
  

1

  عمليات البنوك اإلسالميةمبادئ التمويل يف 
  سليمان ناصر/                                                                                                 د

  م االقتصادية                                                                               أستاذ بكلية احلقوق والعلو
   اجلزائر-                                                                                    جامعة ورقلة 

  :مقدمة 
ة وغريها يف ضوء أحكام يسة مالية تقوم باملعامالت املصرفيبأنه مؤس ف البنك اإلسالميعر

 القيم واألخالق اإلسالمية، وحتقيق أقصى عائد اقتصادي الشريعة اإلسالمية، دف احملافظة على
وباختصار نعين بالبنوك يف النظام . اجتماعي لتحقيق احلياة الطـيبة الكرمية لألمة اإلسالمية

اإلسالمي املؤسسات املالية اليت تقوم بعمليات الصرافة واستثمار األموال مبا يتفق وأحكام الشريعة  
 .)1(ية الغراءاإلسالم

فإذا كانت البنوك اإلسالمية متثّل مصدراً هاماً من مصادر متويـل االقتـصاد يف النظـام                
فما هو مفهوم التمويل ؟ وما هي املبادئ العامة اليت حتكمه يف اإلسالم واليت جيب على                اإلسالمي؛  

ئها أو مع البنوك األخرى أو مع البنوك اإلسالمية أن تتقيد ا يف عملياا التمويلية ، سواء مع عمال         
  .البنك املركزي ؟ ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل هذا البحث املختصر

  :مفهوم التمويل  -1

وملـت بعـدنا تمـالُ    «:  ، جـاء يف لسـان العـرب     التمويل مشتق من املـال    : لغـة -
لتومتو لتكلّه وم ،  :2(» كثر مالُك(.  

كثـر  :  وملت تمالُ وملت وتمولت واستملْت     «:  س احمليط نفس املعىن   وجاء يف القامو  
ـُه  ...  مالُك :  ، والتمويل هو كسب املال  :  ، أي أنّ التمول    )3( » أعطيته املال :  ) بالضم (وملْت

  .، فأموله أو أموله متويالً أي أزوده باملال )عادة(هو إنفاقه 
عندما تريد منشأة زيادة طاقتها اإلنتاجية       «:  اموس االقتصادي ما يلي   جاء يف الق   : اصطالحـاً -

  : فإا تضع برناجماً يعتمد على الناحيتني التاليتني...  أو إنتاج مادة جديدة أو إعادة تنظيم أجهزا

                                         
مـصر،  /مركز اإلسكندرية للكتـاب،  اإلسـكندرية  ،   3النقود والبنوك يف النظام اإلسالمي، ط : البنوك اإلسالمية : عوف حممود الكفراوي   -)1(

 .140 :، ص1998
:  ، ص  11:  جم ،   1956هــ   1375 دار بريوت للطباعة والنشر ، بريوت،        - دار صادر للطباعة والنشر    ، لسان العرب :  ابن منظور   -)2(

  .  ) مول:  مادة (،  636
  .  ) املال:  مادة (،  52:  ، ص 4:  ، ج هـ1344،  ة ، القاهرة ، املطبعة احلسيني2ط ، القاموس احمليط:   الفريوز آباذي -)3(
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 ، عدد وطبيعـة األبنيـة     (أي حصر كل الوسائل املادية الضرورية إلجناح املشروع         :   ناحية مادية  -   أ
  ). ... ، اليد العاملة ، األشغال اآلالت

، وهذه الناحية هي الـيت تـسمى        تتضمن كلفة ومصدر األموال وكيفية استعماهلا     :   ناحية مالية  -   ب
  .)1( » بالتمويل

، فحـسب التعريـف    أي أنّ التمويل يف االصطالح االقتصادي احلديث أعم منه يف اللغة        
،  ) تعبئة املـوارد املاليـة     (، مصدرها    ) سعر الفائدة مثالً   (كلفة األموال   :  السابق فهو يشمل  

 كيفية استعمال هذه األموال وطريقة إنفاقها وتسيري هذا اإلنفاق وحماولـة     - وهو األهم    -وأخرياً  
 جند عادة ويف العبارة ذاا ما يفيـدنا عـن مـصدر         ؛ متويل:  لذلك فحيثما جند كلمة   .  ترشيده

وقد جند أيضاً ما يفيدنا عن كيفية هذا اإلنفاق من حيث احلجم مـثالً أو               ،   األموال وجمال إنفاقها  
  .وباختصار فإنّ التمويل يعين التغطية املالية ألي مشروع أو عملية اقتصادية.  املدة إىل غري ذلك

  :ية اإلسالمالبنوك الـمبادئ األساسية اليت حتكم عمليات التمويل يف  -2
كم عمليات التمويل أي ما يتعلق منها باحلصول علـى          لقد وضع اإلسالم مبادئ عامة حت     

يف ، وذلك حفاظاً على إبقائه يف إطاره الـصحيح وألداء وظيفتـه    املال أو بإنفاقه يف أوجه خمتلفة     
  : ، وهذه املبادئ هي اتمع اإلسالمي

  : االلتزام بالضوابط الشرعية للمعامالت املالية يف اإلسالم -2-1
  : يليأهم هذه الضوابط ما و

  : حترمي الربـا -2-1-1
ربا الـشيء يربـو ربـواً        «:  جاء يف لسان العرب   .  يعرف الربا لغة بأنه الزيادة والنماء     

  .)2( » زاد ومنا:  ورباًء
وبالرغم من أن هذا    .  )3(ويعرف الربا فقهياً بأنه زيادة مال بال مقابل يف معاوضة مال مبال           

