل منا يضعه خالق البرش، ل ن اجهتاد علامء  ملن ل يصدق اإ ابلرباهني العقلية أ ن هذا الترشيع ل ميكن أ ن يضعه برش واإ
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الترشيع املايل والرضييب الوضع  أ دى اإىل هذه الكوارث الاقتصادية وما نتج عهنا من مأ يس اجامتعية وس ياس ية، وأ دى 

عنه من ظمل اجامتع ، فالترشيعات البرشية أ ثبتت عدم  أ يضا اإىل هذا التفاوت غري املنطق  يف توزيع الرثوة وما نتج

ىل تعديلها  مالءمهتا للحاجيات البرشية ل هنا ختدم مصلحة  الفئة املمتكنة من اجملمتع فقط، فيضطر املرشعون دوما اإ

جعازية:  وتطويرها...أ ما ترشيع الزاكة فهل عدة أ وجه اإ

جعاز ابهر مجيع مكونت وحاجيات اجمل  .1  متع؛فالزاكة تغط  يف اإ

ليه؛ .2  والعامل عىل الزاكة ميكن حتديده بسهوةل والوصول اإ

ىل املؤلفة قلوهبم ...)قال ش يخ  .3 ل أ هنا تصل اإ ورمغ أ هنا ل جيوز فرضها عىل غري املسلمني من املواطنني، اإ

ما أ ن يرىج بعطيته منفعة اكإسالمه أ و  الإسالم ابن تميية: واملؤلفة قلوهبم نوعان اكفر ومسمل، فالاكفر اإ

ل بذكل..(؛د ذا مل يندفع اإ  فع مرضته اإ

رادته الس ياس ية مثل ال سري املسمل والشعوب الإسالمية  .4 وسهم يف الرقاب يدخل فيه لك مسمل سلبت اإ

 اليت ترزح حتت الاحتالل وال قليات الإسالمية؛

 والغارمون مه املس تدينون؛ .5

دخل فيه ذو احلاجة وطالب العمل كام أ ن سهم ابن السبيل ي، ويف سبيل هللا تغط  مجيع حاجيات اجملمتع .6

 واملرشدون والالجئون ومن يف حمكهم.

ىل أ هنا أ صناف مثانية تغط  اكفة أ نواع احتياجات اجملمتع، حبيث ل توجد حاجة  حبيث ينهتي  حتليل مصارف الزاكة اإ

جعاز يقف أ مامه العقل البرشي مشدوها. ولهذا ربط الشارع الزاكة ببقية  يف اجملمتع خترج عن هذه ال صناف الامثنية. وهذا اإ

بيهنا وبني  قاتل من امتنع عن أ داهئا وفرق –ريض هللا عنه–فروض الإسالم ورضورة تنفيذها دلرجة أ ن اخلليفة أ اب بكر 

َّفَ } قال تعاىل:  الشعائر ال خرى ... َدقَاُت لِلُْفقََراِء َوالَْمَساِكنِي َوالَْعاِمِلنَي عَلهَْيَا َوالُْمَؤل ََّما الصَّ ن
ِ
قَاِب َوالْغَارِِمنَي ا ِة قُلُوهُبُْم َويِف الِر 

ُ عَِلمي  َحِكمي   ِ َواَّللَّ ِبيِل فَرِيَضًة ِمَن اَّللَّ ِ َوِابِْن السَّ ن الزاكة وس يةل من وسائل الإسالم اليت اختذها  {َويِف َسِبيِل اَّللَّ حيث اإ

 والرفع من مس توى الفقراء. لتقريب املسافة بني هؤلء وأ ولئك، فعمل عىل احلد من طغيان ال غنياء،

يرادات ختضع  ىل أ موال واإ جعاز ابهر كذكل مجيع أ نواع ال موال، فقد قسمها الفقهاء املعارصون اإ والزاكة تغط  يف اإ

للزاكة مىت توفرت الرشوط الرشعية يف أ موال ختضع يه ومناؤها للزاكة حبيث تغط  مجيع أ نواع ال موال من الكسب 

واهجة غياب العداةل الاجامتعية وحل املشلَكت وال زمات يف اجملمتعات الإسالمية، لكون احلالل، فهي  أ كفؤ وس يةل مل

ال موال اليت ُتب فهيا الزاكة يدخل يف وعاهئا مجيع ادلخول وال نشطة الاقتصادية القامئة ال ن يف الاقتصاد املعارص، ول 

ويف صدر ادلوةل الإسالمية ويه:  – عليه وسمل صىل هللا –تقترص عىل أ نواع ال موال اليت اكنت عىل عهد رسول هللا 

ذا  النقد، وعروض التجارة، والزروع، والامثر وال نعام والراكز )هو لك مال عمل أ نه من دفن أ هل اجلاهلية، وفيه امخلس اإ
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وجدت عليه عالمة تدل علهيم ك سامء بعض ملوكهم مثال، فاإن وجد عىل ما يدل عىل أ هل الإسالم فهل حمك اللقطة 

 وأ ربعة أ خامسه لواجده وامخلس البايق يرصف فيه مخس غنمية الكفار(.

والزاكة عبادة مالية، كلك الترشيعات الإسالمية تربية روحية وأ خالقية، يتقرب هبا املسمل اإىل هللا عز وجل 

خراهجا من خالل النية اخلالصة الصادقة، ويه ليست ه  بة أ و ويشكره عىل نعمه ورزقه، وجيب استشعار ذكل عند اإ

ن لها  تربعا أ و منة من ال غنياء عىل الفقراء ولكهنا حق هلم وفضل الفقراء عىل ال غنياء كبري ل هنم سبب لإاثبهتم. وهبذا فاإ

رضاء هلل تعاىل يعوده عىل طاعة هللا  أ ثر معيق يف تربية الإنسان املسمل خلقيا وروحيا، حيث أ ن اقتطاع جزء من أ مواهل اإ

مل. ول حتايل ول هترب من أ داء الزاكة ل هنا عبادة ومن موجباهتا الإخالص، فقد قال رسول ورسوهل صىل هللا عليه وس

من أ عطاها مؤُترا فهل أ جره، ومن منعها أ خذوها وشطر ماهل، عزمة من عزمات ربنا، ل ُيل هللا صىل هللا عليه وسمل: "

 " )مس ند أ محد بن حنبل(.حملمد ول ل ل محمد مهنا شيئا

ال من والضامن الاجامتع ، مبعىن أ ن يكون أ فراد الشعب يف كفاةل جامعهتم، فقد أ وجد ادلين  والزاكة حتقق

الإساليم احلنيف عدد من أ شاكل العطاء ادلين لتحقيق التاكفل الاجامتع  اذلي يعد أ حد أ مه ال سس اليت يقوم علهيا 

النذور وغريها لضامن احلياة الكرمية للفرد وحتقيق اجملمتع يف الإسالم، ومن بيهنا: الزاكة والصدقة والوقف والكفارات و 

طار من املودة وال من والوحدة والسالم. ويقسم العلامء التاكفل الاجامتع  اإىل قسمني: مادي  سعادته وبقاءه يف اإ

ل الإمام ومعنوي. فاملادي هو املساعدة ابل موال يك ينقل احملتاج من حاةل الفقر اإىل "حد الكفاية " أ وحد الغىن". كام قا

ن هللا فرض عىل ال غنياء يف أ مواهلم بقدر ما يكف  فقراءمه". أ ما التاكفل املعنوي فيأ ِت يف صور  عيل بن أ يب طالب "اإ

أ خرى كثرية مثل النصيحة، والصداقة، والود، والتعلمي، واملواساة يف ال حزان، وغريها من أ شاكل العطاء. ورمغ أ ن 

ىل املعدلت اليت تفرض هبا الزاكة منخ ل أ هنا تؤمن حصيةل اكفية لتحقيق التاكفل، حفصيةل الرضائب تصل اإ  25%فضة اإ

لكن الزاكة ُتمع أ كرث مما ُتمعه الرضيبة، موحضا أ ن الرضيبة متس ادلخل فقط أ ما الزاكة فمتس  2.5بيامن الزاكة عرشها أ ي 

ة فتتعامل معها، وابلتايل حتقق وظائف ذات أ ثر وهذا يعن أ ن الرضيبة ل متس ثروة ال غنياء. أ ما الزاك الرثوة وادلخل معا.

ىل أ موال  مثل حتقيق العداةل الاجامتعية وتقليل الفوارق بني الناس وحتقيق أ فضل حامية ممكنة للفقراء والوصول مبارشة اإ

 ال غنياء. 

ة أ حد عنارص ال من والزاكة حتقق ال من مبفهومه العام، وهو أ كرب من العداةل الاجامتعية. وتصبح العداةل الاجامتعي

ن الفقري واملسكني والغارم وابن السبيل فئات تأ خذ الزاكة، ويه قبل أ ن تأ خذها اكنت حمرومة من  ذ اإ اذلي حتققه الزاكة. اإ

ال من الاجامتع  وبعد أ خذها يتحقق لها هذا ال من اكمال. كام يتحقق أ من ادلعوة وحتقيق أ من املؤلفة قلوهبم. ويتحقق 

 ال رض الإسالمية ابدلفاع عهنا.أ يضا ابلزاكة أ من 

حداث أ ثر  وتسامه الزاكة يف حتقيق التمنية الاقتصادية، فهي  أ داة من أ دوات التمنية والقضاء الفعيل عىل الفقر واإ

جيايب ملموس يف ما يتصل بتحقيق الرعاية الاجامتعية للفقراء وماكحفة الفقر وتوفري مشاريع التمنية، ويه كفريضة اإسالمية  اإ
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مهية ابلغة يف مواهجة أ خطر املشالك الاجامتعية والاقتصادية املمتثةل يف البطاةل والفقر، كوهنا تأ ِت ك سلوب تكتسب أ  

اإساليم يف جمال التاكفل الاجامتع  هل جذور دينية واجامتعية متأ صةل يف اجملمتع الإساليم. وحتفظ العزة الس ياس ية 

منا يه للمسلمني، لكوهنا تسامه يف حتقيق التمنية الاقتصا دية والعزة الس ياس ية، فس ياسة الإسالم يف لك أ مر وهني  اإ

ىل اجملد.  ختطيط للوصول اإ

ومقارنة مع النظم الاقتصادية املعارصة، فعىل عكس النظم الاقتصادية املعارصة، حيث ترى الاشرتاكية أ ن اترخي 

خري شاهد، والعوملة الرأ ساملية اليت تقوم  الإنسان هو رصاع بني من ميكل ومن ل ميكل، والتطبيقات ادلموية ضد ال غنياء

عىل نظرية خالصهتا أ ن خريات العامل مخلس ساكنه فقط ل ن هللا مل خيلق موارد للفقراء حبسب زمعهم وحبسب نظرية 

ذ يعترب أ ن عدد الساكن يزيد 1798مالتس  ، اذلي أ علن عن حمتية النقص يف املواد الغذائية ابلنس بة لزًيدة الساكن، اإ

ىل نقص الغذاء والسكن. لقد وفق م  نتاج الزراع  وفق متوالية حسابية كام س يؤدي حامت اإ توالية هندس ية بيامن يزيد الإ

انتقد الكثري من الكتاب وال دابء الاقتصاديني نظرية مالتوس الساكنية، وظلت نظرية مالتوس للساكن معمتدة لفرتة طويةل 

نسانية، حيث اختذت مربرا لالإابدة امجلاعية لكثري من الشعوب.بني الاقتصاديني يف العامل، وأ دت اإىل حدوث كو   ارث اإ

ويمتزي ترشيع الزاكة بقدرة تطبيقه يف لك زمان وماكن: وهذا ليس الكما من العاطفة والشعور، فال يوجد ترشيع 

نفس احلقبة  مايل وضع  عادل عىل وجه ال رض يصلح للتطبيق يف اجملمتع الواحد عىل مر الزمان، ول ترشيع واحد يف

