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جتربة حتول بنك اجلزيرة
(((

«امل�شاكل ـ احللول ـ خطوات التنفيذ»
ورقة مقدمة �إىل م�ؤمتر الدوحة الثالث للمال الإ�سالمي 2012/12/10م الدوحة ـ دولة قطر
�أ.د .حممد علي القري
جامعة امللك عبدالعزيز (�سابق ًا)

((( �شاع ا�ستخدام كلمة «جتربة» لتعني اخلربة املرتاكمة عند �إن�سان من خالل امل�شاركة يف عمل معني وا�ستخدام كلمة جتربة لتعني خربة ا�ستخدام غري �صحيح من الناحية
اللغوية لأن التجربة هي الإجراء الأول الذي غر�ضه تاليف النق�ص والأخطاء فيما يزمع الدخول فيه بعد انتهاء تلك التجربة كقولهم جتربة الطبع متهيد ًا للطبع النهائي ،ومع
ذلك فقد ا�ستخدمنا نف�س اللفظ عم ًال بالقاعدة امل�شهورة حلن م�شهور خري من �صواب مهجور.
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ب�سم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله وحده وال�صالة وال�سالم على �سـيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم� ...أما بعد:
امل�س�ألة حمل النظر:
�أ�صبحت امل�صرفية الإ�سالمية �صناعة عاملية ،ال يكاد يخلو منها بلد يف �أنحاء العامل املرتامية ،وال تكاد م�ؤ�س�سة
مالية لها مكانة واعتبار �إال ولها دائرة �أو نافذة تقدم اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية .مل يكن الأمر كذلك قبل عقدين
من الزمن .ال ريب ان �أحد مظاهر هذا النجاح واالنت�شار ومن �أهم القوى الدافعة له هو حتول عدد من البنوك
التقليدية �إىل بنوك �إ�سالمية ب�شكل كامل �أو جزئي .لقد ترتب على ذلك التحول �أن �سخر اخلربات والقدرات
املرتاكمة عرب الأجيال يف امل�صارف التقليدية ل�صالح تطور امل�صرفية الإ�سالمية ،مل تكن عملية التحول عند
بدايتها على يد الرواد مثل بنك اجلزيرة �سهلة �أو مي�سرة �أو خالية من امل�شاكل بل كانت غاية يف ال�صعوبة حمفوفة
باملخاطر قابلها حتديات كثرية وواجهت قدر ًا عظيم ًا من املمانعة واحتاجت �إىل ال�شجاعة واملبادرة والإخال�ص
للهدف النهائي وهو رفع بلوى الربا عن املجتمع امل�سلم ،ويف هذا التحول عرب ودرو�س .ميكن اال�ستفادة منها
تغي على م�ستوى املجتمع .ولذلك و�إن كان
لي�س يف امل�ؤ�س�سات املالية واملجال امل�صريف فح�سب بل يف كل عملية رَّ
مو�ضوع هذه الورقة يتعلق ببنك اجلزيرة لكنه ما تناوله من درو�س وعرب يف عملية التحول ال ينح�صر يف بنك
اجلزيرة فح�سب.
كيف دخلت املعامالت الربوية بالد امل�سلمني:
مل يعرف امل�سلمون انت�شار ًا للمعامالت الربوية على طول تاريخهم .ومع �أن التجارة كانت الن�شاط الأهم يف
�أوج ح�ضارة امل�سلمني ف�إنهم قد ا�ستطاعوا تطوير �صيغ التمويل والعقود امل�شروعة للنهو�ض بحاجتهم �إىل نقل
املدخرات لأغرا�ض اال�ستثمار((( ،دون الوقوع يف الربا .وقد �أثبت �أبراهام يودو فت�ش �أحد �أ�شهر امل�ؤرخني
االقت�صاديني لل�شرق الإ�سالمي �أن عملية نقل املدخرات لأغرا�ض اال�ستثمار يف الع�صر الإ�سالمي اعتمدت ب�صفة
�أ�سا�سية على عقدي امل�ضاربة وال�شركة ،ومل يكن القر�ض بفائدة �أحد و�سائلها .حتى وظيفة الو�ساطة املالية وهي
وجود م�ؤ�س�سة تتو�سط بني املدخرين وامل�ستثمرين كانت قد بد�أت تتكون يف �صورة «امل�ضارب ي�ضارب».
مل يكن الأمر كذلك يف �أوروبا حيث اعتمدت عملية نقل املدخرات لأغرا�ض اال�ستثمار منذ عهد الإغريق على
القر�ض بفائدة ،ولذلك جاء البنك التقليدي الذي يتلقى املدخرات ثم يوجهها لأغرا�ض اال�ستثمار امتداد ًا لهذا
الرتتيب .م�صادر الأموال للم�ؤ�س�سة املالية يف النموذج الأوروبي هي القر�ض بفائدة ثم يعطيها ملن كان له حاجة
�إىل التمويل على �أ�سا�س القر�ض بفائدة �أي�ض ًا .ثم ملا ا�ستوىل الأوروبيون على مقدرات الأمور يف �أكرث �أفجاج
((( ومن ذلك ما ورد يف كتب الفقه و�أجاب عنه الفقهاء وهو هيكل التمويل امل�سمى امل�ضارب ي�ضارب وفيه يكون هيكل التمويل مكون ًا من ثالثة �أطراف رب مال وم�ضارب
و�سيط وم�ضارب يعمل يف املال وهذا هيكل للو�ساطة املالية كان �أ�سا�س البنك الإ�سالمي ب�صيغته املعا�صرة.
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العامل يف ظل اال�ستعمار غر�سوا يف البلدان امل�ستعمرة م�ؤ�س�ساتهم ال�سيا�سية والثقافية واالقت�صادية ومنها
البنوك التي تعمل بالربا .ومل تكن بالد امل�سلمني م�ستثناة من ذلك.
لذلك مل يكن م�صادفة �أن تولد الدعوة �إىل �إن�شاء البنوك الإ�سالمية يف خم�سينيات القرن امليالدي املا�ضي
وهو عهد اال�ستقالل من اال�ستعمار الأوروبي حيث فيه ا�ستقلت �أكرث الدول الإ�سالمية .عندما نالت املجتمعات
الإ�سالمية ا�ستقاللها بد�أت تراجع تركة امل�ستعمر ومنها البنوك التي يقوم عملها على الفائدة الربوية.
و�إدراك ًا من امل�سلمني لأهمية البنوك كم�ؤ�س�سات للو�ساطة املالية ن�شرت خالل اخلم�سينيات وال�ستينيات العديد
من الأوراق البحثية التي حتاول هيكلة م�ؤ�س�سة تنه�ض بوظيفة الو�ساطة املالية  -وهي الوظيفة الأ�سا�سية للبنوك
 دون الوقوع يف الربا� .إال ان الأفكار مل تن�ضج �إىل امل�ستوى القابل للتطبيق �إال يف عام 1975م ،عندما ت�أ�س�سم�صرف دبي الإ�سالمي .ثم تال ذلك عدد من البنوك الإ�سالمية لعل �أهمها بيت التمويل الكويتي وم�صرف في�صل
الإ�سالمي امل�صري وال�سوداين .وبقي القطاع امل�صريف يف بالد امل�سلمني ـ عدا تلك اال�ستثناءات ـ قطاع ًا م�صرفي ًا
يعمل بالربا.
حتول البنوك التقليدية �إىل م�صارف �إ�سالمية:
مل يكن ت�أ�سي�س املزيد من البنوك الإ�سالمية قادر ًا على اجتثاث الربا من جمتمعات الإ�سالمي ما دام �أن البنوك
التقليدية (وهي الأقدم والأقوى يف القطاع امل�صريف) باقية حتقق النمو والزيادة يف �أعمالها .وملا كانت الغاية
املق�صودة الغر�ض املطلوب هو رفع بلوى الربا عن املجتمع امل�سلم كان ال بد من �إيجاد حل �أكرث جدوى و�أقرب �إىل
حتقيق املق�صود .ولذلك كان ظاهر ًا يف منت�صف الثمانينيات امليالدية �أي بعد مرور عقد من الزمان على ت�أ�سي�س
�أول بنك �إ�سالمي� ،إن ت�أ�سي�س بنوك �إ�سالمية جديدة لن يكون جمدي ًا للو�صول �إىل الهدف املن�شود ما دام �أن
القطاع امل�صريف ت�سيطر عليه البنوك الربوية .وكان البديل املفرت�ض هو �إ�صدار �أمر من احلكومة مبنع التعامل
الربوي� .إال �أن التجربة الباك�ستانية التي م�ضى عليها عندئذٍ ما يقارب العقد من الزمان ،والتي قامت على مر�سوم
جمهوري ب�إلغاء الفائدة من عمل البنوك مل تكن م�شجعة .بل كانت تو�صف بالفا�شلة لأنها ا�ستهانت بالتعقيدات
التي تكتنف عملية التحول والنق�ص يف الكفاءات ال�شرعية القادرة على الإ�شراف عليها فانتهت �إىل تغيري الأ�سماء
وبقاء كل �شيء على ما هو عليه.
ولذلك تبلورت لدى عدد من ذوي العناية بهذا الأمر فكرة �إقناع امل�ؤ�س�سات املالية القائمة �إىل التحول �إىل امل�صرفية
الإ�سالمية لأن هذا هو الطريق الأجنع الجتثاث الربا من املعامالت املالية يف املجتمعات الإ�سالمية.
طرحت الفكرة للمرة الأوىل يف مطلع عقد الت�سعينيات امليالدية على مالك �أحد البنوك يف اململكة العربية
ال�سعودية وهو البنك الأهلي التجاري ال�سعودي ،وال يخفى �أن امل�سلم يتوق �إىل االلتزام ب�أحكام ال�شرع فكيف
�إذا كان م�سلم ًا من �أ�سرة م�سلمة ذات ح�سب وعراقة يف االلتزام ب�أحكام الدين والت�شبث ب�أهدابه فلقيت الفكرة
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قبو ًال ح�سن ًا من �أولئكم املالك الذين كانوا يتحرقون للتخل�ص من تركة املا�ضي واالجتاه �إىل م�ستقبل خالٍ من
�أي �شبهة يف املعامالت ،وبناء عليه انربت �إدارة البنك بتوجيهات وا�ضحة من املالك منذ عام 1990م يف برنامج
لهذا الغر�ض .فلما بانت معامل التوفيق وظهرت عالمات النجاح تبعه مبا�شرة بنك �سعودي �آخر هو بنك اجلزيرة
وهو مو�ضوع بحثنا هذا.
معنى التحول:
يق�صد بالتحول يف هذه الورقة توقف م�ؤ�س�سة م�صرفية تقليدية عن تقدمي منتجاتها و�صيغ متويلها وا�ستثمارها
التقليدية القائمة على القر�ض بزيادة ب�صورة متدرجة �ضمن برنامج معد لهذا الغر�ض و�إحالل �صيغ ومنتجات
موافقة للمقت�ضيات ال�شرعية مكانها بطريقة حتقق نف�س امل�ستوى من اخلدمة امل�صرفية وت�سد نف�س احلاجات
ال�سابقة عند معدل من املخاطر والأرباح والتكاليف ال يختلف كثري ًا عن ال�صيغ التقليدية ،وكل ذلك ب�إ�شراف
هيئة �شرعية ،والهدف الأ�سا�س هو �أن ينتهي الربنامج بتحول البنك ب�شكل كامل �إىل امل�صرفية الإ�سالمية خالل
مدة تطول �أو تق�صر.
ورب قائل وماذا عن البنوك التي تكتفي بفتح النافذة فقط دون خطة معدة للتخل�ص الكلي من املعامالت الربوية
فاجلواب �إن مثل هذا امل�شروع و�إن كان فيه الكثري من العرب والدرو�س امل�ستفادة لي�س مادة ملو�ضوع التحول
�إذ �أن غاية ما تطمح �إليه امل�ؤ�س�سة يف مثل هذا العمل هو املحافظة على ح�صتها يف �سوق يوجد فيه عمالء ال رغبة
عندهم يف االنخراط يف املعامالت الربوية ،فتحافظ عليهم بتلبية رغباتهم .ومع ذلك نقول بال تردد هو خري ،وال
�شك عندنا �أن امل�ؤ�س�سات املالية التي ميلكها م�سلمون ويقوم على �أعمالها م�سلمون وعمالئها من امل�سلمني (كل
ذلك يف الغالب الأعم) ال �شك �أنها عندما تذوق حالوة الطاعة وحت�صل لها بركة الرزق احلالل لن تر�ضى عنه
بدي ًال و�سوف ينتهي �أمرها �إىل التحول الكامل وهذا منهج �إ�سالمي �أ�صيل يف الدعوة.
منهج التحول �إىل امل�صرفية الإ�سالمية:
قامت �إ�سرتاتيجية حتول البنوك التقليدية �إىل بنوك �إ�سالمية على منهج يقوم على ا�ستهداف غاية �سامية هي
اجتثاث الربا من املجتمع كله واختيار الأ�ساليب امل�ؤدية �إىل ذلك والتدرج يف التطبيق� ،إذ ال يقبل �أن ي�ؤدي
الإ�صالح �إىل �ضرر �أكرب من ذلك الذي ي�سعى م�شروع الإ�صالح �إىل �إ�صالحه .ال �شك �أن الربا �أمره عظيم �إذ مل
يذكر القر�آن حرب الله ور�سوله على �أحد من املخالفني �إال امل�شركني واملرابني فقال عز من قائل( :فان مل تفعلوا
ف�أذنوا بحرب من الله ور�سوله) ومن له طاقة بحرب من الله ور�سوله .ال خالف �أن التوبة تقت�ضي الإقالع عن
الذنب والتوقف عن ممار�سته ،كما تقت�ضي التوبة فيمن ا�ستوىل على املال ظلم ًا رد املظامل �إىل �أهلها �أو الت�صدق
بها عنهم �إن مل ي�ستطع والربا من الظلم لأن الله قد و�صف املرابي ب�أنه ظامل يف حمكم تنزيله فقال �سبحانه
وتعاىل( :ال تظلمون وال تظلمون) ،وملا حتقق �أن الفائدة امل�صرفية هي ربا اجلاهلية املقطوع بحرمته ،كان الإقالع
عنه من قبل �أرباب البنوك الذين ي�ؤمنون بالله واليوم الآخر واحل�ساب والعقاب �أمر متعني ،ورد ما اكت�سبوا من
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الأموال عن طريق الربا �شرط لتحقق التوبة ،وكل ذلك ال جدال فيه غري �أن الواقع الذي نعي�شه والهدف الذي
نبتغيه والهدف الذي ن�سعى �إليه يربز �أن لنا �إ�شكا ًال ال ميكن جتاهله وهو:
�أ � -إذا قلنا لأرباب البنوك الذين �أقاموا م�ؤ�س�سات عمالقة وجمعوا ثروات هائلة عليكم �أن تتخل�صوا من ذلك كله
وتعودوا كما بد�أمت معدمني �أو من ذوي الكفاف كان هذا لهم فتنة وال يت�صور �أن يكون هذا �أمر ًا داخ ًال �ضمن
طاقتهم الإن�سانية ف�أعنا ال�شيطان عليهم والتف عليهم من يتحايل على الن�صو�ص بلي اعناقها لإ قناعهم �أن الفوائد
امل�صرفية لي�ست الربا املحرم ،وال �سبيل عندئذٍ للتو�صل �إىل الهدف ،ولكن لو اطم�أنوا �إىل �أن التوبة ال يرتتب
عليها عقابهم ب�سلب �أموالهم �أقدموا على ذلك وت�شجعوا على مبا�شرته فيتحقق الهدف ال�سامي املرغوب ،وقد
تناول العلماء قدمي ًا هذه امل�س�ألة يف معر�ض تف�سري قوله تعاىل (ف�إن تبتم فلكم ر�ؤو�س �أموالكم) فقالوا �أي ر�ؤو�س
�أموالكم التي يف ذمم النا�س وقت التوبة �أما ما كان قبل ذلك فيجري عليه قول املوىل عز وجل( :فمن جاءه موعظة
من ربه فانتهى فله ما �سلف).
قال املف�سرون «�أي بلغة نهي الله عن الربا فانتهى حال و�صول ال�شرع �إليه فله ما �سلف من املعاملة لقوله عز
وجل عفا الله عما �سلف فال يلزم برد ما �أخذ قبل علمه بالتحرمي و�أمره �إىل الله يعني يف العفو عنه �أو معاقبته،
وقد �أخذت الهيئة ال�شرعية لبنك اجلزيرة بهذا القول لأنه الأي�سر واملحقق ملق�صد ال�شريعة الإ�سالمية بحفظ الدين
وترجيح امل�صلحة العامة على امل�صلحة الفردية برفع بلوى الربا عن املجتمع امل�سلم.
ب  -املرحلية يف التخل�ص من الربا وهو ما يطلق عليه منهج التدرج بحيث يتم التحول دون «هدم البناء» و�إمنا
ب�إعادة ت�صميمه وتف�صيله وترميمه حتى يكون منا�سب ًا للغر�ض اجلديد.
معنى التدرج:
التدرج هو الرتقي �شيئ ًا ف�شيئ ًا و�صو ًال �إىل غاية مق�صودة ومنها قوله تعاىل�( :سن�ستدرجهم من حيث ال يعلمون)
�أي ن�أخذهم قلي ًال قلي ًال وال نباغتهم ،ومنهج التدرج منهج �إ�سالمي �أ�صيل يف جمال الت�شريع .لأن التدرج عالج
ناجع لإ�صالح النفو�س اجلاحمة وو�سيلة لتقبل التكاليف وامتثالها من غري �ضجر وال عنت .هذا التدرج ميكن
تلم�سه يف كل �شريعة الإ�سالم ومظهر ذلك �أنها �شرعت متفرقة يف مدى اثنتني وع�شرين �سنة ،وب�ضعة �أ�شهر
ح�سب ما اقت�ضاها من الأق�ضية واحلوادث وكان لكل حكم تاريخ ل�صدوره و�سبب خا�ص لت�شريعه ،واحلكمة
يف هذا التدرج الزمني �أنه يي�سر معرفة القانون بالتدرج مادة فمادة ،ويي�سر فهم �أحكامه على �أكمل وجه
بالوقوف على احلادثة ،والظروف التي اقت�ضت ت�شريعها .ومنهج التدرج يف ت�شريع الأحكام ظاهر ال خالف فيه
فامل�سلمون مل يكلفوا يف �أول عهدهم بالإ�سالم مبا ي�شق عليهم فعله� ،أو ما ي�شق عليهم تركه بل �سلك بهم �سبيل
التدرج والرفق ،ويظهر هذا التدرج جلي ًا يف حترمي �شرب اخلمر �إذ كان اخلمر منت�شر ًا يف جزيرة العرب فبد�أ
الت�شريع القر�آين بقوله تعاىل« :ي�س�ألونك عن اخلمر واملي�سر قل فيهما �إثم كبري ومنافع للنا�س و�إثمهما �أكرب من
نفعهما» ثم انتقل من التلميح �إىل الت�صريح يف قوله تعاىل« :يا �أيها الذين �آمنوا ال تقربوا ال�صالة و�أنتم �سكارى
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حتى تعلموا ما تقولون» ،ثم جاء القول الف�صل يف الآية الكرمية�« :إمنا اخلمر واملي�سر والأن�صاب والأزالم رج�س
من عمل ال�شيطان فاجتنبوه »..الآية ،وهكذا كان احلال يف حترمي الربا بل �إن ال�شريعة كلها جاءت متدرجة
فبد�أت بال�صالة ثم بالزكاة وهكذا يف بقية فرو�ض الإ�سالم ،ومل ت�أت دفعة واحدة فالله عز وجل مل يكلف عباده
ما ال يطيقونه ،بل �سلك بهم طريق ًا و�سطا .فاهتم القر�آن �أو ًال بزرع وتثبيت العقيدة يف النفو�س ،ومل يكلفهم من
العبادات يف مكة �إال القليل ،فال�صالة مل تفر�ض عليهم �إال قبل الهجرة بقليل ،ثم فر�ض ال�صيام والزكاة يف ال�سنة
الثانية من الهجرة ،ثم فر�ض احلج يف ال�سنة ال�ساد�سة من الهجرة وهكذا.
ورب قائل �إن هذا التدرج �إمنا كان يف الت�شريع فلما ظهر احلق وزهق الباطل مل يعد للتدرج جمال وال للعمل به
مربر �أو م�ستند �شرعي.
هذا املقال يحتاج �إىل ت�أمل ،ف�إن يف التدرج الت�شريعي حكمة بالغة والباعث عليها والله �أعلم �أن طاقة الإن�سان
حمدودة ونف�سيات النا�س تفتقر �إىل العناية والرفق يف كل عملية تت�ضمن التغري من و�ضع �إىل و�ضع �آخر غري
معهود وال م�ألوف ورمبا ت�ضمن تكاليف نف�سية �أو ج�سدية ،فلو جاءت الأحكام دفعة واحدة ل�شق ذلك على النا�س
ف�أ�صبح �صاد ًا لهم عن الدين .وكذا احلال يف ان�صياعهم للحق واتباعهم لطريق املعروف �إذا كانوا قد ابتعدوا
عنه كثري ًا ،ومن هذا الباب جند احلاجة قائمة �إىل التدرج يف حال انت�شار املفا�سد �إذا كان منعها دفعة واحدة
افتتان للم�سلمني و�إلزام لهم مبا ال يطيقون فال يكون منهم عندئذٍ �إال املزيد من املع�صية ورمبا ارتكاب ما هو �أعظم
مما ينهون عنه .ولذلك ف�إن منهج التدرج منهج �صحيح منا�سب ومالئم لكل عملية تغري اجتماعي وموافق ملقا�صد
ال�شريعة وغري خمالف لأحكامها ومل يرد يف �أدلة ال�شريعة ما مينعه .يدل على ذلك:
 -1ما �أخرج البخاري عن عائ�شة ر�ضي الله عنها وهي تذكر نزول القر�آن قالت�« :إمنا نزل �أول ما نزل منه �سورة
من املف�صل فيها ذكر اجلنة والنار ،حتى �إذا ثاب النا�س �إىل الإ�سالم نزل احلالل واحلرام ،ولو نزل �أول �شيء:
ال ت�شربوا اخلمر لقالوا :ال ندع اخلمر �أبد ًا ،ولو نزل :وال تزنوا لقالوا :ال ندع الزنا �أبد ًا» (�أخرجه البخاري).
 -2كما يف ق�صة معاذ بن جبل ر�ضي الله عنه حني بعثه النبي ـ �صلى الله عليه و�سلم ـ �إىل اليمن ،قال له�« :إنك
تقدم على قوم �أهل كتاب ،فليكن �أول ما تدعوهم �إليه عبادة الله عز وجل ،ف�إذا عرفوا الله ف�أخربهم �أن الله فر�ض
عليهم خم�س �صلواتٍ يف يومهم وليلتهم ،ف�إذا فعلوا ف�أخربهم �أن الله قد فر�ض عليهم زكاة ت�ؤخذ من �أغنياهم
فرتد على فقرائهم ،ف�إذا �أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم �أموالهم» (متفق عليه).
(ح َّد َث َنا َع ْم ُرو ْب ُن َع ْونٍ � ،أَخْ برَ َ َنا خَ ا ِل ٌدَ ،ع ْن َد ُاو َد ْبنِ �أَ ِبي هِ نْدٍ َ ،ع ْن �أَ ِبي َح ْر ِب ْبنِ َ�أ ِبي
 - 3روى �أبوداود يف �سننهَ :
الأَ ْ�س َودِ َ ،ع ْن َع ْب ِد ال َّل ِه ْبنِ ف ََ�ضا َلةََ ،ع ْن �أَ ِبيهِ ،ق ََال َع َّل َمنِي َر ُ�س ُ
َان فِي َما َع َّل َمنِي” َو َحاف ِْظ
ول ال َّل ِه �صلى الله عليه و�سلم َفك َ
�س”. ق ََالُ :ق ْل ُت� :إِ َّن َهذِ ِه َ�سا َع ٌات ليِ فِي َها �أَ�شْ َغ ٌال َف ُمرْنيِ ِب َ�أ ْمرٍ َجامِ ٍع ِ�إذَا َ�أ َنا َف َع ْل ُت ُه َ�أ ْج َز َ�أ َعنِّي،
َع َلى ال�صَّ َل َواتِ الخْ َ ْم ِ 
وع ال�شَّ ْم ِ�س
«�ص َال ٌة َق ْب َل ُط ُل ِ
َفق ََال :” َحاف ِْظ َع َلى ا ْل َع ْ�ص َر ْينِ”. َو َما َكا َن ْت مِ ْن ُل َغ ِت َناَ ،ف ُق ْل ُت َو َما ا ْل َع ْ�ص َرانِ ؟َ ،فق ََالَ :
َو َ�ص َال ٌة َق ْب َل غُ ُرو ِب َها»)� ،سنن �أبي داوود ،ج� ،1ص.116
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ويف بع�ض روايات احلديث «جئت �إىل ر�سول الله م�سلم ًا» قال بع�ض �شراح احلديث �إنه ملا ذاق حالوة ال�صالة مل
يكتف بالع�صرين بل حافظ على ال�صلوات اخلم�س فانظر كيف �أن ر�سول الرحمة عليه ال�صالة وال�سالم مل ينهره
�أو يوبخه و�إمنا عرف كيف يجعل الإميان يت�سلل �إىل قلبه.
 - 4وما ورد عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله حيث قال�« :إنا �إذا حملنا النا�س على احلق جملة واحدة تركوه
جملة واحدة» فدل على �ضرورة التدرج يف التطبيق وقوله عليه ال�سالم“ :الإميان ب�ضع و�سبعون �أو ب�ضع
و�ستون �شعبة ف�أف�ضلها قوله ال �إله �إال الله و�أدناه �إماطة الأذى عن الطريق.
اجلو العام الذي �ساد يف �أواخر الثمانينيات امليالدية ب�ش�أن امل�صرفية الإ�سالمية:
كان هدف التخل�ص من الربا واملعامالت الربوية على ر�أ�س �أجندة الإ�صالح الذي دعت �إليه احلركات الإ�سالمية
بعد اال�ستقالل من امل�ستعمر يف اخلم�سينيات امليالدية يف �أكرث جمتمعات الإ�سالم .ولكن امل�ستعمر ترك بالد
امل�سلمني لت�سيطر على املقدرات ال�سيا�سية فيه �أنظمة ثورية تنزع �إىل القومية والعلمانية �سرعان ما ا�شتعل ال�صراع
بينهما وبني احلركات الإ�سالمية الأمر الذي �أ�صبحت �أجندة الإ�صالح الإ�سالمية مو�ضع �شك وريبة من �أنظمة
احلكم ،وحر�صت هذه الأنظمة �إىل �إف�شال �أجندة الإ�صالح التي تبنتها احلركة الإ�سالمية ومنها م�س�ألة ما ا�شتهر
ب�أ�سلمة البنوك �إذ و�ضعت �أمامها العراقيل ووجهت �إليها �أ�سهم الت�شكيك واتهمت الداعني �إليها ب�أنهم يحالون من
خالل �أ�سلمة البنوك �إىل الت�سلق �إىل ال�سلطة وما �إىل ذلك .وكان هذا كفي ًال ب�إبعاد �أهل الكفاءة واخلربة امل�صرفية
من م�شروع الأ�سلمة خوف ًا من بط�ش احلكام وتقهقر هذا امل�شروع مع ميدان احلراك االجتماعي مع بقاءه �أمنية
غالية ومطلب ًا عزيز ًا جلماهري امل�سلمني .ومل تلههم عنه الفتاوى التي �صدرت ملحاولة �إقناع اجلماهري �أن الفوائد
امل�صرفية لي�ست هي الربا املحرم.
وقد دلت درا�سات متعددة �إىل �أن نفور النا�س من البنوك ترتب عليه �إخراجهم ال�سيولة من اجلهاز امل�صريف
و�إبقائها يف منازلهم .ومعلوم �أن مثل هذا االجتاه مدمر لالقت�صاد الوطني ملا للبنوك من �أهمية يف �إدارة ال�سيولة
وتوجيه املدخرات لأغرا�ض اال�ستثمار((( .ومن جهة �أخرى لوحظ يف هذه الفرتة �أن املدخرات قد بد�أت تهاجر من
البلدان التي ال توجد فيها م�صارف �إ�سالمية �إىل البلدان التي ت�أ�س�ست بها البنوك الإ�سالمية لإ�صرار �أ�صحابها
على جتنب احلرام ورغبة من �أ�صحاب تلك املدخرات يف اخللو�ص من الربا.
فلما جاء عقد الت�سعينيات كان وا�ضح ًا �أن البنوك التقليدية قد بد�أت ت�شعر باخلطر ،و�أ�صبح الو�ضع مالئم ًا
لإقناعها ب�أن ال �سبيل �إىل اال�ستمرار يف حتقيق النمو �إال بالتحول ملا ثبت �أن هذه هي رغبة جماهري العمالء .ويف
اململكة العربية ال�سعودية ك�شف النجاح الباهر ل�شركة الراجحي امل�صرفية لال�ستثمار التي ت�أ�س�ست يف �أواخر
الثمانينات امليالدية هذه الرغبة العارمة لدى اجلماهري يف التعامل بامل�صرفية الإ�سالمية ،وات�ضح لذوي ال�ش�أن
((( وقد ذكرت درا�سة ل�صندوق النقد الدويل �إىل �أن تطبيق امل�صرفية الإ�سالمية يف بع�ض البلدان �إىل زيادة معدل الو�ساطة املالية وهو من امل�ؤ�شرات املهمة لزيادة ال�سيولة
يف االقت�صاد واال�ستخدام الأمثل للموارد املالية.
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الوعي التام لدى الأفراد مب�س�ألة ربوية الفوائد امل�صرفية و�أن النا�س ميكنهم التميز بني امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية
وتلك التي ال ت�أبه باحلالل واحلرام.
نبذة خمت�صرة عن بنك اجلزيرة:
اجتهت احلكومة ال�سعودية يف مطلع عقد ال�سبعينيات من القرن امليالدي املن�صرم �إىل حتويل جميع البنوك
العاملة يف اململكة �إىل م�ؤ�س�سات وطنية على �صفة �شركات م�ساهمة ،وكانت �أكرث البنوك العاملة يف اململكة هي
فروع لبنوك �أجنبية عدا بنكني فقط هما البنك الأهلي التجاري وبنك الريا�ض.
وكان ت�أ�سي�س بنك اجلزيرة �أول ثمرات هذا القرار .ت�أ�س�س بنك اجلزيرة �شركة م�ساهمة �سعودية يف �سنة
1975م �شراكة مع البنك الأهلي الباك�ستاين الذي كان يدير عدد ًا من الفروع يف اململكة .و�أ�سندت �إدارته �إىل
البنك الباك�ستاين امل�شار �إليه .وكان البنك يعمل بال�صيغ التقليدية القائمة على القر�ض بالفائدة .ولكنه مل ي�ستطع
ان يحقق �أي جناحات ذات بال وبقي م�صنف ًا ك�أ�صغر بنك �سعودي .وك�سائر امل�ؤ�س�سات املالية يف ال�سعودية كان
العاملون فيها و�أ�صحابها على �إح�سا�س تام مب�س�ألة حرمة الفوائد امل�صرفية لكن اخلروج من امل�أزق مل يكن �أمر ًا
�سه ًال �إذ �أنهم كانوا ال ي�سمعون �إال ر�أي ًا واحد ًا يقول يجب عليكم �إلغاء العمل بالفائدة بقرار واحد وهذا �أقرب �إىل
املحال.
بد�أت حماوالت الأ�سلمة يف البنك الأهلي التجاري يف �أوائل الت�سعينيات امليالدية ،وبعد عدد قليل من ال�سنوات
كان معامل النجاح وا�ضحة وقدم البنك الأهلي منوذج ًا قاب ًال للتطبيق الجتثاث الربا من عمل امل�ؤ�س�سة املالية.
وكان �أول من ت�أثر بهذا االجتاه وتبناه من امل�ؤ�س�سات الأخرى هو بنك اجلزيرة .وقد متخ�ض ذلك عن قرار
جمل�س الإدارة يف بنك اجلزيرة .لي�س فقط ب�إدخال اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية بل التدرج �إىل هدف حمدد وهو
حتويل البنك برمته �إىل بنك �إ�سالمي.
يف عام 1999م مت �إن�شاء جمموعة اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية يف البنك� ،أ�سند �إليها الإ�شراف على عملية
حتول بنك اجلزيرة نحو امل�صرفية الإ�سالمية ،حيث تقوم املجموعة عرب الإدارات املختلفة للبنك وبالتعاون معها
بتحويل عمليات البنك التقليدية تدريجيا �إىل عمليات متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وذلك حتت �إ�شراف
ومراقبة دقيقة من الهيئة ال�شرعية للبنك ،ويقدم البنك من خاللها جمموعة متكاملة من اخلدمات امل�صرفية واملالية
املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وتتكون هيئة الرقابة ال�شرعية من � 6أع�ضاء يكون �أحدهم مقرر ًا.
وكان من ح�سن الطالع �أن عني على ر�أ�س الإدارة املذكورة �أحد املخت�صني من ذوي الدراية العلمية يف �أمور
االقت�صاد والأمور ال�شرعية واخلربة العملية لعمله يف م�ؤ�س�سات مالية �إ�سالمية �سابق ًا والقدرات القيادية وهو د.
حممد �سعيد الغامدي .وقامت هذه الإدارة بتوجيه عملية التغري يف البنك بكل كفاءة وعلى م�ستوى �سائر الإدارات
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يف البنك .وخالل عدد قليل من ال�سنوات مت حتويل جميع الفروع �إىل فروع خمت�صة بامل�صرفية الإ�سالمية فقط،
وقد �ساعد يف ذلك �أن حجم البنك ون�شاطاته مل تكن باحلجم الكبري كما هو احلال يف البنك الأهلي التجاري� .إذ
كان يعد من �أ�صغر البنوك يف ال�سعودية .ومع ذلك ف�إنه ال يختلف يف هيكله وطريقة عمله عن �أي بنك �آخر ،وبعد
�أن اكتملت قائمة املنتجات الإ�سالمية البديلة للمنتجات التقليدية �سواء يف جمال ال�صريفة كاحل�سابات اجلارية
واال�ستثمارية وبطاقات االئتمان وخدمات االعتمادات امل�ستندية وغريها وكذا يف جمال اال�ستثمار بطرح عدد من
ال�صناديق اال�ستثمارية التي حتقق رغبات العمالء.
ولذلك فقد �صدرت يف 2003/12/16م� ،شهادة من �إدارة املراجعة والتدقيق الداخلي بالبنك ت�ؤكد فيها حتويل
جميع الفروع يف البنك �إىل فروع تقدم فقط املنتجات امل�صرفية الإ�سالمية.
بتاريخ 2003 /12 /18م وجه م�ساعد املدير العام ورئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية خطابا اىل
جميع فروع البنك يغلق فيه �إىل الأبد باب املعامالت التقليدية ويلزمهم فيه باالمتناع نهائي ًا عن تقدمي �أي خدمات
�أو منتجات ال تتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
يف غرة ذي القعدة 1424هـ املوافق 2003 /12 /24م وجهت هيئة الرقابة ال�شرعية ال�شكر لإدارة البنك
والتوجيه �إىل جميع فروع البنك االلتزام التام بتقدمي املنتجات امل�صرفية الإ�سالمية واالمتناع عن تقدمي ما عداها
من منتجات غري متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .كما حثت �إدارة البنك ببذل اجلهد وال�سرعة يف ا�ستكمال
التحول وذلك بتطوير املنتجات القادرة على حتويل خزينة البنك �إىل خزينة �إ�سالمية يف �أقرب فر�صة ممكنة
حتى يكون ذلك لبنة يف �صرح امل�صرفية الإ�سالمية .وحتى تكتمل عملية التحول وبالفعل فقد بد�أت عملية تطوير
املنتجات للخزينة مبا�شرة ومن جهة �أخرى توقف البنك عن ممار�سة �أي منتج غري جماز من الهيئة ال�شرعية يف
�إدارة اخلزينة حتى يتحقق للبنك التحول الكامل للم�صرفية الإ�سالمية وهذا ما وقع بحمد لله.
التحديات التي واجهت عملية حتول بنك اجلزيرة:
مل يكن الطريق �إىل التحول يف بنك اجلزيرة ممهد ًا وال مفرو�ش ًا بالورود .فالنا�س �أعداء ما جهلوا وال يتوقع من
العاملني يف �أي بنك �أن ينفذوا برناجم ًا لي�س لهم فيه خربة وال معرفة وقد ت�شبعوا خالل عملهم يف امل�صرفية
التقليدية بالأفكار التي تقلل من �ش�أن امل�صرفية الإ�سالمية وت�صفها ب�أنها عاجزة عن تلبية حاجات النا�س .ولذلك
ال ي�ستغرب �أن تواجه فكرة التحول باملمانعة واملقاومة� .إال �أن �إدارة البنك كانت على وعي تام بذلك.
لقد �أدرك القائمون على عملية التحول يف بنك اجلزيرة �أن التحدي الأكرب هو �أن هذا امل�شروع ال يتحقق له النجاح
�إال �أن يحمل العاملون يف البنك الإدارة العليا على حممل اجلد يف م�شروعها للتحول ،بالنظر للجو العام الذي
�سبق احلديث عنه مل يكن م�ستغرب ًا �أن ينظر العاملون �إىل م�شروع التحول نظرة ي�شوبها ال�شك وي�سيطر عليها
االعتقاد �أن ذلك لي�س �أكرث من «�صرعة» �سرعان ما تتبخر وتنتهي� .إذا �ساد هذا ال�شعور لدى العاملني �أ�ضحى
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من غري املمكن الو�صول �إىل �أي نتيجة و�صار الرتدد والرتب�ص هو ديدنهم لأنهم ال يريدون املقامرة مب�ستقبلهم
الوظيفي يف �أمر غري م�ؤكد .ولقد �أظهرت الإدارة العليا بعد النظر وفهم الواقع ولذلك فقد ح�سمت هذا الأمر
و�أزالت �أي تردد �أو �شكوك .فعندما قرر جمل�س �إدارة بنك اجلزيرة تبني �إ�سرتاتيجية لهذا امل�شروع مل يفعل كما
فعلت بع�ض البنوك الأخرى من جعلها �إ�سرتاتيجية لإدخال اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية و�إمنا �أعلن من اليوم
الأول �أنها �إ�سرتاتيجية حتويل البنك بالكامل لي�صبح م�صرف ًا �إ�سالمي ًا.
فلم يكن القرار هو �إدخال منتجات م�صرفية �إ�سالمية �أو ما �إىل ذلك و�إمنا كان التحول بالكامل وبهذا بددت
الإدارة �أي �شك لدى العاملني يف �أهداف و�أغرا�ض هذا امل�شروع فال داعي للرتدد وال فائدة من املمانعة.
 -1بع�ض امل�صاعب الإدارية:
يقولون «النا�س �أعداء ما جهلوا» ،ولذلك فقد كان من امل�صاعب التي واجهت عملية التحول �أن �أكرث العاملني
وبخا�صة يف الإدارة العليا حقيقة �أن القوم يتمتعون بالرباعة والقدرة ولكن يف امل�صرفية التقليدية �أما امل�صرفية
الإ�سالمية فهم فيها ك�سائر النا�س �إال �أن ينخرطوا يف برامج تدريب ويكون لديهم الرغبة يف تعلم �شيء جديد
فكان رد الفعل املبا�شر والعفوي هو حماولة الإبقاء على الأمر الواقع ومقاومة التغيري ال �سيما �إذا �شعر الفرد
�أن هذا التغيري يهدد موقعه �أو منجزاته الوظيفية هذه امل�س�ألة و�إن بدت غري خطرية �إال �أنها يف واقع الأمر
من �أكرث الأمور التي كان ميكن �أن تهدد م�شروع التحول برمته لوال �إ�صرار جمل�س الإدارة وتفاين د .حممد
�سعيد الغامدي يف الت�صميم وامل�شاركة يف تقدمي برنامج للتوعية والتدريب وتعريف العاملني �إىل �أن الأمر لي�س
بالتعقيد �أو ال�صعوبة التي يظنون حتى �إذا ظهرت معامل النجاح يف امل�شروع وبد�أت القاطرة يف احلركة مل يرتدد
اجلميع على االن�ضمام �إىل الركب .وهذا بحد ذاته خلق م�شكلة يف مرحلة من املراحل وهو �أن �أعداد ًا متزايدة من
املوظفني وخ�صو�ص ًا من �صغار العاملني تريد �أن تنتقل من الفروع والإدارات التقليدية �إىل الإدارات والفروع
الإ�سالمية وهذا و�إن كان م�ؤ�شر ًا �إيجابي ًا و�أمر ًا ح�سن ًا �إال �أنه يجعل من ال�صعوبة االلتزام بجدول التدرج الذي
يحتاج �إليه البنك حتى يتم التحول بالكفاءة املطلوبة.
 -2الأ�صول واخل�صوم:
من التحديات التي تواجهها عملية التحول النمو ال�سريع جلانب اخل�صوم الإ�سالمية من ميزانية البنك .ويق�صد
باخل�صوم الإ�سالمية احل�سابات اجلارية وح�سابات اال�ستثمار التي يتلقاها البنك بناء على عقود �شرعية .ومن
املعلوم �أن �أ�سا�سيات الإدارة امل�صرفية املواءمة بني الأ�صول واخل�صوم �إال �أن الإ�شكال يف مرحلة التحول عدم
وجود ا�ستخدامات لهذه الأموال بالقدر الذي ميكن �أن ي�ستوعب معدل النموذج يف اخل�صوم وذلك لأن عملية
تطوير املنتجات و�إعداد الإجراءات وبخا�صة ما يتعلق ب�إدارة املخاطر يف عملية توليد الأ�صول ال ت�ستطيع مواكبة
معدل النمو يف اخل�صوم .فيعاين البنك مما ي�سمى بال�سيولة الفائ�ضة.
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وال يخفى �أن فر�ص ا�ستخدام هذه ال�سيولة الفائ�ضة متوافرة يف املعامالت التقليدية �إال �أن البنك ال ي�ستطيع
ا�ستخدام الأموال التي تلقاها من عمالئه يف ح�سابات �شرعية ،ا�ستخدامها يف متويالت على �أ�سا�س الفائدة �أو
ا�ستثمارات يف �أوراق مالية تقليدية وقد اجتهت الهيئات ال�شرعية مبا فيها هيئة بنك اجلزيرة �إىل منع ا�ستخدام
هذه الأموال حتى لو كانت يف ح�سابات جارية يف ا�ستثمارات تقليدية ،ومل يقبل ادعاء البع�ض �أن احل�سابات
اجلارية ملا كانت على �سبيل القر�ض و�إن القر�ض متليك املال للمقرت�ض ومن ثم ف�إن للبنك �أن ي�ستخدمها كيفما
�شاء واجتهت �إىل �أن مثل ذلك هو تعاون على الإثم والعدوان ال يتقبله �أ�صحاب احل�سابات ومن ثم منعته هذه
الهيئات .الإ�شكال يف امل�س�ألة هو تهديد ربحية البنك وت�ضجر الإدارة من �أن القر�ض تفوت على امل�صرف .ولذلك
ما مل يكن لدى الإدارة العليا و�أهم من ذلك مالك امل�صرف ،االلتزام التام بالتحول.
 -3تطوير املنتجات:
كان التحدي الأكرب يف عملية التحول هو تطوير املنتجات البديلة ملنتجات امل�صرفية التقليدية .من �أهم املبادئ
التي قامت عليها عملية التحول �ضرورة ابتكار منتجـ ـ ــات م�صرفية جتمع ال�صفات التالية:
� -1أنها بديل ذا كفاءة للمنتجات امل�صرفية التقليدية مبعنى �أنها تنه�ض بنف�س الوظيفة التي اعتاد عليها عمالء
امل�صارف والتي ي�ستطيع بنك اجلزيرة �أن يناف�س بها البنوك التقليدية وتقدم نف�س م�ستوى اخلدمة للعمالء عند
نف�س التكاليف �أو قريب ًا منها .و�أن تكون �ضمن نطاق احلالل واملباح جتيزها الهيئة ال�شرعية ويف نف�س الوقت
تكون بحيث ميكن للعمالء فهمها وللموظفني القدرة على �شرحها للعمالء ب ـ ــطريقة مقنعة .وهـ ـ ــذا حتدٍ ال ي�ستهان
به.
 -2من اجلهة الأخرى �أن تكون هذه املنتجات عند نف�س املخاطر للبديل التقليدي .ذلك �أن البنك ال ميكن له �أن
يقدم منتجات �أو خدمات ويطرحها للجمهور �إال بعد موافقة اجلهات الإ�شرافية التي يهمها يف املقام الأول �أن ال
يتحمل البنك يف عملية التحول �أي خماطر غري مربرة ال بد �أن تكون املنتجات املبتكرة عند نف�س م�ستوى املخاطر
وم�صممة بطريقة ت�ستطيع اجلهة الإ�شرافية قيا�س خماطرها والت�أكد من حتقق هذا ال�شرط.
� -3أن ال يتطلب ت�صميم �أو طرح هذه املنتجات �إىل تعديل القوانني �أو اللوائح �أو الأنظمة القائمة لأن دون ذلك
خرط القتاد .ولذلك يجب �أن يتحقق هذا الهدف �ضمن الإطار املتاح والبنية القانونية املوجودة والتي بطبيعتها
�إرث تقليدي.
ومع ذلك فقد جنح بنك اجلزيرة يف �أن يكون بنك ًا رائد ًا .فمع �صغر حجم البنك �إال �أنه كبري يف �إجنازاته يف هذا
املجال بل �إن عدد ًا من املنتجات التي تعد اليوم جزء ًا �أ�سا�سي ًا من قائمة منتجات امل�صارف الإ�سالمية تعود �إىل
هذا البنك الرائد مثال ذلك �إيجاد البديل للح�سابات امل�ؤجلة بالإ�ضافة �إىل عدد من املنتجات اال�ستثمارية ومنتجات
اخلزينة.
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اخلامتة:
لقد بد�أت عالقتي ببنك اجلزيرة منذ بداية التفكري يف عملية التحول و�سعدت ب�أن �أكون جزء ًا ممن �ساهم و�إن كانت
م�ساهمة متوا�ضعة يف توجيه هذا البنك نحو التحول الكامل �إىل امل�صرفية الإ�سالمية .وال �شك �أن يف ما وقع
يف بنك اجلزيرة (الذي قررنا �أن ال ن�سميه جتربة) الكثري من العرب والدرو�س التي ال تتوقف على م�س�ألة حتول
م�ؤ�س�سة م�صرفية من امل�صرفية التقليدية �إىل امل�صرفية الإ�سالمية فح�سب ،بل �إن فيها درو�س ًا ميكن اال�ستفادة
منها يف كل عملية تغيري على م�ستوى املجتمع وذلك هو منهج التدرج والأخذ بالي�سر الذي هو �سمة �شريعتنا
الغراء والرتكيز على الهدف النهائي وال�صورة الكلية واالعتقاد اجلازم �أن ال�شريعة ما �سدت باب ًا للحرام �إال
فتحت �أبواب ًا للمباح واحلالل فما �أحوجنا �إىل �إمعان النظر وح�سن الفهم لأحكام ال�شريعة مقا�صدها العامة.
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تخ�ص�ص االقت�صاد الإ�سالمي يف اجلامعات
الن�ش�أة والعوائق واحللول املقرتحة من خالل جتربة جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية
ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر الدوحة الثالث املنعقد يف 2012 / 12 / 10م
�إعداد �أ.د .عيا�ض بن نامي ال�سلمي
مدير مركز التميز البحثي يف فقه الق�ضايا املعا�صرة

15

تخ�ص�ص االقت�صاد الإ�سالمي يف اجلامعات

املقدمه
احلمد لله وال�صالة وال�سالم على ر�سول الله و�آله ومن اهتدى بهداه �أما بعد:
ف�إنه على الرغم من قناعتي ب�أنني ل�ست الأن�سب ،وال الأقدر على تقدمي جتربة جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية يف تدري�س االقت�صاد الإ�سالمي لكنني �آثرت امل�شاركة يف هذا امل�ؤمتر نزو ًال عند رغبة القائمني
عليه ،و�آثرت �أن تكون م�شاركتي من خالل معا�صرتي لن�شوء هذا التخ�ص�ص واطالعي على خططه ومناهجه
والتعديالت التي طر�أت عليها ،وم�شاركتي يف تدري�س بع�ض املقررات الت�أ�صيلية التي احتوت عليها خطة ق�سم
االقت�صاد الإ�سالمي منذ ن�شوئه.ثم من خالل عملي يف مركزالتميزالبحثي يف فقه الق�ضايا املعا�صرة الذي �أن�شئ
منذ �أربع �سنوات بدعم من وزارة التعليم العايل ،حيث جعل املركز من املو�ضوعات التي يعنى بها املعامالت املالية
التي ت�شكل حمور الدرا�سات االقت�صادية الإ�سالمية ،ف�أ�شرف على البحوث ومولها ،وعقد لقاءات علمية يف
مو�ضوعات ذات �صلة باالقت�صاد الإ�سالمي ،ونظم ندوة عاملية حول تدري�س فقه الق�ضايا املعا�صرة يف اجلامعات
ال�سعودية وقارنها بغريها من ا جلامعات الإ�سالمية يف العامل.
وحيث �إن الورقة مقدمة يف م�ؤمترمتخ�ص�ص فال �أظنني بحاجة �إىل الكالم يف املقدمات وامل�صطلحات ولذا
ف�س�أق�صر ورقتي على ثالثة حماور هي:
1 .1تدري�س االقت�صاد الإ�سالمي يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
2 .2منهجية البحث يف االقت�صاد الإ�سالمي و�أثرها يف حتقيق هويته.
�3 .3أهم العوائق واحللول املقرتحة.
ويف هذا املقام يطيب يل �أن �أ�شكر اجلهة املنظمة لهذا امل�ؤمتر وجميع القائمني عليه و�أ�س�أل الله للمجتمعني التوفيق
حل�سن القول والعمل.
و�صلى الله و�سلم على نبينا حممد و�آله و�صحبه �أجمعني.

املبحث الأول
تدري�س االقت�صاد الإ�سالمي يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
بد�أت اجلامعات ال�سعودية بتدري�س مقرر با�سم االقت�صاد الإ�سالمي منذ ال�سبعينيات امليالدية ثم �أ�صبح ق�سما
علمي ًا يف عدد من اجلامعات ،وكان من �أقدمها جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية .وقد ن�ش�أ هذا الق�سم
ور�أيت الإقبال املتقطع النظري على هذا الق�سم ،حتى ا�ضطرت عمادة القبول والت�سجيل �إىل ا�شرتاط ن�سبة مرتفعة
لاللتحاق بهذا الق�سم ،ثم ا�شرتطت اجتياز املقابلة ال�شخ�صية ،كل ذلك ل�ضمان اختيار الأكف�أ.
ال�ضد .ف�أ�صبح الق�سم ال يلتحق به �إال من مل يح�صل على
وما هي �إال �سنوات قليلة حتى ر�أينا انقالب الو�ضع �إىل ّ
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قبول يف الأق�سام الأخرى ،وتناق�ص عدد الراغبني فيه حتى �أ�صبح ال يقبل فيه �إال العدد القليل.
وعند النظر يف �أ�سباب ذلك ميكن �أن نرجعها �إىل �سببني رئي�سني:
الأول� :شح الوظائف املخ�ص�صة خلريجي االقت�صاد الإ�سالمي وتفريق وزارة اخلدمة املدنية بني املتخ�ص�صني
يف االقت�صاد .واملتخ�ص�صني يف االقت�صاد الإ�سالمي ،وعدم الت�سوية بينهم .ويبدو �أن الذين خططوا لإن�شاء
هذا الق�سم مل ينظروا حلاجة �سوق العمل ،ومل يعولوا على التوظيف احلكومي طمع ًا يف ن�ش�أة م�ؤ�س�سات مالية
�إ�سالمية حتتاج خلريجي هذا الق�سم .وحيث مل يتحقق ذلك بالقدر الكافئ وجدت الدفعات التالية من اخلريجني
نف�سها تن�ضم �إىل ركب البطالة� ،أما الدفعة الأوىل فقد عني منها عدد من املعيدين الذين التحقوا بالدرا�سات العليا
يف الق�سم �أو يف خارج اململكة وح�صلوا على درجات عالية لكن يف تخ�ص�صات االقت�صاد �أو الإدارة العامة �أو
املحا�سبة �أو نحوها من التخ�ص�صات التي تدر�س يف الق�سم وتخدم تخ�ص�ص الق�سم ومل يتخ�ص�ص منهم يف
االقت�صاد الإ�سالمي �إال عدد ي�سري ال يتجاوزون �أ�صابع اليد الواحدة هم الذين رغبوا عن االبتعاث ودر�سوا يف
الق�سم نف�سه �أو يف �شعبة االقت�صاد الإ�سالمي يف جامعة �أم القري.
الثاين :عدم جناح الق�سم يف حتقيق هويته امل�ستقلة عن تخ�ص�ص الفقه وتخ�ص�ص االقت�صاد الو�ضعي.
وهذا ال�سبب رمبا ال يق ُّر به املعنيون يف الق�سم �آنذاك ،ويجعلون ال�سبب الوحيد هو حمدودية الوظائف ،وعدم
�إدخال االقت�صاد الإ�سالمي يف الوظائف امل�صنفة يف ديوان اخلدمة املدنية .ورمبا حملهم ذلك على تف�سري ذلك
بتف�سرية �أيديولوجية.
ولكن ب�صفتي مراقب ًا للو�ضع من اخلارج ف�إين �أعتقد �أن �إن�شاء الق�سم با�سم االقت�صاد الإ�سالمي رافقه �شيئ من
احلما�س واال�ستعجال الذي مل ميكن املخططني له من النظر �إىل حتقيق هوية م�ستقلة للق�سم.
ويف الدرا�سة التي قام بها الدكتور حممد بن ح�سن الزهراين من �شعبة االقت�صاد الإ�سالمي يف جامعة �أم القرى
تو�صل �إىل عدم جناح ال�شعبة يف حتقيق هوية لالقت�صاد الإ�سالمي لعدة �أ�سباب من �أهمها جتاذب تخ�ص�ص الفقه
وتخ�ص�ص االقت�صاد التقليدي لهذا التخ�ص�ص اجلديد نتيجة رغبة كل من �أ�ساتذة التخ�ص�صني يف �ضمه �إليه(((.
وهذا دفع بع�ض االقت�صاديني �إىل القول ب�أن االقت�صاد الإ�سالمي لي�س علم ًا م�ستق ًال وال تخ�ص�ص ًا خمتلف ًا،ولذا
حمدثة من فقه املعامالت املالية.
ف�إن الذين �أ�صروا على جعله علم ًا م�ستق ًال نحوا به املنحى الفقهي ،وجعلوه �صورة ّ
وقال �إن االقت�صاد الإ�سالمي هو بناء اقت�صادي يو�صف به اقت�صاد دولة �أو جمتمع(((.
و�أيا كان ال�سبب ف�إن الإقبال على الق�سم قد ت�ضاءل كثري ًا ومل يعد يلتحق به �إال من مل يجد قبو ًال يف الأق�سام
الأخرى.
((( ينظر بحث «ت�صور ت�أ�صيل االقت�صاد اال�سالمي لعلم االقت�صاد و�أثره يف امل�سرية العلمية ـ درا�سة تطبيقه على جتربة �شعبة الدرا�سات العليا يف كلية ال�شريعة بجامعة ام
القرى �ضمن بحوث امل�ؤمتر الثالث لالقت�صاد اال�سالم يف جامعة ام القرى �سنة 1428هـ.
((( د� .صالح ال�سلطان ،االقت�صاد الإ�سالمي بناء ال تخ�ص�ص ،مقال من�شور يف جريدة االقت�صاد ال�سعودية �سنة 2009م
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وهذا دفع امل�س�ؤولني يف اجلامعة �إىل تغيري ا�سم الق�سم �إىل « االقت�صاد والعلوم الإدارية « وتغيري خطته
الدرا�سية عام 1420هـ وطبقت اخلطة اجلديدة عام 1422هـ 1423 -هـ .ثم نقل الق�سم من كلية ال�شريعة ومت
تغيري ا�سمه وتطويره �إىل كلية جديدة با�سم كلية االقت�صاد والعلوم الإدارية .ت�ضم خم�سة �أق�سام هي:
�إدارة الأعمال ـ املحا�سبة ـ االقت�صاد ـ التمويل و اال�ستثمار ـ الأعمال امل�صرفية ،وذلك يف عام 1427هـ ويف ذلك
اعرتاف �ضمني.
ومنذ ذلك الوقت زاد الإقبال على �أق�سام الكلية زيادة كبرية.
والناظر يف مقررات ق�سم االقت�صاد الإ�سالمي عند �إن�شائه ملحق رقم ( �أ ) يدرك �أن جميع املقررات ال يحمل منها
ا�سم االقت�صاد الإ�سالمي �سوى مقررين هما:
1 .1االقت�صاد الإ�سالمي ( نظرية )  3وحدات يف امل�ستوى ال�سابع.
2 .2االقت�صاد الإ�سالمي حلقة بحث  3وحدات امل�ستوى الثامن.
بل لي�س هناك مقررات يف الفقه املايل �سوى مقرر املالية العامة والنظام املايل الإ�سالمي يف  3وحدات ،وما
عدا ذلك هي �إما مقررات �شرعية �أو عربية �أو اقت�صادية بحتة ،ولكن املطلع على تو�صيفها يجد فيها ربط ًا بقواعد
ال�شريعة ومبادئها العامة كلما �أمكن ذلك.
و�أما اخلطة الثانية بعد التعديل الأول فهي تختلف عن �سابقتها يف زيادة مقررات من املعامالت املالية هي:
حق امللكية يف الإ�سالم ،وعقود االرتفاق ،وعقود املعاو�ضات ،وعقود اال�ستيثاق ،وال�شركات يف الفقه
الإ�سالمي،والنظام املايل يف اال�سالم ( ملحق رقم ب).
ويف اخلطة الثالثة ملحق (ج) بقيت عقود املعاو�ضات ودجمت عقود اال�ستيثاق واالرتفاق يف مقرر واحد ،وبقيت
ال�شركات يف االقت�صاد الإ�سالمي ،بدل ال�شركات يف الفقه الإ�سالمي وبقي مقرر النظام املايل الإ�سالمي وحذف
ماعداه.
وقد قام ثالثة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الق�سم بدرا�سة جتربة الق�سم منذ عام 1399هـ ـ 1424هـ يف بحث قدم
للم�ؤمتر العاملي الثالث لالقت�صاد الإ�سالمي املنعقد بجامعة �أم القرى .وهي درا�سة و�صفية اعرتف معدوها ب�أنهم
مل يتبعوا فيها املعايري املتبعة يف تقومي الأق�سام العلمية واعتذروا عن ذلك ب�أمرين.
الأول :عدم توافر معلومات عن الأق�سام املماثلة ملقارنة الق�سم بها.
الثاين :رغبتهم يف �أن يكون التقومي �صادر ًا من جهة حمايدة ال من �أ�ساتذة الق�سم ،فقالوا ويدرك معدو هذه
الورقة �أهمية منهجية التقومي با�ستخدام معايري متفق عليها يف جمال تقومي الأق�سام العلمية املعتمدة ملقارنة �أداء
الق�سم بالأق�سام املناظرة .وقد حال دون اتباع هذه املنهجية �سببان:
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الأول :عدم توافر معلومات كافية عن الأق�سام املناظرة متكن من ا�ستخدام هذه املنهجية يف الوقت احلا�ضر.
الثاين :هو �أن م�صداقية التقومي تنبع من �صدوره من جهة م�ستقلة وحمايدة (((.
وما ذكروه �صحيح ،ولذا فقد قارنت هذا الق�سم بق�سم االقت�صاد الإ�سالمي يف جامعة �أم درمان املن�ش�أ �سنة
1975م �أي قبل هذا الق�سم ب�أربع �سنوات تقريب ًا معتمد ًا على درا�سة قدمها الدكتور عز الدين مالك الطيب من
جامعة �أم درمان نف�سها ،ومن ذات الق�سم .وهي درا�سة مقدمة يف امل�ؤمتر العاملي الثالث لالقت�صاد الإ�سالمي
املنعقد بجامعة �أم القرى بعنوان « تقومي مناهج �أق�سام االقت�صاد الإ�سالمي باجلامعات واملعاهد العليا ال�سودانية
بالرتكيز على منهج االقت�صاد الكلي «.
وقد هدفت الدرا�سة �إىل و�صف الواقع يف جامعات �أم درمان والقر�آن الكرمي ،ووادي النيل ،و�ستار ،وغرب
ُكردفان واملعهد العايل للدرا�سات امل�صرفية واملالية ،كما هدفت لو�ضع ت�صور لتطوير مناهج االقت�صاد الإ�سالمي.
وكان من نتائج الدرا�سة:
1 .1عدم حتديد هوية ومنهج االقت�صاد الإ�سالمي.
2 .2ق�صور منهج العلوم ال�شرعية وعدم فعالية حمتواها.
3 .3عدم املزج اجليد بني العلوم ال�شرعية والعلوم االقت�صادية.
4 .4عدم مواكبة املنهج للتطورات النظرية والتطبيقية يف جمال االقت�صاد الإ�سالمي
�5 .5ضعف �إ�سهامات االقت�صاد الإ�سالمي يف جمال النظرية االقت�صادية.
وعزا الباحث ذلك �إىل �سيطرة �أ�ساتذة العلوم ال�شرعية على تدري�س مواد االقت�صاد الإ�سالمي ،وعزوف
املتخ�ص�صني يف االقت�صاد عن التدري�س يف الق�سم لتدين الأجور وندرة املراجع االقت�صادية.
وباملقارنة يتبني يل:
�أن امل�شكالت التي تعاين منها �أق�سام االقت�صاد اال�سالمي يف جامعات ال�سودان تتطابق مع امل�شكالت التي عانى
منها ق�سم االقت�صاد الإ�سالمي يف جامعة الإمام �إىل حد كبري.
و�أما الأ�سباب التي ذكرها الدكتور عز الدين مالك ،فال �أجدها ظاهرة يف جامعة الإمام ،وذلك لأنه ال توجد
�سيطرة لأ�ساتذة ال�شريعة على تدري�س مقررات ق�سم االقت�صاد كما تبني من العر�ض ،لأن املقررات امل�سندة لق�سم
الفقه و�أ�صوله هي مقررات مكملة ولي�ست من التخ�ص�ص يف ال�صميم .واملقررات التي ي�شرتك فيها االقت�صاد
وال�شريعة لي�س لها ظهور كبري يف اخلطة الأوىل وال يف اخلطة الثانية.
((( جتربة ق�سم االقت�صاد يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية خالل ربع قرن للدكتور حممد ال�سحيباين وزميليه �ص � 7ضمن بحوث امل�ؤمتر العاملي الثالث
لالقت�صاد اال�سالمي بجامعة �أم القرى.
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و�أما عزوف �أ�ساتذة االقت�صاد عن التدري�س يف الق�سم فهو غري منطبق على جامعة الإمام ،لأن �أ�ساتذة الق�سم
كانوا يحظون بالتقدير املعنوي واملادي وكثري منهم ا�ستعانت به البنوك وامل�صارف ليكون م�ست�شار ًا لها للتحول
�إىل ال�صريفة الإ�سالمية فجمع بني التدري�س والعمل اجلزئي يف امل�صارف.
ولذا ف�إين �أعزو امل�شكالت التي حدت بالق�سم �إىل تغيري خطته وتخليه عن ا�سمه ال�سابق �إىل م�شكالت معرفية
ووظيفية فح�سب ،و�س�أتعر�ض لها يف املبحث الثالث.
وعلى �أي حال يبدو �أن املعنيني بق�سم االقت�صاد الإ�سالمي يف جامعة الإمام و�صلوا �إىل قناعة ب�ضرورة االكتفاء
مبعرفة ما يتم�شى مع الإ�سالم وتعاليمه من الأمناط االقت�صادية احلديثة ،وتقومي ما فيها من انحراف ،والرتكيز
على املعامالت امل�صرفية ،لأنها متثل اجلزء الأكرب من املعامالت املالية التي يدخلها الربا ،ويظهر الفرق فيها بني
النظرة الإ�سالمية والنظرة املادية للمال وتنميته وا�ستثماره ،ولذا ف�إن الكلية اجلديدة يف جامعة الإمام مل حتو
ق�سم ًا با�سم االقت�صاد الإ�سالمي ،و�إمنا حوت ق�سم ًا با�سم االقت�صاد ،وق�سم ًا با�سم التمويل واال�ستثمار ،و�آخر
با�سم الأعمال امل�صرفية� ،إ�ضافة �إىل ق�سمي املحا�سبة والإدارة.
والذين يتولون التدري�س يف هذه الأق�سام غالبهم من احلا�صلني على درجاتهم العلمية يف االقت�صاد من جامعات
�أمريكية و�أوروبية� ،أو يف التخ�ص�صات التي تخدم االقت�صاد كالإدارة واملحا�سبة.
واملقررات ال�شرعية التي تدر�س يف الق�سم بع�ضها من مقررات الإعداد العام املعروفة مبتطلبات اجلامعة ،وقليل
منها يف الفقه املايل �أو يف �أ�صول الفقه والقواعد الفقهية ،ويتوالها �أ�ساتذة الفقه و�أ�صوله.
ويف الندوة التي عقدها مركز التميز البحثي يف فقه الق�ضايا املعا�صرة و�صلنا �إىل نتيجة مفادها� :أن تدري�س
فقه املعامالت املالية املعا�صرة يف كلية ال�شريعة قد ل ّبى كثري ًا من احتياجات امل�ؤ�س�سات امل�صرفية يف اململكة،
وقام بعبء كبري من الوظيفة التي كانوا ي�ؤملون �أن تقوم بها �أق�سام االقت�صاد الإ�سالمي ،فاملو�ضوعات التي
تدر�س،واملو�ضوعات التي تقدم فيها الأطروحات العلمية يف ق�سم الفقه ركزت كثري ًا على املعامالت امل�صرفية
وعقود اال�ستثمار ،و�أو�ضحت موقف ال�شريعة الإ�سالمية من �أكرث املعامالت التي جترى يف امل�ؤ�س�سات املالية يف
العامل الإ�سالمي كما يت�ضح من الر�سائل املعدة يف فقه املعامالت املالية(((.
و�أما ق�سم االقت�صاد يف الكلية اجلديدة فاكتفى القائمون عليه ب�إعطاء الطالب جملة من القيم الإ�سالمية عن
طريق بع�ض املقررات التي تبني �أخالقية املعامالت املالية يف الإ�سالم ،وحتذّر من �آفات الربا ،والغ�ش ،والغرر،
والتبذير والإ�سراف� ،إ�ضافة �إىل بيان �أحكام بع�ض املعامالت املالية يف امل�صارف وال�شركات .وهذه القيم
والأحكام ال�شرعية من �أهم ما ينبغي للم�سلم �أن يعرفه ويلتزم به لكن ال ميكن �أن نزعم �أنها حتدد هوية م�ستقلة
لالقت�صاد الإ�سالمي ،تختلف عن هوية االقت�صاد الو�ضعي ،وال ت�ؤ�س�س لنظرية منفردة ومتميزة.
((( ينظر العمراين  ,عبد الله  ,تدري�س فقه املعامالت املالية املعا�صرة الواقع وا�ست�شراق امل�ستقبل كلية ال�شريعة �أمنوذج ًا من ال�سجل العلمي لندوة « تدري�س فقه الق�ضايا
املعا�صرة يف اجلامعات ال�سعودية  ,ن�شر مركز التميز البحثي يف فقه الق�ضايا املعا�صرة  ,جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية �سنة 1433هـ
20

تخ�ص�ص االقت�صاد الإ�سالمي يف اجلامعات

املبحث الثاين
منهجية البحث يف االقت�صاد الإ�سالمي و�أثرها يف حتقيق هويته
ال �شك �أن العلم تت�ضح هويته ،وتعرف ماهيته حينما تكون غايته وا�ضحة واملنهجية امل�ؤدية �إليها جلية ،ومو�ضوعه
ال ي�شتبه بغريه و�إن �أ�شبهه يف بع�ض اخل�صائ�ص.
والبحوث امل�صنفة يف االقت�صاد الإ�سالمي جندها على نوعني:
النوع الأول :بحوث يف فقه املعامالت املالية تنحو منحى ع�صري ًا ،وتقرب الفقه من الواقع الذي يعي�شه النا�س
ويتعاملون به ،وتركز على و�صف ما هو موجود يف امل�صارف وامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ،وبيان حكمه ال�شرعي
من خالل ت�شبيهه باملعامالت املوجودة يف الرتاث الفقهي� ،سواء �أكانت حمرمة �أم جائزة.
ثم اقرتاح �إ�صالح ما يقبل الإ�صالح منها ليوافق ال�صور اجلائزة ،ويخالف ال�صور املمنوعة ولو يف ال�صورة
اخلارجية .والغالب �أن البحث يف هذه امل�سائل يعقب الفتوى ،وال يتقدمها ،مما يجعله يف الأعم الأغلب م�ؤيد ًا �أو
مف�ص ًال ملا جاء جمم ًال يف فتاوى الهيئات العلمية� ،أو م�صحح ًا لبع�ض الفتاوى ال�صادرة من الأفراد.
وهذا املنهج مقبول يف �أق�سام الفقه املقارن وله �آثار مهمة يف تقريب الفقه للواقع ،ولكن ال ميكن �أن جنعله منهج ًا
للبحث يف االقت�صاد الإ�سالمي ،و�إمنا هو بحث فقهي يف املعامالت املالية .ومن �أمثلته:
1 .1البطاقات امل�صرفية و�أحكامها.
2 .2ال�شخ�صية احلكمية لل�شركات املعا�صرة.
3 .3املتاجرة بالهام�ش يف الأ�سواق.
4 .4الأوراق النقدية.
5 .5احلوالة امل�صرفية

(((

والنوع الثاين البحوث التي �سجلت يف �أطروحات ور�سائل علمية يف �أق�سام االقت�صاد الإ�سالمي ،وهي على
�أنواع �أي�ض ًا ،فمنها :ما ال ت�ستطيع �أن متيز انتماءه لق�سم الفقه �أو لق�سم االقت�صاد �إال مما يذكره الباحث على
غالف الر�سالة .ومن �أمثلتها:
1 .1االحتكار وموقف الت�شريع الإ�سالمي منه.
�2 .2شركة اال�ستثمار الإ�سالمية.

((( دليل الر�سائل يف كلية ال�شريعة  -جامعة الإمام  -ق�سم الفقه
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3 .3عمل �شركات اال�ستثمار يف ال�سوق العاملية

(((

4 .4الزكاة وتطبيقاتها العلمية املعا�صرة و�آثارها االقت�صادية.
�5 .5إحياء الأر�ض املوات بني النظرية والتطبيق.
6 .6التطبيقات املعا�صرة لعقد امل�ساقاة واملزارعة(((.
وهذا النوع من البحوث له �أثر يف تعزيز القيم الإ�سالمية يف املتاجرة والبعد عن �آفات االقت�صاد من الربا والغرر
والإ�سراف ،وخل ّو املعامالت امل�صرفية من كثري من املخالفات التي ميكن جتنبها مع بقاء املعاملة من حيث اجلوهر
كما هي.
ومنها :ما روعي يف عناوينها ظهور اجلانب االقت�صادي ،مثل:
�أ -التقلبات يف قيمة النقود يف االقت�صاد الإ�سالمي.
ب  -املحافظة على البيئة و�أثرها على املوارد االقت�صادية يف االقت�صاد الإ�سالمي.
جـ  -املوازنة العامة يف االقت�صاد الإ�سالمي.
د -اجلانب النظري لدالة اال�ستثمار يف االقت�صاد الإ�سالمية.
وهذه عناوين ر�سائل نوق�شت يف ق�سم االقت�صاد الإ�سالمي بجامعة الإمام قبل تغيري ا�سمه.
وال �شك �أن مثل هذه العناوين توحي ب�أنها يف �صلب هذا التخ�ص�ص اجلديد� ،أما م�ضمونها فال �أ�ستطيع احلكم
عليه ،ولكنها ال تكفي لت�أ�سي�س نظرية اقت�صادية �إ�سالمية كاملة ملا يلحظ من تبعيتها ملا يف االقت�صاد الو�ضعي
وانطالقها من م�صطلحاته ،مما يوحي ب�أنها ال تنطلق من هوية م�ستقلة كما يقول الدكتور حممد ح�سن الزهراين
يف بحثه املقدم للم�ؤمتر الثالث لالقت�صاد الإ�سالمي مبكة املكرمة (((.
املبحث الثالث
العوائق واحللول املقرتحة
املت�أمل يف ن�ش�أة العلوم واملعارف يدرك �أنها ال تن�ش�أ من فراغ وال تولد مكتملة ،و�إمنا تكون بدايتها حماكاة لعلم
�آخر �أو حماولة لإي�ضاح عالقات جمهولة بني علمني �أو �أكرث ،ثم تت�ضح مالمح العلم اجلديد بعد تراكمات معرفية
وحماوالت جتديد و�إ�ضافة ينتقل بعدها الباحثون �إىل االعرتاف بالعلم اجلديد ،وحتديد هويته ،ومو�ضوعه،
وغايته ،والعلوم التي ي�ستمد منها ،ومنهجية البحث فيه.وكثريا ما يعرت�ض ذلك عوائق تبطئ االعرتاف بالعلم،
((( خلف النمري وزمياله ،م�ستخل�ص ر�سائل االقت�صاد الإ�سالمي بجامعة �أم القرى من 1424-1413هـ  -موقع اجلامعة.
((( موقع مو�سوعة االقت�صاد والتمويل الإ�سالمي على �شبكة املعلومات.
((( ينظر البحث املذكور �ضمن بحوث امل�ؤمتر الثالث لالقت�صاد اال�سالمي بجامعة �أم القرى.
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�أو تقلل من الإقبال على درا�سته وتدري�سه.
وعلم االقت�صاد الإ�سالمي لي�س ا�ستثناء من هذه ال�سنن املجتمعية يف ت�أريخ العلوم ،فقد ن�ش�أ حماكاة لالقت�صاد
الو�ضعي مع تو�سيع دائرة الفروق بني العلمني �أحيان ًا وت�ضييقها �أحيان ًا �أخرى ،وكان الباحثون الأوائل قد اكتفوا
ببيان الفوارق بني نوعني من االقت�صاد ،كل منهما يقوم على مبادئ فل�سفية ،وقيم �أخالقية ،تكون جلية وا�ضحة
يف وقت �أو جمتمع �إىل درجة التباين بينهما ،وتكون خفية يف وقت �أو يف جمتمع �آخر �إىل درجة التطابق.
وال �شك �أن هناك كثريا من العوائق التي حتد من ا�ستقاللية علم االقت�صاد الإ�سالمي وحتد من الإقبال على
درا�سته وتدري�سه يف اجلامعات ينبغي �أن ي�سعى هذا امل�ؤمتر يف ت�شخي�صها وتذليلها� ،أذكر �أهمها فيما يلي:
 .1طبيعة العلوم الإن�سانية �أو االجتماعية :ف�إنها تتناول مو�ضوع ًا متقلب ًا متغري ًا هو �سلوك املجتمع ،وهو
مو�ضوع لي�س من ال�سهل �ضبطه والتقعيد له ،وما وجد من نظريات يف هذا ال�ش�أن قد تكون مت�أثرة باملجتمع
الذي ن�ش�أت فيه واملعتقدات التي يدين بها ،والقناعات ال�سائدة بني �أهله.
وهذا يجعل الباحث احلذر يرتدد يف احلكم على �أي جمموعة من املعارف املتجان�سة يف الهدف واملو�ضوع بكونها
علم ًا م�ستق ًال� ،أو فرع ًا من علم �آخر� ،أو �صورة من التطبيق العملي لبع�ض العلوم.
وهذا يف�سر لنا اختالف الباحثني يف عد االقت�صاد الإ�سالمي علم ًا م�ستق ًال ،فمن نظر �إىل اختالفه عن االقت�صاد
الو�ضعي يف فل�سفته ومنطلقاته و�أهدافه �أحيان ًا مل يرتدد يف عده علم ًا م�ستق ًال.
ومن نظر �إىل التقارب والت�شابه بينه وبني االقت�صاد الو�ضعي يف جمال الدرا�سة ويف الأدوات امل�ستعملة يف
القيا�س ،والتقارب بينهما يف الأهداف العامة �أنكر كونه علم ًا م�ستق ًال.
ولذا جند الدكتور حممد �أن�س الزرقا يكتب بحث ًا يف « حتقيق �إ�سالمية علم االقت�صاد :املفهوم واملنهج « يبني لنا
فيه العالقة بني علم االقت�صاد الإ�سالمي وعلم االقت�صاد الو�ضعي ،والعالقة بينه وبني الفقه الإ�سالمي يف حماولة
جيدة لتحقيق �صحة الت�سمية((( .وجند الدكتور منذر قحف يكتب لنا بحث ًا بعنوان « االقت�صاد الإ�سالمي علم ًا
ونظام ًا « ليتحدث عن املالمح العامة لالقت�صاد الإ�سالمي من حيث بنائه على الت�صور الإ�سالمي للكون واحلياة،
ومن حيث كونه حتلي ًال اقت�صادي ًا يف�سر �سلوك الإن�سان يف ن�شاطه الإنتاجي ،واال�ستهالكي ،والتوزيعي ،وت�أثره
باملبادئ الإ�سالمية ،والقيم الدينية ،ليدعو �إىل دمج القيم الأخالقية يف علم االقت�صاد ليكون �أكرث �إن�سانية و�أكرث
التزام ًا مببادئ العدالة والإن�صاف وال�صدق(((.
ويف املقابل جند هناك من ي�شكك يف ت�سمية هذه املعارف با�سم جديد وي�صر على �أنها ال ترقى لذلك،بل هي
�صورة من �صور االقت�صاد الو�ضعي كما نقلت �سابقا(((.
((( ينظر البحث املذكور يف جملة جامعة امللك عبدالعزيز �سنة 1410هـ.
((( ينظر البحث املذكور يف موقع مو�سوعة االقت�صاد والتمويل الإ�سالمي وموقع الدكتور منذر قحف.
((( ينظر �ص  4من هذه الورقة.
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ويف تقديري �أن الإ�شكال املتمثل يف ا�ستقاللية علم االقت�صاد الإ�سالمي ،واخلالف حول �صحة الت�سمية ينبغي
�أن ال ت�شغلنا عن الهدف الأ�سا�س من �إن�شاء الأق�سام العلمية ،وت�أليف الكتب واملقررات الدرا�سية ،وو�ضع اخلطط
لإيجاد اقت�صاد من�ضبط ب�ضوابط ال�شرع ،منطلق من م�سلماته ،ي�ست�ضيء بنور القر�آن وال�سنة ،ويهتدي بهدي
�سلف الأمة ،يف نظرته للإنتاج واال�ستهالك والتوزيع .ويف الوقت نف�سه ال ُيغفل اال�ستفادة من نظريات االقت�صاد
الو�ضعي يف تف�سري الظواهر االقت�صادية لأننا ما زلنا حما�صرين باقت�صادات ر�أ�سمالية ال ميكن �أن تخ�ضع
ملقيا�س �إ�سالمي جديد ،كما يجب �أن ال ن�ست�سلم لتلك التف�سريات وجنعلها حتمية قطعية ،بل جنتهد ملدافعة نتائجها
م�ستعينني بالله ثم باملحاولة امل�ستمرة لتغيري ال�سلوك االقت�صادي مبا يتنا�سب مع قواعد ال�شريعة ومقا�صدها
وا�ستغالل الفر�ص التي تبدو حني ي�صاب االقت�صاد العاملي بالك�ساد و�ضعف النمو �أو ب�شيء من الهزات
االقت�صادية كالتي حدثت يف ال�سنوات الأخرية ودفعت بع�ض �أقطاب االقت�صاد ينادون بتطبيق قواعد ال�شريعة
يف االقت�صاد.
وقد يكون من املفيد بعد �أكرث من ثلث قرن �أن ال يزعجنا ما يقال من عدم وجود علم اقت�صاد �إ�سالمي ،وال نن�شغل
باجلواب عن هذا الإ�شكال عن الهدف الرئي�س وهو ت�أ�صيل العلوم االجتماعية والأخذ مبا يتم�شى مع الإ�سالم
منها وت�صحيح ما يتعار�ض معه �أو رف�ضه بالكلية.
 .2التبعية لالقت�صاد الو�ضعي:
من امل�شكالت التي يعاين منها االقت�صاد الإ�سالمي التبعية لالقت�صاد الو�ضعي وللر�أ�س مايل منه على وجه
اخل�صو�ص.
فالبحوث والدرا�سات التي تخرج اليوم بعدما �أنتجها جيل الرواد هي جمرد متابعة وحماكاة لالقت�صاد الو�ضعي،
ف�إذا �أخذنا جانب الأعمال امل�صرفية ال نكاد جند اهتمام ًا مبنتجات م�صرفية �أو ا�ستثمارية جديدة ،و�إمنا هي
ا�ستن�ساخ ملا يوجد يف �أوربا و�أمريكا وغريها من الدول غري الإ�سالمية وحماولة �إجراء بع�ض التعديالت الي�سرية
عليه التي تغري �شكله اخلارجي ولكنها ال تغري جوهره ومق�صده فاملعامالت امل�صرفية التمويلية حتولت يف
االقت�صاد الإ�سالمي من القر�ض بفوائد ،وهو ربا �صريح �إىل التو ّرق ّ
املنظم الذي ال يختلف يف جوهره عن الربا
حتى �إن عامة النا�س مازالوا ي�سمون التورق قر�ض ًا فيقول �أحدهم� :أخذت قر�ض ًا من بنك كذا ف�إذا ا�ستف�سرت منه
�إذا به قد ا�شرتى �سلعة من البنك ووكله يف بيعها ومل يرها و�إمنا وقع الأوراق وقدم بع�ض الوثائق ثم وجد املبلغ
املطلوب يف ح�سابه .وهي معاملة ي�سمونها التورق وي�أخذون من الرتاث الفقهي ما يدل على جوازها.
وال �أدري كيف ميكن �أن نقنع النا�س ب�أ�ضرار الربا وف�ساده ونحن نبيح لهم ما ي�شبهه يف حقيقته ،و�إن اختلف
عنه يف �شكله اخلارجي.
�إن عجز االقت�صاديني الإ�سالميني عن �إيجاد �صورة خمتلفة متام ًا عن القرو�ض الربوية يجعل النا�س ي�ست�سهلون
الربا ويبقون عليه يف م�صارفهم ومعامالتهم.
وهذه التبعية ال ميكن حلها �إال ب�إظهار مقا�صد ال�شارع يف املعامالت املالية ومقا�صدها من حترمي الربا ،والغرر،
واالعرتاف ب�أن ما يجري العمل به يف امل�صارف الإ�سالمية يجب �أن يكون عالج ًا مرحلي ًا ،ولي�س ح ًال دائم ًا ميثل
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نظرة الإ�سالم،وروح ال�شريعة التي جاءت رحمة للعاملني.
وهذه التبعية �سرت عدواها �إىل �أق�سام الفقه الإ�سالمي ور�أينا من يجتهد يف البحث عن �صور من املعامالت التي
�أجازها بع�ض الفقهاء يف بع�ض املذاهب ليجعلها �أ�ص ًال يرجع �إليه يف �إباحة معامالت موجودة يف البنوك الربوية.
 .3قلة املراجع:
يرى بع�ض الباحثني �أن من عوائق تدري�س االقت�صاد قلة املراجع املتخ�ص�صة وال �شك �أن كرثة امل�ؤلفات والبحوث
ترثي العلم وتتيح للدار�س الإحاطة بجمع مو�ضوعاته واال�ستناد �إىل ركن قوي يتمثل يف علماء لهم وزنهم يف
املجتمع وثقلهم يف ميزان العلم.
ويف ظني �أن امل�شكلة لي�ست يف قلة ما كتب بقدر ما هي يف الثقة فيما كتب من م�ؤلفات ،فاجلانب االقت�صادي من
حياة النا�س له �أهمية كبرية ،فعلى �صعيد ال�سيا�سات االقت�صادية يف الدول الإ�سالمية وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية
الكربى لي�س من ال�سهل تخليهم عن االقت�صاد الذي تتبعه الدول العظمى ،ما مل تكن لديهم �ضمانات �أكيدة
بنجاحه وتفوقه .وبالن�سبة للفرد يف املجتمع امل�سلم لي�س من ال�سهل ت�سليم قياده وزمامه القت�صادي لديه ثقافة
فقهية ،وال حلافظ فقه لديه ثقافة اقت�صادية.
ولذا فلعل من املهم �أن تكون مقررات االقت�صاد الإ�سالمي م�ؤلفة من قبل جلان علمية متخ�ص�صة ،جتمع بني الفقه
والتخ�ص�ص االقت�صادي لتكون الثقة فيها �أكرب.
 .4التباين بني �صنفني ممن ينت�سبون لالقت�صاد الإ�سالمي هما:
�أ -الفقهاء الذين كتبوا يف مو�ضوعات م�صرفية ومتويلية بلغة الفقه وانتهوا �إىل احلكم باحلل �أو احلرمة يف
املعامالت التي تناولوها بالبحث.
ب  -االقت�صاديون الذين ا�ستوردوا مقايي�س و�أدوات بحث ونظريات �أنتجها علماء غري م�سلمني ليطبقوها على
معامالت موجودة يف الفقه الإ�سالمي.
وجاء نتاج ه�ؤالء و�أولئك خمتلف ًا يف منهجيته وطريقة عر�ضه ولغته ،فتلقاه التالميذ بو�صفه اقت�صاد ًا �إ�سالمي ًا
ف�أحدث عندهم �شيئ ًا من الت�شوي�ش يف الت�صور ،وولد خل ًال يف املنهجية التي يجب �أن يكت�سبوها من درا�ستهم
اجلامعية.
وهذه م�شكلة كبرية تنتج لنا ثقافة بر�أ�سني خمتلفني �أحدهما يرتدي عمامة الفقيه والآخر يعتمر قبعة االقت�صادي.
واحلل املقرتح لهذه امل�شكلة يكمن يف مزج التخ�ص�صني مع ًا ،وهو ال يح�صل �إال من فقيه متكن يف علم الفقه
الإ�سالمي ،ثم �شرع يف درا�سة االقت�صاد درا�سة متخ�ص�صة فجمع بني التخ�ص�صني ،ثم �أوتي قدرة على الإبداع
مبزج املعارف احلا�صلة له يف �شكل جديد من الفقه االقت�صادي �أو االقت�صاد الفقهي ،ليتمكن بعد ذلك من ت�أليف
مقررات يف االقت�صاد الإ�سالمي ي�ستوعبها الطالب ،فتخرج لنا متخ�ص�ص ًا يف االقت�صاد الإ�سالمي(((.
وال �شك �أن هذا يتطلب من ال�ساعات �ضعف ال�ساعات املقررة يف املراحل الدرا�سية املختلفة ،اجلامعية،واملاج�ستري،
والدكتوراه� ،إ�ضافة �إىل ذكاء غري عادي وقدرة على الإبداع.
((( ينظر عز الدين مالك ،تقومي مناهج �أق�سام االقت�صاد الإ�سالمي ،ففيه �إ�شارة �إىل نحو ذلك.
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وهذه ال�صفات وال�شروط �صعبة التحقق ولكنها لي�ست م�ستحيلة.
 . 5قلة الوظائف املتاحة للخريجني:
من العوائق التي متنع التحاق الطالب ب�أق�سام االقت�صاد الإ�سالمي قلة الوظائف املتاحة للخريجني يف هذا
التخ�ص�ص .وهذا �أمر مل�سناه يف اململكة العربية ال�سعودية وكان له �أثر كبري يف عزوف الطالب عن ق�سم االقت�صاد
الإ�سالمي ،مما �أدى �إىل �إغالقه وتغيري ا�سمه وخطته .فالطالب يطمح الق�سم الأكرب منهم �إىل الوظيفة احلكومية،
وحتى الآن ال �أعرف �أن وزارة اخلدمة املدنية عندنا يف ال�سعودية  -وهي من �أكرب البالد الإ�سالمية اقت�صاد ًا،
و�أكرثها عناية بالت�أ�صيل الإ�سالمي للعلوم  -جعلت يف تو�صيف امل�ؤهالت املطلوبة لوظيفة ما ح�صول اخلريج
على لي�سان�س �أو بكالوريو�س اقت�صاد �إ�سالمي ،كما جتعل مث ًال من �شروط الوظائف بكالوريو�س �شريعة �أو
حما�سبة �أو اقت�صاد .بل �إنها ال ت�س ّوى بني املتخ�ص�ص يف االقت�صاد اال�سالمي واملتخ�ص�ص يف االقت�صاد عند
املفا�ضلة للوظائف ذات الطابع االقت�صادي.
و�أظن �أن احلال كذلك يف �أكرث البالد الإ�سالمية .وهذا بال�شك يحد من الإقبال على الق�سم يف البالد التي ي�سعى
طالبها للوظائف احلكومية.
واحلل املنا�سب لهذه امل�شكلة �إما بقناعة امل�س�ؤولني عن تو�صيف الوظائف وم�ؤهالتها ،و�إما بق�صر الدرا�سة يف
االقت�صاد الإ�سالمي على الدرا�سات العليا املاج�ستري والدكتوراه ،كما هو احلال يف جامعة �أم القرى يف بداية
�شعبة االقت�صاد الإ�سالمي.
و�إما يف �إن�شاء هذه الأق�سام يف البلدان التي ال يبحث اخلريجون فيها عن وظيفة حكومية ،لعدم كفاية مرتبها
كم�صر وال�سودان.
و�إما بالبحث عن م�ؤ�س�سات اقت�صادية �أهلية كربى تتكفل بتوظيفهم .وبدون ذلك ي�صعب �أن ت�ستمر الدرا�سة يف
تلك الأق�سام العلمية ،ويعرتف بها.
اخلـامتة
لعل من املنا�سب �أن نختم ورقة العمل هذه ببع�ض التو�صيات التي �آمل �أن ت�سهم يف تطوير علم االقت�صاد
الإ�سالمي وزيادة الإقبال على درا�سته والتخ�ص�ص فيه ،وحترير امل�شكل من م�سائله .و�أجملها فيما يلي:
1 .1ت�شجيع اجلامعات واملراكز البحثية على االهتمام بتخ�ص�ص االقت�صاد الإ�سالمي وت�شجيع الطالب على
االلتحاق.
2 .2حث امل�ؤ�س�سات احلكومية والأهلية وامل�صارف على توظيف خريجي ق�سم االقت�صاد الإ�سالمي و�إعطائهم
الأولوية.
3 .3العمل على حتقيق هوية االقت�صاد الإ�سالمي وعدم تبعيته املطلقة لالقت�صاد الو�ضعي.
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�4 .4إبراز النظريات االقت�صادية الإ�سالمية يف جمال الإنتاج والتوزيع وال�ستهالك والتمويل وعمل املوازنة
بينهما وبني النظريات الأخرى.
5 .5الت�أكيد على �أن ما يجري عليه العمل يف بع�ض امل�صارف الإ�سالمية من معامالت �إمنا هو عالج مرحلي ال
ينبغي �أن نتوقف عنده ،بل البد من امل�ضي قدم ًا يف حتقيق هوية االقت�صاد الإ�سالمي املعتمدة على قواعد
ال�شريعة.
6 .6ت�أليف املقررات اجلامعية يف تخ�ص�ص االقت�صاد الإ�سالمي من قبل علماء بارزين والعناية مبراجعتها للتحقق
من منا�سبتها للمرحلة التي تدر�س فيها.
7 .7انتهاز الفر�ص لإظهار تفوق االقت�صاد الإ�سالمي و�صالحيته حلل كثري من م�شكالت الع�صر.
املالحق
�أ -مقررات اخلطة الدرا�سية الأوىل ،مقررات اخلطة الدرا�سية الثانية ،مقررات اخلطة الدرا�سية الثالثة.
ب  -مقررات اخلطة الدرا�سية الثانية.
جـ  -مقررات اخلطة الدرا�سية الثالثة.
امللحق ( �أ ) مقررات اخلطة الدرا�سية الأوىل
امل�ستوى
1

املجموع
امل�ستوى
3

املجموع
امل�ستوى
5

املقرر
القر�آن الكرمي
التف�سري وعلوم القر�آن
التوحيد
الثقافة الإ�سالمية
اللغة العربية
اللغة الإجنليزية
مبادئ االقت�صاد اجلزئي
مبادئ املحا�سبة
مبادئ �إدارة �أعمال
املقرر
القر�آن الكرمي
التف�سري وعلوم القر�آن
الفقه وال�سيا�سة ال�شرعية
�أ�صول الفقه والقواعد الفقهية
الثقافة الإ�سالمية
اللغة العربية
اللغة الإجنليزية
التحليل االقت�صادي اجلزئي
مبادئ الإح�صاء

الوحدات
1
3
2
1
2
2
3
2
2
18

امل�ستوى
2

الوحدات

امل�ستوى

املقرر
القر�آن الكرمي
التف�سري وعلوم القر�آن
الفقه وال�سيا�سة ال�شرعية
�أ�صول الفقه والقواعد الفقهية
الثقافة الإ�سالمية
اللغة العربية
اللغة الإجنليزية
املالية العامة والنظام املايل الإ�سالمي
الإح�صاء التحليلي
البحث

الوحدات

امل�ستوى
6

املقرر
القر�آن الكرمي

1
3
2
2
1
2
2
3
2

4

18

املقرر
القر�آن الكرمي

املقرر
القر�آن الكرمي
التف�سري وعلوم القر�آن
الفقه وال�سيا�سة ال�شرعية
الثقافة الإ�سالمية
اللغة العربية
اللغة الإجنليزية
مبادئ االقت�صاد الكلي
الريا�ضيات لالقت�صاديني
حما�سبة التكاليف

1
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الوحدات
1
3
2
1
2
2
3
3
2
19
الوحدات
1
3
2
2
1
2
2
3
2
1
19
الوحدات
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احلديث
الفقه وال�سيا�سة ال�شرعية
�أ�صول الفقه والقواعد الفقهية
الثقافة الإ�سالمية
التحليل االقت�صادي الكلي
تاريخ الفكر االقت�صادي يف املدار�س
االقت�صادية يف الإ�سالم
القانون التجاري وال�شركات
اللغة الإجنليزية
املجموع
امل�ستوى
7

3
2
2
1
3

احلديث
الفقه وال�سيا�سة ال�شرعية
�أ�صول الفقه والقواعد الفقهية
الثقافة الإ�سالمية
النقود وامل�صارف

3
2
2
1
3

3

االقت�صاد الدويل

3

2
2
19

اللغة الإجنليزية
البحث

2
1
18
الوحدات
1
3
2
1
3
3
3
3
1
20

املقرر
القر�آن الكرمي
احلديث
الفقه وال�سيا�سة ال�شرعية
الثقافة الإ�سالمية
االقت�صاد القيا�سي
التنمية االقت�صادية والتخطيط
تقومي امل�شروعات

الوحدات
1
3
2
1
3
3
2

االقت�صاد الإ�سالمي (نظرية)

3
18

املجموع

امل�ستوى
8

املقرر
القر�آن الكرمي
احلديث
الفقه وال�سيا�سة ال�شرعية
الثقافة الإ�سالمية
نظرية التوزيع (درا�سة مقارنة)
االقت�صاد الريا�ضي
االقت�صاد الإ�سالمي (حلقة بحث)
اقت�صاديات اململكة والعامل الإ�سالمي
البحث

امللحق ( ب ) مقررات اخلطة الدرا�سية الثانية
امل�ستوى
1

املجموع
امل�ستوى
3

املجموع
امل�ستوى
5

املقرر
القر�آن الكرمي
االقت�صاد اجلزئي
التوحيد
مبادئ املحا�سبة
اللغة العربية
اللغة الإجنليزية
التف�سري وعلوم القر�آن
مناهج البحث
املوارد االقت�صادية
املقرر
القر�آن الكرمي
اللغة الإجنليزية
التف�سري وعلوم القر�آن
اللغة العربية
احلكم ال�شرعي والقواعد
الفقهية
االقت�صاد االجتماعي
االقت�صاد الدويل
مبادئ �إدارة الأعمال
االقت�صاد ال�صناعي والزراعي
املقرر
القر�آن الكرمي
اللغة الإجنليزية

الوحدات
1
4
2
4
3
3
3
2
3
25
الوحدات
1
3
3
3

امل�ستوى
2

املقرر
القر�آن الكرمي
مبادئ ريا�ضية
اللغة العربية
اللغة الإجنليزية
االقت�صاد الكلي
التاريخ االقت�صادي للعامل الإ�سالمي
حق امللكية يف الإ�سالم
احلديث

الوحدات
1
4
3
3
4
2
3
3

املقرر
القر�آن الكرمي
التوحيد
اللغة الإجنليزية
مبادئ الإح�صاء

23
الوحدات
1
2
3
4

3

مبادئ الإدارة العامة

3

2
3
3
3
24
الوحدات
1
3

احلديث
البحث
عقود االرتفاق
اقت�صاديات التنمية والتخطيط

3
1
3
3
23
الوحدات
1
4

امل�ستوى
4

امل�ستوى
6
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التف�سري وعلوم القر�آن
حما�سبة التكاليف
القواعد الفقهية و�أدلة الأحكام
تاريخ الفكر االقت�صادي
خ�صائ�ص الفكر الإ�سالمي
اقت�صاديات اململكة
النقود وامل�صارف الإ�سالمية
املجموع
امل�ستوى
7

املقرر
القر�آن الكرمي
الدعوات الإ�صالحية
القواعد الفقهية وطرق
اال�ستنباط
النظام االقت�صادي الإ�سالمي
عقود اال�ستيثاق
االقت�صاد الريا�ضي
اقت�صاد باللغة الإجنليزية
اقت�صاديات العامل الإ�سالمي
تقومي امل�شروعات

املجموع

احلديث
النظام ال�سيا�سي واالجتماعي
عقود املعاو�ضات
القانون التجاري
املالية العامة
اقت�صاد باللغة الإجنليزية
اقت�صاديات وحما�سبة الزكاة
البحث

3
2
3
2
3
3
3
1
25
الوحدات
1
2

3
2
3
3
2
3
3

3

ال�شركات يف الفقه الإ�سالمي

3

3
3
4
3
3
2

القيمة والتوزيع يف االقت�صاد الإ�سالمي
النظام املايل يف الإ�سالم
ال�سيا�سات االقت�صادية من منظور �إ�سالمي
االقت�صاد القيا�سي
املنظمات وامل�شكالت الدولية
البحث
املحا�سبة الوطنية

3
3
3
4
2
1
2
24

23
الوحدات
1
2

امل�ستوى
8

املقرر
القر�آن الكرمي
اال�ست�شراق والتن�صري
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امللحق ( ج ) مقررات اخلطة الدرا�سية الثالثة
امل�ستوى