 أنه يشمل كلَّ زيادة بدون مقابل يف أي عقـد           ، إالّ  ور الربا التعريف غري شامل أو دقيق لتعدد ص      

                                         
  .  127:  ، ص م1985،  ، بريوت ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر 1:  ، ط القاموس االقتصادي:  حممد بشري علية.  د  -)1(
  .  ) ربا:  مادة (،  304:  ، ص 14:  ، ج ، مرجع سابق لسان العرب:    ابن منظور-)2(
:  ، ص   م 1990،   مصر/ ، بين سويف     ، دار النهضة العربية    البديل اإلسالمي للفوائد املصرفية الربوية    :  عاشور عبد اجلواد عبد احلميد    . د  -)3(
5  .  
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، وقد حاء حترميه نصاً صرحياً بالكتـاب والـسنة           من عقود املعامالت بني صنفني من نفس النوع       
  : قال تعاىل.  ويقيناً قطعياً ال لبس فيه وال غموض

}    ينا الذهآ أَيآي     قا بواْ مذَرقُواْ اَهللا وواْ اتنبٍ           مرواْ بِحلُواْ فَاذَنفْعت فَإِن لَّم نِنيومم مآ إِن كُنتبالر نم ي
  .)1( }من اِهللا ورسوله، وإِن تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم الَ تظْلمونَ والَ تظْلَمونَ

وما هن يا   :  ، قالوا  » اجتنبوا السبع املوبقات   «:   قال e أنّ النيبء    tوروى أبو هريرة    
الشرك باهللا والسحر وقتل النفس اليت حرم اهللا إالّ باحلق وأكل الربا وأكـل               «:  ؟ قال  رسول اهللا 

  .)2( » مال اليتيم والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املومنات
ويم الربا يف كتابات الفقهاء عادة إىل نوعنيقس :  

، وقد   ادة يف أحد البدلني عند مبادلة مال مثلي مبثله ولو تفـاوتا جودة ونقاءً            هو الزي :  ربا الفضل  -أ 
الذهب بالذهب والفـضة     «:   ألنه يفتح الباب إىل الربا الصريح أو اجللي حيث قال          eحرمه النيبء   

، فـإذا    بيـد بالفضة والبر بالبر والشعري بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثالً مبثل سواء بسواء يداً               
  .)3( » اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

هو الزيادة اليت يناهلا الدائن من مدينه نظري التأجيل وقد سمي بربا النسيئة ألنّ الزيادة         :  ربا النسيئة  -ب
ل املتحـد  ، وهذا النوع حيدث إذا جرى تأجيل قبض أحد البدلني يف املا       تكون بسب النسيئة أو الزمن    

و يسمى  .  ، أو جرى تأجيل قبض أحد البدلني املختلفني يف الصنف ولو مع الزيادة             الصنف مع الزيادة  
،  هذا النوع بربا اجلاهلية عند البعض وبربا القرآن عند البعض اآلخر ألنّ حترميه ثبت بنص القرآن الكرمي

  .هلية ونور القرآنوحنن ال حنبذ هذه التسمية األخرية فشتان ما بني ظلمة اجلا
، وربا البيوع    ربا الديون وهو يشمل ربا النسيئة     :  وبعض الكتابات احلديثة تقسم الربا إىل     

 يف الذي يشمل ربا الفضل والنسيئة والذي يكون بسبب البيوع وقد جاء النـهي عنـه واضـحاً         
  .احلديث السابق

دث فيها الربا والعلّة من وقوعه      وقد اختلف الفقهاء اختالفًا كبريا يف تعيني األجناس اليت حي         
  : ، وانقسموا يف ذلك إىل أربعة آراء إضافة اىل اآلراء احلديثة يف هذه األجناس

، وهو   يرى أن الربا مقصور على األجناس الستة فقط واملذكورة يف احلديث السابق           :  الرأي األول  -

                                         
  .  279،  278:  ، آية سورة البقرة  -)1(
  . رواه البخاري ومسلم  -)2(
  .  رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن ماجه  -)3(
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  .رأي الظاهرية وبعض الفقهاء
، وهو رأي أيب حنيفة وأمحد       ء يباع بالكيل أو الوزن حيدث فيه الربا       يرى أنّ كلَّ شي   :  الرأي الثاين   -

  .بن حنبل يف رواية
اع بالكيل أو الـوزن مـن       بي يرى أن الربا حيدث يف الذهب والفضة وكل ما        :  الرأي الثالث   -

  .، وهو مذهب اإلمام الشافعي وأمحد يف رواية أخرى املأكوالت
  : حيدث يف مبادلة مال تتوفر فيه صفتانيرى أن ربا الفضل :  الرأي الرابع  -
  . أن يكون طعاما يتقوت به اإلنسان- 1
  . أن يكون صاحلاً لالدخار- 2

  .وهو مذهب اإلمام مالك رمحه اهللا
فريى أبـو حنيفـة     )  أي النقود املصنوعة من الفضة والذهب      (وبالنسبة للدرهم والدينار    
  . والشافعي وامحد يف رواية أخرى أا القيمة، ويرى مالك وأمحد أن العلة فيهما هي الوزن

 من أهم اآلراء احلديثة اليت هلا وجاهتها رأي الدكتور سامي محود الذي يرى بـأن                 ولعلّ
كان ماالً مثليا إذا بيع جبنسه مع الزيادة كـان يف           ، فكل ما   العلّة يف غري النقدين هي املالية واملثلية      

  .)1(ذلـك ربا
  : مجاهلا يف النقاط التاليةإ الربا يف اإلسالم بوجه عام فيمكن أما احلكمة من حترمي