ن فقه الزاكة  15الزمنية يصلح للك اجملمتعات.. فالزاكة ترشيع يصلح للعرص اذلي حنن فيه، كام أ نه طبق منذ حوايل  قرن، اإ

صاحل أ ن يكون قانون عامليا، بل لقد اكن ابلفعل قانون عامليا يوم امتدت دوةل الإسالم من أ قايص البالد ال س يوية اإىل 

 .ضفاف احمليط ال طليس

وكام أ نبت القانون الروماين، بعد أ ن أ حييت دراس ته يف العصور الوسطى، القوانني الالتينية والقوانني اجلرمانية 

ذا أ حييت  احلديثة، ويه القوانني اليت تعيش أ وراب يف ظلها، كذكل ففقه الزاكة، كغريه من فقه الترشيعات الإسالمية، اإ

ىل اللغات احلية فس يكون جديرا بتغيري دراس ته وانفتح فيه ابب الاجهتاد، ومتكن أ س اتذتنا وطلبتنا من ترمجة معانيه اإ

وجه هذه ال رض، لقد أ رسل هللا محمدا صىل هللا عليه وسمل اإىل الناس اكفة  عىل اختالف عصورمه وثقافاهتم ومداركهم، 

ىل يوم القيامة، مفعجزة الفصاحة لهيم اإ يف كتاب هللا أ خضعت فصحاء  وأ يده ببينات متنوعة تتناسب مع مجيع من أ رسل اإ

العرب، ومعجزة البشارات أ قامت ادلليل ل هل الكتاب عىل صدق رسول هللا صىل هللا عليه وسمل، ومعجزة اخلوارق 

أ رمغت الاكفرين املعاندين وأ وحضت هلم جحة النيب صىل هللا عليه وسمل الساطعة، ومعجزة الإخبار ابلغيب ُتلت من 

خي ، ومعجزة الإجعاز العلم  ل تزال تتجىل وتتحقق عىل مر القرون والعصور يف ش ىت جمالت خالل الإجعاز الغييب التار 

العلوم احلديثة، وحنن ل نشك مكسلمني، أ ن العامل س يجد نفسه يوما يدور يف حلقات من املشالك الاجامتعية 

يه احلل  –رشيعة السامء أ ي  –والس ياس ية والاقتصادية، وس يكتشف عاجال أ م أ جال أ ن رشيعة الإسالم السمحة 

 ال مثل ملشالكه يف ال رض...
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ىل معامل الاقتصاد الإساليم  ن احلل هو العودة اإ وال ن وحنن نعيش ال زمة الاقتصادية العاملية، نقول مبلء مفنا: اإ

ن مل يطبق عقالء الغرب هذا النظام  ول يوجد حل سواه بعد فشل لك من النظامني الاشرتايك والرأ ساميل، وحىت اإ

حبذافريه، فنحن ملزمون يف وطننا أ ن حنذر من نتاجئ هذه ال زمة وأ ن نرجع ل صولنا يف الترشيع لعل هللا س بحانه وتعاىل 

أ ن يعفينا مما ينتظر هذا العام عىل أ يدي املفسدين يف ال رض: هذه أ وجه من الإجعاز الترشيع  يف امليدان الاقتصادي 

 .وهللا من وراء القصد وهو هيدي السبيل..
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  ية الجبائية والتطبيق الشرعيشكالاإلالزكاة : بين   

 سليمة بناني

 ةاإلسالميخبيرة في المالية 

  بالحكومة المغربية صندوق المقاصة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : ملخص

، للزاكة يبني املقال الإشاكلية اجلبائية والتطبيق الرشع    

مث  ، للتاكفل الاجامتع  ترشيعك  فهوم الزاكة رشعافيذكر مب 

 ترشيع الزاكة من اىلتع هللا بكرس احلاء( )حمكبداية  يوحض

 اليت تدخل يف احتساب الزاكة مث يذكر البنود ،عباده عىل

الزاكة رؤية ويؤكد أ ن  .الإشاكلية اجلبائية للزاكةوابلتايل 

هذا اكن من الرضوري أ ن خيصص ول  عرصية لفريضة رشعية،

طار   .خاصا هبا الها املرشع املغريب اإ

 

  :يةلكامت مفتاح 

 .التطبيق الرشع ، يةاجلبا، ة، عبادةالزاك

Abstract:  

 

   Zakat is the third pilar of Islam, so it plays a lot 

of roles in many fields such us religion, economic 

and social also. 

   A lot of people make a confusion between taxes 

and zakat, but it is very important to notice that 

there is big differences between them. This paper 

aims to develop the differences and problems that 

Zakat set regarding to duties and taxes. 
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 مقدمة

لهيا الرشع أ حيان  نهتاونظرا ملاك الزاكة الركن الثالث من أ راكن الإسالم،تعد   فقد اقرتنت دامئا يف القرأ ن الكرمي ابلصالة، وأ شار اإ

نفاق. جاء الإسالم مبفهوم الزاكة )أ   ل أ ن هذا التحديد جاء ويف الكتاب العزيز ابلإ نفاق( وحدد مجيع جوانهبا حتديدا دقيقا، اإ يف  اترة الإ

 يف الس نة النبوية الرشيفة. أ خرى القرأ ن الكرمي، واترة

 ل : مفهوم الزاكة رشعاأ و

خر  الزاكة بأ هنا لغة مبعىن منا وكرث، واصطالحا تعرف و، وه )يزكو(من فعل زاك الزاكة امس مش تق  اج جزء خمصوص، من مال اإ

خر  ويطلق لفظ الزاكة اصطالحا عىل معلية بلغ نصااب ملس تحقيه، غري معدن وحرث. خمصوص، خمصوص، يف أ جل اج املال وكذا عىل اإ

ليه عقل امللكف، عىل قرصه وصغره، وعدم متام  ةهبا عباد رج. رشع الشارع الزاكة وأ مراملال اخمل ل ما توصل اإ لغاًيت عديدة ل نعمل مهنا اإ

دراكه مبقاصد الرشع.  اإ

 عىل عباده نذكر: ترشيع الزاكة من تعاىلهللا  وعىل هذا ال ساس، مفن حمك 

 نعمه. ىلأ ي شكر املنعم عليه للمنعم ع الشكر: -

 عىل حب املال والرثوات. النفس البرشية جبلت بطبعها أ ي تطهري النفس من البخل والشح، ل ن ري:التطه -

رساء نظام للتاكفل والتضامن الاجامتع  بأ خذ نس بة من مال ال غنياء تعود عىل الفقراء التاكفل: - مع احلفاظ عىل كرامهتم  اإ

  .وأ نفهتم ل هنا تعترب حقا هلم ل صدقة علهيم

اكة تمن  أ خالق املزيك حبثه عىل ماكرم ال خالق وحماسن الش مي، كام أ هنا تمن  ماهل، بزوال ما به رضره وحصول ما فالز  الامنء: -

 فيه خريه.

وُتب  سفهيا، املاكل للامل ملاك اتما. وصبيا أ   و)فال ُتب عىل الرقيق والعبيد( سواء أ اكن ابلغا أ   احلروُتب الزاكة عىل املسمل  

 لنصاب، وحال عليه احلول، اخلايل من ادلين، ونعن ابملال امخلسة أ نواع ال تية: يف املال اذلي بلغ ا

 ؛النقد وما يف حمكه من ذهب وفضة -

 ؛املاش ية، وتشمل الإبل والبقر والغمن ول تشمل اخليل والبغال وامحلري -

 ؛يف اخلرض والفواكه احلرث واجمتع الفقهاء يف وجوهبا يف احلبوب والقطاين وذوات الزيوت، واختلفوا يف وجوهبا -
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 ؛املعادن والراكز، واختلف الفقهاء هنا كذكل يف وجوهبا عىل مجيع املعادن أ م فقط عىل معدين اذلهب والفضة -

  وأ خريا ُتب الزاكة عىل عروض التجارة. -

عاملني علهيا واملؤلفة ترصف الزاكة لامثنية أ نواع من الناس، جاء ذكرمه يف القرأ ن الكرمي، ابلرتتيب ومه الفقراء واملساكني وال 

ول ُيل رصف الزاكة  من العبودية( والغارمني )أ حصاب ادليون( ويف سبيل هللا )اجملاهدين( وابن السبيل. قلوهبم، ويف الرقاب )العتق

ن صنفوا من بني هذه ال صناف الامثنيةوأ ل البيتللكفار،   .، وال ابء وال بناء والزوج، واإ

 تجارةاثنيا: وعاء الزاكة يف عروض ال 

الس نة القمرية وليس الس نة  هو احلول، و ، وُتب حبولن%2,5وتقدر الزاكة الواجبة يف عروض التجارة بربع العرش أ   

 الشمس ية.

وخترج املؤسسات املالية الزاكة بصفة مبارشة عىل عروضها وفوائدها ونتاجئها اخلاصة هبا اليت ُتنهيا لك س نة من مزاوةل  

بناك  واليت جينهيا املستمثرون أ   رابحة غري مبارشة عىل ال  أ نشطهتا، كام خترهجا بصف ، ةالإسالميالزبناء )أ حصاب حساابت الاستامثر( لل 

ذا ولكت ال بناك  خراهجا عهنم.  ةالإسالمياإ  ابإ

فا وُتدر الإشارة، أ نه خال يوحض اجلدول التايل البنود اليت تدخل يف احتساب الزاكة وتكل اليت ل حتتسب علهيا الزاكة.  

ول تعترب  .للرضيبة، فاإن معلية احتساب الزاكة تعمتد عىل قامئة املركز املايل عىل اعتبار أ هنا يه اليت تسجل املوجودات واملطلوابت

وتؤدي  حيث ل يشرتط أ ن تكون املؤسسة راحبة ليك تؤدي الزاكة بل من املمكن أ ن تكون خاارسة ،قامئة ادلخل أ ساسا حلساب الزاكة

 الإمسية بل ابلقمية السوقية احلالية. وأ ن املوجودات الزكوية اليت تطبق علهيا الزاكة ل تقوم ابلقمية التارخيية أ  كام  .الزاكة

 مالحظة وعاء الزاكة

وحساابت  ةالإسالميمبا فهيا النقد املتواجد يف احلساابت اجلارية للمؤسسات املالية  سهةل التسييل واملوجودات السائةل أ  

 .رات يف ال سهم لغرض املتاجرةستامثالاستامثر والا

البضائع دلى الغري، ومبا  ويف الطريق أ  ومبا تشمهل من خمازن ومن بضاعة قيد التصنيع أ   املوجودات السلعية

 .فهيا احلقوق املعنوية املعدة للتجارة كحقوق التأ ليف والابتاكر وبرامج احلاسوب

 فهيا القروض وحساابت السحب عىل املكشوف حتصيلها ومبا ما مل يكن ميؤوسا من اذلمم املدينة

  .املراحبة والسمل والاس تصناعو  ومدين والإيرادات املس تحقة،

 مالحظة ما ُيسم من وعاء الزاكة

ادليون سواء أ اكنت طويةل  واملطلوابت أ  

 ال جلأ م قصرية 

 والقاعدة العامة أ ن ادليون اليت تتعلق مبوجودات زكوية، حتسم من وعاء الزاكة، ول

 حتسم تكل اليت ل تتعلق مبوجودات زكوية.