املقرر

الوحدات

امل�ستوى

املقرر

الوحدات

1

القر�آن الكرمي

1

1

القر�آن الكرمي

1

التوحيد

2

التوحيد

2

فقه العبادات

2

النحو

2

نحو

2

مدخل لالقت�صاد الإ�سالمي

3

اللغة الإجنليزية

2

اللغة الإجنليزية

2

مبادئ االقت�صاد اجلزئي

3

اال�ست�شراق والتن�صري

2

مبادئ الريا�ضيات

3

مبادئ االقت�صاد الكلي

3

مبادئ املحا�سبة

3

مبادئ الإح�صاء

3

18

املجموع

18

امل�ستوى

املقرر

الوحدات

امل�ستوى

املقرر

الوحدات

3

القر�آن الكرمي

1

4

القر�آن الكرمي

1

الدعوة الإ�صالحية

2

احلديث

2

التف�سري

2

عقود املعاو�ضات املالية

3

�أ�صول الفقه

3

القواعد الفقهية

2

امللكية يف الفقه

2

النظم الإ�سالمية

2

مناهج البحث

2

البحث

1

مبادئ الإدارة العامة

2

مدخل للحا�سب الآيل

3

مبادئ حما�سبة التكاليف

2

مبادئ �إدارة الأعمال

2

الإح�صاء التحليلي

3

القانون التجاري

2
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19

املجموع

19

امل�ستوى

املقرر

الوحدات

امل�ستوى

املقرر

الوحدات

5

القر�آن الكرمي

1

6

القر�آن الكرمي

1

عقود اال�ستي�شاق واالرتفاق

3

النظام املايل يف االقت�صاد الإ�سالمي

2

ال�شركات يف االقت�صاد الإ�سالمي

3

التحليل االقت�صادي الكلي

3

التحليل االقت�صادي اجلزئي

3

التنمية واالقت�صاد والتخطيط

3

اقت�صاديات املوارد

2

اقت�صاديات املالية العامة

3

تاريخ الفكر االقت�صادي

3

اقت�صاديات العمل

3

االقت�صاد الريا�ضي

3

ن�صو�ص وم�صطلحات اقت�صادية باللغة الإجنليزية

3

18

املجموع

18

امل�ستوى

املقرر

الوحدات

امل�ستوى

املقرر

الوحدات

7

القر�آن الكرمي

1

8

القر�آن الكرمي
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امل�صادر واملراجع
•االقت�صاد بناء ال تخ�ص�ص ،مقال للدكتور �صالح ال�سلطان ـ جريدة االقت�صادية �سنة  2009م.
•االقت�صاد الإ�سالمي علم ًا ونظام ًا للدكتور منذر قحف.
•جتربة ق�سم االقت�صاد يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية خالل ربع قرن (1424-1399هـ) �إعداد �أ.د .حممد بن �إبراهيم
ال�سحيباين و د� .سعود املطري ود .عبدالله الباحوث .مقدم للم�ؤمتر العاملي الثالث لالقت�صاد الإ�سالمي بجامعة �أم القرى ( حمرم 1425هـ )
•حتقيق �إ�سالمية علم االقت�صاد :املفهوم واملنهج ـ للدكتور حممد �أن�س الزرقا ـ جملة جامعة امللك عبدالعزيز �سنة 1410هـ
•تدري�س فقه املعامالت املالية املعا�صرة ـ الواقع وا�ست�شراف امل�ستقبل ـ كلية ال�شريعة �أمنوذج ًا .للدكتور عبدالله العمراين
ـ من�شور �ضمن ال�سجل العلمي لندوة تدري�س فقه الق�ضايا املعا�صرة يف اجلامعات ال�سعودية» ن�شر مركز التميز البحثي
بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
•ت�صور ت�أ�صيل االقت�صاد الإ�سالمي لعلم االقت�صاد و�أثره يف امل�سرية العلمية ـ درا�سة تطبيقية على �شعبة االقت�صاد .دليل
الر�سائل يف كلية ال�شريعة ـ جامعة الإمام ـ ق�سم الفقه .تقومي مناهج �أق�سام االقت�صاد الإ�سالمي باجلامعات واملعاهد العليا
ال�سودانية بالرتكيز على منهج االقت�صاد الكلي ـ �إعداد د .عز الدين مالك الطيب حممد ـ بحث مقدم للم�ؤمتر العاملي الثالث
لالقت�صاد الإ�سالمي ـ جامعة �أم القرى (حمرم 1425هـ)
•دليل الر�سائل يف كلية ال�شريعة ـ ق�سم الفقه ـ جامعة الإمام
•م�ستخل�ص ر�سائل االقت�صاد الإ�سالمي بجامعة �أم القرى من �سنة 1424 – 1413هـ� ،إعداد د .خلف النمري و�آخرين.
•موقع مو�سوعة االقت�صاد والتمويل الإ�سالمي على �شبكة املعلومات http://iefpedia.com/arab
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تكلفة الأموال
ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر الدوحة الثالث املنعقد يف 2012 / 12 / 10م

بقلم� :أ.د .عبد ال�ستار �أبو غدة
الأمني العام ملجموعة دلة الربكة
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ب�سم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني
�أو ًال :تكلفة الأموال
املراد من تكلفة الأموال:
يراد بالتكلفة هنا امل�صروفات ،وامل�صروفات �إما �أن تكون قد ترتبت فع ًال� ،أو �أنها �ستقع ،مثل م�صروفات ال�صيانة
حيث ت�سمى كذلك ولو قبل احلاجة لل�صيانة.
وامل�صروفات �إما �أن حتدد بدقة من خالل ما يدفع فع ًال (امل�صروفات الفعلية) �أو بح�سب الظن والتقدير بقرائن �أو
م�ؤ�شرات �أو بتطبيقات �سابقة وهي (امل�صروفات التقديرية).
ويندرج يف هذا النوع الأخري تكلفة الأموال ،ف�إن القائلني بذلك ينظرون �إىل �إقر�ض الأموال على �أنه خدمة بتقدمي
منفعتها للمقرت�ض و�أن هذه اخلدمة يرتتب عليها م�صروفات تقديرية والتقدير هنا معتمد على م�ؤ�شرات الفائدة
من الاليبور وغريه ،ومن هنا يتطلعون �إىل حت�صيل ذلك على �أنه تكلفة الأموال.
وال يقال �إنه �أمر افرتا�ضي لأنه قد ال يجد �صاحب املال فر�صة للإقرا�ض ،لأن هذا متاح يف البيئات الربوية
ب�إيداع املال يف البنوك ،مهما كان الزمن ق�صري ًا ولو كان ليلة! (.)over night
�إن معاجلة عدم احل�صول على تكلفة الأموال ال ي�سوغ �أن تكون على الوجه املتبع يف النظام الربوى و�إمنا يف �إطار
املعامالت وال�صيغ الإ�سالمية وكذلك يجب البعد عن امل�صطلحات التي حتمل طابع ًا غري متوافق مع ال�شريعة �إال
�إذا مت التنبيه على ذلك.
ومدى م�شروعية تكلفة الأموال:
وال ريب �أن (تكلفة الأموال) م�صطلح غري �شرعي لأن م�آل هذا �أن ت ّعد الفائدة تكلفة للأموال ولذا يرى املقر�ضون
بالفائدة �أن للمقر�ض �أن ي�أخذ مقاب ًال عن القر�ض ،لأن هذا املقابل هو تكلفة املال.
ويطلق على تكلفة الأموال �أي�ض ًا (خدمة الدين) و�إن كان هذا امل�صطلح الأخري قد ي�ستخدم مبعنى املعاجلة للدين
دون املراباة وي�ستند ه�ؤالء �إىل �أن املقر�ض قدم للمقرت�ض منفعة مبلغ القر�ض ،فرتتب على ذلك �أن ي�ستحق عليه
مقاب ًال وهو التكلفة (امل�صروفات) التي يتكبدها من يقدم خدمة لغريه ويطلب تعوي�ضه عنها.
والغالب �أن ي�ستخدم هذا امل�صطلح للإقرا�ض عند البداية� ،أما �إذا ت�أخر املقرت�ض عن ال�سداد يف املوعد املحدد
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فهنا ي�ستخدم م�صطلح (فوات الفر�صة) �أي (الفر�صة ال�ضائعة) كما �سي�أتي.
وغني عن البيان �أن ال�شريعة قد �أبطلت املقابل على منفعة القر�ض ،و�شجعت القر�ض دون �أي مقابل ،وهو ما
ّ
ي�سمى ـ بح�سب العرف ـ (القر�ض احل�سن).
وال يخفى املعنى املراعى يف التحرمي ،وهو الظلم امل�شار �إليه يف قوله تعاىل (فلكم ر�ؤو�س �أموالكم ال تظلمون
وال تظلمون)((( والظلم هنا حتميل املقرت�ض تبعة القر�ض وخماطره �ضياعه �أو عدم تولد مكا�سب من تثمريه،
واالنتفاع املحقق للمقر�ض بالفائدة على القر�ض ،وهو �أي�ض ًا ما يتعار�ض مع حديث «اخلراج بال�ضمان» �أي ما
يخرج ويتولد من مكا�سب ي�ستحقها من ي�ضمن املال �أن تلف ومن هذا احلديث ا�ستمدت القاعدة امل�شهورة « الغنم
بالغرم».
و�سائل بديلة م�شروعة للح�صول على تكلفة الأموال:
يجوز �شرع ًا �أن يتم احل�صول على تكلفة الأموال من خالل عقد من عقود املعامالت املالية – عدا عقد القر�ض ـ
�أي يف حالة التعامل بال�سلع واملنافع واخلدمات:
 -1يف البيع بالأجل يتم تعجيل ت�سليم املعقود عليه ،وت�أجيل الثمن بزيادة عن الثمن احلال بحيث يكون يف ربح
�أو عائد تلك العمليات زيادة تغطي تكلفة الأموال.
 - 2يف عمليات التطوير العقاري التي يوجد فيها عقد ا�ست�صناع وعقد �إجارة من قبيل الإجارة املو�صوفة
يف الذمة� ،إذ ي�سبقها قيام البنك امل�ؤجر ب�إن�شاء العني امل�ؤجرة و�ضخ �أموال �إىل ال�صانع من خالل �إبرام عقد
ا�ست�صناع ،حيث ي�شرتط البنك على امل�ؤجر تقدمي �أجرة حتت احل�ساب ،وبذلك يح�صل البنك على تكلفة الأموال
التي يقدمها لل�صانع.
 -3يف عقد ال�سلم وهو يجب فيه على امل�شرتي (امل�سلم) تعجيل ر�أ�س مال ال�سلم �إىل البائع (امل�سلم �إليه) ي�شرتى
امل�سلم فيه بثمن خمف�ض (عما) يتوقع البيع به عند الت�سلم ،وبهذا التخفي�ض يح�صل تكلفة املال الذي عجله.
ومن املفيد زيادة البيان ب�ش�أن البديل الأول مما �سبق وهو الزيادة مقابل الأجل يف املداينات امل�شروعة القائمة
على التعامل بال�سلع واملنافع واخلدمات �إذ تلتب�س هذه الزيادة بالفائدة ،وهو ما �أ�شار �إليه اجل�صا�ص وغريه
من املف�سرين ب�أن املق�صود بالبيع يف قوله تعاىل (قالوا �إمنا البيع مثل الربا) هو للبيع بالأجل لأن فيه زيادة يف
الثمن ف�أ�شبه الفائدة يف زعمهم وهو يت�صور يف بيع �سلعة بثمن م�ؤجل� ،أو �إجارة منفعة ب�أجرة م�ؤجلة ونحوهما.
واملعنى الذي ذكره �أكرث من فقيه ،منهم املاوردي ،هو �أن البيع �أو الإجارة مع الأجل يحرم البائع �أو امل�ؤجر من
مزية (التقليب) �أي يبيع �سلعة بثمن حال ثم ي�أخذ البائع الثمن وي�ضعه يف �سلعة �أخرى وهكذا مرات عديدة ،يف
((( �سورة البقرة الآية.279 /
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حني �أن حب�س الثمن ببقائه يف ذمة امل�شرتى يحول دون ح�صول البائع على تلك املزية ولي�س يت�صور ذلك يف
القر�ض بالرغم من وجود الأجل فيه فال ي�صلح هذا التكييف لفوات الفر�صة يف التعامل بالنقود.
وكذلك ال ي�صلح يف املداينة من خالل ال�سلع واملنافع �إذا ت�أخر املدين ،لأن حمل التعامل حينئذ هو الدين ،ولي�س
ال�سلعة �أو املنفعة لذا كان االبتداء بالإقرا�ض ال تباح معه زيادة.
والبيع بالأجل ال يجوز دوران ثمنه مع مدة الأجل �أو ربطه مب�ؤ�شر يدور معه حيث دار كما ال تباح جدولة الدين
بالت�أخر ،لفقدان ال�سلعة �أو املنفعة عند �إحلاق زيادة يف الدين ب�سبب زيادة الأجل.
امل�ستندات من الفقه اجلماعي:
ال بد قبل مغادرة هذا اجلزء من املو�ضوع من �إيراد امل�ستندات ملنع تكلفة الأموال خارج �إطار ال�صيغ ال�شرعية
البديلة التي �سبق بيانها ،وهذه امل�ستندات هي من الفقه اجلماعي الذي يجب امل�صري �إليه ،و�إيثاره على الآراء
الفردية املختلفة:
جممع الفقه الإ�سالمي الدويل:
قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل رقم  )3/1( 13ون�صه:
« يجوز �أخذ �أجور عن خدمات القر�ض ،على �أن يكون ذلك يف حدود النفقات الفعلية».
كل زيادة على اخلدمات (النفقات) الفعلية حمرمة ،لأنها من الربا املحرم �شرعا» وقرار املجمع رقم )2/10(10
ون�صه�« :إن كل زيادة �أو فائدة على الدين الذي حل �أجله وعجز املدين عن الوفاء به مقابل ت�أجيله ،وكذلك الزيادة
على القر�ض من بداية العقد ،هاتان ال�صورتان ربا حمرم �شرعا.
�إن �إ�ضافة زيادة على الدين ،مبح�ض �إرادة املدين من غري �شرط �أو عرف هو من قبيل ح�سن الأداء عم ًال بقوله
تعاىل (ما على املح�سنني من �سبيل)((( ،ويف احلديث خريكم خريكم ق�ضاء((( ،وكان النبي �صلى الله عليه
و�سلم يويف الدين �أحيانا ب�أكرث منه .وي�شرتط جلواز ذلك �أن ال ت�شرتط تلك الزيادة ،و�أن ال يكون هناك تعارف
عليها ،لأنه �شرط ملحوظ ،ولأن املعروف عرف ًا كامل�شروط �شرط ًا وال مانع من قبول ما يدفعه املدين من زيادة
عم ًال مبقت�ضى الأدلة املذكورة.
�إن ا�شرتاط امل�ؤ�س�سة ا�ستيفاء ديونها على املدين املماطل من �أر�صدته لديها هو من قبيل ال�شرط ال�صحيح،
وامل�سلمون على �شروطهم وهذه املقا�صة و�إن كانت ال حتتاج لإذن املدين ف�إن الأوىل الن�ص على ذلك يف عقد
املداينة ،الخت�صار الإجراءات عند النـزاع وي�ست�أن�س لذلك مب�سالة الظفر باحلق املبنية على �أدلة �شرعية منها قوله
((( �سورة التوبة الآية .91 /
((( �أخرجه الن�سائي عن العربا�ض بن �سارية (في�ض القدير .)497/3
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�صلى الله عليه و�سلم«:خذي ما يكفيك وولدك باملعروف»(((.
قرار رقم.((()12/3( 109 :
ال�شرط اجلزائي
ال�س َلم رقم  ،)9/2(85ون�صه:
ي�ؤكد املجل�س قراراته ال�سابقة بالن�سبة لل�شرط اجلزائي الواردة يف قراره يف َّ
«ال يجوز ال�شرط اجلزائي عن الت�أخري يف ت�سليم امل�سلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين ،وال يجوز ا�شرتاط الزيادة يف
الديون عند الت�أخري».
وقراره يف اال�ست�صناع رقم  .)7/3(65ون�صه« :يجوز �أن يت�ضمن عقد اال�ست�صناع �شرط ًا جزائي ًا مبقت�ضى ما
اتفق عليه العاقدان ما مل تكن هناك ظروف قاهرة».
وقراره يف البيع بالتق�سيط رقم  )6/2(51ون�صه�« :إذا ت�أخر امل�شرتي املدين يف دفع الأق�ساط بعد املوعد املحدد
فال يجوز �إلزامه �أي زيادة على الدين ب�شرط �سابق �أو بدون �شرط ،لأن ذلك ربا حمرم».
يجوز �أن ي�شرتط ال�شرط اجلزائي يف جميع العقود املالية ما عدا العقود التي يكون االلتزام الأ�صلي فيها دين ًا؛
ف�إن هذا من الربا ال�صريح.
وبناء على هذا ،يجوز هذا ال�شرط – مث ًال – يف عقود املقاوالت بالن�سبة للمقاول ،وعقد التوريد بالن�سبة للمورد،
وعقد اال�ست�صناع بالن�سبة لل�صانع �إذا مل ينفّذ ما التزم به �أو ت�أخّ ر يف تنفيذه.
وال يجوز – مثال – يف البيع بالتق�سيط ب�سبب ت�أخر املدين عن �سداد الأق�ساط املتبقية �سواء ،كان ب�سبب الإع�سار،
�أو املماطلة ،وال يجوز يف عقد اال�ست�صناع بالن�سبة للم�ست�صنع �إذا ت�أخر يف �أداء ما عليه.
ال�ضرر الذي يجوز التعوي�ض عنه ي�شمل ال�ضرر املايل الفعلي ،وما لحَ ِ ق امل�ضرور من خ�سارة حقيقية ،وما فاته
من ك�سب م�ؤكد ،وال ي�شمل ال�ضرر الأدبي �أو املعنوي.
قرار رقم)6/2( 51 :

(((

البيع بالتق�سيط
جتوز الزيادة يف الثمن امل�ؤجل عن الثمن احلايل ،كما يجوز ذكر ثمن املبيع نقد ًا ،وثمنه بالأق�ساط ملدد معلومة،
وال ي�صح البيع �إال �إذا جزم العاقدان بالنقد �أو الت�أجيل .ف�إن وقع البيع مع الرتدد بني النقد والت�أجيل ب�أن مل
((( �أخرجه البخاري وم�سلم (الل�ؤل�ؤ واملرجان رقم )11(5
((( جملة املجمع (العدد الثاين ع�شر ج � ،2ص .)91
((( جملة املجمع (العدد ال�ساد�س ،ج� 1ص  193والعدد ال�سابع ج� 2ص)9
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يح�صل االتفاق اجلازم على ثمن واحد حمدد فهو غري جائز �شرع ًا.
ال يجوز �شرع ًا ،يف بيع الأجل ،التن�صي�ص يف العقد على فوائد التق�سيط ،مف�صولة عن الثمن احلال ،بحيث ترتبط
بالأجل� ،سواء اتفق العاقدان على ن�سبة الفائدة �أم ربطاها بالفائدة ال�سائدة.
�إذا ت�أخر امل�شرتي املدين يف دفع الأق�ساط عن املوعد املحدد فال يجوز �إلزامه �أي زيادة على الدين ب�شرط �سابق
�أو بدون �شرط ،لأن ذلك ربا حمرم.
يحرم على املدين املليء �أن مياطل يف �أداء ما حل من الأق�ساط ،ومع ذلك ال يجوز �شرع ًا ا�شرتاط التعوي�ض يف
حالة الت�أخر عن الأداء.
قرار رقم )14/7( 133
ب�ش�أن م�شكلة املت�أخرات يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية:
�إن �أ�سلوب معاجلة م�شكلة املت�أخرات التي تواجهها امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تختلف عن الأ�سلوب الذي
ت�ستخدمه البنوك التقليدية ،حيث �إن البنوك التقليدية تتعامل بالفائدة املحرمة ،لذا ف�إن من املنا�سب الت�أكيد على
حترمي الفوائد البنكية يف �ضوء ما ي�أتي:
�إن القوانني املنظمة لعمل البنوك متنعها من العمل يف جمال اال�ستثمار القائم على الربح واخل�سارة .فهي تتلقى
الودائع من اجلمهور ب�صفتها قرو�ض ًا ،وحت�صر وظائفها  -كما يقول القانونيون واالقت�صاديون  -يف الإقرا�ض
واالقرتا�ض بفائدة ،وخلق االئتمان ب�إقرا�ض تلك الودائع بفائدة ً.
املعيار ال�شرعي رقم ()30
املدين املماطل:
�أ  -حترمي مماطلة املدين القادر على وفاء الدين.
ب  -ال يجوز ا�شرتاط التعوي�ض املايل نقد ًا �أو عين ًا ،وهو ما ي�سمى بال�شرط اجلزائي ،على املدين �إذا ت�أخر عن
�سداد الدين� ،سواء ن�ص على مقدار التعوي�ض �أم مل ين�ص ،و�سواء كان التعوي�ض عن الك�سب الفائت (الفر�صة
ال�ضائعة) �أم عن تغري قيمة العملة.
ج ـ ـ ال يجوز املطالبة الق�ضائية للمدين املماطل بالتعوي�ض املايل نقد ًا �أو عين ًا عن ت�أخري الدين.
ثاني ًا :فوات الفر�صة
املراد من فوات الفر�صة
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املراد من (فوات الفر�صة) �أو الفر�صة ال�ضائعة �أو البديلة هو حرمان املال من اال�ستثمار يف حال ت�أخر املدين
عن �سداد الدين يف البيوع امل�ؤجلة �أو الإجارة امل�ؤجلة الأق�ساط باعتبار �أن مبلغ الدين لو �سدد يف موعده لتمكن
الدائن من تنميته بتوظيفه فيما يدر عائد ًا على �صاحبه ،لكنه ملا ت�أخر �سداده �أدى ذلك �إىل فوات فر�صة ا�ستثمارية.
وهذه الق�ضية ت�أتي حتت �أ�سماء �أخرى منها:
•(غرامة الت�أخري) وهو امل�صطلح ال�شائع يف جمال تعرث املدين وت�أخر �سداد الدين.
•(التعوي�ض عن ت�أخري املدين) وهي ت�سمية حتمل التربير ملا ي�ؤخذ نظري فوات الفر�صة ب�أنه للتعوي�ض عن
ال�ضرر .وهذا امل�صطلح ا�ستخدم يف بع�ض الفتاوى التي �أجازت التعوي�ض عن فوات الفر�صة ب�ضوابط
�ست�أتي الإ�شارة �إليها.
•(ال�شرط اجلزائي) وهو ح�سب ما جاء يف تعريفات معيار املدين املماطل :اتفاق املتعاقدين على تقدير �سابق
للمبلغ امل�ستحق بت�أخري تنفيذ االلتزام واملراد به اال�ست�صناع والتوريد وت�أخري العمل يف �إجارة اخلدمات
وقيا�س عليه بع�ضهم ت�أخري �سداد الدين ،وهو قيا�س مع الفارق(((.
حترمي املماطلة بالدين:
حترمي املماطلة ب�أداء الدين عند حلول �أجله ما دام املدين قادر ًا على الوفاء به ،لقول النبي �صلى الله عليه و�سلم»:
مطل الغني ظلم»((( وقوله يف رواية �أخرى »:من �أخذ �أموال النا�س يريد �أداءها �أدى الله عنه»(((.
واملماطلة يف الدين ت�ضيع على الدائن فر�صة تنمية املال �إن وجد فر�صة وقد رتب ال�شرع على املماطلة جزاءات
معنوية ومادية.
فمن املعنوية :التنديد به ،والتحذير منه ـ وال يعد ذلك غيبة ـ وهذا هو املراد ب�إحالل عر�ضه ومنه ما تتداوله
امل�صارف بو�ضعه يف القائمة ال�سوداء و�إ�شهار ذلك.
ومن املادية مالزمته والت�ضييق عليه وحب�سه �إذا �أثبت �أنه �أخفي �أمواله عن الدائنني.
وقد ا�ستدل القائلون بجواز غرامة الت�أخري بعبارة «يحل عقوبته» بجواز العقوبة التعزيرية باملال ،و�سيـ�أتي تف�صيل
ذلك.
هذا ،وقد �صدر بني املعايري ال�شرعية املعيار رقم ( )3ب�ش�أن املدين املماطل وا�شتمل على ما يتعلق به من �أحكام
�سن�شري �إىل بع�ضها كلما اقت�ضى املقام.
((( ينظر البدائع  ،173/7واملهذب  ،245/3واملغني  ،501/4ومعجم امل�صطلحات االقت�صادية 314هـ.
((( �صحيح البخاري رقم  ،7992وم�سلم � ،288/10شرح النووى و�أحمد يف امل�سند .71/2
((( رواه �أ�صحاب ال�سنن الرتمذي ن و�أحمد يف امل�سند  ،388/4وح�سنة ابن حجر (في�ض القدير )400/5
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الآثار الناجمة عن الت�أخري يف ال�سداد
�إن فوات الفر�صة يف جمال امل�ستحقات املت�أخر �سدادها يلحق ال�ضرر بالدائن بال ريب لأنه ي�ضيع على الدائن
فر�صة التقليب التي �سبق �أن �أ�شرت �إليها والتي هي م�أخوذة باالعتبار يف تطبيق البيوع امل�ؤجلة �أو الإجارة
بالأجل فقط دون جدولة الدين� ،أو ت�أخر �سداده.
ومن اجلدير بالتكرار الإ�شارة هنا ـ ولكن بعبارة املجمع التي وردت يف �صدر البند الأول من القرار رقم
 )4/7(133وهي:
�إن �أ�سلوب معاجلة م�شكلة املت�أخرات التي تواجهها امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تختلف عن الأ�سلوب الذي
ت�ستخدمه البنوك التقليدية ،حيث �إن البنوك التقليدية تتعامل بالفائدة املحرمة ،لذا ف�إن من املنا�سب الت�أكيد على
حترمي الفوائد البنكية.
والبد من الإ�شارة �إىل �أن الآثار ال�ضارة بالدائن لت�أخر �سداد الدين ترجع �إىل حالتني:
•حالة مماطلة املدين ،وهو املو�سر الذي امتنع عن �أداء الدين بعد حلول �أجله بدون عذر �شرعي رغم املطالبة
بالأداء والي�سار هنا �أن تكون لديه �أموال �سائلة �أو غري �سائلة �إذ عليه ت�سييلها والغالب �أن الدين ن�ش�أ عن
ح�صول املدين على �سلع �أو منافع انتفع باملقابل عن تقدميها للغري ويف هذه احلالة ف�إن جزءا من ال�سبب يف
هذا ال�ضرر هو من الدائن ،الختياره مدين ًا لي�س �أه ًال للثقة.
•حالة الإع�سار واملع�سر هو الذي طر�أت عليه ظروف جتارية �أدت �إىل عدم ال�سداد يف موعده وهو جدير
بالإنظار بل هو جدير ب�إ�سعافه لتجاوز �أزمته ،قال تعاىل (و�إن كان ذو ع�سرة فنظرة �إىل مي�سرة و�أن ت�صدقوا
خري لكم)((( على �أن ال�ضرر الناجم عن فوات الفر�صة لي�س دائم ًا حمقق ًا:
•فقد ال توجد فر�صة بديلة لال�ستثمار ،وال�سيما يف الظروف وامل�ؤ�س�سات التي متلك �سيولة كبرية فال تتقبل
املزيد من املبالغ ال�ستثمارها.
•وقد توجد فر�صة ا�ستثمارية وتنجم عنها خ�سارة !
•وقد ي�ستثمر مال املداينة ـ لو قب�ض يف حينه ـ لكنه قد يتعر�ض الدين اجلديد الناجت عن ذلك اال�ستثمار
لل�ضياع وهكذا.
ومن هنا �أهملت ال�شريعة فوات الفر�صة يف القر�ض وكذلك يف الدين عند جدولته.
ال�ضمانات الوقائية لتفادي فوات الفر�صة
هناك و�سائل و�أدوات �ضمان للمديونيات ال يت�سع املقام ال�ستيفائها ،فقد تكفل بذلك املعيار ال�شرعي رقم ()5
ب�ش�أن ال�ضمانات ،ومنها:
((( �سورة البقرة الآية .280 /
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 -1الرهن :وهو يعطى �أولوية للدائن يف ا�ستيفاء ديونه عند الإفال�س ،ويعطي احلق للدائن يف بيع وا�ستيفاء
دينه �إذا حان موعده ومل ي�سدده املدين وقد �أفردت هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
معيار ًا خا�ص ًا للرهن بعد البيانات املوجزة التي وردت يف معيار ال�ضمانات ب�ش�أنه.
 -2الكفالة :وهي جتعل الدين يف ذمة طرف �آخر غري املدين ـ بالإ�ضافة للمدين ـ بحيث يحق للدائن اال�ستيفاء
من الكفيل �إذ يطالب الكفيل بكل ما يطلب به املدين؛ لأن الكفالة �ضم ذمة على ذمة يف املطالبة؛ لقوله تعلى على
ل�سان يو�سف عليه ال�سالم و�أنا به زعيم ،ولأن النبي �صلى الله عليه و�سلم �أقر �أبا قتادة يف كفالة الدين عن امليت
حني قال �أبو قتادة »:هما علي يار�سول الله».
والأ�صل جواز مطالبة املدين �أو الكفيل :لأن هذا مقت�ضى الكفالة ما مل ي�شرتط �أن تكون املطالبة بالرتتيب ب�أن يبد�أ
باملدين ف�إذا امتنع عن ال�سداد يطالب الكفيل ،لأن ا�شرتاط الرتتيب �شرط �صحيح « وامل�سلمون عند �شروطهم»
احلديث.
 -3احل�صول على �سند لأمر� :أو �شيكات �ضمان ،وكذلك حق املقا�صة مع ح�سابات املدين لدى البنك الدائن..
�إلخ ما جاء يف معيار ال�ضمانات.
 - 4ا�شرتاط حلول بقية الأق�ساط بعدم �أداء ما حل منها� :إن الت�أجيل حق للمدين ،وله �أن يتنازل عنه
متى �شاء ،لأنه م�ضروب مل�صلحته كما قال ابن عابدين فلو قال �أبطلت الأجل �أو تركته �صار الدين حاال((( .وله
�أن يعلق تنازله عن الت�أجيل بعجزه عن الوفاء �أو لت�أخريه لق�سط من الأق�ساط ،لكي يكون حافزا له على الوفاء
بالدين ملحله .ويف هذا م�صلحة له �أي للمدين .وهذا ال�شرط يحقق �أي�ض ًا م�صلحة للدائن فهو يوفر له االطمئنان
على ماله ،ولذلك يجوز ا�شرتاطه.
وقد قرر جممع الفقه الإ�سالمي الدويل ـ يف هذا ال�شرط �أنه جائز �شرعا ،فيجوز للدائن �أن ي�شرتط حلول باقي
الأق�ساط� ،إذا ت�أخر املدين عن �سداد ق�سط منها ،لعدم وجود ن�ص مينع منه ،ولأنه يحقق م�صلحة كل من الدائن
واملدين.
و�أما القول :ب�أن احللول يحقق منفعة زائدة يف القر�ض للدائن ،فيجاب عنه :ب�أن هذه املنفعة مما ال جتوز
املعاو�ضة عنها ،لأن الثمن يف البيع الآجل قد ا�ستقر يف ذمة الدين منذ انعقاد العقد ،ف�إذا �أراد �أن ي�ؤديه قبل
حلول الأجل جاز.
وهذا احلل يتيح للدائن التنفيذ على الرهون بتح ّول الدين الآجل �إىل دين عاجل لتح�صيل جميع الدين بدال من
حت�صيل ق�سط واحد وي�ستمر املطل طوال فرتة الدين.
و�إذا قلنا بجواز ا�شرتاط هذا ال�شرط فال يعمل به مبجرد ت�أخري املدين عن �سداد الق�سط ،و�إمنا ينبغي �أن تكون
((( حا�شية ابن عابدين .157/5
39

تكلفة الأموال

املدة التي يت�أخر فيها قد جاوزت ما اعتاد عليه كل من الدائن واملدين الت�ساهل فيها.
 -5ا�شرتاط ف�سخ البيع لعدم النقد يف موعد حمدد (خيار النقد) ي�ستوي يف هذه احلالة البيع
بثمن حال �أو ثمن م�ؤجل:
ففي �صورة البيع احلال البد من حتديد �أيام معينة لأداء ذلك الثمن كثالثة �أيام مث ًال.
�أما يف البيع امل�ؤجل فالتحديد هو بحلول الأجل نف�سه ال مبا قبله ،لأنه ال يلزم امل�شرتي فيه �أداء الثمن قبل الأجل
ومثاله �أن يكون البيع م�ؤجال �إىل �شهر فيقول البائع للم�شرتى �إن مل تنقد الثمن عند حلول ال�شهر فال بيع بيننا.
في�ستفيد حينئذ من ف�سخ البيع وا�سرتداد املبيع ،خلروجه من ملك امل�شرتى ب�سبب هذا اال�شرتاط.
وقد اختلف يف مقت�ضى هذا ال�شرط هل هو انف�ساخ البيع �أو ا�ستحقاق الف�سخ باعتباره فا�سدا ،واملرجح عند
املالكية �أنه يف�سد وال ينف�سخ(((.
وهناك اجتاهات يف ف�سخ البيع امل�ؤجل للإخالل ب�أداء الثمن يف حالة عدم ا�شرتاط الف�سخ لعدم النقد ،على النحو
التايل:
ذهب ال�شافعية واحلنابلة �إىل �أنه يحق للبائع طلب احلجر على امل�شرتى يف املبيع و�سائر �أمواله حتى ي�سلم
الثمن �إذا كان مال امل�شرتى غائب ًا غيبة قريبة يف بلده �أو يف �أقل من م�سافة الق�صر وذلك خوف ًا من �أن يت�صـرف
امل�شـرتى يف ماله ت�صـرف ًا ي�ضر بالبائع(((..
�أما �إن كان املالك غائب ًا م�سافة الق�صر ف�أكرث ف�إنه ال يكلف البائع ال�صرب �إىل �إح�ضاره ،بل له طلب احلجر على
املبيع ومال امل�شرتى ـ كما �سبق ـ وميلك البائع �أي�ض ًا الف�سخ يف الأ�صح لل�شافعية ،وهو وجه للحنابلة.
وعند احلنابلة وجه �أنه ال خيار للبائع فى الف�سخ فيما دون م�سافة الق�صر لأنه مبنزلة احلا�ضر ،والقول الآخر
لل�شافعية لي�س له الف�سخ ،بل يباع املبيع وي�ؤدى حقه من الثمن ك�سائر الديون.
�أما احلنفية فقد ذهبوا �إىل �أنه لي�س للبائع حق الف�سخ ،لأنه ميكنه التقا�ضي للح�صول على حقه ،وهو يف هذه
احلالة دائن كغريه وهذا �إذا مل ي�شرتط لنف�سه خيار النقد(((.
حكم ال�شرط اجلزائي عن ت�أخري ثمن البيع امل�ؤجل
�إذا اتفق املدين مع الدائن على تعوي�ضه مبلغ ًا معين ًا عن كل يوم ت�أخري ،ف�إن هذا ال�شرط ال يجوز �شرع ًا باتفاق
الفقهاء ،لأنه �صريح الربا.
((( البدائع ـ فتح القدير ـ حا�شية ابن عابدين ـ ال�شرح ال�صغري  84/2فتاوى علي�ش  353/1الد�سوقي .175/3
(((  219/4مغني املحتاج  75/2ال�شرح ال�صغري للدرير � / 71/2شرح املجلة لالتا�سي 191/2
((( ابن عابدين 24/4
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قال احلطاب�« :إذا التزم املدعى عليه للمدعى �أنه �إذا مل يوفه حقه يف كذا فله عليه كذا وكذا .فهذا ال يختلف يف
بطالنه :لأنه �صريح الربا ،و�سواء كان ال�شيء امللتزم به من جن�س الدين �أو غريه ،و�سواء كان �شيئا معينا �أو
منفعة».
وقد �أنكر على من قال بوجوب الوفاء به واعترب ذلك من الغفلة حيث قال« :وحكم به بع�ض ق�ضاة املالكية الف�ضالء
مبوجب االلتزام ،وما �أظن ذلك �إال غفلة منه».
فال�شرط اجلزائي املقرر لت�أخري الوفاء بالديون يعترب ربا ن�سيئة وهو حمرم بن�ص القر�آن الكرمي وبال�سنة
ال�صحيحة والإجماع كما هو معروف.
وقد �صرح بعدم جواز هذا ال�شرط كثري من العلماء املعا�صرين ،ومنهم ال�شيخ الزرقا والدكتور ال�ضرير -
بالرغم من ر�أيهما يف املدين املماطل  -فقال ال�شيخ الزرقا�« :إن االتفاق على مقدار �ضرر الدائن عن ت�أخري الوفاء
له حمذور كبري ،وهو �أنه قد ي�صبح ذريعة لربا م�ستور بتواط�ؤ من الدائن واملدين ،ب�أن يتفقا يف القر�ض على
فوائد زمنية وربوية ،ثم يعقد القر�ض يف ميعاده ،لكي ي�ستحق عليه الدائن تعوي�ض ت�أخري متفق عليه م�سبقا
يعادل �سعر الفائدة فلذلك ال يجوز يف نظري».
وقال الدكتور ال�صديق ال�ضرير :ال يجوز االتفاق بني الدائن واملدين م�سبقا على تقرير هذا التعوي�ض ،لكي ال
يتخذ بذلك ذريعة بينهما �إىل املراباة ب�سعر الفائدة.
ولهذا مل ت�أخذ به بع�ض القوانني املدنية العربية املتوافقة مع ال�شريعة ،لأنه حمرم ،ومن هذه القوانني القانون
املدين الكويتي ،والقانون املدين الأردين.
هذا ،كما ال يجوز ا�شرتاط التعوي�ض يف الت�أخر عن �أداء الدين ،ال يجوز املطالبة الق�ضائية به� ،سواء يف بدء
املداينة �أو عند حلول �أجلها ،لأنه ربا ،وا�شرتاطه �أو املقا�ضاة به باطل ،لقوله �صلى الله عليه و�سلم :امل�سلمون على
�شروطهم �إال �شرط ًا �أحل حرام ًا �أو حرمة حال ًال(((.
ا�شرتاط �إ�ضافة زيادة ت�صرف يف وجوه اخلري
هذا احلل لي�س جلرب ال�ضرر ،ولكنه ب�سبب ت�أخري �سداد الدين لأن املدين �سيتحمل عبئ ًا �إ�ضافي ًا.
االلتزام بالتربع بالزيادة عند ت�أخري ال�سداد:
�إما ا�شرتاطها فلأنها لها م�سوغ �شرعي ومتثل رادعا قويا للمماطلني� ،إال �أنهم يرون �أنه مت�شيا مع �شدة حترمي
الربا يف ال�شريعة وما �أحاطت به هذا التحرمي من �سياج واق� ،سدا للذريعة يجب ا�ستبعاد احللول التي جتعل
رابطة مبا�شرة بني املماطلة وتعوي�ض الدائن عنها ولذلك فهم يرون �ضرورة �أن تذهب الغرامات التي يحكم بها
(((  �أخرجه �أحمد يف امل�سند  312/1وابن ماجه ب�إ�سناد ح�سن  784/2والبيهقي الدارقطني.
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على املماطلني �إىل جهات الرب وذلك بت�ضمني العقد �شرط ًا ب�أن ي�ستحق على املدين �أن ي�سلم للبنك يف حالة الت�أخر
يف ال�سداد ن�سبة معينة يتم �صرفها يف وجوه اخلري مبعرفة امل�ست�شار ال�شرعي للبنك ،وال قيد على كمية هذه
الن�سبة وقد تزيد عن معدل الفائدة ان اقت�ضى ذلك حتقيق فاعليتها.
وهذا التربع ،و�إن كان ال ي�ؤدى لتعوي�ض البنك عن الفر�صة البديلة ،ف�إنه و�سيلة لل�ضغط على املدين املماطل ،لأنه
�سيتفادى زيادة ما ي�ستحق يف حالة الت�أخري ،ولو ترك دون عبء مايل �إ�ضايف ف�إنه �سيبادر ل�سداد ديون البنك
التقليدية التي ترتب عليه فوائد ت�أخري ويهمل �سداد ديون البنك الإ�سالمي.
وااللتزام بالتربع معهود يف ال�شرع لت�أكيد العزم على �أمر ما ،ومنه النذور وكفارات احلنث باليمني.
ولي�س يف هذا الأ�سلوب �أي ت�أثري �سلبي على �سمعة البائع �سواء كان هو التاجر الفرد �أو البنك الإ�سالمي ،حتى
يف حالة تقديرها بن�سبة م�شابهة لن�سبة الفائدة لأن هذه الزيادة يف املديونية ال يتملكها البنك الدائن وامنا يتوىل
حت�صيلها وتو�صيلها اىل جهات اخلري بو�سيلة ظاهرة مربئة للذمة وحتت رقابة امل�ست�شار ال�شرعي �أو الهيئة
ال�شرعية للبنك.
وهذه الطريقة جاء الن�ص عليها يف الفتاوى ال�شرعية للربكة رقم  46مع الإ�شارة �إليها �أي�ض ًا يف الفتوى ()44
وهى يف حالة الديون دون القرو�ض احل�سنة (فتوى .)47
وفيما يلي مزيد تف�صيل لذلك:
ذهب املالكية يف امل�شهور عندهم �إىل عدم جواز هذا ال�شرط قال ابن ر�شد«:هو غري �صحيح على ما يف املدونة،
وهو امل�شهور يف املذهب من �أن ال�صدقة بيمني ال يحكم بها» ((( .وهو مقت�ضى قول احلنفية وال�شافعية يف قول،
لأنه �شرط ال يقت�ضيه العقد وال يالئم موجبه ،لأن فيه منفعة لأجنبي ،كما �أن فيه �ضرر ًا على �أحد العاقدين ،ولأن
اجلرب على التطوع غري م�شروع(((.
وذهب �أبو عبد الله بن نافع (186هـ) و�أبو عبد الله حممد بن �إبراهيم بن دينار (182هـ)من املالكية� :إىل جواز
هذا ال�شرط ،و�أن ال�صدقة تلزم املدين .جاء يف كتاب حترير الكالم يف م�سائل االلتزام� :إذا التزم �أنه �إذا مل يوفه
حقه يف وقت كذا ،فعليه كذا وكذا لفالن �أو �صدقة للم�ساكني .فهذا حمل اخلالف املعقود له هذا الباب فامل�شهور
�أنه ال يق�ضى به  -كما تقدم  -وقال ابن دينار :يق�ضى به(((.وجاء فيه :والبن نافع �أي�ضا من باع �سلعة من رجل
وقال� :إن خا�صمتك فيها ،فهي �صدقة عليك فخا�صمه فيها �أن ال�صدقة تلزمه((( .وقال احلطاب :ومثل م�س�ألة ابن
نافع ما يكتب الآن يف م�ستندات البيع �أن البائع التزم للم�شرتي متى قام وادعى يف ال�شيء املبيع �أو خا�صمه فيه
((( حترير الكالم يف م�سائل االلتزام للحطاب ( 170كما يف بحث معاجلة املديونيات ،د .حممد عثمان �شيرب).
((( بدائع ال�صنائع للكا�ساين  ،171- 170/5املجموع للنووي .358/9
((( االلتزام للحطاب .176
((( املرجع ال�سابق .171
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كان عليه للم�شرتي �أو عليه للفقراء كذا وكذا ،فال يحكم عليه على امل�شهور ،ويحكم بذلك على قول ابن نافع(((.
وما ذهب �إليه ابن نافع وابن دينار هو مقت�ضى قول احلنابلة وال�شافعية يف قول ،ف�أ�صول الإمام �أحمد بن حنبل ال
متنع من ا�شرتاط هذا ال�شرط ،لأنه �شرط ت�ضمن مق�صودا �صحيحا وهو الت�صدق .قال ابن القا�سم :قيل لأحمد:
الرجل يبيع اجلارية على �أن يعتقها ؟ ف�أجازه .فقيل له :ف�إن ه�ؤالء  -يعني �أ�صحاب �أبي حنيفة  -يقولون :ال يجوز
البيع على هذا ال�شرط قال :مل ال يجوز ؟ قد ا�شرتى النبي �صلى الله عليه و�سلم بعري جابر وا�شرتط ظهره �إىل
املدينة ،وا�شرتت عائ�شة بريرة على �أن تعتقها ،فلم ال يجوز هذا .وقال �أحمد بن احل�سني بن ح�سان� .س�ألت �أبا
عبد الله عمن ا�شرتى مملوكا وا�شرتط :هو حر بعد موتي ؟ .قال :هذا مدبر فيجوز ا�شرتاط التدبري كالعتق،
ولأ�صحاب ال�شافعي يف �شرط التدبري خالف(((.
و�إن قيل� :إن قيا�س ال�صدقة على العتق قيا�س مع الفارق((( فالعتق �أف�ضل من ال�صدقة؛ لأن ال�شارع يت�شوف �إىل
حترير العبيد وعتقهم وتفتح له الأبواب بخالف ال�صدقة فيجاب عن هذا :ب�أن الفرق �ضعيف ،لأن بع�ض التربعات
�أف�ضل من العتق ،ف�إن �صلة الرحم املحتاج �أف�ضل منه كما ن�ص عليه �أحمد ،ف�إن ميمونة زوج النبي �صلى الله
عليه و�سلم �أعتقت جارية لها .فقال :لو تركتيها لأخوالك لكان خريا لك .لهذا لو كان للميت �أقارب ال يرثون كان
الو�صية لهم �أوىل من الو�صية بالعتق(((.
وال يخفى وجاهة ما ذهب �إليه ابن نافع وابن دينار واحلنابلة وال�شافعية يف قول من �إن ا�شرتاط دفع �صدقة
للفقراء �إذا ت�أخر املدين عن الوفاء بدينه جائز ،ويجب على املدين الوفاء به ،لأنه �شرط ت�ضمن مق�صودا �صحيحا
من ال�شرع وهو حتقيق النفع للفقراء ،وحفز املدين على الوفاء بالدين يف الوقت املحدد ،وتوفري االطمئنان للدائن
على ماله.
التعوي�ض عن فوات الفر�صة
ب�أخذ زيادة عند ت�أخري ثمن البيع امل�ؤجل دون ا�شرتاط مبلغ حمدد
هناك اجتاهان يف هذا احلل:
االجتاه الأول :جواز �أخذ زيادة على الدين املمطول ،ب�أخذها الدائن تعوي�ض ًا عن (فوات الفر�صة):
يرى �أ�صحاب هذا االجتاه �أنه يجوز �شرعا معاقبة املدين املماطل عقوبة مالية م�ضافة �إىل �أ�صل الدين تدفع
للطرف الثاين الدائن تعوي�ضا له عن حجب منافع ماله عنه طيلة مدة الت�أخري.
((( املرجع ال�سابق .172
((( القواعد النورانية الفقهية البن تيمية  ،213 - 212املجموع للنووى .357/9
((( انظر :االلتزام للحطاب .173
((( القواعد النورانية البن تيمية .218 - 217
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وا�ستدل �أ�صحاب هذا الر�أي مبا يلي:
�أ  -الآيات الكرمية ال�سابق التنويه �إليها وهي (يا �أيها الذين �آمنوا �أوفوا بالعقود) وقوله ( �إن الله ي�أمركم �أن
ت�ؤدوا الأمانات �إىل �أهلها) وقوله (�إن الله ي�أمر بالعدل والإح�سان) وقوله (وال ت�أكلوا �أموالكم بينكم بالباطل).
ب -حديث « ال �ضرر وال �ضرار « والقاعدة الفقهية امل�ستمدة من هذا احلديث �أن ال�ضرر يزال ،والتعوي�ض هو
وحده الذي يزيل ال�ضرر ،فهذا احلديث يوجب تعوي�ض امل�ضرور عن �ضرره على ح�ساب من �سبب هذا ال�ضرر.
جـ -قيا�سا على الغا�صب� ،إذ �إن ت�أخري �أداء احلق عن ميعاده من املدين القادر على الوفاء هو ظلم وحجب للديون
عن �صاحبها الدائن ،وهذا احلجب مع القدرة كال�سطو على الأ�شياء املادية بالغ�صب ي�ؤيد ذلك ما ن�ص عليه الفقهاء
يف الوديعة ف�إنها �إذا طلبها �صاحبها املودع فمنعها عنه الوديع بال عذر �أ�صبح كالغا�صب لها ،وعليه فقد ي�أخذ
حكم الغا�صب من لي�س غا�صبا يف الأ�صل.
ولقد قرر فقهاء ال�شافعية واحلنابلة ومن على ر�أيهم �أن منافع املغ�صوب م�ضمونة على الغا�صب كعني املال
املغ�صوب �سواء ا�ستوفى الغا�صب هذه املنافع ب�أن ا�ستعمل املغ�صوب �أو عطلها.
وعليه ف�إن تطبيق حكم الغ�صب على ت�أخري وفاء الدين عن ميعاده بال عذر يقت�ضي �أن ي�صبح املدين م�سئوال
م�سئولية مالية عن هذا الت�أخري وذلك ب�أن يلتزم بتعوي�ض الدائن عما �أحلقه به من �ضرر بهذا الت�أخري طبقا ل�ضمان
الغا�صب ملنافع املغ�صوب مدة الغ�صب.
د  -اجلزاء الأخروي مبعاقبة املماطل الظامل ال يفيد �صاحب احلق امله�ضوم املحروم �شيئا يف هذه الدنيا ،بينما
جعلت ال�شريعة للحقوق املالية املادية الثابتة حماية و�ضوامن ق�ضائية يف هذه الدنيا قبل اجلزاء الأخروي.
هـ  -يف احلكم بعدم التعوي�ض م�ساواة بني معطى احلق ومانعه �أو معجلة وم�ؤخره ويف هذا ت�شجيع لكل مدين
لأن ي�ؤخر احلقوق ومياطل فيها بقدر ما ي�ستطيع لي�ستفيد �أكرب فائدة دون �أن يخ�شى طائلة �أو حمذورا مادام لن
ي�ؤدى يف نهاية الأمر �إال �أ�صل احلق وهذا خالف مقا�صد ال�شريعة و�سيا�ستها احلكيمة.
و� -إن التعزير املتفق عليه عقوبة على املدين املماطل ال يخت�ص بنوع معني و�إمنا يرجع يف نوعه �إىل اجتهاد
احلاكم دون تعد حلدود الله ،والعقوبة هي الأثر اجلنائي الواجب �إيقاعه على الظامل وميكن �أن تكون جلدا �أو
حب�س ًا �أو غرامة مالية ،والغرامة املالية ميكن �أن تكون �إتالفا كاخلمور و�آالت اللهو وميكن �أن تكون تعوي�ضا
م�ضاعفا للمظلوم على الظامل وميكن �أن تكون عقوبة مالية ل�صالح بيت املال ك�أخذ �شطر مال مانع الزكاة.
يقول ابن القيم يف الطرق احلكيمة (التعزيز بالعقوبات املالية جائز واحلكم به ثابت مل ين�سخ)وا�ستدل على ذلك
(((
مبا جاء يف ال�سنة عن النبي �صلى الله عليه و�سلم مثل� :إ�ضعاف الغرم على �سارق ماال قطع فيه كالثمر املعلق
((( نيل الأوطار ج � 4ص 139
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و�إ�ضعاف الغرم على كامت ال�ضالة.
جـ  -ا�ستئنا�سا بقول بع�ض العلماء ومنهم �صاحب الفتاوى ال�سعدية ب�ضمان نق�ص �سعر املغ�صوب وهو اختيار
ابن تيمية.
وهناك �ضوابط حمددة ذكرها �أ�صحاب هذا الر�أي ل�ضبط امل�س�ألة حتى ال يتخذ هذا الر�أي ذريعة لربا م�ستور
بتواط�ؤ بني الدائن واملدين ومن �أهم هذه ال�ضوابط ما يلي:
�أ  -ال يجوز �أن يتفق البنك مع العميل املدين على �أن يدفع له مبلغا حمددا �أو ن�سبة من الدين الذي عليه يف حال
ت�أخره عن الوفاء يف املدة املحددة �سواء �سمى هذا املبلغ غرامة �أو تعوي�ضا �أو �شرطا جزائيا.
ب  -ينفرد ال�شيخ ال�ضرير بالقول ب�أنه ي�شرتط �أن يكون ال�ضرر الذي �أ�صاب البنك �ضررا ماديا وفعليا.
كيفية تقدير التعوي�ض �أو العقوبة املالية
�أ  -يرى بع�ض القائلني بجواز التعوي�ض �أن و�سيلة تقدير هذا التعوي�ض هو �أن يح�سب على �أ�سا�س الربح الفعلي
الذي حققه البنك يف املدة التي ت�أخر فيها املدين عن الوفاء.
ب  -ويرى �آخرون �أن املحكمة هي التي تقرر مقدار ال�ضرر والتعوي�ض عنه مبا فات الدائن من ربح معتاد يف
التجارة ب�أدنى حدوده العادية وتعتمد يف ذلك على ر�أي �أهل اخلربة يف هذا ال�ش�أن.
االجتاه الثاين :منع ا�شرتاط زيادة على الدين املت�أخر �سداده:
يرى �أ�صحاب هذا االجتاه االقت�صار على التهديد للمماطل بعقوبة الله �سبحانه وتعاىل يف الآخرة ثم يف �أن ي�أمره
القا�ضي بالأداء ف�إن امتنع حب�سه ف�إن �أ�صر على االمتناع �ضرب وعزر حتى ي�ؤدى الدين ف�إن �أبى باع احلاكم ماله
ووفى للدائنني �أ�صول ديونهم بال زيادة.
�أجابوا عن �أدلة املجيزين مبا يلي:
�أ � -إذا كان املغ�صوب من النقود ـ وهى �أموال ال ت�صح �إجارتها بالإجماع فال ي�ضمن زيادة على مقدار املبلغ
املغ�صوب مهما طالت مدة غ�صبه ،ن�صت جملة الأحكام ال�شرعية على مذهب الإمام �أحمد مادة  1397على ذلك
بقوله (ال ي�ضمن الغا�صب ما فوته على املالك من الربح بحب�سه مال التجارة).
ب  -قيا�س االنتفاع بالنقود امل�ستحقة على املدين املماطل على املنفعة اململوكة ملكا تاما ،واملتقومة �شرعا مبال،
واملقدرة ب�أجرة املثل ،قيا�س مع الفارق ،لأن منفعة تلك النقود جمرد حق انتفاع غري متقوم مبال وال يجوز �أخذ
العو�ض عنه لأن النقود ال تراد لذاتها وال لعينها وهي جمرد مال قابل للنماء بعمليات اال�ستثمار والتجارة ب�صورة
غري حمققة فمنافعها حمتملة مظنونة �إذ كثريا ما تخ�سر �أو ال تربح �أو ال ت�شغل لأي �سبب كان فمن �أجل ذلك مل
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ي�صح مبادلتها مبال ورف�ض جميع الفقهاء اجارة النقود.
جـ  -اعتمادا على ما جاء �أعاله ف�إن اعتبار الت�أخري يف ال�سداد �أكل ملنفعة املال بالباطل �أمر غري دقيق لأن القابلية
املحتملة للنقود للزيادة ال تعترب منفعة حمققة �أكلها املدين املماطل.
د  -يف منع ا�شرتاط زيادة على الدين املت�أخر �سداده ال جمال للقول ب�أن معاقبة املدين املماطل جزاء ت�أخره
بالوفاء ال جترب خ�سارة الطرف املت�ضرر لأن امل�س�ألة �أ�صال ال تعاجلها قاعدة اجلوابر يف الفقه الإ�سالمي
وتن�ضوي حتت قاعدة الزواجر التي تكفل رفع املف�سدة وا�ستئ�صالها من حياة النا�س ،والعقوبات ال�شرعية لي�س
من �ش�أنها اجلرب ،فال�سارق �إذا قطعت يده فهل القطع يزيل ال�ضرر عن امل�سروق ؟ والقاتل �إذا قتل ق�صا�صا فهل
الق�صا�ص يزيل ال�ضرر عن ورثة املقتول؟ واملحارب �إذا �أقيم عليه حد احلرابة فهل تزيل العقوبة ال�ضرر الواقع
على املت�ضررين من حرابته ؟ فالعقوبة �ش�أنها زجر النا�س عن الظلم �إذ �أن من يريد ارتكاب فعل موجب لعقوبة ما
�سيكف عن ارتكاب املخالفة �إذا عرف �أنه �سيعاقب على ذلك ويدع فعل املحظور فيقع االزدجار العام الذي ق�صده
ال�شارع من نظام العقوبات ال�شرعية.
هـ  -ال جمال للقول ب�أنه يف حال الفتوى بعدم التعوي�ض ف�إن مفاد ذلك �أن ال�شريعة الإ�سالمية ت�ساوى يف النتيجة
بني الذي ي�ؤدى ديون النا�س يف �أوقاتها ومن ي�ؤخرها �أو يجحدها ،وذلك لأن ال�شريعة �إذا ق�ضت بعدم جواز
التعوي�ض املايل كعقوبة على املدين املماطل ال ت�سوى بينه وبني من ي�ؤدى حقوق النا�س يف مواعيدها ال �أخرويا
وال دنيويا ،حيث �إنه معر�ض للم�ساءلة والعقاب واجلزاء يف حني �أن م�ؤدى حقوق النا�س يناله الثواب والر�ضا،
ودنيويا فاملدين املماطل عر�ضة للذم وال�ضرب واحلب�س وبيع ماله لأداء �أ�صل الدين.
و  -الأحكام الفقهية الثابتة ال ي�ؤثر يف حجيتها الواقع القانوين الفا�سد الذي حتياه الأمة واملتمثل يف �إجراءات
التقا�ضي واملرافعات وت�أجيل الق�ضايا وعدم متكن ال�شاكي من �أخذ حقه امل�سلوب ،لأن الفقه الإ�سالمي لي�س
م�سئوال عن �إيجاد حلول للم�شكالت التي افرزتها التقنيات والنظم الو�ضعية ،كما �أنه لي�ست وظيفته ترقيع
اخلروق التي �أحدثها البعد عن �شريعة الله.
ز � -إذا �أخذ بالر�أي القائل بتعوي�ض املدين من قبل الدائن عن ال�ضرر الذي حلق به من جراء املماطلة يف ال�سداد
ف�إن هذا الر�أي �سيتحول عند تطبيقه عمليا �شئنا �أم ابينا �آجال �أم عاجال �إىل فوائد ت�أخري ،وحتى �إذا �أحلنا تقدير
التعوي�ض �إىل حكم القا�ضي بعد وقوع املخالفة فلي�س هناك ما مينع �أن تن�ش�أ ن�صو�ص قانونية �أو تعليمات من
البنوك املركزية ت�ؤدى �إىل حتديد كمى �أو ن�سبى للتعوي�ض عن اخل�سارة يف املحظور وهو الربا .ولذا يجب منع
التعوي�ض ابتداء �سدا للذريعة.
ح  -القول ب�أن يوكل تقدير التعوي�ض �إىل الق�ضاء هو رجوع �إىل النقطة التي هرب ب�سببها جميزو التعوي�ض من
العقوبات غري املالية �إىل العقوبات املالية.
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هذا ،وقد �صدر قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل برقم ( :)151ال يجوز �شرع ًا ا�شرتاط التعوي�ض يف حال
الت�أخر عن الأداء « وهو مطلق ي�شمل �أي�ض ًا التعوي�ض غري املحدد مببلغ(((.
حلول م�شروعة لتدارك (فوات الفر�صة)
� -1شراء �أعيان لها منافع من امل�شرتي بالأجل وت�أجريها �إليه
يتم ذلك ب�شراء املعدات التي ال زالت لدى العميل مما متلكه بالبيع امل�ؤجل املت�أخر �سداده� ،أو معدات غريها.
ويكون ال�شراء بثمن حال ثم جترى املقا�صة بينه وبني جزء من املديونية املت�أخرة ،مع مراعاة �أن ي�ؤدي �سعر
ال�شراء �إىل ا�ستـدراك بع�ض الك�سب الفائت (الفر�صة البديلة) .وبعد ال�شراء للمعدات وامل�ستغالت ي�صار �إىل
ت�أجريها للعميل ب�أجرة مق�سطة يلحظ يف تقديرها �إمكانية ال�سداد (اجلدولة) وا�ستدراك ما فات من ربح املديونية
املت�أخرة.
وال يجـوز �أن ي�صدر ربط عقدي بني عملية �شراء املعدات وعملية الت�أجري املزمع القيام بها ،فال ي�شرتط يف �أحد
العقدين �إبرام العقد الآخر ،لأن ذلك ممنوع �شرع ًا ،وهو من �صور (بيعتني يف بيعة) املمنوعة ،بل يقت�صر على
التفاهم على ذلك خارج �إطار التعاقد واال�شرتاط  -وهو �سائغ  -وال يخفى �أن هناك خطر عدم �إمتام �صفقة
الإيجار ،وهو خطر ينبغي للبنك درا�سة مداه.
والت�أجري هنا �إما �أن يكون منتهي ًا بالتمليك �أو ت�أجريا ت�شغيليا.
�إن �شراء املعدات من العميل مع �سبق متلكه لها عن طريق البنك ثم �إعادة متليكها للعميل بالت�أجري املنتهي بالتمليك
لي�س من بيع العينة ،ملرور زمن حت�صل فيه حوالة الأ�سواق (تغري الأ�سعار).
� - 2شراء �أعيان من العميل للم�شاركة بها يف ن�شاطه:
وذلك ب�شراء بع�ض الب�ضائع التي �سبق بيعها للعميل ولو مل يكن لها منافع ثم عقد م�شاركة معه تكون م�ساهمة
البنك فيها بهذه الب�ضائع التي �صارت يف ملكه ،وذلك بثمن حال جتري املقا�صة بينه وبني بع�ض املديونية املت�أخرة.
وبتلك امل�شاركة ي�ستفيد البنك من ربح ح�صته فيها ،وميكن االتفاق مع العميل لدفع ح�صته من الربح ل�سداد
املديونية.
وهذه امل�شاركة �إما �أن تكون م�شاركة متناق�صة بحيث يتمكن العميل من ا�ستعادة ملكيته مبا يدفعه من ربحه �أو
�أمواله الأخرى ،كما ميكن �أن تكون م�شاركة فقط.
وطريقة ال�شراء وامل�شاركة هذه ت�صلح يف جميع الأ�شياء �سواء كانت لها منافع �أو مل تكن ،يف حني �أن طريقة
((( املعايري ال�شرعية �ص  31و�ص  35م�ستند الأحكام ال�شرعية للمعيار.
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ال�شراء والت�أجري ال ت�صلح �إال فيما له منفعة.
ويراعى ما �سبق ب�ش�أن حتا�شي بيع العينة.
 -3التعوي�ض بالرتا�ضي:
جاء يف املعيار ال�شـرعي رقم ( )3ب�ش ـ�أن املدين املماطل ،يف البند ( 1/3ب)« :ال يجوز ا�شرتاط التعوي�ض املايل»
وجاء يف البند ( 1/3ج) ال جتوز املطالبة الق�ضائية للمدين املماطل بالتعوي�ض املايل ،نقد ًا �أو عين ًا ،عن ت�أخري
الدين».
ومقت�ضى ذلك �أن املطالبة الر�ضائية بالتعوي�ض دون ا�شرتاطه ،ودون املطالبة الق�ضائية به ،ال مانع منه �شرع ًا لأن
يف ذلك �إزالة ال�ضرر دون الوقوع يف الربا الذي يعرف ب�أنه «ف�ضل خال عن عو�ض ب�شرط» لأن الق�ضاء فيه �إلزام
فال يجوز االلتزام به مبا�شرة ،وال يجوز اال�ستعانة عليه بالق�ضاء والق�ضاء �أقوى من ال�شرط.
 - 4ا�ستخدام طريقة الأر�صدة التعوي�ضية:
هناك بع�ض املقرتحات التي قدمت ملعاجلة هذا امل�شكل �إما جتاوزا ل�سلبيات احللول التي �أ�شرنا �إليها �أو كمحاوالت
توفيقية بينها ،ومن �ضمن تلك احللول املقرتحة �إلزام املدين املماطل ق�ضاء ب�أداء الدين وتقدمي قر�ض ح�سن للدائن
ي�ساوى مقدار الدين الأ�صلى وم�ؤجال لنف�س مدة الت�أخري.
هذا احلل طرحه كل من الدكتور �أن�س الزرقاء والدكتور حممد القري تطبيقا للمبد�أ ال�شرعي القائل (يعاقب
امل�سىء بنقي�ض ق�صده) وا�ستئنا�سا بحكم �سيدنا �سليمان الوارد يف قوله تعاىل( :وداوود و�سليمان �إذ يحكمان
يف احلرث �إذ نف�شت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم �شاهدين) ((( حكم �سيدنا �سليمان بتعوي�ض الطرف املت�ضرر ب�أن
�سلمه ماال ي�ستثمره من �أموال من �أحدث ال�ضرر وقد ذهب الباحثان �إىل �أن احلالة العامة العملية ل�ضرر املماطلة
هي �أنها حرمان للدائن خالل املماطلة من فر�صة ا�ستعمال ماله يف وجوه االنتفاع امل�شروعة والأ�صل �أن يعاقب
امل�سىء مبثل فعله (�إال يف حاالت نادرة ا�ستثنائية م�شهورة) ويف �ضوء هذه الأ�س�س اقرتح الأ�سلوب التايل ملعاقبة
املماطل وتعوي�ض الدائن املمطول يف الوقت نف�سه.
 يلزم املدين املماطل ق�ضائيا ب�أداء الدين �إبراء لذمته ،كما يلزم فوق ذلك بتقدمي قر�ض ح�سن للدائن ،ي�ساوىمقدار الدين الأ�صلي ،ويكون م�ؤجال ملدة زمنية ت�ساوى مدة املماطلة.
 وي�ستطيع الدائن الأ�صلي الذي يتلقى هذا القر�ض بحكم الق�ضاء �أن ي�ستخدمه فيما يريد من وجوه االنتفاعامل�شروعة ثم يرده �إىل �صاحبه (املدين املماطل) وهكذا يتم تعوي�ض الدائن الأ�صلي (الذي �أ�صبح الآن مدينا بهذا
القر�ض احل�سن).عن حرمانه ال�سابق من االنتفاع مباله ب�أن �سمحنا له باالنتفاع مبال مماثل على ح�ساب املدين
((( �سورة الأنبياء 78
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املماطل.
 �إن نتيجة انتفاع الدائن الأ�صلي بالقر�ض احل�سن املمنوح له الآن تعوي�ضا ،لي�ست م�ضمونة معلومة :فقدي�ستخدمه يف ا�ستثمار ما فريبح كثريا �أو قليال ،بل قد يخ�سر .وهذا عدل لأنه لو تلقى �أ�صل دينه دون مماطلة
فا�ستثمره لكان عر�ضة �أي�ضا للربح الكثري �أو القليل �أو اخل�سارة .وبح�سب هذا احلل  -ال مننح الدائن املمطول
�أي مبلغ نقدي �إ�ضايف فوق دينه الأ�صلي ،بل مينح فر�صة جديدة غري م�ضمونة مقابل الفر�صة غري امل�ضمونة
التي فوتها عليه املدين املماطل.
 ومن مزايا ال�صيغة املقرتحة للتعوي�ض �أنها تتمتع مبزايا منها� :أنها ال تنطوي على احلكم على املدين املماطلب�أداء مبلغ �إ�ضايف فوق �أ�صل الدين ،فتنتفي بذلك �شبهة الربا .ذلك �أن ما ي�ؤخذ منه ب�صفة قر�ض ح�سن �إجباري
�سريد �إليه كامال بعد فرتة العقوبة.
وبعبارة �أخرى� :إن ال�صيغة املقرتحة ال تعطى الدائن مبلغا نقديا ي�ساوى ما فاته من ربح (فعلى �أو مقدار) ،بل
تعطيه فر�صة جديدة ال�ستخدام املال تكافئ  -قدر الإمكان  -الفر�صة القدمية التي فوتتها عليه املماطلة)(((.

(((  �أبحاث كل من ال�شيخ م�صطفي الزرقا ،ود .نزيه حماد ،ود� .أن�س الزرقا ،ود .حممد القرى ،ود .حممد عثمان ،وهي يف معاجلة مطل الديون ،وهي من�شورة على حدة
ويف جمالت اقت�صادية متعددة
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الآثار الناجمة للت�أخري يف ال�سداد
من خالل تكلفة الأموال �أو م�شكلة الديون املت�أخرات
يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
درا�سة فقهية للعالج واحللول ،وغرامات الت�أخري والبدائل

بقلم� :أ .د .علي حميى الدين القره داغي
الأمني العام لالحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني
ونائب رئي�س املجلـ�س الأوربي للإفتاء والبحوث
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رب العاملني وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني وخامت الر�سل والنبيني ،وعلى
احلمد لله ّ
�آله و�صحبه ومن تبع هداه �إىل يوم الدين.
وبعد:
ف�إن جتارب امل�صارف الإ�سالمية خالل عقودها الثالثة الأخرية جديرة بالدرا�سة والبحث ،حيث ا�ستطاعت
�أن ت�شق طريقها على الرغم من كل املعوقات التي و�ضعت �أمامها ،والهجمات التي �شنت عليها من قبل �أعداء
امل�شروع الإ�سالمي ب�صورة عامة ،و�أعداء البنوك الإ�سالمية ب�صورة خا�صة ،بل ا�ستطاعت البنوك الإ�سالمية
�أن حتقق جناحات يف �أكرث من �صعيد ،وتثبت وجودها لي�س على ال�صعيد املحلي ،والإ�سالمي فح�سب ،بل على
ال�صعيد العاملي ،وما اهتمام البنوك العاملية الكربى وفتح بع�ضها لفروع �إ�سالمية بل لبنوك �إ�سالمية م�ستقلة �إال
برهان على النجاح والعناية واالهتمام.
فقد فتح �أول بنك �إ�سالمي يف مدينة دبي منذ بداية عام  ،1975ثم تبعته بنوك �إ�سالمية �أخرى حتى بلغ عددها
اليوم �أكرث مائتي بنك ت�ستثمر مئات املليارات من الدوالرات على م�ستوى الداخل واخلارج.
وعلى الرغم من كل ما حتقق من �إجنازات ،وما �أ�صابها من معوقات ف�إن هذه التجربة بعد مرور �أكرث من
ربع قرن عليها حتتاج �إىل تقومي وتقييم ودرا�سات جادة ،بل وندوات وم�ؤمترات لتو�ضح لنا معامل جناح هذه
التجربة ،ومكامن ف�شلها يف بع�ض الأمور واملجاالت.
كما �أن البنوك الإ�سالمية حتتاج اليوم �إىل خطوات تقدمية �أخرى فال ينبغي �أن تقف على ما و�صلت �إليه منذ عدة
�سنوات ،وذلك لأن من �سنة الله تعاىل يف هذا الكون �أن من مل يتقدم فقد ت�أخر كما قال تعاىل( :ملن �شاء منكم
�أن يتقدم �أو يت�أخر)((( حيث مل يقل الله (�أو يتوقف)لأن التوقف هو عني الت�أخر .وهذا التقدم يتطلب منا اليوم
عدة �أمور من �أهمها:
 1ـ درا�سة حتليلية جادة لآليات البنوك الإ�سالمية من كل جوانبها والإتيان بالبدائل اجلدية يف كل جمال.
 2ـ عدم االكتفاء ب�صيغ املرابحات واال�ست�صناع والتمويل ،واالنتقال �إىل ال�صيغ الفعالة مثل امل�شاركات
وامل�ضاربات،والبيع وال�سلم والإجارات ونحو ذلك ،وذلك لأن معظم املعوقات ت�أتي ب�سبب عدم التطوير يف
ال�صيغ والآليات.
3ـ درا�سة الأ�سواق الداخلية واخلارجية ،والدخول فيها عن علم وبينة.
 4ـ تكوين بور�صة �إ�سالمية لتكون مبثابة الرئة للبنوك الإ�سالمية يتحقق من خاللها زفريها و�شهيقها.
((( �سورة املدثر  /الآية ()37
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 5ـ توحيد البنوك الإ�سالمية ،وتقوية االحتاد العاملي للبنوك الإ�سالمية ودعمه بكل ما ينه�ض بر�سالته ويقوى
�ساعده ،حتى يكون قادر ًا على النهو�ض مبا �أنيط به ،وعلى التحديات التي تواجهه.
وذلك لأن عاملنا اليوم يعي�ش ع�صر العوملة ،وع�صر االقت�صاد العمالق ،وال�شركات العمالقة ،حيث نرى �أن
�أوربا الغربية كلها احتدت واتخذت لنف�سها عملة واحدة (يورو)وتداخلت ال�شركات والبنوك العمالقة بع�ضها يف
بع�ضها حتى تكونت بنوك ي�صل ر�أ�سمال �أحدها مئات املليارات بل قد ي�صل �إىل ترليون.
ومن الطبيعي �أن تكون للم�صارف الإ�سالمية م�شاكل وعقبات ،كما حتققت لها �إجنازات وجناحات فمن �أهم
هذه امل�شاكل والعقبات م�شكلة الديون التي يت�أخر �سدادها لأي �سبب كان ،حيث ال ت�ستطيع فر�ض فائدة وزيادة
ب�سبب الت�أخري �أو التوقف عن ال�سداد ،يف حني ال توجد هذه امل�شكلة لدى البنوك التقليدية التي تتعامل بالفوائد،
حيث حتت�سب الفوائد من بداية القر�ض �إىل نهايته.
والأخطر من ذلك هو �أن يقوم العميل املدين بت�أخري �سداد ديونه للم�صرف الإ�سالمي ،لأنه يعلم �أنه ال يفر�ض
زيادة �أو فائدة عليه ،فيماطل وهو مو�سر حتى ي�ستفيد �أكرب قدر ممكن من املديونية.
ولذلك ي�ستحق املو�ضوع �أن يبحث بكل جوانبه الفقهية واالقت�صادية للو�صول �إىل حلول عملية مقبولة �شرع ًا.
والله �أ�س�أل �أن يوفقنا ملا ير�ضاه ،وي�سدد خطانا ويع�صمنا من الوقوع والزلل يف القول والعقيدة والعمل ،فهو
ح�سبنا وموالنا فنعم املوىل ونعم الن�صري.
التعريف باملو�ضوع:
الديون لغة جمع ال َدين ـ بفتح الدال ـ وهو لغة يطلق على ماله �أجل ،و�أما الذي ال �أجل له في�سمى بالقر�ض ،وقد
يطلق عليهما (((.
وقد ورد لفظ الدين وم�شتقاته يف القر�آن الكرمي حتى �أن �أطول �آية هي �آية الدين :قال تعاىل( :يا �أيها الذين
ف�سره املف�سرون بعدة تف�سريات ،قال ال�شافعي( :يحتمل
�آمنوا �إذا تداينتم بدين �إىل �أجل م�سمى فاكتبوه ((().وقد َّ
كل دين،ويحتمل ال�سلف)((( وقال الطربي..( :وقد يدخل يف ذلك القر�ض وال�سلم ((()..وقال اجل�صا�ص( :ينتظم
�سائر عقود املداينات التي ت�صح فيها الآجال)(((.
فلفظ دين ي�شمل كل دين ثابت م�ؤجل �سوا ًء كان بدله عين ًا �أو دين ًا ،وحتى لو كان �سبب الآية مو�ضوع ال�سلم ف�إن
((( القامو�س املحيط  /ول�سان العرب ،وامل�صباح املنري  /مادة «دين»
((( �سورة البقرة  /الآية ()282
((( �أحكام القر�آن لل�شافعي ()137/1
((( تف�سري الطربي،ط.دار املعارف،حتقيق الأ�ستاذ �شاكر ()43/6
((( �أحكام القر�آن للج�صا�ص « ط.دار الفكر ببريوت ()482/1
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العربة بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب(((.
وورد لفظ الدين يف ال�سنة امل�شرفة مبعنى الدين ال�شامل حلقوق الله تعاىل،وحقوق العباد املتعلقة بالذمة حيث
قال النبي �صلى الله عليه و�سلم ( :فدين الله �أحق �أن يق�ضى)(((.
و�أما الفقهاء فقد �أطلقوا الدين على معنيني :عام لكل ما يجب يف ذمة الإن�سان من االلتزامات الآجلة الدينية
والدنيوية ،وخا�ص مبا ثبت يف ذمته ب�سبب عقد ا�ست�صناع ،ومرابحة ،وقر�ض ونحوها �أو ال�ستهالك �أو قرابة(((.
فالدين هنا �أعم من القر�ض ،واملق�صود به يف البحث هو املعنى اخلا�ص الذي يتناول الديون الآجلة ب�سبب عقد
اال�ست�صناع� ،أو املرابحة� ،أو البيع بالثمن الآجل� ،أو نحو ذلك (((.
و�صف امل�شكلة:
من املعلوم �أن البنوك الإ�سالمية تتعامل مع عمالئها يف الغالب عن طريق االلتزامات الآجلة ،فت�صبح دائنة لهم
�سواء الدين ناجت ًا عن عقد املرابحة� ،أم البيع الآجل� ،أم اال�ست�صناع �أم نحو ذلك ،وذلك لأن الن�شاط الرئي�سي لها
هو حتقيق الأرباح من خالل العقود الآجلة التي تكون �أثمانها م�ؤجلة ومق�سطة.
وامل�شكلة تكمن يف �أن هذه الأثمان التي حتولت �إىل ديون يف ذمم العمالء �إذا ت�أخر �أدا�ؤها يف �أوقاتها املحددة
ف�إن البنك الإ�سالمي يخ�سر عوائد هذه الديون املت�أخرة ،وذلك لأن �أرباحه تعود عند �إجراء العقود ال�شرعية �إىل
مالحظة الزمن طو ًال ق�صر ًا ،ف�إذا ت�أخر ال�سداد كلي ًا� ،أو �سداد بع�ض الأق�ساط ف�إن هذه الأرباح مل تتحقق ب�صورة
متكاملة.
ولكن بع�ض العمالء يت�أخرون عن دفع �أق�ساطهم الواجبة� ،أو يتعمدون يف عدم الدفع ب�سبب عدم فر�ض الفوائد
على الت�أخري يف البنوك الإ�سالمية ،لكل ذلك تقع م�شكلة كبرية للبنوك الإ�سالمية تكمن يف �أنها حترم من هذه
الديون املت�أخرة �أو من ا�ستثمارها واال�ستفادة من عوائده ،ومن هنا تخ�سر ن�سبة ال ب�أ�س بها من العوائد يكون لها
ت�أثري �سلبي على ميزانيتها ،وبالأخ�ص يف التناف�س مع البنوك الربوية التي ال تت�أثر بهذه املت�أخرات لأن الفوائد
تعمل ح�سب الزمن ،و�أن عداداتها حت�سب الفوائد كلما ت�أخر موعد ال�سداد.
الآثار ال�سلبية للمت�أخرات على البنوك الإ�سالمية:
ترتتب على ت�أخري �ســداد الديون �آثار �ســلبية كبرية على البنوك الإ�س ــالمية من �أهمها:
((( يراجع :تف�سري ابن عطية،ط.م�ؤ�س�سة دار العلوم بالدوحة ( ،)500/2و�أحكام القر�آن البن العربي،ط.دارا ملعرفة ببريوت ( ،)242/1وتف�سري القرطبي،ط.
دار الكتب ( ،)377/3وزاد امل�سري البن اجلوزي ( ،)340/1والتحرير البن عا�شور،ط.دار التون�سية ()99/2

((( رواه البخاري يف �صحيحه ،كتاب ال�صوم ،فتح الباري ( ،)192/4وم�سلم يف �صحيحه ()804/2

((( يراجع :حا�شية ابن عابدين،ط.دار الفكر ()157/5وفتح القدير ( ،)431/5وك�شاف ا�صطالحات الفنون للتهانوي( ،)4/2واملنثور يف القواعد،ط�.أوقاف
الكويت (،)158/2والقواعد البن رجب �ص  ،54والأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص  ،254والبحر الرائق ()46/6
((( املراجع ال�سابقة
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 1ـ احلرمان من تلك املبالغ املدينة ،ومن ا�ستثمارها واال�ستفادة من عوائدها خالل فرتة الت�أخري ،وبالتايل تت�أثر
ربحية البنك الإ�سالمي فيكون يف و�ضع ال ي�ستطيع معه مناف�سة البنوك الربوية التي حت�سب فوائد الت�أخري وال
يهمها ذلك.
 2ـ توجه البنوك الإ�سالمية نحو املبالغة يف طلب الرهونات وال�ضمانات ،والت�شدد يف �إعطاء فر�ص التمويل
للعمالء خوف ًا من الت�أخري يف ال�سداد ،الأمر الذي يجعل تعامل البنك الإ�سالمي حم�صور ًا يف فئة من النا�س
تتوافر لديهم ما يتطلبه التمويل الإ�سالمي من ال�ضمانات املمتازة ،وهذا من �أعظم املخاطر ،لأنها ت�ؤدي �إىل
جعل املال دولة بني الأغنياء ،يف حني �أن مقا�صد �إن�شاء البنوك الإ�سالمية هو �إف�ساح املجال لأكرب قدر ممكن من
العمالء.
 3ـ توجيه البنوك الإ�سالمية �إىل رفع هوام�ش الربح خوف ًا من املماطلة حتى �أ�صبح التمويل عن طريق البنك
الإ�سالمي �أعلى كلفة باملقارنة �إىل الفوائد الربوية ،ولأجل هذا ينتقد الكثريون هذا امل�سلك حتى يقولون :ك�أن
البنوك الإ�سالمية ت�ستغل ا�سم الإ�سالم لرفع تكلفة متويلها.
وترتب على ذلك �أن العمالء املمتازين الذين ال مياطلون (ما عدا امللتزمني جد ًا)ال ي�أتون �إىل البنوك الإ�سالمية،
حيث التكلفة عالية ،واخلدمات املتاحة فيها �أقل بكثري من البنوك الربوية (((.
وقد حاول �أحد البنوك الإ�سالمية يف قطر حل هذه امل�شكلة من خالل عقد يت�ضمن تردد ًا وتعليق ًا حيث ين�ص �أحد
بنودها على �أنه يف حالة االلتزام بال�سداد ف�إن ن�سبة املرابحة  %10ويف حالة الت�أخري عن ال�سداد تكون  %13وهذا
العقد بهذه ال�صورة مل �أ َر من الفقهاء من �أجازه.
�أ�سباب ت�أخري �سداد الديون:
تعود �أ�سباب تعرث� ،أو ت�أخر �سداد الديون ب�صورة عامة �إىل عدة �أ�سباب ،ويف البنوك الإ�سالمية �إىل �أ�سباب
�أخرى� ،أما الأ�سباب العامة للت�أخر� ،أو عدم ال�سداد فهي ما ي�أتي:
ال�سبب الأول :الإفال�س ،وعدم القدرة على ال�سداد ب�سبب العجز املايل ،فاملدين له ثالث حاالت (((:
احلالة الأوىل� :أن يكون للمدين �أموال ولكنها ال تكفي ل�سداد ديونه ،وبعبارة �أخرى ي�ستغرق الدين مال املدين
فال يكون يف ماله وفاء بديونه.
احلالة الثانية� :أن ال يكون له مال معلوم �أ�ص ًال.
احلالة الثالثة� :أن يكون له مال ولكن مياطل يف الدفع.
((( د.حممد القري :بحثه حول عر�ض بع�ض م�شكالت البنوك الإ�سالمية املقدم �إىل جممع الفقه الإ�سالمي يف دورته الثامنة �ص 6
((( يراجع ملزيد من التف�صيل :د .علي القره داغي :مبد�أ الر�ضا يف العقود ،درا�سة مقارنة يف ال�شريعة والقانون ،ط.دار الب�شائر الإ�سالمية ببريوت -546/1( 1985
)599
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فاحلالة الثالثة يخ�ص�ص لها ال�سبب الثاين الآتي ،و�أما احلالة الأوىل فهي داخلة فيما ي�سمى يف الفقه الإ�سالمي
بالإفال�س حيث يحكم القا�ضي باحلجر عليه ب�سبب �إفال�سه ،وحينئذٍ ترتتب على ذلك عدة �أحكام و�آثار من �أهمها:
�أ ـ تعلق حقوق الغرماء بعني ماله املدين.
ب ـ �أن من وجد عني ماله عند املدين فهو �أحق بها عند جمهور الفقهاء (((.
ج ـ منع املدين من الت�صرف يف �أمواله بكل ما ي�ضر الدائنني.
د ـ توزيع جميع �أمواله على الغرماء من باب ق�سمة الغرماء بعد بيع �أمواله العينية.
هـ ـ حلول جميع ديونه الآجلة عند مالك ،وال�شافعي يف �أحد قوليه ،و�أحمد يف �إحدى روايتيه ،خالف ًا للحنفية،
وال�شافعي يف قوله الآخر ،و�أحمد يف �أ�شهر روايتيه الذين ذهبوا �إىل بقاء الآجال على حالتها(((.
�أما املفل�س الذي لي�س له مال معلوم �أ�ص ًال فال يحجر عليه ،وال يحب�س ،ولكن عليه ب�إثبات �إع�ساره بالأدلة� ،أو
(((
ي�صدقه الدائنون على تف�صيل يف ذلك ،و�إ ّال فيحب�س حتى يثبت �إع�ساره فيفرج عنه على ر�أي جمهور الفقهاء
وذلك لقوله تعاىل ( :و�إن كان ذو ع�سرة فنظرة �إىل مي�سرة)(((.
وبالن�سبة للبنوك الإ�سالمية ت�ستطيع احلجر على املدين يف احلالة الأوىل ،و�إذا كان لديها رهن فلها الأولوية بقيمة
املرهون ،و�إ ّال فت�أخذ ن�صيبها ح�سب ق�سمة الغرماء.
ال�سبب الثاين :املماطلة ،حيث يكون للمدين �أموال ولكنه مياطل عمد ًا لال�ستفادة من املديونية ،وبالأخ�ص
عندما يريد اال�ستفادة من عدم وجود فوائد (ربا)على الديون يف البنوك الإ�سالمية ،ومن هنا فكلما ت�أخر يف
ال�سداد ا�ستفاد من املديونية.
واملماطلة حمرمة بال خالف حيث �سماها الر�سول �صلى الله عليه و�سلم بالظلم فقال (:مطل الغني ظلم)((( ولذلك
يجوز للحاكم �أن يحب�سه �إىل �أن يظهر �إع�ساره ا�ستناد ًا على احلديث الآخر �أي�ض ًا وهو قول النبي �صلى الله عليه
و�سلمّ ( :يل الواجد يحل عر�ضه وعقوبته)(((.
ولكن ال�س�ؤال الذي يرد هو :هل يجوز للدائن �أن يطالب املدين بالتعوي�ض ع ّما يدعيه من �أ�ضرار
ب�سبب املماطلة؟ وهل �أن ذلك داخل يف احلديثني ال�سابقني ؟ وهذا هو مو�ضع البحث.
((( �شرح العناية مع تكملة فتح الدير ( ،)329/7وبدائع ال�صنايع ()4472/9وبداية املجتهد ()284/2وال�شرح الكبري مع حا�شية الد�سوقي ()264/3والرو�ضة
( ،)127/4والغاية الق�صوى ()514/1واملغني البن قدامة ()452/4ويراجع الأحاديث الواردة يف هذا ال�صدد :فتح الباري ()63/5و�صحيح م�سلم ()1193/3
((( امل�صادر ال�سابقة،ويراجع د.علي القره داغي :مبد�أ الر�ضا يف العقود ()557/1
((( امل�صادر ال�سابقة �أنف�سها
((( �سورة البقرة  /الآية ()280
((( احلديث �صحيح متفق عليه ،ورواه البخاري يف �صحيحه ،مع الفتح ()464/4وم�سلم يف �صحيحه ()1197/3
((( احلديث �إ�سناده ال يقل عن درجة احل�سن كما قال احلافظ ابن حجر يف الفتح ()62/5واحلديث رواه �أحمد يف م�سنده ()388/4و�أبو داود يف �سننه مع عون املعبود
()56/10والن�سائي يف �سننه ()278/7والبيهقي يف ال�سنن الكربى ()51/6ورواه البخاري يف �صحيحه تعليق ًا ،فتح الباري ()62/5
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وهناك �أ�سباب �أخرى كاملوت ،وجحود الدين ،ال يتعلق كثري من الأهمية بها ب�ش�أن مو�ضوعنا ،ولذلك ال نخو�ض
فيها.
و�أما الأ�سباب اخلا�صة باملت�أخرات يف البنوك الإ�سالمية فهي:
 1ـ عدم الأخذ بالأ�سباب الفنية والو�سائل العلمية املطلوبة من درا�سة اجلدوى االقت�صادية اجلادة ،ودرا�سة
ال�شركات �أو الأفراد الذين يطلبون التمويل عن طريق االلتزامات الآجلة.
 2ـ املجامالت والو�سائط التي حتول دون الأخذ بتنفيذ الو�سائل والإجراءات املطلوبة.
 3ـ عدم وجود �إدارات قوية لالئتمان والبحوث والدرا�سات.
 4ـ الرتكيز على التمويل عن طريق املرابحات ،وبالأخ�ص املرابحات اال�ستهالكية التي ال يبقى حمل العقد فرتة
طويلة ،وعدم الرتكيز على �أ�ساليب اال�ستثمار الأخرى مثل امل�شاركات ،وامل�ضاربة ،واال�ست�صناع ،و�إن�شاء
�شركات ا�ستثمارية متعددة الأغرا�ض تقوم ب�أنواع من التجارة واال�ستثمار املبا�شر وغري املبا�شر.
 5ـ عدم �أخذ �ضمانات كافية من الرهن ،والكفالة ونحوهما لهذه الديون لأي �سبب كان ج�سيم ًا �أر�شدت �إليه
ال�شريعة الإ�سالمية حيث طلبت منا عند تعاملنا مع الديون ما ي�أتي:
�أ ـ توثيق الدين بالكتابة ،حيث �أمر الله تعاىل بالكتابة واال�شهاد عندما يكون الدين م�ؤج ًال فقال تعاىل ( :يا �أيها
الذين �آمنوا �إذا تداينتم بدن �إىل �أجل م�سمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال ي�أب كاتب �أن يكتب كما
علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه احلق وليتق الله ر ّبه وال يبخ�س منه �شيئ ًا ف�إن كان الذي عليه احلق �سفيه ًا
�أو �ضعيف ًا �أو ال ي�ستطيع �أن ّميل هو فليملل ول ّيه بالعدل وا�ست�شهدوا �شهيدين من رجالكم ف�إن مل يكونا رجلني
ت�ضل �إحداهما ّ
فتذكر �إحداهما الأخرى وال ي�أب ال�شهداء �إذا ما
فرجل وامر�أتان ممن تر�ضون من ال�شهداء �أن ّ
دعوا وال ت�سئموا �أن تكتبوه �صغري ًا �أو كبري ًا �إىل �أجله ذلكم �أق�سط عند الله و�أقوم لل�شهادة و�أدنى �أن ال ترتابوا
�إ ّال �أن تكون جتارة حا�ضرة تديرونها بينكم فلي�س عليكم جناح �أال تكتبوها و�أ�شهدوا �إذا تبايعتم وال ي�ضار كاتب
ف�سوق بكم واتقوا الله ويع ّلمكم الله والله بكل �شي ٍء عليم)(((.
وال �شهيد و�إن تفعلوا ف�إنه ُ
ولذلك ذهب جمهور الفقهاء مبن فيهم املذاهب الأربعة �إىل ا�ستحباب الكتابة ،واال�شهاد يف حني ذهب بع�ض
الفقهاء منهم عطاء وال�شعبي ،والنخعي وابن حزم �إىل وجوب الكتابة كما ذهب ال�ضحاك ،وعطاء وجابر بن زيد،
والنخعي وابن جرير الطربي �إىل وجوب اال�شهاد للآية ال�سابقة التي �أمرت بها ،والأمر حقيقة يف الوجوب (((.
ب ـ توثيق الدين بالرهن ،قال تعاىل ( :و�إن كنتم على �سفر ومل جتدوا كاتب ًا فرهان مقبو�ضة)((( حيث يكون للدائن
((( �سورة البقرة  /الآية ()282
((( �أحكام القر�آن للقا�ضي ابن العربي ()259/1والتب�صرة البن فرحون ()209/1واملغني البن قدامة ()302/4
((( �سورة البقرة  /الآية ()283
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احلق بعد حلول الأجل وعدم دفع دينه �أن يرفع الأمر �إىل القا�ضي فيبيع الرهن وين�صفه منه �إن مل يجبه الراهن
�إىل ذلك (((.
ج ـ توثيق الدين عن طريق الكفالة التي هي �ضم ذمة الكفيل �إىل املدين يف حت ّمل الدين (((.
د ـ حق حب�س العني املبيعة �إىل �أداء احلق وقب�ض الثمن �أو �أن ي�شرتط عدم ت�سليم املبيع �إ ّال بعد نقد الثمن(((.
ميكن �أن ت�ستفيد البنوك الإ�سالمية مما �سبق من خالل عدم ت�سجيل العقار يف ال�سجل� ،أو ال�سيارة لدى �إدارة
املرور ر�سمي ًا �إ ّال بعد انتهاء الأق�ساط ،ولكن يتم العقد كتابي ًا بني البنك والعميل ،ويتم كل �شيء ح�سب الأ�صول
ما عدا الت�سجيل الر�سمي.
القرارات والتو�صيات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص:
فقد نوق�ش مو�ضوع مت�أخرات الديون للبنوك الإ�سالمية وغرامات الت�أخري يف املجامع الفقهية والندوات
واحللقات الفقهية واالقت�صادية و�صدرت ب�ش�أنها قرارات ن�ضعها �أمام العلماء الباحثني الكرام:
فقد �صدر يف املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي يف دورته احلادية ع�شرة املنعقدة مبكة املكرمة يف
الفرتة  13ـ  20رجب 1409هـ املوافق  1989 / 4/ 26القرار التايل� ( :أن الدائن �إذا �شرط على املدين� ،أو فر�ض
عليه� ،أن يدفع له مبلغ ًا من املال ،غرامة مالية جزائية حمددة� ،أو بن�سبة معينة� ،إذا ت�أخر عن ال�سداد يف املوعد
املحدد بينهما ،فهو �شرط �أو فر�ض باطل ،وال يجب الوفاء به ،بل وال يحل� ،سواء كان ال�شارط هو امل�صرف �أو
غريه ،لأن هذا بعينه هو ربا اجلاهلية الذي نزل القر�آن بتحرميه).
ثم �صدر قرار رقم )6/2(53من جممع الفقه الإ�سالمي الدويل بدورة م�ؤمتره ال�ساد�س بجدة يف الفرتة  17ـ
ن�ص ب�ش�أن البيع بالتق�سيط على ما ي�أتي� ( :إذا ت�أخر
� 23شعبان 1410هـ املوافق  14ـ  20مار�س  1990حيث ّ
امل�شرتي املدين يف دفع الأق�ساط عن املوعد املحدد فال يجوز �إلزامه � ّأي زيادة على الدين ب�شرط �سابق� ،أو بدون
�شرط ،لأن ذلك ربا حمرم).
وكذلك �صدرت فتوى من ندوة الربكة ال�ساد�سة لالقت�صاد الإ�سالمي منها الفتوى رقم ()11/6التي ن�صت على
�أنه ( :ال يجوز تطبيق غرامة الت�أخري على القر�ض احل�سن).
ولك تكتف �أمانة جممع الفقه الدويل بكل ما �صدر من القرارات والفتاوى حول املو�ضوع ،و�إمنا عقدت ندوة
علمية بالتعاون بينها وبني املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإٍ�سالمي للتنمية بجدة يومي ،15
 16يناير 2002م نذكر ما متخ�ضت عنه الندوة بالن�ص ( :وبعد الدرا�سة امل�ستفي�ضة للبحثني اللذين عر�ضا يف
((( يراجع :البدائع ()135/6وبداية املجتهد ( )275/2والأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص  ،308واملغني البن قدامة ()361/4
((( يراجع :حا�شية ابن عابدين ( ،)249/4وجواهر االكليل ()111/2والأ�شباه والنظائر لل�سيوطي �ص  ،308واملغني البن قدامة ()605-590/4
((( يراجع ملزيد التف�صيل :د.عبدال�ستار �أبو غدة :اخليار و�أثره يف العقود ،ط.دلة الربكة� ،ص 759- 751
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هذه احللقة ،وتعقيبات �أ�صحاب الف�ضيلة من الفقهاء وامل�صرفيني ،وعلى �إثر املناق�شة العامة للمو�ضوع ر�أى
امل�شاركون يف الندوة ما يلي:
�أو ًال�( :أ)الت�أكيد على ما جاء يف قرارات جممع الفقه الإ�سالمي الدويل �آنفة الذكر من عدم جواز �إلزام املدين
املماطل ب�أي زيادة على الدين ب�شرط �سابق �أو بدون �شرط لأن ذلك من الربا املحرم ،ويجوز �أن ي�شرتط اجلزائي
يف جميع العقود املالية ما عدا التي يكون االلتزام الأ�صلي فيها دين ًا( .ب)دعوة جممع الفقه الإ�سالمي الدويل
بجدة �إىل �إتاحة الفر�صة ملزيد من الدرا�سة يف املو�ضوع ،نظر ًا ملا هو متوافر لدى امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
من بيانات �إح�صائية وحجج �شرعية ت�ساعد يف بناء �أ�سا�س قوي حلل م�شكلة املماطلة يف الديون وفق �آليات ال
تق�ضي لأي �شبهة ربوية.
ثاني ًا :دعوة جممع الفقه الإ�سالمي واملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات املالية �إىل
العناية بال�صور والإجراءات والتدابري املقرتحة �أدناه وغريها من ال�صور الأخرى ت�أم ًال وبحث ًا ودرا�سة من خالل
تنظيم ندوات علمية تخ�ص�ص لهذا الغر�ض ،وا�ستكتاب من يلتم�س القدرة على الإ�سهام بجديد يف املو�ضوع،
وال�صور والإجراءات املعرو�ضة للنظر والتدبر هي كما يلي:
 1ـ معاجلة خا�صة للبنك الإ�سالمي للتنمية وغريه من امل�ؤ�س�سات الدولية والعامة :فبما �أن البنك الإ�سالمي للتنمية
م�ؤ�س�سة دولية تهدف �إىل دعم التنمية االقت�صادية يف الدول الأع�ضاء واملجتمعات الإ�سالمية ف�إن له و�ضع ًا خا�ص ًا
لتعامله مع الدول� ،إذ البد يف مثل هذه احلالة من حترير �ضابط الإع�سار الذي تعد به الدولة مماطلة �أو غري
مماطلة ،وحتقيق مناط العقوبة بال�سجن ونحوه حيث ال يت�أتى ذلك بالن�سبة للدول.
 2ـ درا�سة ا�شرتاط رد جزء من الربح امل�ستوفى عند �سداد الدين يف �أجله :حيث يقوم البنك ب�إعادة جزء من �أرباح
عمليات املرابحة التي يقوم بها لبنك يف حال قام العميل بتعجيل الدفع عند ت�أريخ اال�ستحقاق.
 3ـ درا�سة �إمكانية اعتبار التعوي�ض عن ال�ضرر الذي يلحق بامل�صارف الإ�سالمية من جراء املماطلة يف الديون
مبنزلة احلاجة التي تنزل منزلة ال�ضرورة حفاظ ًا على اال�ستثمار امل�صريف الإ�سالمي ؟
 4ـ درا�سة التزام املدين املماطل ب�أداء زيادة على الدين يقب�ضها امل�صرف ثم يجنيها يف ح�ساب خا�ص ل�صرفها
على وجوه اخلري.
 5ـ درا�سة �إمكانية �إلزام املدين املماطل ق�ضاء ب�أداء الدين وتقدمي قر�ض منا�سب للدائن ولفرتة زمنية منا�سبة،
ويخول للدائن االنتفاع امل�شروع من هذا القر�ض خالل هذه املدة ثم يرده �إىل �صاحبه (املماطل)وبهذا يح�صل
التعوي�ض للدائن باالنتفاع مبال مماثل ملدة مماثلة حلرمانه من ماله.
 6ـ درا�سة �إن�شاء �صندوق �ضمان الديون املت�أخرة :تن�شئه الدولة لت�سوية الديون املت�أخرة.
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 7ـ درا�سة �شراء �أعيان ميلكها العميل املدين لت�ؤجر له لكي متكنه من �سداد الدين.
 8ـ درا�سة �شراء �أعيان من العميل املدين ثم امل�شاركة معه بها يف ن�شاطه.
 9ـ درا�سة �شراء �صكوك ملكية لأعيان م�ؤجرة ميتلكها املدين املماطل مقابل الدين ،ت�شجيع ًا للدائنني على مبادلة
ديونهم مقابل تلك ال�سندات.
 10ـ دعوة امل�صارف الإ�سالمية �إىل ا�ستحداث �آليات و�صيغ تعتمد على امل�شاركة يف ر�ؤو�س الأموال ،بد ًال من
ال�صيغ احلالية القائمة يف اغلبها على الديون).
احللول والبدائل ال�شرعية مل�شكلة املت�أخرات:
احللول والبدائل التي ميكن �أن ت�ساعد يف حل امل�شكلة� ،أو �أن حتلها جذري ًا نوعان :حلول جزئية عملية ت�ساعد
يف حل امل�شكلة ،ولكنها ال حتلها جذري ًا ،وحلول جذرية.
النوع الأول :احللول اجلزئية امل�ساعدة:
وهي ت�شمل الإجراءات الإدارية التي ت�سبق التمويل ،ثم احللول اجلزئية التي تتخذ بعد الت�أخري.
�أو ًال :الإجراءات الإدارية التي ينبغي �أن ت�سبق التمويل ،وهي:
 1ـ تعاون البنوك الإ�سالمية فيما بينها ،وحتى بينها وبني امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى لأجل معرفة الأ�شخا�ص
امللتزمني بالدفع ،والأ�شخا�ص املماطلني ،وذلك من خالل تبادل املعلومات اخلا�صة بال�شركات والأ�شخا�ص.
ومن هنا فحينما يتقدم �شخ�ص للتمويل على البنك �أن ي�ستفيد من ملفه اخلا�ص به عنده �أو عند غريه يف جمال
ال�سداد �أو املماطلة .ويرتبط بهذا ادخال ه�ؤالء املماطلني يف القائمة ال�سوداء كعقوبة رادعة للمماطلة.
 2ـ الأخذ بالأ�سباب الفنية والو�سائل العلمية املطلوبة من درا�سة اجلدوى االقت�صادية اجلادة ونحوها.
 3ـ عدم الرتكيز على املرابحات والبيع الأجل ،بل �ضرورة الدخول يف امل�شاركات وامل�ضاربة واال�ست�صناع� ،أو
التجارة �أو �إن�شاء �شركات لال�ستثمار املبا�شر وغري املبا�شر.
 4ـ �ضرورة االلتزام احلا�سم بالقوانني واللوائح املنظمة لأمور البنك دون جماملة.
 5ـ �أخذ �ضمانات كافية من الرهن والكفالة ونحوهما.
ثاني ًا :الإجراءات التي ميكن اتخاذها عند ت�أخر ال�سداد:
الإجراء الأول :الت�صرف يف الدين املت�أخر،وذلك من خالل االتفاق مع املدين نف�سه ببيع الدين بالعني (كالعقار
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ونحوه)مع مالحظة �إدخال ما خ�سره البنك يف الثمن املتفق عليه ،ثم هذا جائز.
وهناك حل �آخر مكمل وهو �أن يقوم البنك الإ�سالمي بعد �شراء العقار (�أو نحوه)بت�أجريه للمدين نف�سه �إجارة
منتهية بالتمليك ،كما ميكن القيام باحلوالة ونحوها.
وهناك تفا�صيل حول الت�صرف يف الديون ميكن للبنك الإ�سالمي اال�سـتفادة من بع�ض �صوره املجازه