الربا يزيد من ثروة فرد وينقص من ثروة فرد آخر دون أية زيادة يف الثروة احلقيقية للمجتمع فيصبح  -1
ـُواْ في أَموالِ الن  {:  ، قال تعاىل   األمر مشاا للسرقة   ـًا لِّـترب ـُوا عنـد  ومآ َءاتيتم من رب اسِ فَالَ يرب

اللَّه{ )ا.  )2ويقول أيض  :}آلِ ياطكُم بِالْبنيالَكُم بواكُلُوا أَموا الَ تنَءام ينا الذـُّه   .)3( }أَي
 وهذا مناف لقيم اإلسالم      ،   التعامل بالربا يعلّم اإلنسان الكسل والبطالة واكتساب املال بغري جهد          -2

  .لعمل وتقدسهاليت تدعو إىل ا
، بينما النظـام     يضفي الربا على اإلنسان املرايب صفات معينة كالبخل واألنانية وكرت املال والطمع            -3

  .يقوم بدون أخالق االقتصادي يف اإلسالم ال
                                         

 ، م 1991 - هـ 1411،  ، القاهرة ، دار التراث   3:  ، ط  تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية      :   سامي حسن محود   .د  -)1(
   . 178 : ص

  . 39:  ، آية سورة الروم  -)2(
  .  29:  ، آية سورة النساء  -)3(
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يؤدي الربا إىل استغالل األغنياء حلاجة الفقراء ويفسد العالقة بني األفراد مما يؤدي إىل الصراع بني                 -4
  .ني وانتشار الكره والبغضاء بينهماالطبقت

تقوم أمور البشر إالّ     مرا ال أوأخريا جيب أن يؤمن املسلم بأن هناك استحالة عقائدية يف أن حيرم اهللا               -5
ن يكون هناك أمر خبيث ويكون يف نفس الوقت حتميا لقيام       أ، كما أنه ليس من املقبول أو املنطقي          به

  .احلياة وتقدمها
جمع الفقهاء على أن معدل الفائدة الـذي      كال تطبيق الربا يف الوقت احلاضر في      أما عن أش  

ا       تطبم قطعيا هو ربا النسيئة احملرذلك ألن   بل إن ربا البنوك أسوأ من ربا اجلاهلية    ، قه البنوك حالي ،
اف لديها من ودائع يف إصدار القروض الربوية بأضـع         البنوك كما هو معروف اقتصاديا تستغل ما      

، وهذا يلحق ضررا كبريا باتمع من        يسمى خبلق النقود   لديـها من تـلك الودائع وهو ما      مـا
  : نـاحيتني

  .اإلثراء غري املشروع هلذه البنوك من وراء خلق تلك النقود الومهية دون املسامهة يف إنتاج حقيقي -1
التضييق منه عند احتمال حـدوث اخلـسارة        ميل البنوك إىل التوسع يف اإلقراض عند أوقات الرخاء وإىل             -2

، وهذا القبض والبسط قد يؤثّر سلبا على النشاط االقتصادي ويـؤدي             رغم سلطة البنك املركزي يف هذا اال      
  .إىل تتابع األزمات

لـسنا   «:  1929يقول االقتصادي األمريكي هنري سيمونز معلقًا على األزمة االقتصادية العاملية لسنة            
ـتري     ذا قلنا إنّ أكربنبالغ إ  عامل يف األزمة احلاضرة هو النشاط املصريف مبا يعمد إليه من إسـراف خبيـث أو تق

  .)1( » مذموم يف يئة وسائل التداول النقدي
ولذلك جند من االقتصاديني اإلسالميني القدامى منهم واحملدثني من يرى بضرورة احتكار            

 بل يذهب بعضهم إىل أبعد من ذلك حيث ينادي          ، ) اعهاجبميع أنو  (الدولة لوظيفة إصدار النقود     
الفكرة تتلخص   «:  يقول الباحث فكري نعمان يف ربطه بني الربا وخلق النقود         .  بتأميم املصارف 

،  تنبغي لغـري الدولـة     يف تأميم املصارف ألن فهمي لتحرمي الربا يتلخص يف أن النقود وظيفة ال            
  .ذ بالبعض اآلخرنأخ والغريب أننا نأخذ ببعضها وال

وإذا طبع ورق عملة وضـعوه يف       ،  ! فإذا حدث أن إنسانا سك عملة وضعوه يف السجن        
فإن هذا يف ) البنوك ختلق النقود(أما إذا خلق نقودا حسابـية وهذا هو التعبري اإلجنليزي  ،  ! السجن

                                         
، جملـة البنـوك    ) فائدة على القروض اإلنتاجية وللربا يف القروض االسـتهالكية     البديل اإلسالمي لل   : ( حممد عبد اهللا العريب   . د:   عن نقالً  -)1(

  .  46:  ، ص  م1986 أفريل - هـ 1406، رجب  47:  ، ع اإلسالمية
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 جتوز إال للدولة  الصريفة وخلق النقود وظيفة ال،! نظر البعض ال عيب فيه مع أنه مصدر كل خطر  
  .)1( » ... كاألمن والقضاء واحملافظة على احلدود

، جند من املسلمني  وعلى أي حال وبعد كل اجلهود اليت أثبتت ربوية فوائد البنوك وحترميها       
      وتارة أخرى  إن الفوائد هي جرب الخنفاض قيمة النقد     :  قالمن يدافع عنها ألسباب خمتلفة فتارة ي ،

 وهذا كالم الغربيني حيث جنـد يف معجـم           ، كان أضعافًا مضاعفة   با احملرم هو ما   إن الر :  يقال
، )2(أن الربا هو احلصول على فوائد كبرية غري شـرعية )  The oxford dictionary (أكسفورد 