 ................. حساابت الاستامثر
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 ....................... الرضائب املس تحقة

 .تعلق بسلع فتؤدى عنه الزاكة ما اكنت تتعلق خبدمات مل تؤد بعد، أ ما ما الإيرادات املقبوضة مقدما

 ية اجلبائية للزاكةشاكل الإ اثلثا: 

ل أ ن نذكر أ ن املدونة العامة للرضائب املغربية، ل حتتوي عىل أ ي فصل يشري  ءا أ ول وقبل لك َشل يسعن  ىلاإ الزاكة أ صال،  اإ

فراد دون أ ن تلزم  ةالإسالميوأ ن املغرب من البدلان  اليت قرصت أ نظمهتا اجلبائية عىل الرضائب فقط، وتركت الزاكة شأ ن اختيارًي لل 

شاكليات تطرح الزاكة ثالو  به أ حدا.  من الناحية الرضيبية: أ ساس يةثة اإ

 : الرتاتبية1

ن اإشاكلية الرتاتبية بني الزاكة والرضيبة   للزاكة أ م  ولتحديد وعاء للك واحد مهنام. هل احلق ال ول يف الاقتطاع ه أ ساس يةاإ

ذ أ ن أ ي ترتيب بني هذين الاقتطاعني س يكون هل انعاكس سليب عىل وعاء الا قتطاع الثاين، ذلكل اكن لزاما أ ن للقانون الرضييب؟ اإ

 حتدد ادلوةل موقفها من اقتطاع الزاكة.

 : الضغط الرضييب2

خر  كثريا ما يتحجج املسلمون بأ داهئم للرضيبة ليك يمتلصوا من  اج الزاكة، ويعتربون أ ن الرضائب اليت تؤدى لدلوةل من أ جل اإ

 جيشها من املوظفني يه الرتمجة العرصية ملفهوم الزاكة سابقا. القيام مبهاهما الس يادية من أ من، وحصة وتعلمي، وأ داء أ جور

فريقيا والرشق ال وسط، يعترب الضغط الرضييب يف املغرب من أ عىل املعدلت يف املنطقة  اإىلويف بدل ينمت    منطقة شامل اإ

ضايف من شأ نه أ ن يزيد مقارنة مع بدلان الرشق ال وسط مثال، ولهذا السبب قد يعرتض بعض املستمثرين عىل مبدأ  فرض ا قتطاع اإ

ىلالضغط الرضييب حدة وارتفاعا، وينقص من جاذبية املغرب كبدل يسعى  اس تقطاب الاستامثرات، كام أ نه من شأ نه أ ن ُيد من  اإ

ىلتنافس ية النس يج الاقتصادي املغريب اذلي يفتقد   هذه التنافس ية أ صال.   اإ

 :  العداةل اجلبائية3

ض عني واجب عىل لك مسمل ويسقط عىل غري املسمل، كام أ نه من املعلوم أ يضا أ ن معامالت ال بناك من املعلوم أ ن الزاكة فر  

غري املسلمني كذكل، وأ خريا نعرف متام املعرفة أ ن اقتطاع الزاكة من نتاجئ  اإىلل تقترص عىل املسلمني فقط، بل تتعدامه  ةالإسالمي

 ناك من طرف ال شخاص الطبيعيني ماليك هذه احلساابت.ال ب  اإىلحساابت الاستامثر يفوض يف غالب ال حيان 

واعتبارا ملا س بق ذكره، فاإن الرحب الصايف املوزع للمسمل س يكون أ قل من الرحب الصايف املوزع لغري املسمل، ل ن ال ول خيضع  

ىلالرضيبة  اإىلابلإضافة  ل  اإ ىلالزاكة، والثاين ل خيضع اإ  عا من عدم العداةل بني امللزمني.ما من شأ نه أ ن ُيدث نو و الرضيبة، وه اإ

، اقرتحت امجلعية املغربية لدلراسات 2013وعىل هذا ال ساس، وعىل هامش انعقاد املناظرة الوطنية للجباًيت س نة  

 وال حباث يف ركن الزاكة، أ ن تدمج الزاكة يف املنظومة املالية واجلبائية املغربية.
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دماج سلس للزاكة يف املن  ظومة اجلبائية، اقرتحت امجلعية عدة حلول من بيهنا التنصيص عىل سن نظام ومن أ جل حتقيق اإ

ماكنية التعايش بني النظامني الرضييب والزكوي دون أ ن يلغ  أ حدهام  ، مع التأ كيد عىل أ ولية الزاكة عىل ال خرزكوي اختياري، وعىل اإ

مبقرتح  أ خرى فسها من أ جل حتقيق احلياد الرضييب، ومن هجةالرضيبة. كام جاءت امجلعية من هجة بفكرة اس تزنال الزاكة من الرضيبة ن 

 فتح الباب أ مام تلق  التربعات ومتكني الرشاكت املتربعة من خصم هذه التربعات من الوعاء الرضييب.

 خالصة

ل أ هنا مع ذكل تلعب عدة أ دوار وضعية  امتع ، ، فهي  تساعد عىل التأ زر والتأ لف الاجأ خرى مع أ ن الزاكة فريضة رشعية، اإ

 الإنسانوتمن  حركة الاقتصاد ادلاخيل، وحتث عىل الاستامثر والكسب، عوض الاعامتد عىل الريع واملساعدة والصدقة، وتشجع يف 

 روح الكسب واملبادرة، وحتفظ هل كرامته وعزته.

طار الزاكة رؤية عرصية لفريضة رشعية، لهذا اكن من الرضوري أ ن خيصص لها املرشع املغريب   ا هبا، يعىن ابجلانب ا خاصاإ

لهيا العرض، واليت قد تعرقل مسار  التنظمي ، واحملاس يب، والاسترشايف، واملراقبة، ويسد اخلصاص يف مجيع اجلوانب اليت تطرق اإ

 ترشيع الزاكة وحتد من مفعوليهتا ك لية من أ ليات الامتسك والتضامن الاجامتع .
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 مجلس التعاون الخليجيويجية بين المغرب ستراتأهمية الشراكة اال
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 باحث في سلك الدكتوراه في العالقات الدولية
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  :ملخص

سرتاتيجية بني املغرب يتناول البحث موضوع أ مهية الرشاكة الا   

ن معلية التاكمل أ  جملس التعاون اخلليج . حيث يعترب البحث و 

الاقتصادي العريب من بني اهامتمات املغرب احملورية، حيث أ صبح 

ىلينظر  لتعاون العريب أ صبح هذا ال مر كخيار اسرتاتيج ، فا اإ

رضورة ملحة متلهيا حتدًيت النظام اجلديد املبن عىل حترير 

قلميية، فقد اكن املكل محمد  املبادلت التجارية والتكتالت الإ

ىلاليت دعت  ال وىلالسادس من بني القيادات العربية  عقد مقة  اإ

 .الاقتصاديةعربية متخصصة يف املسائل 

غربية اهامتهما ابلوضع الاقتصادي عىل وقد بلورت ادلبلوماس ية امل   

أ رض الواقع من خالل تطوير العالقات املتعددة ال طراف ودمع 

التعاون العريب املشرتك، واذلي ُتسد يف ال ونة ال خرية، حيث 

بني املغرب وبعض ادلول اخلليجية  الاقتصاديةعرفت العالقات 

د خالل عودة بعض ادلفء، بعدما متزيت بنوع من الرتايخ الربو

زمة املالية وبسبب ال   مرحةل التسعينيات من القرن العرشين.

ىلالعاملية، جلأ  املغرب  بناء ش بكة استامثرية مع دول جملس التعاون  اإ

اخلليج  وجلب الاستامثرات اخلليجية وبناء رشاكة اسرتاتيجية معهم 

 اثر اجيابية مس تقبال للطرفني.أ  ما س يكون هل و وه

 لكامت مفتاحية:

خيار  جملس التعاون اخلليج ،و املغرب  ،سرتاتيجيةة الاالرشاك

جلب الاستامثرات اخلليجية،  الازمة املالية العاملية،، اسرتاتيج 

 .بناء رشاكة
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Abstract:  

   Dealing with the search the issue of the importance of 

the strategic partnership between Morocco and the Gulf 

Cooperation Council (GCC).where the search the 

process of Arab economic integration among the 

concerns of the Central Morocco, where considered this 

matter as a strategic option, the Arab cooperation has 

become an urgent necessity dictated by the challenges of 

the new system of the building on trade liberalization 

and regional blocs, King Mohammed VI of the among 

Arab leaders first called for holding an Arab summit 

specialized in economic matters. 

   Because of the financial crisis, Morocco resorted to 

building vestment network with the countries of the Gulf 

Cooperation Council in particular to bring the Gulf 

investments and building a strategic partnership with 

them, which would have positive effects in the future to 

the parties. 

Keywords:  

Strategic partnership, Morocco, Gulf Cooperation, 

Strategic Option. 
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 مقدمة: 

كخيار  ال مرهذا  اإىلر معلية التاكمل الاقتصادي العريب من بني اهامتمات املغرب احملورية، حيث أ صبح ينظ تعد

قلميي ة، اسرتاتيج ، فالتعاون العريب أ صبح رضورة ملحة متلهيا حتدًيت النظام اجلديد املبن عىل حترير املبادلت التجارية والتكتالت الإ

ىلاليت دعت  ال وىلفقد اكن املكل محمد السادس من بني القيادات العربية  .تصاديةالاق عقد مقة عربية متخصصة يف املسائل  اإ
.
 

وقد بلورت ادلبلوماس ية املغربية اهامتهما ابلوضع الاقتصادي عىل أ رض الواقع من خالل تطوير العالقات املتعددة ال طراف 

بني املغرب وبعض ادلول اخلليجية  الاقتصادية، حيث عرفت العالقات ال خريةودمع التعاون العريب املشرتك، واذلي ُتسد يف ال ونة 

 بعدما متزيت بنوع من الرتايخ الربود خالل مرحةل التسعينيات من القرن العرشين.عودة بعض ادلفء، 

يف العمل عىل هتيئة  تتوانفاملغرب ومع حلول العهد اجلديد، عرف مناخ الاستامثر به حتس نا كبريا حيث أ ن السلطات مل 

ل املعايري ادلولية اإىلوتطوير القطاع العام. ورمغ أ ن الطريق طويل أ مام الوصول  أ ن العديد من املساطر الإدارية قد مت تبس يطها  اإ

حداث املراكز اجلهوية لالستامثر. كام أ ن احملامك التجارية أ صبحت تقوم بدور، ول جزيئ، يف حل الزناعات التجارية، وُتدر  وبفضل اإ

ىلالإشارة   .املامثةل الاقتصاديةذات املؤهالت عن أ غلب دول املنطقة  وأ ن املغرب جيذب املستمثرين املبارشين ال جانب بنس بة تعل اإ

 :أ ساس يةستامثر ترتكز عىل ثالث حرًيت ير اسرتاتيجية جلذب الاوبصفة عامة قام املغرب بتطو 

 ؛ستامثرحق الا -

 ؛رابححق حتويل ال    -

 حق حتويل منتوجات التفويت حتت رشوط معينة.  -

ىل املغربية، جلأ  زمة املالية العامل وبسبب ال    وبناء اخلليجية الاستامثرات وجلب ،اخلليج  التعاون جملس دول مع يةاستامثر  ش بكة بناء اإ

 للطرفني. مس تقبال جيابيةاإ  اثرأ   هل س يكون ما ووه معهم اسرتاتيجية رشاكة

 ول: أ مهية الرشاكة املغربية اخلليجية:احملور ال  

نفاق يف زًيدة من به أ سهمت وما العريب الربيع وتأ ثريات املغرب، واهجها اليت الاقتصادية الصعوابت بسبب  اكنت العام، الإ

ذا خصوصا واقتصادها، املغربية احلكومة عىل الضغط يف كبرية أ دوار ال وروبية ادليون وأ زمة النفط أ سعار وارتفاع العاملية املالية لل زمة  اإ

 ومن ابخنفاض التوقعات عزز اذلي ال مر العجوز، القارة بدلان من تأ ِت املغرب، يف اخلارجية الاستامثرات من 66% من أ كرث أ ن علمنا

 الإجاميل احمليل ناجتال  يف ومن معدل الس نة هذه حمققا الظروف هذه زيتجاو  أ ن واس تطاع التوقعات هذه خالف املغرب لكن الاقتصاد.