(((،

ومن اجلدير بالذكر �أن بع�ض البنوك الإ�سالمية يف �إحدى الدول الإٍ�سالمية تقوم ب�إعادة االتفاق على ن�سبة الربح
بحيث تزيد هذه الن�سبة ل�صالح امل�صرف تبع ًا للزمن الذي يت�أجل �إليه الدفع ،ومع �أن هذا وا�ضح يف دخوله يف
جدولة الديون على نف�س الأ�س�س الربوية ،ولكنه مع ذلك وجد مربر لذلك من خالل جواز بيع الديون ،وزعم من
يفتي بذلك ب�أن مذهب ال�شافعي يجيز ذلك،وقد �أتثبتنا من خالل بحث لنا عن الديون عدم �صحة ذلك ،حيث تقوم
بع�ض م�ؤ�س�سات تلك الدولة املالية الإ�سالمية ببيع دين املرابحة من خالل قيام امل�صرف اليوم مث ًال ببيع �سلعة
باملرابحة �إىل �أحمد بثمن مقدر بع�شرة �آالف دوالر (مثال)ملدة �سنة ،وحينئذ يتحول الثمن �إىل دين ي�ستحق الأداء
بعد �سنة موثق ب�سندات القب�ض ،وعندئذ يقوم امل�صرف ببيع تلك ال�سندات على حممود حا ًال �أو يف زمن �أقل من
ال�سنة مث ًال مببلغ �أقل من دين املرابحة ،ثم يقوم حممود با�ستيفاء الدين كام ًال (قيمة ال�صفقة ال�سابقة بني امل�صرف
و�أحمد)بعد انتهاء مدته.
حتقيق مذهب ال�شافعية يف بيع الديون:
وبالرجوع �إىل امل�صادر املعتمدة يف املذهب ال�شافعي نرى �أن خالفه لي�س يف بيع الدين بالدين على التف�صيل
الذي ذكرناه ،و�إمنا خالفه يف بيع الدين بالعني ،كما ظهر ذلك من خالل ما ن�ص عليه ال�شافعي وفقهاء املذهب،
فقد جاء يف الأم( :من �سلف يف طعام مو�صوف فحل ال�سلف ،ف�إمنا له طعام يف ذمة بائعه ،ف�إن �شاء �أخذه به كله
حتى ويفيه �إياه ،و�إن �شاء تركه كما يرتك �سائر حقوقه �إذا �شاء ،و�إن �شاء �أخذ بع�ضه و�أنظره ببع�ض ،و�إن �شاء
�أقاله منه كله…) ثم قال(:فالقيا�س واملعقول مكتفى به فيه)كما ذكر عدة �آثار تدل على ذلك (((.
وقد خل�ص الأئمة ال�شريازي والرافعي والنووي مذهب الإمام ال�شافعي يف بيع الديون ،جاء يف املهذب( :و�أما
الديون فينظر فيها ف�إن كان امللك عليها م�ستقر ًا كغرامة املتلف ،وبدل القر�ض جاز بيعه ممن عليه قبل القب�ض،
لأن ملكه م�ستقر عليه فجاز بيعه كاملبيع بعد القب�ض ،وهل يجوز من غريه ؟ فيه وجهان:
�أحدهما :يجوز ،لأن ما جاز بيعه ممن عليه جاز بيعه من غريه كالوديعة.
والثاين :ال يجوز ،لأنه يقدر على ت�سليمه �إليه ،لأنه رمبا منعه� ،أو جحده ،وذلك غرر ال حاجة به �إليه فلم يجز.
((( يراجع ملزيد من التف�صيل بحثنا حول :الت�صرف يف الديون ،بحث مقدم �إىل املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل ا ٍلإ�سالمي يف دورته ال�ساد�سة ع�شرة مبكة املكرمة يف
الفرتة 1422/10/26-21هـ
((( الأم،ط.دار املعرفة بريوت ()132/3
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والأول �أظهر ،لأن الظاهر �أنه يقدر على ت�سليمه �إليه من غري منع وال جحود و�إن كان الدين غري م�ستقر نظرت
ف�إن كان م�سلم ًا فيه مل يجز بيعه.
و�إن كان ثمن ًا يف بيع ففيه قوالن :قال يف ال�صرف( :يجوز بيعه قبل القب�ض ملا روى ابن عمر ،قال( :كنت �أبيع
الإبل بالبقيع((( بالدنانري فاخذ الدراهم و�أبيع بالدراهم فاخذ الدنانري ،فقال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم :ال
ب�أ�س بذلك ما مل تتفرقا وبينكما �شيء)((( ولأنه ال يخ�شى من انف�ساخ العقد فيه بالهالك ف�صار كالبيع بعد القب�ض.
وروى املزين يف جامعه الكبري �أنه ال يجوز … (((.
ثم قال( :و�إن جوزنا اال�ستبدال فال فرق بني بدل وبدل ،ثم ينظر �إن ا�ستبدال ما يوافقهما يف علة الربا كدنانري
عن دراهم ا�شرتط قب�ض البدل يف املجل�س ،وكذا �إن ا�ستبدل عن احلنطة املبيعة �شعري ًا �إن جوزنا ذلك).
وهذا الذي ذكرناه كله يف اال�ستبدال وهو بيع الدين ممن هو عليه ،ف�أما بيعه لغريه كمن له على رجل مائة
فا�شرتى من �آخر حيوان ًا بتلك املائة ،ففي �صحته قوالن م�شهوران:
�أ�صحهما :ال ي�صح لعدم القدرة على الت�سليم.
والثاين :ي�صح ب�شرط القب�ض يف املجل�س.
وهذا الكالم هو ملخ�ص ملا ذكره الرافعي يف �شرح الوجيز((( وعليه ن�صو�ص الكتب ال�شافعية (((حيث تدل على
�أنه لي�س هناك خالف لل�شافعية يف عدم جواز بيع الدين بالدين ،و�أن قواعد ال�صرف تن�سحب على كل التعامل
الذي يجرى بالدين حيث ي�شرتط فيه التماثل والتقاب�ض يف املجل�س �إذا كانا من جن�س ربوي واحد ،والتقاب�ض
يف املجل�س �إذا كانا من جن�سني ربويني خمتلفني� ،أما �إذا كانا من غري ذلك فتطبق عليه القواعد العامة يف البيع،
ب�أن كان الدين دراهم ودنانري (النقود)وامل�ستبدل عنه طعام ًا� ،أو غريه من القيميات� ،أو املثليات (ما عدا النقود)
فيجوز البيع زيادة ونق�صان ًا ودون احلاجة �إىل القب�ض يف املجل�س.
واخلال�صة فعلم ما �سبق �أن ما يجري من تلك الدولة من بيع الدين امل�ؤجل ل�شخ�ص �آخر بثمن معجل اقل من
الدين ال يجوز �أبد ًا عند ال�شافعية ،ولي�س عليه �أي قول من �أقوال الإمام ال�شافعي ،وال وجه من وجوه �أ�صحابه،
و�إمنا هو نابع من عدم فهم بع�ض العبارات املطلقة الواردة يف جواز بيع الدين دون اخلو�ض يف مرادها وما
تتطلبها قواعد املذهب يف م�سائل ال�صرف ونحوها.
((( جاء يف املجموع ()27319وقوله بالبقيع هو بالياء و�إمنا قيدته لأتي ر�أيت من ي�صحفه
((( احلديث رواه �أبو داود والرتمذي وابن ماجه والن�سائي واحلاكم وغريه و�صححه النووي وغريه كما �سبق و�ضعفه الألباين يف االرواء ()173/5
((( املهذب مع �شرح املجموع ()372/9
((( فتح العزيز ()439 – 431/8
((( رو�ضة الطالبني ()512/3واملنهاج مع �شرحه للعالمة املحلى ،وحا�شيتي القليوبي وعمرية ،ط.عي�سى احللبي بالقاهرة ()214/2
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كما �أن ذلك ال يجوز عند �أحد من الفقهاء ال�سابقني ـ ح�سب علمي ـ بل هو داخل يف ربا الن�سيئة ،وال يختلف عن
�سندات الدين التي �صدر بحظرها قرارات املجامع الفقهية ،وهذا والله �أعلم.
الإجراء الثاين :دخول البنك مع املدين يف م�شاركة يف عقار� ،أو نحوه بقيمة الدين وحينئذ تتحقق �شركة
امللك في�ستفيد البنك من �أجرة العقار �أو نحو ذلك ،وهذا �إمنا يتحقق يف املدين املعاون �أو بعبارة �أخرى مع املدين
املع�سر وذلك لأن املدين املماطل ال يريد التعاون مع البنك ،و�إمنا يريد ح�صوله على مكا�سب جراء هذه املماطلة،
واملطلوب من البنك الإ�سالمي �أن يتعامل مع املدين املع�سر مبقت�ضى قوله تعاىل( :و�إن كان ذو ع�سرة فنظرة �إىل
مي�سرة)(((.
النوع الثاين :ما ميكن اعتباره من احللول اجلذرية :وهو �أي�ض ًا ق�سمان:
الق�سم الأول :حل امل�شكلة من خالل ت�ضمني العقد يف البداية عند التعاقد ما ت�سميه البنوك الإ�سالمية بغرامات
الت�أخري ،وهي يف حقيقتها تعترب �شرط ًا جزائي ًا� ،أما غرامة الت�أخري فهي عقوبة جنائية تعود ح�صيلتها �إىل الدولة.
الق�سم الثاين :التعوي�ض عن ال�ضرر من خالل مطالبة البنك للمدين بتعوي�ضه عن ال�ضرر الذي �أ�صابه جراء
مماطلته من خالل العمل لإ�صدار حكم من املحكمة� ،أو من خالل التحكيم.
ونحن هنا نحاول ت�أ�صيل هذه الأمور الثالثة :غرامة الت�أخري ،وال�شرط اجلزائي ،والتعوي�ض عن ال�ضرر.
�أو ًال :غرامة الت�أخري:
متهيد:
وقبل �أن �أخو�ض يف غمار غرامة الت�أخري وت�أ�صيلها نو�ضح موقف البنوك الإ�سالمية يف التعامل مع غرامات
الت�أخري.
وقد قام �أحد البنوك الإ�سالمية التي كنت الع�ضو التنفيذي لهيئته ال�شرعية بعمل ا�ستبيان وجرد ملواقف البنوك
الإ�سالمية حول مو�ضوع غرامات الت�أخري ،ف�أر�سل �إىل �أربعني بنك ًا �إ�سالمي ًا فكانت النتيجة �أن البنوك الإٍ�سالمية
ومن ورائها هيئاتها ال�شرعية �أما هذا الإجراء على ق�سمني ،ق�سم ال يقبل بفر�ض هذه الغرامات ،وق�سم �آخر غري
قليل يقبل بل يفر�ض هذه الغرامات ،وقد بلغ عدد البنوك الإٍ�سالمية التي ت�ستعملها  12بنك ًا من بني  27بنك ًا (((.
((( �سورة البقرة  /الآية ()280
((( يراجع بحث الأخ �إ�سماعيل خفاجي حيث قام بالت�شاور معنا با�ستبيان حول هذا الإجراء ،و�أجابته  27بنك ًا من بني  40بنك ًا ،بحث مقدم �إىل اجتماع مدراء اال�ستثمار
بدبي يف 30يناير �إىل فرباير 1999م ونذكر هنا بع�ض النتائج املهمة وهي:
 1ـ �أن املرابحات يف معظم هذه البنوك متثل  %77,5و�أن امل�شاركات ال توجد �إ ّال يف  3بنوك �أي بن�سبة  %11,5واال�ست�صناع ميثل  %3وكذلك بيع ال�سلم.
* حجم املت�أخرات من�سوب �إىل حجم اال�ستثمارات:
 2ـ ال�سبب الرئي�سي لظهور املت�أخرات :
عدد البنوك الن�سبة املئوية
عدد البنوك الن�سبة املئوية
% 44,5
12
ـ �أكرث من %5
% 48
ـ املماطلة 13
%29,5
8
ـ من %5-3
% 22,5
ـ الإع�سار 6
 % 26,7
ـ �أقل من ذلك
% 29,5
ـ �أخرى 8
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هذا يف عام 1999م �أما الآن فعدد البنوك الإ�سالمية التي ت�ستعمل غرامات الت�أخري تزيد بكثري ،يكفي �أن
امل�صرفني الإ�سالميني يف قطر اللذين مل يكونا ي�ستعمالنها عام � 1999أ�صبحا اليوم ي�ستعمالنها بناء على فتوى
هيئتها ال�شرعية.
والبنوك الإٍ�سالمية يف فر�ضها غرامات الت�أخري لي�ست على �سنن واحد ،فت�سعة بنوك �إ�سالمية من �ضمن ()12
بنك ًا تن�ص يف عقودها على غرامات الت�أخري يف حني �أن ثالثة منها ال تن�ص يف عقودها ،و�إمنا يف مالحق م�ستقلة،
و�أن خم�سة منها تفر�ض نف�س �أ�سلوب احت�ساب الربح الأ�صلي ،و�سبعة منها ت�ستعمل �أ�ساليب �أخرى.
ثم �إن معظم هذه البنوك التي ت�ستعمل اال�ساليب ال ت�ضيف هذه الأموال امل�أخوذة �إىل �أرباحها بل ت�صرفها يف
وجوه اخلري ،حيث و�صل عددها �إىل ثمانية بنوك من بني ()12بنك ًا ،بينما ت�ضيف الأربعة الأخرى هذه الأموال
امل�أخوذة ب�سبب الت�أخري �إىل �أرباحها.
وقد ر�أينا البحث ال�سابق قد تو�صل �إىل نتيجة مهمة جد ًا وهي �أن فر�ض غرامة الت�أخري مل يق�ض على امل�شكلة
بل زاد حرج ًا للبنوك الإ�سالمية وكالم ًا وقيل وقال و�أنه يجب البحث عن �آلية معينة لتقليل ظاهرة املت�أخرات،
�أو الق�ضاء عليها.
كما تو�صل البحث �إىل �أن اختالف هيئات الرقابة ال�شرعية يف حكم غرامة الت�أخري �أحدث نوع ًا من البلبلة.
الت�أ�صيل الفقهي لغرامة الت�أخري على الديون املت�أخرة:
الغرامة لغة من غرِ م ـ بك�سر الراء ـ غرم ًا وغرامة �أي لزمه ما ال يجب عليه ،ويقال� :أغرمه �أي جعله غارم ًا ،و�أُغرم
ا�ستخدام �أ�سلوب غرامات الت�أخري :
ـ بنوك ت�ستخدم �أ�سلوب غرامات الت�أخري
ـ بنوك ال ت�ستخدم �أ�سلوب غرامات الت�أخري
ا�ستخدام غرامات الت�أخري بفتوى هيئة الرقابة ال�شرعية:

عدد البنوك
12
15

الن�سبة املئوية
%44,5
% 55,5
عدد البنوك
9
3

ـ بنوك ت�ستخدم غرامات الت�أخري بفتوى هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك
ـ بنوك ت�ستخدم غرامات الت�أخري بفتوى هيئات بنوك �أخرى
الن�ص على غرامات الت�أخري يف العقود :
عدد البنوك الن�سبة املئوية
% 75
9
ـ بنوك تن�ص على غرامات الت�أخري يف العقود
% 25
ـ بنوك ال تن�ص على غرامات الت�أخري يف العقود 3
�أ�سلوب �إحت�ساب غرامات الت�أخري :
عدد البنوك الن�سبة املئوية
% 41,5
5
ـ نف�س �أ�سلوب �إحت�ساب الربح الأ�صلي
% 58,5
7
ـ �أ�ساليب �أخرى
�أ�سلوب الت�صرف يف غرامات الت�أخري :عدد البنوك الن�سبة املئوية
% 33,5
4
ـ ت�ضاف لأرباح البنك
% 66,5
ـ ت�صرف ملا فيه م�صلحة امل�سلمني ووجوه اخلري 8
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وغرمه �أي �ألزمه ت�أدية الغرامة ،والغرامة :اخل�سارة ،ويف املال :ما يلزم �أدا�ؤه ت�أديب ًا �أو
بال�شيء �أي �أولع بهّ ،
تعوي�ض ًا ،يقال :حكم القا�ضي على فالن بالغرامة (حمدثة)(((.
والغـرامة يف ال�شـريعة والقانـون عقوبة جنائية تفر�ضها الدولة �أو املحاكم ل�ص ــالح اخلزانة العامة.
ففي القانون تعترب الغرامة عقوبة جنائية دون �شك وال خالف يف �صفتها اجلنائية يف مرحلتي التهديد بها
وتوقيعها ،ولكن معظم القانونيني يف فرن�سا ذهبوا �إىل تكييف الغرامة بعد احلكم بها حكم ًا نهائي ًا على �أ�سا�س
الدين املدين للدولة �أو الدين العام ل�صالح الدولة يف مواجهة املحكوم عليه كدين ال�ضريبة ،وذلك حتى تتمكن
الدولة من حت�صيلها من الورثة بعد وفاة املحكوم عليه يف حدود تركته،ولكن هذا االجتاه مل يقبل به الآخرون،
وذلك لأن الغرامة عقوبة جنائية خال�صة ت�ستهدف �أغرا�ض ًا معينة كالزجر والتخويف ال يتحقق �إ ّال بتوقيعها على
من ارتكب الفعل املعاقب عليه ،كما �أنه ال توجد م�صلحة للمجتمع يف توقيع العقوبة على �أفراد �أبرياء ال عالقة
لهم باجلرمية وهم ورثة املحكوم عليه ،فالغرامة باعتبارها عقوبة تتحقق بحرمان املحكوم عليه من جزء من ذمته
املالية ،و�إحداث �أمل له بهذا احلرمان ،و�أما �إثراء اخلزينة العامة فهو نتيجة تبعية لي�ست مق�صودة لذاتها ،فال
يجوز جعلها الأ�صل ومن هنا فالغرامة عقوبة جنائية يف جميع مراحلها ،وجزاء جنائي تتوافر فيها جميع �أركان
العقوبة ،وعنا�صر اجلزاء اجلنائي ،فهي جزاء توقعه الدولة مبالها من �سلطة العقاب على الأفراد دون غريها ،و�أن
الدولة وحدها هي التي تتوىل �إقامة الدعوى بتطبيق الغرامة ـ ما عدا بع�ض ا�ستثناءات ـ و�أن ح�صيلة الغرامات
تذهب �إىل خزينة الدولة ،وال تكون من ن�صيب الطرف امل�ضرور ،وهذا ما ن�صت عليه معظم القوانني يف العامل،
و�أن الغرامة جزاء لفعل غري م�شروع جنائي ًا وبالتايل تخ�ضع ملبد�أ :ال عقوبة �إ ّال بنا ًء على ن�ص ،و�أنه ال يجوز
ا�ستخدام القيا�س فيها ،وال تطبيقها ب�أثر رجعي ،كما �أن الغرامة تهدف �إىل حتقيق �أغرا�ض عقابية ،وال تهدف �إىل
تعوي�ض الطرف امل�ضرور((( ،ويقول الدكتور �سعيد اجلنزوري ( :والواقع �أن �إثبات �أن الغرامة هي عقوبة جنائية
�أمر ال يحتاج �إىل دليل �أو مناق�شة…)(((.
و�أما الغرامة فقد ا�ستعملها البع�ض مبعنى ال�ضمان الذي يرتتب على التزام دين� ،أو �إح�ضار عني� ،أو بدن ،باعتبار
(((
املال حيث �أن ال�ضامن الكفيل يتحمل �آثار التزامه بناء على احلديث الوارد القائل( :الزعيم ـ �أي الكفيل ـ غارم)
وقد ا�ستعملت الغرامة عندهم �أي�ض ًا فيما يرتتب على التعدي �أو التق�صري من تعوي�ضات لل�شخ�ص امل�ضرور (((.
عدم اخللط بني الغرامة والتعوي�ض:
والتحقيق �أي الغرامة كم�صطلح معروف الآن بني القانونيني هي ما تفر�ضه الدولة ب�سبب وقوع خمالفة قانونية
(((املعجم الو�سيط،ط.قطر ()651/1ويراجع :ل�سان العرب،والقامو�س املحيط /مادة «غرم»
((( انظر ملزيد من التف�صيل�:أ�ستاذنا الدكتور �سعيد اجلنزوري:الغرامة اجلنائية،درا�سة مقارنة،ط.القاهرة � 1967ص 97-86
((( امل�صدر ال�سابق� ،ص 95
((( رواه �أبو داود يف �سننه ،احلديث رقم  ،3565و�أحمد يف م�سنده ()267/5والبيهقي يف ال�سنن ()88/6والرتمذي ()239/1وابن ماجه ،احلديث رقم  ،2405وقال
الألباين يف االرواء (�)245/5صحيح
((( يراجع :املو�سوعة الفقهية الكويتية ()147/31حيث حتدثت عن الغرامات يف �صفحتني فقط يف هذا الإطار.
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ت�ستوجب فر�ض عقوبة مالية ـ كما �سبق.
وحينئذ يجب �أن متيز عن التعوي�ض املايل واملدين الذي ي�ستفيد منه امل�ضرور تعوي�ض ًا ع ّما �أ�صابه من �ضرر،
وهذا ما �أكده الفقيه القانوين ال�شهيد عبدالقادر عوده رحمه الله حيث قال( :من امل�سلم به �أن ال�شريعة عاقبت على
بع�ض اجلرائم التعزيرية بعقوبة الغرامة ،من ذلك �أنها تعاقب على �سرقة التمر املعلق بغرامة ت�ساوي ثمن ما �سرق
مرتني فوق العقوبة التي تالئم ال�سرقة)(((.
وقد ورد يف ذلك بع�ض الأحاديث الثابتة منها حديث عبدالله بن عمرو بن العا�ص �أنه �صلى الله عليه و�سلم يف
�ش�أن التمر املعلق قال..( :فمن خرج ب�شيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة)((( ،وحديث بهز بن حكيم عن �أبيه عن
جده قال� :سمعت ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم يقول بخ�صو�ص الزكاة..( :من �أعطاها م�ؤجتر ًا فله �أجرها،
ومن منعها ف�إنا �آخذوها و�شطر ماله غرمة من غرمات ربنا تبارك وتعاىل.((()..
قال ال�شوكاين( :وقد ا�ستدل به ـ �أي احلديث ـ على �أنه يجوز للإمام �أن يعاقب ب�أخذ املال ،و�إىل ذلك ذهب
ال�شافعي يف القدمي … ،ثم رجع عنه وقال� :أنه من�سوخ … وزعم ال�شافعي �أن النا�سخ حديث ناقة الرباء،
لأنه �صلى الله عليه و�سلم حكم عليه ب�ضمان ما �أف�سدت ،ومل ينقل عنه �صلى الله عليه و�سلم �أنه �أ�ضعف الغرامة،
وال يخفى �أن تركه �صلى الله عليه و�سلم للمعاقبة ب�أخذ املال يف هذه الق�ضية ال ي�ستلزم الرتك مطلق ًا ،وال ي�صلح
للتم�سك به على عدم اجلواز وجعله نا�سخ ًا البينة.
وقد ذهب �إىل جواز املعاقبة باملال الإمام يحيى من الهادوية ،وقال يف الغيث( :ال �أعلم يف جواز ذلك خالف ًا بني
�أهل البيت) وقد ذكر ال�شوكاين جمموعة كبرية من الأحاديث الدالة على ذلك مع املناق�شـة (((.
وب�سبب ذلك اختلف الفقهاء فذهب جمهورهم �إىل منع الغرامة املالية ،وذهب بع�ضـهم �إىل جواز ذلك (((.
يقول الأ�ستاذ عودة( :ولكن الفقهاء اختلفوا يف جعل الغرامة عقوبة عامة ميكن احلكم بها يف كل جرمية …
والذين يعرت�ضون على الغرامة املالية يحتجون ب�أنها كانت مقررة يف عهد الر�سول �صلى الله عليه و�سلم ون�سخت
… .؛ و�أنه يخ�شى �أن يكون يف �إباحة الغرامة املالية ما يغري احلكام الظلمة مب�صادرة �أموال النا�س بالباطل
….((()..
ثم قال( :ويف ع�صرنا احلا�ضر حيث نظمت �ش�ؤون الدولة ،وروقبت �أموالها ،وحيث تقرر الهيئة الت�شريعية احلد
((( ال�شهيد عيدالقادر عوده :الت�شريع اجلنائي ،ط.دار الرتاث بالقاهرة ()705/1
((( رواه �أبو داود يف �سننه مطو ًال ()551/3والرتمذي خمت�صر ًا ()575/3وقال :حديث ح�سن
((( احلديث رواه �أبو داود ()10/5والن�سائي ()339 ،336 ،335/1والدارمي ()396/1واحلاكم و�صححه ووافقه الذهبي ()398/1والبيهقي ()105/4و�أحمد (-2/4
)4ويراجع :نيل الأوطار ،ط.الأزهرية ()179/4وح�سنه الألباين يف االرواء ()263/3
((( نيل الأوطار ()182-180/4
((( حا�شية ابن عابدين ()246/3وتب�صرة احلكام ()261/2و�شرح الزرقاين ()125/8ونهاية املحتاج ()20/8واملغني البن قدامة مع ال�شرح الكبري ()348/10ونيل
الأوطار ()180/4
((( ال�شهيد عبدالقادر عودة :املرجع ال�سابق
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الأدنى واحلد الأعلى للغرامة ،وحيث ترك توقيع العقوبات للمحاكم … مل يعد هناك حمل للخوف من م�صادرة
�أموال النا�س بالباطل ،وبذلك ي�سقط �أحد االعرتا�ضات التي اعرت�ض بها على الغرامة)(((.
ومن املعلوم �أن َم ْن قال بالغرامة املالية يعتربها عقوبة جنائية (تعزيرية)ت�أخذها الدولة ،وي�ؤول �إىل خزائنها وبيت
مالها ،ولي�ست للتعوي�ض عما �أ�صاب امل�ضرور.
خط�أ ا�ستعمال لفظ الغرامة يف مو�ضوعنا هذا:
ومبا ذكرناه �أن اطالق لفظ الغرامة على ما يريد البنك الإ�سالمي �أخذه ل�صاحله غري دقيق ن بل غري �صحيح،
فالغرامة عقوبة جنائية ت�صرف للدولة فقط ،يف حني �أن ما يريد البنك الإ�سالمي �أخذه هو مبثابة تعوي�ض عما فاته
من �أرباح متوقعة �أو مظنون بها.
ولذلك ال ينبغي ا�ستعمال هذه الكلمة يف هذا املجال و�إمنا الذي ينبغي بحثه يف هذا املجال هو التعوي�ض املايل
عما �أ�صاب البنك من �ضرر (�إن �صح هذا) ،ومو�ضوع ال�شرط اجلزائي ومدى م�شروعيته يف هذا املجال.وهذان
املو�ضوعان اللذان نبحثهما الآن ومدى عالقتهما باملو�ضوع.
ثاني ًا :ال�شرط اجلزائي:
ال�شرط ـ ب�سكون الراء ـ لغة :ما يو�ضع ليلتزم يف بيع� ،أو نحوه ،ـ وبفتح الراء ـ العالمة ،وجمعه �أ�شراط ،ومنه
ال�شرطة ((( ،قال الفريوز�آبادي هو :الزام ال�شيء والتزامه يف البيع ونحوه كال�شريطة) ،وجمع ال�شرط ال�شروط،
وجمع ال�شريطة :ال�شرائط (((.
وال�شرط ي�ستعمل يف الفقه الإ�سالمي((( مبعنيني:
املعنى الأول :هو ما �أوجبه ال�شرع ل�صحة� ،أو لزومه مثل �شرط �صحة العبادات� ،أو العقود ،و�شروط لزوم العقد،
وهذا ما يعرب عنه الفقهاء مبا يلزم من عدمه عدم امل�شروط ،وال يلزم من وجوده وجود امل�شروط �أو عدمه،ولي�س
هذا حمل بحثنا.
املعنى الثاين :ما �ألزمه العاقدان على نف�سيهما يف العقد،وبعبارة دقيقة هو �إحداث التزام يف العقد مل يكن يدل
(((
عليه لواله� ،أو كما قال العالمة احلموي( :ال�شرط هو التزام �أمر مل يوجد يف �أمر قد وجد ب�صيغة خم�صو�صة)
واملق�صود بال�شروط هنا هي ال�شروط املقرتنة بالعقد �إما كبند من بنوده� ،أو كملحق من ملحقاته املرتبطة بالعقد.
((( ال�شهيد عبدالقادر عودة :املرجع ال�سابق ()706/1
((( ل�سان العرب ،والقامو�س املحيط ،واملعجم الو�سيط مادة «�شرط»
((( القامو�س املحيط ،ط .م�ؤ�س�سة الر�سالة� ،ص 869
((( يراجع ملزيد من التف�صيل :د.علي القره داغي ،مبد�أ الر�ضا يف العقود ،درا�سة مقارنة ،ط.دار الب�شائر الإ�سالمية بريوت عام )1164/1( 1985
((( غمز عيون الب�صائر �شرح الأ�شباه والنظائر()225/2
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واملراد بـ (اجلزائي)هو يف اللغة ن�سبة �إىل اجلزاء وهو املكاف�أة على ال�شيء ،واجلزية بالك�سر :ما ي�ؤخذ من
الذمي ،وخراج الأر�ض (((.
وال�شرط اجلزائي((( عرفه القانون املدين الفرن�سي بتعريفني� ،أولهما يف مادته  1226ب�أنه :هو الذي مبوجبه
ول�ضمان اتفاق ما يتعهد ال�شخ�ص ب�شيء ما يف حالة عدم التنفيذ ,و�أما التعريف الثاين ففي املادة  1229حيث
ن�صت على �أن :ال�شرط اجلزائي هو التعوي�ض عن الأ�ضرار التي يتحملها الدائن ب�سبب عدم تنفيذ االلتزام
الأ�صلي.
وقد انتقد هذان التعريفان انتقادات �شديدة ((( ،ولذلك عرفه الدكتور البدراوي ب�أنه :اتفاق �سابق على تقدير
التعوي�ض الذي ي�ستحقه الدائن يف حالة عدم التنفيذ� ،أو الت�أخري فيه ((( وبذلك يدخل فيه ا�شرتاط حلول جميع
الأق�ساط �إذا ت�أخر املدين يف دفع ق�سط منها ،لأنه تعوي�ض و�إن كان غري مايل يف الظاهر.
وهناك م�صطلحات �أخرى ا�ستعملت بد ًال من ال�شرط اجلزائي مثل اجلزاء االتفاقي ،واجلزاء التعاقدي ،والتعوي�ض
االتفاقي ،وتعوي�ض النكو�ص ،والبند اجلزائي ((( ،ويف نظرنا �أن م�صطلح ال�شرط اجلزائي �أدق امل�صطلحات لأن
لفظ ال�شرط ي�شري �إىل �أن هذا اجلزاء� ،أو التعوي�ض جاء ب�سبب �شرط و�ضع �ضمن �شروط العقد� ،أو يف اتفاق
الحق بهذا العقد ،و اجلزائي ي�شري �إىل �أن ذلك التعوي�ض جاء جزا ًء ملخالفة ذلك ال�شرط.
التكييف القانوين لل�شرط اجلزائي:
حتى تت�ضح ال�صـ ــورة نذكر التكـييف القانـوين لل�ش ــرط اجلزائـي ثم التكــييف الفقهـي.
فقد �أثريت حول ال�شرط اجلزائي عدة نظريات ،منها نظرية العقوبة اخلا�صة التي تعود جذورها �إىل القانون
الروماين الذي كان يجيز ال�شرط اجلزائي كعقوبة حيث كان يفر�ض على املدين يف حالة عدم التنفيذ اجلزئي
دفع اجلزاء بالكامل (((.
ولكن هذه النظرية قد نالها ق�سط كبري من االنتقادات ،وذلك ،لأن ال�شرط اجلزائي مبني على حرية الإرادة،
وال ميكن �أن ي�ضفى على هذه احلرية الإرادية �صفة العقوبة ،ولذلك ر�أى البع�ض �أن هذا اال�ضفاء العقابي ت�شويه
للطبيعة احلقيقية لل�شرط اجلزائي ،ومن هنا فقد هبت على هذه النظرية رياح النقد ال�شديدة فاقتلعتها من جذورها
(((.
((( القامو�س املحيط� ،ص  ،1640ول�سان العرب ،واملعجم الو�سيط ،مادة «جزئ «
((( يراجع :د.ال�سنهوري :الو�سيط يف �شرح القانون املدين امل�صري ،ط.دار �إحياء الرتاث العربي ببريوت ( )851/2ود.حممود جمال الدين زكي :الوجيز يف االلتزامات،
ط.جامعة القاهرة� ،ص  ،757ود.عبداملح�سن �سعد الروي�شد :ال�شرط اجلزائي يف العقود ،ر�سالة دكتوراه يف حقوق القاهرة عام 1404هـ ـ 1983م� ،ص 48-47
((( املراجع ال�سابقة.
((( د.عبداملنعم البدراوي :النظرية العامة لاللتزامات ،الأحكام ،ط� ،1971.ص 80
((( د.عبداملح�سن :املرجع ال�سابق� ،ص 54 – 52
((( د.عبداملح�سن:املرجع ال�سابق،وم�صادره املعتمدة� ،ص  ،93ود.حممود جمال الدين زكي :املرجع ال�سابق� ،ص 759
((( د.عبداملح�سن:املرجع ال�سابق،وم�صادره املعتمدة� ،ص  ،93ود.حممود جمال الدين زكي :املرجع ال�سابق� ،ص 759
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وهناك نظرية التعوي�ض االحتمايل التي �أخذ بها الق�ضاء الفرن�سي القدمي ،وهي تعني �أن ال�شرط اجلزائي لي�س
�إ ّال التقدير امل�سبق للتعوي�ض املحتمل نتيجة عدم تنفيذ العقد �أو الت�أخري فيه ،ولذلك يحق للقا�ضي �أن يعدل املبلغ
املحدد م�سبق ًا تبع ًا لل�ضرر احلقيقي ،وقد انتقدت هذه النظرية �أي�ض ًا انتقاد ًا �شديد ًا ب�سبب �أنها تـلغى احلكمة التي
من �أجلهـا و�ضع ال�شـرط اجلزائي يف العقد ،وتهـدم احرتام الإرادة التعاقـديـة.
وتذهب نظرية �أخرى �إىل �أن ال�شرط اجلزائي اتفاق وبالتايل فال يجوز ال�سماح للق�ضاء بزيادته� ،أو تخ�صي�صه(((.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن االلتزام بال�شرط اجلزائي تابع لاللتزام الأ�صلي بحيث �إذا �سقط الأ�صل �أو بطل �سقط
التابع وبطل دون العك�س ،و�أن ال�شرط اجلزائي ال يعترب التزام ًا تخيريي ًا وال التزام ًا بدلي ًا لأن الدائن ال ي�ستطيع
�إ ّال �أن يطلب تنفيذ االلتزام الأ�صلي ما دام ذلك ممكن ًا (((.
ن�صت املادة  223م م �إىل �أنه:
والقوانني املدنية الغربية والعربية قد نظمت ال�شرط اجلزائي يف باب املقاولة ،فقد ّ
( يجوز للمتعاقدين �أن يحددا مقدم ًا قيمة التعوي�ض بالن�ص عليها يف العقد� ،أو يف اتفاق الحق ،ويراعى يف هذه
احلالة �أحكام املواد من � 215إىل  ،220ومثل ذلك ما ورد يف القانون املدين العراقي م 170وال�سوري م424
والليبي م 226واللبناين م.((( 226
ف�شروط ا�ستحقاق ال�شرط اجلزائي هي نف�س �شروط ا�ستحقاق التعوي�ض من وجود خط�أ من املدين ،و�ضرر
ي�صيب الدائن ،وعالقة �سببية ما بني اخلط�أ وال�ضرر ،واعذار املدين �أي �إنذاره ومطالبته بالتنفيذ.
ويرتتب على ال�شرط اجلزائي �أنه يجب على املدين الوفاء مبا مت االتفاق عليه يف العقد ،و�إذا مل يحقق ذلك ف�إن
م�ضمون ال�شرط اجلزائي يكون واجب التنفيذ ب�شروطه ،و�أن القا�ضي يحكم به دون تخفي�ض وال زيادة اعما ًال
ن�صت املادة  224على �أمرين مهمني جعلتها الن�صو�ص التي ال يجوز
لإرادة العاقدين من حيث املبد�أ ،ولكن ّ
ن�صت على ما ي�أتي:
خمالفتها حيث ّ
 1ـ ال يكون التعوي�ض االتفاقي م�ستحق ًا �إذا �أثبت املدين �أن الدائن مل يلحقه �أي �ضرر.
 2ـ يجوز للقا�ضي �أن يخف�ض هذا التعوي�ض �إذا �أثبت املدين �أن التقدير كان مبالغ ًا فيه �إىل درجة كبرية� ،أو �أن
االلتزام الأ�صلي قد نفذ جزء منه.
 3ـ ويقع باط ًال كل اتفاق يخالف �أحكام الفقرتني ال�سابقتني..
وتن�ص املادة  225على ما ي�أتي�( :إذا جاوز ال�ضرر قيمة التعوي�ض االتفاقي ،فال يجوز للدائن �أن يطالب ب�أكرث
((( د.عبداملح�سن :املرجع ال�سابق� ،ص  ،99-96ود.جمال الدين زكي :املرجع ال�سابق 761
((( د.ال�سنهوري :املرجع ال�سابق ()867-860/2
((( د .ال�سنهوري :املرجع ال�سابق ( ،)854-853/2ود.جمال الدين زكي :املرجع ال�سابق �ص 760
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من هذه القيمة �إ ّال ثبت �أن املدين قد ارتكب غ�ش ًا� ،أو خط�أ ج�سيم)(((.
التكييف الفقهي (�أو ال�شرعي)لل�شرط اجلزائي:
من املعلوم �أن جمهور الفقهاء على �أن الأ�صل يف ال�شروط هو الإباحة ،وبالتايل فكل �شرط مل يخالف ن�ص ًا من
(((.
كتاب الله و�سنة ر�سوله� ،أو الإجماع فهو �شرط مقبول عندهم
ومن هنا فال�شرط اجلزائي مقبول من حيث املبد�أ ،ولكن ال�شرط اجلزائي نوعان :نوع على الت�أخري يف العمل
والتنفيذ ،ونوع �آخر على الديون.
النوع الأول :ال�شرط اجلزائي املت�ضمن تعوي�ض ًا حمدد ًا على الت�أخري يف تنفيذ الأعمال� ،أو عدم تنفيذه مطلق ًا،
وله �صور من �أهمها:
 1ـ ال�شرط اجلزائي املقرتن بعقد املقاولة� ،أو اال�ست�صناع املت�ضمن دفع مبلغ حمدد عن كل يوم� ،أو �شهر من
الت�أخري عن املوعد املحدد للتنفيذ والت�سليم.
 2ـ ال�شرط اجلزائي املقرتن بعقد الإجارة على العمل �سواء كان الأجري �أجري ًا خا�ص ًا برب العمل� ،أو م�شرتك ًا،
وذلك ب�أن ي�شرتط عليه مبلغ ًا حمدد ًا �إذا ت�أخر يف تنفيذ العمل� ،أو يخ�صم منه مبلغ ًا حمدد ًا من الأجرة ،وهذا ما
يطلق عليه يف القانون عقود العمل.
وكذلك احلكم يف الإجارة الأعيان مثل ا�شرتاط خ�صم مبلغ معني �إذا ت�أخر امل�ؤجر يف ت�سليم العني امل�ؤجرة(((.
وال�شرط اجلزائي يف هذا املجال جائز يجب الوفاء به للأدلة الكثرية الدالة على الوفاء بالعقود والعهود وال�شروط،
وقد �صدر بذلك قرار من جممع الفقه الإ�سالمي يف دورة م�ؤمتره ال�سابع بجدة يف 7ـ1412/11/12هـ املوافق
9ـ 14مايو  1992حيث ن�ص على �أنه( :يجوز يف عقد اال�ست�صناع �أن يت�ضمن �شرط ًا جزائي ًا مبقت�ضى ما اتفق
عليه العاقدان ما مل تكن هناك ظروف قاهرة .والله �أعلم).
النوع الثاين :ال�شرط اجلزائي على ت�أخري يف �سداد الديون ،ومن املعلوم �أن معظم ذلك يف املرابحات والبيع
الآجل ،فما حكم الفقه الإ�سالمي يف هذا لإجراء ؟ للإجابة عن ذلك نقول� :أن املدين الذي يت�أخر يف ال�سداد
نوعان:
الأول :املدين املع�سر الذي ال يقدر على الوفاء بديونه فقد اتفق الفقهاء ((( على وجوب �إنظاره لقواه تعاىل( :و�إن
((( ويوجد مثل هذه املواد يف القوانني العربية ،يراجع :د .ال�سنهوري :املرجع ال�سابق ()867/2وامل�صادر ال�سابقة
((( هذا ما �أثبتناه يف ر�سالتنا الدكتوراه :مبد�أ الر�ضا يف العقود ()1186/2وم�صادرها املعتمدة.
((( املراجع ال�سابقة
((( يراجع ملزيد من التف�صيل :املب�سوط لل�سرخ�سي ( ،)164/24واملنتقى للباجي ( ،)66/5و�شرح النووي على �صحيح م�سلم ( ،)218/10واملغني البن قدامة ()499/4
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كان ذو ع�سرة فنظرة �إىل مي�سرة)((( ،قال القا�ضي ابن العربي� ( :إن مل يكن املديان غني ًا فمطله عدل ،وينقلب
احلال على الغرمي فتكون مطالبته ظلم ًا)(((.
وقد و�ضع جممع الفقه الإ�سالمي معيار ًا للإع�سار حيث ن�ص على �أن �ضابط الإع�سار الذي يوجب الإنظار هو �أن
ال يكون له مال زائد عن حوائجه الأ�صلية يفي بدينه نقد ًا �أو عين ًا (((.
الثـانــي :املـديـن املـو�سـر املمـاطـل ،وهـذا هـو الـذي ينـ�صـب البحـث عليـه.
ومن املتفق عليه بني الفقهاء ان مطل الغني ظلم و�إثم وعدوان بل جعله اجلمهور كبرية من الكبائر ،وذلك ملا ورد
يف ذلك احلديث ال�صحيح الذي رواه البخاري وغريه عن �أبي هريرة �أن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم قال:
(مطل الغني ظلم)(((.
ولكن الذي يثور حول هذا املو�ضوع هو �أن هل ترتتب على هذا الظلم عقوبات دنيوية ؟ وما نوعية هذه العقوبات؟
ومن الذي له احلق يف فر�ض هذه العقوبات وتنفيذها ؟ هل الأفراد �أم ال�سلطة الق�ضائية؟
وقد �أقر الفقهاء جواز فر�ض العقوبات التعزيرية من �ضرب �أو حب�س� ،أو نحو ذلك على مطل الغني بناء على
احلديث ال�سابق،واحلديث الذي رواه �أحمد وا�صحاب ال�سنن واحلاكم و�صححه وابن حبان والبيهقي ب�سندهم
�أن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم قالُّ ( :
يل الواجد ظلم يحل عر�ضه وعقوبته) قال احلاكم �صحيح الإ�سناد
ووافقه الذهبي ،ورواه البخاري تعليق ًا ،وقال احلافظ ابن حجر� :إ�سناده ح�سن (((.
و�إذا كان فر�ض عقوبات تعزيرية على مطل الغني جائز ًا ،ف�إن الفقهاء ح�صروها يف �أن هذه ال�سلطة التي ت�ستطيع
فر�ض العقوبات التعزيرية هي ال�سلطة الق�ضائية ،ولي�ست من حق الأفراد ،وال�شركات ،قال املناوي يف �شرح هذا
احلديث( :يحل عر�ضه ب�أن يقول له الدائن� :أنت ظامل� ،أنت مماطل ونحوه مما لي�س بقذف وال فح�ش ،وعقوبته ب�أن
يعزره القا�ضي على الأداء بنحو �ضرب �أو حب�س حتى ي�ؤدي)(((.
وبعد هذا العر�ض ال�سريع ننتقل �إىل اختالف الفقهاء املعا�صرين يف هذه امل�س�ألة حيث اختلفوا فيها على ثالثة
�آراء:
الر�أي الأول :عدم جواز فر�ض غرامة الت�أخري مطلق ًا.
الر�أي الثاين :جواز فر�ض غرامة الت�أخري على املدين املو�سر املماطل ولكن ال يجوز للدائن �أن ي�أخذها ،بل
((( �سورة البقرة  /الآية ()280
((( عار�ضة الأحوذي �شرح �سنن الرتمذي ()47/6
((( قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل يف دورته ال�سابعة 7ـ 12ذو القعدة 1412هـ
((( �صحيح البخاري ،كتاب اال�ستقرا�ض ،مع فتح الباري ()61/5
((( انظر :م�سند �أحمد ( ،)389,388,222/4وابن ماجه رقم احلديث  ،3627وامل�ستدرك للحاكم (،)102/4و�صحيح ابن حبان احلديث رقم  ،1164والبيهقي
(،)51/6ويراجع �إرواء الغليل للألباين احلديث رقم 1434
((( في�ض القدير ()400/5
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يجب عليه �أن ي�صرفها على الفقراء ،واجلهات اخلريية.
الر�أي الثالث :جواز فر�ض غرامة الت�أخري وعدم وجود احلرج يف �أن يقوم الدائن باال�ستفادة منه ،وبع�ض
ه�ؤالء حددها مبقدار ال�ضرر الفعلي ،وبع�ضهم �أجازه مطلق ًا.
وميكن ح�صر هذه الآراء يف اجتاهني:
االجتاه الأول :اجتاه املانعني الذين مينعون غرامة الت�أخري مطلق ًا.
االجتاه الثاين :اجتاه املجيزين الذين �أجازوا فر�ض غرامة الت�أخري على املدين املو�سر املماطل.
وقد ا�ستدل املجيزون بعدة �أدلة نذكرها مع ما ميكن من مناق�شتها مناق�شة علمية متجردة ،وهي:
�أو ًال :ا�ستدلوا بثالثة �أحاديث وهي:
�أ ـ قول النبي �صلى اله عليه و�سلم( :مطل الغني ظلم)وهو حديث �صحيح �سبق تخريجه.
ب ـ قوله �صلى الله عليه و�سلمُّ ( :
يل الواجد يحل عر�ضه وعقوبته)وهو حديث حكم بع�ض الرواة عليه بال�صحة،
والبع�ض الآخر باحل�سن� ،أي فال تقل درجته عن احل�سن وهو حجة يف �إثبات احلكم ال�شرعي.
ج ـ قوله �صلى الله عليه و�سلم( :ال �ضرر وال �ضرار)((( وهو حديث حكم عليه الرواة بال�صحة ،بل هو �أ�صل من
�أ�صول املعامالت ،وقاعدة �أ�سا�سية من القواعد الأربع التي يرجع �إليها الفقه الإ�سالمي كله.
فاحلديثان الأوالن يدالن على �أن مطل الغني ظلم يحل عر�ضه وعقوبته و�إن كانت يف الغالب هي احلب�س،
وال�ضرب ونحو ذلك ،فلي�س هناك مانع من العقاب بالغرامة املالية ،وقد ثبت يف ال�سرية وال�سنة ،و�سنة اخللفاء
الرا�شدين العقوبة ب�أخذ املال ،منها حديث بهز بن حكيم حيث قال الر�سول �صلى الله عليه و�سلم بخو�ص املانع
عن �أداء زكاته( :ف�إنا �آخذوها و�شطر ماله غرمة من غرمات ربنا …)(((.
واحلديث الثالث يدل بو�ضوح على منع ال�ضرر وال�ضرار ،ومن املعلوم �أن مطل الغني ي�ض ّر بالبنك الدائن �ضرر ًا
كبري ًا حيث يحب�س ماله عن االجتار فيه ،لذلك ميكن �أن تتخذ الغرامة املالية ملنع هذا ال�ضرر ،لأن ال�ضرر يزال،
و�إزالة هذا ال�ضرر �إمنا يتحقق بالتعوي�ض عنه وذلك يتم عن طريق الغرامة املالية.
وميكن �أن يناق�ش اال�ستدالل بهذه الأحاديث حيث �إن احلديثني الأولني مل يحددا العقوبة ،وتف�سريها بالغرامة
املالية على الت�أخري يحتاج �إىل دليل ،ثم �إن �سلطة فر�ض العقوبات وتنفيذها لي�ست للأفراد وال�شركات ،و�إ ّال كان
ب�إمكان البنك �أن يقوم بجلد املدين و�ضربه وحب�سه ،وحينئذٍ كان يحتاج �إىل بناء ال�سجون واجلالدين ،ومل يقل
�أحد من العلماء ال�سابقني بذلك.
((( رواه �أحمد
(((�سبق تخريجه
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واحلديث الثالث يدل على رفع ال�ضرر ولي�س فيه داللة على فر�ض العقوبات من قبل الأفراد� ،أو ال�شركات
لتحقيق م�صاحلها ،بل �إن ال�ضرر ال يزال ب�ضرر مثله.
ثم �إن الدين له ميزانه اخلا�ص احل�سا�س القائم على عدم الزيادة فيه لأي �سبب كان ،و�إ ّال كانت هذه الزيادة ربا،
بل جعل الفقهاء بع�ض العقود التابعة له يف نف�س الدائرة ولذلك مل يجيزوا كفالة
ورمبا ا�شرتط املجيزون �أي�ض ًا على جواز ا�شرتاط غرامة الت�أخري� ،أو ال�شرط اجلزائي يف الديون مبا ذهب �إليه
جمهور الفقهاء ما عدا احلنفية من �أن منافع الأعيان املغ�صوبة م�ضمونة (((.
واجلواب عن ذلك �أنه مع الت�سليم بذلك �أن هناك فروق ًا جوهرية بني النقود (وبالأخ�ص النقود الورقية)وبني
الأعيان من العقارات واحليوانات ونحوهما من عدة �أوجه من �أهمها �أن الأعيان ميكن اال�ستفادة من منافعها
كال�سكنى يف العقارات والركوب يف احليوانات ولذلك يجوز ت�أجريها مبال ،ولكن النقود لي�ست لها منافع
بذاتها ،ولذلك ال يجوز ت�أجريها ،ثم �إن النقود لها خ�صو�صية حيث ا�شرتط الر�سول �صلى الله عليه و�سلم يف
بيعها امل�ساواة الكاملة مع القب�ض الفوري (يد ًا بيد)�إذا كان النقدان من جن�س واحد ،والقب�ض الفوري فقط �إذا
كانا خمتلفي اجلن�س ،وهذان ال�شرطان غري حمتاج �إليهما يف غري النقود.
ثاني ًا :ا�ستدلوا بامل�صالح املر�سلة حيث انها تقت�ضي منع املماطل من ا�ستغالل �أموال امل�سلمني ظلم ًا
وعدوان ًا ،حيث �إن هذا الظلم يقع على البنوك الإ�سالمية فقط دون البنوك الربوية التي ت�سري فيها الفائدة
ح�سب الزمن ،ومن هنا ت�ضرر البنوك الإ�سالمية مرتني :مرة لأنها حترم من �أموالها ،ومن ا�ستثمارها
واال�ستفادة من فوائد ا�ستثمارها ،ومرة ت�ضعف يف �سوق املناف�سة ،وهل من املعقول �أن تقف البنوك الإ�سالمية
مكتوفة الأيدي �أمام ا�ستغالل ه�ؤالء املماطلني الأغنياء الذين ي�ستفيدون من هذه الثغرة �أية فائدة ،ولذلك �أجيز
التعوي�ض عما �أ�صاب البنك من ال�ضرر الفعلي.
وميكن �أن يناق�ش هذا الدليل ب�أن من �شروط امل�صالح املر�سلة �أن ال ت�صطدم مع ن�ص �شرعي ،وهذه امل�صلحة
ت�صطدم مع الن�صو�ص اخلا�صة مبنع الزيادة يف الديون ال يف البدء وال يف االنتهاء.
وجود الفروق بني غرامة الت�أخري والفائدة الربوية:
وقد �أجاب ه�ؤالء املجيزون عن هذا وبينوا ب�أن هناك فروق ًا بني غرامة الت�أخري ،والفائدة الربوية تكمن يف �أن
الفوائد الربوية مثبتة يف البداية يف حني �أن غرامة الت�أخري حمتملة حيث �إن املدين لو مل يت�أخر مل يدفع �شيئ ًا،
و�أن الفوائد الربوية تو�ضع على الدين منذ البداية يف حني �أن غرامة الت�أخري ت�أتي يف الأخري وعند الت�أخري ،و�أن
الفوائد الربوية تلزم املدين مطلق ًا �سواء كان ع�سر ًا �أو مو�سر ًا �أما غرامة الت�أخري فال تلزم �إ ّال عند املماطلة ،و�أن
((( انظر الأحاديث ال�صحيحة الواردة بهذا ال�صدد يف �صحيح البخاري ـ مع فتح الباري ـ( )379/4وم�سلم ()1208/3وم�سند ال�شافعي �ص  ،48و�أحمد ()4/3وال�سنن
الكربى ()276/5
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الفوائد الربوية تلزم املدين فور ت�أخري يف الأداء� ،أما غرامة الت�أخري فال تلزمه �إ ّال عند املماطلة.
واجلواب عن ذلك هو �أن هذه الفروق لي�ست جوهرية وال م�ؤثرة يف احلكم ال�شرعي ،وذلك لأن وجود ال�شرط
الفا�سد يف العقد يجعل العقد فا�سد ًا عند جماعة من الفقهاء والعقد الفا�سد حمرم ،وحتى لو مل يجعله فا�سد ًا ف�إن
القبول بال�شرط الفا�سد وبالأخ�ص القبول ب�أخذ الفائدة �أو دفع الفائدة حرام ال يجوز الإقدام عليه.
و�أما كون الفائدة مثبتة يف البداية وغرامة الت�أخري حمتملة فال ي�ؤثر يف النتيجة �إذا �أدت �إىل حت�صيل غرامة
جر منفعة مادية مالية ب�سبب الت�أخري عن ال�سداد،وهذا هو ما يتفق مع ربا اجلاهلية
الت�أخري ،حيث �إن القر�ض ّ
القائم على�( :إما �أن تق�ضي يف وقته �أو تربى).
ثم �إنه من الناحية العلمية �أن بع�ض البنوك الإ�سالمية التي �أجازت غرامة الت�أخري على �ضوء بع�ض �ضوابط
�شكلية ،بحيث �إذا توافرت بد�أ الكومبيوتر يف احت�ساب غرامة الت�أخري،وذلك لأن �إثبات كون املدين مع�سر ًا لي�س
من ال�سهل �إثباته ،ولذلك تتجه هذه البنوك �إىل اعتبار املدين مماط ًال مبجرد ت�أخره عن ال�سداد �إىل �أن يثبت املدين
�أنه مع�سر.
ومن جانب �آخر ال �شك يف �أن هذا الدين قد ج ّر منفعة مادية للدائن،وبالتايل يتعار�ض مع القاعدة الثانية يف الفقه
جر نفع ًا م�شروط ًا فهو ربا ،و�أ�صلها حديث �ضعيف �أخرجه البغوي يف حديث
الإ�سالمي القا�ضية ب�أن كل قر�ض ّ
العالء بن م�سلم عن عمارة عن علي ر�ضي الله عنه بلفظ( :كل قر�ض ج ّر منفعة فهو ربا) ،قال ابن عبدالهادي:
(هذا �إ�سناد �ساقط� ،سوار مرتوك احلديث ،ورواه احلارث بن �أبي �أ�سامة يف م�سنده عن علي �أي�ض ًا ،وله �شاهد
�ضعيف عند البيهقي بلفظ(:كل قر�ض ج ّر منفعة فهو وجه من وجوه الربا)وروى البيهقي وان ماجه ب�سندهما عن
ال ُهنائي قال�( :س�ألت �أن�س بن مالك الرجل منا يقر�ض �أخاه املال فيهدى له؟ قال �أن�س :قال ر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم� :إذا �أقر�ض �أحدكم قر�ض ًا ف�أهدى له� ،أو حمله على الدابة ،فال يركبها ،وال يقبلها �إ ّال �أن يكون جري
بينه وبينه قبل ذلك)وهذااحلديث فيه �ضعف ب�سبب �أن �إ�سناده عتبة بن حميد ال�ضبي املختلف فيه� :ضعفه �أحمد
و�أبو حامت ،ووثقه ابن حبان (((.
و�أما الآثار عن ال�صحابة بهذا املعنى فثابتة فقد روى البيهقي ب�سند �صحيح عن �سامل بن �أبي اجلعد قال( :كان
لنا جار �س ّماك ،عليه لرجل خم�سني درهم ًا ،فكان يهدي �إليه ال�سمك ،ف�أتى ابن عبا�س ،ف�س�أله عن ذلك ؟ فقال:
قا�صه مبا �أهدى �إليك)((( وروى كذلك ب�سند �صحيح عن �أبي �صالح عن ابن عبا�س قال( :يف رجل كان له على رجل
ّ
ع�شرون درهم ًا ،فجعل يهدي �إليه ،وجعل كلما �أهدى �إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثالثة ع�شر درهم ًا ؟ فقال ابن
عبا�س :ال ت�أخذ منه �إ ّال �سبعة دراهم)(((.
وروي مثل ذلك عن �أبي كعب حيث قال زرين حبي�ش لأُ ّبي�(:إين �أريد اجلهاد ف�أتي العراق ف�أقر�ض ،قال� :إنك
(((�سنن ابن ماجه ()813/2احلديث رقم  ،2432ويراجع :التنقيح البن عبدالهادي( ،)92/3وك�شف اخلفا للعجلوين ( ،)125/2وكنز العمال ()123/6احلديث رقم
،937وفي�ض القدير ()28/5و�إرواء الغليل للألباين ()235/5احلديث رقم  ،1389و�ضعفه،ولكن الإمام ال�سيوطي ح�سنه ووثقه املناوي يف في�ض القدير ()292/1
((( ال�سنن الكربى للبيهقي ()350/5وقال يف الإرواء� :إ�سناده �صحيح ()234/5
((( ال�سنن الكربى ()549/5ورواه ابن اجلوزي يف التحقيق ()1/27/3وقال يف الإرواء (� :)234/5إ�سناده �صحيح
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فا�ش،ف�إذا �أقر�ضت رج ًال ف�أهدى �إليك هدية،فخذ قر�ضك،واردد هديته)(((.
أر�ض،الربا فيها كثري ٍ
ب� ٍ
جر منفعة فهو
وروى البيهقي ب�سنده عن ف�ضالة بن عبيد �صاحب النبي �صلى الله عليه و�سلم �أنه قال( :كل قر�ض ّ
وجه ومن وجوه الربا)(((.
وروى البخاري ب�سنده عن �أبي بردة قال�( :أتيت املدينة فلقيت عبدالله بن �سالم ر�ضي الله عنه فقال� :أال جتيء
ف�أطعمك �سويق ًا ومتر ًا ،وتدخل يف بيت (�أي دخل فيه الر�سول �صلى الله عليه و�سلم)؟ ثم قال� :إنك يف �أر�ض
الربا فيها فا�ش� ،إذا كان لك على رجل حق ف�أهدى �إليك حمل تنب �أو حمل �شعري� ،أو حمل قت ،ف�إنه ربا)((( ورواه
الطرباين عنه بلفظ و�إن من الربا �أن ي�سلم الرجل ال�سلم ،فيهدى له فيقبلها)(((.
ولذلك �أجمع ال�سلف ال�صالح �أن كل قر�ض �شرط فيه الزيادة (�أي زيادة)فهو حرام ،قال ابن املنذر�( :أجمعوا على
�أن امل�سلف �إذا �شرط على املت�س�سلف زيادة �أو هدية ف�أ�سلف على ذلك� :أن �أخذ الزيادة على ذلك ربا)((( يقول ابن
القيم( :وكل قر�ض �شرط فيه �أن يزيده فهو حرام بغري خالف … وقد روي عن �أبي كعب ،وابن عبا�س ،وابن
م�سعود� :أنهم نهوا عن قر�ض ج ّر منفعة ((( ،ولأنه عقد �إرفاق وقربة ف�إذا �شرط فيه الزيادة �أخرجه عن مو�ضوعه،
وال فرق بني الزيادة يف القدر �أو يف ال�صفة)(((.
فهذه الن�صو�ص والآثار تدل على �أن م�شكلة ت�أخر الديون لي�ست وليدة ع�صرنا ،بل كانت موجودة ،ومع ذلك مل
ينقل �إلينا �أن �أحد ًا �أجاز ا�شرتاط الزيادة على الديون بل �أجمعوا على جواز ذلك ـ كمـا �سـبق.
وكل ما ذكره املجيزون من الفروق والن�صو�ص ال يدل على جواز ا�شـرتاط الزيادة الدين كمـا �ســبق.
اخلال�صة:
واخلال�صة �أن ا�شرتاط �شرط يف عقود املرابحات وااللتزامات الدينية االجلة ين�ص على �إلزام املدين بدفع مبلغ
حمدد� ،أو ن�سبة من الدين� ،أو ن�سبة ح�سب �أرباح ودائع البنك�..شرط فا�سد ال يجوز ارتكابه ،وال يجوز للبنوك
الإ�سالمية �أن تقدم عليه ،لأنه بهذا العمل تقرتب متام ًا من البنوك الربوية فالربا اجلاهلي املجمع على حرمته ف�سره
العلماء بقريب مما ذكر ،بل ميثله ،فقد قال قتادة وغريه يف تف�سري قوله تعاىل (..وحرم الربا …)(((�( :إن ربا

((( رواه البيهقي يف �سننه ()39/6 ،350،351/5وقال :هذا منقطع بني ابن �سريين وعبدالله
((( امل�صدر ال�سابق ،ويراجع الإرواء ()235-234/5
((( �صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ كتاب مناقب الأن�صار ()129/7وقال احلافظ يف الفتح« :يحتمل �أن يكون ذلك ر�أي عبدالله بن �سالم ،و�إ ّال فالفقهاء على �أنه �إمنا يكون
الربا �إذا �شرطه ،نعم الورع كله «
((( املعجم الكبري ()222/4
(((املغني البن قدامة ()354/4
((( �سبق تخريج �آثارهم
(((ملغني البن قدامة ()354/4ويراجع� :أ.دعلي ال�سالو�س :فقه املعامالت املالية املعا�صرة ،ط .فالح الكويت �ص 63
((( �سورة البقرة  /الآية ()275
75

الآثار الناجمة للت�أخري يف ال�سداد

اجلاهلية �أن يبيع الرجل البيع �إىل �أجل م�سمى ف�إذا ّ
حل الأجل ومل يكن عند �صاحبه ق�ضاء زاد و�أخر)((( وذكر
اجل�صا�ص �أن العرب مل يكونوا يعرفون البيع بالنقد …ف�أخرب الله تعاىل �أن تلك الزيادة امل�شروطة �إمنا كانت
ربا يف املال املعني ،لأنه ال عو�ض لها من جهة املقر�ض)(((.
وال خالف بني الفقهاء يف �أن ا�شرتاط الزيادة على الدين غري الربوي يجعل الدين ربوي ًا يقول اجل�صا�ص( :وال
(((
خالف �أنه لو كان عليه �ألف درهم فقال له� :أجلني و�أزيدك فيها مائة درهم ال يجوز ،لأن املائة عو�ض عن الأجل)
وقد نقل الإجماع على ذلك غري واحد ((( ،ونقل ابن عبدالرب عن مالك عن زيد �أ�سلم �أنه قال( :كان الربا يف
اجلاهلية� :أن يكون للرجل احلق �إىل �أجل ،ف�إذا حل الأجل ،قال� :أتق�ضي �أم تربي ؟ ف�إن ق�ضى �أخذ ،و�إ ّال زاده يف
حقه،و�أخر عنه يف الأجل)((( ثم ذكر ابن عبدالرب �أن املعنى اجلامع الذي حرم لأجله الربا هو �أن يكون بازاء الأمد
الزائد بدل وعو�ض يزداده الذي يزيد يف الأجل.((().....
فاخلال�صة �أنه ال خالف (يعتد به)بني املعا�صرين يف عدم جواز ا�شرتاط ال�شرط اجلزائي يف الديون ،كما ال
خالف بني فقهاء ال�سلف يف ذلك ،يقول احلطاب�( :إذا التزم املدعى عليه للمدعى �أنه �إذا مل يوفه يف كذا فله عليه
كذا وكذا ،فهذا ال يختلف يف بطالنه ،لأنه �صريح الربا ،و�سواء كان ال�شيء امللتزم به من جن�س الدين �أو غريه،
و�سواء كان �شيئ ًا معين ًا �أو منفعة ،وحكم به بع�ض ق�ضاة املالكية الف�ضالء مبوجب االلتزام ،وما �أظن ذلك �إ ّال غفلة
منه)(((.
وهذا ما عليه املجامع الفقهية والندوات واحللقات الفقهية واالقت�صادية حيث �صدرت منها قرارات وفتاوى
وتو�صيات منها قرار املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي يف دورته احلادية ع�شرة القا�ضي ب�أن ذلك
ال�شرط باطل ،لأن هذا هو بعينه ربا اجلاهلية الذي نزل القر�آن بتحرميه ،ومنها قرار رقم )6/2(53من جممع الفقه
الإ�سالمي الدويل يف دورة م�ؤمتره ال�ساد�س ،كما �سبق ،ومنها فتوى من الندوة الرابعة لبيت التمويل الكويتي
يف  8-6جمادى الآخرة 1416هـ املوافق 1995/10/21-20م التي ن�صت على �أن( :ال�شرط اجلزائي… �إذا
كان حمل االلتزام دين ًا يف الذمة ال يجوز االتفاق على �أداء زيادة عنه ب�سبب الت�أخري ،لأن ذلك �صورة من �صور
ربا الن�سيئة «زدين �أنظرك».
االلتزام بالتربع� ،أو غرامة الت�أخري و�صرفها يف وجوه اخلري:
تبني لنا �أنه ال خالف بني الفقهاء املعا�صرين الذين يعتد ب�آرائهم ح�سب �إطالعي على �آرائهم يف عدم جواز ا�شرتاط
((( تف�سري القرطبي ()67/3
((( �أحكام القر�آن للج�صا�ص،ط.دار الفكر ببريوت ( ،)465/1ويراجع :فتح القدير لل�شوكاين ،ط.عامل الكتب ( ،)294/1و�أحكام القر�آن البن العربي ،ط .دار املعرفة
()240/1
((( �أحكام القر�آن للج�صا�ص ()467/1
((( املغني البن قدامة ()354/4
((( املوط�أ �ص  ،672واال�ستذكار ط.م�ؤ�س�سة الر�سالة ()259/20
((( اال�ستذكار ()260-259/20
((( حترير الكالم يف م�سائل االلتزام،ط.دارالغرب الإ�سالمي بريوت � 1984ص 176
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تعوي�ض حمدد (كمبلغ من املال �أو ن�سبة منه)على ت�أخري ال�سداد يف العقود االجلة �أي �أثمانها �أجلة �سواء كانت
هذه الأثمان ناجتة عن املرابحة� ،أو البيع الأجل �أو املق�سط ن �أو اال�ست�صناع �أو نحو ذلك فهذا عني ربا الن�سيئة
الذي حرمه القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية امل�شرفة ،وقد �أكدت ذلك القرارات والفتاوى التي ذكرناها يف ال�سابق.
و�إمنا اخلالف يف ا�شرتاط غرامة الت�أخري و�صرفها يف وجوه الرب ،فقد ذهب بع�ض العلماء �إىل جواز ا�شرتاط
غرامة الت�أخري �سواء كانت غرامة مقطوعة �أو بن�سبة حمددة على املبلغ والفرتة يف حال الت�أخري عن ال�سداد،
و�صرفها يف وجوه اخلري ،و�صدرت بجواز ذلك فتوى بالأغلبية عن ندوة الربكة لالقت�صاد الإ�سالمي الثانية
ع�شرة ()8/12ن�صت على �أنه :يجوز ا�شرتاط غرامة مقطوعة �أو بن�سبة حمددة على املبلغ والفرتة يف حال ت�أخر
حامل البطاقة عن ال�سداد دون عذر م�شروع ،وذلك على �أ�سا�س �صرف هذه الغرامة يف وجوه الرب و ال ميتلكها
م�ستحق املبلغ.
وي�ست�أن�س لذلك بالقول بالتعزير باملال عند بع�ض الفقهاء ،ومبا ذهب �إليه بع�ض املالكية من �صحة �إلزام املقرت�ض
بالت�صدق �إن ت�أخر عن ال�سداد ،وتكون املطالبة بذلك ـ عند االمتناع ـ على �أ�سا�س دعوى احل�سبة عما ل�صالح جهة
الرب امللتزم بالت�صدق عليها.
ويرى واحد من الفقهاء امل�شاركني جواز ا�شرتاط الغرامة على �أن ي�ستحقها الدائن ويتم حتديد مقدارها عن
طريق الق�ضاء �أو التحكيم ،ويرى واحد �آخر من الفقهاء منع اال�شرتاط ولكن ي�ستحق الدائن التعوي�ض عن
ال�ضرر ويتم حتديد مقداره عن طريق التحكيم باال�ستئنا�س مب�ستوى الربح يف امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية.
وقد اختلف املعا�صرون يف جواز هذا اال�شرتاط يف العقد ،فذهب جماعة منهم (ومعهم بع�ض هيئات الرقابة
ال�شرعية)�إىل منع ذلك بنا ًء على �أن هذا ا�شرتاط ربوي بدفع زيادة ب�سبب الت�أخري((( ،وهذا اال�شرتاط يف العقد
باطل يجعل العقد باط ًال �أو فا�سد ًا ،وحتى لو مل يجعله باط ًال �أو فا�سد ًا ف�إن هذا اال�شرتاط الربوي حمرم ـ كما
�سبق ـ وهذا ما عليه جمهور العلماء ال�سابقني ( ،وهو مقت�ضى قول احلنفية وال�شافعية يف قول وامل�شهور ال�صحيح
عند املالكية)((( ،كما انه من الناحية العملية ف�إن املدين يف الأخري يدفع زيادة م�شروطة يف العقد ب�سبب الت�أخري
وال ي�ؤثر يف ذلك كونها ت�صرف يف وجوه اخلري �أم ال ،فاملهم قد ح ّمل املدين ب�أعباء �إ�ضافية مع �أن الإ�سالم يدعو
�إىل تخفيف كاهله.
وذهب �آخرون �إىل جواز ذلك بنا ًء على الأدلة التي ذكرناها للمجيزين يف غرامة الت�أخري� ،إ�ضافة �إىل وجود �أقوال
لبع�ض املذاهب املعتربة جتيز مثل ذلك ،حيث نقل احلطاب جواز ذلك عن بع�ض علماء املالكية (منهم �أبوعبدالله بن
نافع ت 186هـ وحممد بني �إبراهيم بن دينار ت 182هـ)فقال�( :إذا التزم �أنه �إذا مل يوفه حقه يف وقت كذا ،فعليه
((( ال�شيخ عبدالله بن منيع :حيث نقل ذلك يف بحثه يف مطل الغني ،املقدم �إىل الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي� ،ص 32
((( بدايع ال�صنايع ()170/5حترير الكالم يف م�سائل االلتزام للحطاب �ص  ،170واملجموع للنووي ()258/9ود.حممد �شبري :بحثه املقدم �إىلالندوة الفقهية الرابعة لبيت
التمويل الكويتي بعنوان :ال�شرط اجلزائي �ص 39
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كذا وكذا لفالن �أو �صدقة للم�ساكني فهذا حمل اخلالف املعقود له هذا الباب،فامل�شهور �أنه ال يق�ضي به … وقال
ابن دينار يق�ضى به)ثم نقل عن ابن نافع قريب ًا من ذلك(((.
وقد ا�سند بع�ض املعا�صرين هذا القول �إىل ال�شافعية واحلنابلة يف قول حيث قال( :وما ذهب �إليه ابن نافع وابن
دينار هو مقت�ضى قول احلنابلة وال�شافعية)(((.
ويالحظ عليه �أن الزم املذهب لي�س مبذهب ،و�أنه ال ميكن قيا�س مو�ضوعنا هذا على مو�ضوع ا�شرتاط العتق
يف البيع لعدة �أ�سباب� ،أن ال�شارع يت�شوف كثري ًا �إىل العتق ولذلك يت�ساهل فيه ،كما �أنه ال ميكن قيا�س ا�شرتاط
الزيادة يف الديون والقرو�ض على اال�شرتاط يف البيع ،فمبنى البيع على التو�سع يف ال�شروط يف حني �أن مبنى
الديون وال�سلف على الت�ضييق يف ال�شروط خوف ًا من الربا.
ولكن العمل اليوم يف معظم الهيئات ال�شرعية هو �إجازة االلتزام بالتربع نف�سه بن�سبة كذا �إذا ت�أخر عن ال�سداد
ومل يثبت �أنه مع�سر ،وبالتايل فقد خ�ص�ص هذا االلتزام حلالة املدين املو�سر املماطل ،كما خ�ص�ص الناجت ل�صالح
وجوه اخلري.
التعوي�ض عن ال�ضرر الذي �أ�صاب البنك الدائن:
�إذا كان هناك اتفاق على �أن يكون تعوي�ض الدائن عن ت�أخر دينه
ا�شرتاط التعوي�ض دون حتديد مبلغه:
ومما يثار يف هذا ال�صدد ا�شرتاط التعوي�ض عن ت�أخري ال�سداد يف العقد نف�سه ،ثم تفوي�ض التقدير �إىل الق�ضاء
�أو �إىل التحكيم� ،أو �إىل معيار حمدد ،فهل يجوز للبنك الإ�سالمي �إدخال هذا ال�شرط يف العقد نف�سه� ،أو يف ملحق
به ؟
هذا ما اختلف فيه املعا�صرون على ر�أيني:
الر�أي الأول :اجلواز:
ذهب جماعة منهم ال�شيخ م�صطفى الزرقا ((( ،وال�شيخ حممد ال�صديق ال�ضرير((( ،وال�شيخ عبدالله بن منيع
وعليه بع�ض هيئات الفتوى لبع�ض البنوك الإ�سالمية (((وفتاوى ندوة الربكة الثالثة لالقت�صاد الإ�سالمي (فتوى

(((

((( حترير الكالم يف م�سائل االلتزام� ،ص 172-170
((( د .حممد �شبري :بحثه ال�سابق� ،ص 40
((( بحثه املن�شور يف جملة �أبحاث االقت�صاد الإ�سالمي التي ت�صدر عن مركز �أبحاث االقت�صاد الإ�سالمي التابع جلامعة امللك عبدالعزيز بجدة ،العدد الثاين ،املجلد الثاين،
1405هـ 1985/م
((( لفتوى بدار املال الإ�سالمي يف 1405/6/3هـ املوافق 1985/2/23م ،املذكورة بالن�ص يف بحث ف�ضيلة ال�شيخ عبدالله بن منيع املقدم �إىل الندوة الفقهية الرابعة لبيت
التمويل الكويتي� ،ص 25
((( البحث امل�شار �إليه �آنفا� ،ص 25
((( الفتوى رقم  1289لهيئة فتوى امل�صرف الإ�سالمي الدويل مب�صر ،والفتوى رقم  993لهيئة فتوى البنك الإ�سالمي الأردين ،ويراجع د.عبدالعزيز الق�صار :مطل الغني
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رقم )2/3ن�صت على �أنه� :أ ـ يجوز �شرع ًا �إلزام املدين املماطل يف الأداء وهو قادر على الوفاء بتعوي�ض الدائن
عن �ضرره النا�شئ عن ت�أخر املدين يف الوفاء دون عذر م�شروع ،لأن مثل هذا املدين ظامل ،قال فيه الر�سول
�صلى الله عليه و�سلم :مطل الغني ظلم فيكون حاله كحال الغ�صب التي قرر الفقهاء فيها ت�ضمني الغا�صب منافع
الأعيان املغ�صوبة عالوة على رد الأ�صل ،هذا ر�أي الأغلبية.
وهناك من يرى �أن يكون الإلزام بهذا املال على �سبيل الغرامة اجلزائية ا�ستناد ًا ملبد�أ امل�صالح املر�سلة ،على �أن
ت�صرف احل�صيلة يف وجوه الرب امل�شروعة.
ب ـ يقدر هذا التعوي�ض مبقدار ما فات على الدائن من ربح معتاد كان ميكن �أن ينتجه مبلغ دينه لو ا�ستثمر بالطرق
امل�شروعة خالل مدة الت�أخري.
وتقدر املحكمة التعوي�ض مبعرفة �أهل اخلربة تبع ًا لطرق اال�ستثمار املقبولة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،ويف حالة
وجود م�ؤ�س�سة مالية غري ربوية يف بلد الدائن (كالبنوك الإ�سالمية مث ًال)ي�سرت�شد مبتو�سط ما قد حققته فع ًال تلك
امل�ؤ�س�سات من ربح عن مثل هذا املبلغ للم�ستثمرين فيها خالل مدة الت�أخري.
ج ـ ال يجوز االتفاق بني الدائن واملدين م�سبق ًا على تقدير هذا التعوي�ض ،لكي ال يتخذ ذلك ذريعة بينهما �إىل
املراباة ب�سعر الفائدة.
وقد ا�ستدل املجيزون بحديث( :مطل الغني ظلم)وحديثّ ( :يل الواجد يحل لعر�ضه وعقوبته)وحديث( :ال �ضرر
وال �ضرار)((( كما ا�ستندوا �إىل الن�صو�ص الواردة يف �أن امل�سلمني على �شروطهم ،ولكن اال�ستثناء (�إ ّال �شرط ًا
�أحل حرام ًا �أو حرم حال ًال)رد عليهم ((( ،كما ا�ستندوا على �أن الأ�صل يف ال�شروط الإباحية كما �سبق.
ويقول الأ�ستاذ الزرقا�( :إن مبد�أ تعوي�ض الدائن عن �ضرره نتيجة لت�أخر املدين عن وفاء الدين يف موعده مبد�أ
مقبول فقه ًا ،وال يوجد يف ن�صو�ص ال�شريعة و�أ�صولها ومقا�صدها العامة ما يتنافى معه ،بل بالعك�س يوجد ما
ي�ؤيده ويوجبه ،وا�ستحقاق هذا التعوي�ض على املدين م�شروط ب�أال يكون له معذرة �شرعية يف هذا الت�أخري ،بل
يكون مليئ ًا مماط ًال ي�ستحق الو�صف ب�أنه ظامل كالغا�صب)((( ثم ا�ستند على �أربع مقدمات متهد الو�صول �إىل هذه
النتيجة وهي:
 1ـ �أن ت�أخري الدين مط ًال يلحق �ضرر ًا بالدائن بحرمانه من منافع ماله مدة الت�أخري ،ويعد ظلم ًا مما يوجب
م�س�ؤولية املدين عنه.
 2ـ �أن ت�أخري �أداء الدين عن موعده بال عذر �شرعي �أكل ملنفعة املال بال �إذن �صاحبه مدة الت�أخري ،مما يوجب
ظلم ،املن�شور يف جملة كلية ال�شريعة والقانون بالأزهر� ،ص 71
((( �سبق تخريج هذه الأحاديث
((( رواه الرتمذي ،وقال :ح�سن �صحيح ،حتفة الأحوذي ()584/4
((( بحثه ال�سابق امل�شار �إليه
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م�س�ؤولية الأكل.
 3ـ �أن معاقبة املدين املماطل ال تزيل ال�ضرر الذي حلق الدائن ،ولذلك يبقى له احلق يف التعوي�ض املايل وفق ًا
لقاعدة ال�ضرر يزال.
 4ـ �أن املدين املماطل �إذا مل يلزم �شرع ًا بالتعوي�ض املايل ي�ؤدي ذلك �إىل امل�ساواة يف النتيجة بينه وبني املدين
العادل امل�ؤدي ،فكيف ي�ستوي الظامل والعادل ؟
وال يقال� :إن املماطل ينال عقابه يوم القيامة ،كما �أن الثواب يناله العادل ؛ وذلك لأن ال�شريعة الإ�سالمية مل تكتف
باجلزاء الأخروي يف حقوق العباد ،بل جعلت لها حماية و�ضوامن ق�ضائية .ثم قا�س املدين املماطل على الغا�صب
لعني مالية من حيث �إن منافع العني املغ�صوبة م�ضمونة عليه (((.
و�أفا�ض ال�شيخ عبدالله بن منيع يف ا�ستعرا�ض الأدلة والن�صو�ص الدالة على هذا الر�أي ميكن تلخي�صها فيما
ي�أتي:
�أو ًال� :أن مطل املدين الغني القادر على الأداء ظلم باعتباره عدوان ًا وجتاوز ًا على حقوق الآخرين ،ثم �أورد
الن�صو�ص الدالة على حرمة مال امل�سلم ،وعلى �أن مطل الغني ظلم موجب للعقوبة البدنية من احلب�س والإيذاء.
كما ا�ستعر�ض نقو ًال من الفقهاء و�شراح احلديث حول املو�ضوع نف�سه.
ثاني ًا :جواز العقوبة املالية� ،أو العقوبة باملال� ،أو التعزير باملال ،وذكر يف ذلك اختالف الفقهاء بني املانعني وهم
اجلمهور واملجيزين وهم الأقلية من بينهم ابن تيمية ،وابن القيم.
جواب وتو�ضيح:
من اجلدير بالذكر �أن الأمر الأول حمل اتفاق ولكنه ال يلزم منه �أبد ًا جواز ا�شرتاط التعوي�ض املايل ل�صالح الدائن
ب�سبب املطل ،و�أما الأمر الثاين فعلى الرغم من �أنه خمتلف فيه،ومع ذلك ال يلزم منه جواز ا�شرتاط التعوي�ض
املايل ل�صالح الدائن ،لأن العقوبات (ومنها التعزير)تعود �صالحية فر�ضها وتقديرها �إىل الدولة وم�ؤ�س�ساتها
الق�ضائية ،و�أن الغرامة املالية الناجتة منها ال تكون ل�صالح الأفراد بل ل�صالح خزينة الدولة ـ كما �سبق.
ثالث ًا :التعوي�ض عن املنافع الفائتة �أو املنافع املتوقع فواتها جائز ،وذكر هنا نق ًال عن �شيخ الإ�سالم ابن تيمية
قوله يف االختيارات( :ومن مطل �صاحب احلق حقه حتى �أحوجه �إىل ال�شكاية فما غرمه ب�سبب ذلك فهو على
الظامل املماطل �إذا كان غرمه على الوجه املعتاد)وقوله( :لو غرم ب�سبب كذب عليه عند يل الأمر رجع به على
الكاذب)ثم نقل عن �صاحب االن�صاف نحوه ،كما نقل فتوى ال�شيخ حممد بن �إبراهيم ب�صدد ما غرمه الدائن
ب�سبب ال�شكاية على املدين.
(((ال�شيخ الزرقا:بحثه ال�سابق ،ود.نزيه حماد:درا�سات يف �أ�صول املداينات ،ط.دار الفاروق بالطائف� ،ص 287 – 286
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وعند التدبر يف هذه النقول جند انها ال تدل على املق�صود ،فهذه من امل�صاريف التي تكبدها الدائن فع ًال ،وكالمنا
يف ا�شرتاط التعوي�ض عن الأرباح املتوقعة التي فاتت على الدائن ب�سبب املماطلة ،و�شتان الفرق بني احلالتني.
كما ذكر ال�شيخ فتوى هيئة كبار العلماء يف ال�شرط اجلزائي ،ولكن هذه الفتوى يف ال�شرط اجلزائي على العمل
والتنفيذ ،حيث جاء فيها( :وبتطبيق ال�شرط اجلزائي عليها ت احلالة املذكورة ـ وظهور انه من ال�شروط التي تعترب
من م�صلحة العقد� ،إذ هو حافز لإكمال العقد يف وقته املحدد له ….وف�ض ًال عن ذلك فهو يف مقابلة الإخالل
بااللتزام ،حيث �إن االخالل به مظنة ال�ضرر وتفويت املنافع .)..….ولذلك ال �أرى �أن هذه الفتوى ت�شمل احلالة
التي نحن ب�صددها.
رابع ًا :قيا�س ًا على بيع العربون وهو كما قال �أن ي�شرتي ال�سلعة فيدفع فيها البائع درهم ًا �أو عدة دراهم على
�أنه �إن �أخذ ال�سلعة احت�سب من الثمن و�إن مل ي�أخذها فذلك للبائع… .قال �أحمد ال ب�أ�س به ،وفعله عمر ر�ضي
الله عنه و�أجازه ابن عمر.(((..
ومبا �أن العربون �صدر بجوازه قرار رقم )8/3(72من جممع الفقه الإ�سالمي الدويل ف�إنني ال �أناق�ش جوازه،
ولكن �أناق�شه يف القيا�س حيث قال ال�شيخ ا�شرتاط التعوي�ض عن ال�ضرر ب�سبب املطل يف الدين على بيع العربون
بجامع تفويت املنفعة ،حيث قال( :ومثل ذلك م�س�ألة بيع العربون ،ف�إن امل�شرتي يبذل مبلغ ًا مقدم ًا من بعد متام
عقد ال�شراء على �أن يكون له اخليار مدة معلومة ،ف�إن قرر �إم�ضاء ال�شراء �صار العربون جزء ًا من الثمن ،و�إن قرر
العدول عن ال�شراء �صار العربون م�ستحق ًا للبائع يف مقابلة عدم متكنه من عر�ض ب�ضاعته للبيع بعد ارتباطه مع
امل�شرتي بعقد البيع املعلق �إم�ضا�ؤه على اخليار للم�شرتي مدة معلومة ،ووجه ا�ستحقاق البائع للعربون� :أنه يف
مقابلة تفويت فر�ص بيع هذه ال�سلعة بثمن فيه غبطة وم�صلحة للبائع …).
وهذا القيا�س مع الفارق لعدة وجوه من �أهمها:
 1ـ �أن امل�شرتي يف بيع العربون قد تنازل عن حقه وماله بر�ضائه التام ،وهو ميلك هذا احلق بدء ًا ونهاية� ،أما
العو�ض الذي يفر�ض عند ت�أخري الدين فلي�س من باب التنازل عن حق ثابت ،و�إمنا هو فر�ض لتعوي�ض م�ستقبلي
عن منفعة موهومة �أو غري متحققة يقبله املدين دون ر�ضاه التام ،لأنه لو وجد بدون هذا ال�شرط ملا �أقدم عليه.
 2ـ �إن �أحكام الدين تختلف عن �أحكام البيع ،فما جاز يف البيع قد ال يجوز يف الدين ،حيث احتاط الإ�سالم
احتياط ًا �شديد ًا يف الدين حتى ال يرتتب عليه الربا املحرم ،وقد ذكرنا يف املبحث ال�سابق �أقوال ال�سلف يف �أن
�أية زيادة على �أ�صل الدين ناجتة عن ال�شرط حرام ال يجوز الإقدام عليها.
 3ـ �أن مبلغ العربون حمدد وا�ضح معلوم يف حني �أن التعوي�ض عن ال�ضرر الناجت عن الت�أخري يف ال�سداد جمهول
غرر وجهالة من حيث الوجود ،والتح�صيل واملقدار والزمن ،فجميع �أنواع الغرر الفاح�ش متحقق فيه فكيف
((( ال�شيخ ابن منيع :بحثه ال�سابق� ،ص 18
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يجوز �أن يكون م�ضمن ًا يف العقد ؟!
خام�س ًا :القيا�س على فوات منافع الأعيان يف الغ�صب من حيث �أن املدين املماطل قد ا�صبح غا�صب ًا مبماطلته
فيجوز له التعوي�ض عن املنافع التي فاتته ب�سبب الت�أخري عن ال�سداد.
ويالحظ على هذا مبا ي�أتي:
 1ـ �إن م�س�ألة تعوي�ض منافع الأعيان املغ�صوبة م�س�ألة خالفية ولي�ست جممع ًا عليها ،حيث ذهب ال�شافعية واحلنابلة
�إىل �أن الغا�صب ي�ضمن منفعة العني املغ�صوبة ب�أجر املثل �سواء ا�ستوفى املنافع �أم تركها ((( ،وذهب متقدموا
احلنفية �إىل �أن الغا�صب ال ي�ضمن منافع املغ�صوب مطلق ًا ((( ،وذهب املالكية �إىل �أنه ي�ضمن �إذا كان الغا�صب قد
ا�ستعمله �أو � ّأجره(((.
 2ـ �إن القيا�س هنا مع الفارق ،فالأعيان (كالعقار وال�سيارات ونحوهما)لها منافع متقومة حمققة ولذلك يجوز
ت�أجريها� ،أما الديون فلي�ست كذلك ،بل النقود كلها كذلك ،ولذلك ال يجوز ت�أجريها ،فالفرق وا�ضح بني الدين
املوجود يف الذمة ،والعني املوجودة التي لها منفعة معلومة وذلك لأن الدين لي�س له منفعة متقومة �شرع ًا فال ميكن
قيا�سه عليها �إ�ضافة �إىل خ�صو�صية الدين ب�ش�أن الربا ـ كما �سبق ـ
�ساد�س ًا :القيا�س على ذهاب منفعة �أع�ضاء الإن�سان حيث يجب فيها الدية� ،أو التعوي�ض املقدر بحكم الق�ضاء.
فهذا القيا�س �أي�ض ًا مع الفارق ،لأن منفعة الع�ضو متحققة وقد قام املعتدي ب�إزالتها ،فيجب �أن يعو�ض عنها
املجنى عليه� ،أما منفعة الدين للدائن فلي�ست متحققة ـ كما �سبق ـ فال يجوز تعوي�ضها� ،إ�ضافة �إىل ح�سا�سية الدين
بخ�صو�ص اخلوف من الوقوع يف الربا ـ كما �سبق ـ
ومن جانب �آخر ف�إن تعوي�ض منافع ع�ضو الإن�سان جاء بتحديد من ال�شرع يف الدية ،وبن�صو�ص دالة عليه يف
غريها� ،أما تعوي�ض الدائن ب�سبب ت�أخر دينه فجاء ب�سبب �شرط يف العقد.
وبهذا الغر�ض تبني لنا �أن �أدلة ال�ش ــيخ مل ت�س ــلم من نـقـد ،ومل ت�صــمد �أمام املناق�ش ــة.
طريقة االحت�ساب للتعوي�ض:
اختلف القائلون با�شرتاط التعوي�ض عن ال�ضرر ب�سبب الت�أخر يف ال�سداد يف طريقة احت�سابه ،فذهب بع�ضهم
�إىل �أن ذلك يتم عن طريق الق�ضاء� ،أو التحكيم ،يف حني ذهب بع�ضهم الآخر �إىل �أن (خري و�سيلة لتقدير التعوي�ض
هو �أن يح�سب على �أ�سا�س الربح الفعلي الذي حققه البنك يف املدة التي ت�أخر فيها املدين عن الوفاء ،ف�إذا �أخر
املدين ثالثة �أ�شهر مث ًال ينظر البنك ما حققه من ربح خالل الأ�شهر الثالثة ،ويطالب املدين بتعوي�ض يعادل ن�سبة
((( املهذب ()367/1واملغني البن قدامة ( ،)270/5والقواعد ال بن رجب� ،ص212
((( حا�شية ابن عابدين ()144/5حيث ذكر خالف املت�أخرينو�أن الفتوى على ر�أيهم.
((( ال�شرح ال�صغري ()595/3
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الربح الذي حققه ،و�إن مل يحقق البنك ربح ًا خالل تلك املدة فال يطالب ب�شيء)((( .وعلى هذا العمل يف املحاكم
ال�سودانية.
عدم جدوى �شرط التعوي�ض على الأ�سا�س ال�سابق:
بناء على املرجعية للتعوي�ض التي ذكرها الفريقان فال ميكن �أن يحقق ا�شرتاط التعوي�ض �شيئ ًا فعا ًال ملنع الت�أخري
�أو املماطلة ،وذلك لأنه �إذا كان املرجع الق�ضاء ف�إن الق�ضاء يف بع�ض الدول الإ�سالمية ال يحكم بالتعوي�ض عن
الت�أخري ،وبع�ضها ال يحكم �إ ّال يف حاالت معينة،وعلى فر�ض حكمه بالتعوي�ض يكون التقدير بن�سبة الفوائد
الربوية الر�سمية وهي  %1,75وقتنا احلا�ضر ،فهل يدفع قر�ض هذه الن�سبة املدين املماطل �إىل الإ�سراع برد
دينه ،بل يرتاح من هذا احلكم (�إ ّال �إذا كان ملتزم ًا)حيث يدفع فوائد خمف�ضة جد ًا �أما فوائد البنوك الأخرى.
و�إذا كان املرجع �إىل ربحية البنوك الإ�سالمية للمودعني فهي قليلة ال تدفع املدين املماطل �إىل الأداء ،بل يظل هكذا
يح�سب عليه هذه الفوائد املخف�ضة وهو ي�ستفيد من الدين وال�سيولة يف �أمور �أخرى،ولذلك كان ر�أي معظم املدراء
التنفيذيني للبنوك الإ�سالمية �أن غرامة الت�أخري ال حتقق الغر�ض املن�شود ـ كما �سبق ـ
وبهذه الردود على ال�شيخ ابن منيع يت�ضح لنا اجلواب عما ذكره �شيخنا الزرقا رحمه الله حيث بنى ر�أيه
على قيا�س املدين املماطل على الغا�صب للعني ،وقد �أو�ضحنا الفرق بينهما ،فمنافع الأعيان املعدة لال�ستغالل
املحققة مال عند جماهري الفقهاء ،و�أما قابلية الديون �أو النقود املحتملة للزيادة فلي�ست ما ًال ،ولذلك ال يجوز �أخذ
التعوي�ض عنها ،وال ا�شرتاط �شرط يف العقد ب�أخذ التعوي�ض عنها ،فبد�أ ال�ضمان املايل يف ال�شريعة قائم على
�أ�سا�س املماثلة بني الفائت وعو�ضه ،فالفائت لي�س ما ًال ،و�إمنا جمرد احتمال يف حني �أن العو�ض مال ،ولذلك
قالوا :التعوي�ضات جوابر.
يقول الدكتور نزيه حماد( :ملا كان ظلم املدين املماطل غري قابل لال�ستدراك بطريق التعوي�ضات اجلوابر فقد
�سعت ال�شريعة احلكيمة لدرئه بوا�سطة العقوبات الزواجر ،وهذا ما عناه احلديث ال�شريفّ ( :يل الواجد ظلم يحل
عر�ضه وعقوبته)حيث ف�سر الفقهاء العقوبة باحلب�س)((( �أو بنحوه من احلكم عليه باحلجر �أو نحو ذلك.
ومن جانب �آخر فلم ينقل �إلينا حكم بالتعوي�ض املايل ب�سبب ت�أخر املدين منذ ع�صر اخلالفة الرا�شدة �إىل نهاية
احلكم العثماين ،حيث مل تذكر كتب الفقه والق�ضاء مثل هذا احلكم ح�سب علمنا على الرغم من كرثة حاالت
املماطلة والت�أخري ،وكرثة الأحكام ال�صادرة بالتعزير ،وباحلب�س واحلجر ،وبيع �أموال املدين((( ونحو ذلك (((.
((( فتوى ال�شيخ ال�ضرير املذكورة يف بحث ال�شيخ ابن منيع� ،ص 26-25
((( يراجع كتابه امل�شار �إليه �سابق ًا� ،ص  291حيث افا�ض يف الردود القوية على الأ�ستاذ الزرقا
((( يراجع  :مبد�أ الر�ضا يف العقود ،درا�سة مقارنة ()000546/1
((( يقول د .نزيه حماد ( :ونظر ًا لبطالن هذا الر�أي �شرع ًا ل�ضعف الأ�سا�س الذي ارتكز عليه،وف�ساد االجتهاد الذي نحى �إليه فقد عنيت يف هذه العجالة بتنفيذ مقولته.)..
ثم انتهى �إىل القول ب�أن ( :هذا هو النهج الذي ر�سمه الفقه الإ�سالمي الحقاق احلق ورفع الظلم وال�ضرر عن الدائن �إذا كان مدينه مو�سر ًا مماط ًال …).ثم قال ( :ول�ست
�أدري ـ بعد كل ما تقدم ـ كيف ا�ست�ساغ �أ�ستاذنا اجلليل القول واحلكم ب�أن ا�ستيعاد فكرة الزيادة املالية على الدين مقابل الت�أخري ـ مع تقرير ال�شريعة العقوبات الزاجرة
احلاملة على الوفاء دون ت�أخري ـ هو ت�شجيع لك ملدين على ت�أخري احلقوق ومطلها دون �أن يخ�شى طائلة …..وهل ال�ضرب واحلب�س والتعزير م�شجعات …�).أم زواجر.
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الر�أي الثاين :القول بعدم جواز ا�شرتاط التعوي�ض يف العقد:
وهذا ر�أي الدكتور زكي الدين �شعبان،والدكتور نزيه حماد ،والدكتور عبدالنا�صر العطار والدكتور �شبري
واالقت�صادي الدكتور رفيق امل�صري ((( ،وميكن تلخي�ص �أدلتهم فيما يلي:
 1ـ �إن ا�شرتاط التعوي�ض عن ت�أخري الدين �إن هو �إ ّال ا�شرتاط لربا الن�سيئة،وهو غري جائز ،و�أن ح�صيلته هي الربا
الن�سيء بعينه.
 2ـ �إن ذلك حتايل للو�صول �إىل الربا يقول الدكتور رفيق امل�صري بخ�صو�ص ر�أي ال�شيخ الزرقا� ( :إن هذه
االقرتاحات �أخ�شى �أن تتخذ ذريعة يف التطبيق العملي �إىل الربا فت�صبح الفائدة املمنوعة نظري ًا متار�س عملي ًا
با�سم العقوبة (جزاء الت�أخري)وينتهي الفرق �إىل فرق يف ال�صور والتخريجات فح�سب … وهي اقرتاحات حتوم
حول احلمى،ورمبا ت�ؤول �إىل الدخول من النوافذ بعد �أن �أقفل الباب حتى �إذا كرثت النوافذ امل�شروعة رجاء
بع�ضنا على الأقل �إىل الدخول من الباب الر�سمي)(((.
وهذا الذي خيف منه قد حتقق فع ًال فقد ا�ستطاع �أحد البنوك ـ بعد تركي مراقب ًا �شرعي ًا له ـ حت�صيل املوافقة من
الهيئة ال�شرعية على ا�شرتاط التعوي�ض عن الت�أخري ،وعلى غرامة الت�أخري ،فوافقت الهيئة على �أن ت�صرف يف
وجوه اخلري ،ولكن الإدارة كانت ذكية ف�أخذت موافقة �أخرى من الهيئة على اقتطاع جزء من هذه الغرامة يف
مقابل الإجراءات الإدارية ،وحينئذ كلفت الإدارة �أحد موظفيها باحت�ساب مقدار التكلفة الإدارية حيث بلغت قريب ًا
من الغرامة املح�صلة ،وبالتايل دخلت يف جيب البنك.
 3ـ �إن التعوي�ض املايل عن الت�أخري يف ال�سداد خمالف ملا جرى عليه العمل منذ عهد الر�سول �صلى الله عليه
و�سلم وعهد اخللفاء الرا�شدين �إىل عهد الدولة الإ�سالمية التي التزم ق�ضا�ؤها بالإ�سالم ،حيث كان الق�ضاء يحكم
على املدين املو�سر املماطل الدين مع التعزير باحلب�س� ،أو نحوه والإفال�س ،ومل ي�سجل لنا الفقه الإ�سالمي �أو
الق�ضاء الإ�سالمي حالة واحدة حاكم فيها الق�ضاء الإ�سالمي بالتعوي�ض عن الت�أخري يف �سداد الدين مع كرثة
هذه احلاالت املعرو�ضة على الق�ضاء كما مل ن ًر فتوى بهذا ال�صدد على الرغم من كرثة النوازل والوقائع التي
تخ�ص مماطلة الديون.
وقد ناق�شوا �أدلة املجيزين ،ب�أن الأحاديث املذكورة من اعتبار مطل الغني ظلم ًا يحل عر�ضه وعقوبته ،ال تدل �أبد�أً
على جواز التعوي�ض عن ت�أخري الدين ،ومل يف�سر �أحد من علماء احلديث �أو الفقه هذه الأحاديث بالتعوي�ض عن
ت�أخري الدين ـ كما �سبق ـ وكذلك اال�ستدالل بحديث( :ال �ضرر وال �ضرار)يف غري موقعه يدل على نفي ال�ضرورة