  .ولسنا هنا بصدد الرد فقد كفانا علماء األمة هذا العناء
عدل الفائدة وهم األغلبية بطبيعة احلـال   وإذا كان هناك من الغربيني من يدافع بشدة عن م         

كيف ميكن أن جنذب املدخر :   تتساءلStéphanie PARIGIحيث جند مثالً أن الباحثة الفرنسية 
هـو إالّ   ؟ وتقول بأن مصطلح املشاركة يف الربح مـا  ونضمن له التوظيف اجليد إذا ألغينا الفائدة     

، وترى بأن فشل جتربة البنوك اإلسالمية اليت أقامها          ةنوع من الفائدة منمق على الطريقة اإلسالمي      
 فإننـا  ؛ )3(كانت أساسا بسبب إلغاء الفائدة) مصر(الدكتور أمحد النجار ألول مرة يف ميت غمر         

،  جند باملقابل ومن الغربيني أنفسهم من يهاجم معدل الفائدة وبعترف خبطورته وذلك منذ زمـن              
لقد نشأنا على االعتقاد بأن موقف الكنيسة يف         «:   الذي يقول  وعلى رأس هؤالء جند اللورد كيرت     

، وأن الرباهني البارعـة املعـدة      القرون الوسطى جتاه معدل الفائدة كان خمالفًا للعقل متام املخالفة         
للتمييز بني دخل القروض ودخل التوظيفات الناشطة مل تكن إالّ جمرد وسائل مريبة للتخلص مـن                

  .)4( » أما اليوم فتبدو لنا هذه الرباهني على العكس.  ابنظرية خمالفة للصو
ونود يف األخري أن خنتم حديثنا عن الربا مبا جاء يف قرارات جممع البحـوث اإلسـالمية                 

 عقود من الزمن وذلك     أربعةباألزهـر الشـريف الـذي فـصل يف هذه القضية منذ أكثر من           
  : )5( م حيث جاء فيها1965 - هـ 1384سنة 

يسمى بالقرض االستهالكي وما  فرق يف ذلك بني ما ، ال  الفائدة على أنواع القروض كلها ربا حمرم- أ   

                                         
- هــ    1405،   ، بريوت  ، توزيع املكتب اإلسالمي    ، ديب   نشر دار القلم   1:  ، ط  سالمإلالنظرية االقتصادية يف ا   :  فكري أمحد نعمان    -)1(

  .  234:  ، ص  م1985
  .  23:  ، ص  م1990،  ، اجلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب البنوك اإلسالمية:  حممد بوجالل. د:  نقال عن   -)2(

)3( -  Stéphanie PARIGI : Des banques islamiques argent et religion , Edition Ramsay , Paris, 1989 , pp : 170, 
181 .  

  .  502:  ، ص  م1991،  ، اجلزائر ، موفم للنشر اد رضا:  ، ترمجة النظرية العامة يف االقتصاد:  مينر كيرتجون    -)4(
  .  22:  ، ص  م1987 يناير - هـ 1407، مجادى األوىل  66:  ، العدد جملة االقتصاد اإلسالمي  -)5(
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  . ، ألن نصوص الكتاب والسنة يف جمموعها قاطعة يف حترمي النوعني يسمى بالقرض اإلنتاجي
  . كثري الربا وقليله حرام كما يشري إىل ذلك الفهم الصحيح يف حترمي النوعني-ب 

يرتفع إمثه  ، وال ، واالقتراض بالربا حمرم كذلك ضرورة تبيحه حاجة وال قراض بالربا حمرم ال اإل-جـ 
  .عن املقترض إالّ إذا دعت الضرورة

  : حترمي االكتناز وأداء حقوق اهللا واتمع يف املال -2-1-2
عليهمـا  وغريمها من املال حممول     )  الذهب والفضة  (الكرت لغة اموع من النقدين      :  قيل

  .)1(املال املدفون:  بالقياس، وقيل
ا بأنه منع الزكاة وحبس املال الذي يفضل عن احلاجة عن اإلنفاق يف               ويف االكتناز فقهيعر
  .)2(، وسبيل اهللا هو النفع العام واخلري واملصلحة العامة سبيل اهللا

هب والْفضةَ والَ ينفقُونها فـي      والذين يكْنِزونَ الذَّ   {:  وجاء حترمي االكتناز يف قوله تعاىل     
 بِها جِبـاههم وجنـوبهم      ا علَيها في نارِ جهنم فَتكْوى     اسبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ اَليمٍ يوم يحمى      

واستدلّ املفسرون بأن اآليـة     .  )3( } زونَوظُهورهم هذَا ما كَنزتم َألنفُِسكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِ        
وال  «:  ومل يقل } والَ ينفقُونها {:  تشمل مجيع أنواع املال مبا فيها الذهب والفضة ألنه تعاىل قال          

  .» ينفقوما
ويرى مجهور الفقهاء أن املال املكترت هو ما بلغ النصاب أي نصاب الزكاة ومل تؤد زكاته                

 أن كل مال جمموع يفـضل عـن         t، بينما يرى أبو ذر الغفاري        ةوهو مذهب مجهور الصحاب   
  .)4(احلاجة هو كرت وتشمله آية الوعيد

والواقع أن الرأي الذي اجتمع عليه مجهور الصحابة ومن بعدهم مجهور الفقهاء أقرب إىل              
ت ، إذ لو كان كل ما فضل عن احلاجة يعد كرتًا يستحق صاحبه العذاب الشديد ملا كان                 الصواب