 ذهه أ ن مزوار ادلين صالح س بقال   املغريب املالية وزير حتدث يث"ح  ،2010 س نة مع مقارنة 3.7% قدرها بزًيدة 4.6% بلغ

ل يه ما الإجنازات  حمك مقاليد السادس محمد املكل اس تالم منذ أ ي الزمن، من عقد منذ املغرب بدأ ه اذلي التمنية ملسار تمكةل اإ

 الكبري تأ ثرن ذكل ينف  ل "مضيفا مزوار يقول "الراهنة ال حداث من الرمغ عىل خبري، اقتصادن أ ن يف أ حد جيادل ل ويقول: اململكة،

 ."احلل من جزءا وجدن لكننا اب،أ ورو بأ زمات
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دارة يف يمكن الوزير عنه يتحدث اذلي اجلزء هذا  ارتفاع من انتعشت اليت النفط، بالد وحن املغريب الاستامثري التوجه اإ

 ،اخلليج هذا أ عضاء مع استامثرية ش بكة بناء يف العام هذا بداية منذ املغرب بدأ   حيث العريب، اخلليج وحن وابلتحديد ال سعار،

 عىل الثاين ترشين نومفرب/ من 24 يف والكويت والإمارات قطر من للك الس يادية والصناديق املغرب بني اتفاقية توقيع بعد خصوصا

نشاء  فهيم مبن طرف للك 25% بنس بة التساوي قدر عىل فيه املسامهة نسب تأ ِت دولر مليار 2.5 بقمية موحد استامثري صندوق اإ

 من اجلديد اجليل هذا ،اخلارجية الاستامثرات خيص ما يف التصاعدية وتريته عىل املغرب حمافظة يف سيسهم املغريب، الطرف

 أ سهمت اخلليج مع الطيبة عالقتنا" يضيف أ ن قبل مزوار يقول "ال وروبيني جرياننا من خرسنه ما علينا س يعوض" الاستامثرات

.املس تقبل" يف اخلارجية الاستامثرات زًيدة يف وستسهم
1
 

رساء أ سس هذه الرشاكة اجلديدة بعقد اجامتع مض وزراء اخلارجية يف دول اخلليج ووزيري خارجية  ذلا، مت الرشوع يف اإ

، حيث قدم خالهل املغرب تصوره اخلاص للرشاكة املس تقبلية 2011املغرب واململكة ال ردنية الهامشية خالل شهر ش تنرب من عام 

 والبرشية. الاقتصاديةسرتاتيجية والس ياس ية وال منية واخلليج ، حبيث تشمل اجلوانب الان املندجمة واملتناسقة مع دول جملس التعاو 

عطاء دفعة قوية لهذه الرشاكة، قام املكل محمد السادس خالل شهر أ كتوبر  ىلبزًيرة  2012ومن أ جل اإ أ ربع دول خليجية،  اإ

حدة والكويت، حيث شلكت مناس بة لبحث اجملالت ذات ابململكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية املت ال مرويتعلق 

الاهامتم املشرتك اكلرفع من مس توى التبادل التجاري بني الطرفني وتقوية الاستامثرات اخلليجية ومسامههتا يف برامج متويل املشاريع 

ىلالتمنوية ابملغرب، وذكل عىل شلك هبات مالية تصل  (، أ ي مبجموع 2018-2013وات )مليار دولر أ مرييك س نوًي ملدة مخس س ن اإ

جاملية. ويف نفس الإ  اتمليار  5 مت تقدمي عروض حول اسرتاتيجية احلكومة املغربية فامي خيص تطوير بعض القطاعات  طاردولر كقمية اإ

 املعنية هبذه الرشاكة.

عداد "مرشوع خطة العمل املشرتكة للتعاون" ومتت مناقشة اخلطوط العريض عىل ما س بق، مت بناءو  ة لهذا املرشوع خالل اإ

أ كتوبر  8اجامتع اللجنة املشرتكة لكبار املسؤولني يف وزارات اخلارجية ابملغرب ودول جملس التعاون اخلليج  املنعقد ابلرًيض بتارخي 

2012. 

 الاجامتع ال ول للجنة املشرتكة بني جملس التعاون دلول اخلليج العربية 2013أ كتوبر  8و 7كام احتضنت الرابط يويم 

قرار ما ورد يف مشاريع مثان خطط معل تفصيلية للتعاون بني اجلانبني ويتعلق  ابلبيئة  ال مرواململكة املغربية، وذكل ملناقشة واإ

دي والطاقات املتجددة واملوارد الطبيعية والتعلمي العام والتعلمي العايل والبحث العلم  والش باب والتمنية الاجامتعية والتعاون الاقتصا

 القانوين والقضايئ والتعاون الثقايف والس ياحة. والتعاون

                                                           
1

 االمارات العربية. ،دبي،2012يناير  1الخليج"،  إلى"المغرب ...من اوروبا  ،مجلة فوربس الشرق االوسط –
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وقد شارك احتاد غرف دول جملس التعاون اخلليج  مع ال مانة العامة جمللس التعاون دلول اخلليج العربية ووزارة الشؤون 

ململكة املغربية املوافق اخلارجية والتعاون يف الاجامتع ال ول لفريق العمل اخملتص يف جمال التعاون الاقتصادي بني جملس التعاون وا

 .م يف الرابط مبقر وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون2013نومفرب/ ترشين الثاين  12-13

تبادل و ، الاقتصاديةالتشاور بشأ ن الس ياسات واملس تجدات و  ،الاستامثريةو الاقتصاديةتعزيز العالقات  اإىلهيدف الاجامتع 

توس يع أ سواق و ىل زًيدة جحم التبادل التجاري بني دول اجمللس واململكة املغربية، العمل عوكذا  ،اخلربات يف اجملال الاقتصادي

عطاهئا معامةل تفضيلية، وزًيدة تسهيل التبادل التجاري و انس ياب السلع بني دول اجمللس واملغرب،  ،الصادرات اخلليجية واملغربية مع اإ

تعزيز الرشاكة بني القطاع اخلاص وقطاع ال عامل من ابلإضافة اإىل بني، والعمل عىل تذليل احلواجز امجلركية وغري امجلركية بني اجلان 

قامة استامثرات مشرتكة يف اكفة اجملالت، و  ،اجلانبني كام سيتوىل التعريف ابلرشاكت العامةل يف اجملالت اخملتلفة من الك اجلانبني، و اإ

ستامثرات املتبادةل بني اجلانبني، وتبادل اخلربات يف جمال تشجيع دراسة البيئة الاستامثرية ومعوقات الاستامثر مبا يسامه يف تشجيع الا

 الاقتصاديةتنس يق املواقف بني دول اجمللس واملغرب يف احملافل و  الرشاكت واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، يف اكفة اجملالت،

قلميية    ادلوليةو الإ

مواضيع عده أ مهها  الاجامتع تناول كام ،خلليج  ابسل العوايمحتاد غرف دول جملس التعاون اوبني مدير العالقات اخلارجية اب

وكيفية توس يع أ فاق التعاون بني اجلانبني من خالل تبادل الزًيرات بني  ،2018 – 2013مرشوع خطة العمل املشرتك للفرتة 

رشاك القطاع وتنظمي ورش العمل املشرتكة يف اجملال الا ،املسؤولني الاقتصاديني والتجاريني والغرف التجارية قتصادي والتجاري واإ

لس اخلاص فهيا، والاس تفادة من اتفاقيات ال فضلية واتفاقيات التجارة احلرة اليت وقعها اجلانبني لتعزيز الاستامثر املتبادل بني دول اجمل

 . واملغرب، وتشجيع الاستامثر الزراع  والتعاون يف جمال ال من الغذايئ

ها امللتقى الثالث لالستامثر اخلليج  املغريب يف الفرتة ما أ خر  عديد من الفعاليات مع املغرب اكنوأ كد العوايم أ ن الاحتاد نظم ال

، لتعزيز الرشاكة الاسرتاتيجية بني دول اخلليج العريب واململكة املغربية يف خمتلف اجملالت وعىل رأ سها 2013مايو/أ ًير  8ـ 6بني 

 . الاقتصاديةالقطاعات 

 الرشاكة املغربية اخلليجية: احملور الثاين: أ مهية

مليار دولر يف املغرب تشمل قطاعات  100أ ن دول اجمللس س تضخ استامثرات بأ كرث من  خليجيون مستمثرون كشف

وتعمل اجلهات  يع اسرتاتيجية اكلطرق واملوائن وحتديث البنية التحتية.مشار  اإىلضافة اإ الس ياحة والصناعة والزراعة والتعلمي والصحة، 

املعنية يف دول جملس التعاون واملغرب حاليا عىل وضع ال طر التنظميية للرشاكة للبدء يف تنفيذ املبادرة اليت س متتد لس نوات طويةل 

 .مقبةل

 

 

http://www.24.ae/Article.aspx?ArticleId=13223
http://www.24.ae/Article.aspx?ArticleId=13223


 

 

106 

©.The International Journal of Research and Scientific Meditation                                                                               

 

  خامتة

ىلينمت  م اإىل دول جملس التعاون اخلليج  ل نه ل ميكن للمغرب أ ن ينضنظرا للعامل اجلغرايف واجليوس يايس  املغرب  بدلان اإ

ل أ نالعريب زمة بعمق الاحتاد ال ورويب هل، وابلتايل اجامتعيا بعدما مست ال   اقتصادًي اجملس التعاون اخلليج  منقذ يرى يفاملغرب  ، اإ

الاجامتع   هلس تقرار ، نظرا وهجة استامثرية أ منة ليجيعترب املغرب يف نظر بدلان اخل الرشيك الاقتصادي ال ول للمغرب. ويف املقابل 

 اإىلابلإضافة  ٬ونظام حتفزيي جذاب ،موارد برشية ذات كفاءة عاليةو  ٬يمتتع هبامش تمنوي كبري ه اذلياقتصادو  وال من والس يايس،

رادة س ياس ية قوية يف اإصالح ماكمن النقص اليت قد تظهر بني الف  ٬مناخ أ عامل يتحسن ابس مترار رؤوس ، مما س ميكن ىخر ال  ينة و واإ

رافدا  لكوهناابلإضافة  ،وتوفري عدد هائل من وظائف الشغل ملواطنيه ،يف دفع جعةل اقتصاده ةسامهامل ن مال موال اخلليجية 

 مهنا لل زمة الاقتصادية اليت مترتفادي الانعاكسات السلبية املغرب من  س ميكنا ، مملالستامثرات ال جنبية غري العربية يف املغرب

 .ة تبعاهتاوالتخفيف من حد ومنطقة اليور

 املراجع ابلعربية:

 .1988ة الريموك، عجام مؤمتر العلوم املالية واملرصفية، حريب عريقات، "واقع مناخ الاستامثر يف الوطن العريب"، -

 .2003القاهرة،  عامل الكتاب، الرشاكت متعددة اجلنس يات وحمك العامل، صالح ادلين حسن، -

جامعة ، امللتقى ال ول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التمنية ، املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملناخ الاستامثري" "،ي عبداجمليدقد -

 .2002أ فريل 09-08، ال غواط

زاء العامل  - ، أ كتوبر 13ملقاولت، العدد ربية لقانون ال عامل وا"، اجملةل املغالإساليممحمد عصام لعرويس، "البعد الاقتصادي للس ياسة اخلارجية املغربية اإ

2007.  

 

 املراجع ابلفرنس ية:

 - « Le climat des investissements dans les pays arabes », publié en 2001, voir l’Economiste, 27 février 2003, n° 

1466. 