((( د .زكي الدين �شعبان :بحثه عن ال�شرط اجلزائي ،املن�شور يف جملة احلقوق وال�شريعة بالقاهرة� ،ص  ،137ود .نزيه حماد :درا�سات يف �أ�صول املداينات امل�شار �إليه
�سابق ًا� ،ص  ،285ود .حممد عثمان �شبري :بحثه ال�سابق اال�شارة� ،ص  ،28ود .عبدالنا�صر العطار :نظرية االلتزام� ،ص 232 ،231
((( تعقيبه على مقال ال�شيخ م�صطفى الزرقا ،جملة �أبحاث االقت�صاد الإ�سالمي ،املجلد  ،2العدد � ،2ص 154
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و�إقراره ،و�أنه يجب �أن يزال ال ب�ضرر مبثله ،ولكنه ال يدل على �أن كل �ضرر يوجب ال�ضمان والتعوي�ض(((.
يقول ال�شيخ علي اخلفيف�( :إن التعوي�ض يف الفقه الإ�سالمي ال يكون �إ ّال عن �ضرر مايل واقع فع ًال ،لأنه ال�سبب
يف التعوي�ض ،وامل�سبب ال يتقدم �سببه ،و�إ ّال مل يكن �سبب ًا له ،ولكن �إذا وقع ال�ضرر فع ًال وجب التعوي�ض ـ �أي
�شروطه ـ وال يكون ال�ضرر املايل املوجب لتعوي�ض �إ ّال يف متقوم)(((.
ثم ذكر ال�شيخ �شمولية ال�ضرر لبع�ض الأعمال مع �أنها ال ت�ستوجب التعوي�ض مثل االمتناع عن تنفيذ التزام
كالوديع ميتنع عن ت�سليم الوديعة �إىل مالكها حيث لي�س فيه تعوي�ض مايل على ما تق�ضي به قواعد الفقه
الإ�سالمي،وذلك حمل اتفاق بني املذاهب (((.
وقد ناق�ش املجيزون �أدلة املانعني مبا ي�أتي:
�أو ًال� :أننا ال ن�سلم �أن ا�شرتاط التعوي�ض عن ت�أخري الدين ا�شرتاط لربا الن�سيئة ،و�أن ح�صيلته هي عني الربا
لوجود الفروق اجلوهرية بينها ،وهي (((:
 1ـ �إن الزيادة يف مقابل الأجل فقط دون مقابلة عو�ض عنها �أما لزيادة احلا�صلة عن �شرط التعوي�ض فهي يف
مقابل تفويت منفعة على الدائن عمد ًا وعدوان ًا ،فهي عقوبة مالية �سببها الظلم والعدوان ،مثل م�ضاعفة الغرم على
ال�سارق مما ال قطع فيه.
واجلواب عن ذلك �أن هذا الفرق غري جوهري ،وذلك لأن تفويت املنفعة لي�س ما ًال متقوم ًا حتى يعو�ض عنه ،كما
�أنه من حيث النتيجة فالأمر واحد حي ترتب على الدين زيادة ب�سبب الت�أخري وهذا هو الربا بعينه ،ومن جانب
�آخر ف�إن ح�صيلة العقوبة تعود �إىل خزينة الدولة.
 2ـ �إن الزيادة احلا�صلة يف ا�شرتاط التعوي�ض يف مقابل الظلم واملماطلة على عك�س الربا الذي هو اتفاق على
الزيادة يف مقابل الزمن.
واجلواب عن ذلك �أن املماطلة و�إن كانت ظلم ًا و�ضرر ًا ولكنه لي�س كل ظلم موجب ًا للتعوي�ض ـ كما �سبق ـ
ثم �إن اعتبار ذلك يعود �إىل الدولة و�سلطاته ولي�س �إىل الدائن نف�سه ـ كما �سبق ـ كما �أن ح�صيلته املالية ال ترجع
�إليه بل �إىل خزينة الدولة.
 3ـ الربا اجلاهلي ال يفرق بني مدين غني ومدين مع�سر ،كما انه ال يفرق بني املدين الذي له �ضمانات ،ومن لي�س
له �ضمانات ،يف حني �أن التعوي�ض عن الت�أخري خا�ص باملدين املماطل.
((( د� .شبري :بحثه ال�سابق� ،ص 31
((( ل�شيخ علي اخلفيف :ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي،الق�سم الأول،ط.معهد البحوث والدرا�سات العربية �،1973ص55-46
((( امل�صدر ال�سابق نف�سه
((( ال�شيخ املنيع :بحثه ال�سابق� ،ص 21
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واجلواب عن ذلك �أن الربا حرام فر�ضه املو�سر الغني كما هو حرام على املع�سر ،كما �أنه ال فرق بني لديه
�ضمانات ومن لي�ست عنده.
وخال�صة الرد على هذه الفروق �أن الربا يف حقيقته الزيادة بال عو�ض يف مقابل الأجل وهي متحققة يف
التعوي�ض املذكور ،لأن الربا يف اللغة هي الزيادة ((( ،ويف ال�شرع قال الر�سول �صلى الله عليه و�سلم( :فمن زاد
�أو ا�ستزاد فقد �أربى ،الآخذ واملعطي فيه �سواء)ويف رواية �صحيحة �أخرى :فمن زاد �أو ازداد فقد �أربى و�إ ّال ما
اختلفت �ألوانه)�أي �أجنا�سه ،ويف رواية ثالثة( :فمن زاد �أو ا�ستزاد فهو ربا)(((.
ثاني ًا�:أن الربا يف حقيقته ظلم وا�ستغالل من الدائن املرابي للمدين،يف حني �أن التعوي�ض عدل لأنه يزيل ظلم
املدين للدائن.
واجلواب �أن هذا هو بيان احلكمة ،و�أما العلة وال�سبب ال�شرعي فهي الزيادة ـ كما �سبق ـ ولذلك �أ�صبح املعطي
املظلوم �آثم ًا ـ كما يف احلديث ال�سابق ال�صحيح.
الر�أي الراجح:
�أرى �أن الر�أي الراجح هو عدم جواز ا�شرتاط التعوي�ض عن ت�أخري ال�سداد يف العقود الآجلة (الديون)وهذا هو
قرار املجمع الفقهي لرابطة العامل الإ�سالمي ـ كما �سبق ـ وقرار جممع الفقه الدويل رقم  ،)6/2(53وذلك لأن �أدلة
املجيزين مل تنه�ض حجة على دعواهم ،ومل ت�سلم من املناق�شة ،و�أن مباين ر�أيهم مل تكن �سليمة قائمة على �أ�صول
�شرعية،وقد ذكرنا �إجماع العلماء على �أن كل قر�ض �شرط فيه الزيادة فهو حرام.
ومن جانب �آخر ف�إن البنوك الإ�سالمية مبا �أن معظمها ال تتعامل يف التجارة ،بل يف املرابحات والبيوع الآجلة
والبدائل عن القرو�ض الربوية ،ف�إنها �إذا �أ�ضيف يف عقودها �شرط التعوي�ض عن الت�أخري بقر�ض مبلغ من املال
مبقدار ن�سبة الربح املتحقق يف البنك فال يبقى حينئذ فروق جوهرية بينها وبني البنوك الربوية ،فاملرابحات بل
كل العقود الآجلة ينظر يف هام�ش ربحها �إىل ن�سبة الفوائد الربوية ال�سائدة (اليبور)هذا يف البداية ،ثم يف النهاية
عند الت�أخريت�ؤخذ عليها فوائد حمددة وهي  %3مث ًال ح�سب ن�سبة �أرباح البنك املتحققة (حيث هذا االحت�ساب هو
ال�سائد يف البنوك التي جتيز التعوي�ض والغرامة املالية).
الكني�سة من غرامة الت�أخري �إىل الربا ال�صريح:
و�أخ�شى ما �أخ�شاه هو ما كان عليه الدين الن�صراين الذي كان يحرم الربا بني الن�صارى بع�ضهم وبع�ض وبينهم
وبني غريهم يف حني �أن اليهودية حترم الربا بني اليهودي واليهودي ،فقد كان �إجماع رجال الكنائ�س منعقد ًا على
((( القامو�س املحيط ،ول�سان العرب  /مادة « ربا ،يربو «
((( �صحيح م�سلم ،كتاب امل�سافاة ،باب الربا ()1212 – 1210/3الأحاديث رقم1588 ،1584 ،1587 :
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حرمة الربا ،و�أن تعاليم امل�سيح عليه ال�سالم تعترب �صارمة يف التحرمي (((.
غري �أن هذه الفكرة بد�أت ت�ضعف وت�ضمحل يف القرنني (ال�ساد�س ع�شر والثامن ع�شر)على �إثر االنتقادات
واالعرتا�ضات التي وجهها كثريون �إىل الكني�سة ،ف�أخذ يجر�ؤن على تركها فرنى لوي�س الرابع ع�شر يقرت�ض
بالربا عام  ،1662بل �إن البابا (بي التا�سع)تعامل بالربا عام  1860بنا ًء على فتوى جممع انت�شار الإميان املقد�س
يف روما التي �أجازت �أخذ الربح يف مقابلة اخلطر من فقد �أ�صل املال ،ثم �أثرت العوامل االقت�صادية على التعاليم
امل�سيحية حتى �ضاقت دائرة الربا،و�أبيحت الفائدة يف البداية ا�ستثنا ًء يف احلاالت التالية:
 1ـ �إباحة التعوي�ض للمقر�ض عن �أي خ�سارة �أ�صابته ب�سبب القر�ض.
 2ـ �إباحة التعوي�ض عما فاته من ربح.
 3ـ �إباحة ال�شرط اجلزائي يلتزم مبوجبه املقرت�ض �إذا مل ي�سدد القر�ض يف امليعاد ب�أن يدفع مبلغ ًا �إ�ضافي ًا �إذا
ت�أخر عن الوفاء ،وقد ترددت الكني�سة يف �إباحة هذا ال�شرط بادئ الأمر ،ثم �أجازته (((.
ومن اجلانب الواقعي ف�إن معظم البنوك الإ�سالمية ال تريد �أن تلج�أ �إىل املحاكم نظر ًا لطول االنتظار والوقت
لإ�صدار احلكم ،وال �إىل التحكيم لنف�س الأ�سباب ،و�إمنا تريد فر�ض غرامة ل�صاحلها ت�أخذها ،فتكون هي احلكم
واخل�صم ،ولذلك يدخل مثل هذا ال�شرط يف عقودها ،كما �أنها جاهزة حيث �أدخلت ن�سبة الربح املحقق يف
الكومبيوتر ،ف�إذا ت�أخر �أي �شخ�ص فتح�سب عليه الن�سبة املطلوبة ،بنا ًء على �أن عدم الدفع يف وقته يعترب مماطلة،
�إىل �أن يثبت املدين �أنه مع�سر ،وما �أدري كيف ميكنه ذلك ؟ لذلك تبقى الن�سبة حم�سوبة عليه دون النظر �إىل
الظروف واملالب�سات التي حتيط بالق�ضية.
هذا هو الواقع الذي تن�صب عليه الفتوى وينزل عليه احلكم ال�شرعي باجلواز �أو املنع ،وهذا الواقع �إذا �أجيز ملا
بقيت م�صداقية للبنوك الإ�سالمية التي من املفرو�ض �أن تدخل يف عامل التجارة واال�ستثمار والتنمية احلقيقية،
و�أن تكون لديها اخلربات والتقنيات حلماية حقوقها و�إذا وجد الت�أخري فتح�سب له احل�ساب.
�أما ا�شرتاط التعوي�ض عن ال�ضرر الفعلي يف �سمعته ويف ماله الذي �أ�صاب البنك الإ�سالمي ،فهذا جائز ب�شرط
�أن يكون التقدير �إىل الق�ضاء �أو �إىل التحكيم ال �إىل البنك نف�سه ،لأن ال�ضرر يزال وجلميع الأدلة الدالة على
رفع ال�ضرر وعلى ت�ضمني املعتدي عما �أ�صاب امل�ضرور من �أ�ضرار مادية فعلية من م�صاريف� ،أو نحو ذلك.
و�سنتحدث عن �ضوابط ذلك يف الف�صل الآتي.
ثالث ًا :التعوي�ض عن طريق الق�ضاء �أو التحكيم
((( انظر :اجنيل لوقا الإ�صحاح ال�ساد�س عدد � ،35, 34ص  ،70ود.دراز :الربا يف نظر القانون ،جملة الأزهر� ،ص  ،13املجلد  ،23ود.زكي عبداملتعال :ت�أريخ النظم
ال�سيا�سية والقانونية واالقت�صادية� ،ص .377
((( يراجع :د .عالء الدين خروفه :عقد القر�ض يف ال�شريعة الإ�سالمية والقانون الو�ضعي ،ط.م�ؤ�س�سة نوفل ببريوت� ،ص 201
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وهذا �إمنا يتحقق �إذا خال االتفاق بني الدائن (البنك)واملدين عن �أي �شرط جزائي ثم ت�أخر املدين يف ال�سداد
مماطلة ،وت�ضرر البنك فع ًال ب�سبب ت�أخر ديونه ،والتج�أ �إىل الق�ضاء �أو �إىل التحكيم ،وحكم له بتعوي�ض مايل،
فهل يجوز للبنك �أن ي�سلك هذا الطريق و�أن ي�أخذ التعوي�ض الذي حكم له ؟
هذا ما �سنـتـناوله يف هذا املبحث،وقبل �أن جنيب عليه منـهد له بتعريفه وحكمه يف ال�شريعة والقانون.
التمهيد يف التعريف بالتعوي�ض و�أحكامه يف ال�شريعة والقانون ب�إيجاز:
التعوي�ض لغة من العو�ض ،وهو البدل و�أ�صله :عا�ض فيقال :عا�ضه بكذا ،وعنه ،ومنه عو�ض ًا� ،أي �أعطاه �إياه
بدل ما ذهب منه فهو عائ�ض ،وع ّو�ضه ،و�أعا�ضه ،وعاو�ضه مبعنى واحد ،واعتا�ض منه� :أخذ العو�ض ،واعتا�ض
فالن ًا� :س�أله العو�ض ،وا�ستعا�ضه ،ومنه �أي �س�أله العو�ض (((.
ويف ا�صطالح الفقهاء هو :دفع ما وجب من بدل مايل ب�سبب �إحلاق �ضرر بالغري ،وعلى �ضوء ذلك فهو �أخ�ص
من ال�ضمان الذي يرتتب على �إلزام ال�شارع كالديات ،وااللتزام (والعقود)والفعل ال�ضار ،يد ال�ضمان (((.
والتعوي�ض لدى الفقهاء ال يكون �إ ّال يف مقابل �ضرر ،ومن ثم فهو واجب الأداء ،ولكن لي�س كل �ضرر يرتتب
عليه التعوي�ض ،و�إمنا ال�ضرر املعو�ض عنه لدى الفقهاء ب�شمل ال�ضرر الواقع على املال مبا فيه املنفعة �سواء كان
عن طريق الغ�صب �أم االتالف ،ام االعتداء على النف�س وما دونها وهي الدية واالر�ش� ،أم عن طريق التفريط يف
الأمانة ونحو ذلك ،ويكون التعوي�ض بدفع مال مقدر �أو م�صالح عليه يدفع ملن وقع عليه ال�ضرر� ،أو لورثته بدال
ملا فقد وقطع ًا للخ�صومة والنزاع بني النا�س (((.
والتعوي�ض عن ال�ضرر ب�إتالف العني �أو املنفعة� ،أو النف�س� ،أو ما دونها ،ولكن لي�س هناك تالزم بني التعوي�ض
والإتالف ،حيث يكون التعوي�ض عن تفويت العني باملثل �إن كانت مثلية ،وبالقيمة �إن كانت قيمية.
و�أما التعوي�ض عن تفويت املنفعة للأعيان املغ�صوبة �سواء كانت م�ستعملة �أم ال في�سمون ب�أجرة املثل عند جمهور
الفقهاء ال�شافعية ،واحلنابلة ،والظاهرية ،والزيدية،واالمامية ،واالبا�ضية((( ،يف حني ذهب جمهور احلنفية �إىل
عدم تعوي�ض منافع املغ�صوب �إ ّال �إذا كان املغ�صوب مال يتيم� ،أو وقف� ،أو كان مالكه قد �أعده لال�ستغالل((( ،و�أما
املالكية فذهبوا �إىل التعوي�ض يف حالة ا�ستعمالها (((.
((( القامو�س املحيط ،ول�سان العرب ،مادة « عو�ض «
((( املو�سوعة الفقهية الكويتية ،ط .وزارة الأوقاف الكويتية ( ،)36/13ويراجع :بدايع ال�صنايع (،)168/7والقوانني الفقهية� ،ص  ،338والأ�شباه والنظائر لل�سيوطي،
�ص  ،222ويراجع :ال�شيخ علي اخلفيف :ال�ضمان فيالفقه اف�سالمي ،ط .معهد البحوث الإ�سالمية بالقاهرة
((( املو�سوعة الفقهية الكويتية ،ط .وزارة الأوقاف الكويتية ( ،)36/13ويراجع :بدايع ال�صنايع (،)168/7والقوانني الفقهية� ،ص  ،338والأ�شباه والنظائر لل�سيوطي،
�ص  ،222ويراجع :ال�شيخ علي اخلفيف :ال�ضمان فيالفقه اف�سالمي ،ط .معهد البحوث الإ�سالمية بالقاهرة
((( الأم لل�شافعي ( ،)222/3والرو�ضة ()14/5واملغني ()195/5واالت�صاف ()170/6واملحلى ()135/8والبحر الزخار ()177/5واملخت�صر النافع �ص  257و�شرح
النيل ( ،)306/12ويراجع :د .فا�ضل الدبو� :ضمان املنافع،ط.دار عمار/عمان� ،ص 267
((( بدايع ال�صنايع ()4429/9
((( ال�شرح الكبري مع الد�سوقي ()442/3
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وقد ذكر �أ�ستاذنا ال�شيخ علي اخلفيف �أنواع ال�ضرر ومدى وجود التعوي�ض فيما نذكرها ب�إيجاز:
 1ـ ال�ضرر الذي يتمثل يف �أذى ي�صيب الإن�سان يف ج�سمه ،ففيه الدية� ،أو حكومة عدل ،وبعبارة �أخرى فيه اجلزاء
املايل من ال�شارع الذي ي�شبه التعوي�ض من ناحية ،وي�شبه العقوبة من ناحية �أخرى.
 2ـ ال�ضرر الذي يتمثل يف الأذى الذي ي�صيب الإن�سان يف �شرفه وعر�ضه من فعل �أو قول ب�إهانة له كما يف
القذف وال�سب واالهانة بال�ضرب،والتح�ضري واالمتهان يف معاملته.
 3ـ ال�ضرر الذي يتمثل يف تفويت م�صلحة غري مالية ملتزم بها كما يف التزام امتنع فيه امللتزم من تنفيذ التزامه
كالوديع ميتنع عن ت�سليم الوديعة �إىل مالكها …...
(فهذان النوعان الثاين والثالث لي�س فيهما تعوي�ض مايل على تق�ضي به قواعد الفقه الإ�سالمي،وذلك حمل اتفاق
بني املذاهب ،و�أ�سا�س ذلك فيها �أن التعوي�ض باملال يقوم على اجلرب بالتعوي�ض،وذلك باحالل مال حمل مال
مكافئ له ليقوم مقامه وي�سد م�سده وك�أنه مل ي�ضع على �صاحب املال الفاقد �شيء ولي�س ذلك مبتحقق فيهما).
 4ـ ال�ضرر الذي يتمثل يف تفويت مال علة مالكه كلي ًا �أو جزئي ًا �أو بتعييبه ،وهذا فيه تعوي�ض ،ثم يقول( :ومما
فرع على ما تقدم عدم وجوب ال�ضمان ب�سبب تفويت فر�صة من الفر�ص كان من املحتمل �أن يكون من ورائها
ك�سب مايل….((()..
التعوي�ض يف القانون:
يق�سم التعوي�ض يف القانون �إىل تعوي�ض عن عدم التنفيذ،وتعوي�ض عن الت�أخر يف التنفيذ،كما يق�سم �إىل نوعني:
النوع الأول :التعوي�ض الق�ضائي الذي يقدره القا�ضي مببلغ نقدي ميثل ال�ضرر الذي يلحق الدائن نتيجة
عدم تنفيذ املدين اللتزامه� ،أو لت�أخره يف تنفيذه ،وي�شمل :ما حلق الدائن من خ�سارة ،وما فاته من ك�سب
ويقت�صر يف جميع الأحوال على ال�ضرر املبا�شر ويقت�صر يف االلتزامات العقدية.
ومن �شرائط ا�ستحقاق التعوي�ض هي �شرائط قيام امل�س�ؤولية :اخلط�أ ،وال�ضرر ،وعالقة ال�سببية بني ال�ضرر
واخلط�أ حيث ن�صت املادة (2/5م م)على �أنه�( :إذا ا�ستحال على املدين �أن ينفذ االلتزام عين ًا حكم عليه بالتعوي�ض
لعدم الوفاء بالتزامه ما مل يثبت �أن ا�ستحالة التنفيذ قد ن�ش�أت عن �سبب �أجنبي ال يد له فيه ،ويكون احلكم كذلك
�إذا ت�أخر املدين يف تنفيذ التزامه)((( كما ن�صت املادة  218من القانون املدين امل�صري على �أنه( :ال ي�ستحق
التعوي�ض �إ ّال بعد �إعذار املدين ،ما مل ين�ص على غري ذلك)مثل ذلك ورد يف معظم القوانني العربية (((.
((( ال�شيخ علي اخلفيف :ال�ضمان يف الفقه الإ�سالمي� ،ص  54ـ 57
((( د .جمال الدين زكي :الوجيز يف النظرية العامة لاللتزامات ،ط .جامعة القاهرة � ،1978ص  ،756ود .عبدالرزاق ال�سنهوري :الو�سيط يف �شرح القانون املدين
امل�صري ،ط .دار �إحياء الرتاث العربي ببريوت )826/2( 1972
((( د .ال�سنهوري :املرجع ال�سابق ()841 – 828/2
89

الآثار الناجمة للت�أخري يف ال�سداد

وقد ن�صت املادة  221على �أنه�( :إذا مل يكن التعوي�ض مقدر ًا يف العقد �أو ين�ص ويف القانون فالقا�ضي هو الذي
يقدره ،وي�شمل التعوي�ض ما حلق الدائن من خ�سارة وما فاته من ك�سب ي�شرط �أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم
الوفاء بااللتزام ،وللت�أخر يف الوفاء به ،ويعترب ال�ضرر نتيجة طبيعية �إذا مل يكن يف ا�ستطاعة الدائن �أن يتوفاه
ببذل جهد معقول)
وترى من هذا الن�ص �أن للتعوي�ض عن�صرين :ما �أ�صاب الدائن من اخل�سارة ،وما �ضاع عليه من الك�سب،
فالقا�ضي �إذن يف تقديره للتعوي�ض يدخل يف ح�سابه هذين العن�صرين ،فيقدرا �أو ًال ما �أ�صاب الدائن من �ضرر
ب�سبب عدم تنفيذ املدين اللتزامه� ،أو ب�سب ت�أخره يف هذا التنفيذ ،ثم يقدر بعد ذلك ما فات الدائن من ك�سب،
وجمموع هذين هو التعوي�ض.
ومن املعلوم �أنه لي�س هناك حمل للتعوي�ض �إذا مل ي�صب الدائن �ضرر ومل يفته ك�سب من جراء عدم قيام املدين
بالتزامه� ،أو من جراء ت�أخره يف ذلك ،كما �أن ال�ضرر غري املبا�شر ال يعو�ض عنه �أ�ص ًال ال يف امل�س�ؤولية العقدية،
وال يف امل�س�ؤولية التق�صريية ،وال�ضرر املبا�شر ح�سبما بينته املادة  221م م( :ما يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء
بااللتزام �أو للت�أخر يف الوفاء به،ويعترب ال�ضرر نتيجة طبيعية �إذا مل يكن يف ا�ستطاعة الدائن �أن يتوقاه ببذل
جهد معقول)(((.
النوع الثاين :التعوي�ض االتفاقي وهو ال�شرط اجلزائي الذي ذكرناه يف ال�سابق.
وبعد هذا العر�ض ف�إن الذين ذهبوا �إىل جواز ا�شرتاط التعوي�ض عن الت�أخري يف �سداد الدين يذهبون بطريق
�أوىل �إىل �أن جواز التعوي�ض الذي يحكم به الق�ضاء� ،أو التحكيم ،والذين منعوا ذلك يظهر يل �أنهم مينعون ذلك
�أي�ض ًا لنف�س الأدلة ال�سابقة و�أن قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل يف دورة م�ؤمتره ال�ساد�س بجدة يدل على
هذا املنع املطلق ،حيث ين�ص على �أنه�( :إذا ت�أخر امل�شرتي املدين يف دفع الأق�ساط عن املوعد املحدد فال يجوز
�إلزامه �أي زيادة على الدين ب�شرط �شابق� ،أو بدون �شرط ،لأن ذلك ربا حمرم)وقد اكدت ذلك الندوة العلمية التي
انعقدت بالتعاون بني جممع الفقه الإ�سالمي الدويل واملعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإ�سالمي
للتنمية بجدة يومي  16 – 15يناير  2002وهذا هو الراجح الذي تقت�ضيه الأدلة ال�شرعية مع تف�صيل �أراه
�ضروريا وهو:
 1ـ �أن �أخذ �أي زيادة من املدين ب�سبب الت�أخري عن ال�سداد املجرد فهو حرام ما دام ذلك ي�شرط� ،أو عن طريق
الق�ضاء �أو التحكيم ،خالف ًا للزيادة التي يتربع بها ال�شخ�ص عن طيب نف�سه ،كما ورد بذلك احلديث ال�صحيح
حيث اقرت�ض الر�سول �صلى الله عليه و�سلم بعري ًا فلما جاء املقر�ض قال� :أعطوه ،فقالوا :ال جند �إ ّال �سن ًا �أف�ضل
منه ،فقال الر�سول �صلى الله عليه و�سلم�( :أعطوه ف�إن خياركم �أح�سنكم ق�ضا ًء)(((.
((( د .ال�سنهوري :الو�سيط ( 842/2ـ  ،)844ود .جمال الدين زكي :املرجع ال�سابق 756
((( �صحيح البخاري ـ مع فتح الباري ()59-56/5وم�سلم ()1224/3والرتمذي ـ مع حتفة الأحوذي ()544/4والن�سائي ()256/7و�أبو داود ـ مع عون املعبود ()196/9
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 2ـ يجوز للبنك الدائن �أن ي�أخذ عن طريق الق�ضاء� ،أو التحكيم �أو غريهما جميع امل�صروفات الفعلية التي تكبدها
لأي �سبب له عالقة بتح�صيل دينه.
 3ـ لو �أ�صاب البنك الدائن ب�سبب الت�أخري �أ�ضرار فعلية �أخرى مثل �أنه حكم عليه غرامة ب�سبب ت�أخري الدين ف�إن
البنك الدائن له احلق يف الرجوع على املدين ،فمث ًال ت�أخر البنك ال�صانع يف ت�سليم امل�صنوع �إىل امل�ست�صنع ـ
بك�سر النون ـ ب�سبب عدم ال�سيولة الناجتة عن ت�أخر الدين ،وترتب على ذلك دفع البنك مبلغ ًا للم�ست�صنع� ،أو غرم
بغرامة مالية ،ف�إن البنك الدائن له احلق يف الرجوع على املداين.
وقد ن�ص بع�ض العلماء القدامى على ما �سبق ،قال املرادي( :ما غرم رب دين ب�سببه �أي ب�سبب مطل دين
�أحوج رب الدين �إىل �شكواه فعلى مماطل لت�سببه يف غرمه ،ا�شبه ما لو تعدى على مال حلمله �أجرة ،وحمله لبلد
�آخر،وغاب ،ثم غرم مالكه �أجرة حمله لعوده �إىل حمله الأول ف�إنه يرجع به على من تعدى بنقله)((( وعلى مثل هذا
فتوى ال�شيخ حممد بن �إبراهيم (((.
حلول الأق�ساط كلها �إذا ت�أخر املدين عن دفع ق�سط منها:
فقد �صدر قرار من جممع الفقه الإ�سالمي الدويل (قرار رقم )7/2/64ين�ص على �أنه( :يجوز اتفاق املتداينني
على حلول �سائر الأق�ساط عند امتناع املدين عن وفاء �أي ق�سط من الأق�ساط امل�ستحقة عليه ما مل يكن مع�سر ًا).
وي�ستند ذلك على �آراء جمهور الفقهاء الذين يرون �أن �آجال الديون من حق املدين ومل�صلحته ،ف�إذا تنازل عنه� ،أو
اتفق الطرفان على �إ�سقاطه يف حالة الت�أخري عن ق�سط� ،أو ق�سطني فهذا جائز ،قال ابن عابدين( :فلو قال� :أبطلت
الأجل� ،أو تركته �صار الدين حا ًال …)((( بل جاء يف خال�صة الفتاوى( :ولو قال :كلما دخل جنم ولو ت�ؤد ،فاملال
حال �صح وي�صري املال حا ًال)(((.
ومن جانب �آخر ف�إن هذا ال�شرط لي�س �شرط ًا مالي ًا و�إمنا هو جمرد تنازل عن زمن فلم يكن مانع �شرعي �أو من
حيث الوقوع يف الربا� ،أو �شبهته ،وهناك بع�ض احلاالت يجوز للدائن وحده �إ�سقاط الأجل عند بع�ض الفقهاء (((.
و�أما �آجال الديون ب�سبب موت الدائن� ،أو املدين في�ساقطه عند احلنفية وال�شافعية �سواء كان موت ًا حقيقي ًا �أم
حكمي ًا خالف ًا ملالكية على امل�شهور ،واحلنابلة يف رواية بقاء الآجال وعدم �سقوطها باملوت بنا ًء على �أن الأجل حق
للمدين فال ي�سقط مبوته ك�سائر حقوقه((( ،كما يرى احلنفية واملالكية يف قول ،وال�شافعية يف الأظهر ،واحلنابلة
واملوط�أ�،ص  422ويراجع تلخي�ص التحبري ـ )33/3
((( �شرح منتهى االرادات ،ط.عامل الكتب ببريوت ()157/2
((( يراجع بحث ال�شيخ ابن منيع� ،ص  12وقد نقل ن�صو�ص ًا عن �شيخ الإ�سالم ابن تيمية
((( حا�شية ابن عابدين ()177/4وال�شرح الكبري مع الد�سوقي ()226/3واملهذب ()301/1واملغني مع ال�شرح الكبري ()346/4واملو�سوعة الفقهية الكويتية ()43/2
((( خال�صة الفتاوى ،ط .الهور ()54/3
((( انظر :الفتح القدير ،ط .املينية ()145/6
((( يراجع :حا�شية ابن عابدين ()287 ،240/4واملهذب ()327/1والأ�شباه لل�سيوطي� ،ص  329واخلر�شي ()176/4واملغني مع ال�شرح الكبري ()485/4ط .املنار
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�إىل �أن الأجل ي�سقط بتفلي�س املدين ((( ،كما يرى احلنفية وال�شافعية واحلنابلة �سقوط الأجل بجنون الدائن� ،أو
املدين �أو �أ�سره� ،أو فقده كما ذهبوا �إىل �أن الأجل يف املقر�ض غري الزمة (((.
ت�ضمني املدين املماطل نق�ص قيمة العملة (الت�ضخم):
�إذا ماطل املدين املو�سر ومل يدفع الدين يف وقته ،ثم حدث بعد ذلك نق�ص يف قيمتها (الت�ضخم)ف�إن الراجح
عند الله جواز �أخذ الفرق بني �سعر العملتني((( وعلى ذلك فتوى العالمة ابن �سعدي حيث قال ( :وما نق�ص ب�سعر
مل ي�ضمن� ،أقول :ويف هذا نظر ،ف�إن ال�صحيح �أنه ي�ضمن نق�ص ال�سعر ،وكيف غ�صب �شيئ ًا وكان ي�ساوي �ألف ًا
وكان مالكه ي�ستطيع بيعه بالألف ،ثم نق�ص ال�سعر نق�ص ًا فاح�ش ًا ف�صار ي�ساوي خم�سمائة �أنه ال ي�ضمن النق�ص
فريده كما هو ؟)(((.
�أخذ ربح النقود املغ�صوبة ل�صالح مالكها:
ذكر ابن قدامة م�س�ألة لها �أهمية حيث قال �أنه يجوز( :و�إن اجتر بالدراهم ب�أن غ�صبها واجترها� ،أو عرو�ض ًا
فباعها ،واجتر بثمنها..فالربح ملالكها ،نقله اجلماعة واحتج بخرب عروة بن اجلعد ،وهذا حديث تعذر رد املغ�صوب
�إىل مالكه ،ورد الثمن �إىل امل�شرتي ،قال جماعة منهم �صاحب الفنون والرتغيب� :إن �صح ال�شراء ،وقال ال�شريف
و�أبو اخلطاب� :إن كان ال�شراء بعني املال ،فعلى الأول هو له� ،سواء قلنا :ي�صح ال�شراء �أو ال،و�سواء ا�شرتاه بعني
املال� ،أويف الذمة،ونقل حرب يف خرب عروة �إمنا جاز ،لأن النبي �صلى الله عليه و�سلم جوزه له ،وحيث تعني جعل
الربح للغا�صب� ،أو املغ�صوب منه ،فجعله للمالك �أوىل ،لأنه يف مقابلة ماله الذي فاته مبنعه ،ومل يجعل للغا�صب
�شيء منعا للغ�صب ،وعنه :يت�صدق به ،نقلها ال�شريف لوقوع اخلالف فيه (و�إن ا�شرتى يف ذمته ثم نقدها فكذلك)
�أي :فالربح لربه هذا هو امل�شهور ن لأنه مناء ملكه� ،أ�شبه ما لو ا�شرتاه بعينه)(((.
اخلال�صة والبدائل:
لقد تو�صل البحث �إىل ما ي�أتي:
 1ـ �إن مطل الغني ظلم وحرام ي�ستوجب عقوبات حددها الفقهاء العظام.
 2ـ غرامة الت�أخري عقوبة يكون ناجتها خلزينة الدولة ،وبالتايل ت�ستبعد عن احلل والبديل �إ ّال من باب دفع املدين
�إىل دفع دينه.
 3ـ �أن ال�شرط اجلزائي يف الديون غري جائز ،و�أنه ي�ؤدي �إىل ربا الن�سيئة املحرم �شرع ًا.
((( حا�شية ابن عابدين ()131/5ومغني املحتاج ()147/2وك�شاف القناع ()438/3
((( املراجع ال�سابقة واملو�سوعة الفقهية الكويتية ()46/2
((( يراجع ملزيد من التف�صيل حول الت�ضخم :كتابنا :قاعدة املثلي والقيمي و�أثرهما على احلقوق وااللتزامات ،مع تطبيق معا�صر على نقودنا الورقية ،ط .دار االعت�صام
((( الفتاوى ال�سعدية� ،ص  ،451امل�شار �إليها يف بحث ال�شيخ ابن منيع�،ص 14
((( املبدع يف �شرح املقنع ()187/5
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 4ـ �أن ا�شرتاط التعوي�ض املايل عن الت�أخري يف �سداد الدين غري جائز �سواء كان التعوي�ض حدد بن�سبة من الدين،
�أو مببلغ حمدد �أو مل يحدد و�إمنا �أحيل حتديده �إىل الق�ضاء �أو التحكيم� ،أو �إىل معيار يحدد ن�سبة من الربح الذي
يتحقق لبنك من خالل فرتة الت�أخري عن ال�سداد.
 5ـ �أن ح�صول البنك الدائن على مبلغ من املال ب�سبب ت�أخري املدين عن �أداء دينه غري جائز حتى ولو كان �صادر ًا
من املحكمة� ،أو التحكيم.
 6ـ ال يجوز للبنك الدائن اال�ستتفادة من غرامة الت�أخري� ،أو ال�شرط اجلزائي ،و�إمنا يجب �صرفها يف وجوه اخلري.
 7ـ �أن ح�صول البنك الدائن على جميع م�صاريفه الفعلية وما تكبده من غرامات ب�سبب ت�أخري الدين يجوز حتميل
املدين لها.
 8ـ يجوز ت�ضمني املدين ما نق�ص من قيمة العملة ب�سبب الت�ضخم.
 9ـ �أن حلول الأق�ساط ب�سبب الت�أخري عن �سداد ق�سط �أو ق�سطني جائز كما �صدر قرار املجمع الفقهي الدويل رقم
.)7/2(64
البدائل امل�شروعة هي ما ي�أتي:
 1ـ تعاون البنوك الإ�سالمية فيما بينها يف املعلومات املتوافرة عن امل�ستثمرين ،واالتفاق على جعل املدين املماطل
يف القائمة ال�سوداء.
 2ـ �إ�شهار ا�سم املماطل يف و�سائل الإعالم.
 3ـ الأخذ بالو�سائل الفنية للجدوى االقت�صادية للم�شروعات املمولة.
 4ـ �أخذ �ضمانات كافية من الكفالة والرهن ونحوهما ومنها ربط الدين بكل ما لدى املدين من حقوق يف البنك.
 5ـ الدخول مع املدين يف �شركة امللك عن طريق جعل الدين ثمن ًا لن�سبة من عقار� ،أو م�صنع ميلكه املدين.
 6ـ �شراء عقار� ،أو م�صنع �أو نحوهما من املدين بدينه ،وهذا جائز فهو بيع الدين للمدين بعني.
 7ـ اال�ستفادة من بع�ض �صور بيع الدين اجلائزة.
 8ـ اال�ستفادة من الت�أمني على الدين �سواء كان يف البداية� ،أو يف وقت �آخر عن طريق �شركات الت�أمني الإ�سالمي،
حيث �إن ذلك جائز وحتمى للبنوك الإ�سالمية يف حاالت كثرية (((.
((( يراجع :د .علي القره داغي :بحثه عن الت�أمني علىاحلياة املقدم �إىلالندوة الثالثة لبيت التمويل الكويتي عام 1993
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 9ـ �إيجاد �صندوق م�شرتك بني البنوك الإ�سالمية املتعاونة يكون خا�ص ًا للديون املتعرثة� ،أو امل�شكوك فيها.
 10ـ �شراء العقار �أو امل�صنع �أو نحوهما من املدين بالدين ،ثم ت�أجريه ت�أجري ًا منتهي ًا بالتمليك.
 11ـ الدخول يف مرابحات جديدة �أو عقود �آجلة �أخرى مثل اال�ست�صناع ونحوه ،وبالتايل يالحظ البنك الإ�سالمي
الدائن يف ن�سبة مربحة� ،أو مرابحته ما فاته من �أرباح يف الدين ال�سابق دون الربط بينهما.
 12ـ اال�ستفادة من القرو�ض املتبادلة ،حيث ي�شرتط البنك �أن يقوم املدين ب�إيداع مبلغ منا�سب يف اجلاري بح�سب
الزمن املطلوب ،وقد �صدرت فتاوى من ندوة الربكة الثامنة لالقت�صاد الإ�سالمي بجواز القرو�ض املتبادلة
(الفتوى رقم .)10/8
 13ـ زيادة ن�سبة الربح بالن�سبة ملن ي�شك يف مماطلته ،ثم �إذا وفى بدينه يلزم برد ما دفعه من باب التنازل
ا�ستئنا�س ًا مب�س�ألة �ضع وتعجل.
 14ـ اخلروج عن عامل املرابحات ،والأوراق �إىل الدخول يف عامل التجارة واال�ستثمار والأ�سواق.
و�أخري ًا ف�إذا التزم البنك بالقواعد الفنية والإجرائية والوقائية فن التعر�ض ملخاطر الت�أجيل واملماطلة تكون قليلة
ومعقو ًال ومقبو ًال ال ي�ؤثر يف الأرباح وال ي�شكل ن�سبة خطرية مع علمنا ب�أن التجارة ال تخلو من خماطر كما �أن
لها �أرباح ًا( .فالغرم بالغنم).
 -15االلتزام بالتربع يف حالة ت�أخر املدين املو�سر دون عذر م�شروع ،و�صرفه يف وجوه اخلري.
والله املوفق وهو �أعلم بال�صواب و�آخر دعوانا �أن احلمد لله رب العاملني
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جتربة حتول بنك الكويت الدويل (العقاري �سابقا)
من تقليدي �إىل �إ�سالمي
املنهج ـ ال�صعوبات ـ اخلطوات
ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر الدوحة الثالث املنعقد يف 2012 / 12 / 10م
درا�سة مقدمة من� :أ.د .عبد العزيز خليفة الق�صار
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مقدمة
احلمدلله رب العاملني وال�صالة وال�سالم على خامت النبيني حممد وعلى �آله و�صحبه ومن تبعهم
ب�إح�سان �إىل يوم الدين
وبعد:
لقد �أفرز لنا الواقع املعا�صر من خالل الأزمة املالية الراهنة التي متر بكثري من بلدان العامل املختلفة �أن العامل
يتجه لأ�س�س �أخرى متثل �أكرث عدالة و�أكرث بعد ًا عن اجلهالة واملي�سر والغرر والربا ،وهو االجتاه نحو اقت�صاد
يعتمد �أ�صو ًال حقيقية لبلوغ التنمية واال�ستثمار من خالل الدخول يف م�شاريع حقيقية يكون لها �أثر منظور لدى
املجتمع.لذلك كانت احلاجة ُملحة لإيجاد البديل ،ولقد قامت امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بدور فعال يف �إبراز
العديد من �صيغ اال�ستثمار الإ�سالمي �أثارت انتباه العديد من الدول الأوروبية مما حدا بالعديد من امل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية تبني مثل هذه ال�صيغ الإ�سالمية يف االقت�صاد الإ�سالمي والزال هذا التوجه يف ا�ضطراد
م�ستمر ل�سلوك هذا املنحى ك�أ�سلوب ميكن التعامل معه ب�شكل ميكن تطبيقه ك�أحد الأنظمة املوجودة يف ال�ساحة
االقت�صادية ،وتبني املبادئ املهمة والتي يربزها النظام املايل الإ�سالمي والتي منها:
1 .1قيامه على منظومة من القيم واملثل والأخالق.
2 .2البعد التام عن الربا وما يو�صل �إليه.
3 .3امل�شاركة يف الربح واخل�سارة.
4 .4حتري احلالل وحتقيق املنافع امل�شروعة.
وبف�ضل الله تعاىل فقد وجدت النماذج املباركة والتي ت�ستطيع �أن تقدم منوذج ًا م�شرف ًا للتجربة الإ�سالمية لتطبيق
ذلك النظام من خالل البنوك الإ�سالمية التي �أثبتت قدرتها على مواكبة الأحداث مما �شجع على االقبال املتزايد
للتحول من بنك تقليدي �إىل �إ�سالمي والله ن�س�أل لهذه امل�سرية ا�ضطراد التقدم والله ويل التوفيق.
�أ.د .عبد العزيز خليفة الق�صار

التمهيد:
تتناول ورقة البحث هذه �أبعاد عملية التحول ومرتكزاتها باعتبارها �أ�سا�سية يف ت�أكيد اجلدية واجلدوى لعملية
التحول .ونوجز فيما يلي مالمح منهجية التحول التي يجب على القائم ب�إدارة التحول معرفتها واال�سرت�شاد بها
واخلطوات العملية لها.
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منهج التحول
التحول يعني انتقال عنا�صر البنك من و�ضـعها احلايل �إىل الو�ضع اجلديد وذلك ب�أن يتم التحول على مراحل
خالل مدد زمنية منا�سبة يتم االتفاق عليها مع الإدارة ،فالتدرج يتطلب ترتيب الأولويات التي يتم البدء بها،
واملراحل التي ميكن �أن تكون متتابعة تف�ضي واحدة �إىل الأخرى �أو متزامنة ت�صاحب �إحداهما الأخرى ،علما ب�أن
الأ�سلوب الذي مت �إتباعه يف جتربة بنك الكويت الدويل(العقاري �سابقا) هو التحول الكلي مع مراعاة املرحلية
التدريجية يف الإعداد قبل التحول الكامل ،وذلك للأ�سباب التاليـة:
 -1اال�ستفادة قدر الإمكان من الكفاءات املوجودة و تدريبهم وتطويرهم خالل فرتة انتقالية ما قبل قرار التحول
من �أجل ا�ستيعاب العمل اجلديد.
 -2درا�سة كل املنتجات اجلديدة التي �ستقدم وكل �إجراء من �إجراءات العمل اخلا�ص بها والت�أكد من �سالمته
ومتكني املوظفني منه.
 -3ا�ستبدال املنتج واخلدمة مبا ينا�سب البنك الإ�سالمي ب�إجراء التغيريات الالزمة بقرارات و�إعالنات عامة
التحول.
التحول ،وو�ضع خطة لذلك بعد قرار ّ
وا�ضحة للعمالء والتزام البنك خالل املرحلة املمهدة لذلك قبل قرار ّ
 -5قلة تكلفة متطلبات التحول حيث يتم توزيعها على مدة امل�شروع.
 -6عدم اخللط بني املنتجات الإ�سالمية والتقليدية يف �آن واحد ويف كيان واحد.
مرتكزات �إدارة عملية التحول:
يتوجب علينا �إدراك �أن عملية التحول ال تعني هدم و�ضع قائم ب�سبيل �إن�شاء و�ضع جديد ،فالتحول الناجح يكون
يف م�ؤ�س�سة قوية قادرة على ا�ستدامة الكيان امل�صريف ومتابعة املعمل يف �أي �صورة قادمة ،كما يعتمد على
قدرتها على التما�سك يف م�سار التحول باهتزازاته وحتدياته .وبذلك ف�إنه يتخذ م�سارين.
�أولهما :احلفاظ على كيان امل�ؤ�س�سة مو�ضوع التحول.
والثاين :الدفع مبقومات �صالبتها و�صالدتها للقيام بعملها ومواجهة م�شكالتها ب�صورة �إمنائية �أكرث منها
�إنهائية .ويف الوقت ذاته يدفع بال�صورة املتحولة للكيان املن�شود من رحم تلك امل�ؤ�س�سة القوية.
وتتمثل معايري قوة امل�ؤ�س�سة (املق�صود البنك العقاري الكويتي) فيما يلي:
�1 .1سيادة مناخ الثقة والأمان لدى كافة قطاعات البنك وذلك بالثقة يف القيادة ويف القدرات الذاتية و�إمكانيات
التكامل بينها وتوفري قاعدة من �أحا�سي�س الأمان الوظيفي وا�ستقرار امل�ؤ�س�سة خا�ص ًة عندما يتعلق الأمر
ب�أ�سهم متداولة يف �سوق الأوراق املالية واحتماالت ت�أثرها مبا ي�شاع عنها .فال�سفينة متما�سكة وتزداد قوة
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يف مواجهة الأنواء وقادرة على الإبحار حالي ًا وم�ستقب ًال وتلك مهمة القيادة.
2 .2توافر الدور الفاعل امل�ؤثر لكل �أفراد الطاقم؛ مبعنى �أن يقوي م�شاعر الوالء املهني للم�ؤ�س�سة ،وي�ساعد كل
موظف �أن يتعرف دوره ويتحمل م�سئوليته ويدرك �أن له مكان ولن ُي�ستغنى عنه �آني ًا �أو الحق ًا ،لي�س ت�سليم ًا
بعمالة زائدة و�إمنا �إقرار ًا بدور الزم.
3 .3توفري م�شاعر االلتزام امل�ؤ�س�سي بعملية التحول – لي�س باعتبارها عملية �إنقاذ و�إمنا باعتبارها تعلم ًا من
معامل احلياة ومواكبة التبدالت يف ال�سياق.
4 .4تو�ضيح الر�ؤية امل�ستقبلية ومتطلبات امل�سار التحويل ،مع حر�ص القيادة على توفري برامج ولقاءات على كافة
امل�ستويات الوظيفية للتعامل مع ماهية التحول وكيفية التحول وم�سار التحول ،والرتكيز على التوا�صل
الر�أ�سي بني امل�ستويات الوظيفية والتوا�صل الأفقي داخل كل م�ستوى ،وال�سماح بتو�سيع دوائر التوا�صل
وامل�شاركة.
5 .5دعم امل�سرية بجهة االخت�صا�ص واخلربة و�إعطاء مهمة التحول قدرها من االهتمام خا�صة و�أن العمليات
التخطيطية والتنفيذية والتقوميية �أ�صبحت ت�ستند �إىل قدرات و�إمكانيات تخ�ص�صية وتفرغ موجه ،وهناك
م�ؤ�س�سات على هذا امل�ستوى حملي ًا وعاملي ًا.
6 .6اجلمع يف م�سرية التحول بني التوازي والتوايل؛ مبعنى �أن ت�ضطلع الإدارات املختلفة مبهامها كل فيما
يخ�صه ( التمهيد القانوين ،والإعداد الإداري ،والتجهيز التقني ،التقنني ال�شرعي) ثم تتعانق الإدارات يف
ت�سل�سل تنفيذي وتنا�سق متتال وفق الإجراءات املطلوبة باعتبارها جاهزة وقت االندماج ،وبذلك نوفر الوقت
الذي ي�ستنفده انتظار التوايل.
7 .7االهتمام بعملية التحول وبثمرة التحول ب�صورة متزامنة ،حتى ال تطغى رعاية �إجراءات التحول على توقعات
الناجت� ،أي �أن نحر�ص �أن يكون «البنك اجلديد» ثمرة متميزة مثلما كانت م�سرية التحول ب�إجراءاتها
وعملياتها عم ًال متميز ًا.
�أبعاد القيادة يف �إدارة التحول:
تعد �إدارة التحول املهمة الأ�صعب يف عملية التحول باعتبار �أن مهمتها تبد�أ من ذاتها وتنتهي وجوب ًا �إىل الآخرين
في�أتي العمل يف �سياق منظومي احرتايف يجمع بني �إرادة التحول و�إدارة التحول .وكان على ال�شخ�ص الذي
حمل �أمانة العمل وحتمل �أعباء القيادة �أن يكون له نظرة �شمولية متكاملة عن امل�ؤ�س�سة بو�ضعها الكائن والر�ؤية
املن�شودة ،وطبيعة التحول باعتباره (�أي التحول) ذاتي ًا غري مفرو�ض� ،أو م�ستهدف لإحالل بنك مكان �آخر.
ولذا ف�إن �أولويات العمل يف رعاية �إرادة التحول ما ي�أتي:
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�1 .1أن يحدد موقعه من «منظومة التحول» باعتباره مي�سر ًا ـ ولي�س رئي�س ًا مفرو�ض ًا.
�2 .2أن ي�ستوعب ثقافة امل�ؤ�س�سة (البنك التقليدي) املعتقدات املهنية للعاملني بها ومهاراتهم ومعارفهم واجتاهاتهم
ور�ؤيتهم للذات وللآخر ،هذا من جهة ومن جهة �أخرى يتعرف �أبعاد الر�ؤية املن�شودة (للبنك اجلديد)
و�إمكانيات التحول �إىل ثقافة الر�ؤية اجلديدة ،ومن ثم �إقناع ه�ؤالء العاملني بذلك ..فهم ًا وتفهم ًا وت�صور ًا
وممار�سة ومتكن ًا؛ يف �إطار التب�صري باملخاطر املمكنة واملحتملة ،يف احلركة الداخلية للبنك.
�3 .3أن يدر�س �أبعاد احلركة اخلارجية من خالل توفري اال�ستقرار القانوين ،والفاعلية الت�شغيلية يف ال�سوق
امل�صريف ،والتقبل امل�ساند من امل�ؤ�س�سني وامل�ساهمني ،ويخرج من �إطار التح�سب �إىل ح�سابات التعامل
ف�إجراءات عملية فاعلة.
�4 .4أن ي�ضمن �سيا�سته التنفيذية مواقع اال�ستعانة اخلارجية والدور الذي ميكن لها ويتحتم عليها القيام به،
وزمان ذلك يف م�سرية التحول.
�5 .5أن ير�سخ ثقافة العمل امل�ؤ�س�سي وميت�ص تبعات كل مرحلة من مراحل التحول ،وما يعني ذلك من �إبراز
�أهمية ممار�سة القيم احلاكمة للتحول ،من مثل :ال�شفافية ،االلتزام ،الوالء واالنتماء ،العمل اجلمعي دون
�إهدار للعمل الفردي.
�6 .6أن يكر�س �آلية التنقل ال�سل�س بني نظامني ينتهي بالتحول من �أحدهما �إىل الآخر؛ مبعنى �أن يقوم كتقليدي
(�سابق ًا) بالعمل املهني الكامل املهيء للوجود امل�ؤ�س�سي ،ويف الوقت ذاته ين�ش�أ بنك جديد بذات الطاقم
الإداري وم�صفوفة ت�شغيل مغايرة دون تقوي�ض مفاجيء �أو انقالب على الأول .وهكذا يكون على جمل�س
الإدارة العمل ب�صفتني :جمل�س �إدارة بنك تقليدي الذي يدير �أعماله وي�صرف �أموره ككيان قائم ،وهويف
الوقت ذاته جمل�س �إدارة لبنك جديد ي�سعى لإعطائه الهوية امل�ؤ�س�سية وفق الر�ؤية اجلديدة وخطة العمل
املرتبطة بها.
�صعوبات يف م�سرية التحول:
 -1البعد القانوين والتنظيمي:
تعتمد �إ�سرتاتيجية البنك اعتماد ًا كبري ًا على االنت�شار اجلغرايف من خالل �إن�شاء فروع م�صرفية جديدة وذلك
وفق ًا لدرا�سة اجلدوى املقدمة لبنك الكويت املركزي ،و�أي ت�أثري على تلك الإ�سرتاتيجية ميكن �أن ينعك�س على �أداء
البنك ،وحيث �إن هناك تغيري ًا يف بع�ض �إجراءات الدول بخ�صو�ص منح تراخي�ص لفروع م�صرفية جديدة فقد
�شكل ذلك عقبات يف م�سار تنفيذ اخلطة املدرجة بالإ�سرتاتيجية يف هذا اخل�صو�ص.
 -2البعد الب�شري:
�صعوبة توفري االحتياجات من الكفاءات املتخ�ص�صة يف العمل امل�صريف الإ�سالمي وذلك نتيجة زيادة الطلب على
ذلك النوع من الكفاءات ب�سبب ت�أ�سي�س بنوك �إ�سالمية جديدة بدولة بالإ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س �شركات �إ�سالمية
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جديدة يف نف�س الوقت الذي يقوم فيه البنك العقاري الكويتي بعملية التحول �إىل بنك �إ�سالمي �إ�ضافة �إىل احلاجة
ملزيد من الوقت لتدريب وت�أهيل العاملني احلاليني ب�أ�سلوب و�إجراءات العمل امل�صريف الإ�سالمي.
 -3البعد املايل:
�إن توزيع �أرباح على امل�ساهمني يف نهاية ال�سنة املالية يف حالة حتول البنك خالل ال�سنة املالية يتطلب الإف�صاح
عن الأرباح غري التقليدية التي حتققت خالل فرتة العمل التقليدي للبنك والأرباح املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية التي حتققت بعد التحول �إىل العمل امل�صريف الإ�سالمي .وهذا الأمر يحتاج �إىل جهد كبري حيث يتطلب
�إعداد ميزانية عمومية من بداية ال�سنة حتى تاريخ التحول ثم �إعداد ميزانية عمومية �أخرى من تاريخ التحول
حتى نهاية ال�سنة املالية ثم �إعداد ميزانية عمومية جممعة عن ال�سنة كاملة ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أن درجة الدقة
�ستكون �أقل عند حتديد الأرباح الناجتة عن العمل التقليدي والعمل الإ�سالمي خالل نف�س ال�سنة املالية مقارنة
بتحديد الأرباح عن �سنة كاملة ،كما �أن التقارير الدورية التي ت�صدر من البنك خالل �سنة مالية جتمع بني �أن�شطة
تقليدية و�أن�شطة �إ�سالمية �ستت�ضمن بيانات خمتلطة ما بني العمل امل�صريف التقليدي والإ�سالمي مما يف�ضل معه
�أن يكون التحول يف بداية �سنة مالية.
 -4البعد الفني:
�أن تغيري نظام احلا�سب الآيل القائم �إىل نظام جديد يواجه بع�ض التحديات الفريدة من نوعها حيث يتم تغيري
النظام احلايل �إىل نظام جديد بالإ�ضافة �إىل تغيري ن�شاط البنك من تقليدي �إىل �إ�سالمي ومن ن�شاط تقليدي للبنك
�إىل ن�شاط م�صريف �شامل ،الأمر الذي يتطلب وقت ًا �أطول لتحويل البيانات احلالية و�إجراء االختبارات الالزمة
للمنتجات اجلديدة التي �سيتم طرحها بعد التحول وتدريب املوظفني على �إجراءات التعامل مع تلك املنتجات.
مـراحـل التحـول و�إجـراءاتهـا
يقع التحول يف مرحلتني �أ�سا�سيتني يف �إطار املنهجية �سالفة الذكر؛ وهما:
الأوىل :التخطيط للتحول.
الثانية� :إجراءات التحول و�ضوابطها.
الأوىل :التخطيط للتحول
1 .1درا�سة �أبعاد التحول وتوجهاته وموقع البنك يف منظومة العمل امل�صريف حملي ًا و�إقليمي ًا وعامليـ ًا وو�ضع
اال�سرتاتيجيات امل�ساندة (الت�سويقية والتدريبية).
2 .2و�ضع خطة التحـول وطرح �آليـات التدريب والتوعيـة( ,خارطة العمل).
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3 .3التوا�صل مع اجلهات الر�سمية (وزارة التجارة وال�صناعة ،غرفة التجارة وال�صناعة ،البنك املركزي
الكويتي) ،و�إبداء الرغبة وتعرف املتطلبات (التمهيد القانوين لعملية التحول).
الثانية� :إجراءات التحول و�ضوابطها:
 – 1قيام البنك ب�إعداد درا�سة جدوى ،من خالل م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة ،م�ستوفية لكافة عنا�صرها الأ�سا�سية بحيث
تف�صح عن جدوى التحول يف حتقيق �أهداف البنك واحلفاظ على �سالمة �أو�ضاعه .ومن �أهم العنا�صر التي يجب
�أن تتناولها الدرا�سة ما يلي:
�أ  -درا�سة لل�سوق و�شرائح العمالء وتوقعات حجم الن�شاط و�أنواعه ونتائج الأعمال خالل ال�سنوات اخلم�س
الأوىل املقبلة .ويجب �أن ي�شمل ذلك درا�سة حول توجهات عمالء البنك القائمني حيال عملية التحول �سواء من
املودعني �أو عمالء التمويل ،و�أخذ نتائج هذه الدرا�سة يف االعتبار.
ب  -تقدير الفر�ص واملخاطر املتوقعة لعملية التحول.
 – 2و�ضع خطة التحول وحتديد خطواتها و�إجراءاتها ،وكيفية و�أ�ساليب ت�صفية الن�شاط القائم قبل عملية
التحول ،والربنامج الزمني لتنفيذ ذلك.
 – 3ت�شكيل فريق عمل ،يمُ ثل فيه �أهم الإدارات املعنية بالبنك ،يتوىل م�سئولية الإ�شراف على عملية التحول
ومتابعة خطواتها و�إجراءاتها ،وتكون له ال�صالحيات الالزمة للتعامل مع �أية �صعوبات �أو م�شكالت تواجه عملية
التحول ،ويكون ارتباطه مبا�شرة بالإدارة العليا بالبنك وذلك ل�ضمان �سرعة اتخاذ القرار املنا�سب يف هذا
اخل�صو�ص.
� – 4ضرورة قيام البنك بحملة �إعالنية ترويجية مدرو�سة وعلى �أ�سا�س علمي �سليم لتهيئة العمالء لهذا التحول.
 – 5تعديل عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك مبا يتفق و�أحكام القانون امل�شار �إليه ،ومبراعاة �أن ي�شمل
ذلك على ما يلي:
�أ  -الن�ص على االلتزام بتطبيق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف جميع الأعمال والأن�شطة التي ميار�سها البنك.
ب � -أغرا�ض البنك التي يجب �أن تتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أحكام القانون امل�شار �إليه.
جـ  -وجود هيئة م�ستقلة للرقابة ال�شرعية وكيفية ت�شكيلها واخت�صا�صاتها و�أ�سلوب ممار�ستها لعملها ،وذلك
مبراعاة تعليمات البنك املركزي ال�صادرة يف �ش�أن قواعد و�شروط تعيني واخت�صا�صات هيئة الرقابة ال�شرعية
يف البنوك الإ�سالمية.
د -ر�أ�س املال والذي يجب �أن ال يقل عن احلد الأدنى املقرر يف القانون امل�شار �إليه.
101

جتربة حتول بنك الكويت الدويل (العقاري �سابقا) من تقليدي �إىل �إ�سالمي

 –6تعيني هيئة م�ستقلة للرقابة ال�شرعية ،مبراعاة تعليمات البنك املركزي امل�شار �إليها.
� –7إجراء التعديالت الالزمة على النظام املحا�سبي للبنك مبا يتما�شى مع الطبيعة اخلا�صة لعمليات البنك التي
تتم وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية واملخاطر املرتتبة عليها ومبراعاة الف�صل املحا�سبي لعمليات البنك القائمة
قبل عملية التحول وحتى ت�صفيتها وفق ًا للربنامج الزمني املقرر .ويرتبط بذلك �أي�ض ًا �ضرورة ت�صميم العقود
والدورات امل�ستندية للعمليات.
� – 8إجراء التعديل الالزم للهيكل التنظيمي للبنك مبا يتنا�سب مع طبيعة و�أنواع الأن�شطة التي ميار�سها البنك
بعد التحول.
 – 9تدعيم اجلهاز الوظيفي للبنك بالكوادر الالزمة لطبيعة ن�شاطه ،و�إجراء ما يلزم من تدريب املوظفني بال�شكل
الذي يكفل ت�أهيلهم ملمار�سة العمل بعد التحول بالكفاءة املتطلبـة.
 – 10معاجلة املوجودات واملطلوبات من الناحية ال�شرعية والفنية والآلية من خالل حتديد فرق العمل وجلان
الدرا�سة وا�ستحداث وحدات الرقابة وال�ش�ؤون القانونية ومنها ما يلي:
�أ – الإعـداد الإداري:
 ت�شكيل جلان الإ�شراف وفرق العمل. حتديد الأدوار وموا�صفات العمل والنماذج.ب – الإعداد احلا�سوبي:
 تقييم نظام احلا�سوب وتعديل براجمه مبا يتوافق مع الطرح اجلديد. حتديث منظومة احلا�سوب وت�أمينها. �أمتتـة العمليات وبنـاء النمـاذج.ج – التنقية ال�شرعية:
 درا�سة �أو�ضاع العمالء وتوفيقها. ا�ستحداث الأن�شطة والتعامالت املتوافقة مع ال�شريعة.د – توفري الدعم:
 التوا�صل مع امل�ؤ�س�سات املماثلة وامل�ساندة واملحتمل م�شاركتها.102
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 تنمية مناخ التقبل يف املجتمع.خطوات العمل:
�أو ًال :تقييم جاهزية التحول والإمكانيات:
 -1تقدير الكفاءة الذاتية لإدارة عملية التحول:
�إن حتمل م�سئولية عمل مثل هذا يتناول التحول من �شكل م�ؤ�س�سي �إىل �آخر ويخت�ص مبعامالت مالية ذات
ت�شعبات ا�ستثمارية يحتاج �إىل تب�صر بالقدرات الذاتية واال�ستعدادات النف�سية واملهنية ملواجهة �أعباء �إدارة
التحول وي�ضمن ا�ستمراريتها �إىل �أن حتقق غايتها وي�أتي ذلك يف بداية قبول حمل الأمانة.
� -2إقامة عالقات توا�صلية بني فريق العمل (�أع�ضاء جلنة التحول – ال�سابقة) وتو�ضيح الأدوار ودرا�سة
الإجنازات وحتديد وجهات االنطالق وامل�سار.
 -3تقومي خطة العمل وفق اال�ستعدادات والإمكانيات املتاحة ومتطلبات االنطالقة .ب�شكل جمعي و�آخر فردي.
ثاني ًا� :إن�شاء فريق العمل يف مرحلة التحول اجلديدة:
1 .1حتديد متطلبات العمل ب�صورة وا�ضحة من خالل املقابالت ال�شخ�صية واللقاءات اجلماعية ،تنتهي �إىل تر�شيح
واختيار بع�ض الأفراد ب�صفتهم �أع�ضاء جلنة التحول ويف الوقت ذاته �أدوار تن�سيقية مع كافة العاملني يف
البنك ليكون العمل اجلماعي الذاتي مي�سر ًا من خاللهم.
2 .2تو�ضيح الأدوار ومتطلبات التدريب من مهارات �شخ�صية وطرح مقرتحات حول اال�ستعانة بجهات
اخت�صا�صية.
3 .3مدار�سة التحديات الداخلية واخلارجية وثقافة امل�ؤ�س�سة وموقع التحول من البنية النف�سية واملعرفية واملهنية
لدى العاملني كافة ،وفريق التحول ب�صفة خا�صة.
4 .4جعل الت�شكيل مرن ًا يقبل التعديل والتجديد بالن�سبة للأدوار واملهام ،وكذلك احتماالت انبثاق اللجان
الفرعية عنه �أو �إ�ضافة جلان م�ساندة له.
ثالث ًا� :إن�شاء النموذج املو�سع لفريق التنفيذ واملتابعة:
 -1ت�شكيل الفرق الفرعية �أو الهيئات امل�ساندة لعملية التحول – �أو �إ�سناد العمل ملجموعات قائمة:
�أ -فريق ال�سيا�سات والإجراءات.
ب -فريق �إدارة املخاطر.
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ج -فريق اللجنة الإعالمية.
د -الهيئة ال�شرعية.
 -2تعيني مدير مل�شروع عملية التحول.
�ضم �أفراد م�شاركني يف عملية التحول حل�ضور جل�سات جمل�س الإدارة:
�أ  -الإدارة القانونية.
ب � -إدارة البحوث والدرا�سات.
ج � -إدارة املخاطر.
د  -ممثلني عن الإدارات الأ�سا�سية الأخرى.
رابع ًا :املتابعة الدورية للإجنازات:
1 .1مدار�سة الإجنازات والتو�صيات واتخاذ قرارات تعديلها و � /أو تفعيلها.
2 .2ا�ستحداث م�سارات م�ساندة ملواجهة املتطلبات النا�شئة يف م�سار التحول.
3 .3متابعة املهام و�إقامة �شبكة تن�سيقية بني اجلهات املختلفة وفق خطة زمنية مق�سمة �إىل مراحل؛ لكل مرحلة
ثمرتها.
4 .4حتديد م�ؤ�شر �أداء لكل بعد ،وم�ؤ�شر �أداء تكاملي يعطي ن�سبة �إجناز ويبني معدل ال�سرعة فيه.
5 .5احلفاظ على الدافع النف�سي لدى العاملني لتحقيق مزيد من الإجنازات.
خام�س ًا :االنطالق الفاعل �إىل املحيط اخلارجي (حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا).
1 .1مداومة االت�صال مع اجلهة ال�سيادية يف �إقرار م�شروع التحول.
2 .2فتح قنوات امل�شاركة يف منظومة العمل امل�صريف الإ�سالمي يف دوائره الثالث املحلية – الإقليمية – العاملية
( امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية وامل�صارف الإ�سالمية ).
3 .3التفاعل مع �أطروحات املحيط اخلارجي كما يظهر يف االت�صاالت ال�شخ�صية �أو امل�ؤ�س�سية �أو يف و�سائل
الإعالم مبا يحفظ للم�ؤ�س�سة �صورتها ال�صائبة ورحلة التحول ال�سديدة.
4 .4توفري غطاء جمتمعي �إيجابي من خالل حملة �إعالمية و�إعالنية خمططة.
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�ساد�س ًا :متابعة تنفيذ م�شروعات اخلطة:
1 .1اعتماد خطة تنفيذ م�شروع التحول.
2 .2حتديد �أدوار ومهام فرق العمل لتنفيذ م�شروعات التحول.
3 .3املتابعة الدورية للم�سار وم�شتمالت كل م�شروع ؛ وفق مرجعية تقومي متكاملة.
4 .4تذليل ال�صعوبات ورفع الإمكانيات للعاملني يف كل م�شروع.
�سابع ًا :التقومي اخلتامي و�إعالن التحول:
1 .1مراجعة الإجنازات وا�ستيفاء املتطلبات.
�2 .2إعالن التحول – واالحتفال به ر�سمي ًا.
�3 .3إبراز ديناميكية احلركة وعوامل ا�ستقرار ال�صريفة اجلديدة للبنك.
4 .4حتديد موقع االنت�شار يف املهام والأن�شطة واملنتجات.
5 .5دعم التوا�صل مع اجلهات اخلارجية ذات املقاربة املماثلة (الإ�سالمية).
6 .6توثيق عملية التحول.
هذه جممل �أعمال و�آليات التحول من بنك تقليدي �إىل بنك يعمل وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف بنك الكويت
الدويل وجتربته يف هذا املجال ،وقد حر�صت �أن تكون هذه الورقة عملية ولي�ست تنظريية ؛ فجانب التنظري له
مقام �آخر.
ن�س�أل الله تعاىل �أن يتقبل منا ومنكم �صالح الأعمال و�أن تكون هذه الورقة املخت�صرة مفيدة ملن
�أراد ت�أ�سي�س عملية حتول بنك تقليدي �إىل بنك يعمل وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
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(جتربة كلية ال�شريعة والدرا�سات
الإ�سالمية مع امل�صارف الإ�سالمية)
ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر الدوحة الثالث املنعقد يف 2012 / 12 / 10م
كلمة �أ.د .عائ�شة يو�سف املناعي
عميدة كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية
		
جامعة قطر
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ب�سم الله الرحمن الرحيم
�أرحب بكم جميع ًا ،و�أقدم ال�شكر اجلزيل ل�شركة بيت امل�شورة لال�ست�شارات املالية وعلى ر�أ�سها الدكتور �أ�سامة
الدريعي والفريق املتميز الذي قام بتنظيم هذا امل�ؤمتر الثالث على التوايل والذي يناق�ش مو�ضوع «املال
الإ�سالمي» وهو مو�ضوع من �أهم املو�ضوعات التي ال تعني امل�سلمني فقط بل وميتد �أثره �إىل عامل االقت�صاد يف
العامل ب�أ�سره.
ونحن �سواء منا املتخ�ص�ص �أو غري املتخ�ص�ص يعلم علم اليقني ب�أن �شرع الله تعاىل مل يرتك �شاردة وال واردة
�إال و�أعطى فيها حكم ًا ،ومل يقل ر�سولنا العظيم �صلى الله عليه و�سلم يف يوم من الأيام �أن الدين �أمر والدنيا
�أمر �آخر ،بل كان وال يزال هذا الدين ير�سم م�سار امل�سلم يف كل �أمور حياته العقدية والفكرية والعملية مبا فيها
املعامالت ،و�أدخل فيها ما �شئت من تعامل مع النف�س واخللق ،وهذا ينطبق على املال الذي قال فيه �سيدنا حممد
�صلى الله عليه و�سلم« :ال تزول قدما عبدٍ حتى ُي�س� َأل عن ع ُمر ِه فيما �أفنا ُه ،وعن علمِه فيما فعل ،وعن مالِه من
اكت�سبه وفيما �أنفقَه ،وعن ج�سمِه فيما �أبال ُه» (�سنن الرتمذي برقم � .)2417إذن فالإ�سالم ير�سم لنا اخلطوط
�أين َ
العري�ضة الكت�ساب املال وكيفية احلفاظ عليه وكيفية التعامل به.
لذلك فكلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية وهي كلية معنية «من عنوانها» بالأمر الديني الإ�سالمي ،ويف ظل
�إ�سالمية املعرفة و�أ�سلمة النظم ،ال تريد �أن تكون بعيدة عن �أن تطرح وتدر�س طلبتها املعامالت املالية ،بل وتطمح
�إىل �إن�شاء برنامج م�ستقل بهذا التخ�ص�ص ،تخرج من طلبتها من له ر�ؤية �شرعية م�ستقبلية لل�صناعة املالية
ومواجهة التحديات املعا�صرة التي تكتنفها.
ونحن جميع ًا نعلم �أن حكومة دولة قطر تتناف�س على دعم االقت�صاد الإ�سالمي وامل�صارف الإ�سالمية� ،إذ هي �أحد
كبار امل�ؤ�س�سني للكيانات الدولية ال�سابقة ،عالوة على �أنها تهدف �إىل جعل دولة قطر مركز ًا �إقليمي ًا لل�صناعة
املالية الإ�سالمية حيث �أن�ش�أت هذا العام (2012م) �أكرب بنك �إ�سالمي يف العامل ،كما �أن�ش�أت �أي�ض ًا �شركتان
متخ�ص�صتان يف �إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية ،وعليه ف�إن جامعة قطر (وهي اجلامعة الوطنية الوحيدة) منوط بها
�أن تعك�س هذا التوجه احلكومي املتقدم.
وطرح برنامج م�صارف وت�أمني �إ�سالمي على م�ستوى البكالوريو�س بكلية ال�شريعة يف جامعة قطر �سيعزز
ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني جامعة قطر وم�ؤ�س�سة قطر ،حيث يوجد لدى كلية الدرا�سات الإ�سالمية بامل�ؤ�س�سة
برنامج ماج�ستري التمويل الإ�سالمي ،وطرح برناجمنا على م�ستوى البكالوريو�س يعد مبادرة رائدة من قبل
جامعة قطر للتكامل بني املنظومة التعليمية يف دولة قطر.
لذلك فقد كانت الفكرة تراود كلية ال�شريعة منذ ما يقرب االثني ع�شر عام ًا وكثري ًا ما �شكلت لها جلان لبحث هذا
املو�ضوع وو�ضع الت�صور له ،ولكن مبجمل تعاقب الإدارات على جامعة قطر مل تكن لديهم القناعة الكافية لإن�شاء
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برنامج «م�صارف �إ�سالمية» ،وقد كانت الكلية تطرح ثالث مقررات حتت م�سمى «االقت�صاد الإ�سالمي» ولكن
هذه املواد قد ال تكفي وبخا�صة �أنها م�شرتكة بني طالب كلية ال�شريعة وطالب اجلامعة.
وحني قامت الكلية بو�ضع ت�صور جديد للدرا�سات الإ�سالمية ي�شمل تخ�ص�ص الفقه و�أ�صوله و�أ�صول الدين،
طرحت �ضمن هذا الت�صور مقرتح ًا �آخر لربنامج فرعي للم�صارف الإ�سالمية ،وواجهنا حتديات كثرية يف هذا
املو�ضوع من �ضمنها �أنه يجب �أن يطرح هذا الربنامج من كلية الإدارة واالقت�صاد ،ولذلك مل نتمكن من طرحه،
ومع ذلك مل ني�أ�س ،ف�شكلت جلنة �أخرى لو�ضع ت�صور �آخر على م�ستوى �أكرب وهو م�ستوى بكالوريو�س بحيث
يتخرج الطالب ب�شهادة م�صارف وت�أمني �إ�سالمي ،وو�ضعنا الت�صور وقدم للجامعة و�أي�ض ًا واجهنا حتدي �آخر
ب�أن اجلامعة يف هذا الوقت ب�صدد �إكمال وثائق اعتماد اجلامعة ،والهيئة املعتمدة ت�شرتط عدم ا�ستحداث �أي
برنامج جديد حتى تنتهي �إجراءات قبول الطلب للبدء يف �إجراء االعتماد ،الأمر الذي يحول ب�صورة م�ؤقتة دون
املوافقة على طرح هذا الربنامج .وبنظرتنا املتفائلة نقول لعل يف ذلك خري لكي ن�ستطيع �إن�ضاج هذا الت�صور
وتقدميه مرة �أخرى.
•بعد املوافقة الأولية على طرح هذا الربنامج ال بد �أنه �سيكون هناك نوع من التن�سيق ب�شكل مبا�شر
مع كلية الإدارة واالقت�صاد حول و�ضع هيكلة املنهج الدرا�سي ومقررات هذا الربنامج.
•ونحن نتطلع �إىل �أن يكون هذا الربنامج من املجاالت املطلوبة بقوة يف �سوق العمل احلايل ،لذا
ميكن للطالب املتخرج من هذا الربنامج �أن يلتحق بالوظائف الآتية:
� -1أن يكون معيد ًا باجلامعات.
� -2أن يكون مدرب ًا يف معاهد التدريب املتخ�ص�صة بال�صريفة الإ�سالمية داخل قطر وخارجها.
� -3أن يكون ع�ضو هيئة فتوى يف امل�صارف الإ�سالمية و�شركات الت�أمني الإ�سالمي.
� -4أن يكون م�ست�شار ًا مالي ًا �إ�سالمي ًا.
� -5أن يكون مدقق ًا �شرعي ًا يف امل�صارف الإ�سالمية و�شركات الت�أمني الإ�سالمي.
� -6أن يكون موظف ًا يف امل�صارف الإ�سالمية.
� -7أن يكون موظف ًا يف �شركات الت�أمني الإ�سالمي.
� -8أن يكون حمكم ًا يف املراكز الإ�سالمية اخلا�صة بالنزاعات بني امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
� -9أن يكون موظف ًا يف دوائر التمويل واال�ستثمار يف ال�شركات.
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غرامات الت�أخري
و�أثرها على م�سرية البنوك الإ�سالمية
ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر الدوحة الثالث املنعقد يف 2012 / 12 / 10م
�أعدها :خالد مهدي الأحبابي
م�ساعد املدير العام  -بنك بروة
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عند مقارنة �أ�سعار التمويل فيما بني البنك الإ�سالمي والبنك التقليدي ،ي�سارع الكثري من العمالء باحلكم على �أن
كلفة التمويل يف البنك الإ�سالمي تفوق مثيالتها يف البنك التقليدي ح�سبما يعلن عنها يف كال اجلهتني ،غري �أن
العاملني ببواطن الأمور يرون �صعوبة حدوث هذا الأمر وذلك من باب املناف�سة على �أقل تقدير ،فمن غري املتوقع
�أن يلج�أ البنك الإ�سالمي للرتبح بن�سب �أعلى على التمويل دون النظر على ت�أثري ذلك على ح�صته من ال�سوق املحلي
والتي �ستنخف�ض ال حمالة نتيجة عزوف العديد من العمالء عن التعامل معه الرتفاع كلفة التمويل لديه عن نظرائه.
و�إذا �أخذنا بعني االعتبار عدم جواز زيادة �أ�سعار التمويل خالل فرتة التعامل �أو التعاقد مع العمالء �أو عند ت�أخر
العمالء عن ال�سداد يف البنك الإ�سالمي وذلك مقارنة بالفوائد املركبة التي تفر�ض على عمالء البنك التقليدي يف
مثل هذه احلاالت ،لوجدنا �أن حقيقة الأمر تعك�س انخفا�ض كلفة التمويل يف البنك الإ�سالمي عن البنك التقليدي
حتى و�إن كان ظاهر التعامل يو�ضح خالف ذلك ،حيث �إن البنك التقليدي يف احلاالت املذكورة يتقا�ضى زيادة
يف �أ�سعار التمويل ت�صل �إىل ن�سبة  %5ناجتة من قدرته على تغيري �سعر التمويل خالل فرتة التعاقد مع العميل،
ناهيك عن الفوائد املركبة املح�صلة عن ت�أخر العمالء يف ال�سداد ،وهو ما ال يجوز تطبيقه يف البنك الإ�سالمي.
وال �شك �أن هذا املنحى يف التعامل يعك�س �أثرين مت�ضادين على كال البنكني ،فهو ي�ؤثر �سلب ًا على البنك الإ�سالمي،
و�إيجاب ًا على البنك التقليدي والذي ينتفع يف كل الأحوال ،ف�إن ت�أخر العميل حمله بالفوائد املركبة و�إن �سدد يف
موعده خ�شية ذلك ا�ستطاع البنك التقليدي تدوير �أمواله �أو �إعادة �إقرا�ضها مرة �أخرى (تكلفة الفر�صة البديلة)
وهو ما يعك�س فر�ص ًا غري متكافئة للمناف�سة بني كال البنكني ،حتى و�إن �سمح للبنك الإ�سالمي بفر�ض غرامة
تربع على العمالء املماطلني ،نظر ًا لوجوب �صرفها يف �أوجه اخلري و�أعمال الرب نيابة عن العميل دون ا�ستفادة
البنك �أو انتفاعه بها ،الأمر الذي يرتب �ضرر ًا وا�ضح ًا على البنك الإ�سالمي ناجت ًا عن فوات ربحية الأ�صل من
جهة ،وفوات فر�ص �إعادة ا�ستثمار الأموال والرتبح منها من جهة �أخرى ،ناهيك عن �إمكانية �ضياع ر�أ�س املال
ذاته وعدم ا�سرتداده.
والعجيب هنا �أن قيام البنك الإ�سالمي بفر�ض غرامة تربع على العمالء املماطلني مل ي�ؤت ثماره من الناحية
العملية ،حيث نلحظ �أنها ذلك حقيقة مل يردع مثل هذه ال�شريحة من العمالء والتي تف�ضل دفع غرامة التربع عن
�سداد الأق�ساط امل�ستحقة للبنك الإ�سالمي ،حيث عادة ما يكون مبلغ الغرامة �أقل بكثري من الأرباح امل�ستحقة عن
فرتة الت�أخري ،لذا ف�إن العميل املماطل يف�ضل دفع الغرامة وعدم �سداد الأق�ساط والتي يقوم با�ستغالل قيمتها يف
ن�شاطه و�إعادة تدوير املال واحل�صول على مكا�سب تغطي مبلغ الغرامة وتزيد عنها،وهكذا دواليك ،....وك�أن
العميل يف هذه احلالة قد ح�صل على قر�ض ح�سن من البنك الإ�سالمي يقوم با�ستثماره ملنفعته ال�شخ�صية دومنا
�أية فائدة للبنك والذي هو يف النهاية مطالب بتحقيق �أرباح جمزية �أو تناف�سية مل�ساهميه ومودعيه ،ولكن �أنى له
ذلك واملال معطل دون ا�ستثمار.
�إن الأ�ضرار التي تتكبدها البنوك الإ�سالمية من جراء عمليات املماطلة املتعمدة من جانب �شريحة ملمو�سة من
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عمالئها �أ�صبحت وا�ضحة وجلية وذات �أثر ملمو�س على م�سرية هذه البنوك ،والتي تعمل يف بيئة تناف�سية
م�صرفية غري متكافئة ،الأمر الذي ينعك�س ال حمالة على �سمعتها يف كفاءة اال�ستثمار لأموال املودعني والذين
ائتمنوها على ح�سن ا�ستغالل �أموالهم وحتقيق عوائد جمزية لهم ،وهو ما يدفع �إدارة البنك الإ�سالمي يف كثري
من الأحيان �إىل دعم �أرباح املودعني على ح�ساب �أرباح امل�ساهمني ،وذلك للحفاظ على قدر معقول من التناف�سية
مع نظرائه ،وهو ما ي�شكل عبئ ًا تراكمي ًا على البنك يزيد من عام �إىل �آخر ،وهو ما قد ال يتحمله البنك الإ�سالمي
عند بلوغ مرحلة معينة.
لقد جتاوزت البنوك الإ�سالمية مرحلة �إثبات الذات ودخلت يف مرحلة تناف�سية حقيقية مع نظرائها من البنوك
التقليدية ،مما دفع عددا من البلدان الإ�سالمية �إىل �إن�شاء فروع �إ�سالمية لبنوكها التقليدية ،ودفع عدد ًا �آخر �إىل
حتويل بنوكها التقليدية بالكامل �إىل بنوك �إ�سالمية ،بل و�صل الأمر �إىل درا�سة بع�ض الدول الغربية لفر�ص
�إن�شاء بنوك �إ�سالمية لديها لال�ستفادة من هذا القطاع امل�صريف الواعد وخا�صة بعد حدوث الأزمة املالية العاملية
الأخرية.
غري �أن هذا بالطبع ،مع وجاهته ،يلقي مبزيد من التحديات على عاتق البنوك الإ�سالمية ويجعلها تويل �أهمية
ق�صوى ال�ستقطاب الكفاءات امل�صرفية العالية ،وال�سعي لإدارة �أموالها على نحو جيد ومدرو�س ،وتقدمي خدمات
م�صرفية متطورة تواكب متطلبات الع�صر وحاجات العمالء� ،إال �أن هذا ال يت�أتى �إال �إذا ا�ستندت البنوك الإ�سالمية
على قاعدة ر�صينة يف كفاءة اال�ستثمار وح�سن �إدارة الأموال ،بغر�ض حتقيق الأرباح املجزية للعمالء ،وامل�ساعدة
على تغطية كلفة التطور املطلوب ملواردها الب�شرية وخدماتها امل�صرفية املقدمة ،مبا ي�ؤهلها اىل ك�سب �أكرب ح�صة
ممكنة من ال�سوق امل�صريف ،الأمر الذي ي�صعب يف الواقع حتقيقه يف ظل وجود عوائق لال�ستثمار ،ومن �أهمها
بالطبع مماطلة العمالء يف ال�سداد ،والذي من املتوقع �أن يق�ضي على طموحات وتطلعات التطوير يف البنوك
الإ�سالمية ما مل يجد املهتمني ح ًال جزري ًا لهذا الإ�شكال.
لقد �أو�شكت امل�صرفية العاملية على الدخول يف مرحلة متقدمة من قوانني بازل (بازل  )3وااللتزام مبتطلباتها،
والتي �سوف تفر�ض قوانين ًا �صارمة على تو�سعات البنوك وحجم �أ�صولها من ناحية ،وعلى ربحية هذه الأ�صول
من ناحية �أخرى.
ومن املعروف �أن قيا�س الربحية عادة ما ي�ستند �إىل معيارين ،الأول هو الربح املحقق بقائمة الدخل ،والثاين هو
العائد املحقق على حقوق امل�ساهمني والذي ي�شكل انخفا�ضه م�ؤثر ًا �سلبي ًا على قدرة البنوك يف ا�ستقطاب ر�ؤو�س
الأموال ،وبالتايل القدرة على اال�ستثمار وحتقيق الأرباح ،وهو ما قد يفر�ض قيود ًا على م�شاريع التو�سع وزيادة
حجم الأ�صول لدى هذه البنوك ومن ثم انخفا�ض الأرباح امل�ستهدفه لتحقيق ذلك.
�إذ ًا فهي �سل�سلة مت�شابكة يف حلقات ي�ؤثر كل منها على الآخر ،مبا ي�ؤدي �إىل عدم حتقيق الأهداف املرجوة،
فاملماطلة يف ال�سداد ت�ؤدي �إىل انخفا�ض الأرباح ،ومن ثم حماولة البنوك الإ�سالمية معاجلة ذلك عن طريق
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الت�أثري على �أرباح امل�ساهمني ل�صالح املودعني ،مما ي�ؤدي �إىل عدم قدرة البنك على ا�ستقطاب ر�ؤو�س الأموال
امل�ستهدفة لال�ستثمار ،وبالتايل عدم القدرة على التو�سع وزيادة الن�شاط ،ويف النهاية عدم القدرة على املناف�سة
والتطور ،وقد ي�ؤدي ذلك �أي�ض ًا �إىل اخلروج نهائي ًا من املناف�سة.
وختام ًا ،فقد يعترب البع�ض �أننا ق�صدنا من هذا الطرح الدعوة �إىل ال�سماح بفر�ض غرامات ت�أخري على العمالء
املماطلني ت�صب يف منفعة البنك تعوي�ضا له عن تعطيل املال �أو �إعادة ا�ستثماره  -ال �سمح الله  -ولكنا يف الواقع
�أردنا فقط التنويه �إىل الأثر ال�سلبي لها على م�سرية وتطور البنوك الإ�سالمية ،وبالتايل دق ناقو�س اخلطر
للمهتمني للدفع مبزيد من الدرا�سة والتفكري ملحاولة �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه ،وتدارك الأمر مبكر ًا قبل حدوث ما ال
يحمد عقباه ،والق�ضاء على جهود ( )40عام ًا م�ضت يف الدفع مب�سرية البنوك الإ�سالمية.
والله هو الهادي �إىل �سواء ال�سبيل ،وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
خالد مهدي الأحبابي

114

امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر الدوحة الثالث للمال الإ�سالمي ،حتت عنوان «ال�صناعة املالية
�إعداد د .عبد العزيز بن فوزان بن �صالح الفوزان
رئي�س ق�سم الفقه املقارن يف املعهد العايل للق�ضاء
وع�ضو جمل�س هيئة حقوق الإن�سان
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ب�سم الله الرحمن الرحيم
مقدمة البحث
احلمد لله رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على عبده ور�سوله نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه
�أجمعني.
�أما بعد:
فهذه ورقة عمل مقدمة �إىل م�ؤمتر الدوحة الثالث للمال الإ�سالمي ،حتت عنوان «ال�صناعة املالية والتحديات
املعا�صرة» ،الذي �سيعقد مب�شيئة الله يف دولة قطر بتاريخ 2012/12/10م ،برعاية معايل ال�شيخ :حمد بن جا�سم
بن جرب �آل ثاين ،رئي�س جمل�س الوزراء ووزير خارجية دولة قطر .وقد طلبت مني اللجنة املنظمة للم�ؤمتر الكتابة
يف هذا املو�ضوع املهم ،وتقدميه يف جل�سة بعنوان «امل�س�ؤولية االجتماعية للفرد وامل�ؤ�س�سة املالية الإ�سالمية».
وقد ت�ضمنت الورقة �ستة مباحث على النحو الآتي:
املبحث الأول :املراد بامل�س�ؤولية االجتماعية ومكانتها يف ال�شريعة الإ�سالمية.
املبحث الثاين :امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية والتكافل االجتماعي.
املبحث الثالث :م�س�ؤولية بيت املال عن كفاية املحتاجني.
املبحث الرابع :م�س�ؤولية الأغنياء عن كفاية املحتاجني عند عجز بيت املال عن كفايتهم.
املبحث اخلام�س� :أثر القيام بامل�س�ؤولية االجتماعية يف حتقيق الأمن.
املبحث ال�ساد�س :مناذج لتطبيقات امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية للم�س�ؤولية االجتماعية.
املبحث الأول
املراد بامل�س�ؤولية االجتماعية ومكانتها يف ال�شريعة الإ�سالمية
وفيه مطلبان:
املطلب الأول :املراد بامل�س�ؤولية االجتماعية.
املطلب الثاين :مكانة امل�س�ؤولية االجتماعية يف ال�شريعة الإ�سالمية.
املطلب الأول
املراد بامل�س�ؤولية االجتماعية
امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية لي�ست مق�صورة على املعونات والتربعات اخلريية التي تقدمها هذه
امل�ؤ�س�سات لأ�صحاب احلاجات �أو للم�صالح العامة التي يحتاجها املجتمع بعامة ،بل تعني كذلك البعد عما ي�ضر
116

امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

مب�صالح الفرد واملجتمع من الف�ساد املايل والإداري ،والر�شوة واملح�سوبية ،والظلم واالبتزاز ،والتغرير
واخلداع ،والغرر واملي�سر والربا ،و�سائر البيوع واملعامالت املحرمة ،مما يعني احلر�ص على االلتزام مبباديء
ال�صدق والأمانة ،والإف�صاح وال�شفافية ،والعدل والرب والإح�سان ،وحفظ حقوق الإن�سان مع كل من تتعامل
معه من من�سوبيها وعمالئها واملجتمعات التي تن�شط من خاللها ،بل تتجاوز ذلك �إىل القيام مبا �أوجبه الله عليها
من مواالة امل�ؤمنني وموا�ساتهم ون�صرتهم ،وخدمة الإ�سالم وامل�سلمني ،والن�صح لكل العاملني مبا تن�شئه وتدعمه
من م�شاريع دعوية و�إعالمية وتعليمية وتدريبية وبحثية وحقوقية و�إغاثية وتنموية وبيئية واقت�صادية واجتماعية
وغريها مما ينفع النا�س وينه�ض باملجتمع وي�سد حاجاته ويتجاوب مع تطلعاته.
فامل�س�ؤولية االجتماعية تعني التزام امل�ؤ�س�سات والأفراد بخدمة املجتمع ،والإ�سهام يف التنمية ال�شاملة ،وحتقيق
العي�ش الكرمي ،وحفظ احلقوق الإن�سانية املعتربة.
فامل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية ت�شمل بالإ�ضافة لتجنب ما ي�ضر مب�صالح املجتمع ،واحلر�ص على
االلتزام باملباديء الأخالقية النبيلة كل ما تقوم به هذه امل�ؤ�س�سات من خدمات اجتماعية ت�سهم يف تنمية املجتمع
والنهو�ض به ،وت�سهيل معامالته و�سد حاجاته ،وتوعيته وتثقيفه ،وحفظ م�صاحله والتجاوب مع تطلعاته .وهي
م�س�ؤولية كل �شخ�ص يف امل�ؤ�س�سة املالية ،ولي�ست م�س�ؤولية مدير امل�ؤ�س�سة �أو �إدارة معينة.
وهناك تعريفات كثرية للم�س�ؤولية االجتماعية ال تكاد تخرج عما ذكرته يف تعريفها ،ومنها الآتي:
عرفها جمل�س الأعمال العاملي للتنمية امل�ستدامة ب�أنها :االلتزام امل�ستمر من قبل �شركات الأعمال بالت�صرف
�أخالقي ًا وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية االقت�صادية والعمل على حت�سني نوعية الظروف املعي�شية للقوى العاملة
وعائالتهم ،واملجتمع املحلي واملجتمع ككل.
وعرفها البنك الدويل ب�أنها :التزام �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات وال�شركات بامل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة ،وذلك من
خالل العمل مع موظفيهم وعائالتهم واملجتمع املحلي واملجتمع ككل ،بهدف حت�سني م�ستوى املعي�شة ب�أ�سلوب
يخدم التجارة والتنمية يف �آن واحد.
كما عرفها بيرت دروكر1954م ب�أنها :االلتزام والواجبات املطلوبة من املنظمات وال�شركات والأفراد جتاه املجتمع.
وعرفها  holmesب�أنها :التزام على من�ش�أة الأعمال جتاه املجتمع الذي تعمل فيه ،وذلك عن طريق امل�ساهمة
مبجموعة كبرية من الأن�شطة االجتماعية ،مثل حماربة الفقر ،وحت�سني اخلدمات ال�صحية ،مكافحة الثلوث وخلق
فر�ص عمل ،وحل م�شكلة الإ�سكان ،واملوا�صالت وغريها.
وعرفها الأ�ستاذ طارق �إ�سماعيل ب�أنها :التزام الأ�شخا�ص وال�شركات بالت�صرف �أخالقيا ،وامل�ساهمة يف حتقيق
(((
التنمية امل�ستدامة ،والعمل على حت�سني نوعية الظروف املعي�شية للعاملني وللمجتمع ككل.
((( ينظر :ال�شبكة ال�سعودية للم�س�ؤولية االجتماعية.
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وعرف الدكتور عبد احلميد املغربي امل�سو�ؤلية االجتماعية للبنوك الإ�سالمية ب�أنها“ :التزام البنك الإ�سالمي
بامل�شاركة يف بع�ض الأن�شطة والربامج والأفكار االجتماعية لتلبية املتطلبات االجتماعية للإطراف املرتابطة به
واملت�أثرة بن�شاطه �سواء بداخله �أو خارجه بهدف �إر�ضاء الله والعمل على حتقيق التقدم والوعي االجتماعي
(((
للأفراد مبراعاة التوازن وعدالة االهتمام مب�صالح خمتلف الفئات
وعرفها الدكتور حممد �صالح عيا�ش والدكتور حممد فالق ب�أنها« :التزام تعبدي �أخالقي يقوم على �أثره القائمون
على �إدارة امل�صارف الإ�سالمية بامل�ساهمة يف تكوين وحت�سني وحماية رفاهية املجتمع ككل ورعاية امل�صالح
والأهداف االجتماعية لأفراده عرب �صياغة الإجراءات وتفعيل الطرق والأ�ساليب املو�صلة لذلك ،بهدف ر�ضا
الله �سبحانه وتعاىل وامل�ساهمة يف �إيجاد التكافل والتعاون والتقدم والوعي االجتماعي ،ويف حتقيق التنمية
(((
ال�شاملة»
هذه بع�ض التعريفات التي قيلت يف معنى امل�س�ؤولية االجتماعية ،وهي تعريفات متقاربة املعنى و�إن اختلفت
�ألفاظها ،ويف بع�ضها �إ�سهاب وتكرار ،وبع�ضها عرفها باملثال .والغر�ض من التعريف هو تقريب املعرف �إىل
الذهن .ولعل �أجمعها و�أخ�صرها ما ذكرته يف تعريفها ،وهي �أنها :التزام امل�ؤ�س�سات والأفراد بخدمة املجتمع،
والإ�سهام يف التنمية ال�شاملة ،وحتقيق العي�ش الكرمي ،وحفظ احلقوق الإن�سانية املعتربة.
ووفق ًا لهذه التعاريف ف�إن امل�س�ؤولية االجتماعية نوع من الرب والإح�سان �إذا قام به امل�سلم امتثا ًال لأمر الله ف�إنه
ي�ؤجر على ذلك �أجر ًا عظيم ًا ،كما قال الله تعاىلَ ( :وا ْف َع ُلوا الخْ َ يرْ َ َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحون)[احلج ،]77/وقالَ ( :و َما َت ْف َع ُلوا
الَ ْل َباب)[البقرة ،]197/وقالَ ( :م ْن ذَا ا َّلذِ ي
مِ ْن خَ يرْ ٍ َي ْع َل ْم ُه ال َّل ُه َو َت َز َّو ُدوا َف�إِ َّن خَ يرْ َ ال َّزادِ ال َّت ْق َوى َوا َّتقُونِ َيا �أُوليِ ْ أ
ُيقْرِ ُ�ض ال َّل َه َق ْر ً�ضا َح َ�سنًا َف ُي َ�ضاعِ َف ُه َل ُه �أَ ْ�ض َعافًا َك ِث َري ًة َوال َّل ُه َي ْق ِب ُ�ض َو َي ْب ُ�س ُط َو ِ�إ َل ْي ِه ُت ْر َج ُعون)[البقرة ،]245/وحث
عباده على امل�سارعة �إليه وجعله من �أخ�ص �صفات عباده املتقني فقالَ ( :و َ�سارِ ُعوا �إِلىَ َم ْغ ِف َر ٍة مِ ْن َر ِّب ُك ْم َو َج َّن ٍة
ال ْر ُ ُ
ال�س َّرا ِء َوال�ضَّ َّرا ِء َوا ْل َكاظِ ِم َني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعا ِف َني
ال�س َم َو ُات َو َْ أ
�ض �أعِ َّد ْت ِل ْل ُم َّت ِق َني ( )133ا َّلذِ َين ُي ْن ِفق َ
ُون فيِ َّ
َع ْر ُ�ض َها َّ
َّا�س َوال َّل ُه ُيحِ ُّب المْ ُ ْح ِ�سنِني)[�آل عمران]133،134/
َعنِ الن ِ
كما �أن القيام بامل�س�ؤولية االجتماعية نوع من �أنواع اال�ستثمار بعيد املدى لل�شركة ،حيث يرتتب عليها حمبة
النا�س لهذه ال�شركة و�إقبالهم عليها ،وثقتهم بال�سلع واخلدمات التي تقدمها ،فتزيد �أرباحها ويكرث �إنتاجها
وتروج ب�ضائعها ،كما �أن املوظفني التابعني لل�شركة و�أ�سرهم هم �أبناء املجتمع �أي�ض ًا ،في�ستفيدون من برامج
امل�س�ؤولية االجتماعية وي�شعرون بالفخر واالغتباط ملا تقدمه �شركتهم لهم وملجتمعهم فينعك�س ذلك يف تعزيز
والئهم لل�شركة وتفانيهم يف العطاء وح�سن الأداء ،وزيادة الإنتاج والإبداع.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن بذل ال�شركة يف وجوه الرب واخلري �سبب حلمايتها من الآفات وامل�صائب ،وح�صول
((( ينظر :الإدارة الإ�سرتاجتية يف البنوك الإ�سالمية ،د .عبد احلميد عبد الفتاح املغربي ،املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ،جدة�،2004 ،ص  ،421وامل�س�ؤولية
االجتماعية للبنوك الإ�سالمية" ،املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي.
((( ينظر :امل�س�ؤولية االجتماعية للم�صارف الإ�سالمية ..طبيعتها و�أهميتها ،د.حممد �صالح علي عيا�ش ،البنك الإ�سالمي للتنمية ,جدة.2010،
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الربكات يف �أموالها ون�شاطاتها ،كما قال ربنا �سبحانه وتعاىلَ ( :و َما �أَ ْن َف ْق ُت ْم مِ ْن �شَ ْي ٍء َف ُه َو ُيخْ ِل ُف ُه َو ُه َو خَ يرْ ُ
(((
ال َّرازِ قِني)[�سب�أ ،]39/وقال نبينا �صلى الله عليه و�سلم« :ما نق�صت �صدقة من مال»
وبهذا تك�سب ال�شركة خريي الدنيا والآخرة ،وتفوز مبحبة الله تعاىل وحمبة النا�س.
فالقيام بامل�س�ؤولية االجتماعية يعد واجب ًا �شرعي ًا لكنه �أي�ضا �أحد و�سائل حت�سني الإنتاجية وتعظيم الأرباح ،فقد
دلت الأبحاث العلمية �أن البنوك الأكرث �إرهاف ًا يف ح�سا�سيتها لبيئتها االجتماعية ا�ستطاعت �أن تكون �أكرث ربحية
يف الأجل الطويل(((.
و�إذا كان الأمر كذلك ف�إن التزام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بامل�س�ؤولية االجتماعية ينبغي �أن يكون �أكرث من
غريها ،لأنها �إ�سالمية ترجو ما عند الله ،وت�سعى خلدمة دينها والنهو�ض بوطنها و�أمتها ،وهي تعلم يقين ًا �أن املال
مال الله ،و�أن له حقوق ًا يف هذا املال ،وحقوق الله هي خدمة امل�صالح العامة التي يعود نفعها على املجتمع بعامة،
ولأنها ملزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف جميع تعامالتها مع من�سوبيها وعمالئها وعامة النا�س ،ولكون
ال�شريعة الإ�سالمية بالإ�ضافة للحقوق الواجبة يف املال حتث على الرب والإح�سان ،وال�صدقة وبذل املعروف،
والتعاون على الرب والتقوى والقيام مب�صالح امل�سلمني.
فامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بناء على مرجعيتها الإ�سالمية التي قامت عليها ،وت�صورها لوظيفة املال يف احلياة،
ال يقت�صر واجبها على حتقيق م�صالح املالك وامل�ساهمني� ،أو االلتزام بقواعد احلالل واحلرام فقط ،ولكنه يتعدى
ذلك �إىل خدمة املجتمع و�أداء حقوقه يف هذه الأموال.
وقد تو�سعت ال�صناعة املالية الإ�سالمية وجنحت يف جماالت �شتى ،ولكن ذلك ال يكتمل وي�ؤتي �أكله �إال باالهتمام
الكبري مب�س�ؤوليتها االجتماعية.
وت�ستخدم البنوك الإ�سالمية عدة منتجات للوفاء مب�س�ؤوليتها االجتماعية مثل التربعات املقطوعة وال�سنوية �أو
ال�شهرية ،والقرو�ض احل�سنة ،ومتويل احلرف ال�صغرية واملتو�سطة ،ومتويل اخلدمات االجتماعية من تعليمية
وتربوية ودعوية و�صحية واقت�صادية ،ودعم الهيئات اخلريية والدينية ،و�إدارة �أموال الزكاة جمع ًا وتوزيع ًا� ،إىل
(((
غري ذلك.
املطلب الثاين
مكانة امل�س�ؤولية االجتماعية يف ال�شريعة الإ�سالمية.
�إن مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية م�صطلح حديث لقيم ومباديء را�سخة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،القائمة يف كل
((( �أخرجه م�سلم يف (كتاب الرب وال�صلة والآداب ،21/8 ،باب ا�ستحباب العفو والتوا�ضع ،حديث رقم.)6757 :
((( ينظر" :امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات" ،الدكتور عالء الدين زعرتي ،و"البنوك الإ�سالمية وامل�س�ؤولية االجتماعية» ،مقال للأ�ستاذ :الهادي بن حممد املختار النحوي.
من�شور يف ال�شبكة ال�سعودية للم�س�ؤولية االجتماعية.
((( ينظر :البنوك الإ�سالمية وامل�س�ؤولية االجتماعية ،مقال للأ�ستاذ :الهادي بن حممد املختار النحوي .من�شور يف ال�شبكة ال�سعودية للم�س�ؤولية االجتماعية ،و"امل�س�ؤولية
االجتماعية للم�صارف الإ�سالمية – حتليل جتربة امل�صرف الإ�سالمي للتنمية" ،الأ�ستاذ :العرابي م�صطفى ،مداخلة مقدمة للملتقى الدويل الثالث حول منظمات الأعمال
وامل�س�ؤولية االجتماعية 2012م ،جامعة ب�شار ،اجلزائر.
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�أحكامها وت�شريعاتها على العدل والرحمة ،واحلكمة وامل�صلحة ،والرب والإح�سان ،وحفظ حقوق الإن�سان،
واملوازنة الدقيقة بني م�صلحة الفرد وم�صلحة اجلماعة.
َّا�س ِبا ْلق ِْ�سط)[احلديد،]25:
قال الله تعاىلَ ( :ل َق ْد �أَ ْر َ�س ْل َنا ُر ُ�س َل َنا ِبا ْل َب ِّي َناتِ َو َ�أ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْلكِ َت َاب َوالمْ ِي َز َان ِل َيقُو َم الن ُ
فبني �أن الغاية من �إر�سال الر�سل و�إنزال الكتب هو �إقامة الق�سط والعدل بني النا�س ،والعدل هو �إعطاء كل ذي
حق حقه ،وو�ضع كل �شيء يف مو�ضعه ،وبهذا ي�سعد النا�س وحتفظ حقوقهم وم�صاحلهم.
�إن االلتزام بامل�س�ؤولية االجتماعية يف النظام االقت�صادي الإ�سالمي يعد يف الأ�صل واجب ًا �شرعي ًا ،وفري�ضة
دينية ،ومنهج ًا �أخالقي ًا �أ�صي ًال ،ولي�س �شيئ ًا طارئ ًا تفطن النا�س �أخري ًا �إىل �أهميته ودعوا �إليه ،كما هو احلال
يف النظام الر�أ�سمايل ،الذي مل يعرف امل�س�ؤولية االجتماعية �إال يف خم�سينيات القرن املا�ضي ،وزادت عنايته
بها و�إدراكه لأهميتها بعد الأزمة املالية العاملية الأخرية((( ،والتي كان من �أهم �أ�سبابها غياب القيم الأخالقية يف
الأ�سواق واملعامالت املالية ،وتغليب م�صلحة الفرد على م�صلحة اجلماعة ،و�ضعف الرقابة على �أن�شطة امل�ؤ�س�سات
املالية ،والأخذ مببد�أ احلرية املطلقة للأ�سواق املالية� ،أو ما ي�سمونه حرية ال�سوق ،و�أن الأ�سواق احلرة ت�صحح
نف�سها بنف�سها ،وكان نتاج هذه احلرية املنفلتة اال�ستجابة لدواعي ال�شح واجل�شع ،وغلبة الأنانية وامل�صالح
الفردية ،و�أكل �أموال النا�س بالباطل ،وانت�شار البيوع املحرمة القائمة على الربا والغرر واملي�سر والتغرير
واخلداع بطرق �شتى ،وا�ستيقظ الغربيون والعامل على ما ي�سمونه بالر�أ�سمالية املتوح�شة.
فالليربالية املفرطة يف حترير االقت�صاد والأ�سواق وامل�ؤ�س�سات املالية من كل قيود ،والدعوة �إىل احلرية املطلقة
للأ�سواق((( ،والزعم ب�أن ال�سوق تنظم نف�سها بنف�سها ،وال يبقى فيها �إال ال�صحيح ،فتح الباب على م�صراعيه لأهل
اجل�شع والطمع ،وحمرتيف التغرير واخلداع ال�ستغالل النا�س وخداعهم ،و�إغراق ال�سوق مبنتجات وهمية �أُكلت
فيها �أموال النا�س بالباطل ،وقد برهنت هذه الأزمة على بطالن هذه النظرية ( � ) autoregulationأي :التنظيم
التلقائي �أو الذاتي املرتبط بالعر�ض والطلب ،ولذا برزت �أ�صوات كثرية يف الغرب تدعو �إىل رقابة الدولة على
ال�سوق وو�ضع ال�ضوابط والقيود التي حتقق العدالة ومتنع من الظلم واجل�شع.
ويف ظل نظرية احلرية املطلقة لل�سوق ت�سابقت كثري من البنوك وال�شركات بدافع من ج�شعها �إىل التو�سع يف
((( ذكر اخلبري امل�صريف نا�صر الزيادات ،الباحث يف جامعة درم بربيطانيا واملمار�س املعتمد يف التحقق من اال�ستدامة ،لـ�صحيفة «ال�شرق الأو�سط»� ،أن امل�س�ؤولية
االجتماعية تعد بالفعل مفهوما ولد من رحم الر�أ�سمالية يف خم�سينات القرن املا�ضي ،ويعد العامل االقت�صادي باون �أول من �أطرها يف مفهومها احلديث يف كتابه «امل�س�ؤولية
االجتماعية لرجل الأعمال» عام  ،1953مبينا �أن الدول ال�صناعية كانت �آنذاك قد خرجت من فرتة احلرب العاملية الثانية ووجدت احلكومات نف�سها �أمام الكثري من التحديات
للنهو�ض باالقت�صادات بعد احلرب .وكان من جملة التحديات ف�شل ال�شركات يف القطاع اخلا�ص يف حتقيق بع�ض من جوانب الرفاه االجتماعي للمجتمع ،فظهر مفهوم
«امل�س�ؤولية االجتماعية» على اعتبار �أنه عامل �أخالقي يلزم ال�شركات بتحمل جزء من تلك امل�س�ؤوليات جتاه املجتمع ،مبين ًا �أن فكرة امل�س�ؤولية االجتماعية واجهت هجوما مكثفا
من قبل االقت�صاديني الكال�سيكيني �آنذاك من �أمثال ثيودور ليفيت ،وميلتون فريدمان ،م�ستدركا ب�أن من �أيدوا الفكرة من علماء االقت�صاد االجتماعي كانوا قد مل�سوا �أن فل�سفة
امل�صلحة الذاتية التي يبنى عليها النظام الر�أ�سمايل ومنوذجه لل�سوق احلرة التناف�سية �أدت بال�شركات �إىل تف�ضيل م�صاحلها اخلا�صة على ح�ساب م�صلحة املجتمع من خالل
ممار�سات خا�صة ات�سمت بالف�ضائح الأخالقية التجارية� ،آنذاك .و�أ�ضاف الزيادات« :على �أي حال ،ا�ستمرت الف�ضائح الأخالقية التجارية �إىل ع�صرنا هذا ،وقد مل�سناها م�ؤخرا
يف ممار�سات كربيات امل�ؤ�س�سات املالية العاملية التي �أدت �إىل الأزمة املالية ،لكننا يف هذه الأيام �أي�ضا نالحظ ممار�سات غري مقبولة �أخالقيا من قبل البنوك الإ�سالمية؛ نق�ص
احلوكمة وقلة ال�شفافية والتمويل من حتت الطاولة واملعامالت ال�صورية والتمويل الرتيف» ،م�ؤكدا �أن مرد ذلك يعود �إىل ت�أثر تلك البنوك بفل�سفة النظام الر�أ�سمايل الذي تعمل
به ،والذي ي�سعى فقط �إىل حتقيق م�صلحتها الذاتية .ينظر :موقع ال�شبكة ال�سعودية للم�س�ؤولية االجتماعية.
((( ينظر :تف�سري �آخر للأزمة املالية العاملية ،الإفقار املتعمد ،همام �شماع ،موقع اجلزيرة نت.
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الإقرا�ض والت�شجيع عليه ،بفوائد ربوية م�ضاعفة ،واخرتاع امل�شتقات واخليارات املالية والبيع على املك�شوف
التي يقوم �أكرثها على املقامرة والغرر ،والتغرير واخلداع ،حتى �إن بع�ضها �أقر�ضت ما يزيد على �ستني �ضعف ًا
من حجم �أ�صولها وموجوداتها ،وهذه الزيادة الكبرية يف االقرتا�ض تعني مزيد ًا من املخاطر �إذا تعر�ض بع�ض
املدينني مل�شكلة يف ال�سداد.
وال�سبب يف كل ذلك هو اجل�شع؛ لأن ذلك يعني مزيد ًا من الأرباح� ،أما املخاطر الناجمة عن هذا التو�سع يف
الإقرا�ض واملقامرات فهي ال تهم جمال�س الإدارة يف معظم هذه البنوك و�صناديق التحوط ،و�إمنا جل اهتمامها
حت�صيل الأرباح ال�سريعة التي يتوقف عليها حجم احلوافز واملكاف�آت التي حت�صل عليها الإدارة.
وقد تك�شفت الأزمة عن ج�شع مقيت ،ور�أ�سمالية �شرهة ا�ستجلبت ردود فعل عاملية غا�ضبة ،لدرجة �أن قادة
كنائ�س اجنلرتا و�صفوا بع�ض امل�ضاربني يف �أ�سواق املال ب�أنهم ل�صو�ص وقطاع طرق.
وت�شري عناوين بع�ض ال�صحف الغربية �إىل حجم اال�ستنكار لهذا اجل�شع والطمع الذي �أ�سهم يف تفاقم الأزمة،
فقد قالت جملة التامي� :إن الأزمة الراهنة هي ثمن الطمع ،وقالت �صحيفة �شيكاغو تريبيون :لوموا الطمع ،ويف
درا�سة لأحد املواقع الإلكرتونية� :أن �سبب امل�شكلة كلها راجع �إىل اجل�شع والطمع عند النا�س ،وخا�صة الذين
يتاجرون يف الأ�سواق املالية مثل البور�صات والقرو�ض.
ويذكر املقال الكثري من احلاالت التي ثبت فيها الطمع ب�شكل وا�ضح ،وكثري منها �آلت �إىل حماكمة القائمني
على ال�شركات الطامعة مثل �شركة �إنرون واملتعاملني يف �سوق وول �سرتيت ،ولعل من �آخرها ف�ضيحة بنك
باركليز وتالعبه ب�أ�سعار الفائدة بني البنوك الليبور ،وما تبعه من الإطاحة برموز البنك من رئي�س جمل�س الإدارة،
والرئي�س التنفيذي ،ومدير العمليات ،بالإ�ضافة للغرامات الباهظة التي فر�ضت على البنك.
وكبار املرابني يقومون با�ستغالل الإفال�س :فهم يعمدون الآن �إىل �شراء الأ�صول العقارية وامل�صانع وال�شركات
ب�أ�سعار هابطة كما فعل وارن بافيت حينما ا�شرتى و�سرتن هاو�س.
فهم يقر�ضون النا�س حتى يفل�سوا ،ثم ي�شرتون �أ�صولهم ورهونهم مببالغ زهيدة ،وبهذا ي�صبح املال يف النظام
الر�أ�سمايل دولة بني الأغنياء من النا�س(((.
ومن نافلة القول �أن الأزمة املالية احلالية برهنت ب�شكل وا�ضح �أن مبد�أ احلرية املطلقة لل�سوق مبد�أ باطل ،بل هو
جنون ،كما يقول «نكوال �ساركوزي» رئي�س جمهورية فرن�سا�« :إن النظام املايل العاملي على و�شك كارثة ،و�إننا
يف حاجة �إىل �إعادة بناء النظام النقدي واملايل العاملي من جذوره ،ففكرة وجود �أ�سواق ب�صالحيات مطلقة دون
قيود ،ودون تدخل احلكومات هي فكرة جمنونة ،وفكرة �أن الأ�سواق دائم ًا على حق هي فكرة جمنونة �أي�ض ًا»(((.
وخطة الإنقاذ الأمريكية وغريها من احلكومات الغربية مبنية على تدخل الدولة يف ال�سوق ،فهي من �أكرب الأدلة
((( ينظر :الأزمة املالية لل�شيخ حممد املنجد� ،ص.29/
((( ينظر :مو�سوعة الق�ضايا الفقهية املعا�صرة واالقت�صاد الإ�سالمي للدكتور علي ال�سالو�س �ص.65/
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على بطالن مبد�أ احلرية املطلقة لل�سوق ،بل �إن «هرني بول�سون» وزير اخلزانة الأمريكية �أكد �أن التدخل غري
امل�سبوق وال�شامل للحكومة يعترب الو�سيلة الوحيدة للحيلولة دون انهيار االقت�صاد الأمريكي ب�شكل �أكرب.
وهكذا علمتهم هذه الأزمات املتالحقة �أن منهج الإ�سالم هو احلق والعدل ،وهو الذي ي�ضمن م�صلحة اجلماعة
دون �أن يهمل م�صلحة الفرد ،فهو ي�ضمن حرية ال�سوق ،لكنها حرية من�ضبطة مقيدة بتحقيق م�صالح الفرد
واجلماعة ،فالتجار �أفراد ًا وم�ؤ�س�سات �أحرار يف ممار�سة ما ينا�سبهم من الأن�شطة االقت�صادية ما مل يكن يف
ت�صرفهم �ضرر عليهم �أو على الآخرين ،ف�إن كان فيه �ضرر �أو ظلم حرم عليهم ووجب على ويل الأمر التدخل
ومنعهم من ذلك الت�صرف.
وهذه ال�ضوابط واملباديء الأخالقية التي متيز النظام االقت�صادي الإ�سالمي تعد من �أهم مقومات امل�س�ؤولية
االجتماعية ،حيث متنع من الظلم وال�ضرر ،واال�ستغالل واالبتزاز ،والتحايل على �أكل �أموال النا�س بالباطل،
وحتمي امل�صالح العامة ،وحتفظ احلقوق ال�شرعية ،وتكر�س العدالة االجتماعية ،وحتقق الأمن واال�ستقرار،
وت�سهم يف زيادة الرفاه املادي والعي�ش الكرمي لكل �أفراد املجتمع.
ثم �إن الإ�سالم يفتح الباب وا�سع ًا للم�سابقة �إىل اخلريات ،واملناف�سة يف جمال الباقيات ال�صاحلات ،وذلك
بالإ�سهام يف خدمة املجتمع و�سد خالته وحتقيق م�صاحله ،وذلك من خالل ما ي�سمى بالتكافل االجتماعي ،الذي
هو من �أهم مقومات امل�س�ؤولية االجتماعية و�أو�ضح مظاهرها ،وهذا ما �س�أبينه يف املبحث الآتي.
املبحث الثاين
امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية والتكافل االجتماعي
وفيه خم�سة مطالب:
املطلب الأول :املراد بالتكافل االجتماعي.
املطلب الثاين� :أهمية التكافل االجتماعي.
املطلب الثالث :م�شروعية التكافل االجتماعي.
املطلب الرابع� :أنواع التكافل االجتماعي والعالقة بينها.
املطلب اخلام�س :و�سائل حتقيق التكافل املادي.
املطلب الأول
املراد بالتكافل االجتماعي
وفيه م�س�ألتان:
امل�س�ألة الأوىل� :سعة مفهوم التكافل االجتماعي يف الإ�سالم.
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امل�س�ألة الثانية :حتديد املراد بالتكافل االجتماعي يف اال�صطالح ال�شرعي.
امل�س�ألة الأوىل
�سعة مفهوم التكافل االجتماعي يف الإ�سالم
التكافل االجتماعي يف الإ�سالم لي�س مق�صور ًا على التكافل يف اجلوانب املادية فح�سب ،كما هو احلال بالن�سبة
للت�أمني االجتماعي ،وال�ضمان االجتماعي((( ،بل هو نظام وا�سع الأكناف ،متعدد الأطراف ،مت�شعب اجلوانب.
ي�شمل التكافل املادي بجميع �صوره ومظاهره ،كما ي�شمل التكافل املعنوي ب�شتى �أنواعه و�أ�شكاله.
�أي �أنه ي�شمل جميع �صور العالقات االجتماعية احلميدة� ،سواء كانت مادية �أو معنوية .وذلك كالتعاون والت�ضامن،
والتعاطف والتكاتف ،والت�آزر والتنا�صر ،وامل�ساندة وامل�شاركة ،واملحبة واملودة ،والت�آخي والت�آلف ،والتوا�صل
والرتاحم ،والإح�سان واملوا�ساة.
كل هذه املدلوالت ،وما يف معناها من �أنواع العالقات االجتماعية الطيبة ،وال�سلوكيات القيمة التي تعود باخلري
والنفع على الفرد واملجتمع ،تدخل يف مفهوم التكافل االجتماعي يف الإ�سالم ،وهي جزء من امل�س�ؤولية االجتماعية
(((
للأفراد وامل�ؤ�س�سات املالية.
يقول �سيد قطب�« :إن التكافل االجتماعي يف الإ�سالم نظام كامل :نظام بكل ما حتمله هذه الكلمة من معنى هذا
النظام ،قد تدخل يف عنا�صره مدلوالت الإح�سان ،وال�صدقة ،والرب ،والزكاة ،وما �إليها .ولكنها هي بذاتها التدل
على حقيقته ،لأن حقيقته �أو�سع منها جميع ًا� ...إنه ال يعني جمرد امل�ساعدات املالية �أي ًا كانت �صورتها ،كما تعني
مث ًال كلمات «ال�ضمان االجتماعي»� ،أو «الت�أمني االجتماعي» .فامل�ساعدات املالية هي نوع واحد من امل�ساعدات
(((
التي يعنيها التكافل يف الإ�سالم»
ويقول ال�شيخ عبد الله علوان�« :إن نظام التكافل يف الإ�سالم يكاد يحتوي الت�شريع الإ�سالمي كله ،لأن غاية
التكافل هو �إ�صالح �أحوال النا�س ،و�أن يعي�شوا يف احلياة �آمنني مطمئنني على عقائدهم و�أنف�سهم و�أموالهم
(((
و�أعرا�ضهم ،و�أن تتحقق لهم �ضمانات اال�ستقرار وال�سالم ،و�أ�سباب العي�ش الهاينء الأف�ضل»
((( الت�أمني االجتماعي :نظام تتواله الدولة �أو امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ،وهو يتطلب م�ساهمة امل�ستفيد با�شرتاكات ي�ؤديها ،ومتنح له مزايا هذا النظام متى توافرت فيه �شروط
ا�ستحقاقها بغ�ض النظر عن دخله.
ً
�أما ال�ضمان االجتماعي :فهو التزام الدولة نحو مواطنيها بتقدمي امل�ساعدة للمحتاجني منهم ،متى مل يكن لهم دخل �أو مورد رزق يوفر لهم حد الكفاية ،مراعية يف ذلك ظروفها
االقت�صادية ،ومقدار احلاجة ونوعها .ومبقت�ضاه ي�ستحق الأفراد مدفوعات نقدية وخدمات عينية يف حاالت خا�صة وب�شروط معينة .وهو ال يتطلب حت�صيل ا�شرتاكات مقدم ًا
بخالف الت�أمني االجتماعي.
وعليه ،فالفرق بني الت�أمني االجتماعي ،وال�ضمان االجتماعي� :أن كل فرد يف الت�أمني ي�ؤدي ق�سط ًا معين ًا من ماله ،مقابل ت�أمينه عند عجزه الدائم �أو امل�ؤقت� .أما ال�ضمان،
فالدولة هي التي تقوم به من ميزانيتها العامة دون حت�صيل ا�شرتاكات من املنتفعني بهذا ال�ضمان.
ينظر :الإ�سالم وال�ضمان االجتماعي� ،ص ،31-30 :وال�ضمان االجتماعي للدكتور حممد مبارك� ،ص ،13-12 :وفقه الزكاة .881-880/2
((( ينظر :املجتمع املتكافل يف الإ�سالم� ،ص ،64-63 :والتكافل االجتماعي يف الإ�سالم و�أثره يف منع اجلرمية والوقاية منها� ،ص ،187-186 ،58 :والإ�سالم والأ�سرة
واملجتمع� ،ص ،222 :وجمتمعنا املعا�صر� ،ص ،59 :واملعامالت يف الإ�سالم� ،ص.111 :
((( درا�سات �إ�سالمية �ص.63-62 :
((( التكافل االجتماعي يف الإ�سالم� ،ص .20 :وقد ذكر نحو ًا من هذا الدكتور عبدالعزيز اخلياط ،يف كتابه «املجتمع املتكافل يف الإ�سالم» �ص64 :
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امل�س�ألة الثانية
حتديد املراد بالتكافل االجتماعي يف اال�صطالح ال�شرعي
�إذا كان التكافل االجتماعي يف الإ�سالم بهذا القدر من االت�ساع وال�شمول ،فيمكن تعريفه ب�أنه هو :قيام �أفراد
املجتمع بحق بع�ضهم على بع�ض مادي ًا ومعنوي ًا ،و�شعورهم ب�أنهم كاجل�سد الواحد.
قال ال�شيخ حممد �أبو َزهرة :يق�صد بالتكافل يف معناه اللفظي� :أن يكون �آحاد ال�شعب يف كفالة جماعتهم ،و�أن
يكون كل قادر �أو ذي �سلطان كفي ًال يف جمتمعه ميده باخلري ،و�أن تكون كل القوى الإن�سانية يف املجتمع متالقية
(((
يف املحافظة على م�صالح الآحاد ،ودفع الأ�ضرار
وعرفه ال�شيخ حممود �شلتوت ب�أنه« :هو �شعور اجلميع مب�سئولية بع�ضهم عن بع�ض ،و�أن كل واحد منهم حامل
(((
لتبعات �أخيه ،وحممول [بتبعاته] على �أخيه»
وعرفه ال�شيخ حممد فرج �سليم ب�أنه هو« :الت�ضامن امل�شرتك املتبادل بني �أفراد املجتمع ،و�إميان الأفراد مب�سئولية
ً (((
بع�ضهم عن بع�ض مادي ًا ومعنويا»
وعرفه الدكتور حممد الفنجري ب�أنه هو« :التزام الأفراد بع�ضهم نحو بع�ض .وهو اليقت�صر يف الإ�سالم على
جمرد التعاطف املعنوي من �شعور احلب والرب والأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،بل ي�شمل �أي�ض ًا التعاطف
(((
املادي بالتزام كل فرد قادر بعون �أخيه املحتاج»
وهذه التعريفات ،و�إن اختلفت يف �ألفاظها ومبانيها �إال �أنها متفقة يف حقائقها ومعانيها ،وهي ت�ؤكد ماذكرته
�آنف ًا من �سعة مفهوم التكافل يف الإ�سالم ،و�شموله جلميع اجلوانب املادية واملعنوية التي توثق ال�صلة بني �أفراد
املجتمع ،وتكفل لهم الوئام واالن�سجام ،وحتقق لهم الأمن والرخاء ،وال�سعادة والطم�أنينة ،والعي�شة الهنية،
واحلياة الناعمة الر�ضية.
ولعل �أبلغ تعبري ،و�أجمع بيان ملعنى التكافل االجتماعي ،قوله �صلى الله عليه و�سلم« :امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان
ج�سد هذه احلقيقة �أي�ض ًا ،وج ّالها يف �صورة �أخّ اذة معربة يف
ي�شد بع�ضه بع�ض ًا .ثم �ش ّبك بني �أ�صابعه»((( ،ولقد ّ
قوله �صلى الله عليه و�سلم« :مثل امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ُ
مثل اجل�سد� ،إذا ا�شتكى منه ع�ضو
(((
تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى»
((( التكافل االجتماعي يف الإ�سالم� ،ص .7 :وانظر نحو ًا من هذا التعريف يف كتاب «املجتمع املتكافل يف الإ�سالم» للدكتور :عبدالعزيز اخلياط� ،ص .61 :ويف كتاب
«التكافل االجتماعي يف الإ�سالم» لل�شيخ عبدالله علوان� ،ص.15 :
((( الإ�سالم عقيدة و�شريعة� ،ص .435 :وعرفه بنحو من هذا يف كتابه «منهج القر�آن يف بناء املجتمع» �ص.81 :
((( الرعاية االجتماعية يف الإ�سالم� ،ص ،86 :نق ًال عن كتاب «التكافل االجتماعي» لل�شيخ حممد فرج �سليم� ،ص.1 :
((( الإ�سالم وال�ضمان االجتماعي� ،ص.31 :
((( �أخرجه البخاري يف ( كتاب الأدب ،باب تعاون امل�ؤمنني بع�ضهم بع�ض ًا ،حديث رقم ،)96/4 ،6026 :وم�سلم يف ( كتاب الرب وال�صلة والآداب ،باب تراحم امل�ؤمنني
وتعاطفهم وتعا�ضدهم ،حديث رقم.)1999/4 ،2585 :
((( �أخرجه البخاري يف ( كتاب الأدب ،باب رحمة النا�س والبهائم ،حديث رقم ،)93/4 ،6011 :وم�سلم يف ( كتاب الرب وال�صلة والآداب ،باب تراحم امل�ؤمنني وتعاطفهم
وتعا�ضدهم ،حديث رقم ) 2000-1999/4 ،2586 :واللفظ له.
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وهذا �أ�سمى ما يتخيله الإن�سان للتعاون والتكافل يف احلياة ،وال�شعور بامل�س�ؤولية االجتماعية.
املطلب الثاين
�أهمية التكافل االجتماعي
الإن�سان مدين بالطبع ،يحب الألفة وامل�ؤان�سة ،واخللطة واملجال�سة ،ويطمئن بالقرب من النا�س واالجتماع بهم،
وي�سعده حمبة النا�س له ،وقبولهم �إياه ،وتقديرهم له .كما �أنه ي�ستوح�ش من االنفراد والوحدة ،ويكره االنقطاع
والعزلة ،و�إذا كان يعجبه �أن يحبه النا�س ويحرتموه ،ف�إنه ي�ؤمله بغ�ضهم له ،وعدم تقديرهم �إياه ،وامتناعهم عن
التعامل معه.
كما �أنه م�ضطر وهو ي�سعى يف حت�صيل معا�شه وحتقيق م�صاحله �إىل خمالطة النا�س ،واال�ستفادة من جهودهم،
وتبادل املنافع معهم ،والتفاعل مع من يحيطون به منهم.
كما �أنه يعر�ض له من احلاجات ،ويحل به من امل�صائب والآفات ،ما يحتاج معه �إىل عونهم وم�ساعدتهم ،وغوثهم
وموا�ساتهم ،ف�إن النا�س يف هذه الدنيا ممتحنون ،وامل�صائب حتيط بهم من كل جانب ،وغِ يرَ الزمان كثرية،
زمن �ساءته �أزمان ،والله تعاىل يقول( :لقد خلقنا الإن�سان يف كبد)[البلد ]4 :والإن�سان
�سره ٌ
والأيام ُق ّلب ،ومن ّ
مبفرده �أ�ضعف من �أن ي�صمد طوي ًال �أمام هذه ال�شدائد ،ولئن �صمد ،ف�إنه يعاين من امل�شقة وا َ
جلهد ،ماكان يف
وهرعوا لنجدته ،و�أعانوه يف م�شكلته ،فاملرء قليل بنف�سه كثري
وح َدبوا عليهُ ،
غنى عنه لو �أن �إخوانه التفتوا �إليهَ ،
ً
ب�إخوانه.
وقد �صدق القائل :والبد من �شكوى لذي مرو�ؤة

يتوجع
يوا�سيك �أو ي�سليك �أو
ُ

كما �أن الإن�سان مير مبراحل ال ميكن �أن يعي�ش فيها وحده ،وال ي�ستطيع �أن يقوم فيها مب�صالح نف�سه ،فهو ين�ش�أ
�أو ًال يف �أح�ضان والديه طف ًال �صغري ًا حمتاج ًا �إىل الرعاية والعناية ،،ثم يرتعرع يف كنف الأ�سرة مدة طويلة،
حتى ي�ستقيم عوده ،وي�صلب مرا�سه ،وي�صبح رج ًال قوي ًا ي�ستطيع القيام بنف�سه ،وال�سعي يف حتقيق م�صاحله،
وطلب رزقه.
ف�إن م ّد الله يف عمره �أدركته ال�شيخوخة ،و�أقعده الكرب ،وعاد حمتاج ًا �إىل كفالة غريه ،كما كان حمتاج ًا لذلك يف
حال طفولته ون�ش�أته( ،ومنكم من يرد �إىل �أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم �شيئ ًا)[احلج.]5:
يع�ضه الزمان بنابه ،وينوء عليه بكلكله((( ،فيحتاج �إىل كفالة غريه ،وهو ال يزال يف زهرة �شبابه ،ويف وقت
وقد ّ
مبكر من �سني حياته ،كما هي حال بع�ض املر�ضى واملعوقني واملقعدين.
يقول ال�شيخ حممد الطاهر ابن عا�شور« :مل تزل فكرة الت�آلف والتنا�صر تخامر عقول الب�شر من عهد ن�ش�أته
يف هذه الأر�ض ،من حيث مايف طبعه من ات�ساع املطمع ،وقلة املقدرة ،فلذلك كان بطبعه حمتاج ًا �إىل �إ�سعاف
((( ال َك ْلكَل :هو ال�صدر من كل �شيء ( .انظر معجم مقايي�س اللغة  ،122/5ول�سان العرب  ،596/11والقامو�س املحيط� ،ص ،)1362 :قال ابن منظور :وقد ي�ستعار الكلكل
ملا لي�س بج�سم ...قالت �أعرابية ترثي ابنها� :ألقى عليه الدهر كلكله * * * من ذا يقوم بكلكل الدهرِ ؟ فجعلت للدهر كلك ًال" ل�سان العرب .597/11
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بع�ضه بع�ض ًا مبكمالت مايعجز عن نواله من جلب املالئم ،ودفع امل�ؤمل ،وبذلك كان مدني ًا بالطبع� ،أي :حمتاج ًا �إىل
التجمع والتحبب ،للتمكن من اال�ستنجاد عند احتياجه �إىل النوال� ،أو الدفاع.
وعن تلك الفكرة ن�ش�أ نظام العائلة ،وهو جامعة �صغرية تتفرع عن الن�سب الفردي .ثم نظام ال�صهر واخلئولة .ثم
نظام القبيلة ،وهو جامعة وا�سعة تتفرع عن الن�سب البعيد وعن املوطن ،ثم نظام الأمة ،وهو جامعة كبرية تتفرع
(((
عن الن�سب البعيد اجلامع ،وعن املوطن ،وعن اللغة»
ولقد جرت �سنة الله تبارك وتعاىل واقت�ضت حكمته ورحمته� :أن يرفع بع�ض اخللق فوق بع�ض درجات ،و�أن
يفاوت بينهم يف الرزق ،ويف املواهب والقدرات ،ويف �سائر القوى الظاهرة والباطنة ،ليتخذ بع�ضهم بع�ض ًا
�سخري ًا ،فت�ستقيم حياتهم ،وتتحقق م�صاحلهم ،ويتم التوا�صل والتفاعل بينهم .كما قال تعاىل( :نحن ق�سمنا
بينهم معي�شتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بع�ضهم فوق بع�ض درجات ليتخذ بع�ضهم بع�ض ًا �سخري ًا ورحمة ربك
خري مما يجمعون)[الزخرف.]32 :
فالنا�س كلهم على اختالف طبقاتهم م�سخرون خلدمة بع�ضهم بع�ض ًا ،ال فرق يف ذلك بني رجل وامر�أة ،وذكي
وغبي ،وعامل وعامي ،وفقري وغني ،وعربي وعجمي ،و�أمري وم�أمور ،و�صغري وكبري ،فكل الب�شر مهما علت
مراتبهم ،و�شرفت وظائفهم ف�إنهم م�سخرون خلدمة غريهم ،وغريهم م�سخر خلدمتهم ،وبع�ضهم حمتاج لبع�ض،
يف كل و�ضع ويف كل ظرف.
ولو كان النا�س كلهم على درجة واحدة من الغنى والقوة والذكاء و�سائر القدرات واملواهب ،ملا ا�ستطاعوا �أن
يخدم بع�ضهم بع�ض ًا.
يقول الإمام الرازي يف تف�سريه للآية ال�سابقة�« :إنا �أوقعنا هذا التفاوت بني العباد يف القوة وال�ضعف ،والعلم
واجلهل ،واحلذاقة والبالهة ،وال�شهرة واخلمول ،و�إمنا فعلنا ذلك لأنا لو �سوينا بينهم يف كل هذا الأحوال مل
(((
يخدم �أحد �أحد ًا ،ومل ي�صر �أحد منهم م�سخر ًا لغريه ،وحينئذ يف�ضي ذلك �إىل خراب العامل وف�ساد نظام الدنيا»
وقال الألو�سي يف قوله تعاىل (ليتخذ بع�ضهم بع�ض ًا �سخري ًا)« :لي�ستعمل بع�ضهم بع�ض ًا يف م�صاحلهم،
وي�ستخدموهم يف مهنهم ،وي�سخروهم يف �أ�شغالهم ،حتى يتعاي�شوا ويرتافدوا ،وي�صلوا �إىل مرافقهم .اللكمال
(((
املو�سع عليه ،وال لنق�ص يف املقترّ عليه»
يف ّ
فطبيعة احلياة �إذ ًا قائمة على �أ�سا�س التفاوت بني النا�س يف مواهبهم وقدراتهم ،ويف معاي�شهم و�أرزاقهم ،ويف
�أمزجتهم ورغباتهم ،وفيما ميكن �أن يقوم به كل فرد منهم ،ولوال ذلك ملا �أمكن �أن تقوم احلياة يف هذا الأر�ض
(((
بهذه ال�صورة ،ولبقيت �أعمال كثرية جد ًا ال جتد من ي�شغلها ويقوم بها.
((( �أ�صول النظام االجتماعي �ص ،104 :وانظر نحوه يف مقدمة ابن خلدون �ص.38-37 :
((( التف�سري الكبري  .211-210/27وانظر نحوه يف :تف�سري ابن كثري  ،213/7وفتح القدير  ،554/4و�أ�ضواء البيان 243/7
((( روح املعاين  .78/25وهو موجود بن�صه تقريب ًا يف تف�سري “�أبي ال�سعود” .46/8
((( ينظر :يف ظالل القر�آن  ،3187/5وتف�سري ال�سعدي .445/4
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ولكن الله برحمته �سخر ه�ؤالء اخللق بع�ضهم لبع�ض ،وجعل كل واحد منهم خادم ًا لغريه� ،شعر بذلك �أم مل ي�شعر.
ولله د ّر القائل:
لبع�ض و�إن مل ي�شعروا خد ُم
النا�س للنا�س من بدو وحا�ضر ٍة
بع�ض ٍ
ٌ
وبهذا ندرك �أهمية التكافل االجتماعي ،وعظم احلاجة �إليه ،و�أنه مطلب �ضروري وحاجة �إن�سانية ال غنى للنا�س
عنها ،ف�إن �سعادتهم ال تتحقق ،وال تتم لهم م�صاحلهم ،وينتظم معا�شهم� ،إال بالتعاون والتكافل فيما بينهم ،وكلما
كان املجتمع �أكرث تكاف ًال وتراحم ًا وتعاون ًا ،كان �أكرث �سعادة و�أمن ًا ورخا ًء وطم�أنينة.
املطلب الثالث
م�شروعية التكافل االجتماعي
الدين الإ�سالمي هو دين التكافل مبعناه الوا�سع ال�شامل ،فالتكافل مبد�أ �أ�صيل من مباديء هذا الدين ،وهو �سمة
من �أهم �سمات املجتمع امل�سلم ،بل ال ميكن �أن يكون املجتمع م�سلم ًا حق ًا �إال �إذا كان متكاف ًال متعاون ًا ،متكاتف ًا
ً (((
مت�آلفا.
ومل يكتف الإ�سالم باحلث على التكافل ،والتنويه ب�ش�أنه ،والثناء على �أهله ،بل �شرع لتحقيقه �أحكام ًا كثرية،
وت�شريعات عديدة ،منها ماهو حتم واجب الأداء ،ومنها ماهو م�ستحب مرغّ ب فيه ،و�سي�أتي بيانه بعد قليل.
ولو مل ي�أت دليل خا�ص على م�شروعية التكافل والأمر به لكانت الت�شريعات والأحكام التكليفية ،كافية يف الداللة
على م�شروعيته ،وعظيم مكانته من دين الإ�سالم.
كيف والقر�آن وال�سنة مليئان بالن�صو�ص التي ت�أمر بالتكافل ،وحت�ض عليه ،وجتعله من �أخ�ص �أو�صاف امل�ؤمنني!!
كما دل على م�شروعيته� ،إجماع الأمة ،واملعقول ال�صريح.
�أو ًال :الأدلة من القر�آن.
1ـ قول الله تبارك وتعاىل( :واعت�صموا بحبل الله جميع ًا وال تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم �إذ كنتم �أعداء ف�ألف
بني قلوبكم ف�أ�صبحتم بنعمته �إخوان ًا)[�آل عمران ،]103 :وقوله( :هو الذي �أيدك بن�صره وبامل�ؤمنني  ,و�ألف
بني قلوبهم لو �أنفقت ما يف الأر�ض جميع ًا ما �ألفت بني قلوبهم ولكن الله �ألف بينهم �إنه عزيز حكيم)[الأنفال:
 ،]63،62وقوله�( :إمنا امل�ؤمنون �إخوة)[احلجرات.]10 :
فالأخوة الإ�سالمية مظهر من �أهم مظاهر التكافل االجتماعي ،وهذه الآيات وما يف معناها ت�ؤكد تلك الأخوة بني
امل�ؤمنني ،وتذكرهم مبنة الله عليهم �أن جعلهم �إخوة متحابني ،مت�آلفني متوادين.
والآية الأخرية تدل على �أن الأخوة والإميان قرينان متالزمان ،فال �أخوة �صادق ًة بال �إميان ،وال �إميان حقيقي ًا
بال �شعور بالأخوة وقيام بحقوقها ،فالت�آخي بني امل�ؤمنني وحمبة بع�ضهم لبع�ض �شرط ل�صحة الإميان وكماله
((( ينظر :التكافل االجتماعي يف الفقه الإ�سالمي للدكتور :عبدالله الطيار� ،ص27 :
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الواجب ،وهي من لوازم حمبة الله تعاىل ،كما قال ربنا �سبحانه�( :إمنا وليكم الله ور�سوله والذين �آمنوا الذين
يقيمون ال�صالة وي�ؤتون الزكاة وهم راكعون  ,ومن يتول الله ور�سوله والذين �آمنوا ف�إن حزب الله هم الغالبون)
[املائدة.]56 ،55 :
 -2قوله تعاىل( :وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على الإثم والعدوان)[املائدة]2 :
ففي هذه الآية �أمر �صريح بوجوب التعاون بني امل�ؤمنني على الرب والتقوى ،وفيها حترمي ملا ي�ضاد ذلك من
متعلق بحقوق الله �أو بحقوق الآدميني.
التعاون على الإثم والعدوان .والرب :ا�سم جامع لكل خري قويل �أو فعليٍ ،
والإثم� :ضد ذلك .فالله تعاىل ي�أمر عباده امل�ؤمنني ب�أن يتعاونوا على كل ما فيه خري لهم يف دينهم ودنياهم ،و�أن
يبتعدوا عن كل ما فيه �شر لهم و�ضرر عليهم يف دينهم ودنياهم.
وقد جمع بني الرب والتقوى ،لأن الرب �سبب لك�سب حمبة النا�س ،والتقوى �سبب لك�سب حمبة الله ،ومن �أحبه الله
(((
وعباده �سعد يف الدنيا ويف الآخرة.
قال العالمة ال�سعدي(« :وتعاونوا على الرب والتقوى) �أي :ليعن بع�ضكم بع�ض ًا على الرب .وهو :ا�سم جامع لكل ما
يحبه الله وير�ضاه ،من الأعمال الظاهرة والباطنة ،من حقوق الله وحقوق الآدميني.
والتقوى يف هذا املو�ضع :ا�سم جامع لرتك كل ما يكرهه الله ور�سوله ،من الأعمال الظاهرة والباطنة.
وكل خ�صلة من خ�صال اخلري امل�أمور بفعلها ..ف�إن العبد م�أمور بفعلها بنف�سه ،ومبعاونة غريه عليها من �إخوانه
كف نف�سه
امل�ؤمنني ،بكل قول يبعث عليها ،وين�شط لها ،وبكل فعل كذلك ...وكل مع�صية وظلم ،يجب على العبد ّ
(((
عنه ،ثم �إعانة غريه على تركه»
وللتعاون على الرب والتقوى �صور كثرية ،ووجوه متعددة :فالعامل يعني النا�س بعلمه ،والغني يعينهم مباله،
وال�شجاع ب�شجاعته ،والوجيه بجاهه و�شفاعته ،وكل يف جمال تخ�ص�صه ،ويف حدود طاقته وقدرته .وبهذا
ي�صبح امل�سلمون متعاونني متكاتفني ،ي�شد بع�ضهم �أزر بع�ض ،ويكمل بع�ضهم نق�ص بع�ض ،كما �أراد الله لهم �أن
(((
يكونوا
 -3قوله تعاىل( :فال اقتحم العقبة  ,وما �أدراك ما العقبة  ,فك رقبة � ,أو �إطعام يف يوم ذي م�سغبة  ,يتيم ًا ذا مقربة,
�أو م�سكين ًا ذا مرتبة  ,ثم كان من الذين �آمنوا وتوا�صوا بال�صرب وتوا�صوا باملرحمة � ,أولئك �أ�صحاب امليمنة)
[البلد]18-11 :
فهذه الآيات �صريحة فيما ينبغي �أن يكون عليه عباد الله من احلر�ص على نفع النا�س ،و�إي�صال اخلري �إليهم،
والن�صح لهم ،وال�شفقة عليهم ،والرحمة بهم ،وم�شاركتهم يف �آالمهم و�أحزانهم.
((( ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن  ،47/6وتف�سري ابن كثري  ،10/3وزاد امل�سري .277/2
((( تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان 453-452/1
((( ينظر :اجلامع لأحكام القر�آن 47/6
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يقول العالمة ال�شوكاين يف معر�ض تف�سريه لهذه الآيات« :العقبة يف الأ�صل ،هي الطريق التي يف اجلبل� ،سميت
بذلك ل�صعوبة �سلوكها .وهو مثل �ضربه �سبحانه ملجاهدة النف�س والهوى وال�شيطان يف �أعمال الرب ،فجعله
كالذي يتكلف �صعود العقبة.
وقوله (وما �أدراك ماالعقبة (�أيّ � :أي �شيء �أعلمك ما اقتحامها ؟ (فك رقبة ) �أي :هي �إعتاق رقبة ،وتخلي�صها من
�أ�سار الرق�( .أو �إطعام يف يوم ذي م�سغبة ) امل�سغبة :املجاعة( ،يتيم ًا ذا مقربة) �أي :قرابة (�أو م�سكين ًا ذا مرتبة )
�أي :ال �شيء له ،ك�أنه ل�صق بالرتاب لفقره( ،ثم كان من الذين �آمنوا) وفيه دليل على �أن هذه القرب �إمنا تنفع مع
الإميان ،وقيل املعنى� :أنه �أتى بهذه القرب لوجه الله( .وتوا�صوا بال�صرب)�أي� :أو�صى بع�ضهم بع�ض ًا بال�صرب على
طاعة الله ،وعن معا�صيه ،وعلى ما �أ�صابهم من الباليا وامل�صائب( .وتوا�صوا باملرحمة)�أي :بالرحمة على عباد
(((
الله ،ف�إنهم �إذا فعلوا ذلك رحموا اليتيم وامل�سكني ،وا�ستكرثوا من فعل اخلري بال�صدقة ونحوها»
 -4ما ورد من الآيات التي حتث على بذل املعروف للنا�س ،والإح�سان �إليهم مادي ًا ومعنوي ًا ،وهي كثرية جد ًا،
ومنها قوله تعاىل( :واعبدوا الله وال ت�شركوا به �شيئ ًا وبالوالدين �إح�سان ًا وبذي القربى واليتامى وامل�ساكني
واجلار ذي القربى واجلار اجلنب وال�صاحب باجلنب وابن ال�سبيل وما ملكت �أميانكم �إن الله اليحب من كان
خمتا ًال فخور ًا  ,الذين يبخلون وي�أمرون النا�س بالبخل ويكتمون ما �آتاهم الله من ف�ضله و�أعتدنا للكافرين عذاب ًا
مهين ًا)[الن�ساء ،] 37 ،36 :وقوله تعاىل( :لي�س الرب �أن تولوا وجوهكم قبل امل�شرق واملغرب ولكن الرب من
�آمن بالله واليوم الآخر واملالئكة والكتاب والنبيني و�آتى املال على حبه ذوي القربى واليتامى وامل�ساكني وابن
ال�سبيل وال�سائلني ويف الرقاب و�أقام ال�صالة و�آتى الزكاة واملوفون بعهدهم �إذا عاهدوا وال�صابرين يف الب�أ�ساء
وال�ضراء وحني الب�أ�س �أولئك الذين �صدقوا و�أولئك هم املتقون)[البقرة.]177 :
ثاني ًا :الأدلة من ال�سنة.
وهي كثرية جد ًا ،تكاد جتل عن احل�صر والع ّد ،و�أكتفي منها بثالثة �أحاديث فقط ،وهي �صريحة يف الداللة على
املراد:
1ـ قوله �صلى الله عليه و�سلم« :امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان ي�شد بع�ضه بع�ض ًا .ثم �شبك بني �أ�صابعه»

(((

جاء يف «دليل الفاحلني»((( نق ًال عن القرطبي �أنه قال« :هذا متثيل يفيد احل�ض على معاونة امل�ؤمن للم�ؤمن
ون�صرته ،و�أن ذلك �أمر مت�أكد البد منه ،ف�إن البناء اليتم وال حت�صل فائدته �إال ب�أن يكون بع�ضه مي�سك بع�ض ًا
ويق ّويه ،و�إن مل يكن ذلك انحلت �أجزا�ؤه وخرب بنا�ؤه .وكذا امل�ؤمن الي�ستقل ب�أمر دنياه ودينه �إال مبعاونة �أخيه
ومعا�ضدته ومنا�صرته ،ف�إن مل يكن ذلك عجز عن القيام بكل م�صاحله ،وعن مقاومة م�ضاده ،فحينئذ اليتم له
نظام دنيا وال دين ،ويلحق بالهالكني».
((( فتح القدير .445-444/5
((( تقدم تخريجه �ص:
((( .4/2
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2ـ قوله �صلى الله عليه و�سلم« :ترى امل�ؤمنني يف تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد �إذا ا�شتكى ع�ضو
(((
تداعى له �سائر ج�سده بال�سهر واحلمى»
3ـ قوله �صلى الله عليه و�سلم« :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه»

(((

قال النووي« :هذه الأحاديث �صريحة يف تعظيم حقوق امل�سلمني بع�ضهم على بع�ض ،وحثهم على الرتاحم
(((
واملالطفة والتعا�ضد يف غري �إثم وال مكروه»
ثالث ًا :الإجماع.
التكافل والتعاون والرتاحم بني امل�سلمني� ،أمر �أطبقت الأمة على م�شروعيته ،ومل يخالف يف ذلك �أحد من
امل�سلمني ،ال يف القدمي وال يف احلديث .بل هو من الإجماع العملي الذي تناقلته الأمة وطبقته يف واقع حياتها
جي ًال بعد جيل ،ومل تنفك عنه يف ع�صر من الع�صور.
و�إن كان هذا التكافل مبعناه ال�شامل يختلف من زمان �إىل زمان ،وهو يف القرون الأوىل املف�ضلة �أو�ضح منه
يف القرون التالية املت�أخرة ،ولكن الأمة مل تنفك عنه من حيث اجلملة حتى يف �أ�شد مراحل انحرافها ،و�أق�صى
(((()
درجات انحطاطها وبعدها عن دينها.
وال �أدل على هذا الإجماع ،من اتفاق ال�صحابة ر�ضوان الله عليهم على وجوب الت�آخي والتوادد بني امل�سلمني،
والقيام ب�إغاثة امللهوفني ،وتنفي�س كرب املكروبني ،ومد يد العون للفقراء واملحتاجني ،ورعاية الأيتام والأرامل
وامل�ساكني ،ومنا�صرة املظلومني وردع الظاملني� .إىل غري ذلك من �صور التكافل ،ووجوه التعاون والرتاحم.
و�أخبارهم و�آثارهم يف هذا الباب كثرية م�شهورة.
ولعل �أو�ضح مثال على ذلك ما حدث بعد الهجرة النبوية من م�ؤاخاة النبي �صلى الله عليه و�سلم بني املهاجرين
والأن�صار م�ؤاخا ًة و�صلت �إىل حد التوارث فيما بينهم ،ك�أنهم �إخوة يف الن�سب ،فكان املهاجري يرث �أخاه
الأن�صاري ،والعك�س ،حتى ن�سخ ذلك بقوله تعاىل( :و�أولوا الأرحام بع�ضهم �أوىل ببع�ض يف كتاب الله)[الأنفال:
 ،75والأحزاب ،]6 :ف�صاروا يتوارثون بالقرابة(((.
وكان الأن�صاري يبذل ماله بطواعية وطيب نف�س لأخيه املهاجري ،بل وي�ؤثره على نف�سه ،ولو كان به خ�صا�صة،
وقد مدحهم الله تعاىل بذلك يف قوله( :والذين تبو�ؤا الدار والإميان من قبلهم يحبون من هاجر �إليهم وال يجدون
يف �صدورهم حاجة مما �أوتوا وي�ؤثرون على �أنف�سهم ولو كان بهم خ�صا�صة ومن يوق �شح نف�سه ف�أولئك هم
((( تقدم تخريجه� ،ص .387 :وهذا لفظ البخاري.
((( �أخرجه البخاري يف ( كتاب الإميان ،باب من الإميان �أن يحب لأخيه مايحب لنف�سه ،حديث رقم ،) 21/1 ،13 :وم�سلم يف (كتاب الإميان ،باب الدليل على �أن من خ�صال
الإميان� :أن يحب لأخيه امل�سلم مايحب لنف�سه من اخلري ،حديث رقم.)68-67/1 ،45 :
((( �شرح النووي على �صحيح م�سلم 139/16
مدى بعيد ًا ،ال تزال الأمة الإ�سالمية �س ّباقة يف هذا امليدان ،والتكافل االجتماعي بني �أفرادها من �أهم ما مييز جمتمعاتها عن
أمة
((( ويف هذا الزمن الذي بلغ فيه انحراف ال
ً
املجتمعات غري الإ�سالمية.
((( ينظر :جمموع فتاوى ابن تيمية  ،99/11وتف�سري القر�آن العظيم  ،43/4واجلامع لأحكام القر�آن .124/14
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املفلحون)[احل�شر.]9 :
ويدل لهذا الإجماع �أي�ض ًا ما رواه الإمام �أحمد عن مالك بن �أو�س قال( :كان عمر يحلف على �أميان ثالث يقول:
أحق بهذا املال من �أحد ،وما �أنا ب�أحق به من �أحد .ووالله ما من امل�سلمني �أحد �إال وله يف هذا املال
والله ما �أح ٌد � ّ
ن�صيب� ،إال عبد ًا مملوك ًا ،ولكنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل ،وق َْ�سمنا من ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم:
فالرجل وبال�ؤه يف الإ�سالم ،والرجل و َق َدمه يف الإ�سالم ،والرجل وغَنا�ؤه يف الإ�سالم ،والرجل وحاجته.
((( (((
الراعي بجبل �صنعاء ّ
حظه من هذا املال وهو يرعى مكانه »
ووالله لئن بقيت لهم ،لي�أتني
َ

هكذا كان يقول عمر ر�ضي الله عنه من غري �أن ينكر عليه �أحد من ال�صحابة ر�ضي الله عنهم فكان هذا �إجماع ًا
(((
منهم.

بل لقد قال عمر بعدما �أغيث النا�س عام الرمادة وكان عام قحط وجدب �شديدين(((( :-والله لو �أن الله ما يفرجها
ما تركت ب�أهل بيت من امل�سلمني لهم �سعة �إال �أدخلت معهم �أعدادهم من الفقراء ،فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام
ً (((
على ما يقيم واحدا)
رابع ًا :املعقول.
�أما الدليل العقلي على م�شروعية التكافل ،فهو ما �سبق بيانه من �أهمية التكافل ،وا�ضطرار النا�س �إليه ،و�أن
�صالح �أمورهم ،وا�ستقامة �أحوالهم ،وحتقق �أمنهم و�سعادتهم متوقف على التعاون والتكافل فيما بينهم ،و�إال
ا�ستحالت حياتهم �إىل جحيم ال يطاق ،و�أنانية ال حتتمل ،و�أثرة تقطع حبال املودة وال�صلة بينهم ،فيح�صل التعادي
فيما بينهم ،وتنت�شر اجلرائم واملنكراتّ ،
ويحل ال�شقاق والنزاع واخل�صومات حمل الألفة واملحبة واملواالة .وهذا
(((
م�ؤذن بخراب املجتمع ،وت�صدع بنائه ،وتال�شي قوته ،وذهاب ريحه و�ضياع هيبته.
يقول ال�شيخ حممد �أبو زهرة« :والتكافل االجتماعي يف مغزاه وم�ؤداه� :أن يح�س كل واحد يف املجتمع ب�أن عليه
واجبات لهذا املجتمع يجب عليه �أدا�ؤها ،و�أنه �إن تقا�صر يف �أدائها ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل انهيار البناء عليه وعلى
غريه .و�أن للفرد حقوق ًا يف هذا املجتمع يجب على الق ّوامني عليه �أن يعطوا كل ذي حق حقه من غري تق�صري وال
((( قال ال�شوكاين يف «نيل الأوطار» " :334/9قوله ( وما �أنا �أحق به من �أحد ) فيه دليل على �أن الإمام ك�سائر النا�س ،ال ف�ضل له على غريه يف تقدمي وال توفري ن�صيب.
وقوله ( :لئن بقيت لأوتني الراعي ) فيه مبالغة ح�سنة ،لأن الراعي ال�ساكن يف جبل منقطع عن احلي يف مكان بعيد� ،إذا نال ن�صيبه ،فبالأوىل �أن يناله القريب من املتويل
للق�سمة ،ومن كان معروف ًا من النا�س وخمالط ًا لهم".
فكل �إن�سان يف ظل دولة الإ�سالم مكفول حقه ،ومق�ضية حاجته ،مهما بعد مكانه ،و�صغر �ش�أنه .وينظر مزيد بيان لهذا يف كتاب "م�شكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم" �ص.110 :
((( امل�سند بتحقيق �أحمد �شاكر يف (  .) 282-281/1قال �أحمد �شاكر� :إ�سناده �صحيح
((( ينظر :املجتمع املتكافل يف الإ�سالم �ص ،63 :والتكافل االجتماعي لعلوان� ،ص ،18 :والتكافل االجتماعي للطيار� ،ص.30 :
((( قال ابن كثري يف البداية والنهاية " :91-90/7كان يف عام الرمادة جدب ع ّم �أر�ض احلجاز ،وجاع النا�س جوع ًا �شديد ًا ،و�سميت عام الرمادة ،لأن الأر�ض ا�سودت من
قلة املطر حتى عاد لونها بيه ًا بالرماد .وقيل :لأنها ت�سفي الريح تراب ًا كالرماد .وميكن �أن تكون �سميت لكل منهما ،والله �أعلم ...وا�ستمر هذا احلال يف النا�س ت�سعة �أ�شهر ،ثم
حتول احلال �إىل اخل�صب والدعة" ثم نقل عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك �أنه قال" :كان عام الرمادة يف �آخر �سنة �سبع ع�شرة ،و�أول �سنة ثماين ع�شرة� ،أ�صاب املدينة
وما حولها جوع فهلك كثري من النا�س".
((( تاريخ عمر بن اخلطاب البن اجلوزي� ،ص.88 :
((( ينظر :املجتمع املتكافل يف الإ�سالم� ،ص.63 :
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�إهمال ،و�أن يدفع ال�ضرر عن ال�ضعفاء ،وي�سد خلل العاجزين ،و�أنه �إن مل يكن ذلك ت�آكلت لبنات البناء ،وال بد �أن
(((
يخ ّر منهار ًا بعد حني»
وهذا هو التكافل االجتماعي يف الإ�سالم الذي هو من �أكرب مظاهر امل�س�ؤولية االجتماعية ،املناطة بكل امل�سلمني
�أفراد ًا وم�ؤ�س�سات.
املطلب الرابع
�أنواع التكافل االجتماعي والعالقة بينها
تبني مما �سبق �أن التكافل االجتماعي نوعان :مادي ومعنوي.
والتكافل املعنوي هو� :إ�شباع احلاجات النف�سية والعاطفية لدى �أفراد املجتمع امل�سلم ،و�إ�شاعة الثقة والطم�أنينة
يف نفو�سهم ،ون�شر املحبة يف قلوبهم .وذلك بتحقيق الأخوة الإ�سالمية ال�صادقة والقيام بحقوقها ومقت�ضياتها.
والتكافل املادي هو :التزام الدولة والقادرين يف املجتمع بكفاية املحتاجني مادي ًا.
وذلك ب�سد حاجات الفقراء واملعوزين ،وم�ساعدة العاجزين ،و�إغاثة امللهوفني ،و�إ�شباع اجلائعني ،وتفريج
كرب املكروبني ،وكفالة اليتامى والأرامل وامل�ساكني ،و�إيواء املنقطعني و�أبناء ال�سبيل ،و�إعالة الأهل والقرابة،
وامل�ساهمة العملية يف �إقامة امل�صالح العامة� .إىل غري ذلك من �صور التكافل املادي ،الفردي واجلماعي .وهذا
التكافل كما نُ�ص عليه يف التعريف يقوم به جهتان:
اجلهة الأوىل :هي الدولة ممثلة ببيت املال ،فهي ملزمة ب�ضمان حد الكفاية((( لكل مواطن فيها ،متى عجز عن
توفري ذلك لنف�سه ب�سبب فقر �أو مر�ض �أو عجز �أو �شيخوخة �أو غري ذلك.
وهذا هو ما ي�سمى يف الع�صر احلا�ضر بال�ضمان االجتماعي.
اجلهة الثانية :هم عامة امل�سلمني� ،أفراد ًا وم�ؤ�س�سات ،وذلك بكفالة بع�ضهم لبع�ض ،بح�سب احلاجة والقدرة،
(((
ومن خالل الو�سائل التي �شرعها الإ�سالم لتحقيق هذا التكافل.
والعالقة بني التكافل املادي واملعنوي وثيقة جد ًا ،فكل منهما مرتبط بالآخر ومكمل له ،وذلك �أن التكافل املعنوي
هو �أ�سا�س التكافل املادي ،والدافع �إليه ،فلي�س التكافل املادي ت�شريع ًا مفرو�ض ًا على القادرين ،ال يجد يف ذواتهم
جتاوب ًا نف�سي ًا ،واندفاع ًا ذاتي ًا ،بل هو ثمرة طبيعية ،ونتيجة تلقائية ،و�أثر �إيجابي لتلك الروابط الروحية ،واملعاين
الإن�سانية النبيلة التي تنبع من ذوات الأفراد ،وت�شعرهم بواجبهم جتاه �إخوانهم ،وعظيم حقهم عليهم ،في�سعون
بطيب نف�س ،وان�شراح �صدر لق�ضاء حاجاتهم ،و�س ّد خالتهم ،وتفريج كرباتهم ،و�إغاثة لهفاتهم ،والتي�سري على
مع�سرهم ،و�إعانة عاجزهم ،وتوفري جميع حوائجهم املادية ،من غذاء وك�ساء ودواء وم�أوى.
((( التكافل االجتماعي لأبي زهرة� ،ص.7 :
((( ال ح ّد الكفاف ،وذلك بكفالة امل�ستوى الالئق ملعي�شة كل فرد� .أي �أنه لي�س ملجرد �إبقاء احلياة ،بل لكي تكون هذه احلياة كرمية الئقة.
((( ينظر :الإ�سالم وال�ضمان االجتماعي� ،ص ،36 ،34 :وم�شكلة الفقر و�سبل عالجها يف �ضوء الإ�سالم  ،307/1والإ�سالم عقيدة و�شريعة� ،ص.436 :
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فالتكافل املادي ،حق من حقوق الأخوة الدينية التي يتميز بها �أفراد املجتمع امل�سلم ،وهو نتيجة طبيعية لتلك
امل�شاعر التي يكنها بع�ضهم لبع�ض ،والتي عرب عنها النبي �صلى الله عليه و�سلم بقوله« :مثل امل�ؤمنني يف توادهم
وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد الواحد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى»(((وقوله:
«امل�سلم �أخو امل�سلم ال يظلمه وال ي�سلمه وال يخذله»((( فهو ال ي�سلمه ال لعدو وال ملر�ض وال جلوع ،وال يخذله يف �أي
موطن يحتاج فيه ن�صرته و�إعانته.
يقول الدكتور فتحي الدريني« :ولذا و�ضع الإ�سالم �إىل جانب الت�شريعات وامل�ؤيدات التي ت�ضمن حتقيق التكافل
عن طريق قيام الأفراد بواجباتهم ،التوجيهات الدينية التي تخاطب �ضمري الفرد ،وتثري �أنبل امل�شاعر الإن�سانية
فيه ،ليقبل على التكافل مدفوع ًا ب�إميانه به .فالتكافل االجتماعي يف الإ�سالم يجب �أن ينبع من ذوات الأفراد،
(((
�شعور ًا نف�سي ًا �أو ًال� ،أو ترابط ًا روحي ًا عميق ًا مدرك ًا ،قبل �أن يرتجم �إىل �آثار �إيجابية ظاهرة»
ويقول �سيد قطب« :لن تتحقق عدالة اجتماعية كاملة ،ولن ي�ضمن لها التنفيذ والبقاء ،ما مل ت�ستند �إىل �شعور
نف�سي باطن با�ستحقاق الفرد لها ،وبحاجة اجلماعة �إليها ،وبعقيدة يف �أنها ت�ؤدي �إىل طاعة الله و�إىل واقع
�إن�ساين �أ�سمى ...ولن ي�ستحقها الفرد بالت�شريع ،قبل �أن ي�ستحقها بال�شعور ،وبالقدرة العملية على ا�ستدامة هذا
ال�شعور ،ولن حتافظ اجلماعة على الت�شريع �إن وجد� ،إال وهناك عقيدة ت�ؤيده من الداخل ،و�إمكانيات عملية ت�ؤيده
من اخلارج ..وهذا مانظر �إليه الإ�سالم يف توجيهاته وت�شريعاته جميع ًا ...فالتوجيه الوجداين يف هذا الدين هو
(((
اجلزء املكمل للتكليف املفرو�ض فيه ،ثم هو الكفيل بتنفيذ هذا التكليف عن طواعية ور�ضى و�إقبال»
املطلب اخلام�س
و�سائل حتقيق التكافل املادي
وفيه ثالث م�سائل:
امل�س�ألة الأوىل :الزكاة.
امل�س�ألة الثانية :ال�صدقات.
امل�س�ألة الثالثة :الأوقاف.
امل�س�ألة الأوىل
الزكـاة
وفيها ثالثة فروع:
((( تقدم تخريجه
((( تقدم تخريجه
((( التكافل االجتماعي يف الإ�سالم ،بحث ن�شر يف جملة «ح�ضارة الإ�سالم» عدد ،4-3 :عام � ،1387ص.42 :
((( العدالة االجتماعية يف الإ�سالم� ،ص .63 ،32 :وانظر كتابه الآخر «درا�سات �إ�سالمية» �ص.61-51 :
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الفرع الأول :تعريف الزكاة.
الفرع الثاين :الزكاة حق مل�ستحقيها ال منة فيها وال �أذى.
الفرع الثالث� :أثر الزكاة يف حتقيق التكافل االجتماعي.
الفرع الأول :تعريف الزكاة
وفيه �أمران:
الأمر الأول :تعريف الزكاة يف اللغة.
الأمر الثاين :تعريف الزكاة يف اال�صطالح.
الأمر الأول :تعريف الزكاة يف اللغة
فالن� ،أي �صلحّ ،
وزكى ال�شيء� ،أي
الزكاة لغة م�صدر زكا ،يزكو ،ز ُُكو ًا ،وزكا ًء ،وزكاةً� ،إذا منا وزاد .وزكا ٌ
�أ�صلحه وطهرهّ ،
وزكى نف�سه� ،أي مدحها .فالزكاة هي الربكة والنماء والطهارة وال�صالح (((.جاء يف ل�سان
(((
العرب« :و�أ�صل الزكاة يف اللغة :الطهارة والنماء والربكة واملدح .وكله قد ا�ستعمل يف القر�آن واحلديث»
الأمر الثاين :تعريف الزكاة يف اال�صطالح
الزكاة يف اال�صطالح :حق واجب يف مال خم�صو�ص ،لطائفة خم�صو�صة ،يف وقت خم�صو�ص.

(((

و�سميت الزكاة بهذا اال�سم ،لأنها تزيد يف املال الذي �أخرجت منه ،وتباركه ،وتوفره يف املعنى ،وتقيه الآفات(((،
كما �أنها تزكي نف�س �صاحبها وتطهرها من الذنوب ،ومن �أدران ال�شح والبخل.
قال ابن تيمية« :نف�س املت�صدق تزكو ،وماله يزكو :يطهر ويزيد يف املعنى»

(((

وجاء يف «طلبة الطلبة»(((« :و�سميت الزكاة زكاة ،لأنه يزكو بها املال بالربكة ،ويطهر بها املرء باملغفرة»
ولي�س النماء والطهارة مق�صورين على املال �أو �صاحب املال ،بل هما متعديان �إىل �آخذ املال.
جاء يف «املطلع»((( نق ًال عن الأزهري�« :سميت زكاة ،لأنها تزكي الفقراء� ،أي :تنميهم ،وقوله تعاىل( :تطهرهم
وتزكيهم بها) �أي :تطهر املخرجني ،وتزكي الفقراء».
((( ينظر :املعجم الو�سيط� ،ص.396 :
((( ل�سان العرب .358/14
((( الرو�ض املربع مع حا�شيته البن قا�سم  .164/3وقريب منه ما جاء يف «املطلع» �ص ،122 :حيث قال :وهي يف ال�شرع :ا�سم ملخرج خم�صو�ص ،ب�أو�صاف خم�صو�صة،
من مال خم�صو�ص ،لطائفة خم�صو�صة .وقد ذكر هذا التعريف بعينه الإمام النووي يف املجموع .325/5
((( املجموع .325/5
((( جمموع فتاوى ابن تيمية  .8/25وانظر نحو ًا من هذا يف «مواهب اجلليل» .255/2
((( �ص .39 :وانظر مثله يف�« :أني�س الفقهاء» �ص.131 :
((( �ص.122 :
134

امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

قال القر�ضاوي« :هي لفتة جميلة �إىل �أن الزكاة حتقق منو ًا مادي ًا ونف�سي ًا للفقري �أي�ض ًا ،بجانب حتقيقها لنماء
(((
الغني :نف�سه وماله»
الفرع الثاين :الزكاة حق مل�ستحقيها ال منة فيها وال �أذى.
الزكاة ركن من �أركان الإ�سالم ،و�شعرية من �شعائره العظام ،قد جعلها الله حق ًا يف �أموال املو�سرين للمحتاجني
ومل�صالح امل�سلمني ،ف�أهل الزكاة �إما �أن يعطوا حلاجتهم� ،أو حلاجة املجتمع �إليهم وقيامهم مب�صلحة من م�صاحله،
ولقد عني الإ�سالم عناية خا�صة بتحديد م�صارف الزكاة ،وح�سم الله الأمر يف هذه الق�ضية ب�آية قاطعة جامعة،
فقال تعاىل�( :إمنا ال�صدقات للفقراء وامل�ساكني والعاملني عليها وامل�ؤلفة قلوبهم ويف الرقاب والغارمني ويف
�سبيل الله وابن ال�سبيل فري�ضة من الله والله عليم حكيم)[التوبة.]60:
فلم يرتك الله تبارك وتعاىل �أمر ق�سمتها �إىل اجتهاد احلاكم وهواه ،الذي قد ي�سخرها مل�صاحله ،في�شبع بها طمعه
ونهمته ،ويحابي بها ع�شريته وقرابته ،وينفع بها ح�شمه وحا�شيته.
كما مل يرتكها �إىل اجتهاد �أ�صحاب الأموال و�أنظارهم القا�صرة ،حيث يجاملون بها القرابة والأ�صحاب� ،أو
يجعلونها يف بع�ض م�صالح الأمة ،ويهملون بقيتها ،ورمبا كانت �أهم مما �صرفوه فيها.
وبهذه الآية اجلامعة ،وما ت�ضمنته من بيان وا�ضح �صريح ،حتددت م�صارف الزكاة ،وعرف امل�ستحق لها من
عدمه ،وقطع الطريق على �أهواء املت�سلطني ،ومطامع الطامعني ،وذوي النفو�س الدنيئة الذين ال يتورعون عن �أن
متتد �أيديهم �إىل ما لي�س لهم ،و�أن يزاحموا امل�ستحقني فيما هو حق خال�ص لهم.
وبهذا تت�ضح احلكمة العظيمة من حتديد م�صارف الزكاة� ،إذ لي�س املهم جمع الأموال وجبايتها ،فقد جتمعها
(((
الدولة بطرق كثرية ،وو�سائل �شتى ،ولكن املهم هو �أين ت�صرف هذه الأموال بعد جمعها وحت�صيلها؟
يقول الدكتور القر�ضاوي« :فهنا قد مييل امليزان ،وتلعب الأهواء ،وي�أخذ املال من ال ي�ستحقه ،ويحرم منه من
ي�ستحقه ،فال عجب بعد ذلك �أن يهتم القر�آن بهذا الأمر ،وال يدعه جمم ًال ،كما ترك �أ�شياء كثرية �أخرى من الزكاة
لل�سنة تب ّينها وتف�صلها.
ّ
لقد عرف التاريخ املايل �ألوان ًا كثرية من ال�ضرائب قبل الإ�سالم ،كانت جتبى من طوائف ال�شعب املختلفة،
طوع ًا �أو كره ًا ،ثم جتمع يف خزانات الأباطرة وامللوك ،لتنفق على �أ�شخا�صهم و�أقاربهم و�أعوانهم ،يف كل ما
يزيد �أ ّبهتهم ومتعتهم ،ويظهر عظمتهم و�سلطانهم� ،ضاربني عر�ض احلائط بكل ما حتتاجه فئات ال�شعب العاملة
وال�ضعيفة من الفقراء وامل�ساكني.
وجه عنايته الأوىل �إىل تلك الفئات املحتاجة ،وجعل لهم الن�صيب الأوفر يف �أموال الزكاة
فلما جاء الإ�سالم ّ
خا�صة ،ويف موارد الدولة عامة .وكان هذا االجتاه االجتماعي الر�شيد �سبق ًا بعيد ًا يف عامل املالية وال�ضرائب
((( فقه الزكاة .38/1
((( ينظر :فقه الزكاة  ،543-542/2والزكاة وتطبيقاتها املعا�صرة �ص.112 :
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والإنفاق احلكومي ،مل تعرفه الإن�سانية �إال بعد قرون طويلة»

(((

وقد جعل الله �إيتاء الزكاة امتثا ًال لأمره ،وابتغا ًء ملر�ضاته ،عبادة من �أجل العبادات ،وقربة ينال بها �صاحبها �أرفع
الدرجات ،وجعل �إخراجها �سبب ًا حلفظ املال وبركته ،ومنائه وزيادته.
كما جعله �سبب ًا حلفظ �صاحبها ،وزكاة نف�سه ،وطهارتها من �أو�ضار الذنوب واملعا�صي ،و�أدران ال�شح والبخل،
فكان تكليفه بالزكاة نعمة عظيمة عليه ،وم�صلحة ظاهرة يعود نفعها �إليه ،يف عاجل �أمره و�آجله ،ويف دنياه
و�آخرته.
ولهذا ف�إنه يخرج الزكاة بنف�س را�ضية ،و�صدر من�شرح ،ويدفعها �إىل م�ستحقيها ،وهو مغتبط م�سرور ،ي�شعر
�أنها حق لهم ،و�أن لهم ف�ض ًال عليه ،حيث تقبلوها منه ،و�أعانوه على تزكية نف�سه وماله.
هذا هو �شعور امل�ؤمن ال�صادق ،وهو يدفع الزكاة.
�أما الفقري الذي تدفع �إليه الزكاة ،ف�إنه ي�أخذها وهو مرفوع الر�أ�س ،عزيز النف�س ،موفور الكرامة ،لأنه �إمنا
ي�أخذ حقه الذي كفله ال�شارع له ،ون�صيبه الذي �ألزم الأغنياء بدفعه �إليه .كما قال تعاىل( :والذين يف �أموالهم حق
معلوم ,لل�سائل واملحروم)[املعارج.]25 ،24:
فالفقري ي�شعر �أنه ع�ضو حي يف املجتمع ،له قيمته وقدره ،ومكانته واعتباره ،و�أن جمتمعه يهتم به ويرعاه،
من فيها وال �أذى.
ويعرتف بحقوقه عليه ،ويقدم له ما يحتاجه يف �صورة كرمية ،ال ّ
وقد حذر الله تعاىل من �إهانة الفقري ،والنيل من عزته ،وجرح كرامته مبا يفهم منه اال�ستعالء عليه ،واالمتنان
(((
مبا يدفع �إليه.
فقال جل وعال( :الذين ينفقون �أموالهم يف �سبيل الله ثم ال يتبعون ما �أنفقوا من ًا وال �أذى لهم �أجرهم عند ربهم
وال خوف عليهم والهم يحزنون ٌ ,
معروف ومغفرة خري من �صدقة يتبعها �أذى والله غني حليم  ,يا�أيها الذين
قول
ٌ
�آمنوا ال تبطلوا �صدقاتكم باملن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء النا�س وال ي�ؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل
�صفوان عليه تراب ف�أ�صابه وابل فرتكه �صلد ًا ال يقدرون على �شيء مما ك�سبوا والله ال يهدي القوم الكافرين)
[البقرة.]264-262 :
الفرع الثالث� :أثر الزكاة يف حتقيق التكافل االجتماعي.
لقد فر�ض الله الزكاة حلكم جليلة ،و�أهداف �سامية نبيلة ،منها ما يعود على الفرد� ،سواء كان معطي ًا للزكاة �أم
�آخذ ًا لها .ومنها مايعود على املجتمع بحفظ �أمنه ،وحتقيق م�صاحله ،وحل م�شاكله.
والغر�ض الأكرب ،واحلكمة العظمى من فر�ض الزكاة بعد حتقيق العبودية لله هو حتقيق التكافل االجتماعي
((( فقة الزكاة .543/2
((( ينظر :فقة الزكاة  ،875/2والعدالة االجتماعية يف الإ�سالم �ص.73 :
136

امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

بنوعيه :املعنوي ،واملادي.
�أما حتقيقها للتكافل املعنوي فمن عدة وجوه �أهمها:
� -1أن دفع الزكاة مل�ستحقيها� ،سبب لت�أليف القلوب ،وت�أني�س النفو�س ،و�إ�شاعة جو من التعاطف والرتاحم،
واالحرتام املتبادل بني �أفراد املجتمع.
� -2أنها �سبب لتحقيق التعارف والتوا�صل بني امل�ؤمنني ،وت�أكيد الأخوة واملحبة بينهم.
ولي�س �شيء �أجلب ملحبة النا�س ،وك�سب مودتهم من الإح�سان �إليهم ،ومد يد العون لهم ،و�إ�سداء املعروف �إليهم،
وال�سعي يف م�صاحلهم ،والتخفيف من �آالمهم.
ويف احلكمة (جبلت القلوب على حب من �أح�سن �إليها ،وبغ�ض من �أ�ساء �إليها)

(((

وقد �صدق القائل(((:
�أح�سن �إىل النا�س ت�ستعبد قلوبهم

إن�سان �إح�سان
فطاملا ا�ستعبد ال َ

� -3أنها �سبب لتنمية الروح االجتماعية بني �أفراد املجتمع .حيث ي�شعر دافع الزكاة بع�ضويته الكاملة يف اجلماعة،
وتفاعله معها ،وم�شاركته يف حتقيق م�صاحلها ،وحل م�شاكلها ،والنهو�ض بها .فتنمو �شخ�صيته ،وتزكو نف�سه،
وين�شرح �صدره ،ويرتفع كيانه املعنوي ،وي�شعر ب�سعادة غامرة وهو يوا�سي �إخوانه ،ويقوم بواجبه جتاه جمتمعه.
كما ي�شعر �آخذ الزكاة ،بقيمته وقدره ،و�أنه لي�س �شيئ ًا �ضائع ًا ،وال كم ًا مهم ًال ،و�إمنا هو يف جمتمع كرمي يعنى به
ويرعاه ،وي�أخذ بيده ،ويعينه على نوائب الدهر.
فيحمله ذلك على حمبة جمتمعه ،والتفاعل معه ،ويبقى قلبه �سليم ًا ،خالي ًا من احلقد واحل�سد ،مقدر ًا لإخوانه
الأغنياء ،معرتف ًا بف�ضلهم وبذلهم ،داعي ًا لهم بالربكة والتوفيق و�سعة الرزق.
فالزكاة ت�ستل �سخائم الفقراء ،وتزكي نفو�سهم من ال�ضغينة والبغ�ضاء ،واحل�سد لأهل املال والرثاء ،بل جتعل
الفقري يدعو لهم بالربكة والزيادة والنماء .وبهذا يتحول املجتمع �إىل �أ�سرة واحدة ،جتللها املحبة والوفاء،
وي�سودها التعاون والإخاء.
� -4أنها �سبب لإ�شاعة الأمن والطم�أنينة .فهي �أمان للآخذ واملعطي ،واملجتمع بعامة.
�أما الآخذ ف�إن له يف �أموال الزكاة مايغنيه ،ويجعله �آمن ًا مطمئن ًا� ،شجاع ًا عزيز ًا ،يواجه امل�ستقبل بنف�س را�ضية،
وعزمية ثابتة.
((( وقد روي هذا القول عن ابن م�سعود ر�ضي الله عنه مرفوع ًا �إىل النبي �صلى الله عليه و�سلم وموقوف ًا على ابن م�سعود .ولكن قال ال�سخاوي يف «املقا�صد احل�سنة»
�ص :172:وهو باطل مرفوع ًا وموقوف ًا .وقال ابن الديبع ال�شيباين يف «متييز الطيب من اخلبيث» �ص" :64 :يروى مرفوع ًا وموقوف ًا عن ابن م�سعود ،وهو باطل من
الوجهني" .ولكنه و�إن كان باط ًال ثبوت ًا ،ف�إنه �صحيح دالل ًة ومعنى.
((( هو �أبو الفتح الب�ستي .ينظر :من القائل .208/2
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و�أما املعطي ف�إنه مطمئن �إىل م�ستقبله ،واثق من عون الله له ،وحفظه ملاله ،ووقايته من الآفات ،و�أنه �إن قدر الله
غري ذلك ،وعدت عليه عوادي الزمان ،واجتاحته �صروف الليايل والأيام ،و�أ�صبح فقري ًا بعد الغنى ،ف�إن له يف
مال �إخوانه ماهو كفيل بجرب خلته ،و�سد حاجته ،في�شعر �أن قوة �إخوانه قوة له �إذا �ضعف ،وغناهم مدد له �إذا
�أع�سر.
و�أما املجتمع ،ف�إن الزكاة �سبب لتما�سكه وت�آلفه ،وت�ضامنه وتكافله ،ووقايته من رياح التفكك والت�صرم،
و�أعا�صري الظلم واجلرائم.
و�أما حتقيقها للتكافل املادي ،فهو �أظهر من �أن يذكر ،وهو املق�صود الأ�صلي من �شرعيتها ،ف�إن الله تعاىل �إمنا
(((
�شرع الزكاة موا�ساة للفقراء واملحتاجني ،وقيام ًا مب�صالح امل�سلمني.
والزكاة لي�ست مورد ًا قلي ًال �أو �ضئي ًال ،بل هي الع�شر �أو ن�صف الع�شر من الرثوة الزراعية من احلبوب والثمار.
وهي ربع الع�شر من الأثمان ،والرثوة التجارية ،والرثوة املعدنية .وهي نحو هذا املقدار من الرثوة احليوانية.
ويعطى املحتاجون من الفقراء ،وامل�ساكني ،والرقاب ،و�أبناء ال�سبيل ما يكفيهم ،وي�سد حاجتهم.
و�أما من يعطى لقيامه مب�صلحة من م�صالح امل�سلمني من العاملني على الزكاة ،وامل�ؤلفة قلوبهم ،والغارمني لإ�صالح
ذات البني ،والغزاة يف �سبيل الله ،ف�إنه ي�أخذ قدر ما يكايفء عمله ،ويعينه على القيام بتلك امل�صلحة.
وبهذا تكون الزكاة �أول ت�شريع منظم لتحقيق التكافل املادي� ،أو ما ي�سمى بال�ضمان االجتماعي ،الذي ال يعتمد
على التربعات الفردية الوقتية ،بل يقوم على م�ساعدات حكومية دورية منتظمة ،غايتها حتقيق الكفاية لكل
حمتاج :الكفاية يف املطعم وامللب�س وامل�سكن ،و�سائر احلاجات ،مبا يكفل له ولعائلته م�ستوى معي�شي ًا مالئم ًا من
(((
غري �إ�سراف وال تقتري.
ولو �أن �أن �أهل الأموال جميعهم �أخرجوا زكاة �أموالهم ،و�صرفوها مل�ستحقيها ،ملا بقي يف امل�سلمني فقري .وما
احتاج فقري �إال مبا منع غني ،قال علي بن �أبي طالب ر�ضي الله عنه�« :إن الله تعاىل فر�ض على الأغنياء يف �أموالهم
وحق على الله تعاىل �أن يحا�سبهم يوم
وجهدوا ،فبمنع الأغنياءٌ ،
بقدر ما يكفي فقراءهم ،ف�إن جاعوا �أو عروا ُ
(((
القيامة ،ويعذبهم عليه»
وقال حممد ر�شيد ر�ضا« :ولو �أقام امل�سلمون هذا الركن من دينهم ملا وجد فيهم بعد �أن كرثهم الله ،وو�سع
((( قال ابن القيم يف زاد املعاد " :9/2والرب �سبحانه توىل قَ�سم ال�صدقة بنف�سه ،وجز�أها ثمانية �أجزاء ،يجمعها �صنفان من النا�س� .أحدهما :من ي�أخذ حلاجة ،في�أخذ بح�سب
�شدة احلاجة و�ضعفها ،وكرثتها وقلتها ،وهم الفقراء وامل�ساكني ،ويف الرقاب ،وابن ال�سبيل.
والثاين :من ي�أخذ ملنفعته (يعني لنفعه للم�سلمني) ،وهم العاملون عليها ،وامل�ؤلفة قلوبهم ،والغارمون لإ�صالح ذات البني ،والغزاة يف �سبيل الله .ف�إن مل يكن الآخذ حمتاج ًا،
وال فيه منفعة للم�سلمني ،فال �سهم له يف الزكاة" ،وقال ابن تيمية يف "ال�سيا�سة ال�شرعية" �ص " :76العطاء ،يكون بح�سب منفعة الرجل ،وبح�سب حاجته ،يف مال امل�صالح،
ويف ال�صدقات �أي�ض ًا".
((( ملزيد من البيان حول �أ�سبقية الزكاة لتحقيق ال�ضمان االجتماعي ،ينظر :م�شكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم للقر�ضاوي �ص ،105 :وفقه الزكاة للقر�ضاوي ،881/2
وي�س�ألونك يف الدين واحلياة لأحمد ال�شربا�صي .659-655/6
((( رواه ابن حزم يف املحلى .158/6
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عليهم يف الرزق فقري مدقع ،وال ذو غرم مفجع .ولكن �أكرثهم تركوا هذه الفري�ضة ،فجنوا على دينهم و�أمتهم،
(((
ف�صاروا �أ�سو�أ من جميع الأمم حا ًال يف م�صاحلهم املالية وال�سيا�سية»
وكما �أن الزكاة حتقق التكافل املادي ،عن طريق دفعها مل�ستحقيها من الفقراء وغريهم ،ف�إنها حتقق هذا التكافل
من جهة �أخرى التقل �أهمية ،وهي �أن الزكاة �سبب لتن�شيط احلركة التجارية ،وذلك بتحريك الأموال وتداولها
وا�ستثمارها ،حيث يعلم مالكها �أنه �إن مل ي�ستثمرها ،وي�سعى لت�شغيلها وتنميتها ،ف�سوف ت�أكلها الزكاة ،وتقتطع
جزء ًا منها يف كل عام.
وبذلك �صارت الزكاة باعثة لهمم �أ�صحاب الأموال ،لكي ي�ستثمروها وينموها ،ومن ثم ينتع�ش االقت�صاد ،وتن�شط
احلركة التجارية ،ويكرث الإنتاج ،وتفتح جماالت رحبة للعمل والك�سب ،فتنح�سر البطالة ،وتتوفر فر�ص العمل،
وي�ستغني القادرون على العمل مبا يك�سبونه بجهودهم وكد �أميانهم.
كما �أنها �إذا زادت �أموال الأغنياء ،زادت ن�سبة الزكاة فيها ،فينتفع بذلك �أهل الزكاة وامل�ستحقون لها.
وهذا كله من حِ كم �إيجاب الزكاة يف النقود ،حيث ينتفع الآخذ واملعطي ،ويح�صل التكافل والت�ضامن بني �أفراد
املجمتع.
يقول الدكتور يو�سف القر�ضاوي�« :إن مهمة النقود �أن تتحرك وتتداول ،في�ستفيد من ورائها كل الذين
يتداولونها ،و�أما اكتنازها وحب�سها ،في�ؤدي �إىل ك�ساد الأعمال ،وانت�شار البطالة ،وركود الأ�سواق ،وانكما�ش
احلركة االقت�صادية ب�صفة عامة.
ومن هنا كان �إيجاب الزكاة ّ
كل حول فيما بلغ ن�صاب ًا من ر�أ�س املال النقدي �سواء ث ّمره �صاحبه �أم مل يثمره هو
�أمثل خطة عملية للق�ضاء على حب�س النقود واكتنازها .ذلك الداء الوبيل الذي حار علماء االقت�صاد يف عالجه،
حتى اقرتح بع�ضهم �أن تكون النقود غري قابلة لالكتناز ب�أن يحدد لها تاريخ �إ�صدار ،ومن ثم تفقد قيمتها بعد
م�ضي مدة معينة من الزمن ،فتبطل �صالحيتها لالدخار والكنز .وت�سمى هذه العملة املقرتحة « النقود الذائبة “.
وقام بع�ض رجال الغرب االقت�صاديني بتنفيذ فكرة �أخرى ،هي فر�ض ر�سم «دمغة» �شهرية على كل ورقة نقدية
حتى يحاول كل من يحوزها يف يده التخل�ص منها قبل نهاية ال�شهر ،ليدفع الر�سم غريه .وهذا ي�ؤدي �إىل ن�شاط
التبادل ،وات�ساع حركة التداول ،وانتعا�ش االقت�صاد بوجه عام.
وهذه الو�سائل ما اقرتح منها وما نفّذ فع ًال تالب�سها �صعوبات وتعقيدات كثرية ،ولكنها على �أية حال ،ت�ؤيد وجهة
النظر الإ�سالمية يف النقود ،ومقاومة اكتنازها بطريقة �أب�سط و�أي�سر من تلك الطرق ،وهي فر�ض اثنني ون�صف
باملائة عليها �سنوي ًا ،مما يحفز الإن�سان حفز ًا �إىل تنميتها وا�ستغاللها ،حتى تنمى بالفعل ،وتد ّر دخ ًال منتظم ًا،
(((
و�إال �أكلتها الزكاة مبرور الأيام»
((( تف�سري املنار .443/10
((( فقه الزكاة  .243-242/1وانظر ملزيد من البيان حول �أهداف الزكاة و�آثارها يف حياة الفرد واملجتمع :فقه الزكاة للقر�ضاوي  851/2فما بعدها ،والزكاة وتطبيقاتها
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امل�س�ألة الثانية
ال�صدقـات
وفيها فرعان:
الفرع الأول :املراد بال�صدقات.
الفرع الثاين :م�شروعيتها وف�ضلها.
الفرع الأول :املراد بال�صدقات.
ال�صدقات :جمع �صدقة ،وهي تطلق على ال�صدقة الواجبة �أي :الزكاة ،وعلى ال�صدقة امل�ستحبة ،وهي ما �سوى
(((
الزكاة من ال�صدقات.
وقد تكرر كثري ًا يف الكتاب وال�سنة �إطالق ال�صدقة على الزكاة .بل قال القرطبي« :وال�صدقة متى �أطلقت يف
القر�آن ،فهي �صدقة الفر�ض»((( ،وقال« :وهي م�أخوذة من ال�صدق� ،إذ هي دليل على �صحة �إميانه ،و�صدق باطنه
(((
مع ظاهره ،و�أنه لي�س من املنافقني»
وقال الراغب الأ�صفهاين« :ال�صدقة :ما يخرجه الإن�سان من ماله على وجه القربة ،كالزكاة .لكن ال�صدقة يف
الأ�صل تقال للمتط ّوع به ،والزكاة للواجب .وقد ي�سمى الواجب �صدقة �إذا حترى �صاحبها ال�صدق يف فعله .قال
تعاىل( :خذ من �أموالهم �صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)[التوبة ]104 :وقال�( :إمنا ال�صدقات للفقراء)[التوبة:
(((
»]60
وقد �سبق الكالم عن ال�صدقة الواجبة ،وهي الزكاة((( ،والبحث الآن عن �صدقة التطوع.
وميكن تعريفها بناء على ما �سبق ب�أنها هي :املال الذي يدفعه امل�سلم تطوع ًا ،طلب ًا للثواب من الله.