هناك حاجة لوجوب الزكاة وحتديد نصاا ومقدارها ولكان املطلوب هو إخراج مجيع ما فـضل               

                                         
 -هــ  1405،  ، القـاهرة  ، دار التوزيع والنـشر اإلسـالمية   1:  ، ط ميعوامل اإلنتاج يف االقتصاد اإلسال:  اجلميعي الدموهي  محزة  -)1(

  .  302:  م ص1985
، ذو القعـدة     37:  ، العدد  ، جملة البنوك اإلسالمية    ) بتصرف ) ( املال واألسواق يف إطار الفكر اإلسالمي      : ( شوقي إمساعيل شحاتة  . د  -)2(

  . 47:  ، ص  م1984 أغسطس - هـ 1404
  . 35،  34:  ، آية التوبةسورة   -)3(
ـ  1407،   ، اإلسـكندرية   ، دار اجلامعات املصرية    النقود واملصارف يف النظام اإلسالمي    :  عوف حممد الكفراوي  . د  -)4( ،  58:  ، ص   هـ

59  .  
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،  ، وقد وجِد من الصحابة الكرام من كان ذا مال ومل يصف أحد ذلـك باالكتنـاز                 عن احلاجة 
  م كانوا يؤدتمع يف املال عنـد         ، وخيرجون بقية احلقوق حيث ال      ون الزكاة ألاهللا وا يقف حق

، بل يتعدى ذلك إىل الصدقة على الفقراء ن وإعانة احملتاج واإلنفاق يف سـبيل اهللا                 خراج الزكاة إ
  .ومشاريع اخلري

،  يشاء من األموال بعد إخراج احلقوق املذكورة       وإذا مسح اإلسالم لإلنسان بأن يدخر ما      
د على اقتطاع جـزء مـن   فإنه ينظر إىل االدخار نظرة أخرى غري النظرة الرأمسالية اليت تشجع الفر 

، فاإلسالم يرى بأن االدخار      دخله الفائض ووضعه يف املصارف وجيازى على ذلك بفائدة سنوية         
السليم هو اقتطاع جزء من الدخل ووضعه ثانية يف جمال احلركة االقتصادية املنتجة لزيادة حجـم                

  .رأس املال واإلنتاج يف اتمع وبالتايل ينتفع اجلميع ذا املال
وأساس النظرية االقتصادية يف     «:  يف هذا الصدد يقول الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي        و

  .)1( » أعط املال لغريك ليهيئ لنفسه الفرص الطيبة يف احلياة مثّ استرده منه:  اإلسالم
  : ولذلك ميكن استنتاج احلكمة من حترمي االكتناز فيما يلي

خار وقد رأينا مفهوم االدخار الصحيح يف اإلسـالم ودوره يف           يؤدي االكتناز إىل إلغاء منفعة االد      -1
  .تنمية اتمع

، ومثنها هو سـعر   إنّ حبس األموال عن التداول يؤدي إىل ندرا يف السوق وبالتايل يصبح هلا مثنا           -2
  .الفائدة أي الربا احملرم يف اإلسالم

ع املختلفة بقدر هذه األموال املكترتَة مما يؤدي إنّ اكتناز األموال يعين عدم القدرة على إنشاء املشاري -3
  .إىل تعطيل عملية التنمية وظهور البطالة وما يصاحبها من فقر واحنراف

4-               ا إىل عدم إخراج الزكاة وهي حـقإن عدم إنفاق املال يف سبيل اهللا ويف مشاريع اخلري يؤدي حتم
  .الفقراء الذي فرضه اهللا يف أموال األغنياء

ن االستفادة يف حماربة االكتناز يف اتمعات اإلسالمية مبا طبق يف إحدى مـدن              هذا وميك 
لغى مجيع النقود املعدنيـة     ، وتتلخص الفكرة يف أن ت      النمسا وهي جتربة القت جناحا منقطع النظري      

ة دنيا  ختار فئ ت (، وتفرض ضريبة على مجيع النقود الورقية         إالّ النقود املساعدة ذات القيم الصغرية     
طبـع  ، وي  سنويا %12ومقدار هذه الضريبة هو )  دج عندنا مثالً إىل أكثر من ذلك 100كفئة 

                                         
  .  60 : ، ص  م1982،  ، بريوت ، دار الكتاب اللبناين اإلسالم ونظريته االقتصادية:  حممد عبد املنعم خفاجي. د  -)1(
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، وجيرب حامل الورقة على إلصاق ورقة الـضريبة يف           ثين عشر مربعا مرقوما   اعلى كلّ ورقة نقدية     
 ورقة نقدية   ، وكل  ، وتسحب الورقة من التداول يف آخر كل عام         املربع املرقوم يف أول كل شهر     

، وهكذا   تقبل يف التداول   حتتوي على كوبونات ضريبية بعدد الشهور املاضية ال        يف وسط السنة ال   
  .)1(يدفع هذه الضريبة حياول كل شخص التخلّص من هذه الورقة يف أقرب وقت ممكن حىت ال

  : تقدم تكون لألفراد يف أمواهلم ثالث خيارات وبناًء على ما
  .اهلم بأنفسهم ويتحملون الضريبةأن يستثمروا أمو -1
ـُعفى املودع من الضريبة -2   .أن يسلّم األفراد أمواهلم إىل البنك لتوظيفها مع ودائع االستـثمار وي
، وإذا رأت البنوك  أن يسلِّم األفراد أمواهلم إىل البنك كودائع جارية حلفظها ويتحمل األفراد الضريبة -3