 طروحات جامعية:أ  

 .عني مشس: لكية التجارة جامعة أ طروحة دكتوراه، ُتاه الاستامثرات ال جنبية املبارشة، الاقتصاديةدور الس ياسات  بس يوين محمد  نظري، –

جامعة  .الاقتصاديةم أ طروحة دكتوراه دوةل يف العلو  ،ارشة وأ فاقها يف البدلان الناميةحتليل واقع الاستامثرات ال جنبية املب ،قويدري محمد –

 .2005، اجلزائر

 تقارير :

 .8العدد  ادلراسات وال حباث يف العلوم الاجامتعية، مركز الرابط، ،2010-2006املغريب  الاسرتاتيج  التقرير –

 جمالت :

 الامارات العربية. ،،ديب2012يناير  1اخلليج"،  اإىلورواب أ  "املغرب ...من  ،جمةل فوربس الرشق الاوسط –     
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 البيولوجيا

 مسببة لألمراض :بدائل نبوية طبيعية لمنع تكاثر الكائنات الدقيقة ال   

   ألنواع نباتية دراسة خاصة بالخل الطبيعي

 خديجةخديد ، عائشة فريدة أوحماني  ،زكرياء منان قصماوي

 وشاروف رضا ،بهيجة الزواتني ،جميلة احمموشي 

 قسم الميكروبيلوجيا  المعهد الوطني للصحة الرباط المغرب

 
  : ملخص

 هللا عليه وسمل قال: عن عائشة ريض هللا عهنا، أ ن النيب صىل     

لقاء  نعم ال دم، أ و، الإدام اخلل. رواه مسمل.  ومسامهة منا يف اإ

مقنا بدراسة اجلودة امليكروبيولوجية  اخلل الضوء عىل بعض فوائد

الرشاكت املغربية  املنتجة هل )س بعة أ نواع خلل  لبعضللخل الطبيع  

لعنب وخل تضم خل الزجنبيل وخل المتر وخل ا أ خرى التفاح وأ نواع

ثري املانع  عىل أ  الت دراسة مث .الرمان وخل اإلكيل اجلبل وخل الزعرت(

بكرتي تضم  جنس 13من امليكروابت املمرضة ) انوع عرش ةس بع

    .  أ ربعة أ نواع من امخلائر(و والسالبة الغرام العصيات املوجبة 

فلك العينات خالية من مجيع أ نواع البكرتًي  ،وخبصوص النتاجئ

وجدن أ ن للخل وخبصوص التأ ثري املانع للجراثمي  .املمرضة وأ  امللوثة 

وأ يضا بكرتًي التعفنات  ،قدرة عالية عىل منع بكرتًي الزائفة الفلورية

كام وجدن  .البكرتًي املسؤوةل عن التسمم الغذايئو  ،الالحقة ابملرىض

من نوع املبيضات  املدروسة عىل امخلائر ال ربع همام اأ ن  للخل تأ ثري 

 ل للبكرتًي وتركزيها ال دىن يصلقات تأ ثريغلب أ نواع اخلل لها أ   أ نو 

 نواع اخللأ  مقارنة  كام أ ن ،ميكروغرام يف املليليرت 1 اإىلأ حيان 

 .ال وىلادلرجة ُيتل خبصوص نس بة املنع تبني أ ن خل الرمان 

Abstract:  

   Aisha reported: The Prophet, peace and blessings be 

upon him, said, “The best of condiments is vinegar.” 

(Source: Sahih Muslim). We tried to study the 

microbiological quality of natural vinegar for some 

Moroccan companies (seven types of  vinegar were 

used: Apple Cider, ginger, dates, grape ,pomegranate, 

Rosemary and thyme vinegar) 

The ability of seventeen species of pathogenic 

microorganisms (13 positive and negative bacilli gram 

and four types of yeasts) was studied. 

   Regarding the results, all samples are free of all 

contaminating bacteria; moreover vinegar had a high 

capacity to inhibit all pathogenic bacteria, 

Pseudomonas, the bacteria responsible for food 

poisoning and yeasts. We also found that vinegar had 

significant impact on the four studied yeast, and that 

most types of vinegar had a deadly bacterial effect. 

With a preference for Pomegranates vinegar the 

minimum Concentration of the majority types of 

vinegar was approximately 1 µg in ml. 
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 .فوائد ،املنع  ،امليكروابت اخلل،: لكامت مفتاحية

 

 

 

Keywords : Vinegar, Microorganisms, Benefits. 

Inhibition. 

 مقدمة- 1

 وفيتامني ج 12وب  6بو أ   الفيتاميناتو %( ومن مواد صلبة وطيارة وعضوية 5كب اخلل من املاء وحامض اخلل )يرت 

تقل  يف املائة من الكحول وينبغ  أ ن ل 0,5واخلل ُيتوي عىل ، تعطيه الطعم والراحئة أ خرى وفيتامني ه  وأ حامض أ مينية، ومواد

 .غرامات خبصوص خل العنب وأ قل من ذكل يعترب اخلل مغشوشا 5رت وميليل 100غرامات يف  6نس بة حامض السرتيك عن 

يطاليا من البدلان الرائدة  يف صناعة اخلل  حيث تنتتج عىل التوايل حوايل و   0,7و 1,1و 2,2تعترب لك من أ ملانيا وفرنسا وبريطانيا واإ

يامنر حوايل  ،مليون هيكتولرت س نوًي 0,6و   .لرتهيكتو  35000أ ما املغرب فتنتج رشكة اإ

ارسطان احلنجرة يلعب دورا ابرزا يف الوقاية من و  [1]وقد تبني حسب دراسات حديثة أ ن اخلل معاجل لبكرتًي تعفن  ال ذن 

ومنبه  ،ومدر للبول والعرق ،مرىض السمنةو  ،[4]مفيد ملرىض السكرىو   ،وضغط ادلم ،[3]فف من التوتر الوريديخيو ، [2]

ليه كرتًيق للتسمم ىللمعدة. كام أ نه يعط به القروح واجلروح  وتنظف ،النشاء ويطىل اجلدل كدواء للحكة ابلقلوًيت وقد يضاف اإ

 اجلدلية، وميسح به جبني املريض املصاب ابمحلى ختفيفًا للصداع. ويغرغر به الفم والبلعوم لشد اللثة وقطع نزيفها وتطهري الفم. 

كام تبينت ، (5) 157ًي محى التيفويد وعىل الإيكولي  للخل عىل بكرت يجلوبيو وحباث حول التأ ثري امليكر أ  جنزت أ  وقد 

ويف  .(7)و( 6حتتوي عىل هذه البكرتًي ) مفروم ومضافة للحم عادي أ   منه فعاليته عىل بكرتًي محى التفيويد عند دراسة خالئط

 .(8حرض حملول ُيتوي أ ساسا عىل اخلل تبينت أ مهيته يف حفظ اللحوم ) أ خرى دراسة

ىل  البحث  ادف  هذهي  ،كخل التفاح :خل الطبيع  املغريب املنتج صناعيا مبختلف أ نواعهللدراسة اجلودة امليكروبيولوجية اإ

لكيل اجلبل ،وخل الرمان ،وخل العنب ،وخل المتر ،خل الزجنبيلو  عرش  ةعىل س بع املانعقياس مدى التأ ثري و  ،وخل الزعرت ،وخل اإ

 (.أ ربعة أ نواع من امخلائرو الغرام والسالبة  لعصيات املوجبةجنس بكرتي تضم ا 13نوع من امليكروابت املمرضة )

 مناجه التحليلو ال ليات املس تعمةل  -2

 العينات : 2-1

 لخل ) س بع عينات خلل التفاححوايل مخس عرشة عينة من اخلل الطبيع  مت اقتناءها من نقط بيع وتضم أ نواع خمتلفة ل

VP)، وخل العنبVRM، المترخل  وVDM، ن الرماخل  وVGRH، الزعرتخل  وVOR، لكيل اجلبل خل  و خل و  ،VIJاإ

 .(VJM الزجنبيل
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 ادلراسة امليكروبيولوجية 2-2

 ووضعت ،والبكرتًي املمرضة ،لوثتوالبكرتًي ادلاةل عىل ال  ،وسائط زرع خمتلفة للبحث عن امليكروابت العامة ل اس تعاممت

ىليومني و  ،درجة مئوية للبكرتًي 37 ساعة عند 24 اإىل 18يف حمضن ملدة   .للفطرًيتدرجة مئوية   30ثالث عند  اإ

 

 البحث عن درجة امحلوضة 2-3

ضافة حملول قاعدي واس تعامل الاكشف الفنييل حىت نقطة التاكفمت قياس ح   .ؤامض السرتيك ابإ

  ار امليكروابتباخت  2-4

لهتاب الرؤوي املقاومة لل دويةوبكرتًي لكبس   ،(ACNIT)بكرتًيو اس ينيت يف دراستنا مت اس تعامل امليكروابت ال تية:  يل لالإ

(KP)، ال  واملكورات(عنقوديةSTA)،  الس بحية املقاومةو (STREP) ، اي كولي وبكرتًي الالهتاب البويل(EC) ، وأ نرتوبكرتًي

 .(CANDIDA) وأ ربع خامئر من نوع املبيضات ،أ ربعة أ نواع من بكرتًي محى التيفود معزوةل وأ يضا،  (ENT FREU)فروندي 

 :حتضري العينات لالختبار 2-5

 املعقم لإجناز ختفيف للخل املاء اس تعمل 

 

 

 

   

 

                        

 2الصورة                                                                         1الصورة 

بعد ذكل  عىل هيئة طبقة ي أ وعية برت :  يصب ال جار املغذي يف(2و 1)انظر الصورتني  الاختبار املضاد للميكروابت 

 اإىل 18وتوضع يف حمضن ملدة  ية ملدة ساعةري مث  ترتك ال وعية البكت ،ابس تعامل مثقب فلين معقم. ومتل  احلفر ابلعينات  ثقب  دثُي

ىليومني و  ،درجة مئوية للبكرتًي 37ساعة عند  24 يط امليكرويب الناُتة مت  حترص مناطق التثب  للخامئر،درجة مئوية  30 ثالث عند اإ

 عن خالصة النبااتت وُيدد  القطر.

دراس ته ابس تعامل علب بالستيكية حمتوية عىل بؤر صغرية جيمع فهيا اخلل  تاملوقف: مت وي أ  ري الرتكزي املانع للتاكثر البكت

درجة مئوية  30و  ،ة ابلنس بة للبكرتًيدرجة مئوي 37وبعد احلضانة يف  ويضاف لها اجلرثوم احملدد  ،املراد اختبارها اخملفف ابمليكروابت

ضافة مركب كاميوي يسمى    .اذلي يعترب مبثابة اكشف  MTTللخامئر يمت اإ
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 النتاجئ ومناقش هتا -3

عالم  ،املمرضة وأ ن لك العينات خالية من مجيع أ نواع البكرتًي امللوثة أ   نوجد   كام أ ن بعض الرشاكت ختفف اخلل دون اإ

من الغش  اويعترب هذا نوع ،ل يسمح قانونيا ابلزنول عهنا ابملائة يف عدد مهنا  واليت 5حامض اخلليك أ قل من وجدن قمي  ذلا .املس هتكل

 . خل خمفف ابملاء لكسب مزيد من املال نتاجيمت ابإ 

ر وعة الصو وخبصوص التأ ثري املانع للجراثمي فوجدن أ ن للخل قدرة عالية عىل منع البكرتًي  بقياسات مشجعة ) أ نظر مجم

مع  ،املعهد الوطن للصحة ها من طفل مصاب مبختربل بكرتًي الزائفة الفلورية املسببة لتعفنات ال ذن واليت مت عز  مثال منع ،(1ابخملطط 

 ،(1وهذا يتوافق مع نتاجئ الباحث تورب ومعاونيه ) ،لهذا الالهتاب يضم نس بة عالية من اخلل اذلي يوصف حالياأ ن ادلواء العمل 

بكرتًي و وقد متكن املنتج من حرص كبري لها  وعىل رأ سهم اس ينيت ، التعفنات الالحقة ابملرىض حتت العالج ابملستشفىًيريوأ يضا بكت

يقاف ومنع متكن أ يضا قدو  ،املكورات الس بحية املقاومةو  ،وي املقاومة لل دويةئلهتاب الر وبكرتًي لكبس يل  لال  اخلل خمربًي من اإ