(((

الفرع الثاين :م�شروعية ال�صدقة وف�ضلها.
لقد عمل الإ�سالم على تهذيب نفو�س امل�ؤمنني ،وتزكيتها من ال�شح والبخل ،والأثرة والأنانية ،وتربيتها على البذل
املعا�صرة للطيار �ص ،39-38 ،30-23 :وحما�سبة الزكاة حل�سن �شحاته �ص 40 :فما بعدها ،والإنفاق العام يف الإ�سالم لإبراهيم ف�ؤاد �ص ،191-151 :والنظام االقت�صادي
يف الإ�سالم :مبادئه و�أهدافه ،لفتحي �أحمد ،و�أحمد الع�سال �ص ،117-112 :واجلمل يف زكاة العمل لأبي بكر اجلزائري �ص.5-4 :
((( ينظر :فتح القدير .372/2
((( اجلامع لأحكام القر�آن .168/8
((( اجلامع لأحكام القر�آن .249/8
((( املفردات يف غريب القر�آن �ص.278 :
((( وكما تطلق ال�صدقة على ال�صدقة الواجبة وامل�ستحبة ،فكذلك الزكاة �أي�ضا .فقد نقل ابن حجر يف الفتح  262/3عن ابن العربي �أنه قال :تطلق الزكاة على ال�صدقة الواجبة
واملندوبة والنفقة واحلق والعفو .بل لقد قال املاوردي يف “ الأحكام ال�سلطانية “ �ص" :145 :ال�صدقة زكاة ،والزكاة �صدقة .يفرتق اال�سم ،ويتفق امل�سمى" .ولكن مع �أنه
يجوز �إطالق �أحد اللفظني على الآخر ف�إن العرف قد جرى على ما هو الأ�صل كما ذكره الراغب ،وهو �أن ال�صدقة تطلق على املتط ّوع به ،والزكاة تطلق على الواجب .والله �أعلم.
((( قال ابن �أبي الفتح يف «املطلع» �ص" :144 :ال�صدقة :ما دفع ملح�ض التقرب" ،ونقل يف �ص 291 :عن النووي �أنه قال" :الهبة ،والهدية ،و�صدقة التطوع� :أنواع من
الرب متقاربة ،يجمعها :متليك عني بال عو�ض ،ف�إن متح�ض فيها طلب التقرب �إىل الله تعاىل ب�إعطاء حمتاج ،فهي �صدقة" .وقال ابن منظور يف " ل�سان العرب " :196/10
"ال�صدقة :ما �أعطيته يف ذات الله للفقراء".
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والعطاء ،واجلود والكرم ،ابتغاء وجه الله ،وطلب ًا لثوابه ور�ضاه.
فكان يف امل�ؤمنني من يعطي �أكرث مما يطلب منه ،وينفق �أكرث مما يجب عليه ،بل يعطي بغري طلب وال �س�ؤال ،وينفق
يف ال�سراء وال�ضراء ،وبالليل والنهار� ،سر ًا وعالنية ،ويحب للنا�س ما يحب لنف�سه ،بل وي�ؤثرهم على نف�سه ولو
كان به خ�صا�صة ،فيفي�ض قلبه باخلري في�ض ًا ،ويب�سط يده بالبذل ب�سط ًا ،ويعطي عطاء من ال يخ�شى الفقر.
وقد عني الإ�سالم بهذا اجلانب اخللقي الرفيع ،لأنه و�سيلة لتحقيق التكافل بني النا�س ،ولأنه قبل ذلك و�سيلة
(((
لتهذيب النفو�س ،وت�أهيلها للفوز بر�ضوان الله تعاىل وجنته.
وقد �أجمع العلماء على �أن ال�صدقات م�ستحبة يف جميع الأوقات.

(((

وجاءت ن�صو�ص كثرية يف الكتاب وال�سنة ترغب يف الإنفاق والبذل ،وحتذر من ال�شح والبخل ب�أ�ساليب متنوعة
م�ؤثرة ،يهز وعيدها القلوب اجلامدة ،ويحرك وعدها الأيدي الكاندة.
وهي ن�صو�ص كثرية جد ًا �أذكر منها على �سبيل التمثيل ما ي�أتي:
�أو ًال :من القر�آن الكرمي.
قال الله تعاىل( :مثل الذين ينفقون �أموالهم يف �سبيل الله كمثل حبة �أنبتت �سبع �سنابل يف كل �سنبلة مائة حبة
والله ي�ضاعف ملن ي�شاء والله وا�سع عليم  oالذين ينفقون �أموالهم يف �سبيل الله ثم اليتبعون ما�أنفقوا من ًا وال
�أذى لهم �أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم والهم يحزنون)[البقرة]262-261 :
وقال( :الذين ينفقون �أموالهم بالليل والنهار �سر ًا وعالنية فلهم �أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم والهم يحزنون)
[البقرة]274 :
وقال( :وب�شر املخبتني  ,الذين �إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وال�صابرين على ما�أ�صابهم واملقيمي ال�صالة ومما
رزقناهم ينفقون) ،وقال( :و�سارعوا �إىل مغفرة من ربكم وجنة عر�ضها ال�سموات والأر�ض �أعدت للمتقني،
الذين ينفقون يف ال�سراء وال�ضراء)[�آل عمران ،]134-133 :وقال( :وما �أنفقتم من �شيء فهو يخلفه وهو خري
الرازقني)[�سب�أ ،]39 :وقال�( :آمنوا بالله ور�سوله و�أنفقوا مما جعلكم م�ستخلفني فيه فالذين �آمنوا منكم و�أنفقوا
وامل�صدقات و�أقر�ضوا الله قر�ض ًا ح�سن ًا ي�ضاعف لهم ولهم
امل�صدقني ّ
لهم �أجر كبري)[احلديد ،]7 :وقال�( :إن ّ
�أجر كرمي)[احلديد ،]18 :وقال( :من ذا الذي يقر�ض الله قر�ض ًا ح�سن ًا في�ضاعفه له �أ�ضعاف ًا كثرية والله يقب�ض
ويب�سط و�إليه ترجعون)[البقرة ،]245 :وقال( :و�أقيموا ال�صالة و�آتوا الزكاة و�أقر�ضوا الله قر�ض ًا ح�سن ًا وما
تقدموا لأنف�سكم من خري جتدوه عند الله هو خري ًا و�أعظم �أجر ًا)[املزمل ،]20:وقال( :و�سيجنبها الأتقى  ,الذي
ي�ؤتي ماله يتزكى  ,ومالأحد عنده من نعمة جتزى � ,إال ابتغاء وجه ربه الأعلى  ,ول�سوف ير�ضى)[الليل-17 :
((( ينظر :م�شكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم �ص .129 :والعدالة االجتماعية يف الإ�سالم �ص.66 :
((( ينظر :املغني  ،318/4ومو�سوعة الإجماع  ،564/2والإنافة يف ال�صدقة وال�ضيافة البن حجر املكي �ص.162-155 :
وقد قال النووي يف املجموع " :237/6قال امل�صنف والأ�صحاب والعلماء كافة :ي�ستحب ملن ف�ضل عن كفايته وما يلزمه� ،شيء� :أن يت�صدق .ودالئله م�شهورة يف القر�آن
وال�سنة والإجماع".
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 ،]21وقال( :وي�ؤثرون على �أنف�سهم ولو كان بهم خ�صا�صة ومن يوق �شح نف�سه ف�أولئك هم املفلحون)[احل�شر:
 ،]9وقال( :ويطعمون الطعام على حبه م�سكين ًا ويتيم ًا و�أ�سري ًا � ,إمنا نطعمكم لوجه الله ال نريد منكم جزاء
وال �شكور ًا � ,إنا نخاف من ربنا يوم ًا عبو�س ًا قمطرير ًا  ,فوقاهم الله �شر ذلك اليوم ولقاهم ن�ضرة و�سرور ًا)
[الإن�سان ،]11-8 :وقال( :فال اقتحم العقبة  ,وما �أدراك ماالعقبة  ,فك رقبة � ,أو �إطعام يف يوم ذي م�سغبة ,
يتيم ًا ذا مقربة � ,أو م�سكين ًا ذا مرتبة  ,ثم كان من الذين �آمنوا وتوا�صوا بال�صرب وتوا�صوا باملرحمة � ,أولئك
�أ�صحاب امليمنة)[البلد ،]18-11 :وقال( :قل لعبادي الذين �آمنوا يقيموا ال�صالة وينفقوا مما رزقناهم �سر ًا
وعالنية من قبل �أن ي�أتي يوم البيع فيه وال خالل)[�إبراهيم ،]31 :وقال( :و�أنفقوا مما رزقناكم من قبل �أن ي�أتي
�أحدكم املوت فيقول رب لوال �أخرتني �إىل �أجل قريب ف�أ�صدق و�أكن من ال�صاحلني  ,ولن ي�ؤخر الله نف�س ًا �إذا جاء
�أجلها والله خبري مبا تعملون)[املنافقون.]11-10 :
ثاني ًا :من ال�سنة النبوية.
 -1حديث �أبي هريرة ر�ضي الله عنه قال :قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم( :من ت�صدق بعدل مترة((( من
ك�سب طيب وال يقبل الله �إال الطيب ف�إن الله يتقبلها بيمينه ،ثم يربيها ل�صاحبه كما يربي �أحدكم فلوه((( حتى تكون
(((
مثل اجلبل)
 -2حديث �أبي هريرة ر�ضي الله عنه قال :قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم( :ما من يوم ي�صبح العباد فيه،
ً (((
�إال ملكان ينزالن .فيقول �أحدهما :اللهم �أعط منفق ًا خلف ًا ،ويقول الآخر :اللهم �أعط مم�سك ًا تلفا)
 -3حديث �أبي م�سعود الأن�صاري ر�ضي الله عنه قال( :جاء رجل بناقة خمطومة((( فقال :هذه يف �سبيل الله .فقال
(((
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم :لك بها يوم القيامة �سبعمائة ناقة كلها خمطومة)
امل�س�ألة الثالثة
الوقـف
وفيها ثالثة فروع:
الفرع الأول :املراد بالوقف لغة وا�صطالح ًا.
((( قال ابن الأثري يف النهاية يف غريب احلديث والأثر " :191-190/3قد تكرر ذكر العِدل وال َعدل بالك�سر والفتح يف احلديث .وهما مبعنى املِثل .وقيل :هو بالفتح ما
عادله من جن�سه ،وبالك�سر :ما لي�س من جن�سه .وقيل بالعك�س".
((( قال النووي يف ريا�ض ال�صاحلني �ص" :264 :الفلو بفتح الفاء و�ضم الالم وت�شديد الواو ويقال �أي�ض ًا بك�سر الفاء و�إ�سكان الالم وتخفيف الواو :وهو املُ ْهر".
((( �أخرجه البخاري يف (كتاب الزكاة ،باب ال�صدقة من ك�سب طيب ،حديث رقم ،)435/1 ،1410 :وم�سلم يف (كتاب الزكاة ،باب قبول ال�صدقة من الك�سب الطيب وتربيتها،
حديث رقم.)702/2 ،1014 :
((( �أخرجه البخاري يف ( كتاب الزكاة ،باب قول الله تعاىل ( :ف�أما من �أعطى واتقى * و�صدق باحل�سنى * ف�سني�سره للي�سرى * و�أما من بخل وا�ستغنى * وكذب باحل�سنى
* ف�سني�سره للع�سرى )[الليل ،]10-5 :حديث رقم ،)445/1 ،1442 :وم�سلم يف ( كتاب الزكاة ،باب يف املنفق واملم�سك ،حديث رقم.) 700/2 ،1010 :
((( �أي :جمعول يف ر�أ�سها اخلطام ،وهو قريب من الزمام.
((( �أخرجه م�سلم يف ( كتاب الإمارة ،باب ف�ضل ال�صدقة يف �سبيل الله ،وت�ضعيفها ،حديث رقم.) 1505/3 ،1892 :
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الفرع الثاين :م�شروعية الوقف.
الفرع الثالث� :أثر الوقف يف حتقيق التكافل االجتماعي.
الفرع الأول :املراد بالوقف
وفيه �أمران:
الأمر الأول :املراد بالوقف يف اللغة.
الأمر الثاين :املراد بالوقف يف اال�صطالح.
الأمر الأول :املراد بالوقف يف اللغة
الوقف :م�صدر وقف ،ومعناه :احلب�س ،يقال :وقف الأر�ض على امل�ساكني وقف ًا� ،أي :حب�سها عليهم،(((.
(((
ووقفت الدار وقف ًا :حب�ستها يف �سبيل الله .واجلمع (�أوقاف) مثل ثوب و�أثواب.
ووقف ال�شيء و�أوقفه ،وح ّب�سه و�أحب�سه ،و�س ّبله ،كله مبعنى واحد.

(((

لكن «�أوقف» لغة �شاذة ،عك�س «�أحب�س».

(((

الأمر الثاين :املراد بالوقف يف اال�صطالح
(((
الوقف ا�صطالح ًا هو :حتبي�س الأ�صل ،وت�سبيل املنفعة.
واملراد بتحبي�س الأ�صل� :أنه ال يجوز الت�صرف يف عني املوقوف ببيع �أو هبة �أو �إرث� ،أو نحو ذلك� ،إال �إذا كان
البيع مل�صلحة الوقف.
وت�سبيل املنفعة ،معناه� :أن ي�صرف ريعه ومنافعه يف الرب تقرب ًا �إىل الله.

(((

ولهذا عرفه بع�ضهم ب�أنه هو :حتبي�س مالكٍ مطلق الت�صرف ،ماله املنتفع به ،مع بقاء عينه ،بقطع ت�صرف املالك
(((
وغريه يف رقبته ،ي�صرف ريعه �إىل جهة بر ،تقرب ًا �إىل الله تعاىل.
الفرع الثاين :م�شـروعية الوقف

((( ينظر :ل�سان العرب .359/9
((( ينظر :امل�صباح املنري .669/2
((( ينظر :املطلع �ص .285 :قال يف املغني  :189/8و�ألفاظ الوقف ال�صريحة :وقفت ،وح ّب�ست ،و�س ّبلت .متى �أتى بواحدة من هذه الثالث� ،صار وقف ًا ،من غري ان�ضمام �أمر
زائد ،لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف اال�ستعمال بني النا�س ،وان�ضم �إىل ذلك عرف ال�شرع.
((( ينظر :ل�سان العرب  ،360-359/9واملغني  ،184/8واملبدع  .312/5وقال يف امل�صباح املنري  :669/2و�أوقفت الدار والدابة بالألف  :-لغة متيم ،و�أنكرها الأ�صمعي.
((( ينظر :املبدع  ،313/5واملغني .184/8
((( ينظر :املبدع .313/5
((( املطلع �ص.285 :
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الوقف �صدقة جارية ،وقربة مندوب �إليها.

(((

والدليل على ذلك قول النبي �صلى الله عليه و�سلم�« :إذا مات الإن�سان انقطع عمله �إال من ثالثٍ � :صدقة جارية� ،أو
(((
علم ينتفع به� ،أو ولد �صالح يدعو له»
فال�صدقة اجلارية ،هي الوقف ،لأن عينه حمبو�سة ،ومنفعته ال تزال ت�صرف يف جماالت الرب واخلري ،مادام فيه
(((.
نفع .واحلديث دليل على م�شروعية الوقف ،وعظيم ثوابه
قال النووي« :قال العلماء :معنى احلديث �أن عمل امليت ينقطع مبوته ،وينقطع جتدد الثواب له �إال يف هذه الأ�شياء
الثالثة ،لكونه �سببها ،ف�إن الولد من ك�سبه ،وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم �أو ت�صنيف ،وكذلك ال�صدقة
(((.
اجلارية ،وهي الوقف»
و�أ�صرح من هذا حديث عبد الله بن عمر ر�ضي الله عنهما قال�« :أ�صاب عمر �أر�ض ًا بخيرب ،ف�أتى النبي �صلى
الله عليه و�سلم ي�ست�أمره فيها .فقال :يار�سول الله� ،إين �أ�صبت �أر�ض ًا بخيرب ،مل �أ�صب ما ًال قط هو �أنف�س عندي
منه ،فما ت�أمرين به ؟ قال� :إن �شئت ح َب�ست �أ�صلها ،وت�صدقت بها .قال :فت�صدق بها عمر� ،أنه ال يباع �أ�صلها ،وال
يبتاع ،وال يورث ،وال يوهب .قال :فت�صدق عمر يف الفقراء ويف القربى ،ويف الرقاب ،ويف �سبيل الله ،وابن
(((
ال�سبيل ،وال�ضيف .ال جناح على من وليها �أن ي�أكل منها باملعروف� ،أو يطعم �صديق ًا غري متمول فيه»
قال الرتمذي بعد تخريجه لهذا احلديث« :والعمل على هذا عند �أهل العلم من �أ�صحاب النبي �صلى الله عليه و�سلم
(((
وغريهم .ال نعلم بني املتقدمني منهم يف ذلك اختالف ًا يف �إجازة وقف الأر�ضني ،وغري ذلك»
وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله �آثار ًا عديدة عن ال�صحابة ر�ضي الله عنهم �أنهم وقفوا جزء ًا من �أموالهم ،تقرب ًا �إىل
الله تعاىل .ثم قال« :وهذا �إجماع منهم ،ف�إن الذي قدر منهم على الوقف وقف ،وا�شتهر ذلك ،فلم ينكره �أحد،
ً (((
فكان �إجماعا
(((
وقال الإمام �أحمد« :من َي ُر ّد الوقف� ،إمنا َيرد ال�سنة التي �أجازها النبي �صلى الله عليه و�سلم ،وفعلها �أ�صحابه»
الفرع الثالث� :أثر الوقف يف حتقيق التكافل االجتماعي
الأوقاف اخلريية ،مل تكن معروفة يف اجلاهلية ،وهي مما اخت�ص به امل�سلمون((( .قال ال�شافعي« :مل يح ّب�س �أهل
((( ينظر :املغني  ،184/8واملبدع .312/5
((( �أخرجه م�سلم يف ( كتاب الو�صية ،باب مايلحق الإن�سان من الثواب بعد وفاته ،حديث رقم.) 1255/3 ،1631 :
((( ينظر� :شرح النووي على م�سلم  ،85/11واملغني .184/8
((( �شرح النووي على م�سلم .85/11
((( �أخرجه البخاري يف ( كتاب ال�شروط ،باب ال�شروط يف الوقف ،حديث رقم ) 285/2 ،2737 :ويف ( كتاب الو�صايا ،باب ماللو�صي �أن يعمل يف مال اليتيم ،..حديث
رقم ،2764 :وباب الوقف كيف يكتب ؟ حديث رقم ،2772 :وباب الوقف للغني والفقري وال�ضيف ،حديث رقم ،) 297/2 ،2773 :وم�سلم يف ( كتاب الو�صية ،باب الوقف،
حديث رقم.)1255/3 ،1632 :
((( �سنن الرتمذي .660/3
((( املغني .186/8
((( املبدع .312/5
((( ينظر :املطلع �ص ،285 :واملبدع .312/5
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اجلاهلية فيما علمته دار ًا وال �أر�ض ًا ،ت ّربر ًا بحب�سها ،و�إمنا ح ّب�س �أهل الإ�سالم»

(((

ولقد كان لهذه الأوقاف �أثرها العميق يف حتقيق التكافل يف املجتمع الإ�سالمي ،على مر الع�صور.
وكانت �شاهد ًا على �أ�صالة عواطف الرب ،وعمق معاين اخلري يف نفو�س امل�سلمني ،ودلي ًال على تلك امل�شاعر
النبيلة ،والعواطف الكرمية التي تفي�ض بالعطف والرحمة ،وحب اخلري للنا�س .ف�إنهم مل يدعوا حاجة من حاجات
املجتمع� ،إال ووقف املقتدرون منهم عليها جزء ًا من �أموالهم.
فقد وقفوا �أموالهم للدعوة �إىل الله واجلهاد يف �سبيله ،وطباعة امل�صاحف والكتب ،وكفالة العلماء والدعاة،
و�إيجاد الأربطة العلمية واجلامعات واملعاهد ،وبناء املدار�س ،وامل�ست�شفيات ،واملقابر ،وعمارة امل�ساجد ،و�إطعام
اجلائع ،و�سقاية الظم�آن ،وك�سوة العريان ،و�إيواء الغريب ،وتعليم اجلاهل ،ودفن امليت ،وعالج املري�ض ،و�إعانة
العجزة واملقعدين ،وكفالة اليتامى والأرامل وامل�ساكني ،بل و�ضعوا �أوقاف ًا لتعبيد الطرق ،و�إي�صال املاء للبيوت،
وتنظيف الأحياء والطرقات ،و�أوقاف ًا لرعاية البهائم ال�ضالة� ،إىل غري ذلك من جماالت الرب واخلري والإح�سان.
وقد كانت تلك الأوقاف وما زالت من ال�سعة وال�ضخامة والتنوع ،بحيث �صارت من �أهم و�سائل التكافل
االجتماعي ،وكانت تلك الأوقاف املباركة من �أهم و�سائل دعم التعليم والدعوة واجلهاد و�إقامة امل�صالح العامة،
و�أ�صبح الفقراء واملحرومون ،والغرباء وامل�سافرون ،واملر�ضى واملعوقون ،وغريهم من املحتاجني ،يجدون فيها
(((
مايعينهم ،وي�سد حاجاتهم كلها �أو جلها.
هذه هي �أهم الو�سائل التي �شرعها الإ�سالم لتحقيق التكافل املادي ،وهناك و�سائل �أخرى كثرية ت�شرع يف
منا�سبات وحوادث معينة ،ولها �أثرها البارز والفاعل يف حتقيق هذا التكافل ،منها ما هو واجب حم ّتم ال ي�سع
تركه ،ومنها ما هو م�ستحب مرغّ ب يف فعله ،ومن ذلك على �سبيل املثال:
 -1النذور والكفارات -2 .الهدي والأ�ضاحي -3 .الو�صايا -4 .حق اجلار -5 .حق ال�ضيف -6 .الهدية.
 -7العارية -8 .القر�ض احل�سن.
ولهذه الو�سائل �أحكام كثرية ،وفروع متعددة ،تكلم عنها الفقهاء ،وف�صلوا القول فيها ،وخ�ص�صوا لبع�ضها
�أبواب ًا م�ستقلة.
املبحث الثالث
م�س�ؤولية بيت املال عن كفاية املحتاجني

(((

وفيها مطلبان:
((( الأم  ،52/4واملطلع �ص ،285 :واملبدع .312/5
((( ينظر :م�شكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم �ص ،135-134 :والإميان واحلياة �ص ،246 :ومعامل ال�شريعة الإ�سالمية �ص.352-351 :
((( ميكن بحث هذه امل�س�ألة �ضمن و�سائل التكافل املادي ،لأنها داخلة فيها ،ولكني �أفردتها بالبحث لأهميتها ،ولأنها حق للفقراء يف مال الدولة العام ،بخالف الو�سائل
ال�سابقة.
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املطلب الأول :املراد ببيت املال و�أق�سامه.
املطلب الثاين :الدليل على م�س�ؤولية بيت املال عن كفاية املحتاجني.
املطلب الأول
املراد ببيت املال ،و�أق�سامه
وفيه م�س�ألتان:
امل�س�ألة الأوىل :املراد ببيت املال.
امل�س�ألة الثانية� :أق�سام بيت املال.
امل�س�ألة الأوىل :املراد ببيت املال
قال الفقهاء :بيت املال عبارة عن اجلهة ال عن املكان.

(((

ومعنى ذلك� :أن بيت املال لي�س جمرد �صندوق �أو خزانة تو�ضع فيها النقود ،وما �شابهها .بل بيت املال يعني
جميع �أموال الدولة� ،سواء كانت منقولة �أوغري منقولة ،جماداتٍ كانت �أو حيوانات ،فهو ي�شمل جميع ما متلكه
الدولة من �أرا�ض ،وطعام ،ونقود ،ومعادن ،وغريها.
فبيت املال �إذن �أ�شبه بالذمة املالية منه بال�صندوق ،فله موارد ،وعليه م�صارف .وهو �أ�شبه بال�شخ�صية املعنوية
(((
منه باملكان احل�سي.
امل�س�ألة الثانية� :أق�سام بيت املال
بيت املال ينق�سم بح�سب اختالف م�صارفه �إىل ثالثة �أق�سام ،وهي كالآتي:
 -1بيت مال الزكاة .وموارده :الزكاة.
وم�صارفه :هم �أهل الزكاة املن�صو�ص عليهم يف قوله تعاىل�( :إمنا ال�صدقات للفقراء وامل�ساكني والعاملني
عليها وامل�ؤلفة قلوبهم ويف الرقاب والغارمني ويف �سبيل الله وابن ال�سبيل فري�ضة من الله والله عليم حكيم)
[التوبة.]60:
 -2بيت مال امل�صالح .وموارده كثرية ،منها :الفيء ،وخم�س الغنائم ،وما يف حكمهما((( ،والأموال العامة التي
((( ينظر :الأحكام ال�سلطانية �ص ،213 :وحترير املقال فيما يحل ويحرم من بيت املال �ص.139 :
((( ينظر� :أ�صول االقت�صاد الإ�سالمي �ص.48-47 :
((( قال �أبو عبيد يف « كتاب الأموال « �ص" :23 :مال الفيء :ما اجتبي من �أموال �أهل الذمة مما �صوحلوا عليه :من جزية ر�ؤو�سهم التي بها حقنت دما�ؤهم ،وحرمت �أموالهم.
ومنه خراج الأر�ضني التي افتتحت عنوة ثم �أقرها الإمام يف �أيدي �أهل الذمة على ط�سقٍ ( �أي :مكيال) ي�ؤدونه ،ومنه وظيفة �أر�ض ال�صلح التي منعها �أهلها حتى �صوحلوا
منها على خراج م�سمى .ومنه ماي�أخذه العا�شر من �أموال �أهل الذمة التي ميرون بها عليه لتجارتهم .ومنه ماي�ؤخذ من �أهل احلرب �إذا دخلوا بالد الإ�سالم للتجارات ،فكل
هذا من الفيء.
وهو الذي يعم امل�سلمني :غنيهم وفقريهم .فيكون يف �أعطية املقاتلة ،و�أرزاق الذرية ،وما ينوب الإمام من �أمور النا�س ،بح�سن النظر للإ�سالم و�أهله.
و�أما اخلم�س :فخم�س غنائم �أهل احلرب ،والركاز العادي ،وما يكون من غو�ص� ،أو معدن .فهو الذي اختلف فيه �أهل العلم ،فقال بع�ضهم :هو للأ�صناف اخلم�سة امل�سمني
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متلكها الدولة� ،أو تديرها وت�شرف عليها ،كالو�صايا والأوقاف العامة املطلقة ،واملعادن امل�ستخرجة ،والتعزيرات
املالية ،ونحوها.
وم�صارفه يف الرواتب والأجور والأرزاق ،ويف حت�صني الثغور ،وبناء امل�ساجد والرباطات والقناطر واجل�سور
والطرق ،و�إ�صالح الأنهار ،وتوفري املياه ،وغريها من م�صالح امل�سلمني ،ويف الفقراء واملحتاجني ،لدعم بيت مال
الزكاة� ،إذا �ضاقت ح�صيلة الزكاة عن الوفاء بحاجاتهم.
 -3بيت مال ال�ضوائع .وموارده اللقطات والرتكات التي ال وارث لها ،وديات القتلى الذين ال �أولياء لهم.
وم�صارفه يف كفالة اللقطاء ،ويف الفقراء الذين ال �أولياء لهم ،ينفق عليهم منها �إذا كانوا عاجزين عن الك�سب،
(((
ويكفن منها موتاهم ،وتعقل منها جناياتهم.
املطلب الثاين
الدليل على م�س�ؤولية بيت املال عن كفاية املحتاجني
�إذا مل يتمكن الفرد من توفري الكفاية لنف�سه عن طريق عمله وكده� ،أو عن طريق النفقة عليه من �أقاربه املو�سرين،
�أو عن طريق الزكوات وال�صدقات من عامة امل�سلمني ،ف�إن الدولة امل�سلمة م�س�ؤولة عنه ،وعليها �أن توفر له ما
يكفيه من الطعام ،والك�ساء ،وامل�أوى ،وغريها من �ضروريات احلياة ،بحيث يعي�ش حياة الئقة كرمية.
والأ�صل يف هذا ما ي�أتي:
 -1قول الله تعاىل( :واعلموا �أمنا غنمتم من �شيء ف�أن لله خم�سه وللر�سول ولذي القربى واليتامى وامل�ساكني
وابن ال�سبيل)[الأنفال ،]41 :وقوله( :ما �أفاء الله على ر�سوله من �أهل القرى فلله وللر�سول ولذي القربى
واليتامى وامل�ساكني وابن ال�سبيل كي اليكون دولة بني الأغنياء منكم)[احل�شر.]7:
فقد دلت الآيتان على �أن هناك حق ًا واجب ًا للفقراء واملحتاجني يف مال الفيء ،وما يتبعه من اجلزية واخلراج
والع�شور وغريها ،ويف خم�س الغنائم ،وغريها من الأموال العامة ،وموارد بيت املال.
جاء يف «املب�سوط»((( عن حممد بن احل�سن قال« :فعلى الإمام �أن يتقي الله يف �صرف الأموال �إىل امل�صارف ،فال
يدع فقري ًا �إال �أعطاه حقه من ال�صدقات ،حتى يغنيه وعياله .و�إن احتاج بع�ض امل�سلمني ،ولي�س يف بيت املال من
ال�صدقات �شيء� ،أعطى الإمام ما يحتاجون �إليه من بيت مال اخلراج .وال يكون ذلك دين ًا على بيت مال ال�صدقة،
يف الكتاب ..وقال بع�ضهم� :سبيل اخلم�س� ،سبيل الفيء ،يكون حكمه �إىل الإمام� :إن ر�أى �أن يجعله فيمن �سمى الله ،جعله .و�إن ر�أى � ّأن �أف�ضل للم�سلني ،و�أر ّد عليهم ( �أي:
�أنفع لهم ) �أن ي�صرفه �إىل غريهم �صرفه .ويف كل ذلك �سنن و�آثار" .وقد ذكر نحو ًا من هذا� ،شيخ الإ�سالم ابن تيمية يف " ال�سيا�سة ال�شرعية يف �إ�صالح الراعي والرعية"
�ص.65-53 :
((( ينظر :بدائع ال�صنائع  ،69-68/2واملب�سوط  ،18-17/3واملغني  ،302-296 ،281/9و�أ�صول االقت�صاد الإ�سالمي �ص.48:
وانظر ملزيد من التف�صيل يف موارد بيت املال وم�صارفه :كتاب الأموال ،للإمام� :أبي عبيد القا�سم بن �سالم ،وحترير املقال فيما يحل ويحرم من بيت املال ،للحافظ تقي الدين
البالطن�سي� ،ص ،139 :فما بعدها ،واال�ستخراج لأحكام اخلراج 459-451ه ،وباب ق�سمة الفيء والغنيمة وال�صدقة يف �أمهات الكتب الفقهية.
((( .18/3
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ملا بينا� :أن اخلراج وما يف معناه ي�صرف �إىل حاجة امل�سلمني» .وذكر �شيخ الإ�سالم ابن تيمية� :أن املحتاجني �إذا
مل تكفهم ال�صدقات ،ف�إن ال�صحيح من قويل العلماء� :أنهم يقدمون من الفيء ونحوه على غريهم ،لأن النبي �صلى
(((
الله عليه و�سلم كان يقدم ذوي احلاجات ،كما قدمهم يف مال بني الن�ضري.
راع ،وكلكم م�س�ؤول عن رعيته ،فالإمام الأعظم الذي على النا�س
 -2قول النبي �صلى الله عليه و�سلم�« :أال كلكم ٍ
راع ،وهو م�س�ؤول عن رعيته ،والرجل راع على �أهل بيته ،وهو م�س�ؤول عن رعيته ،واملر�أة راعية على �أهل بيت
زوجها وولده ،وهي م�س�ؤولة عنهم ،وعبد الرجل راع على مال �سيده ،وهو م�س�ؤول عنه� ،أال فكلكم راع ،وكلكم
(((
م�س�ؤول عن رعيته»
قال العلماء :الراعي :هو احلافظ امل�ؤمتن امللتزم �صالح ما قام عليه ،وما هو حتت نظره .ففيه �أن كل من كان حتت
(((
نظره �شيء ،فهو مطالب بالعدل فيه ،والقيام مب�صاحله يف دينه ودنياه ومتعلقاته.
فحق على الإمام �أن يرعى م�صالح رعيته ،ويجتهد يف �إ�شباع حاجاتها ،و�سد خالتها ،وتوفري ما حتتاجه من
ٌ
�أمور دينها ودنياها.
فالإمام يف الأمة كالأب يف الأ�سرة ،ولهذا قرن النبي �صلى الله عليه و�سلم بينهما يف هذا احلديث ال�شريف ،وكما
�أن مهمة الأب ،لي�ست حماية �أ�سرته وتربيتهم فح�سب ،بل هو م�س�ؤول عن �إعالتهم وكفايتهم باملعروف ،فكذلك
الإمام يف الأمة ،ف�إنه م�س�ؤول عنهم م�س�ؤولية الوالد عن �أوالده.
قال �سلمان الفار�سي ر�ضي الله عنه�« :إن اخلليفة يعني اخلليفة احلق ،القائم بالأمانة ،واملدرك مل�س�ؤولية اخلالفة
(((
هو الذي يق�ضي بكتاب الله ،وي�شفق على الرعية �شفقة الرجل على �أهله» فقال كعب الأحبار� :صدق.
ولقد �أدرك هذه احلقيقة اخللفاء الرا�شدون ر�ضي الله عنهم فكان من �ش�أنهم مع رعاياهم ،وحر�صهم على تفقدهم
ورعاية م�صاحلهم ماهو معروف م�شهور ،حتى �إن عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنه كان يقول« :لو مات جمل
(((
َ�ضياع ًا على �شط الفرات ،خل�شيت �أن ي�س�ألني الله عنه»
ف�إذا كانت هذه م�س�ؤولية الإمام عن احليوان الأعجم ،فما بالك بالإن�سان املكرم ؟
وذكر ابن كثري((( عن فاطمة بنت عبد امللك زوج عمر بن عبد العزيز :اخلليفة الأموي رحمه الله قالت :دخلت يوم ًا
عليه ،وهو جال�س يف م�صاله ،وا�ضع ًا خده على يده ،ودموعه ت�سيل على خديه ،فقلت :مالك ؟ فقال« :ويحك يا
((( ال�سيا�سة ال�شرعية �ص.75 :
و�أما احلديث الذي �أ�شار �إليه ،فقد �أخرجه البخاري يف ( كتاب التف�سري ،باب قوله ( ما �أفاء الله على ر�سوله ) ،حديث رقم ،) 305/3 ،4885 :وم�سلم يف ( كتاب اجلهاد
وال�سري ،باب حكم الفيء ،حديث رقم.) 1376/3 ،1757 :
((( تقدم تخريجه
((( �شرح النووي على م�سلم .213/12
((( رواه �أبو عبيد يف كتاب الأموال �ص.13 :
((( رواه ابن �سعد يف الطبقات .305/3
((( البداية والنهاية .201/9
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فاطمة ،قد وليت من �أمر هذه الأمة ما وليت ،فتفكرت يف الفقري اجلائع ،واملري�ض ال�ضائع ،والعاري املجهود،
واليتيم املك�سور ،والأرملة الوحيدة ،واملظلوم املقهور ،والغريب والأ�سري ،وال�شيخ الكبري ،وذي العيال الكثري
واملال القليل ،و�أ�شباههم يف �أقطار الأر�ض و�أطراف البالد ،فعلمت �أن ربي �سي�س�ألني عنهم يوم القيامة ،و�أن
خ�صمي دونهم حممد �صلى الله عليه و�سلم ،فخ�شيت �أن ال يثبت يل حجة عند خ�صومته ،فرحمت نف�سي فبكيت».
فهذا اخلليفة الرا�شد العارف مب�س�ؤوليته ،وعظم الأمانة امللقاة على عاتقه ،يرى �أنه م�س�ؤول عن كل فرد يف الأمة،
مهما ن�أت به الديار ،و�شطت به الأم�صار .و�أنه يجب عليه �أن يو�صل حقه �إليه ،و�إن مل يطالب به مكاتب ًة �أو م�شافهة.
(((
وخا�صة �أولئك املحتاجني واملحرومني من الفقراء وال�ضعفاء والأرامل واليتامى وامل�ساكني ،ونحوهم.
والأخبار يف هذا الباب عن اخللفاء الرا�شدين ،ومن تبعهم من الأئمة املهديني على مدار التاريخ الإ�سالمي �أكرث
من �أن حت�صر.
 -3روى م�سلم عن جابر بن عبد الله ر�ضي الله عنه �أن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم كان يقول�« :أنا �أوىل بكل
(((
(((
وعلي»
م�ؤمن من نف�سه ،من ترك ما ًال فلأهله ،ومن ترك دين ًا �أو َ�ض َياع ًا  ،ف�إ ّيل ّ
وروى البخاري وم�سلم عن �أبي هريرة ر�ضي الله عنه قال :قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم�« :أنا �أوىل النا�س
بامل�ؤمنني يف كتاب الله عز وجل((( ،ف�أيكم ما ترك دين ًا �أو �ضيعة فادعوين ،ف�أنا وليه ،و�أيكم ما ترك ما ًال فلي�ؤ َثر
((( (((
مباله ع�صبته من كان» ،وهذا لفظ م�سلم .ولفظ البخاري« :ومن ترك ك ًال((( �أو�ضياع ًا ،ف�أنا وليه ،فلأدعى له »
ويف رواية مل�سلم« :ومن ترك ك ًال ف�إلينا»

(((

فعلي ق�ضا�ؤه ،ومن ترك ما ًال فهو
ويف رواية لهما�« :أنا �أوىل بامل�ؤمنني من �أنف�سهم .فمن تويف وعليه دينّ ،
(((
لورثته»
ففي هذه الأحاديث داللة ظاهرة على �أن بيت مال امل�سلمني ممث ًال ب�إمامهم م�س�ؤول عن رعاية الفقراء واليتامى
واملحتاجني ،وتوفري الكفاية لهم .بل وق�ضاء ديونهم� ،إذا عجزوا عن الوفاء بها.
((( ينظر :م�شكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم �ص.113-112 :
((( قال �أهل اللغة :ال�ضياع بفتح ال�ضاد  :-العيال� ،أ�صله م�صدر �ضاع ي�ضيع �ضياع ًا .واملعنى :من ترك �أوالد ًا �أو عيا ًال ذوي �ضياع� ،أي :ال �شيء لهم .ف�أوقع امل�صدر مو�ضع
اال�سم .ينظر :حا�شية �صحيح م�سلم  .1238/3 ،592/2وقال القرطبي يف تف�سريه  :122/14ال�ضياع :م�صدر �ضاع ،ثم جعل ا�سم ًا لكل ماهو ب�صدد �أن ي�ضيع من عيال
وبنني ال كافل لهم ،ومال ال َق ّيم له.
((( �أخرجه م�سلم يف ( كتاب اجلمعة ،باب تخفيف ال�صالة واخلطبة ،حديث رقم.) 592/2 ،867 :
((( يعني قوله تعاىل يف �سورة الأحزاب� ،آية( :6 :النبي �أوىل بامل�ؤمنني من �أنف�سهم)
((( قال البخاري :الكل :العيال .قال ابن حجر يف فتح الباري  :28/12و�أ�صل الكل :الثقل ،ثم ا�ستعمل يف كل �أمر ي�صعب ،والعيال فرد من �أفراده.
((( قال ابن حجر يف الفتح  :28/12قال ابن بطال :فلأدعى له هي الم الأمر� ،أ�صلها الك�سر ،وقد ت�سكن مع الفاء والواو غالب ًا فيهما .و�إثبات الألف بعد العني جائز ..والأ�صل
عدم الإ�شباع ،للجزم .واملعنى :فادعوين له� ،أقوم بكله و�ضياعه.
((( �أخرجه البخاري يف ( كتاب الفرائ�ض ،باب ابني عم �أحدهما �أخ للأم ،والآخر زوج ،حديث رقم ،) 240/4 ،6745 :وم�سلم يف ( كتاب الفرائ�ض ،باب من ترك ماالً
فلورثته ،حديث رقم.)1238-1237/3 ،1619 :
((( �أخرجه م�سلم يف املو�ضع ال�سابق.
((( �أخرجه البخاري يف عدة موا�ضع ،منها يف ( كتاب الكفالة ،باب ال ّدين ،حديث رقم ) 144-143/2 ،2298 :ويف ( كتاب الفرائ�ض ،باب قول النبي �صلى الله عليه و�سلم
من ترك ما ًال فلأهله ،حديث رقم ،)237/4 ،6731 :وم�سلم يف املو�ضع ال�سابق.
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قال القرطبي« :قال بع�ض �أهل العلم :يجب على الإمام �أن يق�ضي من بيت املال دين الفقراء ،اقتدا ًء بالنبي �صلى
(((
الله عليه و�سلم ،ف�إنه �صرح بوجوب ذلك عليه ،حيث قال( :فعلي ق�ضا�ؤه)»
وقال ابن حجر« :وهل كان ذلك من خ�صائ�صه� ،أو يجب على والة الأمر بعده ؟ والراجح اال�ستمرار ...ونقل ابن
(((
بطال وغريه� :أنه كان يتربع بذلك ،وعلى هذا ال يجب على من بعده»
املبحث الرابع
م�س�ؤولية الأغنياء عن كفاية املحتاجني عند عجز بيت املال عن كفايتهم
�إذا مل تتمكن الدولة من حتقيق الكفاية لأفرادها من خالل املوارد املالية املتاحة لها ،ف�إن لها احلق يف �أن تفر�ض
حقوق ًا �إ�ضافية �سوى الزكاة على الأغنياء القادرين يف كل بلد ،حتى يكتفي فقرا�ؤه ،وت�سد حاجاتهم الأ�صلية من
الغذاء ،والك�ساء ،وامل�أوى.
يقول الإمام ابن حزم رحمه الله« :وفر�ض على الأغنياء من �أهل كل بلد� ،أن يقوموا بفقرائهم ،ويجربهم ال�سلطان
على ذلك� ،إن مل تقم الزكوات بهم ،وال يفء �سائر �أموال امل�سلمني بهم .فيقام لهم مبا ي�أكلون من القوت الذي البد
منه ،ومن اللبا�س لل�شتاء وال�صيف مبثل ذلك ،ومب�سكن يكنهم من املطر ،وال�صيف ،وعيون املارة.
برهان ذلك :قول الله تعاىل( :و�آت ذا القربى حقه وامل�سكني وابن ال�سبيل)[الإ�سراء .]26 :وقال تعاىل:
(وبالوالدين �إح�سان ًا وبذي القربى واليتامى وامل�ساكني واجلار ذي القربى واجلار اجلنب وال�صاحب باجلنب
وابن ال�سبيل وما ملكت �أميانكم)[الن�ساء]36 :
ف�أوجب تعاىل حق امل�ساكني ،وابن ال�سبيل ،وما ملكت اليمني مع حق ذي القربى ،وافرت�ض الإح�سان �إىل الأبوين،
وذي القربى ،وامل�ساكني ،واجلار ،وما ملكت اليمني .والإح�سان يقت�ضي كل ما ذكرنا .ومنعه �إ�ساءة بال �شك.
وقال تعاىل( :ما �سلككم يف �سقر ,قالوا مل نك من امل�صلني ومل نك نطعم امل�سكني)[املدثر ،]44-42 :فقرن الله
تعاىل �إطعام امل�سكني بوجوب ال�صالة.
وعن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم من طرق كثرية يف غاية ال�صحة� ،أنه قال( :من ال يرحم النا�س ،ال يرحمه
الله)((( ،قال �أبو حممد :ومن كان على ف�ضلة ،ور�أى امل�سلم �أخاه جائع ًا عريان ًا �ضائع ًا فلم يغثه ،فما رحمه بال �شك.
وعن عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�صديق(((�( :أن �أ�صحاب ال�صفة كانوا نا�س ًا فقراء ،و�أن ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم قال :من كان عنده طعام اثنني ،فليذهب بثالث ،ومن كان عنده طعام �أربعة ،فليذهب بخام�س �أو �ساد�س.
((( اجلامع لأحكام القر�آن .122/14
((( فتح الباري .10/12
((( �أخرجه البخاري يف ( كتاب الأدب ،باب رحمة النا�س والبهائم ،حديث رقم ) 94/4 ،6013 :ويف ( كتاب التوحيد ،باب قول الله تبارك وتعاىل ( قل ادعوا الله �أو ادعوا
الرحمن �أي ًا ماتدعو فله الأ�سماء احل�سنى ) ،حديث رقم ،) 379/4 ،7376 :وم�سلم يف (كتاب الف�ضائل ،باب رحمته �صلى الله عليه و�سلم ال�صبيان والعيال ،وتوا�ضعه ،وف�ضل
ذلك ،حديث رقم.) 1809/4 ،2319 :
((( طلب ًا لالخت�صار ،حذفت الأ�سانيد التي �ساقها ابن حزم لهذا احلديث وما بعده من الأحاديث والآثار ،واقت�صرت على الراوي يف �أعلى الإ�سناد فقط.
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�أو كما قال)((( .فهذا هو نف�س قولنا.
وعن عبد الله بن عمر �أن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم قال« :امل�سلم �أخو امل�سلم ال يظلمه وال ي�سلمه»((( ،قال �أبو
حممد :من تركه يجوع ويعرى وهو قادر على �إطعامه وك�سوته فقد �أ�سلمه.
وعن �أبي �سعيد اخلدري �أن ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم قال« :من كان معه ف�ضل ظهر فليعد به على من الظهر
له ،ومن كان له ٌ
ف�ضل من زاد فليعد به على من ال زاد له» قال :فذكر من �أ�صناف املال ما ذكر ،حتى ر�أينا �أنه ال
(((
حق لأحد منا يف ف�ضل.
قال �أبو حممد :وهذا �إجماع ال�صحابة ر�ضي الله عنهم يخرب بذلك �أبو �سعيد .وبكل ما يف هذا اخلرب نقول.
ومن طريق �أبي مو�سى عن النبي �صلى الله عليه و�سلم�« :أطعموا اجلائع ،وفكوا العاين»

(((

والن�صو�ص من القر�آن ،والأحاديث ال�صحاح يف هذا ،تكرث جد ًا.
وقال عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنه« :لو ا�ستقبلت من �أمري ما ا�ستدبرت لأخذت ف�ضول �أموال الأغنياء،
فق�سمتها على فقراء املهاجرين» ،وهذا �إ�سناد يف غاية ال�صحة واجلاللة.
وقال علي بن �أبي طالب�« :إن الله تعاىل فر�ض على الأغنياء يف �أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ،ف�إن جاعوا �أو
عروا وجهدوا ،فبمنع الأغنياء .وحق على الله تعاىل �أن يحا�سبهم يوم القيامة ،ويعذبهم عليه» ،وعن ابن عمر �أنه
قال« :يف مالك حق �سوى الزكاة» ،وعن عائ�شة �أم امل�ؤمنني ،واحل�سن بن علي ،وابن عمر� ،أنهم قالوا كلهم ملن
�س�ألهم�« :إن كنت ت�س�أل يف دم موجع� ،أو غرم مفظع� ،أو فقر مدقع ،فقد وجب حقك» ،و�صح عن �أبي عبيدة بن
اجلراح وثالثمائة من ال�صحابة ر�ضي الله عنهم �أن زادهم فني ،ف�أمرهم �أبو عبيدة فجمعوا �أزوادهم يف مزودين،
وجعل يقوتهم �إياها على ال�سواء.
فهذا �إجماع مقطوع به من ال�صحابة ر�ضي الله عنهم ال خمالف لهم منهم .و�صح عن ال�شعبي ،وجماهد ،وطاو�س،
وغريهم ،كلهم يقول :يف املال حق �سوى الزكاة.
قال �أبو حممد :وما نعلم عن �أحد منهم خالف هذا� ،إال عن ال�ضحاك بن مزاحم ،ف�إنه قال :ن�سخت الزكاة كل حق
يف املال .قال �أبو حممد :وما رواية ال�ضحاك حجة ،فكيف ر�أيه؟ والعجب �أن املحتج بهذا �أول خمالف له ،فريى
يف املال حقوق ًا �سوى الزكاة ،منها النفقات على الأبوين املحتاجني ،وعلى الزوجة ،وعلى الرقيق ،وعلى احليوان.
(((
والديون ،والأرو�ش .فظهر تناق�ضهم!!»
((( �أخرجه البخاري يف ( كتاب املواقيت ،باب ال�سمر مع ال�ضيف والأهل ،حديث رقم ) 203/1 ،602 :ويف ( كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف الإ�سالم ،حديث رقم:
 ،) 524/2 ،3581وم�سلم يف ( كتاب الأ�شربة ،باب �إكرام ال�ضيف وف�ضل �إيثاره ،حديث رقم.)1627/3 ،2057 :
((( تقدم تخريجه.
((( �أخرجه م�سلم يف ( كتاب اللقطة ،باب ا�ستحباب امل�ؤا�ساة بف�ضول املال ،حديث رقم.) 1354/3 ،1728 :
((( رواه البخاري عن �أبي مو�سى مرفوع ًا بلفظ ( فكوا العاين ،و�أجيبوا الداعي ،وعودوا املري�ض ) .وقد تقدم تخريجه.
((( املحلى .159-156/6
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وما ذكره ابن حزم حق ال مرية فيه ،وهو كالم يف غاية اجلودة والتحقيق ،وبه يتبني وجوب توفري الكفاية لكل
فرد يف املجتمع امل�سلم ،و�أن يف �أموال الأغنياء حقوق ًا غري الزكاة ،منها النفقات الواجبة ،ومنها ما ذكر من
وجوب توفري الكفاية للفقراء �إذا مل تتوفر كفايتهم يف بيت املال.
وهذا �أعلى درجات امل�س�ؤولية االجتماعية ،وبهذا يتبني �سبق الإ�سالم �إىل تقرير هذا احلق العظيم ،الذي هو من
�أعظم �أ�سباب �سعادة املجتمعات وا�ستقرارها ،و�أكرب مقومات التطور والرقي والنهو�ض احل�ضاري.
و�إذا كان العلماء قد اختلفوا يف وجوب حقوق �أخرى �سوى الزكاة يف املال ،ف�إن هناك حقوق ًا خارجة عن حمل
النزاع ،وهي حمل �إجماع بني العلماء ،ومنها �إغاثة امل�ضطر ،و�سد حاجته من القوت ،والك�ساء ،وامل�أوى .قال �أبو
بكر اجل�صا�ص« :ويف املال حق �سوى الزكاة باتفاق امل�سلمني ،منه ما يلزم من النفقة على والديه �إذا كانا فقريين،
وعلى ذوي �أرحامه ،وما يلزم من �إطعام امل�ضطر ،وحمل املنق ََطع به ،وما جرى جمرى ذلك من احلقوق الالزمة،
(((
عندما يعر�ض من هذه الأحوال»
وقال ابن تيمية« :و�أما الزكاة ،ف�إنها جتب حق ًا لله يف ماله ،ولهذا يقال :لي�س يف املال حق �سوى الزكاة� ،أي:
لي�س فيه حق يجب ب�سبب املال �سوى الزكاة ،و�إال ففيه واجبات بغري �سبب املال ،كما جتب النفقات للأقارب،
والزوجة ،والرقيق ،والبهائم .ويجب حمل العاقلة .ويجب ق�ضاء الديون .ويجب الإعطاء يف النائبة .ويجب �إطعام
اجلائع ،وك�سوة العاري ،فر�ض ًا على الكفاية� .إىل غري ذلك من الواجبات املالية .لكن ب�سبب عار�ض ،واملال �شرط
(((
وجوبها»
وبهذا نعلم �أن طبيعة النظام الإ�سالمي تفر�ض على املجتمع امل�سلم �أن يكون متعاون ًا مت�ضامن ًا ،قائم ًا على التكافل
والتكاتف واملوا�ساة ،فالقوي يحمل ال�ضعيف ،والغني ي�أخذ بيد الفقري ،والقريب ي�صل قرابته ،واجلار يح�سن
�إىل جاره ،وكل م�سلم يحب لأخيه ما يحب لنف�سه.
وقد �صور النبي �صلى الله عليه و�سلم هذا املجتمع بقوله« :امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان ي�شد بع�ضه بع�ض ًا»((( ،وقوله:
«مثل امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ،كمثل اجل�سد �إذا ا�شتكى منه ع�ضو ،تداعى له �سائر اجل�سد
(((
بال�سهر واحلمى»
و�أدنى ما يتحقق به هذا الرتاحم والتعاطف والتكافل �أال يحرم فرد يف هذا املجتمع من م�ستوى معي�شي مالئم،
يجد فيه احلاجات الأ�صلية له ولعياله ،من امل�أكل وامل�شرب وامللب�س وامل�سكن والعالج والتعليم ،وكل ما البد للمرء
منه.
((( �أحكام القر�آن .412/3
((( جمموع فتاوى ابن تيمية  .316/7وينظر ملزيد من التف�صيل يف هذه امل�س�ألة ،وهي :هل يف املال حق �سوى الزكاة ؟ ينظر :فقه الزكاة للقر�ضاوي  ،992-963/2والزكاة
وتطبيقاتها املعا�صرة للطيار �ص ،148-141 :والإ�سالم وال�ضمان االجتماعي للفنجري �ص ،94-90 :والتكافل االجتماعي لعلوان �ص.93-90 :
((( تقدم تخريجه.
((( تقدم تخريجه.
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ف�إذا كانت �أموال الزكاة ،وموارد الدولة تكفي لتحقيق هذا امل�ستوى من ح�صيلتها ،فبها ونعمت ،وكفى الله
امل�ؤمنني �أن يطالبوا بحق �آخر للفقراء ،و�إذا مل تكف �أموال الزكاة واملوارد الأخرى يف الق�ضاء على الفقر ،و�إغناء
ذوي احلاجات ،ف�إن حق ًا على الأغنياء القادرين �أن يقوموا مت�ضامنني بكفايتهمٌ ،
كل يف حدود �أقاربه ،وجريانه،
ومن يت�صل به .ف�إذا قام البع�ض بدافع �إميانهم بهذا الواجب ،بحيث وفّروا الكفاية للمحتاجني ،فقد �سقط الإثم
(((
عن الباقني ،و�إال ف�إن لويل الأمر �أن يتدخل ،ويفر�ض يف �أموال ه�ؤالء الأغنياء ما يقوم بال�ضعفاء والفقراء.
املبحث اخلام�س
�أثر القيام بامل�س�ؤولية االجتماعية يف حتقيق الأمن
حتقيق العدالة االجتماعية ،و�إيجاد التكافل االجتماعي بنوعيه :املعنوي واملادي ،من �أعظم �أ�سباب حتقيق الأمن،
وجلب الطم�أنينة واال�ستقرار للفرد واملجتمع.
ذلك �أن التكافل املعنوي يجعل من املجتمع وحدة متما�سكة ،وبناء مرتا�ص ًا ي�شد بع�ضه بع�ض ًا ،ويحر�ص كل فرد
فيه على م�صلحة الآخرين ،ويحب لهم مايحب لنف�سه ،وي�أتي �إليهم مبثل الذي يحب �أن ي�أتوا به �إليه.
ومن كان عنده هذا الإح�سا�س ،وهذا ال�شعور بالأخوة ال�صادقة لإخوانه امل�سلمني ،ف�إنه ال ميكن �أن ي�ضارهم� ،أو
يعتدي على م�صاحلهم� ،أو ي�سعى يف الكيد لهم ،و�إحلاق ال�ضرر بهم .بل هو حري�ص على الدفاع عنهم ،وحماية
م�صاحلهم ،كحر�صهم هم على م�صلحته ،والدفاع عنه.
ثم �إن توفر هذه امل�شاعر الأخوية ال�صادقة ،وهذا االحرتام املتبادل ،من �ش�أنه �أن ي�شبع حاجة الإن�سان �إىل التقدير
واالحرتام ،ويعمق يف نف�سه ال�شعور باالنتماء �إىل جمتمعه ،و�أنه لبنة يف بنائه ت�ؤثر فيه ،وتت�أثر به ،فيك�سبه ذلك
ثقة بنف�سه ،و�إدراك ًا ملكانته و�أهميته يف املجتمع .في�صبح را�ضي ًا عنه ،حري�ص ًا على خدمته ،والذود عنه .وحينئذٍ
ي�سود الأمن وال�سالم ،وتظلل ال�سكينة ربوع املجتمع.
«�إن �أحد ال�شروط الأ�سا�سية التي يجب توفرها يف �أي جمتمع لينعم بالأمن االجتماعي هو تعاطف �أبناء الوطن
الواحد مع بع�ضهم البع�ض ...فبقدر مات�شد العاطفة والأخوة واملحبة �أبناء الوطن الواحد بقدر ما تكون الرابطة
الإن�سانية بينهم �أقوى .ومتى وجدت هذه الرابطة الإن�سانية ،ف�إنها ت�شكل �سد ًا منيع ًا يحول دون �إيذاء الأفراد
(((
بع�ضهم لبع�ض ،ودون اعتدائهم بع�ضهم على بع�ض»
«وبالتايل ،ف�إن االقتناع بهذه الفكرة ومبنطقها ،ي�ؤدي حتم ًا �إىل القول ب�أن الوقاية من اجلرمية تفرت�ض تعزيز
ال�شعور باملحبة والأخوة والرحمة واال�ستقامة نحو الغري ،فال ُيخرق هذا ال�شعور ،بل يقاوِ م هو بقوته كل اندفاع
خلرقه وجتاوزه»(((.
((( ينظر :فقه الزكاة  ،990-989/2وم�شكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم �ص.121 ،120 :
((( الأمن االجتماعي �ص.81 :
((( امل�صدر ال�سابق �ص.85 :
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�أما التكافل املادي ،ف�إنه �إذا حتقق بني �أفراد املجتمع ح�صلت به الكفاية للمحتاجني ،وتوفرت لهم حاجاتهم ،التي
ال غنى لهم عنها .فا�ستقرت نفو�سهم ،و�أ�شبعت غرائزهم ،و�شعروا �أنهم يعي�شون حياة الئقة كرمية .وهذا من
�ش�أنه �أن يطهر قلوبهم من احل�سد وال�ضغينة ،وميلأ نفو�سهم بالر�ضا عن جمتمعهم .كما يجعل منهم بناة عاملني
خمل�صني ،ي�ساهمون يف خدمة جمتمعهم ،وحماية م�صاحله.
قال املاوردي عن �أثر الزكاة وهي �إحدى و�سائل التكافل املادي يف حتقيق الأمن« :فكان يف �إيجابها موا�سا ٌة
للفقراء ،ومعونة لذوي احلاجات ،تكفّهم عن البغ�ضاء ،ومتنعهم من التقاطع ،وتبعثهم على التوا�صل ،لأن الآمل
و�صول ،والراجي هائب .و�إذا زال الأمل ،وانقطع الرجاء ،وا�شتدت احلاجة ،وقعت البغ�ضاء ،وا�شتد احل�سد،
فحدث التقاطع بني �أرباب الأموال والفقراء ،ووقعت العداوة بني ذوي احلاجات والأغنياء ،حتى تف�ضي �إىل
(((
التغالب على الأموال ،والتغرير بالنفو�س �أي املخاطرة بها وتعري�ضها للهلكة»
وبهذا ندرك �أن التكافل االجتماعي يق�ضي على �سببني من �أكرب �أ�سباب اجلرمية ،وهما الفقر ،وال�شعور بالعزلة
والإهمال ،الناجت عن تفكك الروابط الأ�سرية والأخوية ،وفقدان التكافل املعنوي بني �أفراد املجتمع.
فقد ذكر املخت�صون بدرا�سة اجلرمية و�أ�سبابها(((� ،أن ال�شعور باحلرمان العاطفي ،وفقدان الرعاية واحلنان،
وكذلك الفقر واحلاجة ،وال�شعور بالظلم االجتماعي� ،أن ذلك كله من �أكرب �أ�سباب اجلرمية والتظامل والتعادي بني
النا�س .و�أن كثري ًا من اجلرائم املخلة بالأمن� ،إمنا ح�صلت ب�سبب �إهمال هذين اجلانبني املهمني من جوانب احلياة
الإن�سانية.
وهما يف الغالب متالزمان ،ف�إن املجتمع الذي ّ
تنحل فيه الروابط الأخوية ،و ُيفقد فيه التكافل املعنوي ،وت�سوده
الأثرة والأنانية ،ويعي�ش كل فرد فيه لنف�سه غري مبال مبن حوله ،وال مهتم ب�ش�أنه ،وال قائم مبا يجب له من
التقدير واالحرتام ،ي�سوده كذلك البخل والكنود ،والقعود عن الن�صرة واملوا�ساة ،وانعدام التكافل املعي�شي،
والتعاون املادي .فال يبايل الأغنياء مبا يح�صل للفقراء من �ضيق العي�ش ،وقلة ذات اليد ،وال ت�سخو �أيديهم بالبذل
وامل�ساعدة لهم.
فال ميلك �أولئك الفقراء واملحرومون �إال �أن يحقدوا على �أولئك الواجدين الأغنياء ،ومتتليء قلوبهم باحل�سد
وال�ضغينة ،وت�شحن نفو�سهم بالبغ�ضاء والكراهية .فال يزالون حانقني عليهم ،ناقمني منهم ،يرتب�صون بهم
الدوائر ،وي�سعون للإ�ضرار بهم ،والث�أر منهم ب�شتى الو�سائل والأ�سباب ،فتنت�شر الفنت ،وتكرث اجلرائم ،وخا�صة
اجلرائم املالية ،من �سرقة ،وغ�صب ،ونهب ،و�إتالف ،وغريها.
وكذلك اجلرائم اخللقية ،واالنحرافات ال�سلوكية ،ف�إن الفقري املحروم قد يندفع حتت �ضغط احلاجة واحلرمان،
�إىل ارتكاب �أنواع من اجلرائم اخللقية ،من �أجل احل�صول على املال ،و�إ�شباع حاجاته الأ�سا�سية ،ولهذا جند
((( �أدب الدنيا والدين مع �شرحه « منهاج اليقني « �ص.150 :
((( ينظر :النظريات احلديثة يف تف�سري ال�سلوك الإجرامي� :أبحاث الندوة العلمية ال�ساد�سة يف املركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب �ص ،97 ،22 :والظاهرة الإجرامية
�ص ،131 :و�أثر الثقافة واملجتمع يف دفع الفرد �إىل ارتكاب اجلرمية �ص.151-143 :
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املجتمعات الفقرية ،تع�شع�ش فيها الرذيلة ،وتكون يف الغالب حم�ضن ًا لأنواع من الفواح�ش واملفا�سد اخللقية.
وقل مثل ذلك يف جرائم امل�سكرات واملخدرات ،ف�إن الكثري من ه�ؤالء املحرومني يتجهون �إىل تغطية �آالمهم
ومتاعبهم بتعاطي امل�سكرات واملخدرات ،ثم ين�ساقون حتت ت�أثريها �إىل ارتكاب �أفح�ش اجلرائم واملنكرات .كما
�أنهم ي�سعون يف الغالب �إىل ن�شرها وترويجها ،طمع ًا يف اكت�ساب املال ،وحر�ص ًا على موافقة النا�س لهم على
ماهم فيه من تهتك وانحالل.
وقد ي�صبح احلديث عن الوازع الديني يف التعفف والقناعة والأمانة وااللتزام غري جمد يف مثل هذه املجتمعات
التي ُين�شب الفقر فيها خمالبه ،و ُيعمل معاوله احلادة ،ليجتث كرامة الإن�سان وعزته ،ويزلزل ما ي�ؤمن به من
(((
مباديء �أخالقية ،وقيم روحية.
قال ال�شيخ حممد الغزايل« :وقد ر�أيت بعد جتارب عدة� ،أنني ال �أ�ستطيع �أن �أجد بني الطبقات البائ�سة ،اجل ّو املالئم
لغر�س العقائد العظيمة ،والأعمال ال�صاحلة ،والأخالق الفا�ضلة� .إنه من الع�سري جد ًا �أن متلأ قلب �إن�سان بالهدى،
�إذا كانت معدته خالية� ،أو �أن تك�سوه بلبا�س التقوى� ،إذا كان بدنه عاري ًا� .إنه يجب �أن ي�ؤ ّمن على �ضروراته التي
تقيم �أ َوده ك�إن�سان ،ثم ينتظر بعدئذ �أن ت�ستم�سك يف نف�سه مباديء الإميان ...فالبد من التمهيد االقت�صادي
الوا�سع ،والإ�صالح العمراين ال�شامل� ،إذا كنا خمل�صني حق ًا يف حماربة الرذائل واملعا�صي واجلرائم ،با�سم
الدين� ،أو راغبني حق ًا يف هداية النا�س لرب العاملني.
املجردة،
�أما �أن نرتك الظروف التي تلد اجلرمية حتم ًا ،تنمو وتتكاثر ،ثم نكتفي يف خدمة الدين بالن�صائح ّ
والعواطف املفتعلة ،فهذا يف احلقيقة هو العبث املبني.
ول�ست هنا �أنكر قيمة الوازع الأدبي� ،أو �أحاول بخ�س ال�ضمري الإن�ساين حقه ،فقد توجد �أحوال �شديدة ،تقف
الإن�سان على �شفا جرف هارٍ  ،وتطلق فيه غرائزه الدنيا ،ويت�ضافر احلرمان والإغراء مع ًا على �س ْوق املرء �إىل
اجلرمية �سوق ًا عنيف ًا .ومع ذلك يرتاجع عنها ،وي�ستنكف مقارفتها ،وتنت�صر مواهبه العليا �آخر النزاع .غري �أن
هذه الأحوال ال يجوز انتظارها من كافة الب�شر...
وخري لنا �أن نتعرف الأمور من وقائع الدنيا ،و�أن نقرر �أن الن�سبة الكربى من الرذائل تعود �إىل واحد من الثالوث
املتوطن يف �أرجاء �أمتنا من زمن بعيد :ثالوث الفقر واجلهل واملر�ض� ،أو �إىل اثنني من هذا الثالوث البغي�ض� ،أو
(((
�إىل �أفراده جميع ًا .و�أن زوال هذه الآفات الإن�سانية يخف�ض ن�سبة اجلرائم يف بالدنا »%90
أت�صدقن الليلة ب�صدقة،
وقد �أ�شار النبي �صلى الله عليه و�سلم �إىل عالقة الفقر باجلرمية ،فقال« :قال رجل :ل
ّ
فخرج ب�صدقته ،فو�ضعها يف يد زانية ،ف�أ�صبحوا يتحدثون :تُ�صدق الليلة على زانية .قال :اللهم لك احلمد على
((( ملزيد من البيان يف عالقة الفقر باجلرمية ،ينظر :منهج القر�آن يف حماية املجتمع من اجلرمية  ،209-207/1وبحث ًا للدكتور :التهامي نقرة ،بعنوان « �آفة الفقر وو�سائل
تالفيها « �ضمن كتاب الفقر واجلرمية �ص ،59 :واجلرمية واملجتمع �ص ،185-181 :وم�شكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم �ص ،15-14 :والتكافل االجتماعي يف الإ�سالم
و�أثره يف منع اجلرمية والوقاية منها �ص.359 :
((( الإ�سالم والأو�ضاع االقت�صادية �ص.63-16 :
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زانية .لأت�صدقن ب�صدقة .فخرج ب�صدقته فو�ضعها يف يد غني .ف�أ�صبحوا يتحدثون :ت�صدق على غني .قال :اللهم
لك احلمد على غني .لأت�صدقن ب�صدقة .فخرج ب�صدقته فو�ضعها يف يد �سارق .ف�أ�صبحوا يتحدثون :ت�صدق على
�سارق .فقال :اللهم لك احلمد ،على زانية ،وعلى غني ،وعلى �سارق .ف�أتي فقيل له� :أما �صدقتك فقد قبلت� .أما
ت�ستعف بها عن زناها .ولعل الغني يعترب فينفق مما �أعطاه الله .ولعل ال�سارق ي�ستعف بها عن
الزانية ،فلعلها
ّ
(((
�سرقته»
فظهر بهذا اخلرب �أثر الغنى يف اال�ستعفاف عن ال�سرقة ،وعن الفاح�شة ،و�أن الفقر من �أ�سباب مقارفة هاتني
اجلرميتني .وكما �أن الفقر قد يدفع �صاحبه ،وخا�صة الن�ساء� ،إىل �أن يبذلن �أعرا�ضهن ،ويت� ّأكلن بفروجهن،
ف�إن الفقر كذلك من �أكرب املوانع التي حتول بني ال�شباب وبني حت�صني فروجهم بالزواج .وهذا من �ش�أنه �أن
يدفعهم رجا ًال ون�سا ًء� ،إىل اقرتاف الفواح�ش وارتكاب ال�شذود اجلن�سي ،وما يتبع ذلك من جرائم االختطاف،
واالغت�صاب ،والقتل ،وغريها.
وقد �أثبتت بع�ض الدرا�سات العلمية� ،أن ن�سبة  %85من اجلرائم كان من �أهم �أ�سبابها الفقر ،واحلرمان العاطفي(((،
�أي :فقدان التكافل االجتماعي بنوعيه :املادي واملعنوي.
وهناك العديد من الدرا�سات التطبيقية التي �أكدت العالقة بني الفقر وبني اجلرمية .ومنها درا�سة قام بها �أحد
العلماء الربيطانيني ل�سكان لندن يف الفرتة من  1902 1886م ،والتي دون نتائجها يف �سبعة ع�شر جملد ًا ،وقد
تو�صل فيها �إىل �أن �أكرث من ن�صف الأحداث اجلانحني ،كانوا من عائالت فقرية ،و�أن  % 19من هذه العائالت،
(((
تدخل �ضمن دائرة الفقر املطلق.
ويف درا�سة �أخرى ،قام بها باحثان �أمريكيان ،عن عالقة الفقر باجلرمية يف الواليات املتحدة الأمريكية ،فتبني
لهما �أن ( )%90ممن مت القب�ض عليهم يف خالل �سبع �سنوات ،كانوا ينتمون �إىل �أفقر طبقتني فيها .ومع ذلك فلم
(((
يكن �أفراد هاتني الطبقتني يتجاوزون ( )%57من جمموع ال�سكان.
ويف درا�سة ثالثة عن البطالة يف العامل العربي وعالقتها باجلرمية� ،شملت ثالث دول عربية هي :تون�س وم�صر
وال�سودان .خل�ص الباحث فيها �إىل �أن �أكرث من ثالثة �أخما�س اجلرائم التي يرتكبها املجرم العاطل ،متت بدافع
(((
احلاجة �إىل املال.
ومن هذه الدرا�سات ،درا�سة �أجراها �أحد م�أموري ال�سجون امل�صرية ،ودونها يف كتاب �سماه « كفاح اجلرمية
((( �أخرجه البخاري يف ( كتاب الزكاة ،باب �إذا ت�صدق علي غني وهو ال يعلم ،حديث رقم ،)439/1 ،1421 :وم�سلم يف (كتاب الزكاة ،باب ثبوت �أجر املت�صدق ،و�إن وقعت
ال�صدقة يف يد غري �أهلها ،حديث رقم.) 709/2 ،1022 :
((( ينظر� :أثر الثقافة واملجتمع يف دفع الفرد �إىل ارتكاب اجلرمية �ص ،294-292 ،156-143 :ومنهج القر�آن يف حماية املجتمع من اجلرمية  ،209/1والتح�ضر واجلرمية،
بحث للدكتور :حممد احلماد� ،ضمن كتاب «الثقافة الأمنية»� ،سل�سلة حما�ضرات املو�سم الثقايف الثالث ،يف املركز العربي للدرا�سات الأمنية والتدريب� ،ص.270-269 :
((( ينظر :البطالة يف العامل العربي وعالقتها باجلرمية �ص.40 :
((( ينظر :مبادئ علم الإجرام �ص.271-270 :
((( البطالة يف العامل العربي وعالقتها باجلرمية �ص.153 ،102 :
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« ،عن املجرمني يف ال�سجون امل�صرية ،يف الفرتة من 1929 1905م .وقد كانت نتيجة الدرا�سة �أن ( )%97تقريب ًا
(((
من جمموع امل�سجونني هم من الطبقات العاملة الفقرية.
وبعد هذا كله ،ف�إنه على الرغم من وجود عالقة ظاهرة بني الفقر واجلرمية ،ف�إين �أ�ؤكد �أن الفقر لي�س هو ال�سبب
الوحيد واملبا�شر للإجرام ،و�إال لكان كل فقري جمرم ًا ،وكل جمرم فقري ًا ،وهذا �أمر ينفيه الواقع ،وترف�ضه
حقائق التاريخ القدمي واحلديث .فكم يف املجتمع من فقراء يعانون من �شدة احلاجة ،وهم على م�ستوى رفيع من
اال�ستقامة ،وال�سلوك القومي.
وكم فيه من �أغنياء يرفلون يف النعيم ،وهم من املجرمني املحرتفني ،بل وي�ضرب ب�إجرامهم املثل.

(((

و�إذا كان �صحيح ًا �أن الظروف االقت�صادية القا�سية ال تدفع النا�س جميع ًا �إىل اجلرمية ،فال�صحيح �أي�ض ًا �أنها
تدفع �إىل اجلرمية �أنا�س ًا كانوا يجتنبونها يف ظروف �أقل ق�سوة.
جاء يف كتاب «مباديء علم الإجرام»(((« :والتهويل من �ش�أن العامل االقت�صادي كالتهوين من �ش�أنه� ،سواء
ب�سواء ،كالهما خاطيء وبنف�س املقدار .فمن يهولون من �ش�أن هذا العامل يحجبون �أنف�سهم عن ر�ؤية عوامل
�أخرى لها يف جمال الإجرام دور هام .ومن �ش�أن ر�أيهم �صرف اجلهود عن تعقّب هذه العوامل وعالجها .بل �إن
هذا االجتاه مث ّب ٌط للهمم ،لأنه يحمل على االعتقاد ب�أال جدوى من مكافحة اجلرمية مامل حتدث ثورة تقتلع النظام
االقت�صادي من جذوره ،ثم ت�ستبدل به نظام ًا �أف�ضل.
و�أما من يه ّونون من �أمر هذا العامل ،فيتجاهلون حقائق ال �سبيل �إىل نكرانها ،و ُي�سقطون من اعتبارهم عام ًال
هام ًا ،ينبغي �أن يح�سب ح�سابه� ،إذا �شئنا فهم اجلرمية على حقيقتها ،وتلم�س الو�سائل الكفيلة باحلد منها.
و�أ�صوب الآراء عندنا �أو�سطها .فالعامل االقت�صادي ذو �أثر على الإجرام بال منازع ،ولكنه كغريه من العوامل
غري حا�سم».
وجاء يف كتاب «كفاح اجلرمية»(((« :الواقع �أن ال�سرقة لي�ست باجلرمية الوحيدة التي تت�صل بالفقر .لأن احلاجة
متى ان�ضم �إليها موت ال�ضمري ،واال�ستعداد الفطري للعدوان ،والرغبة عن الك�سب من الطرق امل�شروعة ،كثري ًا
ما �أدت �إىل ارتكاب اجلرائم الأخرى ،وبالأخ�ص ما يقع منها للح�صول على املال ب�أ�ساليب �شريرة ...ونحن ال
نعني بهذا القول �أن كل فقري جمرم� ،أو �أن الفقر م�صدر جلميع اجلرائم� ،أو �أن الإن�سان متى كان فقري ًا �ساغ له
العدوان ،و�أ�صبح احلرام حال ًال .بل الذي نرمي �إليه حق ًا �أن للفقر �أظهر الأثر يف معظم اجلرائم ،و�أن الأو�ساط
الفقرية هي التي تتمخ�ض عن �أكرث املجرمني.
((( ينظر :كفاح اجلرمية �ص.91-86 ،93 :
((( ينظر :منهج القر�آن يف حماية املجتمع من اجلرمية  ،210 ،209 ،145/1والبطالة يف العامل العربي وعالقتها باجلرمية �ص ،38-37 :و�أثر الثقافة واملجتمع يف دفع
الفرد �إىل ارتكاب اجلرمية �ص ،151 :وال�سلوك الإجرامي والتف�سري الإ�سالمي  ،109-107/1ومبادئ علم الإجرام  ،276-269 ،260-256و�أ�صول علم الإجرام والعقاب
�ص.240-238 :
((( �ص.258-257 :
((( �ص.114-113 :
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واحلقيقة �أننا لو �أحدقنا مبنظار البحث الدقيق يف �آفاتنا االجتماعية ،و�أرجعنا كل معلول �إىل علته ،وكل ورد �إىل
م�صدره ،لوجدنا �أن كثري ًا من هذه الآفات مت ُّت �إىل الفقر ب�صلة .و�أن النا�س جميع ًا يتعقبون املال �أنى وجد ،و�إن
كانوا يختلفون يف ال�سبل التي ي�سلكونها للح�صول عليه.
فالعاطلون واملت�شردون ،والغلمان املبعرثون يف ال�شوارع والطرقات ،كل �أولئك من الفقراء ،ومن ه�ؤالء ن�شالون
وجمرمون ...واملت�سولون على وجه الإجمال فقراء ،و�إن كان من بينهم من هو قادر على الك�سب .ومن الت�سول
حلجاب يتوارى خلفه عدد لي�س بالقليل من امل ّتجرين باملخدرات ..والل�صو�ص الذين يتخذون من اال�ستجداء
و�سيلة للوقوف على خمابيء املنازل التي يرتددون عليها.
و�أكرث املتربجات من الن�ساء ما قولك فيهن؟ هل يتربجن �شغف ًا بالفجور ،وحمبة البتذال العر�ض ،و�إذالل النف�س،
وهتك احلرمة� ،أم هي احلاجة ،و�ضعة النف�س ،و�ضعف الوازع الديني ،قد جعلت من احلرة �أمة تباع يف �سوق
النخا�سة ،ومن العفيفة عاهر ًا تعر�ض ب�ضاعتها لكل داعر وفاجر؟!
وبيوت الدعارة �سر ًا كانت �أم علنية ،ماالذي �أن�ش�أها و�أقام عمادها؟ �ألي�س اجلري وراء املال ،وعر�ض الأعرا�ض
يف �سوق البغاء؟ و�أن هذه الب�ؤر لو مل جتد من ي�سبغ عليها من متاع احلياة لأو�صدت �أبوابها ،و�س ّرحت �أ�سرابها»
انتهى ،مع زيادات ي�سرية.
فالفقر �إذ ًا يعترب عام ًال م�ساعد ًا يزيد من �إمكانية الإجرام ،ويدفع �إليه ،عند من كان لديه ا�ستعداد الرتكاب
اجلرمية .وذلك حني ي�ضعف الوازع الديني واخللقي� ،أو ينعدم.
�أو حني يجتمع مع الفقر :ال�شعور بالظلم والإجحاف ،وذلك حني يرى هذا الفقري �أن فقره لي�س نا�شئ ًا عن قلة
املوارد ،وانت�شار اجلدب والقحط ،و�إمنا هو ب�سبب ظلم الأغنياء للفقراء ،وحرمانهم من حقوقهم يف مال الله الذي
ا�ستخلفهم فيه ،وب�سبب �سوء توزيع الرثوة ،ومنع تكاف�ؤ الفر�ص يف العمل والك�سب ،وب�سبب التمييز الطبقي
الذي يجعل �أقلية يف املجتمع ترثي على ح�ساب الأكرثية .فهذا هو الفقر الذي يثري النفو�س ،ويحدث الفنت والإحن
ويجر الويالت والنكبات ،ويوقد يف القلوب نار ًا ت�أكل الأخ�ضر والياب�س ،وتقو�ض دعائم الأمن واال�ستقرار.
فتح�سن احلالة االقت�صادية للمجتمع
وبهذا نعلم �أن العامل االقت�صادي ،له ت�أثري قوي يف اجلرمية �سلب ًا و�إيجاب ًاّ ،
من �ش�أنه �أن يقلل من ظاهرة الإجرام ،كما �أن �سوء احلالة االقت�صادية ،ي�ؤدي �إىل زيادة تلك الظاهرة وتفاقمها.
ولي�س معنى ذلك �أن نغفل بقية العوامل الأخرى التي تتداخل مع العامل االقت�صادي ،وتتفاعل معه لزيادة اجلرمية
�أو انح�سارها.
ومن جانب �آخر ،ف�إن الفقر وال�شعور بالظلم االجتماعي ،ي�ؤثران على الأمن اخلارجي للأمة ،ويهددان حريتها
وا�ستقاللها ،فالبائ�س املحروم ،ال يجد يف �صدره حما�سة للدفاع عن وطنه ،والذود عن حرمات �أمته ،ف�إن
جمتمعه قد بخَ �سه حقه ،ومل ي�س َع ملوا�ساته ون�صرته ،و َت َركه يعاين اجلوع والعري وامل�سغبة ،وهو قادر على
ي�ضن بدمه يف �سبيل الدفاع عن جمتمعه الذي
م�ساعدته ،وانت�شاله من وهدة الفقر واحلاجة .فمثل هذا ال يبعد �أن ِ
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ق�سا عليه ،و�أ�شاح بوجهه عنه .وملاذا يكون عليه هو واجب الدفاع ،ولغريه حق اال�ستمتاع؟! وكيف ُيدعى يف
(((
غرم الوطن ،وين�سى يف غنمه؟!
املبحث ال�ساد�س
مناذج لتطبيقات امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية للم�س�ؤولية االجتماعية
وفيه متهيد ومطلبان:
املطلب الأول :امل�س�ؤولية االجتماعية يف البنك الإ�سالمي للتنمية.
املطلب الثاين :امل�س�ؤولية االجتماعية يف م�صرف الراجحي.
متهيد:
تعكف العديد من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف الوقت الراهن كل ح�سب خ�صو�صيات املحيط الذي تعمل فيه
على و�ضع خطط وبرامج وتطوير منتجات �أكرث متا�شيا مع املفهوم احلديث للم�س�ؤولية االجتماعية ،و�إن كان
الطابع اخلريي ال يزال يطغى على العديد من املمار�سات امل�سجلة ،وميكن تلخي�ص هذه التوجهات على �سبيل
الذكر ال احل�صر1:
•�إن�شاء �صناديق للعمل اخلريي والنفع العام.
•�إن�شاء و�إدارة �صناديق الزكاة.
•�إن�شاء �أوقاف.
•�إن�شاء حمافظ للقر�ض احل�سن مل�ساعدة املحتاجني و متويل ن�شاطات اقت�صادية للفئات املحرومة.
•متويل حمالت توعية للتكافل االجتماعي ورعاية الأيتام وامل�سنني وذوي االحتياجات اخلا�صة.
•متويل الربامج وامل�ؤ�س�سات التعليمية وال�صحية ذات الطابع االجتماعي.
•توزيع امل�ساعدات و�إطعام ال�صائمني يف رم�ضان.
•متويل برامج للحفاظ على البيئة.
•�إن�شاء حمافظ للتمويل امل�صغر.
وقد تو�صلت درا�سة �أعدتها «دينار �ستندار» Dinar Standard

(((،

ودار اال�ستثمارDar Al Istithmar

(((

�سنة

((( ينظر :م�شكلة الفقر وكيف عاجلها الإ�سالم �ص.19-18 :
((( � DinarStandardشركة �إعالمية بحثية متخ�ص�صة يف تقدمي اال�ست�شارة التجارية وت�سليط ال�ضوء على الأ�سواق الإ�سالمية النا�شئة يف العامل.
((( �شركة ا�ست�شارية مقرها يف اململكة املتحدة تقدم اخلربة املالية الإ�سالمية والقدرات البحثية لقيادة تطوير املنتجات املالية الإ�سالمية املبتكرة .وقد ح�صلت دار اال�ستثمار
على "�ضمان �أف�ضل اخلدمات اال�ست�شارية الإ�سالمية " يف عام  2006و.2007
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 2009بالتعاون مع هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية حول اجتاهات امل�س�ؤولية االجتماعية
يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �إىل وجود م�ؤ�شرات جيدة على اهتمام امل�ؤ�س�سات املالية بامل�س�ؤولية االجتماعية.
ت�ستند الدرا�سة على ا�ستبيان �أر�سل عرب الإنرتنت �إىل  154من �أكرب امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية للإجابة على
جمموعة من الأ�سئلة و�إر�سالها عرب الربيد الإلكرتوين �أو الفاك�س �أو الربيد العادي.
�أ�سئلة اال�ستطالع تغطي املجاالت التالية للم�س�ؤولية االجتماعية(((:
•االمتثال لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
•م�س�ؤولية التعامل مع العمالء.
•املكا�سب التي حتظرها ال�شريعة.
•احلياة الكرمية والرفاه
•الزكاة.
•القر�ض احل�سن.
•احلد من الآثار ال�سلبية على البيئة.
•ح�ص�ص اال�ستثمارات املوجهة للتنمية االجتماعية.
•خدمة العمالء.
•م�ساعدة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة الأن�شطة اخلريية
•�إدارة الوقف
•الأن�شطة اخلريية
•�أن�شطة متنوعة �أخرى.
•وهذه بع�ض نتائج الدرا�سة(((:
•حماية البيئة:
�أكدت الدرا�سة �أن  % 52من امل�ؤ�س�سات لديها اهتمام بق�ضايا البيئة غري �أن  % 38فقط لديها برامج يف هذا املجال.
•الزكاة:
�أكدت  % 31من امل�ؤ�س�سات �أن لديها �آليات لتوزيع زكوات العمالء .يف حني �أكد  %55عدم وجود �سيا�سة لذلك.
احلياة الكرمية والرفاه:
p7,2010 ,Dinar Standard , Dar Al Istithmar , “This report on Social Responsibility Trends at Islamic Financial Institutions ",January

(((
((( ينظر" :البنوك الإ�سالمية وامل�س�ؤولية االجتماعية" ،الهادي بن حممد املختار النحوي ،موقع املجل�س العام لبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالميةhttp://www.cibafi. ،
13114=org/newscenter/Details.aspx?Id
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�أكدت  %66من امل�ؤ�س�سات �أن لديها �أهداف �إجتماعية يف هذا املجال بينما �أكدت  % 55من امل�ؤ�س�سات وجود �أثار
اجتماعية لأن�شطتها التنموية.
•امل�شاركة يف مكافحة التمييز العن�صري
جتربة بنك الربكة جنوب �إفريقيا و�ضع البنك �سيا�سة ملكافحة �آثار التميز العن�صري الذي عا�شته �إفريقيا
اجلنوبية .لذلك التزم البنك مب�ساواة اجلميع يف التوظيف وكذلك امل�ساواة بني الرجال والن�ساء وقد �شكل البنك
جلنة لل�سهر على تطبيق هذه ال�سيا�سة.
•القر�ض احل�سن
�أكدت  % 59من امل�ؤ�س�سات بان لديها برامج للقر�ض احل�سن لأغرا�ض اجتماعية،بينما �أكدت  % 34عدم وجود
�سيا�سة على الإطالق يف ذلك.
•دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وت�شجيع اال�ستثمارات االجتماعية
�أكدت  ٪ 62من امل�ؤ�س�سات �أن لديها �سيا�سة لدعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وت�شجيع اال�ستثمارات
االجتماعية.
•الأن�شطة اخلريية:
فيما يخ�ص الأن�شطة اخلريية� ،أ�شار � ٪ 76أن لديهم برامج ملثل هذه الأن�شطة ،بينما  ٪ 17لي�س لديهم اهتمام
بذلك.
انطالقا من الدرا�سة ال�سابقة يت�ضح �أن هناك م�ؤ�شرات جيدة على اهتمام امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بامل�س�ؤولية
االجتماعية �إال �أن هناك درا�سات �أخرى((( تبني �أن املقادير التي ت�ساهم بها امل�صارف الإ�سالمية للخدمات الإن�سانية
واالجتماعية �ضئيلة ال تتنا�سب مع �آمال وطموحات املجتمعات التي تن�شط فيها.
ومن النماذج الرائدة يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية :البنك الإ�سالمي للتنمية ،وم�صرف الراجحي،
وهذا ما �س�أبينه يف املطلبني الآتيني:
املطلب الأول
امل�س�ؤولية االجتماعية يف البنك الإ�سالمي للتنمية
 )1التعريف بالبنك:
البنك الإ�سالمي للتنمية هو م�ؤ�س�سة مالية دولية� ،أن�شئ بنا ًء على الوثيقة املقدمة مل�ؤمتر وزراء املالية للدول
الإ�سالمية الذي عقد يف جدة يف  18دي�سمرب من عام  ،1973وقد بد�أ البنك عملياته ر�سمي ًا يف� 20أكتوبر ،1975
((( من بني هذه الدرا�سات الدرا�سة التي قام بها الدكتور منذر قحف ،راجع :منذر قحف ،عوامل جناح امل�صارف الإ�سالمي2002،
.pdf.2009/http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads
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وي�ضم يف ع�ضويته  55دولة(((.
واملقر الرئي�س للبنك يف مدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية .وقد مت �إن�شاء �أربع مكاتب �إقليمية بنا ًء على
قرارات �صادرة عن جمل�س املديرين التنفيذيني للبنك� ،أحدها يف مدينة الرباط عا�صمة اململكة املغربية ،والثاين
يف كواالملبور عا�صمة ماليزيا ،والثالث يف �أملـ�آتي يف جمهورية كازاخ�ستان والرابع يف دكار عا�صمة ال�سنغال.
وللبنك ممثلون ميدانيون يف �إحدى ع�شرة دولة هي� :إندوني�سيا� ،إيران ،قازاخ�ستان ،ليبيا ،وباك�ستان ،ال�سنغال،
ال�سودان ،جامبيا ،غينيابي�ساو ،موريتانيا ،واجلزائر(((.
� )2أهداف عمل البنك:
تتلخ�ص �أهداف البنك يف:

(((

•ت�سريع عملية التنمية االقت�صادية والتقدم االجتماعي يف الدول الأع�ضاء ،وذلك وفق ًا ملبادئ ال�شريعة
الإ�سالمية ال�سمحة.
•امل�شاركة يف ر�أ�س املال ،وتقدمي القرو�ض للم�شاريع وامل�ؤ�س�سات الإنتاجية ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي امل�ساعدات
املالية والفنية للدول الأع�ضاء يف جماالت �أخرى تدعم عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية فيها.
وي�ستخدم البنك الأ�ساليب والأدوات التمويلية التي تتفق مع ال�شريعة الإ�سالمية ،والتي ت�ضم :القرو�ض بدون
فوائد (القرو�ض احل�سنة) ،وامل�شاركة يف ر�أ�س املال ،والت�أجري ،والبيع لأجل ،واال�ست�صناع.
� )3إ�سهامات امل�صرف الإ�سالمي للتنمية يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية
التزم البنك منذ ت�أ�سي�سه برعاية املجتمع وامل�شاركة يف ت�أمني احلياة الكرمية ،ومن �أمثلة ذلك(((:
 .1تعزيز التنمية الب�شرية ال�شاملة:
يف �سعيه لتعزيز التنمية الب�شرية ال�شاملة ،ر�صد البنك موارد كبرية للقطاع االجتماعي ) التعليم وال�صحة( ،يف
الدول الأع�ضاء ،وال�سيما يف �أقلها منوا ،وبلغ املجموع الرتاكمي للعمليات املعتمدة من املوارد الر�أ�سمالية العادية
للقطاع االجتماعي حوايل  3.408مليون دوالر يف نهاية عام 2010م لفائدة  681م�شروع.
 .2دعم التعليم:
لقد �ساعد كثريا على زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم من امل�ستوى االبتدائي �إىل امل�ستوى العايل .فو�صل التمويل
الرتاكمي الذي قدمه البنك لقطاع التعليم يف نهاية عام � 2010إىل حوايل  2.142مليار دوالر مولت بها 422
((( p06,2005 Islamic Development Bank, “Thirty-One Years In The Service Of Developme: ", Economic Policy And Strategic Planning Department, June
ينظر :موقع منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي.http://www.oic-oci.org/arabic/main/specialized-institutions.htm#a Islamic Development Bank. ibid :

(((
((( جمموعة البنك الإ�سالمي للتنمية 37 ،عام من التنمية ،جون .2011

37YearsInDevelopment.pdf/http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/Arabic/IDB/CM/Publications

((( ينظر :امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سة يف البنوك الإ�سالمية حممد ال�صديق حفيظ ،امللتقى املغاربي الأول للمالية الإ�سالمية،تون�س 15-14،جولية .2011.07.15
162

امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

عملية.
وقد �أطلقت (مبادرة البنك للتعليم ثنائي اللغة )�سنة  ،2000يف حماولة لتمكني ال�شباب املحرومني يف �إفريقيا
جنوب ال�صحراء من ا�ستكمال تعليمهم باللغة العربية.
ويف �سنة � 2008أطلق البنك (برنامج حمو الأمية املهنية من �أجل احلد من الفقر) بني الن�ساء وال�شباب يف
املناطق الريفية ،وذلك بتزويدهم باملهارات وم�ساعدتهم على احل�صول على التمويالت ال�صغرى لتح�سني ظروف
معي�شتهم.
 .3متويل اخلدمات ال�صحية:
يركز البنك يف عملياته يف قطاع ال�صحة على املجاالت التالية:
•مكافحة ومراقبة الأمرا�ض ال�سارية وغري ال�سارية.
•تعزيز النظام ال�صحي وت�سهيل احل�صول على خدمات الرعاية ال�صحية ونوعية هذه اخلدمات.
•متويل ال�صحة البديلة لإزالة العراقيل املالية� ،إىل �أق�صى حد ممكن ،التي تعرت�ض اال�ستفادة من املوارد
املالية الالزمة لل�صحة وتوليد هذه املوارد وتعبئة املزيد منها ،وحتقيق اال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة.
وزادت م�ساهمات البنك يف قطاع ال�صحة � 10أ�ضعاف تقريبا ،فبلغت  1.265مليار دوالر ملنفعة  259عملية حتى
نهاية عام .2010
وين�شط البنك بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية والإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر،يف
وخ�ص�ص البنك يف �سنة 2010م مبلغ  05مليون
جمال برامج مكافحة املالريا يف الدول الإفريقية الأع�ضاءّ ،
دوالر �أمريكي لتنفيذ م�شروع يعنى ب�أ�سلوب �إنتاج ح�شرات عقيمة لل�سيطرة على مر�ض املالريا يف الوالية
ال�شمالية من ال�سودان يف �إطار برنامج (املكا�سب ال�سريعة) ملكافحة هذا املر�ض.
ويف �سنة � ،2008أطلق البنك برناجما لل�شركة حتت ا�سم (التحالف من �أجل مكافحة العمى املمكن تفاديه يف
�إفريقيا جنوب ال�صحراء) وذلك ملكافحة العمى املمكن تفاديه والقابل لل�شفاء يف الدول الأع�ضاء الإفريقية الواقعة
جنوب ال�صحراء ،ويقدم هذا الربنامج فح�ص العيون جمانا ،ويعيد الب�صر للمر�ضى الذين يعانون من املياه
البي�ضاء يف العني ،ويف �سنة  2010جرى فح�ص �أكرث من  37000مري�ضا ،و�إجراء �أكرث من  8800عملية
ال�ستعادة الب�صر يف �إطار الربنامج.
 -4مبادرات احلد من الفقر:
يف �إطار مبادرة البنك للحد من الفقر يف الدول الأع�ضاء قام البنك مبجموعة من الربامج منها:
�أ .زيادة امل�ساعدات للدول الأع�ضاء الأقل منوا :زاد البنك م�ساعداته الإمنائية للدول الأع�ضاء الأقل منوا ،بحيث
بلغت امل�ساعدات الرتاكمية لهذه الدول يف نهاية  2010حوايل  17.8مليار دوالر من املوارد الر�أ�سمالية العادية
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حيث ا�ستفاد منها  2048م�شروعا.
ب .زيادة عمليات املعونة اخلا�صة� :أن�شئ برنامج املعونة اخلا�صة �سنة  1980لتقدمي م�ساعدات �إغاثة ل�ضحايا
الكوارث مثل :احلروب و الزالزل والفي�ضانات ومل�ساعدة املجتمعات امل�سلمة يف الدول غري الأع�ضاء على حت�سني
�أو�ضاعها املعي�شية من خالل تعزيز قدرتها يف القطاع االجتماعي ،وقد بلغ الإجمايل الرتاكمي للمبالغ التي
اعتمدت يف �إطار برنامج املعونة اخلا�صة �سنة  2010حوايل  702مليون دوالر لتمويل  1341عملية منها 376.3
مليون دوالر لتمويل  431عملية يف الدول الأع�ضاء ،و 263.9مليون دوالر لتمويل  842عملية يف املجتمعات
واملنظمات امل�سلمة يف الدول غري الأع�ضاء.
ت .تنفيذ الربنامج اخلا�ص بتنمية �إفريقيا� :أطلق الربنامج اخلا�ص بتنمية �إفريقيا يف مار�س � 2008إعما ًال لإعالن
واجادوجو ،وتبلغ تكلفة الربنامج  4مليار دوالر على خم�س �سنوات للدول الأع�ضاء الأقل منو ًا الواقعة يف جنوب
ال�صحراء ،ويركز الربنامج يف عملياته على �ست جماالت مهمة:
•حت�سني الإنتاجية يف الزراعة ،حتقيقا للأمن الغذائي.
•دعم م�شاريع املياه وال�صرف ال�صحي.
•دعم البنية التحتية للنقل على ال�صعيدين الوطني والإقليمي.
•دعم م�شاريع توليد الكهرباء وتوزيعها.
•اال�ستثمار يف التعليم لإيجاد قوى عاملة ماهرة
•متويل م�شاريع يف قطاع ال�صحة تركز على مكافحة الأمرا�ض املعدية اخلطرية.
ويف �سنة 2010م كانت جمموعة البنك قد �أحرزت تقدما كبريا يف تنفيذ الربنامج� ،إذ اعتمدت ما يقرب من 2.83
مليار دوالر لتمويل  267م�شروعا.
 -5دعم تنمية البنية التحتية:
ت�شكل البنية التحتية ال�ضعيفة �أكرب عائق للدول النامية يف م�ساعيها الرامية �إىل حتقيق تنمية ومنو اقت�صادي
م�ستدام.
قامت جمموعة البنك منذ عام 2009م يف �إحداث زيادة كبرية يف متويل م�شروعات البنية التحتية من �أجل
جمموع ُه  2865مليون
انتعا�ش م�ستدام يف الدول الأع�ضاء من �آثار الأزمة املالية ،ويف عام  ،2010اعتمد البنك ما
ُ
دوالر لتمويل م�شاريع توليد الكهرباء ونقلها،النقل ،املاء وال�صرف ال�صحي وذلك لت�سهيل النمو االقت�صادي يف
الدول الأع�ضاء.
 -6تعزيز الزراعة والأمن الغذائي:
يدرك البنك منذ ن�ش�أته �أهمية الزراعة ،ويويل �أهمية ق�صوى لتنمية القطاع يف دوله الأع�ضاء ويتجلى ذلك يف
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ر�ؤية البنك لعام  ،2020وا�سرتاجتيتها املحورية التي و�ضعت كانت لأجل التخفيف من وط�أة الفقر وحتقيق
الأمن الغذائي يف �صدارة عمليات جمموعة البنك ،ومنذ �أن ظهرت �أزمة الغذاء احلديثة عام  ،2008يركز التمويل
الذي يقدمه البنك على زيادة اال�ستثمار يف الزراعة والتنمية الريفية يف الدول الأع�ضاء .وبلغ جمموع التمويل
الرتاكمي الذي قدمه البنك للزراعة وال�صناعة الزراعية وم�شروعات الأمن الغذائي املت�صلة بذلك 2572.4
مليون دوالر حتى نهاية 2010م لفائدة  493عملية يف الدول الأع�ضاء.
 -7تعزيز برامج املنح الدرا�سية:
توجد ثالثة برامج للمنح اعتمدها البنك الإ�سالمي للتنمية ،وهي متثل جزء ًا من اجلهد الذي يبذله البنك يف تنمية
املوارد الب�شرية يف الدول الأع�ضاء واملجتمعات الإ�سالمية يف الدول غري الأع�ضاء:
�أ .بـرنامج املنـح الدرا�سية ل�صالح املجتمعات الإ�سالمية يف الــدول غري الأع�ضـاء يف البنك:
بديء يف تنفيذ الربنامج �سنة 1983م ويهدف مل�ساعدة الطلبة والطالبات امل�سلمني يف الدول غري الأع�ضاء للقيام
بدرا�سات جامعية يف جماالت الطب والهند�سة وعدة جماالت �أخرى مت�صلة بهما للدرا�سة يف بلدانهم �أو يف
الدول الأع�ضاء يف البنك .و ُينفّذ الربنامج بالتعاون مع هيئات حملية تقوم بقبول الطلبات ومعاجلتها و�إر�سالها
�إىل البنك بعد الت�أكد من ا�ستيفائها ل�شروط الربنامج كاحل�صول على �شهادة الثانوية العامة بتقديرات ممتازة...
ويغطي الربنامج تكاليف الر�سوم الدرا�سية واملخ�ص�صات ال�شهرية وبدل عن الكتب واملالب�س والعالج وتذاكر
ال�سفر .وتعترب املنحة املقدمة قر�ض ًا ح�سن ًا للطالب ي�سدده ب�شروط مي�سرة بعد االنتهاء من الدرا�سة واحل�صول
على وظيفة .وقد و�صل عدد الطلبة الذين ح�صلوا على هذه املنحة حتى �سنة  2010حوايل  11216طالبا.
ب .برنامج املنح الدرا�سية للمتفوقني يف العلوم والتكنولوجية العالية:
عتمد الربنامج يف مار�س 1991م وبد�أ التنفيذ يف مايو 1991م ،وي�ستهدف الربنامج نوعني من الدرا�سة:
درا�سة مدتها ثالث �سنوات لنيل درجة الدكتوراه ،ودرا�سة بحوث مدتها �سنة واحدة يف  16تخ�ص�ص ًا يف
املجاالت التطبيقية والتقانة العلمية التي تتطلبها التنمية يف الدول الأع�ضاء يف البنك .ويغطي الربنامج تكاليف
بدل الإعا�شة واملالب�س والكتب والر�سوم الدرا�سية و�إعداد وطباعة البحث العلمي والت�أمني ال�صحي وتذاكر
ال�سفر ..الخ .ويتناف�س املتقدمون الذين ترتاوح �أعمارهم بني  25و  40عام ًا على  20-15منحة �سنوية ويجب �أن
يكونوا حا�صلني على درجة املاج�ستري بتقدير جيد جد ًا وله ما بني  3و � 5سنوات خربة علمية وله بع�ض املن�شورات
العلمية .وقد و�صل عدد الطلبة الذين ح�صلوا على هذه املنح يف �إطار هذا الربنامج  660طالبا يف نهاية 1431هـ.
ج .برنامج املنح الدرا�سية لنيل �شهادة املاج�ستري يف العلوم والتكنولوجيا للدول الأع�ضاء الأقل
منو ًا يف البنك
بد�أ الربنامج �أعماله يف مايو 1998م ويهدف �إىل م�ساعدة  20دولة من الأع�ضاء الأقل منو ًا يف البنك .وخ�ص�صت
 190منحة ملدة � 5سنوات لنيل �شهادة املاج�ستري (ملدة عامني) يف العلوم والتقانة ل�صالح الطالب والطالبات
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الذين ال يزيد عمرهم عن � 30سنة واحلا�صلني على درجة البكالوريو�س (�أو ما يعادلها) بتقدير �أعلى من جيد يف
�سريه الأكادميي والدرا�سي ...الخ ويغطي الربنامج امل�صاريف الدرا�سية وخم�ص�ص مل�صاريف الإعا�شة والكتب
واملالب�س والت�أمني ال�صحي وتذاكر ال�سفر ذهاب ًا و�إياب ًا .وقد و�صل عدد الطلبة الذين ح�صلوا على هذه املنح يف
�إطار هذا الربنامج  354طالبا يف نهاية .2010
�صندوق الوقف� :أن�ش�أ البنك يف عام 1418هـ �صندوق ًا �أطلق عليه ا�سم «�صندوق الوقف» .وت�ستخدم موارد
ال�صندوق من �أجل دعم خمتلف �أن�شطته وبرامج املعونة اخلا�صة ويتم جل التمويل يف �شكل منح غري م�سرتدة.
وقد بلغ �صايف �أ�صول ال�صندوق عند �إن�شائه  1.194بليون دوالر .وبنهاية عام 1426هـ بلغ �إجمايل الأ�صول
( 1.266بليون دوالر) (((.
امل�شاركة يف حماية البيئة :و�ضع البنك امل�ساعدة يف حماية البيئة �أولوية �ضمن خطة عمله على املدى املتو�سط
واملدى الطويل ،ويف هذا الإطار وقع البنك الإ�سالمي للتنمية وال�سنغال يف داكار يوم  07جون  2011اتفاقيتني
بقيمة  29مليون دوالر ل�صالح م�شروع الري ال�صغري يف مرحلته الثانية والرامي �إىل حماربة الفقر وحتقيق الأمن
(((
الغذائي وم�شروع �إدارة النفايات البلدية ال�صلبة الذي يهدف �إىل حت�سني البيئة يف خمتلف مناطق ال�سنغال.
املطلب الثاين
امل�س�ؤولية االجتماعية يف م�صرف الراجحي
�أ�صدر م�صرف الراجحي ن�شرة بني فيها براجمه يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية ،وجاء فيها الآتي:
�إن م�س�ؤوليتنا جتاه جمتمعنا ت�أتي دائم ًا يف طليعة التزاماتنا ،وهي �أحد الأهداف الرئي�سة التي ي�سعى م�صرف
الراجحي لتحقيقها .و�إحدى القيم التي يعتز بها ،وتت�ضمن خدماتنا جتاه املجتمع:
 .1املنتجات امل�صرفية:
ب�صفتنا من �أوائل امل�صارف الإ�سالمية يف العامل ،مت اعتماد منتجاتنا كنموذج يحتذى به لدى البنوك حملي ًا
و�إقليمي ًا وعاملي ًا .فكل منتج من منتجاتنا يتوافق متام ًا مع �أحكام ال�شريعة ،وذلك بعد �أن تتم درا�سته بعناية من
قبل اللجنة ال�شرعية التي ت�ضم نخبة من �أبرز العلماء الأفا�ضل على م�ستوى اململكة.
 .2ال�سيا�سات الداخلية:
نحن نعمل وفق ال�سيا�سات امل�صرح بها فيما يتعلق بالتوظيف و�شراء املعدات و�إدارة امل�شاريع وال�صيانة الداخلية،
والتي نطبق من خاللها �أعلى م�ستويات امل�س�ؤولية االجتماعية ،فنحن م�س�ؤولون من الناحية البيئية ،من حيث
((( ينظر :جتربة البنك الإ�سالمي للتنمية يف دعم التنمية يف الدول الإ�سالمية» ب�شري عمر حممد ف�ضل الله ،و»التحديات امل�ستقبلية التي جتابه ال�صناعة امل�صرفية الإ�سالمية،
منتدى الفكر الإ�سالمي،جممع الفقه الإ�سالمي ،جدة ،اململة العربية ال�سعودية.2006 /4/ 11،
((( ينظر« :امل�س�ؤولية االجتماعية للم�صارف الإ�سالمية – حتليل جتربة امل�صرف الإ�سالمي للتنمية» ،الأ�ستاذ :العرابي م�صطفى ،مداخلة مقدمة للملتقى الدويل الثالث حول
منظمات الأعمال وامل�س�ؤولية االجتماعية 2012م ،جامعة ب�شار ،اجلزائر.
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ا�ستخدام الطاقة و�إعادة تدوير املخلفات.
 .3املوارد الب�شرية:
حتافظ قيمنا على امل�س�ؤولية التي يفر�ضها الواجب االجتماعي يف قطاع املوارد الب�شرية ،وتعزيز الوالء املتبادل
وبناء عالقات �شخ�صية مع كل موظف .ويت�شاطر املوظف ورب العمل نف�س الر�ؤية االجتماعية مما ي�سهم يف بناء
�أ�سرة �ضمن امل�صرف.
 .4م�س�ؤولية امل�صرف االجتماعية:
نلتزم دائم ًا ب�سل�سلة من الربامج االجتماعية �ضمن منهجية وا�ضحة يف خمتلف قطاعات املجتمع مبا فيها خدمات
التعليم وال�صحة والربامج االجتماعية العامة ،ومن خالل متيزنا يف برامج خدمة املجتمع حققنا املركز الأول
مرتني على التوايل يف جمال الأعمال اخلريية الذكية ،على م�ستوى اململكة.
ونحن نفخر ب�أننا ن�شطاء يف خمتلف الفعاليات يف املجتمع ،من خالل توجيه �صرف �أموال ح�ساب التطهري
امل�ستبعدة من الرقابة ال�شرعية يف امل�صرف �إىل م�صارف تخدم املجتمع ومنها:
�أ .التعليم:
•وقع م�صرف الراجحي اتفاقية مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية تت�ضمن �إعداد الربامج التدريبية والتطويرية
املنتهية بالتوظيف لل�شباب والفتيات �أوالد امل�ستفيدين من ال�ضمان االجتماعي والتي تتيح لهم فر�ص العمل
يف املجال امل�صريف.
• يتعاون م�صرف الراجحي مع اجلامعات الن�سوية يف �إعداد دبلومات يف جماالت العناية بال�شعر واملجاالت
الأخرى ذات ال�صلة ،حيث يقوم برنامج الدبلوم بتدريب املر�أة ليوفر لها الدعم الالزم لإقامة م�شاريع جتارية
�صغرية.
•ك ّرم امل�صرف عن طريق �إدارة �شبكة الفروع الن�سائية ( )228طالبة متف ّوقة يف املرحلة الثانوية على م�ستوى
مناطق اململكة التعليمية ،و�أقيمت لهذا التكرمي حفالت خا�صة ح�ضرتها مع مديرات املدار�س امل�شرفات
الرتبويات يف تلك املناطق
ب .الرعاية ال�صحية:
1 .1ي�سهم امل�صرف بالتعاون مع جامعة امللك �سعود يف �إن�شاء برج �صحي يت�ضمن مراكز لعالج الأمرا�ض
امل�ستع�صية وتطوير البحث العلمي فيها ،بقيمة �إجمالية بلغت  70مليون ريال
2 .2تربع امل�صرف مبا جمموعه  600جهاز ومعدة طبية للمر�ضى املحتاجني ل�صالح جمعية �أ�صدقاء املر�ضى،
�إ�ضافة �إىل م�ساهمته يف توفري ال�سكن والأثاث للمر�ضى املحتاجني من خارج الريا�ض �ضمن م�شروع بلغت
قيمته  5ماليني ريال �سعودي
167

امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

3 .3وقع امل�صرف م�ؤخر ًا اتفاقية مع مدينة امللك فهد الطبية بقيمة  500,000ريال �سعودي �سنوي ًا لنقل 600
مري�ض ومري�ضة من الذين ي�سافرون �إىل مراكز �أخرى لتلقي العالج
ّ 4 .4نظم م�صرف الراجحي وعناية جلنة رعاية املر�ضى قافلة طبية ملكافحة العمى النا�شئ ب�سبب مر�ض ال�سكري،
وقد بلغت قيمة امل�شروع  4ماليني ريال �سعودي
5 .5بالتعاون مع جمعية مكافحة التدخني ،خ�ص�ص م�صرف الراجحي م�شروع بناء وجتهيز عيادة مكافحة
التدخني يف منطقة الأح�ساء ،بالإ�ضافة �إىل تويل م�صاريف الت�شغيل ملدة � 3سنوات ،يف م�شروع بلغت قيمته
 4.5مليون ريال �سعودي
6 .6تكفل امل�صرف برعاية  40مري�ض ًا بالف�شل الكلوي ،بالتعاون مع جمعية الأمري فهد بن �سلمان اخلريية لرعاية
مر�ضى الف�شل الكلوي ،يف برنامج متكامل بلغت قيمته  4.6مليون ريال �سعودي
�7 .7شارك امل�صرف �أمانة منطقة الريا�ض يف م�شروع الأمري �سلطان للطوارئ واخلدمات الإ�سعافية ،بقيمة
مليوين ريال.
ت� .أخرى:
 .1امل�شاريع ال�سكنية:
بالتعاون مع جمعية الأمري �سلمان ال�سكني ،تعهدنا بدفع قيمة  20وحدة �سكنية بني منطقة اخلرج واملزاحمية
بكلفة بلغت  6ماليني ريال تقريب ًا.
 .2العمل اخلريي للأيتام
ط ّور م�صرف الراجحي ،بالتعاون مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية� ،صندوق ًا ا�ستثماري ًا خ�صي�ص ًا للأيتام ال�ستثمار
�أموالهم ومن ثم ح�صولهم على النقد يف نهاية الأمر .وت ّربع امل�صرف لدعم هذا ال�صندوق مببلغ  6ماليني ريال.
ث .ن�شر ثقافة امل�س�ؤولية االجتماعية:
ّنظم امل�صرف ور�شتي عمل حول امل�س�ؤولية االجتماعية ،دعى للأوىل قيادات امل�صرف ،وللثانية عد ًدا من
الإعالميني ،ونوق�ش فيهما �أهمية امل�س�ؤولية االجتماعية ،ودور الإعالم وواجبه يف ن�شر ثقافة امل�س�ؤولية
االجتماعية ،و�إبراز التطبيقات املم ّيزة لها.
ج .دعم امل�شاريع ال�صغرية:
رعى امل�صرف عد ًدا من امل�شاريع ال�صغرية لإحدى ع�شرة �أ�سرة حمتاجة ،وذلك �ضمن برنامج (اليد املباركة)
بالتن�سيق مع جمعية الرب اخلريية يف حمافظة حمايل ع�سري.
ح .العمل التطوّ عي:
�شارك يف احلملة البيئية التوعوية التي �أطلقتها �أمانة منطقة الريا�ض حتت �شعار (ب ٌّر بال نفايات) ،وا�ستهدفت
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تنظيف مليون مرت مربع من مناطق املتن ّزهات ال ّربية.
خ .املواطنة امل�صرفية:
متر
ا�ست�شعا ًرا للواجب الوطني واالجتماعي للم�صرف ،وتطبيقًا للمواطنة امل�س�ؤولة جتاه الظروف الطارئة التي ّ
باململكة نفّذ امل�صرف وبتدخّ ل �سريع الربناجمني الآتيني:
م�ساعدة املت�ضررين من �سيول جدة بت�أمني �أجهزة منزلية لهم.
م�ساعدة النازحني جنوب اململكة بت�أمني �أجهزة منزلية لهم.
خامتة البحث
وبعد هذا التطواف الوا�سع يف جنبات هذا البحث املبارك ،الذي بينت فيه املراد بامل�س�ؤولية االجتماعية و�أهميتها
ومكانتها من ال�شريعة الإ�سالمية ،والعالقة بني امل�س�ؤولية االجتماعية والتكافل االجتماعي يف الإ�سالم واملراد
به و�أنواعه و�أهميته و�أثره يف �إ�سعاد النا�س وحفظ م�صاحلهم ،وحتقيق الأمن واال�ستقرار للأفراد وامل�ؤ�س�سات،
وم�س�ؤولية بيت املال عن كفاية املحتاجني ،وم�س�ؤولية الأغنياء عن كفاية املحتاجني عند عجز بيت املال عن كفايتهم،
ومناذج لتطبيقات امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية للم�س�ؤولية االجتماعية .ف�إين �أختمه بالتو�صيات الآتية:
�أو ًال� :ضرورة التوعية ال�شاملة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ب�أهمية امل�س�ؤولية االجتماعية ومكانتها من ال�شريعة
الإ�سالمية ،وعظيم نفعها للم�ؤ�س�سة املالية وللمجتمع الذي تتعامل معه ،و�إقناعها ب�أهمية التزامها مب�س�ؤولياتها
االجتماعية ب�شكل طوعي دون احلاجة �إىل �إيجاد قانون يلزمها بذلك.
ثاني ًا :و�ضع معايري وا�ضحة لتقومي كفاءة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية وقدرتها على الإ�سهام بفاعلية يف
امل�س�ؤولية االجتماعية.
ثالث ًا :الإعالن عن جائزة ت�شجيعية �سنوية للم�ؤ�س�سات املالية املربزة يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية ،تقدير ًا
جلهودها ،وحتفيز ًا لغريها لالقتداء بها ومناف�ستها( ،ويف ذلك فليتناف�س املتناف�سون).
رابع ًا :تقدمي اخلدمات والت�سهيالت والإعفاء من ال�ضرائب والر�سوم �أو تقليلها للم�ؤ�س�سات املالية املتفوقة يف
جمال امل�س�ؤولية االجتماعية.
خام�س ًا :ت�أ�سي�س �إدارة يف كل م�ؤ�س�سة مالية للم�س�ؤولية االجتماعية ،تعنى بو�ضع الربامج واملبادرات واخلدمات
التي تنفع املجتمع ،وت�سهم يف حتقيق التنمية ال�شاملة والنهو�ض احل�ضاري ،و�أن ي�صبح هذا الن�شاط جزء ًا
رئي�س ًا من ن�شاطات هذه امل�ؤ�س�سات املالية.
�ساد�س ًا� :إن�شاء �إدارة خا�صة يف كل الوزرات احلكومية ،وظيفتها تعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية للم�ؤ�س�سات
وال�شركات والأفراد ،من حيث التوعية ب�أهميتها ،وو�ضع الربامج والآليات وامل�شروعات املنا�سبة لتحقيقها،
وترتيب الأولويات ،ودرا�سة احلاجات وامل�صالح امل�ستحقة للدعم وكيفية دعمها ومتابعتها ،وتقدمي هذه الربامج
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والدرا�سات للم�ؤ�س�سات املالية التي تدخل حتت اخت�صا�ص كل وزارة ،مع تقدمي الت�سهيالت الالزمة ،وتذليل
العقبات التي قد تعرقل تنفيذ تلك الربامج االجتماعية.
�سابع ًا� :ضرورة التعاون والتن�سيق بني جميع اجلهات املعنية بامل�س�ؤولية االجتماعية ،منع ًا لتكرار اجلهود و�إهدار
الأوقات وت�ضييع الأموال.
ثامن ًا :االهتمام ب�إجراء البحوث والدرا�سات امليدانية ،لت�أكيد �أثر امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف التنمية
االجتماعية ،وللتعرف على �أف�ضل الطرق والو�سائل لتعزيز امل�س�ؤولية االجتماعية مبعناها ال�شامل  .
واحلمد لله الذي بنعمته تتم ال�صاحلات
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ورقة مقدمة �إىل م�ؤمتر الدوحة الثالث للمال الإ�سالمي:

الآثار الناجمة عن الت�أخري يف ال�سداد من خالل تكلفة الأموال
�إعداد ال�سيد �أحمد م�شاري
الرئي�س التنفيذي بالإنابة ـ م�صرف قطر الإ�سالمي

171

الآثار الناجمة عن الت�أخري يف ال�سداد من خالل تكلفة الأموال

ا�ستطاعت امل�صارف الإ�سالمية �أن حتقق جناحات كبرية رغم ق�صر جتربتها التي مل تتجاوز �أربعة عقود .كما
�أثبتت ر�سوخ قيمها امل�صرفية وقدرتها على التكيف مع الأزمات وامل�ستجدات التي �شهدتها ال�صناعة امل�صرفية
العاملية ،وخروجها ب�أقل اخل�سائر ،خا�صة خالل الأزمة املالية العاملية التي بد�أت يف منت�صف عام  ،2007ومازالت
�آثارها ال�سالبة ت�ؤرق امل�صارف العاملية.
ورغم هذا النجاح ف�إن للم�صارف الإ�سالمية م�شاكل وعقبات ،من �أهمها م�شكلة الديون التي تنجم عن ت�أخر
ال�سداد ،وما يرتتب علي ذلك من �آثار �سالبة تفقد ب�سببها عوائد الأموال ،حيث ال ت�ستطيع فر�ض فائدة وزيادة
ب�سبب الت�أخري �أو التوقف عن ال�سداد ،كما هو احلال لدى البنوك التقليدية التي تتعامل بالفوائد ،حيث حتت�سب
الفوائد من بداية القر�ض �إىل نهايته.
والأخطر من ذلك هو �أن يقوم العميل املدين بت�أخري �سداد ديونه للم�صرف الإ�سالمي ،لأنه يعلم �أنه ال يفر�ض
زيادة �أو فائدة عليه ،فيماطل وهو مو�سر حتى ي�ستفيد �أكرب قدر ممكن من املديونية.
م�شكلة الت�أخري يف ال�سداد:
من املعلوم �أن البنوك الإ�سالمية تتعامل مع عمالئها يف الغالب عن طريق االلتزامات الآجلة ،فت�صبح دائنة لهم
�سواء الدين ناجت ًا عن عقد املرابحة� ،أم البيع الآجل� ،أم اال�ست�صناع �أم نحو ذلك ،وذلك لأن الن�شاط الرئي�سي لها
هو حتقيق الأرباح من خالل العقود الآجلة التي تكون �أثمانها م�ؤجلة ومق�سطة.
وامل�شكلة تكمن يف �أن هذه الأثمان التي حتولت �إىل ديون يف ذمم العمالء �إذا ت�أخر �أدا�ؤها يف �أوقاتها املحددة
ف�إن البنك الإ�سالمي يخ�سر عوائد هذه الديون املت�أخرة ،وذلك لأن �أرباحه تعود عند �إجراء العقود ال�شرعية
�إىل مالحظة الزمن طو ًال وق�صر ًا ،ف�إذا ت�أخر ال�سداد كلي ًا� ،أو �سداد بع�ض الأق�ساط ف�إن هذه الأرباح مل تتحقق
ب�صورة متكاملة.
ولكن بع�ض العمالء يت�أخرون عن دفع �أق�ساطهم الواجبة� ،أو يتعمدون عدم الدفع ب�سبب عدم فر�ض الفوائد على
الت�أخري يف البنوك الإ�سالمية ،لكل ذلك تقع م�شكلة كبرية للبنوك الإ�سالمية تكمن يف �أنها حترم من هذه الديون
املت�أخرة �أو من ا�ستثمارها واال�ستفادة من عوائده ،ومن هنا تخ�سر ن�سبة ال ب�أ�س بها من العوائد يكون لها ت�أثري
�سلبي على ميزانيتها ،وبالأخ�ص يف التناف�س مع البنوك الربوية التي ال تت�أثر بهذه املت�أخرات لأن الفوائد تعمل
ح�سب الزمن ،و�أن عداداتها حت�سب الفوائد كلما ت�أخر موعد ال�سداد.
وك�شفت درا�سة بحثية((( �أن املت�أخرات امل�ستحقة يف امل�صارف الإ�سالمية ،لأ�شخا�ص ت�أخروا عن دفع �أق�ساطهم
الواجبة عليهم جتاهها ،ناجتة من عدم فر�ض الفوائد على الت�أخري يف البنوك الإ�سالمية ،مما �أوقع امل�صارف
يف م�شكلة كبرية ،تكمن يف حترمي الديون املت�أخرة �أو ا�ستثمارها ،وبالتايل اال�ستفادة من عوائدها ،الأمر الذي
((( نواف يو�سف �أبو حجلة ،درا�سة بعنوان :املت�أخرات يف امل�صارف الإ�سالمية« ..الأ�سباب واحللول» جريدة ال�شرق الأو�سط ،العدد  ،11557الثالثاء �شعبان  1431هـ
يوليو 2010م
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يت�سبب يف �آثار �سلبية على ميزانيتها ،وعلى مناف�ستها البنوك التقليدية ،بحكم �أن الأخرية ال تت�أثر بتلك املت�أخرات.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل توجه هيئات �شرعية �أخريا يف عدد من البنوك الإ�سالمية �إىل فر�ض غرامات ت�أخري ،بدال
من �أخذ فوائد من املت�أخرين �أو املتعرثين عن ال�سداد ،يف الوقت الذي �أوجبت تلك الهيئات �صرف تلك الغرامات
يف �أعمال اخلري ،كال�صدقة ،وغريها من الأعمال اخلريية ،للخروج عن دائرة التحرمي يف الفوائد .وتتجه البنوك
الإ�سالمية ،بح�سب الدرا�سة ،نحو املبالغة يف طلب الرهونات وال�ضمانات ،والت�شدد يف �إعطاء فر�ص التمويل
للعمالء ،خوفا من الت�أخري يف ال�سداد ،مما يجعل تعامل البنك الإ�سالمي حم�صورا يف فئة من النا�س تتوافر
لديهم ما يتطلبه التمويل الإ�سالمي من ال�ضمانات املمتازة ،وهذا من �أعظم املخاطر ،لأن ذلك ي�ؤدي �إىل جعل املال
دولة بني الأغنياء ،يف حني �أن مقا�صد �إن�شاء البنوك الإ�سالمية هو �إف�ساح املجال لأكرب قدر ممكن من العمالء.
كما توجهت بع�ض البنوك الإ�سالمية نحو رفع هوام�ش الربح خوفا من املماطلة ،حتى �أ�صبح التمويل عن طريق
البنك الإ�سالمي �أعلى كلفة ،مقارنة بالفوائد التقليدية ،ولأجل ذلك ،كما يرى الباحث ،ينتقد الكثريون هذا امل�سلك،
حتى يقولوا« :ك�أن البنوك الإ�سالمية ت�ستغل ا�سم الإ�سالم لرفع تكلفة متويلها».
وترتب على ذلك  -كما يرى الباحث � -أن العمالء املمتازين الذين ال مياطلون «ما عدا امللتزمني جدا» ،ال ي�أتون �إىل
البنوك الإ�سالمية ،حيث التكلفة عالية واخلدمات املتاحة فيها �أقل بكثري من البنوك التقليدية.
�أ�سباب التعرث:
وترجع �أ�سباب التعرث �أو الت�أخر يف ال�سداد �سداد الديون ب�صورة عامة �إىل عدة �أ�سباب منها:
�أو ًال :الإفال�س ،وعدم القدرة على ال�سداد ب�سبب العجز املايل� ،أي �أن تكون للمدين �أموال ،ولكنها ال تكفي
ل�سداد ديونه ،وبعبارة �أخرى ،ي�ستغرق الدين مال املدين ،فال يكون يف ماله وفاء بديونه .وبالن�سبة للبنوك
الإ�سالمية ،ت�ستطيع احلجر على املدين ،و�إذا كان لديها رهن ،فلها الأولوية بقيمة املرهون ،و�إال فت�أخذ ن�صيبها
ح�سب ق�سمة الغرماء.
ثاني ًا :املماطلة ،حيث يكون للمدين �أموال ،ولكنه مياطل عمدا ،لال�ستفادة من املديونية ،وبالأخ�ص عندما يريد
اال�ستفادة من عدم وجود فوائد على الديون يف البنوك الإ�سالمية ،ومن هنا ،فكلما ت�أخر يف ال�سداد ،ا�ستفاد
من املديونية.
ثالث ًا� :أ�سباب خا�صة بالبنوك ،وتعود �إىل عدم الأخذ بالأ�سباب الفنية والو�سائل العلمية املطلوبة ،من درا�سة
اجلدوى االقت�صادية اجلادة ،ودرا�سة ال�شركات �أو الأفراد الذين يطلبون التمويل عن طريق االلتزامات الآجلة.
رابع ًا :املجامالت التي حتول دون الأخذ بتنفيذ الو�سائل والإجراءات املطلوبة ،مع عدم وجود �إدارات
قوية لالئتمان والبحوث والدرا�سات ،يف ظل الرتكيز على التمويل عن طريق املرابحات ،وبالأخ�ص املرابحات
اال�ستهالكية ،وعدم الرتكيز على �أ�ساليب اال�ستثمار الأخرى ،مثل امل�شاركات ،وامل�ضاربة ،واال�ست�صناع،
و�إن�شاء �شركات ا�ستثمارية متعددة الأغرا�ض ،تقوم ب�أنواع من التجارة واال�ستثمار املبا�شر وغري املبا�شر،
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بالإ�ضافة �إىل عدم �أخذ �ضمانات كافية من الرهن.
الآثار ال�سلبية للمت�أخرات على البنوك الإ�سالمية(((:
ترتتب على ت�أخري �ســداد الديون �آثار �ســلبية كبرية على البنوك الإ�س ــالمية من �أهمها:
 1ـ احلرمان من تلك املبالغ املدينة ،ومن ا�ستثمارها واال�ستفادة من عوائدها خالل فرتة الت�أخري ،وبالتايل تت�أثر
ربحية البنك الإ�سالمي فيكون يف و�ضع ال ي�ستطيع معه مناف�سة البنوك الربوية التي حت�سب فوائد الت�أخري وال
يهمها ذلك.
 2ـ توجه بع�ض البنوك الإ�سالمية نحو املبالغة يف طلب الرهونات وال�ضمانات ،والت�شدد يف �إعطاء فر�ص التمويل
للعمالء خوف ًا من الت�أخري يف ال�سداد ،الأمر الذي يجعل تعامل البنك الإ�سالمي حم�صور ًا يف فئة من النا�س
تتوافر لديهم ما يتطلبه التمويل الإ�سالمي من ال�ضمانات املمتازة ،وهذا من �أعظم املخاطر ،لأنها ت�ؤدي �إىل
جعل املال دولة بني الأغنياء ،يف حني �أن مقا�صد �إن�شاء البنوك الإ�سالمية هو �إف�ساح املجال لأكرب قدر ممكن من
العمالء.
 3ـ توجيه البنوك الإ�سالمية �إىل رفع هوام�ش الربح خوف ًا من املماطلة حتى �أ�صبح التمويل عن طريق البنك
الإ�سالمي �أعلى كلفة باملقارنة �إىل الفوائد الربوية ،ولأجل هذا ينتقد الكثريون هذا امل�سلك حتى يقولون :ك�أن
البنوك الإ�سالمية ت�ستغل ا�سم الإ�سالم لرفع تكلفة متويلها.
وي�ضاف �إىل ذلك يف وجهة نظرنا:
1 .1و�أن الت�أخر يف ال�سداد يرتتب عليه و�ضع خم�ص�صات ح�سب توجيهات امل�صارف املركزية ،وهذا ي�ؤثر على
توزيعات الأرباح.
2 .2يرتتب على التعرث م�صاريف �إدارية تذهب يف �إجراءات التقا�ضي �أمام املحاكم ،وتكاليف املحامني.
3 .3يف حالة وجود �ضمانات عينية ،وك�سب الق�ضية ،تت�أثر هذه العينيات التي ينطبق عليها التقييم (خا�صة
العقارات) بتذبذب ال�سوق ،مما يرتتب عليه انعكا�سات على القيمة ال�سوقية ،وبالتايل ي�ؤثر ذلك على و�ضع
قيمتها ك�أ�صول �ضمن البنود املحا�سبية للبنك.
4 .4ي�ؤثر ذلك �أي�ض ًا على الت�صنيف االئتماين للبنك الإ�سالمي من قبل م�ؤ�س�سات الت�صنيف العاملية،التي ت�ضع
يف اعتبارها حجم املخ�ص�صات والقيم احلقيقية للأ�صول ،والعائد على املوجودات ،وغريها من معايري
الت�صنيف.
احللول املقرتحة(((:
1 .1الإجراءات الإدارية التي ت�سبق التمويل :وتتمثل يف تعاون البنوك الإ�سالمية فيما بينها ،وحتى بينها وبني
((( موقع علي حمي الدين القرة داغي http://www.qaradaghi.com

((( امل�صدر ال�سابق
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امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى ،لأجل معرفة الأ�شخا�ص امللتزمني بالدفع ،والأ�شخا�ص املماطلني ،وذلك من خالل
تبادل املعلومات اخلا�صة بال�شركات والأ�شخا�ص ،ومن هنا ،فحينما يتقدم �شخ�ص للتمويل ،على البنك �أن
ي�ستفيد من ملفه اخلا�ص به عنده� ،أو عند غريه يف جمال ال�سداد �أو املماطلة .ويرتبط بهذا �إدخال ه�ؤالء
املماطلني يف القائمة ال�سوداء ،كعقوبة رادعة للمماطلة.
2الأخذ بالأ�سباب الفنية والو�سائل العلمية املطلوبة من درا�سة اجلدوى االقت�صادية اجلادة ونحوها ،مع �أهمية
عدم الرتكيز على املرابحات والبيع الآجل ،بل �ضرورة الدخول يف امل�شاركات وامل�ضاربة واال�ست�صناع،
�أو التجارة� ،أو �إن�شاء �شركات لال�ستثمار املبا�شر وغري املبا�شر ،بالإ�ضافة �إىل �ضرورة االلتزام احلا�سم
بالقوانني واللوائح املنظمة لأمور البنك دون جماملة ،مع �أخذ �ضمانات كافية من الرهن والكفالة ونحوهما.
3الت�صرف يف الدين املت�أخر ،وذلك من خالل االتفاق مع املدين نف�سه ببيع الدين بالعني (كالعقار ونحوه)،
مع مالحظة �إدخال ما خ�سره البنك يف الثمن املتفق عليه ،مع مالحظة حل �آخر مكمل ،وهو �أن يقوم البنك
الإ�سالمي بعد �شراء العقار �أو نحوه بت�أجريه للمدين نف�سه �إجارة منتهية بالتمليك ،كما ميكن القيام باحلوالة
ونحوها.
�4إجراءات �سداد املت�أخرات ،وتتمثل يف دخول البنك مع املدين يف م�شاركة يف عقار� ،أو نحوه بقيمة الدين
وحينئذ تتحقق �شركة امللك في�ستفيد البنك من �أجرة العقار �أو نحو ذلك ،وهذا �إمنا يتحقق يف املدين املعاون
�أو بعبارة �أخرى مع املدين املع�سر ،وذلك لأن املدين املماطل ال يريد التعاون مع البنك ،و�إمنا يريد ح�صوله
على مكا�سب جراء هذه املماطلة ،واملطلوب من البنك الإ�سالمي �أن يتعامل مع املدين املع�سر.
5ت�ضمني العقد يف البداية عند التعاقد ما ت�سميه البنوك الإ�سالمية بغرامات الت�أخري ،وهي يف حقيقتها تعترب
�شرطا جزائيا� ،أما غرامة الت�أخري فهي عقوبة جنائية تعود ح�صيلتها �إىل الدولة .والق�سم الثاين ،يف ر�أي
الباحث ،ي�أتي يف �شكل التعوي�ض عن ال�ضرر ،من خالل مطالبة البنك للمدين بتعوي�ضه عن ال�ضرر الذي
�أ�صابه جراء مماطلته ،من خالل العمل لإ�صدار حكم من املحكمة� ،أو من خالل التحكيم.
6تعاون البنوك الإ�سالمية فيما بينها يف املعلومات املتوافرة عن امل�ستثمرين ،واالتفاق على جعل املدين املماطل
يف القائمة ال�سوداء ،ومن ثم �إ�شهار ا�سم املماطل يف و�سائل الإعالم ،مع الأخذ بالو�سائل الفنية للجدوى
االقت�صادية للم�شروعات املمولة.
�7أخذ �ضمانات كافية من الكفالة والرهن ونحوهما ،ومنها ربط الدين بكل ما لدى املدين من حقوق يف البنك،
مع �أهمية الدخول مع املدين يف �شركة امللك ،عن طريق جعل الدين ثمنا لن�سبة من عقار� ،أو مل�صنع ميلكه
املدين ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من الت�أمني على الدين� ،سواء كان يف البداية� ،أو يف وقت �آخر ،عن طريق
�شركات الت�أمني الإ�سالمي ،حيث �إن ذلك جائز ،ويحمي البنوك الإ�سالمية يف حاالت كثرية.
�8إيجاد �صندوق م�شرتك بني البنوك الإ�سالمية املتعاونة ،يكون خا�صا بالديون املتعرثة �أو امل�شكوك فيها،
بالإ�ضافة �إىل �شراء العقار �أو امل�صنع �أو نحوهما من املدين بالدين ،ثم ت�أجريه ت�أجريا منتهيا بالتمليك،
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والعمل على زيادة ن�سبة الربح بالن�سبة ملن ي�شك يف مماطلته ،ثم �إذا وفى بدينه ،يلزم برد ما دفعه من باب
التنازل ،ا�ستئنا�سا مب�س�ألة «�ضع وتعجل» ،مع �أهمية اخلروج عن عامل املرابحات ،والأوراق �إىل الدخول يف
عامل التجارة واال�ستثمار والأ�سواق.
ويف بحثه بعنوان :م�شكلة الديون املت�أخرات وكيفية �ضمانها يف البنوك الإ�سالمية ،تو�صل الدكتور على حمي
الدين القره داغي �إىل بدائل للتعامل مع م�شكلة ت�أخر ال�سداد تتفق مع ما �أوردته الدرا�سة امل�شار �إليها:
 1ـ تعاون البنوك الإ�سالمية فيما بينها يف املعلومات املتوافرة عن امل�ستثمرين ،واالتفاق على جعل املدين املماطل
يف القائمة ال�سوداء.
 2ـ �إ�شهار ا�سم املماطل يف و�سائل الإعالم.
 3ـ الأخذ بالو�سائل الفنية للجدوى االقت�صادية للم�شروعات املمولة.
 4ـ �أخذ �ضمانات كافية من الكفالة والرهن ونحوهما ومنها ربط الدين بكل ما لدى املدين من حقوق يف البنك.
 5ـ الدخول مع املدين يف �شركة امللك عن طريق جعل الدين ثمن ًا لن�سبة من عقار� ،أو م�صنع ميلكه املدين.
 6ـ �شراء عقار� ،أو م�صنع �أو نحوهما من املدين بدينه ،وهذا جائز فهو بيع الدين للمدين بعني.
 7ـ اال�ستفادة من بع�ض �صور بيع الدين اجلائزة.
 8ـ اال�ستفادة من الت�أمني على الدين �سواء كان يف البداية� ،أو يف وقت �آخر عن طريق �شركات الت�أمني الإ�سالمي،
حيث �إن ذلك جائز وحتمى للبنوك الإ�سالمية يف حاالت كثرية.
 9ـ �إيجاد �صندوق م�شرتك بني البنوك الإ�سالمية املتعاونة يكون خا�ص ًا للديون املتعرثة� ،أو امل�شكوك فيها.
 10ـ �شراء العقار �أو امل�صنع �أو نحوهما من املدين بالدين ،ثم ت�أخريه ت�أخري ًا منتهي ًا بالتمليك.
 11ـ الدخول يف مرابحات جديدة �أو عقود �آجلة �أخرى مثل اال�ست�صناع ونحوه ،وبالتايل يالحظ البنك الإ�سالمي
الدائن يف ن�سبة مربحة� ،أو مرابحته ما فاته من �أرباح يف الدين ال�سابق دون الربط بينهما.
 12ـ اال�ستفادة من القرو�ض املتبادلة ،حيث ي�شرتط البنك �أن يقوم املدين ب�إيداع مبلغ منا�سب يف اجلاري بح�سب
الزمن املطلوب ،وقد �صدرت فتاوى من ندوة الربكة الثامنة لالقت�صاد الإ�سالمي بجواز القرو�ض املتبادلة
(الفتوى رقم .)10/8
 13ـ زيادة ن�سبة الربح بالن�سبة ملن ي�شك يف مماطلته ،ثم �إذا وفى بدينه يلزم برد ما دفعه من باب التنازل
ا�ستئنا�س ًا مب�س�ألة «�ضع وتعجل».
 14ـ اخلروج عن عامل املرابحات ،والأوراق �إىل الدخول يف عامل التجارة واال�ستثمار والأ�سواق.
و�أخري ًا ف�إذا التزم البنك بالقواعد الفنية والإجرائية والوقائية فن التعر�ض ملخاطر الت�أجيل واملماطلة تكون قليلة
ومعقو ًال ومقبو ًال ال ي�ؤثر يف الأرباح وال ي�شكل ن�سبة خطرية مع علمنا ب�أن التجارة ال تخلو من خماطر كما �أن
لها �أرباح ًا( .فالغرم بالغنم).
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متطلبات هذه اخلطة وحلول م�شكالتها
�إعداد /د .ح�سني حامد ح�سان
رئي�س هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية مل�صرف ال�شارقة الإ�سالمي
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هذه الورقة تعالج خطة حتول البنك التقليدي �إىل بنك �إ�سالمي ثم متطلبات هذه اخلطة وحلول امل�شكالت التي
تواجهها.
�أوال :و�ضع خطة التحول:
هذه اخلطة ي�ضعها وي�شرف على تنفيذها خبري يف النظام املايل الإ�سالمي ،وعمل امل�ؤ�س�سات املالية التي تطبق
هذا النظام ،ويجب �أن تت�ضمن الأمور التالية:
معاجلة حقوق امل�ساهمني التي تكونت من الفرق بني الفوائد املدينة والدائنة التي قب�ضها البنك قبل التحول.
معاجلة القرو�ض بفائدة التي منحها البنك لعمالئه قبل تاريخ التحول و�إعداد العقود الالزمة لت�سويتها.
معاجلة الودائع بفائدة التي تلقاها البنك قبل التحول.
تدريب العاملني يف البنك على �أعمال ال�صريفة الإ�سالمية.
�إعداد املعايري والقيود املحا�سبية وحتديث نظام احلا�سب الآيل.
�إعداد مناذج �صيغ اال�ستثمار وعقود التمويل ال�شرعية.
منهج التحول واجلدول الزمني الالزم لتنفيذه.
مقدمة
طبيعة عمل البنوك الإ�سالمية والفرق الأ�سا�سي بينها وبني البنوك التقليدية
1 .1البنوك التقليدية و�سيط مايل ،يتلقى الودائع ب�صيغة القر�ض بفائدة ،وميول بها امل�ستثمرين ب�صيغة القر�ض
بفائدة ،وي�أخذ الفرق بني الفوائد الدائنة والفوائد املدينة بالإ�ضافة �إىل عوائد اخلدمات امل�صرفية.
�2 .2أما البنوك الإ�سالمية فتتلقى الودائع ال�ستثمارها ،نيابة عن �أ�صحابها وعلى م�س�ؤوليتهم ،وعلى املودعني غرم
هذا اال�ستثمار ،ولهم غنمه �إال ما �شرطوه منه للبنك ب�صفته م�ضاربا ،وهذه البنوك ت�ستثمر هذه الودائع،
وحدها� ،أو مع حقوق امل�ساهمني ،ا�ستثمارا مبا�شرا ،ب�صيغ ا�ستثمار وعقود متويل �شرعية ،وتتحمل نيابة
عن املودعني خماطر هذا اال�ستثمار ،وتوزع عليهم عوائده ،بعد خ�صم ح�صة البنك من الربح.
3 .3البنك الإ�سالمي يلتزم يف جميع �صيغ اال�ستثمار وعقود التمويل واخلدمات امل�صرفية التي يقدمها ب�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية ،فيمنع الربا واجلهالة والغرر يف العقود ،ويرف�ض ال�صرف الآجل وامل�ستقبليات
واخليارات وامل�شتقات ،وينهى عن بيع الإن�سان ما لي�س عنده ،وعن ربح مامل ي�ضمن� .أما البنوك التقليدية
فال تلتزم بهذه الأحكام ،و�إن جاءت كثري من معامالت هذه البنوك موافقة لها دون ق�صد.
4 .4ويرتتب على ماتقدم �أن حتويل البنك التقليدي �إىل بنك �إ�سالمي يقت�ضي االلتزام بلأمور التالية:
الأول� :أن يتلقى البنك الودائع اال�ستثمارية على �أ�سا�س عقد امل�ضاربة ال�شرعية ،ويتلقى الودائع املخ�ص�صة
مل�شروع معني �أو ن�شاط خا�ص ،وامل�ساهمات يف املحافظ وال�صناديق اال�ستثمارية ،وي�صدر ال�صكوك ال�شرعية
على �أ�سا�س امل�ضاربة املقيدة �أو الوكالة يف اال�ستثمار وفق الأ�س�س ال�شرعية.
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الثاين� :أن ي�ستثمر البنك �أموال املودعني ،وحدها� ،أو مع حقوق امل�ساهمني ،ا�ستثمارا مبا�شرا ،ب�أن يقوم هو
باتخاذ القرار اال�ستثماري ويتحمل ،نيابة عن املودعني ،خماطره ،وال يقر�ضها ملن يقوم بهذا اال�ستثمار.
الثالث� :أن تكون �صيغ اال�ستثمار وعقود التمويل التي ي�ستخدمها ملتزمة ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
الرابع� :أن تكون اخلدمات امل�صرفية التي يقدمها ،والأجور التي يتقا�ضاها مقابل هذه اخلدمات التخالف �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
اخلام�س� :أن تكون لديه هيئة �شرعية تتوىل التوجيه والفتوى والرقابة على جميع معامالت البنك.
ال�ساد�س� :أن يتم تدريب العاملني فيه على ممار�سة جميع �أن�شطة البنك و�إجراء معامالته وفق �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
�أوال :و�ضع خطة التحول
يجب لتحويل البنك التقليدي �إىل بنك �إ�سالمي �أن يقوم خرباء يف ال�صريفة الإ�سالمية بو�ضع خطة هذا التحول،
وتقدمي احللول ال�شرعية مل�شكالت تنفيذها ،وتت�ضمن هذه اخلطة عادة املو�ضوعات التالية:
الأول :ت�سوية حقوق امل�ساهمني الناجتة عن تقا�ضي البنك فوائد على قرو�ضه قبل التحول ،فهل تدخل هذه
احلقوق يف ملك امل�ساهمني بعد التحول� ،أم يجب ردها �إىل من �أخذت منهم� ،أو الت�صدق بها يف وجوه الرب
واخلري.
الثاين :ت�سوية القرو�ض التي منحها البنك ،قبل التحول ،لعمالئه ،بفوائد لآجال حمددة ،فهل تبقى هذه
القرو�ض ،بحكم القوانني النافذة� ،إىل انتهاء �آجالها ،مع تقا�ضي البنك فوائدها مل�ساهميه �أو للت�صدق بها؟ �أو مع
ترك هذه الفوائد؟ �أم تبطل عقود القر�ض ويلتزم املدين برد القر�ض وحده؟ �أو مع فوائده �إىل تاريخ التحول؟
وهل يحتفظ البنك بهذه الفوائد �أو يت�صدق بها؟
وما هي و�سائل البنك لتقدمي ت�سوية مقبولة لعمالئه ،تكون تكلفتها �أقل من تكلفة القر�ض القائم بفائدة .وماهي
ال�صيغ املقرتحة ملثل هذه الت�سويات؟
الثالث :ت�سوية الودائع وح�سابات التوفري بفائدة ،القائمة عند التحول ،هل تبقى هذه الودائع �إىل نهاية مدتها مع
�صرف فوائدها؟ �أم تتحول تلقائيا �إىل ودائع �إ�سالمية ت�شارك يف الربح وتتحمل املخاطر؟ �أم يخري �أ�صحابها يف
ذلك؟ وما هي الو�سائل املقرتحة لت�شجيع املودعني على حتويل ودائعهم �إىل ودائع �إ�سالمية؟
الرابع :تدريب العاملني يف البنك
�إن حتول البنك يقت�ضي و�ضع خطة حمكمة تقدم فقه املعامالت ال�شرعية و�أ�صول ال�صريفة الإ�سالمية ،وطبيعة
ومبادئ عمل البنوك الإ�سالمية ،بطريقة منا�سبة للعاملني يف البنك ،وت�شرح لهم بدقة خ�صائ�ص الأوعية االدخارية،
و�صيغ اال�ستثمار وعقود التمويل التي ي�ستخدمها البنك الإ�سالمي بديال عن قبول الودائع وا�ستخدامها بعقود
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قر�ض ربوية.
ويجب �أن يجمع القائمون على هذا التدريب بني التخ�ص�ص العلمي يف ال�شريعة الإ�سالمية ،واخلربة العملية
الكافية بعمل البنوك الإ�سالمية ،حتى ي�ضع احللول ال�شرعية املنا�سبة ملا يواجه العمل امل�صريف الإ�سالمي من
م�شكالت �أو املتدربني ،خ�صو�صا يف مرحلى التحول.
اخلام�س :و�ضع �أو مراجعة وتعديل املعايري والقيود املحا�سبية التي تتفق مع طبيعة ن�شاط البنك الإ�سالمي،
و�صيغ اال�ستثمار وعقود التمويل ال�شرعية امل�ستخدمة فيه ،وميكن اال�ستفادة مبا و�ضعته هيئة املحا�سبة واملراجعة
ال�شرعية بالبحرين يف ذلك.
ال�ساد�س :تكوين هيئة فتوى ورقابة �شرعية ،تقوم ب�إعداد �صيغ اال�ستثمار وعقود التمويل ،واملعاونة يف تنفيذ
خطة التحول ،و�إعداد برامج التدريب والإ�شراف على تنفيذها.
ثانيا :و�ضع احللول وعالج امل�شكالت
�أوال :معاجلة حقوق امل�ساهمني الناجتة عن الفوائد التي تقا�ضاها البنك من عمالئه قبل التحول:
 1 .1البنك التقليدي يتقا�ضى فوائد عن القرو�ض التي يقدمها لعمالئه ويدفع منها فوائد ملودعيه ،ويحتفظ
مل�ساهميه بالفرق بني الفوائد الدائنة والفوائد املدينة.
2 .2وظاهر �أن البنك الميلك بعد التحول مطالبة املودعني لديه بالفوائد التي قب�ضوها قبل التحول بحكم القوانني
النافذة ،و�إن وجب عليهم ردها �أو الت�صدق بها ديانة.
3 .3ويبقى ال�س�ؤال :الفوائد حمل ال�س�ؤال ،هل هي جمموع الفوائد التي قب�ضها البنك؟ �أم يخ�صم من هذه
الفوائد الفوائد التي دفعها للمودعني لديه ،ويكون الباقي الذي دخل يف حقوق امل�ساهمني هو حمل ال�س�ؤال؟
4 .4ولقد تبنت خطة حتويل م�صرف ال�شارقة الوطني االجتاه الذي يرى �أ�صحابه �أن الفوائد التي قب�ضها البنك
قبل التحول تدخل يف ملك امل�ساهمني وت�صري جزءا من حقوقهم وذلك للأدلة التالية:
�أ .قيا�س حالة حتول البنك على حالة التحرمي البات النافذ للربا يف ع�صر الت�شريع ،فقد كان الربا حمرما ديانة
يف �صدر الإ�سالم ،بناء على حترميه يف ال�شرائع ال�سابقة ،غري �أن هذا التحرمي مل يكن نافذا يرتتب عليه بطالن
العقود وعقاب املرابني ورد ما �أخذوه من ربا ،ثم جاء التحرمي البات النافذ عندما و�ضع الر�سول �صلى الله عليه
و�سلم الربا كله و�أبطل عقوده ،اعتبارا من �صدور هذا التحرمي ،وعفا عما قب�ض من الربا قبل ذلك .وحالة التحول
�شبيهة بهذه احلالة ،ذلك �أن الربا حمرم ديانة بالن�سبة للم�سلمني ،غري �أن هذا التحرمي لي�س نافذا يف ظل القوانني
ال�سائدة ،فجاء قرار التحول باملنع البات النافذ يف حق امل�ساهمني ،بقرار جمعيتهم العمومية غري العادية ،فوجب
تطبيق نف�س احلكم على البنك ،وهو منع الربا يف عقود البنك بعد التحول وبطالن هذه العقود والعفو عما قب�ضه
البنك من الفوائد ودخل يف ملك امل�ساهمني قبل قرار التحول.
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ب .وقد �أفتى بع�ض فقهاء الع�صر بذلك بناء على تف�سري قوله تعاىل«فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما �سلف
و�أمره �إىل الله» والتي تعني �أن التوبة ترفع الإثم عن الربا املقبو�ض ،وال �شك �أن قرار اجلمعية للم�ساهمني توبة
منهم عن التعامل بالربا املحرم ،فيكون لهم ما قب�ضوه من الربا قبل التوبة.
ج .تبنت هذا االحتاه بع�ض الدول الإ�سالمية التي حولت نظامها امل�صريف كله �إىل نظام �إ�سالمي كال�سودان� ،إذ
�أن خطة التحول التي و�ضعتها هذه الدول عفت عن الربا املقبو�ض يف ميزانيات البنوك املحولة املقفلة ،و�أ�ضافته
�إىل حقوق امل�ساهمني بعد التحول .بناء على هذه الآية وقيا�سا حلالة التحول على حالة االنتهاء عن الربا بعد نزول
التحرمي البات النافذ يف زمن التنزيل.
د .وقد �أكدت خطة حتويل م�صرف ال�شارقة الوطني احلكم بالعفو عن الفوائد املقبو�ضة باعتبارها جزءا من
حقوق امل�ساهمني ب�أ�صل اعتبار املال يف ال�شريعة الإ�سالمية ،ومقت�ضى هذا الأ�صل �أن الأفعال يحكم عليها �شرعا
مبا ت�ؤول �إليه من م�صالح �أو مفا�سد ،فدخول الفوائد املقبو�ضة يف ملك البنك ،و�إن كان ظاهره املنع ملا يرتتب عليه
من مف�سدة �أخذ الربا� ،إال �أنه يحقق م�صلحة �أهم هي حتول البنك الربوي �إىل بنك �إ�سالمي ،وتخلي�ص املجتمع من
التعامل بالربا ،ويدفع مف�سدة �أ�شد ،هي عدم حتول البنك وا�ستمرار تعامله بالربا� ،إذا رف�ض امل�ساهمون التخلي
عن حقوقهم التي تكونت من الربا� ،أو ف�شله و�إفال�سه يف حالة قبولهم .وكالهما من مف�سدة �أ�شد من مف�سدة
دخول الفوائد املقبو�ضة يف حقوق امل�ساهمني ،هذا مع �إمكان جتنب هذه املفا�سد بدعوة امل�ساهمني �إىل الت�صدق
مبا زاد يف حقوقهم ب�سبب الفوائد املقبو�ضة.
ثانيا :معاجلة الودائع التي يحتفظ بها البنك يف تاريخ التحول:
تبنت اخلطة تخيري املودعني يف تاريخ التحول بني �إبقاء ودائعهم على �أ�سا�س عقد امل�ضاربة ال�شرعية �أو �سحبها،
وعلى البنك يف احلالتني �أن يدفع لهم فوائد هذه الودائع حتى تاريخ بدء التحول ،ذلك �أن البنك ملتزم بذلك بحكم
القانون النافذ مما ي�شكل حالة �ضرورة �أو �إكراه باملعنى ال�شرعي� ،إذ �أن البنك لو امتنع عن دفع فوائد الودائع
ال�سابقة على التحول اختيارا لأمكن �إجباره على هذا الدفع ق�ضاء.
وعلى فر�ض �أن القانون النافذ يلزم البنك بعد التحول ب�إبقاء الوديعة �إىل نهاية مدتها ف�إن للبنك �أن يبقيها ويدفع
فوائدها �إعماال حلالة ال�ضرورة والإكراه ،ويف هذه احلالة ي�ستطيع البنك �أن يدفع هذه الفوائد من الفوائد التي
يقب�ضها من املقرت�ضني الذين ي�صرون على بقاء قرو�ضهم �إىل نهاية مدتها مع دفع فوائدها.
ثالثا :معاجلة ديون البنك لدى املقرت�ضني منه بفائدة:
تبنت خطة حتول م�صرف ال�شارقة الوطني ما يلي:
1 .1لي�س للبنك يف ظل القوانني النافذة �أن يجرب املقرت�ض على �أداء دين القر�ض قبل �أجله ،والبنك يف هذه احلالة
م�ضطر لإبقاء القر�ض �إىل نهاية مدته.
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2 .2ال �إثم على البنك يف هذه احلالة �أن يتقا�ضى فوائد القر�ض و�أن يدفع منها فوائد الودائع التي يلتزم البنك
ب�إبقائها �إىل نهاية مدتها بناء على رغبة �أ�صحابها مع الت�صدق بالر�صيد الباقي منها.
3 .3يجب على البنك �أن يعر�ض ت�سوية على املدين املقرت�ض ي�سقط بها الدين وفوائدها املت�أخرة حتى نهاية
الت�سوية ،وهذه الت�سوية تقوم على ال�صيغ التالية:
ال�صيغة الأوىل:
�شراء البنك من املدين �أ�صال� ،أو ح�صة يف �أ�صل ،كالعقارات �أو الآالت �أو املعدات ،مقابل الدين ،و�إذا كان املدين
راغبا يف االنتفاع بهذا الأ�صل مدة م�ؤقتة ف�إن للبنك �أن ي�ؤجره �إجارة عادية مدة حمددة ب�أجرة معينة�أو �إجارة
منتهية بالتمليك �إذا رغب املدين البائع يف ذلك ،وبذلك ي�سقط الدين ،ويح�صل البنك على �أجرة الأ�صل لتعوي�ضه
عن الفائدة ،ثم يح�صل على ق�سط الأجرة الثابت يف الإجارة املنتهية بالتمليك لعودة ملكية الأ�صل �إىل املدين
البائع ،وال بد �أن تكون الت�سوية م�شجعة للمدين على قبولها ،لأنه لي�س م�ضطرا لقبول الت�سوية بحكم القانون،
وتكون الت�سوية م�شجعة �إذا كانت تكلفتها �أقل من تكلفة القر�ض القائم ،ويتحقق ذلك بعر�ض �أجرة �أقل من �سعر
الفائدة ،وعر�ض ق�سط �أجرة ثابتة ،لتملك امل�ست�أجر للأ�صل امل�ؤجر بعد انتهاء مدة الإجارة يقل عن ق�سط الدين،
وذلك ب�إطالة مدة الإجارة.
و�إذا مل يكن للمدين رغبة يف االحتفاظ بالأ�صل بعد بيعه ف�إن للبنك �أن ي�ؤجره له �أو لغريه ملدة حمددة يعود بعدها
للبنك ليعيد ت�أجريه �أو بيعه للغري ،وينبغي �أن تعد درا�سة جدوى لكل ت�سوية على حدة.
ال�صيغة الثانية:
�شراء البنك منفعة �أ�صل معني بعقد �إجارة ،كالعقارات والطائرات وال�سفن والآالت واملعدات ،مدة حمددة ب�أجرة
معلومة ،مقابل الدين ،ثم يقوم البنك ب�إعادة بيع هذه املنفعة ،بت�أجري الأ�صل ل�شخ�ص �آخر غري امل�ؤجر� ،إذا مل
يرغب يف االنتفاع بنف�سه بهذا الأ�صل.
ال�صيغة الثالثة:
دخول البنك �شريكا مع املدين يف م�شروع ا�ستثماري قائم ميلكه املدين ،بح�صة ت�ساوي دينه ،في�سقط الدين،
وي�ستحق البنك ح�صة يف �أرباح امل�شروع ح�سب االتفاق ،ويتحمل يف خ�سائره بن�سبة م�شاركته.
وللبنك �أن ي�ؤجر ح�صته للمدين البائع� ،إجارة عادية �أو منتهية بالتمليك ،كما �أن هذه امل�شاركة ميكن �أن تكون
متناق�صة �أو منتهية بالتمليك ح�سب اتفاق البنك و �شريكه.
ال�صيغة الرابعة:
دخول البنك يف م�شاركة مع املدين يف م�شروع �صناعي �أو جتاري �أو زراعي �أو خدمي جديد ،على �أن تكون
ح�صة �شريكه املدين من �أرباح امل�شروع �أو بع�ضها خم�ص�صة للوفاء بدينه ،وال مانع يف هذه احلالة من �أن تكون
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ح�صة البنك من �أرباح امل�شروع تزيد عن ن�سبة م�شاركته وي�سدد الدين بهذه الطريقة دون فوائد ت�أخري وفقا
لرتتيبات منا�سبة.
ال�صيغة اخلام�سة:
متويل م�شروعات و�أن�شطة املدين اجلديدة وتوجيه �إيراداته ل�سداد الدين القائم.
�إذا مل يكن لدى املدين �أ�صول ميكن بيعها �أو بيع منافعها للبنك مقابل الدين� ،أو م�شروعات ميكن للبنك امل�شاركة
فيها� ،أو مل يكن املدين راغبا يف ذلك فيمكن االتفاق مع املدين على قيام البنك بتمويل جميع م�شروعاته و�أن�شطته
اال�ستثمارية القائمة ،ب�صيغ متويل �شرعية ،تتحدد فيها عوائد جمزية للبنك ،مع االتفاق على توجيه موارد املدين
يف امل�ستقبل والتي كان ي�سدد بها �أق�ساط الدين وفوائده ومي ّول منها م�شروعاته القائمة واملتوقعة ،وتوجيه
هذه املوارد لت�سديد ديونه .والبنك ميكنه احل�صول على هام�ش ربح� ،أو �أجره� ،أوح�صة يف �أرباح امل�شروعات
القائمة �أو اجلديدة التي مي ّولها تعو�ضه عن الفوائد التي كان يتقا�ضاها على هذه الديون ،والديون يف هذه
ال�صيغة ال ت�سقط دفعة واحدة ،بل خالل مدة يتم االتفاق عليها والتخطيط لها .وهذه �أن�سب �صيغة ل�سداد ديون
احلكومة والقطاع العام وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الكبرية ذات الن�شاط املتعدد .فلدى احلكومة مثال ميزانية لبع�ض
امل�شروعات اجلديدة و�سداد �أق�ساط الديون القائمة ،ف�إذا ما قام البنك بتمويل جميع م�شروعاتها ب�صيغ متويل
�شرعية ،يتخلف عنها ديون م�ؤجلة على احلكومة ،ا�ستطاعت احلكومة �أن توجه هذه امليزانية �إىل �سداد ديونها
القائمة ،ما دامت م�شروعاتها اجلديدة قد م ّولت متويال �شرعي ًا لآجال منا�سبة.
وهذا يطبق على م�شاريع البنية الأ�سا�سية والطرق واملطارات و�إحالل وجتديد ّ
حمطات الكهرباء و�شبكات املياه
وال�صرف ،وم�شروعات الت�شييد والبناء والتعدين وال�صناعات اال�ستخراج ّية ،بل � ّإن هذه ال�صيغه ت�صلح لتمويل
واردات احلكومة خالل العام .ووا�ضح � ّإن عقود التمويل التي يوقّعها البنك مع احلكومة يف هذه احلالة ينبغي
�أن يراعى فيها تعوي�ض البنك عن الديون التي �أعيدت جدولتها دون فوائد.
وما قيل بالن�سبة للحكومة يقال مثله يف ال�شركات الكربى فللبنك �أن يوقّع بروتوكوال مع ال�شركات املدينة يتع ّهد
مبقت�ضاه البنك بتلبية جميع احتياجات ال�شركة من التمويل مل�شروعاتها القائمة واجلديدة ،ب�صيغ وعقود متويل
�شرعية ،مقابل قيام ال�شركة بتوجيه مواردها �إىل �سداد ديونها ال�سابقة ويحدد لذلك جدول زمني ودرا�سة
منا�سبة.
ال�صيغة ال�ساد�سة:
م�شاركة البنك يف امل�شروعات اخلدمية للحكومة وم�ؤ�س�ساتها وتخ�صي�ص ح�صة من الدخل ل�سداد الديون
وق�سمة باقي الدخل بني البنك واحلكومة ح�سب االتفاق.
هذه ال�صيغة ت�صلح �أ�سا�س ًا ل�سداد ديون احلكومة وتطبق هذه ال�صيغة بتوقيع اتفاق م�شاركة بني البنك واحلكومة،
يقوم البنك مبقت�ضاه ب�إدارة بع�ض امل�شروعات التي تقدم خدماتها للجمهور مقابل �أجرة �أو ر�سم مقرر ،كاملطارات
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وحمطات املياه والغاز والكهرباء وو�سائل االت�صال واملوا�صالت وغريها ،ي�ستحق البنك ح�صة من دخل هذه
امل�شروعات ،وذلك قيا�سا على امل�شاركات الزراعية التي ي�شارك فيها العامل الزراعي مالك الأر�ض وال�شجر يف
املح�صول �أو الإنتاج ،على �أن يتحمل ال�شريكان تكاليف �إنتاج املح�صول ح�سب االتفاق ،وقيا�سا على ما قرره
بع�ض الفقهاء من جواز دفع الدابة �أو و�سيلة النقل ملن يعمل عليها ،والدكان ملن يعمل فيه ،بح�صة من الدخل �أو
الناجت ،مع بقاء ملكية الأ�صل ملالكه مدة امل�شاركة ورده �إليه بعد انتهائها.
فهذه ال�صورة من امل�شاركات تدل على �أن الأ�صول الثابتة �أو املتداولة ،التي تدر دخال بالعمل عليها �أو فيها �أو
بها ،تكون حمال لعقد م�شاركة مع من يقوم بالعمل فيها مقابل ح�صة من الإنتاج ال من الربح مع بقاء ملكية هذه
الأ�صول لأ�صحابها ،وعودتها بذاتها �إليهم بعد �إنهاء مدة امل�شاركة ،ويكون حتمل تكلفة الإنتاج ح�سب االتفاق.
فاملالكية يجيزون �أن تكون مدخالت الزراعة من البذر وال�سماد والآالت الزراعية ،من مالك الأر�ض �أو املزارع
ح�سب االتفاق ،بل يجوز توزيعها عليهما� ،أو حتمل �شريك ثالث لها �أو لبع�ضها ،مع �أخذ ح�صته من اخلارج ح�سب
االتفاق.
وهذه ال�صيغة حتل م�شكلة اخلالف حول زيادة النفقات وامل�صروفات الالزمة لتقدمي اخلدمة ،وترفع النزاع بني
احلكومة والبنك ب�ش�أن املبالغة فيها �أو يف طريقة احت�سابها �إذا كانت امل�شاركة على �أ�سا�س اقت�سام الربح ،ذلك
�أن اقت�سام الر�سوم املح�صلة �أمر �سهل ،هذا ويحدد االتفاق واجبات البنك يف هذه امل�شاركة ،والنفقات التي
يتحملها.
و�إمنا اقرتحت هذه ال�صيغة لتي�سري �سداد ديون احلكومة على �أ�سا�س �أن عقد امل�شاركة يق�ضي مبنح البنك ح�صة
منا�سبة يف عوائد امل�شروع مع تخ�صي�ص جزء من ح�صة احلكومة لوفاء ديونها خالل مدة حمددة دون تقا�ضي
�أية فوائد.
جدوى الت�سوية بالن�سبة للمدين:
لقد راعت اخلطة يف كل �صيغ ت�سوية ديون العمالء �أن تكون هذه الت�سوية حقيقية و�أن تكون مقبولة لهم مبراعاة
ما يلي:
�1 .1أن ت�ؤدي الت�سوية �إىل �سقوط الدين حقيقيا ال �صوريا ،وذلك بانتقال ملكية الأ�صل �أو املنفعة �أو ح�صة
امل�شروع �إىل البنك ،مع ما يرتتب على املالك من تكاليف وخماطر.
�2 .2أن يكون عائد البنك من الت�سوية منا�سب ًا مع الأخذ يف االعتبار جانب املتعامل الذي ال يقبل ت�سوية تزيد
تكاليفها على تكلفة القر�ض بفائدة ،وعدم االعتماد على الوازع الديني وحده.
�3 .3أن تكون مدة الت�سوية م�ساوية ملدة القر�ض �أو تزيد ،ومدة الإجارة املنتهية بالتمليك يجب �أن ال تقل عن مدة
القر�ض بل تزيد ح�سب رغبة املتعامل تي�سريا عليه ،ومدة امل�شاركة كذلك.
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�4 .4أن يكون ق�سط التمليك (الأجرة الثابتة) يف الإجارة املنتهية بالتمليك يف حدود ق�سط القر�ض ،بل قد يقل
بتطويل مدة الإجارة ،لتحفيز املدين على قبول الت�سوية.
ال�صيغة ال�سابعة:
ت�سهيالت ال�سحب على املك�شوف تعامل معاملة الديون العادية يف تاريخ التحول وتعامل بعد التحول على �أ�سا�س
اعتبار ال�ساحب م�ضارب م�أذون له يف خلط ماله مبال امل�ضاربة على �أ�سا�س ح�ساب النمر.
ي�شكل ال�سحب على املك�شوف م�شكلة عند التحول ،فقد تبنت خطة التحول املبادئ التالية:
1 .1اعترب ر�صيد املدين من ال�سحب على املك�شوف يف تاريخ التحول دينا عاديا ومتت ت�سويته بال�صيغ ال�سابقة.
2 .2اعتربت اخلطة �أن البنك بعد التحول يعد رب مال ،وال�ساحب م�ضاربا م�أذونا له يف خلط ماله مبال امل�ضاربة،
بالن�سبة للمبالغ التي ي�سحبها لتمويل م�شروع معني �أو ن�ش�ساط خا�ص ،ويتم عند منح هذا الت�سهيل حتديد
قيمة امل�شروع املعني �أو الن�شاط اخلا�ص ،و�سقف الت�سهيل ،ون�سبة البنك من الربح .ويتم تقدير قيمة ما
ي�سحبه املتعامل بح�ساب النمر يف نهاية مدة املحا�سبة .وذلك ب�ضرب املبلغ الذي ي�سحبه املتعامل يف مدته،
وجمع هذه النمر يف نهاية الفرتة اال�ستثمارية� ،أما قيمة �صايف �أ�صول امل�شروع �أو الن�شاط فت�ضرب يف
املدة اال�ستثمارية كلها .وهذا يقت�ضي �إعداد درا�سة موجزة عن امل�شروع املعني �أو الن�شاط اخلا�ص و�سقف
احتياجاته ،ومتو�سط �أرباحه ،والن�سبة التي ي�أخذها البنك مقابل املبالغ التي ي�سحبها املتعامل.
فهذه هي نف�س الطريقة التي يعمل بها البنك ،فالبنك يتلقى ودائع من املتعاملني وهذه الودائع قد تزيد وقد تنق�ص
خالل الفرتة اال�ستثمارية ،اعتنادا على رغبة املتعامل واحتياجاته ،ويتم حتديد ن�سبة البنك من الربح ،ويتم
ح�ساب م�ساهمة الوديعة يف اال�ستثمار بح�ساب النمر كذلك ،وذلك مع بقية الودائع التي ت�شرتك معها يف الوعاء
اال�ستثماري امل�شرتك ،و�أما حقوق امل�ساهمني فت�ضرب يف املدة اال�ستثمارية كلها ،وهنا ي�صري العميل م�ضاربا
يف مركز البنك متاما ،وي�صري البنك يف مركز العميل املودع ،ويتم توزيع الأرباح بنف�س الطريقة التي يتبعها
البنك يف توزيع �أرباحه.
حكم تقا�ضي الفوائد عند رف�ض العميل للت�سوية:
�إذا رف�ض العميل الت�سوية التي اقرتحها البنك ل�سداد ديونه ،ف�إن الدين يبقى بحكم القانون �إىل نهاية مدته .وقد
�أجازت اخلطة للبنك ب�أن يتقا�ضى فوائد الدين وال يرتكها للعميل ،حتى ال ميتنع املدينون من قبول الت�سويات
التي يقرتحها البنك ،وقررت اخلطة �أن للبنك �أن ي�سدد من هذه الفوائد الفوائد املدينة لأ�صحاب الودائع الذين
رف�ضوا حتويلها �إىل ودائع �إ�سالمية �إىل نهاية مدتها ،على فر�ض التزام البنك بذلك بحكم القانون ،والباقي من
ر�صيدهذه الفوائد قررت خطة التحويل �صرفه يف وجوه الرب والنفع العام .وهذا احلكم متليه حالة ال�ضرورة
والإكراه ب�سبب وجود القوانني التي تق�ضي باعتبار عقود القرو�ض بفائدة ملزمة لعاقديها ،و�إبقاء هذه القرو�ض
�إىل نهاية مدتها دون فائدة ي�ضر بخطة التحول ،لأنه يحفز املقرت�ضني على عدم قبول �أية ت�سوية لديونهم مادام
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لهم احلق يف بقائها دون فائدة �إىل نهاية مدة القر�ض.
الكفاالت امل�صرفية:
اعتربت اخلطة الكفاالت التي غرمها البنك ديونا عادية يف تاريخ التحول ،تعامل معاملة بقية الديون ،و�أما
الكفاالت اجلديدة فيدخل بها البنك يف م�شاركات مع املقاولني و�أ�صحاب امل�شاريع اخلا�صة والن�شاط املعني.
عقود الإيداع:
عاجلت اخلطة ودائع البنك القائمة يف تاريخ التحول على النحو التايل:
1 .1عقد الإيداع بفائدة ،عقد فا�سد �شرعا ،يجب ف�سخه ديانة ،فريد البنك الوديعة وي�سقط حق املودع يف املطالبة
بالفوائد ال�سابقة ،ويجوز االتفاق على بقاء الوديعة بعد الف�سخ على �أ�سا�س عقد امل�ضاربة ال�شرعية.
�2 .2إذا �أ�صر املودع على عدم تنفيذ حكم ال�شريعة ورغب يف بقاء عقد الإيداع بفائدة �إىل نهاية مدته ،ومل يكن
القانون ال�سائد مينح البنك رخ�صة ف�سخ الوديعة من جانب واحد وردها ل�صاحبها ف�إن على البنك �أن يبقفي
الوديعة ويدفع الفائدة املتفق عليها �إىل نهاية مدتها ،بناء على حكم ال�ضرورة والإكراه ،ذلك �أن البنك �إذا مل
ميتثل حلكم القانون اختيارا �ألزمه به الق�ضاء جربا.
�3 .3أما �إذا كان القانون �أو عقد الوديعة بفائدة متنح البنك رخ�صة �أي حق ف�سخ الوديعة ب�إرادته املنفردة وجب
على البنك ف�سخ عقد الوديعة ،وردها ل�صاحبها مع الفوائد ال�سابقة� ،إذا مل يرغب املودع يف بقاء وديعته على
�أ�سا�س امل�ضاربة ال�شرعية
4 .4ويف حالة التزام البنك قانونا بالإبقاء على الوديعة بفائدة �إىل نهاية مدتها ف�إن للبنك �أن يدفع هذه الفوائد من
الفوائد الدائنة التي يقب�ضها من املدينني الذين يرف�ضون ت�سوية ديونهم ب�صيغة �شرعية ،وي�صرون على بقاء
هذه الديون �إىل نهاية مدة القر�ض كما ذكرنا.
خطوات برنامج التحول:
ت�سري خطوات حتول البنك على الوجه التايل:
1 .1التعرف على الإرادة ال�سيا�سية ،وا�ست�صدار املوافقات الأولية الالزمة من ال�سلطات املخت�صة ،كوزارة
االقت�صاد والبنك املركزي.
2 .2و�ضع خطة التحول التي حتدد طريقة ت�سوية الأو�ضاع القائمة يف البنك املراد حتويله ،وتقدم حلول امل�شكالت
التي تواجه التحول ،كم�شكلة الديون الدائنة واملدينة ،وحقوق امل�ساهمني التي تكونت من الفوائد ،وتعر�ض
برنامج التحول وخطواته و�إجراءاته ،ودور �سلطات البنك و�أجهزته يف تنفيذ بنود اخلطة .وقد جرى العمل
على تكليف بيوت خربة يف و�ضع مثل هذه اخلطة غري �أن جتربة حتول م�صرف ال�شارقة الوطني �أثبتت
عن قيادة البنك الإدارية �أقدر على و�ضع هذه اخلطة ومتابعة تنفيذها مبعاونة خبري يف ال�صريفة الإ�سالمية
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وبتوجيهاته ،ومعاي�شته لتنفبذ اخلطة مع فريق العمل الذي دربه على التطبيق.
3 .3تقوم اجلهة التي �أعدت اخلطة باقرتاح تعديل نظام البنك الأ�سا�سي يف �ضوء هذه اخلطة.
4 .4تعر�ض خطة التحول وم�شروع النظام الأ�سا�سي على جمل�س الإدارة متهيدا لعر�ضها على اجلمعية العمومية
غري العادية ،لتقوم هذه اجلمعية باملوافقة على اخلطة ،والنظام املقرتح ،وتكوين هيئة للفتوى والرقابة
ال�شرعية ،وتفوي�ض جمل�س الإدارة يف تنفيذ اخلطة بنف�سه �أو بوا�سطة جلنة من �أع�ضاء املجل�س وغريهم،
حتت �إ�شراف هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية.
5 .5يقوم جمل�س �إدارة �أو من يفو�ضه املجل�س باتخاذ الإجراءات التالية:
�أوال :احل�صول على املوافقات الر�سمية من اجلهات املخت�صة على حتول البنك ونظامه الأ�سا�سي.
ثانيا� :إعادة هيكلة البنك �إداريا مبا يتنا�سب مع �أن�شطته ووظائفه اجلديدة وذلك ب�إن�شاء قطاعات و�إدارات و�أق�سام
جديدة متخ�ص�صة ،وذلك ك�إدارة اال�ستثمار املبا�شر ،و�إدارة اال�ستثمار العقاري ،وق�سم املرابحات واال�ست�صناع،
وميكن للبنك اال�ستفادة من الهياكل التنظيمية للبنوك الإ�سالمية القائمة.
ثالثا� :إعداد املعايري والقيود املحا�سبية ونظم احلا�سب الآيل الالزمة لأن�شطة البنك املتميزة ،كالأوعية االدخارية
املختلفة من ودائع مطلقة وخم�ص�صة وح�سابت ادخار و�صناديق ا�ستثمار و�إم�ساك حمافظ و�إ�صدار �صكوك
�شرعية.
رابعا� :إعداد برامج تدريب متخ�ص�صة للإدارة العليا للبنك لتمكني هذه الإدارة من قيادة عملية التحول بوعي
�شرعي وكفاءة عالية يهتدي بها بقية العاملني باعتبار الإدارة العليا هي القدوة وهي الرقيب على التنفيذ ال�صحيح
خلطة التحول ،وقد راعت خطة حتول م�صرف ال�شارقة الوطني ذلك ف�أعدت دورات متخ�ص�صة لإدارة البنك
العليا ،وذلك قبل تدريب بقية العاملني.
خام�سا� :إعداد برامج لتدريب جميع العاملني يف البنك وذلك على م�ستويني:
�أولهما :برامج عامة جلميع موظفي البنك لتعريفهم ب�أ�صول وقواعد ومبادئ املعامالت ال�شرعية ب�صفة عامة،
و�صيغ اال�ستثمار وعقود التمويل يف البنوك الإ�سالمية ب�صفة خا�صة ،وقد قدمت ملتدربي بنك ال�شارقة الوطني
ثالثة برامج عامة.
ثانيهما :برامج متخ�ص�صة يف جماالت عمل البنك الإ�سالمي وذلك بعد �إعادة هيكلة البنك وت�سكني جميع
العاملني فيه يف �إدارات و�أق�سام البنك اجلديدة .وتقدم لكل جمموعة متخ�ص�صة يف ن�شاط معني الربامج التي
تنا�سب املهام التي �أ�سندت �إليها ،لتمكينها من �أداء هذه املهام وفقا لأحكام ال�شريعة وفتاوى الهيئة بكفاءة عالية.
وقد �أعدت هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية مل�صرف ال�شارقة الوطني ع�شرين برناجما تدريبيا متخ�ص�صا تقدم
يف اثنتني وثمانني دورة ،على مدى عامني من تاريخ التحول ،بالإ�ضافة �إىل الربامج التي �سبقت تاريخ التحول
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بن�صف عام.
�ساد�سا :برنامج توعية العاملني وعمالء البنك.
ت�ضمنت خطة حتول م�صرف ال�شارقة الوطني �إعداد برامج يف �شكل حما�ضرات وندوات عامة ملوظفي البنك
وجمهور املتعاملني معه ،كل �أ�سبوع وكل �شهر ،وذلك لتوعية ه�ؤالء ب�أهمية العمل امل�صريف الإ�سالمي ودوره
يف حتقيق م�صالح الفرد واجلماعة ،وجتنيب الأمة الإ�سالمية والعامل �أجمع الأزمات الناجتة عن التعامل بالربا،
ف�ضال عما يرتتب على الربا من تعري�ض البنك والعاملني فيه واملتعاملني معه والدولة حلرب من الله ور�سوله
وحمق الربكة من �أموالهم.
�سابعا� :إعداد لوائح البنك ومناذج �صيغ اال�ستثمار وعقود التمويل حتت �إ�شراف هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية
بالبنك.
ثامنا� :إعداد �سيا�سات املوارد واال�ستخدامات و�إدارة ال�سيولة مع مراعاة طبيعة موارد وا�ستثمارات البنك
الإ�سالمي ،والدور الذي �أنيط به باعتباره بنك تنمية �شاملة وا�ستثمار مبا�شر.
تا�سعا :الإ�شراف على اختيار العاملني اجلدد من ذوي امل�ؤهالت املنا�سبة واخلربات املتميزة يف العمل امل�صريف
الإ�سالمي ،بالت�شاور مع هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية ،مع الرتكيز يف هذا االختيار على اجلوانب الإميانية
وااللتزام بقيم وتعاليم الإ�سالم ،حتى يكون ه�ؤالء قدوة تتبع ومنوذجا يحتذى ،فااللتزام وال�سلوك ال يقالن
�أهمية عن اخلربة يف عمل البنوك الإ�سالمية.
عا�شرا :وعلى جمل�س الإدارة �أو جلنة التحول التي يفو�ضها م�س�ؤولية متابعة عملية التدريب واملمار�سة بعد
التحول حتى يعطي التدريب ثماره ،ويتم التحول بنجاح ،وجناحه لي�س فقط يف االلتزام ب�أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ،بل بالأداء املتميز والنتائج املر�ضية.
خال�صة خطة وخ�صائ�ص حتول بنك ال�شارقة الوطني
ميكن تلخي�ص خطة التحول فيما يلي:
�أوال :مازاد عن ر�أ�س املال من حقوق امل�ساهمني الثابتة يف تاريخ التحول ،والتي تكونت يف جزء منها ،من الفرق
بني الفوائد املدينة والفوائد الدائنة التي كان يتقا�ضاها البنك ،تدخل يف ملك امل�ساهمني ،وال يلزمهم رده �إىل من
�أخذ منه وال الت�صدق به .اعتمادا على ما جرى عليه العمل يف البالد التي حولت نظمها امل�صرفية بالكامل ،وقيا�سا
بقرار التحول على التوبة بعد نزول التحرمي البات النافذ للربا يف ع�صر التنزيل ،على ر�أي بع�ض املف�سرين
وفقهاء الع�صر ،و�أخذا مببد�أ اعتبار امل�آل يف الأحكام ورحجان م�صلحة التحول على مف�سدة دخول الفوائد
املقبو�ضة قبل التحول يف ملك امل�ساهمني.
ثانيا :عقود الإيداع بفائدة القائمة عند حتول البنك نافذة بحكم القانون بناء على قاعدة ال�ضرورة والإكراه� ،إذا
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رف�ض �أ�صحابها حتويلها �إىل ودائع �إ�سالمية ،ومل يكن يف ن�ص القانون �أو عقد الوديعة �شرط يجيز للبنك ف�سخها
ب�إرادته املنفردة.
ثالثا :عقود الإقرا�ض بفائدة القائمة عند حتول البنك نافذة بحكم القانون ،بناء على قاعدة ال�ضرورة والإكراه،
وعلى البنك �أن يبذل كافة اجلهود لت�سوية الديون القائمة و�إنهائها بدفعها قبل الأجل �أو ا�ستبدال حقوق ملكية
بها ،وال حرج على البنك يف حالة رف�ض املدين لهذه الت�سوية يف تقا�ضي فوائد القر�ض و�صرفها يف الفوائد
املدينة ،لأ�صحاب الودائع الراف�ضني لتحويلها �إىل ودائع �إ�سالمية ،والت�صدق بالباقي منها.
رابعا :جميع ال�صيغ املقرتحة لإ�سقاط الديون تعتمد على قاعدة الوفاء العيني �أو مبقابل ،ومقت�ضى هذه القاعدة
�إ�سقاط ديون املتعامل يف مقابل حق ملكية حقيقة يف الأعيان �أو يف منافع الأعيان ،مبا يرتتب على هذا احلق من
�آثار.
خام�سا :جميع ال�صيغ املقرتحة لتي�سري �سداد الديون تعتمد على قاعدة م�ساعدة املدين لتمكينه من التخل�ص
من الربا ،وذلك بالوفاء بديونه الربوية ،ومقت�ضى هذه القاعدة يف متويل ن�شاط املدين ب�صيغ �شرعية متكنه من
توجيه �إيراداته التي كانت تخ�ص�ص لهذه الأن�شطة ولوفاء �أق�ساط تلك الديون ل�سداد الديون القائمة عند حتويل،
وذلك وفق خطة مدرو�سة.
�ساد�سا� :صيغ امل�شاركات التي تي�سر على املدين الوفاء بديونه تقوم على قاعدة امل�شاركة بني �أ�صل يدر دخال �أو
�إيرادا بالعمل فيه� ،أو به� ،أو عليه ،يقدمه املدين وبني �إدارة هذا الأ�صل وحتمل تكاليف ونفقات هذه الإدارة من
جانب البنك .و�سداد الديون يف هذه ال�صيغة لي�س بطريق مبا�شر ،بل بتجنيب بع�ض ح�صة �صاحب الأ�صل من
الدخل ل�سداد ديونه.
�سابعا :ال�سحب على املك�شوف قر�ض بفائدة ،ي�سوى يف تاريخ التحول كما ت�سوى بقية الديون ،ويعامل ال�ساحب
على املك�شوف لتمويل م�شروع خا�ص �أو ن�شاط معني بعد التحول ب�صفته م�ضاربا نف�س معاملة البنك مع مودعيه
من ح�ساب املبالغ امل�سحوبة ،و�صايف �أ�صول ال�ساحب ،بطريقة ح�ساب النمر التي يتبعها البنك مع كل مودع،
يف مواجهة حقوق م�ساهميه وبقية املودعني ،وحتدد ح�صة امل�ضارب من الربح باتفاق الطرفني عند فتح هذا
الت�سهيل ،ثم يوزع باقي الربح بعد خ�صم ح�صة امل�ضارب بن�سبة م�ساهمة كل من البنك واملتعامل بح�ساب النمر.
و�إذا مل يكن ال�سحب على املك�شوف لتمويل م�شروع خا�ص �أو ن�شاط معني فهو قر�ض ح�سن ،ال يتقا�ضى عليه
البنك فوائد ،ويقت�صر منح هذا الت�سهيل للعميل املتميز بحجم معامالته مع البنك ،ومقدار ونوع ودائعه فيع،
و�سمعته التجارية وانتظامه يف الوفاء بتعهداته ،و�أن يكون الت�سهيل ملدة ق�صرية وب�ضمانات كافية.
ويف غري احلالتني ال�سابقتني ،ال يجوز ال�سحب على املك�شوف ،بل مينح العميل ،يف احلاالت اخلا�صة ،قر�ضا
ح�سنا من �صندوق القر�ض احل�سن بالبنك الذي ميول من �صدقات املح�سنني �أو معونة من �أموال الزكاة �إذا كان
من امل�ستحقني لها ،و�إذا عجز املقرت�ض عن ال�سداد ب�سبب ال يد له فيه ح�سب مبلغ القر�ض من الزكاة.
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ثامنا :الكفاالت امل�صرفية التي �سيلت ودفع البنك قيمتها للم�ستفيد تعد قر�ضا عاديا يف تاريخ التحول ،وت�سوى
بنف�س طرق ت�سوية ديون البنك ،وبعد التحول تعد هذه الكفاالت معروفا مينح للعميل املتميز ،ال ي�ؤخذ عليه �أجر
يزيد عن مقابل امل�صروفات العادية التي ينفقها البنك يف منح هذا الت�سهيل لعمالئه ،ويف حاالت الكفاالت التي
تتعلق بن�شاط ا�ستثماري يدخل البنك يف م�شاركة مع املتعامل يكون البنك فيها كفيال دون �أجر.
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جتربة حتول بنك الأردن دبي الإ�سالمي
مقدم �إىل م�ؤمتر الدوحة الثالث للمال الإ�سالمي والذي �سيعقد ب�إذن الله يف دولة قطر
بتاريخ 2012/12/10
�إعداد� :أ.د .علي حممد ال�صوا
ع�ضو هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية لبنك الأردن دبي الإ�سالمي
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ب�سم الله الرحمن الرحيم
جتربة حتول بنك الأردن دبي الإ�سالمي
امل�شاكل واحللول وخطوات التنفيذ
احلمد لله رب العاملني و�أ�صلي و�أ�سلم على املبعوث رحمة للعاملني وبعد:
�سيكون حديثي حول املحاور الثالثة التي حددها العنوان وفق ًا لر�ؤية اللجنة املنظمة لهذا امل�ؤمتر ،غري �أين �أمهد
لذلك مبقدمة ت�ؤ�س�س للحديث عن امل�شاكل واحللول ،وخطوات التنفيذ التي واجهت جتربة حتول بنك الأردن دبي
الإ�سالمي ف�أقول وبالله التوفيق.
�أو ًال :املقدمة� :أبني فيها معنى التحول وحكمه و�أهميته ومقدمة تاريخية لتحول بنك الأردن دبي
الإ�سالمي
�أ .معنى التحول� :أق�صد بالتحول انتقال امل�صرف التقليدي كلي ًا يف طريقة عمله وممار�سته لأن�شطته
من الو�ضع املخالف لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية �إىل الو�ضع املوافق لها وذلك ب�إحالل الأن�شطة
(((
والأعمال امل�صرفية املوافقة لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية حمل الأن�شطة والأعمال املخالفة لها
وبالنظر يف التعريف ال�سابق واملعيار ال�ساد�س ال�صادر عن هيئة املعايري ال�شرعية ل�سنة � 2010ص 64جند
�أن التحول ال يتناول ما كان مباح ًا من �أعمال البنك التقليدي ومكا�سبه لأنه لي�س حم ًال للتحول ومل�شروعية
اال�ستمرار عليه واالنتفاع به كما ال يتعلق التحول ب�إن�شاء البنوك التقليدية نوافذ �أو �إدارات �أو وحدات �إ�سالمية
ب� .أهمية التحول :تكمن �أهمية التحول يف كونه توبة عن الت�صرف املمنوع �شرع ًا بالإقالع عنه والندم على
فعله ،فالربا هو جوهر عمل البنك التقليدي لأنه يقوم على الإقرا�ض واال�ستقرا�ض بفائدة((( وهذا يجمع يف
ثناياه ربا الن�سيئة وهو ربا اجلاهلية وربا الف�ضل يف الوقت نف�سه ،وحترمي العمل بنظام الفائدة مما اتفقت
عليه املجامع الفقهية ومعظم علماء الع�صر ،والتوبة عن الربا �أمر واجب �شرع ًا ،لقوله تعاىل« :فمن جاءه موعظة
من ربه فانتهى فله ما �سلف ومن عاد ف�أولئك �أ�صحاب النار هم فيها خالدون» .ولقوله عزوجل« :فال وربك
ال ي�ؤمنون حتى يحكموك يف ما �شجر بينهم ثم ال يجدوا يف �أنف�سهم حرج ًا مما ق�ضيت وي�سلموا ت�سليما”
كما �أن التحول امل�صريف يحقق االت�ساق بني الفكر وال�سلوك للم�سلمني �أفراد ًا وجماعات وم�ؤ�س�سات ،وهو مظهر
من مظاهر النهو�ض احل�ضاري للأمة امل�سلمة ويف اال�ستقالل الفكري وعدم التبعية املوهنة لهذه الأمة ،وفيه
ا�ستجابة لبدء التحول االجتماعي وال�سيا�سي يف العامل العربي والإ�سالمي نحو �أحكام هذه ال�شريعة التي بد�أت
�إرها�صاتها مع ظهور ال�صحوة الإ�سالمية يف �سبعينيات القرن املا�ضي ،وظهرت فيه امل�صارف الإ�سالمية ،وقد
حققت جناحات وا�ضحة ،واحتلت مواقع متقدمة يف االقت�صاد ،يف البلدان الإ�سالمية ،و�إذا جتاوزنا العامل
((( عطيات ،حممد خلف ،حتول امل�صارف التقليدية للعمل وفق �أحكام ال�شريعة� 2007 ،ص8
((( ال�شافعي ،حممد زكي ،مقدمة يف النقود والبنوك� ،ص180
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الديني ،وتوقفنا عند العامل االقت�صادي ف�إن الهدف الأ�سا�سي لأي م�صرف تقليدي جتاري هو تعظيم الأرباح
(الفوائد) وين�صب ن�شاطه يف معظمه على كيفية حتقيق هذا الهدف مما ي�ستدعي �أن يبحث امل�صرف با�ستمرار
عن فر�ص اال�ستثمار مبوارد التي تدر عليه �أعلى عوائد ممكنة ،وقد �أظهر الواقع العملي ارتفاع ال�صناعة
امل�صرفية الإ�سالمية يف �أغلب الأحيان يف عوائدها عن التقليدية �إ�ضافة �إىل ات�ساع املتعاملني املحتملني للم�صرفية
الإ�سالمية ،لذلك ف�إنه ينبغي �أن يكون العامل االقت�صادي �أحد الدوافع الرئي�سة للم�صارف التقليدية لال�ستفادة
من امل�صرفية الإ�سالمية يف اجتذاب متعاملني جدد وحتقيق معدالت عائد �إ�ضافية مما يحقق الهدف للم�صرف
التقليدي ،التحول �إذ ًا ميثل فر�صة ا�ستثمارية ذات عوائد جمزية ويجذب عدد ًا �أكرب من املتعاملني كما �أن تنويع
�صيغ اال�ستثمار الإ�سالمية وابتكاراتها �أكف�أ و�أكرث قدرة على حتقيق الأرباح من التقليدية التي تقوم على �صيغة
واحدة هي الإقرا�ض واال�ستقرا�ض بفائدة وهي يف الوقت نف�سه �أكرث �أمان ًا لأنها تقوم على امل�شاركة بني �أرباب
الأموال وامل�ستثمرين.
ت .لقد ظهرت درا�سات مبكرة جادة للتحول من البنك التقليدي �إىل ال�شرعي وعقدت ندوات �شرعية ناق�شت
هذه الق�ضية من نواح عدة؛ من جهة عوامل التحول و�أنواعه وم�شكالته ومن جهة �آليات تنفيذه كما ظهرت
جتارب عدة للتحول الكلي للم�صارف التقليدية �إىل امل�صارف الإ�سالمية كبنك ال�شارقة الوطني لي�صبح م�صرف
ال�شارقة الإ�سالمية ،وبنك اجلزيرة ال�سعودي وبنك ال�شرق الأو�سط الإماراتي ،الذي �صار يعقد ببنك الإماراتي
الإ�سالمي ،وبنك العقارات الكويتي ،وقد واكب ذلك درا�سات تقومية لبع�ض هذه امل�صارف املتحولة ،كدرا�سة
م�صطفى� ،إبراهيم حممد ،عنوانها ظاهرة التحول للبنوك التقليدية �إىل الإ�سالمية �سنة  ،2006وركزت على �أربع
جتارب هي :البنك الأهلي ال�سعودي ،وبنك اجلزيرة ،وبنك الريا�ض ،والبنك ال�سعودي الربيطاين ،وجميعها
يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقد �أكدت هذه الدرا�سة على جملة من الفوائد الكربى للتحول ،فبالإ�ضافة �إىل
زيادة العائد زادت حركة االجتهاد الفقهي والفتوى يف جمال امل�صارف الإ�سالمية وزادت املناف�سة الإيجابية
بني الفروع والوحدات الإ�سالمية من جهة وبينها وبني البنوك التقليدية من جهة �أخرى مما �أثر يف رفع اخلدمة
امل�صرفية ،وتخفي�ض كلفتها على املتعاملني وتطوير وابتكار العديد من املنتجات امل�صرفية املتوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية((( ،وقد دلت الدرا�سات التقوميية على �أن  %82من الدوافع للتحول هو املحافظة على العمالء احلاليني
العاملني يف امل�صرف التقليدي والذي يرغبون يف تنويع جماالت تعامالتهم امل�صرفية فكان التحول لأجل ذلك
للتوافق مع امل�صرفية الإ�سالمية التي حتقق هذا التحول ،و�أن  %47كان جلذب عمالء جدد يف�ضلون العمل
امل�صريف املتوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية ،و�أن  %24ر�أوا �أن ارتفاع معدالت اال�ستثمار امل�صرفية الإ�سالمية
مقارنة باملعامالت امل�صرفية التقليدية ،فالعامل الديني والعامل االقت�صادي وا�ضحان يف قرارات التحول ،وقد
�أجريت درا�سة علمية �صدرت يف الأردن عام 2007م حمورها عن �إمكانية حتول امل�صارف التقليدية �إىل �إ�سالمية
يف الأردن �أظهرت هذه الدرا�سة �أن عامل الرغبة يف االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أحد العوامل الرئي�سة
((( م�صطفى� ،إبراهيم حممد ،ر�سالة ماج�ستري ،اجلامعة الأمريكية املفتوحة2006 ،
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يف التحول لكنها ال تكفي وحدها للتحول ،غري �أن تو�ضيح احلكم ال�شرعي املتعلق ب�أحكام امل�صارف الإ�سالمية
لدى القائمني عليها خا�صة عند متخذي القرار ي�سهم يف �إمكانية حتول امل�صارف التقليدية يف الأردن ،كما
�أظهرت �أن توقع حتقيق �أرباح �إ�ضافية بعد التحول ي�ؤثر يف �إمكانية حتول امل�صارف التقليدية �إىل �إ�سالمية،
و�أن توفر �سوق مايل يقدم الأدوات املالية املتوافقة مع ال�شريعة ي�ؤثر ب�شكل ملحوظ ف�إمكانية حتول امل�صارف
التقليدية يف الأردن ،و�أن توفر املوارد الب�شرية امل�ؤهلة ،من �أهم امل�ؤثرات يف �إمكانية التحول ،كما �أن للت�شريعات
والأنظمة امل�صرفية التي ت�سهل وت�ضبط وتو�ضح عملية التحول ومتطلباتها ت�ؤثر كذلك يف �إمكانية التحول من
التقليدية �إىل الإ�سالمية على �أن الدرا�سة �أظهرت �أي�ضا �أن جناح امل�صارف الإ�سالمية عموم ًا ويف الأردن خا�صة
من �أكرث امل�ؤثرات يف �إمكانية التحول من م�صارف تقليدية �إىل متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة.
ث .نبذة تاريخية عن حتول بنك الأردن دبي الإ�سالمي :يف  2007 / 9 / 2قام حتالف دبي انرتنا�شيونال
كابيتال وبنك دبي الإ�سالمي و�شركة الأردن دبي لال�ستثمارات املالية ،الذراع اال�ستثماري للأردن دبي كابيتال
يف جمال اخلدمات املالية بعقد اتفاقية �شراكة لتم ّلك ح�صة من بنك الإمناء ال�صناعي ،تتيح االتفاقية لبنك دبي
الإ�سالمي الإ�شراف على الإجراءات الرئي�سية املطلوبة لإعادة هيكلة الإمناء ال�صناعي وفق ًا للممار�سات الف�ضلى
املتعارف عليها عاملي ًا ،وذلك باال�ستفادة من خربات بنك دبي الإ�سالمي العريقة يف ابتكار منتجات متويلية متوافقة
مع ال�شريعة الإ�سالمية.
وقد �أ�شار الرئي�س التنفيذي ل�شركة الأردن دبي كابيتال �أن ثمة حاجة متنامية يف الأردن �إىل وجود امل�ؤ�س�سات
امل�صرفية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية ،حيث الحظنا يف ال�سنوات الأخرية الطلب املتزايد على الأدوات
امل�صرفية الإ�سالمية عاملي ًا لكفاءتها ومالءمتها الحتياجات �شريحة وا�سعة من الأفراد وال�شركات ب�شكل يناف�س
الأدوات امل�صرفية التجارية التقليدية .ومن خالل �شراكته مع بنك دبي الإ�سالمي املتخ�ص�ص يف هذا املجال ف�إنه
ميكن اال�ستفادة من خرباته يف القطاع امل�صريف الإ�سالمي مما قد ي�ؤدي �إىل الو�صول �إىل م�ؤ�س�سة مالية متكاملة
تعمل �ضمن �أعلى املعايري واملقايي�س العاملية وتوفر �أف�ضل اخلدمات يف ال�سوق الأردين ،وتكون منافِ�سة لي�س
فقط �ضمن امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بل على م�ستوى القطاع البنكي الأردين ب�شكل عام.
من جهته حتدث املدير التنفيذي للمجموعة والرئي�س التنفيذي لبنك دبي الإ�سالمي :نتطلع �إىل هذا اال�ستحواذ
كحدث هام جلميع العاملني يف البنك؛ حيث تن�سجم متام ًا مع ا�سرتاتيجية البنك نحو تو�سيع نطاق �أعمالنا وتقدمي
منتجاتنا يف الأ�سواق التي ت�شهد طلب ًا متزايد ًا على اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية .ومن �ش�أن �شراكتنا مع الأردن
دبي كابيتال ودبي انرتنا�شيونال كابيتال من خالل بنك الإمناء ال�صناعي �أن تتيح لنا �أن نقدم لل�سوق الأردين
منوذجنا للأعمال احلائز على العديد من اجلوائز العاملية والذي �أطلقناه بقوة يف الإمارات العربية املتحدة وعلى
م�ستوى املنطقة.
يذكر �أن بنك دبي الإ�سالمي هو �أول بنك �إ�سالمي يف العامل والأعرق يف هذا املجال حيث يقدم خدماته املتوافقة
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مع ال�شريعة الإ�سالمية منذ ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،ولبنك دبي الإ�سالمي ا�ستثمارات عديدة قائمة يف
القطاعات امل�صرفية لبلدان �إ�سالمية �أخرى ،حيث مت يف كل من ال�سودان وباك�ستان افتتاح بنوك تابعة لبنك
دبي الإ�سالمي تقدم خدماتها امل�صرفية وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية بنجاح كبري ،وبهذا اال�ستثمار اجلديد ين�ضم
الأردن �إىل قائمة هذه البلدان�« :.إن هذه ال�شراكة احلقيقية مع م�ؤ�س�سات ذات �سمعة ومكانة يف جمال اال�ستثمار
ب�شكل عام واال�ستثمار الإ�سالمي ب�شكل خا�ص �ستمثل �إ�ضافة نوعية للخدمات امل�صرفية الإ�سالمية يف ال�سوق
الأردين الذي يحتاج �إىل تطوير ا�ستثمارات ت�ساهم يف ح�شد كل املدخرات مبختلف توجهاتها وو�ضعها يف
خدمة اال�ستثمار الأردين».
و�أ�ضاف عقل الرئي�س التنفيذي لبنك الإمناء ال�صناعي� :إن امل�صرفية الإ�سالمية تنت�شر يف العامل ب�شكل وا�سع
وم�ؤثر و�أ�صبحت العديد من الدول الأجنبية تهتم بهذا الن�شاط و�سن القوانني الناظمة له ،وقد كان البنك املركزي
الأردين �سباق ًا يف هذا التوجه حيث �أورد ف�ص ًال خا�ص ًا للبنوك ل�سنة  .2000و�إننا نتطلع �إىل هذه ال�شراكة بروح
�إيجابية ون�أمل �أن تكون �إ�ضافة كمية ونوعية لل�سوق امل�صريف الأردين.
من جانبه �أ�شاد الدكتور �أمية طوقان ،حمافظ البنك املركزي الأردين ،بهذه املنا�سبة ومبا لها من مدلوالت هامة
حيث قال� :إن هذه االتفاقية تعك�س بالدرجة الأوىل العالقات املتميزة بني اململكة الأردنية الها�شمية و�إمارة دبي
وبني قيادتينا احلكيمتني .ومن جهة �أخرى ف�إن حتويل بنك الإمناء ال�صناعي �إىل بنك �إ�سالمي يجيء تلبي ًة للزيادة
املتنامية يف الطلب على املنتجات امل�صرفية الإ�سالمية ،و�أي�ض ًا تلبية لتو�صية وردت يف الأجندة الوطنية بتحويل
م�ؤ�س�سات الإقرا�ض املتخ�ص�صة �إىل م�صارف تقدم كافة اخلدمات واملنتجات امل�صرفية �أو ،Universal Banks
ويف هذا ال�صدد بذل البنك املركزي الأردين وما زال جهود ًا حثيثة لتجميع وحتديث وحدات اجلهاز امل�صريف
الأردين بحيث تتمكن البنوك العاملة يف اململكة من خدمة اقت�صادنا الوطني بال�شكل الأمثل ومبوجب املعايري
الدولية يف كافة نواحي العمل امل�صريف التقليدي والإ�سالمي.
وهكذا متكن امل�ساهمون اجلدد من �شراء ح�صة م�ؤثرة من �إجمايل �أ�سهم بنك الإمناء العقاري واتخاذ قرار التحول
يف فرتة املفاو�ضات لتحويل بنك الإمناء ال�صناعي قام عدد من امل�ساهمني يف بنك الإمناء ال�صناعي بعمل �شركة
متخ�ص�صة لتح�صيل الديون بحيث تقوم هذه ال�شركة بدفع الديون امل�ستحقة للم�صرف ح�سب االتفاق مع مراعاة
ال�ضوابط ال�شرعية وتقوم ال�شركة بتح�صيل الديون التي بلغت قيمة القرو�ض املحولة لل�شركة املذكورة بتاريخ
 ( 2009/12/31بداية التحول ) (  ) 47.7مليون دينار.
وبلغ �إجمايل القرو�ض غري املحولة ل�صيغ تتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف نهاية الأعوام التالية ما يلي:
 ) 6,853 ( 2010مليون دينار ) 1,505 ( 2011،مليون دينار.
�أما ر�صيد املبالغ غري املحولة حتى تاريخ  2012/10فهو (  ) 1,426مليون دينار
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خطة التحول
ت�ضمنت خطة التحول النقاط التالية:
1 .1عمل نظام �أ�سا�سي متوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية يعك�س فل�سفة البنك من خالل يف ت�صميم املنتج �أو اخلدمة
بحيث تلبي احتياجات املتعاملني مبا ال يخالف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والعمل على تو�سيع االقت�صاد
املبني على امل�شروعية وبني النظام الأ�سا�سي �أنه م�ؤ�س�سة م�صرفية حديثة.
2 .2ا�ست�صدار قرار من الهيئة العمومية لبنك الإمناء ال�صناعي بالتحول.
3 .3ا�ست�صدار قرار من البنك املركزي الأردين باملوافقة على التحول بتاريخ .2009/11/30
4 .4تعيني هيئة رقابة �شرعية للبنك بعد قرار التحول وقد مت اختيار �أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية وكان ذلك يف
عام � 2009أي بعد اتخاذ قرار التحول.
5 .5وكان هناك �إجراءات عديدة من �ضمنها �إعالم دائرة الإفتاء احلكومية والتن�سيق مع البنك املركزي يف هذا
اخل�صو�ص.
6 .6معاجلة حقوق امل�ساهمني التي تكونت من الفرق بني الفوائد املدينة والدائنة التي قب�ضها البنك قبل التحول.
 7 .7معاجلة القرو�ض بفائدة التي منحها البنك لعمالئه قبل تاريخ التحول و�إعداد العقود الالزمة لت�سويتها.
 8 .8معاجلة الودائع بفائدة التي تلقاها البنك قبل التحول.
 9 .9تدريب العاملني يف البنك على �أعمال ال�صريفة الإ�سالمية.
�1010إعداد املعايري والقيود املحا�سبية وحتديث نظام احلا�سب الآيل.
� 1111إعداد مناذج �صيغ اال�ستثمار وعقود التمويل ال�شرعية.
1212منهج التحول واجلدول الزمني الالزم لتنفيذه.
ثاني ًا :امل�شاكل واحللول:
الإ�شكاالت
واجه البنك يف جمال القرو�ض والت�سهيالت املمنوحة للمتعاملني مبوجب �صيغ ربوية الإ�شكاالت الآتية:
�أ -تخوف املتعاملني مع البنك من التحول ب�سبب خوفهم من فر�ض م�صاريف جديدة على ح�ساباتهم ب�سبب
التحول.
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ب -تخوفهم من ارتفاع عائد التمويل ب�سبب العقود اجلديدة يف ظل الدعاية ال�شائعة �أن البنوك الإ�سالمية يكون
عائد املرابحة �أعلى من �سعر الفائدة يف البنوك التقليدية.
جـ -عدم معرفة عدد من القائمني على �إدارة البنك بالأحكام ال�شرعية و�ضوابط العقود املتوافقة مع ال�شريعة
والتي يجهلونها مما يحتمل �أن ترتتب عليهم �شروط جديدة مبوجب العقود اجلديدة.
د -تخوف املتعاملني املمنوحني قرو�ض عقارات قبل التحول من طلب بنك الأردن دبي الإ�سالمي بعد التحول
بت�سجيل العقار با�سم البنك ملنحهم �إجارة املنتهية بالتمليك يف ظل دفعهم جلزء كبري من قيمة القر�ض �سابق ًا �أي
�أن هناك خماطرة ائتمانية.
هـ -عدم رغبة بع�ض املتعاملني من درا�سة العقود اجلديدة الحتوائها على �شروط قانونية جديدة مما يرتتب عليه
ا�ست�شارات قانونية وطلب �إجراء تعديل على بع�ض البنود وال�شروط وقد يزيد هذا كلفة يف الوقت واملال.
و -عدم رغبة بع�ض املتعاملني بالتعامل والتعاون مع البنوك الإ�سالمية لأ�سباب فكرية ولعدم االقتناع باختالف
البنوك الإ�سالمية والتقليدية �إما الختالف االعتقاد لدى بع�ض املتعاملني ،و�إما للت�شوي�ش يف عقول بع�ض
املتعاملني من امل�سلمني.
ز -القناعة من عدم فر�ض فوائد ت�أخري لدى البنوك الإ�سالمية عند الت�أخر بال�سداد مما يفوت على �أرباب الأموال
احل�صول على عوائد الت�أخري.
احللول
 -1حتويل القرو�ض والت�سهيالت املمنوحة للمتعاملني مبوجب عقود تقليدية و�صيغ ربوية �إىل �صيغ �إ�سالمية
معاجلة حقوق امل�ساهمني الناجتة عن الفوائد التي تتقا�ضاها البنك من عمالئه قبل التحول:
- ١البنك التقليدي يتقا�ضى فوائد عن القرو�ض التي يقدمها لعمالئه ويدفع منها فوائد ملودعيه ،ويحتفظ مل�ساهميه
بالفرق بني الفوائد الدائنة والفوائد املدينة.
- ٢وظاهر البنك ال ميلك بعد التحول مطالبة املودعني لديه بالفوائد التي قب�ضوها قبل التحول بحكم القوانني
النافذة ،و�إن وجب عليهم ردها �أو الت�صدق بها ديانة.
- ٣ويبقى ال�س�ؤال:الفوائد حمل ال�س�ؤال ،هل هي جمموع الفوائد التي قب�ضها البنك؟ �أم يخ�صم من هذه الفوائد
الفوائد التي دفعها للمودعني لديهن ويكون الباقي الذي دخل يف حقوق امل�ساهمني هو حمل ال�س�ؤال؟
- ٤ولقد تبنت خطة حتويل بنك الأردن دبي الإ�سالمي االجتاه الذي يرى �أ�صحابه �أن الفوائد التي قب�ضها البنك
قبل التحول تدخل يف ملك امل�ساهمني وت�صري جزء ًا من حقوقهم ،وذلك ملا يلي:
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قيا�س حالة حتول البنك على حالة التحرمي البات النافذ للربا يف ع�صر الت�شريع ،فقد كان الربا حمرم ًا ديانة
يف �صدر الإ�سالم ،بناء على حترميه يف ال�شرائع ال�سابقة ،غري �أن هذا التحرمي مل يكن نفاذ ًا يرتتب عليه بطالن
العقود وعقاب املرابني ورد ما �أخذه من ربا ،ثم جاء التحرمي البات النافذ عندما و�ضع الر�سول �صلى الله عليه
و�سلم الربا كله و�أبطل عقوده ،اعتبار ًا من �صدور هذا التحرمي ،وعفا عمن قب�ض من الربا قبل ذلك ،اعتبار ًا من
�صدور هذا التحرمي ،وعفا عما قب�ض من الربا قبل ذلك.وحالة التحول �شبيهة بهذه التحول ،ذلك �أن الربا حمرم
ديانة بالن�سبة للم�سلمني ،غري �أن هذا التحرمي لي�س نافذ ًا يف ظل القوانني ال�سائدة ،فجاء قرار التحويل باملنع
البات النافذ يف حق امل�ساهمني ،بقرار جمعيتهم العمومية غري العادية ،فوجب تطبيق نف�س احلكم على البنك،
وهو منع الربا يف عقود البنك بعد التحول وبطالن هذه العقود ،والعفو عما قب�ضه البنك من الفوائد ودخل يف
ملك امل�ساهمني قبل قرار التحويل(((.
وقد مت عمل ال�صيغ الآتية:
ال�صيغة الأوىل :عقود �إجارة عادية �أو عقود �إجارة منتهية بالتمليك �شراء البنك من املدين �أ�ص ًال� ،أو ح�صة يف
الأ�صل ،كالعقارات �أو الآالت واملعدات ،مقابل الدين ،و�إن كان املدين راغب ًا يف االنتفاع بهذا الأ�صل مدة م�ؤقتة
ف�إن للبنك �أن ي�ؤجره �إجارة عادية مدة حمددة ب�أجرة معينة� ،أو �إجارة منتهية بالتمليك �إذا رغب املدين البائع يف
ذلك ،وبذلك ي�سقط الدين ،ويح�صل البنك على �أجرة الأ�صل لتعوي�ضه عن الفائدة ،ثم يح�صل على ق�سط الأجرة
الثابت يف الإجارة املنتهية بالتمليك لعودة ملكية الأ�صل �إىل املدين البائع.
وقد كانت الت�سوية م�شجعة للمدين على قبولها ،لأنه لي�س م�ضطر ًا لقبول الت�سوية بحكم القانون ،لأن كلفتها
�أقل من تكلفة القر�ض القائم وحتقق ذلك بعر�ض �أجرة �أقل من �سعر الفائدة ،وعر�ض ق�سط �أجرة ثابتة ،لتملك
امل�ست�أجر للأ�صل امل�ؤجر بعد انتهاء مدة الإجارة يقل عن ق�سط املدين ،وذلك ب�إطالة مدة الإجارة.
و�إذا مل يكن للمدين رغبة يف االحتفاظ بالأ�صل بعد بيعه ف�إن للبنك �أن ي�ؤجره له �أو لغريه ملدة حمددة يعود بعدها
للبنك ليعيد ت�أجريه �أو بيعه للغري ،وينبغي �أن تعد درا�سة جدوى لكل ت�سوية على حدة.
وقد ا�ستفاد من هذه ال�صيغة ال�شركات واملتعاملني الذين مت منحهم قرو�ض ًا ل�شراء �أ�صول ثابتة كالعقارات
واملعدات والآالت
ال�صيغة الثانية:
وكالة ا�ستثمار وقد اجتهت هذه ال�صيغة ملعاجلة ديون الذين مل يح�صلوا على متويالت ل�شراء �أ�صول ثابتة،
ولديهم م�شاريع قائمة مثل م�صانع ،و�شركات جتارية
معاجلة ا�ستثمارات الأ�سهم واحل�ص�ص القائمة يف �شركات غري متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
((( ح�سان ،ح�سني حامد ،جتربة بنك ال�شارقة الوطني
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وقد متثل ذلك بالأ�سهم واال�ستثمارات التي كان يتملكها البنك ال�سابق و التي مت التخل�ص منها على عدة مراحل
كالتايل:
2010