، ألنّ من املعلوم أن البنوك تـستثمر         ن املودعني فيكون ذلك جذبا هلم     أن تتحمل هذه الضريبة نيابة ع     
  .أيضا جزًءا من الودائع اجلارية بعد أن تترك نسبة منها كاحتياطي

  : استـثمار املال يف الطيبات واالبتعاد عن احملرمات -2-1-3

ـ                زام إنّ من أهم الضوابط الـيت وضعها اإلسالم إلنفــاق املـال أو اكتـسـابه االلت
ويحلُّ لَهم الطَّـيــبات ويحـرم      {:  ، قال تعاىل   بالطيـبات واالبتعاد عن اخلبائث واحملرمات    

  .)2( }علَيهِم الْخبآئثَ

،  كان فيه منفعة لإلنسان وإن اختلفت ضـرورا        ويرى الفقهاء بأنّ الطيبات هي كل ما      
، ويرون أنّ من واجـب املـسلم أن          لضرورةلذلك فهم يصنفون حاجات اإلنسان حسب هذه ا       

تكاليف  «:  ، يقول اإلمام الشاطيب يف هذا الشأن       يستثمر أمواله حسب األولوية يف هذا الترتيب      
:  ، أحـدها  ، وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام  الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف هذا اخللق       

  .أن تكون حتسينية:  الثالث، و أن تكون حاجية:  ، والثاين أن تكون ضرورية

ـَّها الَ بد منها يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيث إذا فقدت مل                 فَأَما الضرورية فمعناها أَن
جتر مصاحل الدنيا علَى استقامة، بل علَى فساد وارج وفوت حياة، ويف األخرى فـوت النجـاة                 

  .»...والنعيم، والرجوع باخلسران املبني
                                         

 -هــ  1405،  ، القـاهرة  ، مـجمع البحوث اإلسالمية باألزهر األعـمال الـمصـرفية واإلسالم:  مصطفى عبد اهللا الـهمـشري     -)1(
  .  149،  148:  ، ص  م1985

  . 157:  ، آية سورة األعراف  -)2(
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ثُم يضيف  . الدين والنفس والنسل واملال والعقل    : اخلمسة اليت جيب حفظها هي    والكليات  
  : قائالً

وأما اجلاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب              «
كإباحة الصيد والتمتـع     «:  ويضرب لذلك أمثلة  . » إىل احلرج واملشقّة الالّحقة بفوت املطلوب     

  .» لطيبات مما هو حالل مأكالً ومشرباً وملبساً ومسكناً ومركباً وما أشبه ذلكبا
وأما التحسينات فمعناها األخذ مبا يليق من حماسن العادات وجتنب األحوال املدنـسات              «

كالطهارة وأخذ الزينة يف العبـادات       «:  ويضرب لذلك أمثلة  .   » اليت تأنفها العقول الراجحات   
الكإل يف املعامالت واملنع من قتـل        والشرب يف العادات واملنع من بيع فضل املاء و        وآداب األكل   

وقليل األمثلة يدل على ما سواها مما هو يف     «:  مث يقول ...  » النساء والصبيان والرهبان يف اجلهاد    
  .)1( » معناها

  : ويفهم من هذا احلديث أنّ
لدين والدنيا وال تستقيم حياة الناس بدوا وإالّ اختلّ         هي ما ال بد منه لقيام مصاحل ا       :  الضروريات -

  .نظام حيام
هي ما حيتاجه الناس للتوسعة والتيسري ورفع املشقّة واليت يؤدي عدم إشباعها إىل الوقوع         :  احلاجيات -

  .يف الضيق واحلرج
الوفاء ا إىل اإلخالل ، وال يؤدي عدم  وهي األمور اليت جتعل احلياة أكثر يسراً وراحةً    :  التحسينات -

  .بإحدى الضروريات أو احلاجيات
أما عن اخلبائث واملـحرمات اليت ى اإلسالم عن متويلها أو االستــثمار فيهـا فهـي       
األعمال واملهن اليت جاء حترميها صرحياً بالكتاب أو السنة أو باجتهادات الفقهاء ألنّ بعضها جـاء                

 تمعات األخرى غري اإلسالمية وأهم هذه األعمـال            ر احلضارة وم  مع تطوا أفرزته من سلبيات ا
  : احملرمة

وملا فيه أيضاً من أمـراض      ،  ملا فيه من ضياع األنساب وهدم لقيم الشرف والفضيلة          :  البِـغاء -
  .تفتك باتمعات

  . املذكور آنفاًوذلك ألنّ هذه احلرف تؤدي غالباً إىل الزنا والبغاء:  الـرقص وفنون اخلالعة -

                                         
  . وما بعدها324: ، ص2 م، ج1996-ـه1416،  ، بريوت املوافقات يف أصول الشريعة، دار املعرفة:  الشاطيب   -)1(
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ملا يؤدي إليه ذلك من الشرك بـاهللا وهـدم          :  صنـاعة التماثيل وحنوها من األصنام والصلبان      -
  .لعقيدة املسلم

وذلك ملا فيها من إضرار بالنفس والعقل واملال        :  صنـاعة املسكّرات واملخدرات واملفـترات    -
  .وهي من مقاصد الشريعة اليت سعت إىل حفظها

ب ما يف هذا اللحم من جـراثيم        ، وقد أثبت الطّ    ألنّ حلمها حمرم على املسلم    :  خلنازيرتربية ا  -
  .مضرة بصحة اإلنسان

، ويرى بأنها من األعمال احملرمة استناداً إىل ـي         ويضيف أحد املفكِّرين إىل هذا بيع املاء      
ـ  ، وإن كنا نرى فيه الكراهة أكثر من التحرمي      )1( عن ذلك  eالرسول   د رأينـا أنّ اإلمـام   ، وق