 .157الإيكولي صنف  عبني قدرة اخلل عىل من (5كام أ ن الباحث شاجنا ) ،اي كوليلهتاب البويل وبكرتًي الا ،أ ونرتوبكرتًي فروندي

منع البكرتًي املسؤوةل عن التسمم الغذايئ امجلاع  بكرتًي محى التيفويد نوع الانرتوتيديس وابرا  ىلتنا عىل قدرة اخلل ع كشفت دراس امك

 .(7( وستيلرفاجلور)6وستيلزين) (5الباحثني  شاجنا  ) وهذا يتطابق مع دراسات  جملموعة من ،تيفويد

غلب أ نواع اخلل لها تأ ثري أ  وأ ن  ،عىل امخلائر املسببة للتعفن اجلدلي واخملاط  من نوع املبيضات همام اكام وجدن أ ن  للخل تأ ثري 

ىلقاتل للبكرتًي وتركزيها ال دىن يصل أ حيان    .ميكروغرام يف املليليرت 0,1  اإ

 ،(4 وحسب الرتكزي ال دىن )اخملطط ،(3 ( و)اخملطط2)اخملطط  أ نواع اخلل  خبصوص نس بة املنع بني قارنةاملمن خالل و 

لكيل اجلبل ،ال وىليف ادلرجة يأ ِت تبني أ ن خل الرمان  ف مع العمل أ ن أ نواع خل التفاح ختتل ،وبعده خل التفاح ،مث الزجنبيل ،يليه اإ

 بيهنا حسب نوع التفاح املس تعمل
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 : مجموعة صور تبني أ ثر اخلل عىل البكرتًي املدروسة1طط اخمل

 

 
 : مقارنة بني تأ ثري خمتلف أ نواع اخلل عىل مجموعة من البكرتًي املدروسة2خمطط
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 خل فعاةل عىل مجموعة من الفطرًيت املسببة للمرض: مقارنة بني تأ ثري ثالث أ نواع 3خمطط

 
 أ نواع خل فعاةل عىل مجموعة من الفطرًيت املسببة للمرض: مقارنة بني الرتكزي ال دىن لثالث  4خمطط

 

 اخلامتة

 اخلل اخملتلفة: أ ظهرت النتاجئ أ ن عينات

    ؛مثبطة لنشاط البكتريًي  بدرجة مقبوةل -

 قوة التثبيط  هتم معظم ساللت اجلراثمي اخملتربة؛ -

 .أ خرى حبمض اخلليك ومكونت يرتبط النشاط املثبط للبكرتًي وامخلائر -

لهيا كتاب هللا عز وجل ونبيه صىل هللا عليه وسمل وال طعمة وال رشبة ومعوما فالنبااتت الطبية تقدم خمزوًن كبريًا  ،اليت أ شار اإ

ذا أ خذن بعني  ،لكتشاف أ دوية مضادة للميكروابت ميكن مقارنهتا ابملضادات احليوية املس تعلمة يف الطب احلديث عتبار توفر الافاإ
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نه يكون من الالزم أ ن ينشأ  هجد علم  لإجياد أ دوية مضادة للميكروابت   ةالإسالميلطبية وهذه ال طعمة  يف بالدن هذه  النبااتت ا فاإ

   .من أ صل نباِت وغذايئ
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 اجليولوجيامجال 
 

 الخصوصية الجيولوجية لمنطقة البحر الميت إل إشارات قرآنية 

 (َواْلُمْؤَتِفَكَة َأْهَوى، َفَغشَّاَها َما َغشَّ ) 

 المغرب( -جامعة محمد األول )وجدة –خالف الغالبـي 

 

 

 : ملخص

    

س نقف يف هذه املقاةل مع حديث القرأ ن يف قوهل 

 {َأْهَوى، َفَغشَّاَها َما َغشَّ  َواْلُمْؤَتِفَكَة}عز من قائل: 

(، عن هالك قوم 54-53)سورة النجم/ ال يتان:

ابدهتم وتدمري دًيرمه )عىل ضفاف البحر  لوط واإ

امليت(، وعالقته، ابملعطيات اجليولوجية عن هذا 

  اجملال اجلغرايف اليت وفرهتا أ حباث ودراسات عديدة.

 

 لكامت مفتاحية:

لزلزايل يف املنطقة، تكوين البحر امليت، النشاط ا

الطبيعة اجليولوجية للبحر ال محر، الإشارات 

 .واحملصالت العلمية، الإجعاز العلم  القرأ نية

 

Abstract:  

    

The Qur’an tells us that the people of Lot defied their 

Prophet, So God punished them by the collapse in their 

region, and covered the place of perdition (the Dead Sea) 

with Enormous quantities of stones, God says: "And The 

overturned Town he hurled down. And covered it by that 

which he covered" (The Star / 53-54). 

   Modern geological studies have shown that the Dead Sea 

area is a Grabben linked to collapse movement (And The 

overturned Town he hurled down); and that the Dead Sea 

is a group of  basins formed in a special tectonic system 

(Strike Slipe Fault + Normal Faults + Pull apart basins), It 

is characterized by a set of sedimentary peculiarities, the 

most important are: a very important thickness of the 

sedimentary series; and a Very high deposition rate which 

was estimated in the southern basin of the Dead Sea to 

5m/1000 year (And covered it by that which he covered).  

This confirms previously Qur’an reference to the 

geological nature of the Dead Sea in a few and precise 

words and an eloquent Phrase. 

Keywords:  
Geological nature of the Dead Sea, Collapse movement, 

Sedimentary peculiarities, The southern basin. 
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ن احلديث عن أ خبار   ال مم وال قوام السالفني وعن أ نباء الرسل وال نبياء السابقني لبعثة محمد صىل هللا عليه وسمل، يعترب يف اإ

حد ذاته نوعا من أ نواع الإجعاز القرأ ين: مبعىن أ ن النيب محمد صىل هللا عليه وسمل، مل يكن مبقدوره أ ن يأ ِت بتكل ال خبار وتكل 

 }: تعاىلال حاديث من تلقاء نفسه، يقول 
ِ
لَْيَك َما ُكنَْت تَْعلَُمهَا أَنَْت َول قَْوُمَك ِمْن قَْبِل َهَذا فَاْصرِبْ ا

ِ
نَّ تكِْلَ ِمْن أَنَْباِء الْغَْيِب نُوِحهيَا ا

 .(، نظرا ل ميته حيث مل يكن يعرف قراءة خط ول رمسه، ولثبوت عدم تعلمه كتب السابقني49)سورة هود/ ال ية: {الَْعاِقبََة ِللُْمتَِّقنيَ 

ومن بني أ حاديث ال نبياء والرسل اليت قصها القرأ ن عىل رسولنا عليه أ فضل الصالة والتسلمي، هبدف تثبيته وتثبيت املؤمنني ال وائل 

ىلاذلين اكنوا معه، للميض يف طريق ادلعوة  هللا. جند قصة نيب هللا لوط عليه السالم وما جرى هل مع قومه اجملرمني الفاسقني، حيث  اإ

ذايهتم هل، عددا كبريا  ،نخص القرأ   للحديث عن هؤلء القوم املفسدين وعن شنيع فعاهلم وما حل هبم من عذاب جراء تكذيهبم لنبهيم واإ

  عرشة سورة. يتمن ال ًيت موزعة عىل اثن

اَها َما غَّشَّ }وس نقف يف هذه املقاةل مع حديث القرأ ن يف قوهل عز من قائل:   )سورة النجم/  {َوالُْمْؤتَِفكََة أَْهَوى، فَغَشَّ

ابدهتم وتدمري دًيرمه )عىل ضفاف البحر امليت(، وعالقته، ابملعطيات اجليولوجية عن هذا  (،54-53ال يتان: عن هالك قوم لوط واإ

 اجملال اجلغرايف اليت وفرهتا أ حباث ودراسات عديدة. 

 تكوين البحر امليت:

من مجموعة من  نسقا حديثا نسبيا، يتكون Dead sea transform system 1يعترب نسق انكسار البحر امليت الفاكك

 (.1البحر ال محر جنواب )الشلك اإىلشامل  -جنوب تركيا –الانكسارات، ميتد من جبال طوروس 

رخي املنطقة كلك ُتليات رائعة حلركية الصفاحئ القارية عىل طول انكسار فاكك يف منطقة تراوح وتشلك بنية تضاريس وات 

 Africanواجلزء الشاميل الرشيق للصفيحة الإفريقية  Arabian plateتفصل بني احلد الغريب للصفيحة العربية  لكم طول، 1000

plate التضاريس ية يف فلسطني، لبنان، سورًي، وش به جزيرة سيناء )هامبلن  ال شاكل. هذه البنية املمتزية حتمك تطور مجموعة من

Hamblin  وكريستيانسنChristiansen،2001.)  

ن اخنساف ال رض بني انكسارين عاديني ش به متوازيني بفعل قوى الشد يؤدي   ىلاإ تشلك ما يعرف ابل غوار الصدعية يف  اإ

عىل  Sea floor spreadingهذه ال حواض الصغرية، وقد نتجت قوى الشد يف منطقة اخنالع البحر امليت نتيجة لنفراج البحر 

يف ظرف زمن  –خليج عدن، وقد أ دت حركة الشد اجلانبية عىل طول أ خدود البحر امليت طول اذلروة احمليطية يف البحر ال محر و 

 (.2ر امليت وخليج العقبة )الشلك تكون مجموعة من ال حواض احلالية كبحرية طربية والبح اإىل –جيولويج وجزي
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 النشاط الزلزايل يف املنطقة:

سقاط  اإىلحدوث زلزال هز املنطقة أ دى  اإىلة قوم لوط سدوم يرجع عدد من علامء اجليولوجيا واجليوفزيًيء تدمري قري  اإ

ماعة الرتبة والصخور حتت املساكن اليت فقدت حتت مياه احلوض الشاميل للبحر امليت.  املباين واإ

 

 العالقة بني الإشارات القرأ نية واحملصالت العلمية، وبيان وجه الإجعاز:  

ىللقد تضمنت أ ًيت سورة النجم الواردة يف ذكر قصة قوم لوط والعذاب اذلي حل هبم الإشارة   يفني من أ وجه وهجني لط  اإ

 الإجعاز:

، فقد بينت العديد من ادلراسات امليدانية أ ن منطقة البحر امليت {َوالُْمْؤتَِفكََة أَْهَوى}أ وهلام متضمن يف قوهل عز وجل:   - 

ىلتعرضت حلراكت خفض )خسف( ساعدت عىل ريم الطبقات  ما يتوافق و أ سفل مكونة حوضا هابطا يعرف ابلغور الصدع . وه اإ

 لعبارة القرأ نية اليت تفيد أ ن ادلمار اذلي حلق دًير قوم لوط قد حصل من خالل معلية هوي جعلت عايل املناطق سافلها؛مع دقة ا

 
 -أ وأ خدود البحر امليت –: نسق انكسار البحر امليت الفاكك 1الشلك

 (.Christiansen ،2001وكريستيانسن  Hamblin)هامبلن 

 
: أ حواض الشد داخل خليج العقبة 2الشلك 

وكريستيانسن  Hamblin)هامبلن 

Christiansen ،2001.) 
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اَها َما غَّشَّ }: تعاىلأ ما اثنهيام مفستشف من قوهل  - ، ويس تفاد من أ قوال املفرسين أ ن موقع الهالك قد تعرض بعد اخلسف {فَغَشَّ

ىل)الهوي(،   Pull apartكبرية جدا من احلجارة. وقد بينت ادلراسات وال حباث اجليولوجية، وجود أ حواض شد  تغطية بمكيات اإ

basins  (، بل متثل أ حواضا رسوبية متزي هذه 3و 2يف منطقة البحر امليت احلايل، ترتبط ارتباطا وثيقا مبناطق الاخنالع )الشلَكن

لكم. ولكام اس مترت حركة الاخنالع، لكام ازداد  10بة، ل يتجاوز اتساعها املناطق عن غريها. ويه عبارة عن أ حواض ذات أ شاكل مرك 

طاراتساع هذه ال حواض وترامكت املواد املرتس بة داخلها. وتمتزي هذه ال حواض اليت تتشلك يف  تكتوين خاص )اخنالع +  اإ

 Sedimentaryسلسالت الرسوبية انكسارات عادية + خسف(، مبجموعة من اخلصوصيات الرسوبية، أ مهها: السمك الكبري للمت 

sequences  املوافقة لفرتات مرحلية للخسف الرسيع(، ابملقارنة مع جحم احلوض؛ ومعدل الرتسيب العايل جدا، حيث يبلغ معدل(

 (.1999عام(، قرب انكسار سان أ ندرًيس باكليفورنيا )انظر كوجان ورينارد، 1000م/1الرتسيب حوايل مرتا يف لك أ لف عام )

 

 
 ،Christiansenوكريستيانسن  Hamblin: تكون أ حواض الشد يف مناطق الاخنالع )هامبلن 3شلك ال 

2001.) 