2009

10/2012

2011

عدد الأ�سهم

قيمة الأ�سهم
 /دينار

عدد الأ�سهم

قيمة الأ�سهم/
دينار

عدد
الأ�سهم

قيمة الأ�سهم/
دينار

عدد
الأ�سهم

قيمة الأ�سهم
 /دينار

747000

836000

294000

328000

10016

55000

16

48000

ومن الأ�سباب وامل�شاكل التي �أدت �إىل ا�ستغراق التخل�ص من تلك الأ�سهم �إىل فرتة زمنية طويلة ن�سبيا هو ما يلي:
عدم تداول بع�ض تلك الأ�سهم داخل الأ�سواق املنتظمة ،حيث �أنها متثل ح�ص�ص يف �شركات و لي�س �أ�سهم مدرجة
للتداول يف �سوق الأ�سهم.
وجود خ�سائر لدى بع�ض ال�شركات مما �أدى لعدم وجود طلب على �أ�سهم تلك ال�شركات.
يف حال ان�سحاب البنك من ع�ضوية جمل�س الإدارة كان يتم وقف التداول لفرتة زمنية ت�صل �إىل � 3شهور لل�سماح
للبنك بتداول و بيع تلك الأ�سهم الحقا.
ولتاليف هذا الإ�شكال مت ت�أ�سي�س �شركة و�ساطة مالية:
من �ضمن خطوات التحول مت العمل على ت�أ�سي�س �شركة و�ساطة مالية تعمل وفق �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،و
تقوم ب�شراء الأ�سهم املتوافقة مع ال�ضوابط املحددة من قبل هيئة الرقابة ال�شرعية للبنك و املعايري املحددة من قبل
هيئة املحا�سبة و املراجعة للم�ؤ�س�سات املالية و الإ�سالمية (  )AAOIFIمن حيث �إجمايل املبالغ املقرت�ضة ون�سبة
الدخل املحرم و املبالغ املودعة بفائدة ربوية لتلك ال�شركات.
وينطبق ذلك على �أ�سهم ال�شركات امل�ستثمر فيها للبنك �أو تلك التي يتم �شرا�ؤها و بيعها للمتعاملني ،مع مراعاة
حتليل القوائم املالية ب�شكل ربع �سنوي �أو ن�صف �سنوي للت�أكد من ذلك.
�إ�شكالية امل�شاريع القائمة والتي ال تتوافق طبيعة عملها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية:
لوحظ وجود بع�ض امل�شاريع القائمة �سوا ًء املمنوحة قرو�ضا من البنك قبل التحول �أو ا�ستثمارات ي�شارك بها
البنك قبل التحول والتي ال تتوافق طبيعة عملها مع ال�ضوابط ال�شرعية مثال على ذلك ( قر�ض لفندق يقوم بتقدمي
امل�شروبات الروحية ،ا�ستثمار يف �شركة دخان ) و قد قام البنك بعد التحول مبنح املتعامل �صاحب الفندق �إجارة
منتهي بالتمليك بعد عمل املهايئة املكانية و ف�صل اجلزء امل�ؤجر عن باقي الفندق.
�إ�شكالية الكادر الوظيفي:
من �أهم التحديات التي واجهت عملية التحول عدم وجود اخلربة الكافية لدى الكادر الوظيفي ب�أعمال ال�صريفة
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الإ�سالمية ،حيث �أن اخلربات املوجودة يف حينه تنح�صر يف العمل امل�صريف التقليدي ،و قد مت التغلب على ذلك
من خالل:
�أ .التعيني اخلارجي.
ب  .الدورات التدريبية املكثفة للموظفني .
ج  .التن�سيق املتوا�صل مع الع�ضو التنفيذي لهيئة الرقابة ال�شرعية.
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ر�سالة �إىل تاجر
مقدم �إىل م�ؤمتر الدوحة الثالث للمال الإ�سالمي والذي �سيعقد ب�إذن الله يف دولة قطر بتاريخ
2012/12/10
�إعداد :د .عائ�ض بن عبدالله القرين
داعية وكاتب ا�سالمي معروف
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ب�سم الله الرحمن الرحيم
ف�ضل الك�سب احلالل وال�سعي فيه:
�أخي التاجر امل�سلم :اعلم �أن الله جعل الآخرة دار ثواب وعقاب وال ّدنيا دار حت ّمل وا�ضطراب و ّت�شمر واكت�ساب
و�شرع �سبحانه طلب العي�ش و�أمر به �شرع ًا ،وجعل النفو�س مندفعة �إليه طبعا ،ف�أمر عباده بامل�شي يف مناكب
الأر�ض لي�أكلوا من رزقه بالك�سب الطيب احلالل ،فالله ط ّي ٌب ال يقبل �إال طيب ًا ،وقد �أمر الله به امل�ؤمنني فقال ع َّز
ون )َ ،وق ََال تعاىل(:و�آخرون
�ش�أنه(:يا �أَ ُّي َها �ٱ َّلذِ َين ءا َمنُو ْا ُك ُلو ْا مِ ن َط ّي َباتِ َما َر َز ْق َن ُـاك ْم َو�ٱ�شْ ُك ُرو ْا ل َّل ِه ِ�إن ُكن ُت ْم ِ�إ َّيا ُه َت ْع ُب ُد َ
ال ْر ِ�ض َوا ْب َتغُوا مِ ْن ف�ضل الله ).
ي�ضربون يف الأر�ض يبتغون من ف�ضل الله)َ ،وق ََال َت َعالىَ ( :فَا ْن َت ِ�ش ُروا فيِ َْ أ
و�أما ال�سنة َف َق ْد ُ�سئ َِل ال َّن ِب ُّي َ�ص َّلى الل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ :ع ْن �أَف َْ�ضلِ ا ْلك َْ�س ِب َفق ََالَ « :ب ْي ٌع مَبرْ ُ و ٌرَ ،و َع َم ُل ال َّر ُجلِ ِب َيدِ هِ»رواه
�أحمد.
وقال َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َ ألَ ْن َي�أْخُ َذ �أَ َح ُد ُك ْم َح ْب َل ُه َف َي ْح َتطِ َب َع َلى َظ ْهرِ ِه خَ يرْ ٌ مِ ْن �أَ ْن َي ْ�أت َِي َر ُجلاً �أَ ْع َطا ُه ال َّل ُه مِ ْن ف َْ�ض ِل ِه
َف َي ْ�سَ�أ َل ُه �أعطاه �أو منعه.
ويروى �أن لقمان احلكيم قال :البنه يا ُبني ا�ستغن بالك�سب احلالل عن الفقر ف�إنه ما افتقر �أحد قط �إال �أ�صابه ثالث
خ�صال رقة يف دينه و�ضعف يف عقله وذهاب مروءته و�أعظم من هذه الثالث ا�ستخفاف النا�س به.
و�سئل �إبراهيم بن الأدهم عن التاجر ال�صدوق �أهو �أحب �إليك �أم املتفرغ للعبادة قال :التاجر ال�صدوق �أحب �إيل
ُ
لأنه يف جهاد ي�أتيه ال�شيطان من طريق املكيال وامليزان ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده.
�شرف عالٍ وع ٌّز غالٍ  ،قال اخلليفة املح َّدث عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنه:
فاال�ستغناء عن النا�س بالك�سب احلالل ٌ
ما من مو�ضع ي�أتيني املوت فيه �أحب �إيل من موطن �أت�سوق فيه لأهلي؛ �أبيع و�أ�شرتي.
واجب فلن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ي�س�أل عن ماله من �أين اكت�سبه وفيم
وحتريه �أم ٌر ٌ
و�إن طلب الك�سب ّ
�أنفقه،ففي احلالل �صالح املال و�سالمة الدين ،و�صون العر�ض ،ونف�سي الفداء لأولئك ال�صاحلني من �سلف الأمة
الذين ُيخرجون احلرام وامل�شتبه به من �أجوافهم وقد دخل عليهم من غري علمهم ،فاملكا�سب املحرمة لها �آثار �سيئة
على الفرد واجلماعة ،فهي تنزع الربكة ،وتُف�شي العاهات ،وتحُ ِ ل الكوارث والأزمات املالية ،وتُو ّرث البطالة
والبغ�ضاء بني النا�س.
فويل ثم ويل للذين يتغذون باحلرام ،فتنبت به �شحومهم وحلومهم ،وترتفع به بطونهم ،وتنتف�ش به نفو�سهم كربا
وزهوا ،ثم ُير ّبون به الأوالد والبنات ليكونوا حطب جهنم والعياذ بالله ،فهم ال يقنعون بقليل ،وال يغنيهم كثري،
ْ
غاب عنهم الورع وغلب عليهم الوقوع يف الطمع وحا�شا التاجر امل�سلم �أن يكون كذلك.
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خطر الر ّبا و�ضرره على الفرد واملجتمع
الربا فهو الك�سب امل�ش�ؤوم واملورد اخلبيث الذي ال خري فيه ،فخطره يتجاوز نطاق
�أخي التاجر امل�سلم :جتنب ّ
الفرد �إىل امت�صا�ص �أموال الأمة وتكبيل اقت�صادها ،وال�سيطرة على قدراتها و�إمكاناتها ولقد جاء يف القر�آن
الكرمي �آيات كرميات من الوعيد ال�شديد الذي ت�شمئز منه القلوب ،وتق�شعر له اجللود ،وما يرتتب على متعاطيه
من املحق وحماربة الله ور�سوله له واخللود يف العذاب ال�سعري ،نعوذ بالله من �سخطه ،قال تعاىلَ ( :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِ َين
�آ َمنُو ْا ا َّتقُو ْا ال ّل َه َو َذ ُرو ْا َما َبق َِي مِ َن ال ِّر َبا �إِن ُكنتُم ُّم�ؤْمِ ِن َني ،ف�إِن لمَّ ْ َت ْف َع ُلو ْا َف�أْ َذنُو ْا ِب َح ْر ٍب ِّم َن ال ّل ِه َو َر ُ�سو ِل ِه َو�إِن ُت ْب ُت ْم
ون �إِالَّ َك َما َيقُو ُم ا َّلذِ ي
ون ال ِّر َبا َال َيقُو ُم َ
ون) وقال تعاىل( :ا َّلذِ َين َي�أْ ُك ُل َ
ون َو َال ت ُْظ َل ُم َ
و�س َ �أ ْم َوال ُِك ْم َال َت ْظ ِل ُم َ
َف َل ُك ْم ُر�ؤُ ُ
َيتَخَ َّب ُط ُه ال�شَّ ْي َط ُان مِ َن المْ َِّ�س َذلِكَ ِب�أَ َّن ُه ْم قَا ُلو ْا �إِنمَّ َ ا ا ْل َب ْي ُع مِ ْث ُل ال ِّر َبا َو�أَ َح َّل ال ّل ُه ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ال ِّر َبا َف َمن َجاء ُه َم ْوعِ َظ ٌة ِّمن
ون) ،ثم جاءت الأحاديث
َّر ِّب ِه فَان َت َه َى َف َل ُه َما َ�س َل َف َو�أَ ْم ُر ُه �إِلىَ ال ّل ِه َو َم ْن َعا َد َف�أُ ْو َلـئِكَ �أَ ْ�ص َح ُاب النَّارِ ُه ْم فِي َها خَ ا ِل ُد َ
النبوية وزادت ذلك و�ضوحا وجالء وبينت عظم اقرتافه وما ينتج عنه من العقاب العاجل والآجل ،فعن �أبي
هريرة ر�ضي الله عنه �أن النبي �صلى الله عليه و�سلم  -قال :اجتنبوا ال�سبع املوبقات ،قالوا :يا ر�سول الله وما
هن؟ ،قال :ال�شرك بالله ،وال�سحر ،وقتل النف�س التي حرم الله �إال باحلق ،و�أكل الربا ،و�أكل مال اليتيم ،والتويل
يوم الزحف ،وقذف املح�صنات الغافالت امل�ؤمنات رواه البخاري.
وعن ابن م�سعود  -ر�ضي الله عنهما  -قال :قال ر�سول الله � -صلى الله عليه و�سلم  :-لعن الله �آكل الربا
وموكله ،ويف رواية :و�شاهديه وكاتبه رواه م�سلم.
وعنه ر�ضي الله عنه� :أن النبي �صلى الله عليه و�سلم قال :الربا ثالثة و�سبعون بابا� ،أي�سرها مثل �أن ينكح الرجل �أمه.
رواه احلاكم.
فمعاملة هذه حقيقتها ال �شك �أن �أ�ضرارها كثرية وعظيمة ،و�أن عواقبها وخيمة على الفرد واجلماعة فمن �أبرز
�أ�ضرارها على الفرد املتعاطي لها :عدم قبول ال�صدقة منه،ور ُّد دعائه فال ي�ستجيب الله دعاءه ،ونزع الربكة
من العمر والك�سب ،قال تعاىل( :ميحق الله الربا)،وق�سوة القلب و�إعرا�ضه عن اخلري ،واحلرمان من الراحة
والطيبات من الرزق ب�سبب ف�ساد الذرية �أو نزول املر�ض،وا�ستجالب ال ّلعن ،و�سـوء اخلامتة واخللود يف النار.
ومن �أبرز �أ�ضراره على املجتمعات :ما ينتج عنه من اخللل يف توزيع دخول الأفراد،و�أنه املحرك الرئي�سي
للت�ضخم،والإ�ضرار بالفقراء واملحتاجني مب�ضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن ت�سديدها ،وتعطيل املكا�سب
والتجارات والأعمال التي ال تنتظم حياة النا�س �إال بها ،وتكدي�س املال يف يد طبقة معينة من �أ�صحاب ر�ؤو�س
املال �إىل غري ذلك من املفا�سد العظيمة.
الغ�ش التجاري و�ضرره على الفرد واملجتمع
حرم الغ�ش ،ون َهى عنه يف جميع �صوره ومظاهره� ،سواء �أكان يف التجارة
�أخي التاجر امل�سلم:اعلم �أن الإ�سالم ّ
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�أم يف العلم واملعامالت فهو طريق مو�صل �إىل النار ويدل على دناءة النف�س وخبثها ،فال يفعله �إال كل دينء هانت
ا�س
عليه نف�سه،وقد توعد الإ�سالم �أهله بالويل واخل�سران  ,فقال تعاىلَ (:و ْي ٌل ِل ْل ُم َط ِّف ِف ْني .ا ّلذِ َين �إِذَا ا ْك َتا ُلوا َع َلى ال َّن ِ
ون) [املطففني ،]3-1:وكذلك حذّر النبي �صلى الله عليه و�سلم من
َي ْ�س َت ْوفُونَ .و ِ�إذَا َكا ُل ُ
وه ْم َ�أو َّو َزن ُ
ُوه ْم ُيخْ ِ�س ُر َ
وتوعد فاعله وذلك حني م ّر على ُ�صربة طعام ف�أدخل يده فيها فنالت �أ�صابعه بل ًال ،فقال «:ما هذا يا �صاحب
الغ�ش ّ
غ�ش فلي�س مني»
الطعام؟» قال� :أ�صابته ال�سماء يا ر�سول الله .قال�« :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه النا�س؟ من ّ
[رواه م�سلم].
وللغ�ش مظاهر كثرية منها :الغ�ش يف البيع وال�شراء وتطفيف الكيل وامليزان ،والغ�ش يف الوالية الذي قال عنه
حرم
الر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم «:ما من عبد ي�سرتعيه الله رعية ميوت يوم ميوت وهو ٌ
غا�ش لرعيته �إال ّ
الله عليه اجلنة» [رواه البخاري وم�سلم واللفظ له].
ومن �آثار الغ�ش اخلطرية كما ال يخفَى على �أحد ،مقت النا�س للغا�ش وكراهيتهم للتعامل معه ،عالوة على التعا�سة
النف�سية التي يعانيها ،حيث يعي�ش بني اخلوف من ا ُ
جلرم الذي فعله والعذاب الذي ينتظره ،كما ي�شعر ب�أن ما
ح�صل عليه من مال وجا ٍه لي�س بجهد املخل�ص الأمني� ،إمنا جاء بخيانة وغ�ش ،في�شعر بالنق�ص وال ُّدون ّية �أمام
الأمناء املخل�صني من امل�سلمني،والغ�ش �أي�ض ًا �سبب يف حمق الربكة ب�سبب الك�سب احلرام الناجت عنه.
�أما على م�ستوى املجتمع والأمة ككل ،ف�إن الغ�ش خيانة للأمانة و�ضياع للأ ّمة ،و�سبب لإ�ضعاف الثقة بني امل�سلمني،
و�إيجاد ال�شحناء ،لمِ َا يرتتب عليه من ظلم الآخرين والتعدي عليهم بغري حق،وامل�سلم �إذا جعل الله رقيبا وح�سيبا
عليه وعلم �أن هناك ق�صا�صا عادال يوم القيامة ف�إن نف�سه تنزجر عن غ�ش النا�س وخداعهم.
البيوع الفا�سدة و�آثارها اخلطرية
�أخي التاجر امل�سلم:اعلم �أن الأ�صل يف البيع احلِ ل لقول الله تعاىل يف كتابه العزيزَ (:و�أَ َح َّل ال ّل ُه ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم
ال ِّر َبا) [ البقرة ،]275 :ف�إنه عام يف �إباحة جميع البيوع ،ولوال �أن الله �شرع البيع وال�شّ راء لأُخذت امل�ؤن واملتاع
بالقوة والقهر �أو ّ
بذل ال�س�ؤال ،فبالبيع يتو�صل الإن�سان �إىل ما يف يد الغري بر�ضاه فتن�سد �أبواب املنازعة واملقاتلة
وال�سرقة واخليانة واخلداع واحليل املنهي عنها ،لذا يجب على كل م�سلم �أن يبادر ملمار�سة البيع ال�صحيح
وجتنب البيع غري ال�صحيح ،لأن ف�ساد البيوع ي�ؤدي �إىل �إحجام النا�س عن التعامل وبالتايل �إىل جتميد الأموال
وتعطيلها عن الإنتاج �أو التنمية ،وقد جاء حترمي البيوع الفا�سدة ملا فيها من ال�ضرر امل�ؤدي �إىل �أكل �أموال النا�س
بالباطل,والغ�ش املف�ضي �إىل �إثارة الأحقاد والنزاعات واخل�صومات ,ومن ذلك يت�ضح لنا حر�ص الإ�سالم على
�أن تت�سم املعامالت املالية بالو�ضوح وال�شفافية وامل�صداقية وعدم الإ�ضرار بالآخرين.
ٌ
فكل من البيوع املحرمة كاملخا�ضرة واحل�صاة وبيع املغ�صوب و امل�سروق وبيع الثمر قبل ن�ضجها والبيوع
التي حتتوي على الغرر واخلداع منعها الإ�سالم ملعان �سامية يجب االعتبار بها و�أخذها يف احل�سبان والقاعدة
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ال�شرعية تقول دفع املفا�سد مقدم على جلب امل�صالح وال يخفى على �أحد من العقالء ما حتتويه وتت�ضمنه تلك
البيوع من التدلي�س و احتمال املنازعة ،والإ�ضرار بالغري ،وزرع احلقد وال�ضغينة يف النفو�س ،و�إحلاق الظلم
بالبائع �أو ب�أهل ال�سوق والنا�س كافة.
مال التاجر امل�سلم واحلقوق االجتماعية املرتتبة عليه.
�أخي التاجر امل�سلم :اعلم �أن املُلكية املطلقة للمال هي لله �سبحانه والإن�سان ما هو �إال م�ستخلف يف هذا املال ويدل
ُوهم ِّمن َّمالِ ال َّل ِه ا َّلذِ ي �آ َت ُاك ْم) النور ) 33:وقولهَ ( :و�أَن ِفقُوا ممَِّ ا َج َع َل ُكم ُّم ْ�ستَخْ َل ِف َني فِيهِ)
على ذلك قوله تعاىلَ ( :و�آت ُ
وقد جعل الله املال قوام احلياة ،وجبلت الأنف�س على حبه ،وال�سعي يف ك�سبه ،وال�ضن به ،واعترب الدفاع عنه
من احلقوق امل�شروعة للإن�سان ،كالدفاع عن النف�س والعر�ض ونحوهما من ال�ضرورات اخلم�س ،التي �شرعت
احلدود ،ورفعت البنود حلمايتها،ويجب على مالكه التقيد ب�أوامر الله تعاىل يف التملك ح�سبما يريد �صاحب امللك
احلقيقي ،والنا�س على ال�سواء لهم حق يف متلك خريات الأر�ض ،واملال لي�س غاية مق�صودة لذاتها ،و�إمنا هو
و�سيلة لالنتفاع باملنافع وت�أمني احلاجات،وامللكية اخلا�صة للمال لي�س معناها امللك املطلق وال�سيطرة واال�ستبداد،
فللجماعة حق مراقبة ذوي امللكيات اخلا�صة ال�ستخدامها يف �سبيل ال�صالح العام ،فيعترب �صاحب املال حينئذ
م�س�ؤو ًال �أمام الله عن ماله ،وم�س�ؤو ًال �أمام اجلماعة �أي�ض ًا ،كما �أن الله �أو جب عليه يف هذا املال حقوقا وواجبات
جتاه دينه وجمتمعه ووطنه ومن تلك احلقوق والوجبات �أن يكون التاجر امل�سلم حار�سا �أمينا لدينه ووطنه يغار
عليهما من الدخيل املف�سد،و�س ّدا منيعا �أمام كل ما يف�سد على امل�سلمني دينهم و�صحتهم ومعا�شهم فال ي�ستورد
�إىل بالد الإ�سالم �شيئا ي�ضر مب�سلم يف هذا الباب و�إال كان ذلك امل�ستورد وباال عليه يتحمل �إثمه يوم القيامة،وقد
قال عليه ال�صالة وال�سالمّ �( :إن من النا�س مفاتيح للخري مغاليق لل�شر و�إن من النا�س مفاتيح لل�شر مغاليق للخري
فطوبى ملن جعل الله مفاتيح اخلري على يديه وويل ملن جعل الله مفاتيح ال�شر على يديه).
وعلى التاجر امل�سلم �أن يكون لبنة ت�سهم يف بناء الوطن ولذلك �صور كثرية منها :دعم امل�شروعات اخلريية ودور
الرعاية االجتماعية و حلقات القر�آن الكرمي واالهتمام بتوظيف �شباب الوطن وت�شجيع م�شروعاتهم النا�شئة
ودعمها باخلربة واملادة فذلك غر�س يعود عليه وعلى بلده باخلري الوفري ،والقيام ب�إن�شاء امل�ساجد والأوقاف
اخلريية التي ي�ستفيد منها الفقراء من امل�سلمني يف الوطن وخارج الوطن.
ويتعينّ على التاجر امل�سلم حتكيم �أخالقيات كرمية وتعامالت نبيلة حتى تتحقق له العاقبة ال�سعيدة �إذا لقي
الله تعاىل ،ففي احلديث عن النبي �صلى الله عليه و�سلم �أنه قال « :التاجر الأمني ال�صدوق امل�سلم مع النبيني
وال�صديقني وال�شهداء يوم القيامة» ف�إياك �أخي التاجر واملعامالت املحرمة التي ت�سيء فيها لدينك وبلدك وبني
وطنك مثل االحتكار والتزوير والبيوع املحرمة ف�إنها تزرع البغ�ض والكره بني التاجر ومواطنيه وتكون �سببا
للكيد له والتعدي عليه وعلى �أمواله باحلرق والإتالف وامل�صادرة فقد قال تعاىل( :يا �أيها الذين �آمنوا ال ت�أكلوا
�أموالكم بينكم بالباطل� ،إال �أن تكون جتارة عن ترا�ض منكم) ،و�ساعد �أخي على ا�ستقرار �أ�سعار ال�سلع يف بلدك
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ف�إن ذلك مما تهتم له املجتمعات كافة وينتج عنه الكثري من الأ�ضرار الدينية واالجتماعية وال�سيا�سية كال�سرقة
والت�سول وال�سطو واملظاهرات �أحيانا خا�صة يف �أيامنا املعا�صرة ف�إن جمتمعات كثرية ت�شكو غالء �أ�سعار ال�سلع
ال�ضرورية ،مما يكون له انعكا�سات خطرية يف جوانب عديدة ال ميكن عالجها �إال مب�ساعدة التجار امل�ؤمنني
املخل�صني ّ
املحكمني ل�ضمائرهم و�إميانهم فالتجار يكونون �إحدى الركائز املهمة يف املنظومة االقت�صادية.
وال ريب �أن ال ّتجار �إذا كانوا يتمتعون بذمم نظيفة و�أخالق كرمية ف�سيتجهون ب�أ�سواقهم �إىل ما فيه اخلري والرفق
مبن يتعاملون معهم ،وهذا االجتاه الأخالقي �أقوى داعم ال�ستقرار الأ�سواق ون�ضجها ،لأن رخ�ص الأ�سعار
وتوفر ال�سلع من عالمات الرخاء وال ّرفاه و�أ�سباب ال�سعادة للمجتمعات.
احلقوق الدينية يف مال التاجر امل�سلم.
الزكاة�:أخي التاجر امل�سلم اعلم �أن لزكاة �أحد �أركان الإ�سالم اخلم�سة ،و عمود من �أعمدته ،وهي قرينة ال�صالة
يف موا�ضع كثرية من كتاب الله ،من ذلك قوله تعاىلَ ( :و�أَقِي ُموا ال�صَّ ال َة َو�آتُوا ال َّز َكاةَ) وقوله تعاىلَ ( :و ُيقِي ُموا
ال�صَّ ال َة َو ُي�ؤْتُوا ال َّز َكاةَ)،وقد �شرع الله الزكاة تطهري ًا لنفو�س الب�شرية من ال�شح والبخل والطمع ،وموا�ساة
للفقراء وامل�ساكني واملحتاجني ،وتطهري ًا للمال وتنميته و�إحالل الربكة فيه ،و�إبرازا جلانب عناية الإ�سالم بالفقراء
وتلبية احتياجاتهم ،فهي �أول نظام عرفته الب�شرية لتحقيق الرعاية للمحتاجني والعدالة االجتماعية بني �أفراد
املجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقرية واملحتاجني،والزكاة طهرة لأموال املزكي
ولنف�سه من الأنانية والطمع واحلر�ص وعدم املباالة مبعاناة الغري ،وهى كذلك طهرة لنف�س الفقري �أو املحتاج من
الغرية واحل�سد والكراهية لأ�صحاب الرثوات.
ومن �أهمية الزكاة �أن الله �سبحانه وتعاىل مل يرتك م�صاريفها ُحُت ّدد باختيار الب�شر بل تولىّ �سبحانه وتعاىل
حتديد تلك امل�صارف وق�صرها على ثمانية �أ�صناف ب َّينها الله تعاىل بيان ًا �شافي ًا ،و�أخرب عز وجل �أن ذلك فري�ضة،
َات ِل ْل ُف َق َرا ِء َوالمْ ََ�ساكِ ِني َوا ْل َعامِ ِل َني َع َل ْي َها َوالمْ ُ�ؤَ َّل َف ِة
و�أنه مبني على العلم واحلكمة ،فقال جل ذكره� ( :إِنمَّ َ ا ال�صَّ َدق ُ
ي�ض ًة مِ َن ال َّل ِه َوال َّل ُه َعلِي ٌم َحكِ ي ٌم ) فه�ؤالء ثمانية
ال�س ِبيلِ فَرِ َ
ُق ُلو ُب ُه ْم َوفيِ ال ِّرق ِ
َاب َوا ْلغَارِ مِ َني َوفيِ َ�س ِبيلِ ال َّل ِه َوا ْبنِ َّ
�أ�صناف هم �أهل الزكاة الذين تدفع �إليهم.
الأول والثاين :للفقراء ،وامل�ساكني ،وه�ؤالء يعطون من الزكاة لدفع �ضرورتهم وحاجتهم.
الثالث :العاملون عليها� :أي الذين لهم والية عليها من قبل �أويل الأمر.
الرابع :امل�ؤلفة قلوبهم :وهم الذين يعطون لت�أليفهم على الإ�سالم� :إما كافر يرجى �إ�سالمه ،و�إما م�سلم نعطيه لتقوية
الإميان يف قلبه.
َاب) ،كاملكاتب ا�شرتى نف�سه من �سيده �أو
اخلام�س من �أ�صناف �أهل الزكاة :الرقاب ،لقوله تعاىلَ ( :وفيِ ال ِّرق ِ
206

ر�سالة اىل تاجر

الكفار فيعطى ّ
�أ�سري م�سلم �أ�سره ّ
الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأ�سري امل�سلم.
ال�ساد�س :الغارمني ،والغرم هو الدين ،كالغرم لإ�صالح ذات البني ،والغرم ل�سداد احلاجة.
ال�سابع :يف �سبيل الله .و�سبيل الله هنا املراد به اجلهاد يف �سبيل الله ال غري ،وال ي�صح �أن يراد به جميع �سبل
اخلري ؛ لأنه لو كان املراد به جميع �سبل اخلري مل يكن للح�صر يف الآية فائدة.
الثامن :ابن ال�سبيل .وهو امل�سافر الذي انقطع به ال�سفر ونفدت نفقته ،ف�إنه يعطى من الزكاة ما يو�صله لبلده،
و�إن كان يف بلده غن ًّيا ؛ لأنه حمتاج.
ال�صدقة :اعلم �أخي التاجر �أن ال�صدقة �أخت الزكاة يف ف�ضلها و�أهميتها وم�صارفها �إال �أنه لي�س لها وقت وال
قدر حمدود كل ح�سب طاقته ومقدرته وهي �سبب يف ا�ستجابة الدعوة وك�شف الكروب ،وهي دواء حيث قال
الرب كما جاء يف احلديث ال�شريف «�إن
�صلى الله عليه و�سلم» داووا مر�ضاكم بال�صدقة» كما �أنها تطفئ غ�ضب ّ
ال�صدقة لتطفئ غ�ضب الرب» ،وت�ضاعف احل�سنات ،وتُذهب احلزن وجتعل العبد امل�سلم املداوم عليها يف �أمان
من الفزع يوم القيامة ،وتزيد املال وتنميه وت�س ّد �سبعني بابا من �أبواب ال�سوء ،وال�صدقة اجلارية تنفع العبد بعد
موته وي�صل ثوابها �إليه ،قال الر�سول �صلى الله عليه و�سلم� ( :إذا مات ابن �آدم انقطع عمله �إال من ثالث�:صدقة
جارية �أو علم ينتفع به �أو ولد �صالح يدعو له).
�صور من البذل والعطاء ل ّتجار ال�صحابة ر�ضوان الله عليهم.
�أبو بكر ال�صديق ر�ضي الله عنه� :أ�سلم �أبو بكر وله �أربعون �ألفًا ف�أنفقها يف �سبيل الله ،و�أعتق �سبع ًة كلهم يعذّب
يف الله� :أعتق اً
بالل ،وعامر بن فُهرية ،وزنرية ،والنهدية ،وابنتها ،وجارية بني امل�ؤمل ،و�أم ُع َبي�س،وروى �أ�سامة
النبي َ�ص َّلى الله عليه و�سلم وعنده �أربعون
بن زيد بن �أ�سلم ،عن �أبيه :كان �أبو بكر معروفًا بالتجارة ،ولقد ُبعث ُّ
�ألفًا فكان يعتق منها و َي ُعول امل�سلمني حتى قدم املدينة بخم�سة �آالف ،وكان يفعل فيها كذلك،وروى �أَبو هريرة
قال :قال ر�سول الله َ�ص َّلى الله عليه و�سلمَ « :ما َن َف َعنِي َم ٌال ق َُّطَ ،ما َن َف َعنِي َم ُال �أَ ِبي َب ْكرٍ » .فبكى �أَبو بكر وقال :وهل
�أَنا ومايل �إِال َلكَ يا ر�سول الله؟ .وملا نزلت�( :إِن ُت ْب ُدوا ال�صَّ َدقَاتِ َف ِن ِع َّما هِ َي) ،قال :جا َء عمر بن�صف ماله يحمله
�إِىل ر�سول الله َ�ص َّلى الله عليه و�سلم على ر�ؤو�س النـا�س ،وجا َء �أَبو بكر مباله �أَجمع يكاد يخفيه من نف�سه ،فقال
ر�سول الله َ�ص َّلى الله عليه و�سلمَ « :ما َت َر ْك َت ِ ألَ ْهلِكَ ؟» ق ََال :عِ َد ُة الله َوعِ َد ُة َر ُ�سو ِلهِ» ،فقال :عمر لأَبي بكر :بنف�سي
نت ،ما ا�ستبقنا باب خري ق َُّط ِ�إال �سبقتنا �إِليه.
�أَنت وب�أَهلي �أَ َ
عثمان بن عفان ر�ضي الله عنه :قام عثمان بن عفان ر�ضي الله عنه عندما �سمع النبي �صلى الله عليه و�سلم يح�ض
على الإنفاق يف جتهيز جي�ش الع�سرة ،فجاء بت�سعمائة بعري برواحلها ،ومراكبها ،ونفقاتها ،و�سالحها ،فقال
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم( :ال ي�ضر عثمان ما فعل بعد اليوم)؛ فقد حل عليه ر�ضوان الله الأكرب ،الذي ال
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�سخط بعده.وكانت بئر رومة ت�ستعذب يف املدينة،فقال �صلى الله عليه و�سلم( :من ي�شرتي بئر رومة فيجعل دلوه
فيها مع دالء امل�سلمني وله اجلنة؟ فا�شرتاها عثمان ر�ضي الله عنه.ويف عهد ال�صديق ح�صل �شيء من ال�ضائقة
بـاملدينة ،والنا�س ينتظرون امل�ؤن ،والتجار لي�ست عندهم �سلع ،فقدمت قافلة �ضخمة لـعثمان ر�ضي الله عنه،
وتوافق قدومها مع وقت ال�ضائقة ،وهي �ألف بعري حمملة بالرب والزيت والزبيب ،فتوافد التجار على عثمان كل
منهم يعر�ض عليه الواحد باثنني والواحد بثالثة والواحد بخم�سة ،وهو يقول� :أعطيت �أكرث من ذلك� ،أعطيت �أكرث
من ذلك� ،أعطيت �أكرث من ذلك ،فقالوا :ومن الذي �أعطاك ،وما �سبقنا �إليك �أحد ،ونحن جتار املدينة ؟ قال� :إن الله
�أعطاين ع�شرة �أمثالها ،ثم ق�سمها بني فقراء امل�سلمني كلها.
عبد الرحمن بن عوف ر�ضي الله عنه :جاء عبد الرحمن ابن عوف �إىل النبي َ�ص َّلى الله عليه و�سلم ب�أربعة �آالف
درهم �صدقة وقال :كان عندي ثمانية �آالف ،ف�أم�سكت �أربعة �آالف لنف�سي وعيايل و�أربعة �آالف �أقر�ضها ربي عز
وجل ،فقال َ�ص َّلى الله عليه و�سلم«:بارك الله لك فيما �أم�سكت وفيما �أعطيت» ،وروى �أن�س ر�ضي الله عنه قال:
رجة يف املدينة فقالت :ما هذا؟ قالوا :ع ٌري لعبد الرحمن بن عوف من ال�شام حتمل
بينما عائ�شة يف بيتها �إذ �سمعت ّ
من كل �شيء وكانت �سبعمائة بعري ،فارجتت املدينة من ال�صوت؛ فقالت عائ�شة� :سمعت ر�سول الله َ�ص َّلى الله عليه
و�سلم يقول«:ر�أيت عبد الرحمن يدخل اجلنة َح ْب ًوا» ،فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال� :إن ا�ستطعت لأدخلها قائما.
فجعلها ب�أقتابها و�أحمالها يف �سبيل الله عز وجل.
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Universiti
Kebangsaan
Malaysia

Faculty of
Economics and
Business

http://pkukmweb.
ukm.my/~pps/
programme_offer.
htm

PhD (by
coursework or
)thesis

Master of
Economics
(in Islamic
)economics

Faculty of Islamic
Studies
Graduate School of
Business

Core courses (usul fiqh,
muamalat) and elective
(Islamic economic
system)
http://pkukmweb.
ukm.my/~fpi/
FPI-ENG/
akademik-phd-5.
htm

PhD (by
)research

http://gsb.ukm.
my/gsb
International
Islamic
University of
Malaysia

Core courses (Economic
theory, Econometrics) and
area of specialization (in
Islamic economics – fiqh
)for economists

Master of Islamic
Studies (in
)Shariah

Core courses plus
concentration courses
(in Islamic banking and
finance)

Master of
Business
Administration

Kulliyyah of
Economics and
Management
Sciences

http://enm.iiu.
edu.my and
http://www.iiu.
edu.my/pgstudy/
programmes.php

Ph.D in
Economics

Master of
Economics

Coursework (economic
theories, apllied
economics, Islamic
economics, and methods)
plus qualifying exam plus
dissertation

Management
Centre

http://www.managementcentre.
com.my

PhD (in Islamic
banking and
)Finance

IIUM Institute of
Islamic Banking
and Finance

http://www.iiu.
edu.my/iibf

Master of
Business
Administration
in Islamic(
banking and
)finance

Compulsory course
(economic theories,
method, Islamic economic
thought) plus elective
courses (e.g Islamic
financial system) and
project paper/dissertation
or full thesis
No information
No information

INCEIF –
The Global
University
in Islamic
Finance

www.inceif.org

PhD in Islamic
Finance (by
research or
coursework and
dissertation

Master in Islamic
Finance

Core courses (Fiqh,
accounting, finance
and Islamic economics,
method) plus project
paper or dissertation)
Same subjects for PhD
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Appendix A
Table 1: List of Malaysia Graduate Programs in Islamic Economics/Finance
University

School Name

Website link

PhD
Program

Master
Program

Universiti
Utara
Malaysia

College of
Business

http://www.cob.
uum.edu.my

PhD
)by research(

Master of
Science in
Islamic Finance,
and Master
of Science in
Islamic Banking
and Insurance
)by research(

Universiti
Utara
Malaysia

College of Art and
Science

http://cas.uum.
edu.my/social_
programme.php

PhD
)by research(

Master of
Economics

Course work and research
that cover Core courses:
Economic theory,
Econometrics, Economic
thought and Specialization

Universiti
Sains
Malaysia

School of Social
Sciences

http://www.soc.
usm.my/postgraduate.html

PhD
)by research(

Master in
Economic
Management

Course work and research
(similar core courses as
above)
(Student can do research
in Islamic economics)
:Course work and research
Core courses such as
Islamic Tasawur and
Epistemology; Islamic
Development Manage;ment
Islamic Research Methodology; and Human Capital
Development

Master of Social
Sciences (Islamic
Development
Management)

Universiti
Putra
Malaysia

Graduate School of
Management

Universiti
Malaya

Faculty of
Economics and
Administration
Academy of
Islamic Studies

htttp://www.
um.edu.my/
professionals/ips/
list_programmes

Notes

PhD
course work(
)and research

MBA

Core courses: business
statistics and research
methodology; seminar
courses and research
(option in Islamic finance)
One subject, i.e., Special
Topics in Finance: Islamic
Finance

PhD
)by research(

Master of
Economics

Research in Islamic
economics
Coursework and
dissertation

PhD
by research(
in Shariah
and Islamic
)Economics
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Master of
Shariah
In shariah and(
)economics

Compulsory course,
dissertation plus
Advanced Islamic
Economic Thought
and Islamic Economic
Transactions In Malaysia

Master of
Shariah
in shariah and(
)management

Compulsory course,
dissertation plus
Advanced Islamic
Management System
Advanced Islamic
Financial System
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current al-fiqh al-mu`amalat, current financial, and Islamic banking issues and others. This is in
order to produce graduates who are not only competent in theoretical knowledge, but also able to
transform the theoretical knowledge in al-fiqh al-mu`amalat that they have learned in their study into
practice in all aspects of life, individually or organisationally. Each programme offered should be
standardised among faculties so that it could effectively contribute to the society, and consequently
an Islamic-based economy and administration system that is systematic, regulated, organised,
fair, equitable, and professional could be developed. For example, courses such as Introduction
to Business, Principles and Practices in Marketing, Business Accounting, Business Statistics, and
Business Mathematics should be emphasised and made compulsory in respective faculties. It is
hoped that all these three faculties can cooperate in making the programmes offered better. It is also
hoped that, through this cooperation, the faculties will have high degree of competitiveness and
they will never be left behind in making the objectives of the university come true.
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companies, unit trust companies, and some even start their own businesses. However, the number
who manage to secure a job with the Islamic financial institutions is relatively low compared to
the the total number of registered graduates especially graduates of the Faculty of Islamic Studies.
Thus, the lecturers of the Muamalat and Islamic Finance module from the Faculty of Islamic
Studies have combined efforst to develop a special study related to the innovation in learning
approach and curriculum of the field of Islamic finance to ensure that the subjects offered are in
line and meet the criteria and career demands in the field of Islamic finance in Malaysia. There are
two approaches in the innovation of this module, and those are:
1. Innovation in the teaching and learning approach of the muamalat and Islamic
finance modules that is based on mastery of knowledge in theory and practice.
2. Innovation in the learning syllabus and modules of muamalat and Islamic finance.
The graduates of the Faculty of Law, UKM do have enormous potentials in the area of Islamic
finance. The unique nature of Islamic finance which is applying both the civil and Syariah laws
contributes to the matter. The course on Islamic finance gives an added value to the law graduates
of UKM since they possessed the basic knowledge on Islamic transactions and the relevant laws
which is essential in their daily legal environment. Islamic financial products depend largely on
the contractual documents which were prepared by the legal practitioners such as lawyers, legal
drafters and company secretaries of the Islamic financial institutions. Hence, the Islamic financial
law courses play important role in equipping the legal practitioners with the spirit and knowledge
of Islamic finance in drafting and applying the Islamic banking documents.

Conclussion
In this current challenging education era, the university needs to do all it takes to make great
achievement in every programme offered. As such, the existing programmes and the new
programmes offered should take into account the ideas and views from various parties such as
government agencies, financial institutions, and professionals. This paperwork suggests that
improvement and revision of the curriculums should be done at least in every three years. Each
programme implemented, whether it is a practical or a theoretical programme, should achieve the
vision, mission, and objectives of the university, i.e., to provide opportunities to students to acquire
knowledge and subsequently to serve for the religion, community, and nation. Consequently, the
students will get their job offers nationally or internationally in various fields after their study.
At the same time, the university needs to produce graduates who are knowledgeable, proficient,
and professional in the field of muamalah administration in general. The visions of the university
towards this goal are to elevate knowledge and to produce intellectuals who have strong basics
in Islamic economics education and who are able to contribute to the community, nation, and the
world as whole. The faculty must be committed to becoming the highly demanded faculty and the
most referred to in the fields of Islamic economy and muamalah through the courses that could
fulfil the needs of the stakeholders and through producing academic works that are relevant with
the needs of the community. The graduates produced should then be knowledgeable, competent,
creative, and trustworthy.
The programmes that are offered or that are already available should integrate al-`ilm al-fiqh with
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of Law by the respected Prof Madya Abdul Halim Muhammady. The courses were introduced in
two levels: the undegraduates and the postgraduates as follows:

Islamic Financial Laws Courses For Undergraduates
Components

Course
Code

Course

Status of the
Course

Credit
Hour

Compulsory Courses

UK2153
UK3153

Muamalat
The Laws of Islamic Banking
and Takaful

Compulsory
Compulsory

3
3

Both courses are applicable to the students who enrolled for the LLB at the Faculty of Law , UKM.
The Muamalat Course (UK2153) is designed for the second year law students. In this course the
students are exposed to the basic knowledge of Islamic transactions. Among the emphasis of the
course are the fundamentals of the contract, competencies of the contracting parties and the types
of Islamic contracts such as al bai’ (sales ) and takaful. The flows of Islamic finnacial knowledge
followed by the course on Islamic Banking and Takaful laws which explain the legal framework
of Islamic financial system in Malaysia and other countries. The course also enhances the students
with the legal drafting of Islamic documents skills.

Islamic Financial Law Course For Postgraduates
Components

Course Code

Course

Status of the
Course

Credit
Hour

Electives Courses

UK6075

Islamic Financial System

Elective

5

Islamic Financial System (UK6075) is offered as one of the elective course for the postgraduates
who registered the LLM programs at the Faculty of Law UKM. Islamic Financial System
(UK6075) covers the essential components in the Islamic financial system like banking, takaful
and capital market.

Career Prospects And Future Planning Of Islamic Finance
Subject/Module
The graduates of the Islamic Economics program or Muamalat and Islamic Finance module have
the opportunity to work with the Islamic Banking Institutions in Malaysia such as the Islamic
Bank of Malaysia Ltd., Muamalat Bank of Malaysia Ltd., Maybank Islamic Ltd., Affin Islamic
Bank, AmBank Islamic, CIMB Islamic Bank, and Bank Rakyat. They also have the opportunity
to work with the Islamic insurance companies like the Prudential Assurance Malaysia, Ethics
Takaful, Takaful and many more. In addition, these graduates also managed to secure a job with
the Malaysian Pilgrimage Fund, Zakat Centres, the Ministry of Finance of Malaysia, investment
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List of Courses

Unit

Semester 1

Prerequisite Course

4

EPPE6514 – Fiqh for Economics
EPPE6544 – Money, Zakat and Real Economy

4

Specialized Course
EPPE6524 – Islamic Capital and Monetary Market
Semester 2

4

Prerequisite Course

4

EPPE6034 – Econometric Methods

4

EPPE6534 – Advance Islamic Economics Analysis
Specialized Course (Islamic Banking)

4

EPPE6544– Islamic Banking
Specialized Course (Islamic Finance)

4

EPPE6584– Islamic Finance Management
Semester 3

Specialized Course (Islamic Banking)
EPPE6564 – Islamic Banking Risk Management

4

EPPE6574 – Islamic Banking Current Issues

4

EPPE6908 – Dissertation

8

Specialized Course (Islamic Finance)
EPPE6594 – The Management and Planning of Islamic
Property
EPPE6614 – The Theory and Practice of Takaful
EPPE6908 – Dissertation
Total

4
4
8
40 Units

The Faculty of Law
Beginning from the year 2000, the Islamic financial laws courses were introduced at the Faculty
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modules and courses. There are three faculties in UKM offering courses related to the Islamic
economics and finance and they are; the Faculty of Economics and Management, Faculty of
Islamic Studies, and the Faculty of Law.

The Faculty of Islamic Studies
The Faculty of Islamic Studies has five main departments, namely the Department of Syariah,
Department of Theology and Philosophy Studies, Department of Arabic Studies and Islamic

Civilization, Department of Dakwah and Leadership Studies, and the Department of the Al-Quran
and Al-Sunnah Studies. Under the Department of Syariah, there is a module that leads to the study
of Islamic economics and finance i.e. the Muamalat and Islamic Finance module.

The Muamalat and Islamic Finance module was developed in conjunction with the establishment
of the Faculty of Islamic Studies in the late 1970s. However, this module is unpopular among the

students of the Department of Syariah in contrast with the Islamic Law Module. Thus, every year
there will be improvisations of the syllabus and learning approach of the Muamalat and Islamic

Finance modules. As a result, over the past five years, the number of students enrolled under the
Muamalat and Islamic Finance module and the number of students enrolled under the Islamic
Law module is balanced.

The subjects offered under the Muamalat and Islamic Finance module (for undergraduates) is as follows:
Component

Course
Code

Subject

Course Level

Credit
Hours

Deparrment Compulsory
Courses

PPG2173

Fiqh Muamalat I

Department Compulsory

3

Module Elective Courses

PPPG1263

Islamic Economics

Department Elective/Non-Department/Non-Faculty

3

PPPG3263

Fiqh Muamalat II

3

PPG3203

Islamic Finance System

3

EPPA2923

Financial Statement
Analysis

3

EEEX3433

Comparative Economic
Systems

3

EEEX3633

Islamic Economics Cooperation

3

EEEX3623

Islamic Economics
Institute

3

The Faculty of Economics and Management
Faculty of Economics and Management offered a master of Islamic Economics comprehensively.
The subjects offered under the program is as follows:
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finance in Malaysia.

Current Graduate Degrees In Islamic Economics & Finance

The Ph.D. program is the most advanced degree in the field of Islamic economics/finance and
is generally considered a research degree. And the Master’s degree in Islamic economics can be
viewed as a terminal degree or as additional preparation (beyond the baccalaureate degree) for
more advanced study. In some cases, a Master’s degree is routinely awarded after completion of
a designated phase of a Ph.D. program.
Earning a Ph.D. typically involves several years of post-baccalaureate study, including advanced
courses in economics theory, quantitative analysis, and econometrics, followed by courses in the
student’s field of specialization. Some programs require students to pass one or more examinations

(often called preliminary and qualifying examinations) before they are allowed to continue their
Ph.D. studies by taking courses in their fields of specialization. After all coursework is completed,

students develop a research plan for a doctoral dissertation. In many Ph.D. programs, the proposed
research path is the subject of an oral examination before the research path is approved. The
Ph.D. is awarded after successful defense of the doctoral dissertation, usually during a final oral
examination.

Earning a Master’s degree in Islamic economics/finance typically involves one and half years

of post-baccalaureate study, generally including courses in economic theory, macroeconomics,
quantitative analysis, and econometrics. Terminal Master’s degree requirements generally include
completion of a Master’s thesis. However, the way we introduce the graduate program in Islamic

economics/finance is different in various entities in Malaysia. Therefore, the aim of this section
is to document the current structure and status of graduate Islamic economics program based on
the available information.

Although, a typical graduate program as mentioned in the introduction of this section, most PhD in

economics/finance is purely based on individual supervised research such as in UUM, USM, and
UM. At the end of the candidate’s study, a thesis must be submitted and upon successful defense

of the thesis, the candidate will be granted Ph.D status. All research proposals must be approved
and supervised by the Faculty. However, some universities such as UKM, UM, IIUM, INCEIF

offer graduate program in Islamic economics that acquire a thorough knowledge of economic

theory, econometric methods and area of specialization before they begin their own research.
They meet a series of requirements during their first years in the program, and thereafter devote
most of their time to the writing of a dissertation.

The Islamic Economics And Financial Studies
Courses Offered In The Ukm
The UKM is amongst the many public universities that offers Islamic economics and finance
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Abstract
Malaysia is a model country in the implementation of the Islamic financial system in Southeast Asia.

The expertise in economics and financial system is a prerequisite for a continuous development
of the Islamic financial system in Malaysia. Hence, it has become a necessity for the Institute
of Higher Learning of Malaysia to offer programs, courses and modules that are based on the

economics and financial system. Thus, this paper aims to explain the development and offering of

courses and programs relating to Islamic finance at the National University of Malaysia (Universiti

Kebangsaan Malaysia or UKM). This paper also describes the career prospects for graduates of
Islamic finance from UKM. The results show that UKM has three faculties offering courses or

programs relating to Islamic finance, namely the Faculty of Economics and Management, Faculty

of Islamic Studies, and the Faculty of Law. In terms of career, the Islamic finance graduates of

UKM have vast career opportunities in the field of Islamic finance in the banking institutions,
finance companies, takaful, the Ministry of Finance of Malaysia, Pilgrimage Fund, and Zakat
Centres. However, the university’s Islamic finance program yet needs to be more innovative and
current, now and again, in order to fulfill the present advent industry demand.
Keywords: Islamic economics and finance

Introduction
The need for Islamic finance is increasingly in demand due to the growing innovations of the
financial and banking system, especially in its recent product offerings. A subsequent observation
on the year to year performance of the Islamic financial system in Malaysia, the system seems to
be growing and progressing. At an average growth rate of 20 percent annually, Islamic finance
has become the fastest growing segment in the financial industry as well as supported by the
recognition and certification in Islamic finance at home and abroad (Utusan Malaysia 2011).
Therefore, Malaysia needs more skilled and qualified graduates in the field of muamalat and
Islamic finance in order to meet the current market needs. In Malaysia, there are a number of
public and private universities that offer courses related to muamalat and Islamic finance such as
the UKM, University of Malaya (UM), Northern University of Malaysia (UUM), Islamic Science
University of Malaysia (USIM), International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF)
and many more. However, the graduates of the Islamic finance seem to be incapable in meeting
the current Islamic finance market demands (Zarida Hanbali 2011). One of the reasons is the
inadequacy of the muamalat and Islamic finance modules, making these graduates unable to meet
the market demand or less equipped to undertake the task given (Khnifer 2010). Hence, this paper
aims to discuss the Islamic economics and finance curriculum modules and the courses offered.
This paper will also relook into the teaching & learning approach and the innovation modules
of the muamalat & Islamic finance of the UKM to ensure that the new generation of graduates
produced out of this new set of module meet the criteria and career demands in the field of Islamic
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Authorities will help Islamic financial institutions maintain a sustainable growth. However, there
will be a lot of work that needs to be accomplished to drive Islamic finance into the international
financial market.
Regulators, business leaders and Sharia Scholars have to cooperate and work together to provide
the Sharia base financial products which will help Islamic banks to manage their liquidity in a
short and medium term. Creating Sharia products supported by Central Banks will allow Islamic
banks to conduct interbank freely without facing difficulties or paying interest.
Regulators should be proactive and work to increase skill and knowledge of Islamic finance,
Islamic products and Islamic Accounting Standards. The understanding of the Sharia principles is
necessary in order to provide regulatory guidance and effective supervisory tools.
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Constitutional Documents:
•

An Islamic Financial Institution must ensure that its constitutional documents state that its
business operations will be conducted in accordance with Shari’a….

•

Disclosure:
•

An Authorised Firm must disclose information to each Client with whom or on behalf of
whom it conducts, or proposes to conduct, Islamic Financial Business. This should include
the members of the Authorised Firm’s, Shari’a Supervisory Board; and the Client requests,
the manner and frequency of Shari’a reviews.

AAOIFI Standards:
•

All Islamic firms should comply with AAOIFI standards particularly in treating any insurance
deficit or surplus or other financial product such as Sukuk.

IFSB Standards:

•

All firms providing Islamic finance should comply with IFSB standards related to corporate
governance, Shari’a Supervisory Board, Capital Adequacy and risk management...

Systems and Controls:
•

An Islamic Financial Institution and those providing Islamic finance through Islamic Windows
must establish and maintain systems and controls which ensure that its entire business
operations comply with Shari’a...

Policy and Procedures Manual:

An Authorised Firm must implement and maintain an Islamic Financial Business policy and
procedures manual which addresses matters related to Shari’a compliance, Profit Sharing
Investment Account, Sharia internal audit review and AAOIFI and IFSB standards....

Shari’a Supervisory Board:

An Authorised Firm must appoint a Shari’a Supervisory Board which consists of at least three
members,
An Authorised Firm must consider the roles, appointments, competency, functions, qualifications
and experience of the Shari’a Supervisory Board....
Ensure that no member of the Shari’a Supervisory Board is a director or controller of the
Authorised Firm
Ensure that Shari’a review is based on AAOIFI standards...

Conclusion:

The paper discussed the conventional banks alteration to Islamic banks trend. It is thought that
this pattern will continue in the same momentum, as Islamic finance and Islamic products have
been increasing in assets size and have gained a geographic expansion. New Islamic products
that will cope with the international financial market shall be introduced. Significant progress has
been witnessed in the Islamic regulatory standards. Support from Central Banks and Regulatory
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Supervisory Approach and Process:
Supervision plays significant roles in assessing firms’ financial activities, fitness, properties of
firms’ management and viability of its business plan. The supervision takes place once the firm
applies for regulated activities. If the firm has been approved , it will enter the regular supervisory
plan where supervisors will conduct a more detailed review of the firm’s activities, procedures,
systems & controls against each risk factor that has been determined to assess the soundness of
corporate governance, risk management frame work, internal control and business risk.
The supervisor will make use of the firms’ quantitative and qualitative information to assess the
risk and governance at micro and macro level in each firm to cover the systemic risk in the market.
Supervision is conducted by applying proper supervisory tools and regulatory reporting either
through onsite or offsite supervision.
Supervision is dynamic and interactive with the firms to correct any preach or non compliant issue
and takes the corrective action as soon as possible. The following figure 3 depicts the relationship
between supervision and the firm.

Figure3. Supervisory process

The Regulatory Authority Approach to Regulate Islamic Finance:
Prudential regulation and supervision is applied to all financial institutions. However, the Regulatory
Authority considers that the proper regulation of Islamic Financial Business is essential to the
pursuit of its Objectives of securing the financial stability of, developing market confidence in,
and developing the international reputation of, the QFC and promoting and maintaining efficient
and transparent markets. These regulatory requirements are mainly related but not limited to the
following:

Application:
•

An Authorised Firm must not hold itself out as conducting Islamic Financial Business unless its
Authorisation includes an endorsement from the Regulatory Authority, authorising it to conduct Islamic
Financial Business either as an Islamic Financial Institution; or as an Islamic Window…
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Governor of the Qatar Central Bank as the new Chairman of the Board of Directors.

Regulatory Approach:
The regulatory regime is principles-based and in line with international best practice and regulates
firms that conduct financial services in or from the QFC and is aligned with other global financial
centers. Table 2 below explains the regulatory approach.

Table 3: Regulatory Approach
Regulated activities

Non-regulated activities

•

Financial and banking business

•

Insurance and reinsurance

•

Money market, stock exchange &
commodity market business

•

Insurance and stock broking

•

Money and
business

•

Islamic banking and finance business

•

Funds administration

•

Pensions business

•

Credit companies

•

Corporate finance

•

Financial advice and advisory work

•

Custodian services

asset

management

Regulatory Key Functions

•

Company headquarters and
treasury operations

•

Provision of professional
services including audit,
accounting, tax consulting
and legal services

•

Company formation
administration services

•

Ship broking and agency
work

•

Provision of classification and
grading services

and

Authorisation & Supervision:
•

Responsible for authorising and
supervising QFC firms. Staffed
by experienced regulators from
international jurisdictions

Financial
Sector
Enforcement:

Policy

&

•

Responsible
for
the
development of regulatory
policy
and
draft
rules,
regulations, and amendments

•

Responsible for enforcement
and disciplinary matters in
relation to QFC firms

For any regulated financial services business to be conducted in or from the QFC, it must be licensed by the QFC Authority,
authorised by the QFCRA, and incorporated/registered by the QFC Companies Registration Office.

QFC Licensing & Authorization Process:
Licensing and authorization has been conducted in predetermined criteria that should comply
with the QFC standards and international best practice and in cooperation with the QFCA.
Figure 2 provides the road map of the licensing and authorization process.Supervisory Approach
and Process:
Initial
discussion
•QFCA

•QFCRA
Authorisation Team

Strategic Fit
Assessment
•QFCA Input
Assessment

•QFCRA Input

Company
Registration

Licensing

Authorisation

Supervision

•Application
submitted to
QFCRA
•Reports to
QFCA

•Delegated
to QFCRA in
May 2005

•QFCRA
Authorisation Team

Figure2. Licensing& authorization process
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Regulation and Supervision requirements:
The infrastructure of the regulatory system and supervision for Islamic banks and other Sharia
based products have witnessed a great development in the legislative and supervisory structure
during the first decade of the twenty-first century in many countries around the globe. This strongly
indicates that Islamic banks will continue to grow and develop. In the State of Qatar for example,
laws and legislation have included acts of Islamic banks and endorsed the rights to the Central
Banks and Supervisory Authorities to regulate, supervise and license all Islamic banks’ activities.
Regulation and prudential supervisory roles are applied to all banks conventional and Islamic.
However, some additional supervisory requirements are applied to Islamic banks. For the sake
of Islamic banking, this paper will concentrate on the regulation and supervisory roles applied to
Islamic banks in firms under the Qatar Financial Centre regulatory Authority (QFCRA).
The Roles of Qatar Financial Centre Regulatory Authority in Islamic Banking Regulation and
Supervision

Introduction:

The Qatar Financial Centre was established by QFC Law No. 7 of 2005 as the independent
regulatory body of the Qatar Financial Centre (“QFC”). Its main objectives are as follows:
•

The QFC operates to international standards and provides a first class legal and
business infrastructure for those doing business in or from the QFC.
• The QFC’s commercial and regulatory environment and systems conform to international
best practices and are separate from and independent of the host Qatari systems.
• The standards required and the legal environment will be familiar to businesses
currently operating in major financial centres around the world.
The structure of the QFC, its linkages and reporting can be seen in figure 1 below.
Qatar Financial Centre
Council of Ministers

QFC Civil and Commercial
Court – Appellate Division

The Board:
Chairman
Delegated Member
Non-Executive Members

The Board:
Chairman, CEO and
Non-Executive Members

The Executive Team

The Executive Team

Figure 1: Structure of the QFC

The Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA):
The discussion will focus on the QFCRA as it is the independent regulatory body responsible for
supervision and authorization in all financial firms operating in the Qatar Financial Centre.

The QFCRA has its own Board which is approved by the Council of Ministers. In March 2012,
the Council of Ministers appointed His Excellency, Sheikh Abdullah Bin Saud Al Thani, and
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likely a business motive. So, a comprehensive market analysis of the existing opportunities,
potential development and expansion of such motive should be conducted by independent
analysis and provided to share holders, regulators and relative government bodies.
•

Share holders’ approval: the Board of Directors and senior management should conduct proper
planning including the due diligence, feasibility and scenario analysis which highlights the
reasons for changing the strategy, advantages and challenges impacted from such decision.
The plans should be supported by all documentation with an independent opinion of an
external accountant. This should be submitted to the share holders in the general assembly to
vote for approval.

•

Legal requirements: when Conventional banks transformed into Islamic Sharia based products
this resulted in altering all of the existing contracts as well as roles and conditions with banks
overseas to be compliant with Sharia principles. There should be a proper plan for shifting
into the new business model which will not cause any damage or loss to other counterparties
local and aboard.

•

Regulatory approval: it is very important that all business proposals including; strategic plan
and generally assembly endorsement of the transformation, are submitted to the regulators
for approval.

•

Regulators should be satisfied that all regulatory requirements are met, specifically the following:

•

•

Sharia Board: A Sharia Board or Sharia advisory Board should be formed to review
and approve the proposed plan of transformation. This should include; treatment
of deposits, share holders’ equity, credit facilities, current and overdraft accounts,
products compliant with Sharia principles, reporting system and all balance sheet
items. All should be reviewed and approved by Sharia Board.

•

Depositors’ rights: All depositors’ rights and equal treatment are protected and have
the right to stay with the new bank or not.

•

A clear plan of the transition period is in place and approved by the Board and Sharia compliant.

•

Accounting policy: Islamic banks are expected to follow AAOFI accounting standards
where applicable and comply with International Financial Reporting (IFRS) where
the AAOFI has not been mentioned or kept silent. This should be coordinated with
the regulators.

•

Commercial registration: All requirements related to changing the business
model and name should be reflected in the commercial registration and
approved by the Ministry of Business and Trade or the relative authority.

Corporate Governance and managerial structure: Typically, there would not be a big
difference in Corporate Governance and managerial structure in both conventional and
Islamic banks. However, there are some specific requirements that should be reflected
in the Islamic banks, in particular, the Sharia Board or Committee, Sharia internal audit,
classification of depositors and credit facilities products, legal and compliance.
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Table2: Growth of Muslims population
Year
2000
2010
2020
2040
2030
2050
2075

Population
6,150,471,087
6,925,824,107
7,798,921,234
8,782,084,481
9,889,189,225
11,135,860,028
14,984,127,319

Muslim%
22.72
23.9
25.13
26.43
27.79
29.22
33.14

Muslims
1,397,526,691
1,654,941,394
1,959,770,095
2,320,746,124
2,748,211,429
3,254,412,872
4,966,253,886

Source: Proceedings of the 8th Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, January 2010

As it can be seen in table 2 above, the drastic growth of Muslims population will increase the
demand for Islamic financial services which will also create huge potential for Islamic banks. This
will encourage conventional banks to shift to Islamic financial market either through initiating
Islamic windows, subsidiaries or to changes totally to Islamic Banks.
Shifting from conventional banks to Islamic has been witnessed during the last decades in Asian
and the GCC countries. There are many reasons causing conventional banks to shift to provide
Islamic finance.
First, business motive in that conventional banks intend to leverage from the business opportunities
which are preferred by Muslims and conducted based on Sharia. Second, Strategic motive. Share
holders and senior management of the conventional banks realized that for a sustainable growth and
market they have to transform into commercial Islamic banking. At this stage, senior management
would reconstruct and design business strategy and models to comply with all Islamic Sharia
principles; without forgetting that they are still commercial banks providing financial services like
their peers in conventional banks.
Third, Changes in State policies. Government might decide to change the banking and financial
system to be according to Islamic law and Sharia principles. This has happened in Sudan, Iran and
Pakistan. Nevertheless, all banks operating in such countries have to change their business model
to comply with State Laws.

Transformation requirements:
There are arguments that conventional banks might find it difficult to shift their business to Islamic
banking because these banks have accumulated business culture and practices which are different
of those that are practiced by Islamic banks. Some other arguments are supportive of the changes to
Islamic banks as this can be an easier move for existing banks rather than establishing new Islamic
banks. Both arguments could be correct because each one has valid reason. Nevertheless, this will be
a significant strategic decision, the Board and shareholders are responsible to make such decision.
Transformation from conventional to Islamic banks is a very important strategic decision which
requires strategic road map with a clear implementation process. That should comply with, but not
limited to, the following points:
•

Market assessment: The changing of conventional banks to Islamic Sharia based banks is most
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1990s

• Attention is paid to the need for accounting standards and regulatory framework. A selfregulating agency, the Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial
is established in Bahrain.

Institutions,

• Islamic insurance (takaful) is introduced.
• Islamic equity funds are established.

• The Dow Jones Islamic Index and the FTSE Index of Shariah-compatible stocks are developed.
2000 to present

•The Islamic Financial Services Board is established to deal with regulatory, supervisory, and
corporate governance issues of the Islamic financial industry.
• Sukuks (Islamic bonds) are launched.

• Islamic mortgages are offered in the United States and United Kingdom and other European
countries.
Recent
Development

New Organization have been created to provide more Islamic Standards:

• International Islamic Financial Market(IIFM): * Tahawwut (Hedging) Master Agreement,

Islamic Interbank (on balance sheet) Wakalah and Master Agreement for Treasury Placement.
• Islamic Liquidity Management Corporation (IILM): *Issue short-term Shari’ah-compliant

financial instruments to facilitate effective cross- border Islamic liquidity management. *Creating
more liquid Islamic financial markets for institutions offering Islamic financial services.

*Enhancing Regulatory Standards and supervisory requirements. *Enhancing Shari’ah practices
and corporate governance

Sources: Risk analysis for Islamic banks, Hennie van Greuning, Zamir Iqbal, World Bank 2008. and the author.

Transformation process:
The success of Islamic banking and its sustainable growth over the years has encouraged
conventional banks in Western Countries to provide Islamic finance products to retain their
customers. Islamic industry is expected to grow by 1015%- per year. This trend will continue in
same manner (IMF, 2007).
In the early 1980s, leading Western banks realized that Islamic finance will have huge stake of
the market; specifically in the Middle Eastern Countries where the majority of these countries are
Muslims. HSBC, ABN Amro, American Express Bank, ANZ Grindlays, BNP-Paribas, Citicorp
Group, and Union Bank of Switzerland (UBS) have launched Islamic financial services through
Islamic windows or subsidiaries. There are other conventional banks in the region also have
initiated Islamic widows for the same reasons.
Geographic and Muslims population have played very important roles that led conventional to
compete with Islamic banks in providing Islamic finance. However, that was not always the case,
when HSBC launched its Islamic window in Malaysia; the majority of clients were non-Muslims
(Shameen, 2005) which have demonstrated that Islamic finance should be considered as business
opportunities for both Muslims and non-Muslims worldwide. In some studies in the US forecasted
that Muslims population represents 24% around 1.7 billion in 2010 and will reach 33.14% around
5 billion in 2075 of the world population.
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Since then, establishment of Islamic banks has been rolled out. In 1975, the first private Islamic
bank was established in Dubai, followed by Faisal Islamic Bank in Sudan in 1975, Bahrain Islamic
Bank in 1979 and Qatar Islamic Bank in 1983. Diffusion of Islamic banking and other Islamic
products such as Sukuk, Islamic funds and Takaful has covered the world. Indeed, global Sukuk
issuance in 2010 amounted to just over USD 45 billion (IIFM, 2010).This was combined with the
development of Islamic International Standards.
The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) established
in 1991 and located in the Kingdom of Bahrain. Followed by Islamic Financial Services Board
(IFSB) was established in 2002 and located in Kuala Lumpur, Malaysia, International Islamic
Financial Market (IIFM) was founded and located in2002. IIFM located in Manama, Kingdom
of Bahrain with 7 permanent members so far including the Central Bank of Bahrain, Islamic
Development Bank, Central Bank of Sudan, State Bank of Pakistan and other Islamic financial
institutions from the GCC and Asia and the recent passionate initiative was the creation of the
International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) in 2010 by the most influential
and policy makers of Central Banks and Monetary Authorities from; the GCC, Malaysia,
Luxembourg, Mauritius, Nigeria, Sudan and Turkey, the Islamic Development Bank and the
Islamic Corporation for the Development of the Private Sector. The leaders of Islamic Finance
have realised that most difficulties encountering Islamic banks is liquidity risk which might lead
to negative impact in the liquidity of Islamic banks at both national and international level.
The following table 1 provides more explanation of the Islamic Financing evolution.
Table 1: Islamic products evolution
Year Period
Pre-1950s

Product
• Barclays Bank opens its Cairo branch to process financial transactions related to construction of
the Suez Canal in the 1890s. Islamic scholars challenge the operations of the bank, criticizing it

for charging interest. This criticism spreads to other Arab regions and to the Indian subcontinent,
where there is a sizable Muslim community.

• The majority of Shariah scholars declare that interest in all its forms amounts to the prohibited
element of riba.
195060-s

• Initial theoretical work in Islamic economics begins. By 1953, Islamic economists offer the first
description of an interest-free bank based on either two-tier mudarabah (profit- and loss-sharing
contract) or wakalah (unrestricted investment account in which the Islamic bank earns a flat fee).
• Mitghamr Bank in Egypt and Pilgrimage Fund in Malaysia start operations.

1970s

Full fledge Commercial Islamic Bank (IDB) • The first Islamic commercial bank, Dubai Islamic
Bank, opens in 1974.

• The Islamic Development Bank (IDB) is established in 1975.

• The accumulation of oil revenues and petrodollars increases the demand for Shariah-compliant
products. 1980s.
1980s

Western Conventional Bank start providing Islamic Finance.• The Islamic Research and Training
Institute is established by the IDB in 1981.

• Banking systems are converted to an interest-free banking system in the Islamic Republic of
Iran, Pakistan, and Sudan.

• Increased demand attracts Western intermediation and institutions.

• Countries like Bahrain and Malaysia promote Islamic banking parallel to the conventional
banking system.
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growth in South East Asia will grow by 8.1% in 2010 compared to 7.8% of 2009 (WB, 2010).
The Islamic commercial banks total assets will reach 1.1 trillion in 2012 with growth rate of 25%
(E&Y, 2012).The assets of Islamic institutions are expected to grow to US$ 2.8 trillion by 2015
(IFSB, 2010).

During the financial crisis, Islamic banks stayed resilient to the market fluctuation and avoided the
western banking financial crisis. This was mainly due to the nature of Islamic products, which was
conducted on real assets, not allowing business to be done with financial derivatives and long term
interest bearing mortgage. Islamic banks have performed better than conventional banks in assets
and credit growth, which helped in financial stability as well as economic growth (IMF, 2010).
Islamic finance, Islamic financial services and Islamic products have been growing and expanding
around the globe. The term of Islamic finance has become a well-known terminology amongst
international organization. Moreover, these international organizations such as the International
Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB) started to conduct comprehensive research and
publications on Islamic financial models and literature.
The success and rapid expansion of Islamic finance demonstrates the viability and validity
of Islamic finance as a successful business model for sustainable growth; not only in Islamic
countries but also in western and Asian countries.

Governments, international banks and investors seem to be convinced by Islamic financing in all
Islamic modes. This has been witnessed by many governments, countries group, international
organization, central banks, universities as well as educational institutions.

In fact, from historical perspectives, Islamic finance has not incepted at present, but it was as
old as Islam itself; where the transactions between people in sales, buys and loans were done
in accordance with Sharia’a law. Islamic transactions have evolved according to human social
needs, economic and financial needs and began to take shape of Islamic banks characteristics
early in the 20th Century.

Evolution of Islamic Banking and Finance:
In the first half of the 20th Century, Islamic banks started taking the shape of “commercial Islamic
banks” that provided loans and took deposits that were compliant with Sharia principles. Dr
Ahmad El Najjar was the pioneer in establishing the first saving house bank in Egypt countryside
of Mit Ghamr in 1963(Kahf, 2001). The bank’s main functions were to take deposits based on
profit sharing (non-interest) according to Wakalah and Mudharabah contract to help Muslims
avoid interest of loans in economic and social activities. On the Contrary to the relationship
between conventional banks and depositors along with investors which was based on a credit/
debit basis subject to interest bearing?
The milestone of Islamic banking development has been considered the most significant move
towards institutionalizing Islamic banking. The inception of the Islamic Development Bank
(IDB) in 1975 was one of the major steps. The bank was a reflection of many Islamic countries
comprising the Organization of Islamic Countries (OIC). The main objective of the IDB was to
provide funds to the OIC members and help them in economic development, project finance and
financing governments’ economic projects.
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Conventional Banks Transform into Islamic Banks: a Regulatory Perspective

Introduction:
Islamic finance or Islamic financial services must be introduced and provided according to Sharia
principles and governed by practices of those principles. Transactions between counterparties in
financial products, goods and services should be according to the profit sharing and risk bearing.
Loans and other financial facilities, guarantees, generating income, returns and profit should come
from Sharia legitimate channels. Interest returns, gambling, speculation and uncertain financial
contracts; such derivatives are not allowed.
Islamic financial services and Islamic products have spread to at least 70 countries with more
than 500 institutions including Europe and USA. Clients have increased drastically to include
governments, corporate and individuals in variety of products. Islamic finance and trade based
on Islamic Sharia has become indispensable amongst European businessmen as they found it an
excellent tool for creating and developing entrepreneurs (Memon, 2007).
The fastest growth is reflected by the big size of assets which was estimated in 2008 as US$ 951
Billion compared to US$ 758 Billion in 2007 indicating 25% of growth. These rapid increases
are not only in Islamic banking but have also been witnessed in other Islamic Sharia compliant
products, which have gained more acceptance and trust amongst individuals, businessmen and
regulators.
Islamic Sukuk issuance has increased worldwide to US$ 20.15 billion in 2009 compared to US$
14.13 billion in 2008. It is expected to grow in the same manner in the coming years. Takaful
premium has increased by 40% in 2010 to US$9 billion compared to US$ 5 billion in 2008. The
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Islamic Finance and US Academia

•	 The demand for skilled financial professionals competent in Shariah principles
•	 The recent economic downturn and business students looking out for opportunity to
specialize in Islamic finance and diversify their skills
•	 Recent entry of most major banks into Islamic financial services through Islamic
finance windows or subsidiaries Rapidly growing demand for graduates with
knowledge of intricacy of the Islamic financial markets, institutions, and products
•	 The American Prospect magazine’s Adam Serwer asked Harvard Law School Professor
and Islamic legal scholar Frank Vogel who helped establish Islamic legal studies program
at HLS:
Why would, say, a non-Muslim American or student want to learn about Islamic
finance?
He responded:
•	 Well, he would one day, perhaps, be advising an American company interested in
developing business or investing abroad, and the foreign party wants to finance it by
Shariah-compliant, Islamic-compliant banks, so he needs to have some idea of what
Islamic-compliant investment is
•	 Particularly if you’re going to work in the Arabian Gulf, you have to know something
about Islamic finance
(Source: “Understanding Islamic Finance,” by Adam Serwer, The American Prospect,
July 29, 2010)

Comprehensive Islamic Finance Programs in the US Universities
•	 Comprehensive Islamic finance program to produce graduates well-trained in Islamic
finance, banking, insurance, and other related disciplines
•	 Training in both theoretical and applied areas of Islamic banking and finance to
financial-engineer Islamic financial instruments and products for investors and
consumers
•	 Continuing education for professionals in conventional banking and finance industry
to equip them with working knowledge of Islamic banking and finance
•	 Specific objectives of the program will include, among others, to:
develop an increased awareness and understanding of Islamic finance and banking in the
West, provide a strong foundation in the field of Islamic finance and banking for those
interested in the topic,offer programs of education, training and research in Islamic finance,
banking, insurance, and other related disciplines, equip recent graduates in related fields
with knowledge of Islamic banking and finance and enable them to blend this knowledge
with traditional banking & finance and apply these skills for employment opportunities in
Islamic financial industry,offer courses and training programs for local banks interested
in offering Shariah-compliant credit cards, small business loans, and other financial
products for Muslim-Americans and businesses,bring in Islamic finance practitioners &
bankers from US and abroad to share their industry experience with faculty and students,
sponsor seminars, workshops, lectures, and forums on topics relevant to Islamic finance
and banking, andencourage faculty to conduct research and develop Islamic banking &
finance case studies.
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the growth of Islamic banking in the country
•	 From a constitutional perspective, US regulators are (and will continue to be) involved,
in part, because it is their duty as public servants under the US Constitution to make
sure they accommodate the free exercise of religion, even as it relates to banking
practices
•	 From a policy perspective, US regulators may have an interest in accommodating the
growth of Islamic banking as a means of providing banking services to the unbanked
population
•	 Many Muslims in the country currently do not bank at a conventional bank because
doing so violates Shariah restrictions on the receipt and payment of interest
•	 US regulatory involvement with Islamic-centric banks or banks that seek to offer
Islamic products and services - a means to enhance community development activities
in such unbanked segments
•	 A limit to this accommodation - constitution prohibits the promotion of a particular
religion over another by a public official or agency
•	 US Government’s interest in attracting Gulf-based capital that has built up over the
last few years due to the bullish oil market
•	 Accommodating Islamic finance to entice this capital to come back to the country
after some left post-911/
(Source: “Islamic Banking in the US: Breaking Through the Barriers,”
By Attorney Abdi Shayesteh at King & Spalding, LLP.)

Islamic Finance & Global Crisis
•	 The recent collapse of the U.S. housing market leading up to the global financial crisis
and subsequent economic meltdown
•	 In his keynote speech at the 8th Harvard Law School Forum on Islamic finance, Dr.
M. Umer Chapra of IDB highlighted the lack of adequate market discipline in the
conventional financial system as the root cause of excessive lending and high leverage
leading to the global financial crisis
•	 Many observers—including the Vatican—have pointed to Islamic finance as a
potential source of ideas and solutions.
•	 Recently Bloomberg.com (March 4, 2009) reported that the Vatican said banks should
look at the rules of Islamic finance to restore confidence amongst their clients at a
time of global economic crisis
•	 “The ethical principles on which Islamic finance is based may bring banks closer
to their clients and to the true spirit which should mark every financial service,” the
Vatican’s official newspaper Osservatore Romano said in an article

Why is it important for US Universities to Teach Islamic Finance?
•	 Islamic finance becoming extremely important in various parts of the world
•	 Islamic finance is the most rapidly growing part of the finance industry throughout
Southeast Asia, the Arabian Gulf region, and the Arab world
•	 Islamic banks growing in size in the UK, France, Germany, and other parts of Europe
•	 Very little action in the United States Many, many people want to get involved
•	 A steady increase in Islamic banking services and Islamic investment leading up to
increase in demand for specialists in this field
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•	
•	
•	
•	

leasing, construction financing, and investment products as well as ATM services,
education loans, and deposit accounts among both 1st and 2nd generation MuslimAmericans
Many 1st and 2nd generation, educated, middle-class Muslims proud to be Americans
and want the American dream of owning a home and other form of wealth in a Shariahcompliant way
Muslim-Americans owners of homes and other financial assets through conventional
financial instruments looking for the opportunity to transform those assets in a
religiously compatible way
The Muslim-American home finance market worth several billion dollars based on
the US median home price of $155,900 and a financing amount between 70% and
80%
Demand for rapidly growing Islamic financial products and services and need for
financial professionals trained in Islamic finance

Islamic Finance in the US
•	 “Al-Manzil,” a shariah-compliant home financing program from the United Bank of
Kuwait - first attempt to bring Islamic finance to US
•	 Formal recognition by the Office of the Comptroller of the Currency (OCC) of US
Department of Treasury of Islamic finance contracts such as Ijara and Murabaha as
functional equivalents of conventional financing models
•	 Green light from the government paved the way for Islamic finance to get high levels
of recognition on Wall Street with a focus on the US market and for systematic entries
into the market by other companies in the early 2000s
•	 National players - Guidance Residential, LaRiba, Zayan Finance, Zayan Takaful,
Azzad Asset Management, and the Amana Funds and their close partnerships with
regulators and key financial institutions.
(Source: “Islamic Finance Gaining Traction in the US,” By Staff Reporter, Dinar
Standard, Nov 22, 2007)

Shariah-Compliant Financial Transactions in the US
•	 Sale of Ford Motor’s business line Aston Martin—world famous as James
Bond’s preferred vehicle—to two investment companies from Kuwait—
Investment Dar and Adeem Investment
•	 The transaction structured in a Shariah-compliant way to meet requirement
of Islamic investors
•	 Purchase of Caribou Coffee (America’s second-largest coffeehouse chain)
by a Bahrain-based Islamic investment firm
•	 2007 sale of General Electric’s plastics business to Saudi Basic Industries Corporation
(SABIC), a leading industrial conglomerate, with a $135 billion market value
(Source: “Gulf Capital & Islamic Finance,” By Aamir A. Rehman)

US Government and Islamic Finance
•	 US regulators’ significant constitutional, policy and economic reasons to accommodate
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Education & Income of Muslim-Americans

Employment Status of Muslim-Americans

Muslim-American Market
•	 Muslim-American market of over $100 billion in financial assets and annual financial
services spending of $16 billion
•	 Muslim-Americans spend about $170 billion on consumer products annually
•	 High net worth 1st generation Muslim-American baby boomers with readily available
disposable income
•	 The young, affluent and increasingly religiously/culturally sensitive 2nd generation
Muslim-Americans with interest in Islamic financial products
•	 Growing demand for Shariah-compliant home financing, commercial financing, car
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Muslim-Americans - at a Glance
•	
•	
•	
•	
•	

An estimated five to seven million Muslims in America
The community growing in size, wealth and sophistication
Muslim population growth through immigration and high birth rate
A conservative estimate of 1.5 million Muslim households in the US
25% professional, 19% engineers, 14% self-employed, 8% doctors, and 7%
educators among Muslim-American households

(Source: A demographic analysis of Muslim-Americans, Failaka International of Chicago)

Demographic Analysis of Muslim-Americans
Pew Research Center Survey of Muslim-Americans May 22nd, 2007

Demographic Analysis of Muslim-Americans
•	 College attendance among Muslim-Americans – about 37% compared with 45%
among US general public
•	 Muslims’ annual incomes – and perceptions of personal finances – fairly comparable
with those of the public
•	 More Muslim immigrants than native-born Muslims see themselves as well-off
financially
•	 Muslim-Americans generally mirror the US public in education and income
•	 Fewer Muslims finished high school and fewer own homes than general public
•	 Muslim American’s college degrees and graduate school attendance – roughly
comparable with those of the public
•	 About 22% of US Muslims currently enrolled in college, with similar rates of
college enrollment among foreign-born (22%) and native-born (20%) Muslims
•	 About 24% of Muslim-Americans with college degree, including 10% who have
gone on to graduate study - similar to the US general public
•	 About 21% of Muslims have not finished high school – compared with 16% for the
public at large
•	 Family income among Muslim-Americans roughly comparable with that of the
population as a whole
•	 41% of Muslim-Americans with household incomes of $50,000 or more annually
versus 44% of general public
•	 Household incomes of $100,000 or more - 16% for Muslims compared with 17%
among the public
•	 About 35% Muslim-Americans with household incomes of less than $30,000
annually compared with 33% among general public
•	 42% Muslim-Americans express overall satisfaction (“excellent” or “good”) with
their personal financial situation versus 49% among general public
•	 Immigrant Muslims (47%) happier with their finances than native-born Muslims (37%)
•	 Less Muslim-Americans (41%) employed full-time than the general public (49%)
•	 Part-time employment – 16% among Muslims versus 11% among general public
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