  .الشاطيب جعل االمتناع عن هذا العمل من التحسينات

  : لتزام باألخالق اإلسالمية يف املعامالتالا -2-1-4
يتفق أغلب املفكرين يف اإلسالم على ضرورة ارتباط النشاط االقتصادي بالقيم اخللقية اليت             

، وهو الفرق اجلوهري     لنجاح هذا النشاط   وأنها الضمان الوحيد      ، دعا إليها اإلسالم يف املعامالت    
، ويعلّق على ذلك أحد رواد الفكر االقتصادي اإلسـالمي           بني اإلسالم وغريه من النظم الوضعية     

ومعلوم أنّ االقتصاد مهما كان لونه أو مذهبه ومهما كانت النظريات اليت حتاك حولـه             «:  بقوله
العمل واملال حبكم التسلـسل التـارخيي       :  و فلنقل ، أ  املال والعمل :  إنما يقوم على دعامتني مها    

، وذلك   ، فإنّ اإلسالم واإلسالم وحده يربط ما بني هاتني الدعامتني وبني القيم األخالقية             لألمور
ع دون أن ينقلب سجاناً للعمل محىت يظل املال يف حدود إطاره الطبيعي ووظيفته الصحيحة يف ات       

  .)2( » ي مالك بن نيبعلى حد تعبري املفكر اجلزائر
وال ميكننا يف هذا الصدد أن نشري إىل كل هذه القيم واألخالق اليت حثّ عليها اإلسالم أو                 

، ولكن سوف نشري إىل أمهّها واليت هلا ارتباط مباشر باحليـاة االقتـصادية               املنهيات اليت زجرها  
  : للمسلم ومنها

اجر الصدوق األمني مع النبيـئني والـصديقني        الت «:  eقال رسول   :  التحلّي بالصدق واألمانة   -

                                         
  .  227:  صم ، 1989هـ 1409 مكتبة وهبة ، القاهرة ، ، 2ط،  نظم حماسبية يف اإلسالم:  حممد كمال عطية  -)1(
  .  40:  ، ص ) بدون دار النشر وال تاريخ (،  املدخل إىل النظرية االقتصادية يف اإلسالم:  أمحد النجار.  د  -)2(
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  .)1( » والشهداء
واالحتكار هو منع الشيء وحبسه ليقلّ بني الناس فيغلو سـعره ويـصيبهم     :  التخلّي عن االحتكار   -

     .)2(، وقد ى اإلسالم عن االحتكار ملا فيه من اجلشع والطمع والتضييق على الناس بذلك الضرر
:  e، نذكر منـها قولـه    ار يف العديد من األحاديث النبوية الشريفةوجاء النهي عن االحتك    

من دخل يف شيٍء من أسعار املسلمني ليغليه كان حقاً على اهللا أن يعقده بعظـم مـن نـارٍ يـوم                  «
    . )3( » القيامة

 ، وهـو رأي الـشافعي      ويرى فريق من الفقهاء أنّ االحتكار ال يكون إالّ يف الطعام ألنه قوت الناس               
، بينما يرى فريق آخر أنّ االحتكار يكون يف أي سلعة أصبح سعرها أكرب من قيمتـها                  وأمحد رضي اهللا عنهما   

  .)4(»كلّ ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار وإن كان ذهيا أو ثيابا«:  ، يقول أبو يوسف بسبب حبسها
د املال فذلك شح وتقتري وأالّ يسرف حيث جيب على املسلم أالّ يبالغ يف اقتصا:  االعتدال يف اإلنفاق -

، قال تعاىل يف وصف      ، بل جيب عليه االعتدال بينهما      يف إنفاقه فذلك ترف وتبذير وكالمها منهي عنه       
  .)5( } لك قَوامااوالذين إِذَآ أَنفَقُواْ لَم يسرِفُواْ ولَم يقْترواْ وكَانَ بين ذَ {:  املؤمنني

وهو استعمال احليلة واخلداع يف البيع أو غريه من املعامالت املالية قصد حتقيق مكاسـب               :  الغشاالبتعاد عن    -
  .)6(» من غشنا فليس منا «:  eقال .  مادية أو معنوية

وهذا خاصة بالنسبة للتجار أو حىت يف التعامل بني عامة          :  عدم مزاولة البيوع املنهي عنها يف اإلسالم       -
ي عنها نظرا ملا تفضي إليه      ث بين اإلسالم أنواعا من البيوع أو املبادالت اليت جيب التخلّ          ، حي  املسلمني

  : ، وأهم هذه البيوع من نزاعٍ أو ظلم ألحد الطرفني
، وإن كـان الفقهـاء       عقد البيع على شيء جمهول    والغرر يعين اجلهالة أي أن ي     :  بـيـع الغـرر  *

، وبيع املضامني    املبيع فيها إما معدوما كبيع الثّمر قبل بدو صالحه        يدخلون يف الغرر عدة صور يكون       
، وإما غري مقدور على تسليمه كالطري يف اهلواء والسمك           ) بيع اجلنني يف بطن أمه خاصة يف احليوان        (

                                         
  .  ي واحلاكمرواه الترمذ  -)1(
، ذو القعـدة   8:   الـسنة - 11:  ، العـدد   ، جملة منار اإلسالم    ) االحتكار صوره وآثاره وعالج اإلسالم له      : ( حممد عبد احلكيم زعري     -)2(