 

شارة القرأ ن الكرمي يف هذا ال سلوب البليغ وهذه العبارة املعجزة اخملترصة:  ن اإ السمك الهائل لطبقات املواد  اإىل، {فغشاها ما غّش}اإ

ل يف عرص تطور العلوم احلديثة بعد أ ن توصل اجليولوجيون املرتس بة داخل البحر امليت، تعترب حبق س ب قا علميا قرأ نيا مل يكتشف اإ

جراء العديد من ال حباث وادلراسات امليدانية  ثر اإ ىلاإ متزي أ حواض الشد )ومن بيهنا البحر امليت( عن غريها من ال حواض الرسوبية  اإ

( معدل 1997جابر وزمالؤه ) وعدل الرتسيب العايل جدا، وقد قدر أ بوضع داخلها ومبابلسمك الهام جدا للطبقات الرسوبية اليت تمت

 .عام( 1000م/5أ متار يف ال لف عام ) 5الرتسيب يف احلوض اجلنويب للبحر امليت ب 

لهية من وراء تغطية موقع العذاب هذا هبذا المك الهائل من احلجارة واحلىص واملوا   د ويف اخلتام ل يفوتنا أ ن نذكر ابحلمكة الإ

ىلاملرتس بة: فقد أ شار ادلكتور محمد مجيل احلبال  جعازا قرأ نيا يف جمال الوقاية الصحية  اإ أ ن يف ال ًيت اليت تتحدث عن عقاب قوم لوط اإ

حيث أ ن التعلاميت الطبية احلديثة دلفن املوىت املصابني بداء الإيدز مثال، تش به العذاب اذلي وقع عىل قوم لوط، حيث ميثل دفهنم 
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بعد اخلسف هبم وتغطية أ جسادمه ابحلىص املرتامك علهيم اكخلرسانة الإمسنتية دليال عىل أ ن الوقاية من اجلراثمي اليت ُيملوهنا ل ابل عامق 

ل هكذا.  فس بحان اذلي أ يد رسوهل ودينه بكتاب ل تش بع منه العلامء ول خيلق عىل كرثة الرد ول تنقيض جعائبه.  يتحصن مهنا اإ

--------------- 

x
cv -   فالق التحول(  والانكسار الفاكك )أ Transform fault عبارة عن اخنالعات نُتة عن قوى شد، تمتركز عند احلدود الفاصةل بني :

 الصفاحئ.
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   :   ضوابط علوم اإلعجاز

 األستاذ الدكتور زغلول راغب محمد النجار

 األردن-عمان-العالمية ةاإلسالميجامعة العلوم 

Abstract:  

   

   After These two Quranic verses emphasize the 

importance of applying the scientific facts in 

interpreting cosmic verses in the Glorious Quran. 

Such practice can prove the qur'anic precedence by a 

large number of scientific facts, long before man could 

reach any of such facts, and at a time when the needed 

tools for such discoveries were not available. This 

precedence is collectively included under the title "The 

Scientific Inimitability of The Glorious Quran" which 

is currently highly needed for both interpreting and 

translating the correct meaning of the cosmic Quranic 

verses. It is obvious from both the quoted verses that 

the Glorious Quran is a reminder for all the worlds, 

and the only language that can be understood by 

everybody is the scientific language. This fact is 

substantiated by the second verse which states that 

everyone on earth shall know the truthfulness of the 

Glorious Quran after the completeness of its 

revelation. This can mainly be accomplished by 

proving the scientific precision of the Glorious Quran, 

which has to be accomplished through a definite set of 

22 controlling factors summarized in this paper.   

Keywords : 
Glorious Quran, Controlling factors, The scientific 

facts in interpreting verses.   

  :ملخص

 

ْن هُ    
ِ
لَّ ِذْكر  ل ِلَْعالَمِ  و}ا

ِ
}َولَتَْعلَُمنَّ نََبأَُه بَْعَد  ،نَي*{ا

تؤكد هااتن ال يتان القرأ نيتان عىل رضورة  ،ِحنٍي*{

وذكل  الاهامتم بقضية الإجعاز العلم  يف القرأ ن الكرمي،

ل ن التعبري القرأ ين )ذكر للعاملني( ل بد وأ ن يكون 

ابللغة اليت يفهمها مجيع أ هل ال رض. واللغة الوحيدة 

 الناس اليوم يه لغة العمل.  اليت يفهمها لك

والتعبري القرأ ين )ولتعلمن نبأ ه بعد حني( معناه أ ن    

مجيع أ هل ال رض سوف يعلمون صدق ما جاء به 

القرأ ن الكرمي من أ خبار، وتعبري )بعد حني( معناه بعد 

 فرتة من الزمن من تزنل الويح هبذا الكتاب العزيز. 

ني الكرميتني وعىل ذكل فاإن من معاين هاتني ال يت   

أ ن صدق القرأ ن الكرمي فامي أ خرب به من أ مور  وه

الغيب ومن راكئز ادلين سوف يثبت ل هل ال رض 

مجيعا بعد فرتة من الزمن عىل نزول الويح به. 

وانطالقا من ذكل فاإن هاتني ال يتني تثبتان حمتية 

 الاهامتم بقضية الإجعاز العلم  يف القرأ ن الكرمي. 

 لكامت مفتاحية: 

وابط، علوم الإجعاز، تفسري ال ًيت العلميةض  
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لهي  يف هاتني ال يتني الكرميتني ومن أ مثاهلام من أ ًيت هذا الكتاب العزيز، فاإن عددا من املتغربني  ال مرعىل الرمغ من وضوح  الإ

غري ضوابط علمية ورشعية حصيحة. من أ بناء املسلمني حاولوا التطاول عىل هذا املهنج بغري حق وبغري دليل، ظنا مهنم أ ن العملية تمت ب

 وللرد عىل هذه املزامع الباطةل نورد عددا من الضوابط املوضوعة للتعامل مع هذه القضية يف النقاط التالية:

وذكل  .حسن فهم النص القرأ ين الكرمي وفق دللت ال لفاظ يف اللغة العربية، ووفق قواعد تكل اللغة، وأ ساليب التعبري فهيا -1

ىلأ ن الكرمي أ نزل بلسان عريب مبني، عىل أ ل خيرج ادلارس ابللفظ من احلقيقة ل ن القر  ل بقرينة اكفية، وعند الرضورة القصوى،  اإ اجملاز اإ

ثبات الإجعاز العلم  بتأ ويل النص القرأ ين.  ومن هنا فال ميكن اإ

ن ُوِجَدا ـ وفهم الفرق بني العام واخل -2 اص، واملطلق واملقيد، واجململ واملفصل من فهم أ س باب الزنول، والناخس واملنسوخ ـ اإ

 أ ًيت هذا الكتاب احلكمي.

ىلفهم املأ ثور من تفسري املصطفى ـ صىل هللا عليه وسمل ـ والرجوع  -3 ىلأ قوال املفرسين من الصحابة والتابعني واتبعهيم  اإ الزمن  اإ

 احلارض.

ن و  -4  جدت.مجع القراءات الصحيحة املتعلقة ابل ية القرأ نية الكرمية اإ

؛ ل ن القرأ ن ال خربعض، مبعىن فهم دلةل لٍك مهنا يف ضوء  اإىلمجع النصوص القرأ نية املتعلقة ابملوضوع الواحد ورد بعضها   -5

الكرمي يفرس بعضه بعضًا، كام يفرسه الصحيح من أ قوال رسول هللا ـ صىل هللا عليه وسمل ـ وذلكل اكن من الواجب توظيف الصحيح 

 ية الرشيفة املتعلقة مبوضوع ال ية املتعامل معها لكام توافر ذكل.من ال حاديث النبو 

حدى القضاًي الكونية دون اجزتاء للنص عام قبهل وعام بعده، مع التسلمي بأ ن من طبيعة  -6 مراعاة الس ياق القرأ ين لل ية املتعلقة ابإ

يراد العديد من احلقائق  املتتابعة واليت قد ل تكون ابلرض  احلال يف أ ًيت القسم املتعدد  وورة مرتبطة ببعضها البعض كام هالقرأ ن الكرمي اإ

 بأ كرث من أ مر من ال مور.

مراعاة قاعدة أ ن العربة يه بعموم اللفظ ل خبصوص السبب، والاقتصار عىل القضية الواحدة يف املقام الواحد دون تكديس  -7

 ال ًيت املستشهد هبا حىت يتضح جانب الإجعاز العلم  يف لك مهنا.

حماوةل يَل ِ أ عناق ال ًيت من أ جل موافقهتا للحقيقة العلمية ؛ وذكل ل ن القرأ ن الكرمي أ عز علينا وأ كرم من  وعدم التلكف أ   -8

العمل اذلي ل يأ تيه  و، وهأ خر  احلق املطلق، الاكمل، الشامل، احمليط بلك عمل وذكل؛ ل نه الكم هللا اخلالق، وعمل اخلالق خبلقه ه

 يديه ول من خلفه. الباطل من بني
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ال ًيت القرأ نية الكرمية، من  واحلرص عىل عدم ادلخول يف التفاصيل العلمية ادلقيقة اليت ل ختدم قضية الإجعاز العلم  لل ية أ   -9

ثبات وجه الإجعاز. ل يف أ ضيق احلدود الالزمة لإ  مثل املعادلت الرًيضية املعقدة، والرموز الكمييائية ادلقيقة اإ

لهية والروح، واملالئكة، واجلن، وحياة الربزخ، وحساب القرب، عدم ا -10 خلوض يف القضاًي الغيبية غيبة مطلقة، اكذلات الإ

من وقيام الساعة، والبعث واحلساب، واملزيان، والرصاط، واجلنة والنار وغريها، والتسلمي ابلنصوص الواردة فهيا تسلاميً اكماًل انطالقًا 

نسانـ وبس نة رسوهل ـ صىل هللا عليه وسمل ـ ويقينًا راخسًا بعجز  ىلتعا الإميان بكتاب هللا ـ مثل هذه الغيبيات  اإىلعن الوصول  الإ

 املطلقة.

ة لها من السنن والقوانني ما يغاير سنن ادلنيا مغايرة اكمةل، وأ هنا ل حتتاج هذه السنن ادلنيوية الرتيبة، ال خر التأ كيد عىل أ ن  -11

ذ يقول:  تعاىلبحانه و فهي  كام وصفها ربنا ـ س   َن ُمْرَساَها  }ـ أ مر جفايئ منه )بـكن فيكون(، وصدق هللا العظمي اإ اعَِة أًَيَّ يَْسأَلُونََك َعِن السَّ

ََّما ِعلُْمهَا ِعنَد َريب ِ  ن
ِ
َل  هُ   لَ   قُْل ا

ِ
َمَواِت َوالَْرِض  لَ  وجُيَل ِهيَا لَِوْقهِتَا ا    ثَُقلَْت يِف السَّ

ِ
ََّما ِعلُْمهَا تَأْتِيمُكْ ا ن

ِ
ََّك َحِف ٌّ َعهْنَا قُْل ا لَّ بَْغتًَة يَْسأَلُونََك َكَن

ِ َولَِكنَّ أَْكرَثَ النَّاِس    (.187)ال عراف: {يَْعلَُموَن   لَ   ِعنَد اَّللَّ

ادًا كثرية من ـ من رمحته بنا أ بقى لنا يف خصور ال رض وىف صفحة السامء أ عد تعاىلوعىل الرمغ من ذكل فاإن هللا ـ س بحانه و 

ىلة، وأ ن الإشارة ال خر الشواهد احلس ية اليت تقطع برضورة فناء الكون وحبمتية  تكل الشواهد الكونية ل ميكن أ ن تفرس مبحاوةل التعرف  اإ

ل هللا؛ ول هنا لن تمت ابلسنن الكونية املشاهدة يف هذال خر ة؛ ل ن ال خر عىل موعد   ه احلياة.ة من الغيبيات املطلقة اليت ل يعلمها اإ

 وال ًيت القرأ نية  الواردة يف املوضوع الواحد، أ   وتوظيف احلقائق العلمية القاطعة يف الاستشهاد عىل الإجعاز العلم  لل ية، أ   -12

فناء، والبعث، واليت  ميكن يف عدد من املوضوعات املتاكمةل، وذكل يف مجيع ال ًيت الكونية الواردة يف كتاب هللا فامي عدا قضاًي اخللق والإ

حدى  اإىلاحلديث النبوي الرشيف املرفوع  وال ًيت القرأ نية الكرمية أ   وفهيا توظيف ال ية أ   رسول هللا ـ صىل هللا عليه وسمل ـ لالرتقاء ابإ

ىلالنظرًيت املطروحة  ابجهتاد مقام احلقيقة، مع التأ كيد عىل أ ن احلقيقة العلمية ل تبطل مع الزمن، ولكهنا قد تزداد تفصياًل وتوضيحًا  اإ

ذا وصلت  ىلالعلامء جياًل بعد جيل، وأ ن املعرفة العلمية اإ يضاحًا مع الزمن؛  ومس توى احلقيقة أ   اإ القانون فهي  ل تتغري، ولكهنا قد تزداد اإ

منواً  ووذكل ل ن حقائق العلوم املكتس بة جزئية، وقوانينه كذكل جزئية؛ ل هنا تعرب عن جزئية حمددة. ومن طبيعة العلوم املكتس بة أ هنا تمن

لغاهئا. اُمطرد  مع اس مترار جماهدة العلامء يف توضيح ما س بقت معرفته من حقائق دون اإ

ثبات وجه الإجعاز العلم  يف  -13 رضورة المتيزي بني احملقق دللةل النص القرأ ين والناقل هل مع مراعاة التخصص ادلقيق يف مراحل اإ

ذا جمال ختصيصٌّ يف أ عىل مراحل التخصص، ل جيوز أ ن خيوض فيه لك خائض، كام ل ال ية القرأ نية الكرمية ـ التحقيق العلم  ـ ل ن ه

عديدة تقرتب دللهتا  أ خرى أ ًيت اإىلميكن لفرد واحد أ ن يغط  لك جوانب الإجعاز العلم  يف أ كرث من أ لف أ ية قرأ نية رصُية ابلإضافة 
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عمل الفكل وما بيهنام من خمتلف  اإىلكتس بة متتد من عمل ال جنة من الرصاحة، خاصة أ ن هذه ال ًيت تغط  مساحة هائةل من العلوم امل 

ثبات اكملني. اإىلجمالت العلوم واملعارف، ومن هنا اكن من الواجب رد لك قضية   حمققها من املتخصصني بوضوح واإ

ليه احملقق العلم  يف فهم دلةل ال ية الكرمية ليس منهتيى الفهم لها؛ ل  -14 ن القرأ ن الكرمي ل تنهتي  جعائبه التأ كيد عىل أ ن ما توصل اإ

 ول خيلق عىل كرثة الرد.

اليقني بأ ن النص القرأ ين الكرمي قد ينطبق عىل حقيقة علمية اثبتة، ولكن ذكل ل ينف  جمازًا مقصودًا، كام أ ن ال ية القرأ نية  -15

ن مل تكن هذه الناحية مقصودة اجملاز، وتبقى صياغة ال ية دقيقة دقة مطلقة  والكرمية قد تأ ِت يف مقام التشبيه أ   من الناحية العلمية، واإ

 احلق املطلق اذلي ل يأ تيه الباطل من بني يديه ول من خلفه. وذلاهتا؛ ل ن الكم هللا اخلالق ه

ماكنية الانطالق من ال ية القرأ نية الكرمية للوصول  -16 ىلال خذ يف الاعتبار اإ ء َش اإىلحقيقة كونية مل يتوصل العمل املكتسب  اإ

الكم هللا اخلالق اذلي حفظه لنا بطالقة قدرته عىل مدى ال ربعة عرش  ومهنا بعد، وذكل انطالقًا من الإميان الاكمل بأ ن القرأ ن الكرمي ه

رشاقاته النورانية وتعهده ـ س بحانه و  يه ول من ـ هبذا احلفظ تعهدًا مطلقًا ل يأ تيه الباطل من بني يد تعاىلقرًن املاضية يف صفائه الرابين واإ

العديد من حقائق الوجود، وعىل الرمغ من ختلف  اإىلوعى املسلمون هذه احلقيقة لس بقوا غريمه من ال مم يف الوصول  وخلفه، ول

ليه املتسابقون من أ هل العمل يف لك جمال. ن الباب ل يزال مفتوحًا أ ماهمم ليتسابق اإ  املسلمني املعارص فاإ

لسابقني يف حماولهتم اخمللصة لفهم دلةل تكل ال ًيت الكونية يف حدود املعلومات اليت اكنت عدم التقليل من هجود العلامء ا -17

ية يف تاكمل ل يعرف الإنسان متاحة هلم يف زماهنم؛ وذكل ل ن ال ية الكونية الواردة يف كتاب هللا تتسع دللهتا مع اتساع دائرة املعرفة 

 ية همام اتسعت دوائرها، وهذا من أ عظم جوانب الإجعاز يف كتاب هللا.الإنسان املعارف التضاد حىت يظل القرأ ن الكرمي هممينًا عىل 

ثبات س بق  -18 رضورة التفريق بني قضييت " الإجعاز العلم "  و"التفسري العلم " للقرأ ن الكرمي، فالإجعاز العلم  يقصد به "اإ

ىلالقرأ ن الكرمي" ابلإشارة  لهيا بعدد متطاول من تفسري ظاه وحقيقة من حقائق الكون، أ   اإ رة من ظواهره قبل وصول العمل املكتسب اإ

ماكنية الوصول ل   القرون، وىف زمن مل يكن  حماوةل  وتكل احلقيقة عن طريق العلوم املكتس بة أ بدًا، وأ ما التفسري فه اإىلي من البرش اإ

ن أ خطأ   ن أ صاب فهيا املفرس فهل أ جران، واإ  نيته.  وفهل أ جر واحد، واملعول عليه يف ذكل ه برشية حلسن فهم دلةل ال ية القرأ نية، اإ

بد  وهنا جيب التأ كيد عىل أ ن اخلطأ  يف التفسري ينسحب عىل املفرس، ول ميس جالل القرأ ن الكرمي. وانطالقًا من ذكل فال -19 

ملا اكنت العلوم املكتس بة مل من احلرص عىل توظيف احلقائق العلمية القاطعة املتاحة واليت ل رجعة فهيا يف لٍك من القضيتني، ولكن 

احلقيقة يف كثري من ال مور فاإين ل أ رى حرجًا من توظيف النظرًيت السائدة، املقبوةل، املنطقية يف التفسري العلم  للقرأ ن  اإىلتصل  بعد 

ىلالكرمي، أ ما "الإجعاز العلم " لهذا الكتاب العزيز فال جيوز أ ن يوظف فيه  علمية اليت ل رجعة فهيا، القطع  الثابت من احلقائق ال  اإ
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فناء والبعث للٍك من الكون واحلياة و  فامب أ هنا ل ختضع لإدراكنا  الإنسانوذكل يف مجيع القضاًي الوصفية. أ ما القضاًي املتعلقة ابخللق والإ

 ـللمسمل نور من هللا  املبارش، فيجهتد العلامء يف وضع عدد من النظرًيت لتفسريها، وتتعدد النظرًيت بتعدد خلفية واضعهيا، ويبقى

رسول هللا ـ صىل هللا عليه وسمل ـ ميكن أ ن يعني العامل املسمل عىل الارتقاء  اإىليف حديث نبوي مرفوع وـ يف أ ية قرأ نية كرمية أ   تعاىل

حدى هذه النظرًيت  ىلمقام احلقيقة، ل ل ن العلوم املكتس بة قد وصلت فهيا  اإىلابإ شارة  اإ لها يف كتاب هللا احلقيقة، ولكن جملرد وجود اإ

 يف أ قوال خامت أ نبيائه ورسهل ـ صلوات هللا وسالمه عليه وعلهيم أ مجعني.وأ  

اليقني يف حصة لك ما جاء ابلقرأ ن اجمليد؛ ل نه الكم هللا اخلالق، احملفوظ حبفظ هللا عىل مدى ال ربعة عرش قرًن املاضية،  -20

تيه الباطل من بني يديه ول من خلفه، وعىل ذكل فال ميكن حلقيقة كونية أ ن تصطدم واحملفوظ يف نفس لغة وحيه ـ اللغة العربية ـ فال يأ  

ذا بدا َشء من ذكل فالبد من وجود  وبنص قرأ ين أ بدًا؛ ل ن القرأ ن الكرمي ه بداعه وخلقه، ولكن اإ الكم هللا اخلالق، والكون صنعته واإ

ما يف صياغة احلقيقة العلمية، أ    لةل النص القرأ ين.يف فهم ادلارسني دلوخلل ما، اإ

خالص النية يف ذكل، والتجرد هل من لك غاية خشصية أ   -21 ماكسب  وجيب حتري ادلقة املتناهية يف التعامل مع كتاب هللا، واإ

من قال يف القرأ ن بغري عمل « مادية، كام جيب عىل املش تغلني بدراسة القرأ ن الكرمي أ ن يتذكروا قول املصطفى ـ صىل هللا عليه وسمل ـ :

  . »فليتبوأ  مقعده يف النار

نه لن يمتكن من حتقيق أ وجه الإجعاز العلم  يف  اإىلوعىل لك من يدخل  ل فاإ هذا اجملال العلم  ادلقيق أ ن يلزتم هبذه الضوابط، واإ

ريد اخلوض يف اللغة الوحيدة اليت يفهمها أ هل عرصن. ومع الالزتام هبذه الضوابط فال بد من تاكمل املعرفة للك من ي وكتاب هللا، وه

ن اكنت خلفيته رشعية و هذا اجملال فاإن اكنت خلفيته علمية فال بد من اس تكاملها ابدلراسات الرشعية واللغوية الالزمة لفهم القرأ ن الكرمي  اإ

ليه يف زمانه، وأ ن يستشري عددا من اخملت أ خر فال بد من اس تكاملها مبعرفة املعطيات اللكية للمعارف العلمية عند صني يف ما وصلت اإ

حتقيق فهمه لل ية الكرمية. وذكل رضوري يف التعامل مع هذه القضية احلساسة حىت ل ندع جمال للمرتبصني ابلقرأ ن وأ ههل، ولنتذكر جيدا 

 .»من قال يف القرأ ن برأ يه )أ ي هبواه( فليتبوأ  مقعده من النار« قول رسول هللا )صىل هللا عليه وسمل(: 
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