  .  34:  ، ص م1983 أغسطس -هـ 1408
  . رواه مسلم والترمذي وأبو داود  -)3(
  .  32: ، ص  م1986 - هـ 1406،  ، القاهرة ، مكتبة وهبة 1:  ، ط الثروة يف اإلسالمعدالة توزيع :  عبد السميع املصري:  نظر أ -)4(
  . 67:  ، آية سورة الفرقان  -)5(
  .  رواه مسلم  -)6(
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 ، )1( » تبع ما ليس عندك ال «:   حلكيم بن حزامe، أو بيع شيء قبل قبضه فقد قال الرسول  يف املاء
  .يعلم جنسه ونوعه ومقداره ، وهو ال بعتك ما يف بييت:  وإما جمهوالً كأن يقول إنسان آلخر

يريد الشراء خداعا للمـشتري األصـلي    وهو أن يزيد الشخص يف الثمن وهو ال       :  بيع النجش  *
  .لكي يضره بدفع الثمن املرتفع أو لكي ينفع البائع بقبضه

أن يبيع الرجل السلعة آلخر بثمن وخالل فترة اخليار يأيت مشتر آخر         وهو  :  بيع الرجل على بيع أخيه    * 
، وقد جاء النهي عن هذا البيع ملا قد يؤدي إليه مـن      ليعرض على البائع سعرا أعلى للسلعة فيبيعه إياها       

  .شحناء وهدم للثقة بني املتعاقدين
*   بالكالئ ين أو بيع الغائب        :  بيع الكالئين بالدبالغائبوهو بيع الد   ل يف البيع قبض املبيع ، حيث يؤج

، وهذا من شأنه أن يسبب اخلالف إذا مل يقدر البائع على تسليم املبيع أو املشتري علـى         وقبض الثمن 
  .، فكان الواجب هو قبض أحدها تسليم الثمن

 سلعة إىل آخر ، وصورته أن يبيع الرجل   وهو مشتق من العني أي السلعة     )  بكسر العني  : ( بيع العينة  *
، وقد منع مجهور الفقهاء هذا البيع ملا فيه مـن   ، مث يشتريها منه حاالً ونقدا بثمن أقل نسيئة أو باألجل 

  .حتايل واضح ألخذ الربا

  : االلتزام بقاعدة الغنم بالغرم أو اخلراج بالضمان -2-2
األجـر   هناك فرق جـوهري بـني        إذ وهذه القاعدة تنطبق خاصة على استحقاق الربح      

، أما الـربح فيعتمـد علـى         ، فاألجر هو بيع للمنفعة ويستحق مبجرد تقدمي هذه املنفعة          والربح
فإذا دخل عنصر من عناصر اإلنتاج إىل العملية اإلنتاجية على أساس املشاركة يف الربح              .  املخاطرة

ث من نتائج سلبية    ، فعليه أن يقبل املخاطرة أي أن يضمن ما قد حيد           الناتج ال على أساس األجرة    
، وهذا هو معىن الغنم بالغرم أي املـشاركة    قويتحملها مقابل استحقاقه لنصيب من الربح إذا حتقّ       

، وهذا هو معىن  ال لتحمل الغرم أو اخلسارة إذا حدثت  يف أخذ الغنم إذا حصل البد أن يكون مقابِ        
  .)2( » اخلراج بالضمان «:  احلديث الشريف

                                         
  .  رواه أبو داود  -)1(
  .  رواه أمحد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه  -)2(
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  :  لصاحبهستمرار امللك ا-2-3
نتاجية يف االقتصاد اإلسالمي يقتضي استمرار امللكية لصاحبها حىت ولـو           إإن متويل عملية    

يضعه الشركاء من أموال يبقى ملكًا هلـم     ، ففي الشركات جند أنّ ما      تغريت أوصاف هذه امللكية   
 شركة العنان أو أي قدم رأس املال ومل يقدم العمل كما يف  (حىت لو كان أحد الشركاء غري عامل        

،  فإن ملكيته سوف تستمر ولو كانت حصة شائعة من جمموع أموال الشركة           )  يف صيغة املضاربة  
  .ورغم تغير صفة ذلك املال من نقود إىل عروض يف أغلب األحيان

  : )1(وقد ترتب على مبدأ استمرار امللك هذا يف نظر الفقهاء نتيجتني هامتني مها
يقدم عمالً يف شـركة العنـان كالمهـا          اربة وكذلك الشريك الذي ال     إن رب املال يف املض     -1

 بـسبب  -إذا ظهر  -، ألن نصيبه يف الربح يبقى قائما  يستحق الـربح بسبب استمرار الـملك  
  .استمرار ملكـه لرأس املال كله أو جلزء منه

وحده لرأس املال ، لذلك جيب أن يتحملها املالك    إن اخلسارة إذا وقعت فهي نقصان يف امللك        -2
يقع أي شيء منها     ، ففي املضاربة فإن الذي يتحمل اخلسارة هو رب املال وحده وال            أو جلزٍء منه  

، وكذلك يف شركة العنان فإن اخلسارة توزع حـسب حـصص             على الشريك املضارب بعمله   
ن أي اعتبار ملدى    ، ودو  الشركاء يف رأس املال بغض النظر عما اتفقوا عليه يف كيفية توزيع الربح            

 هذا املبدأ هو الذي يقصده املفكّر اإلسالمي حممد بـاقر           ، ولعلّ  مسامهة أحد الشركاء يف اإلدارة    
بعد اإلنتاج إمنا متنح اإلنسان العامل كلّ الثروة    إن النظرية اإلسالمية لتوزيع ما     «:  الصدر إذ يقول  

لعامل يف عملية اإلنتاج ثروة طبيعية ال ميلكها فرد اليت أنتجها إذا كانت املادة األساسية اليت مارسها ا
أما إذا كانت املادة األساسية ، ...  ، كاخلشب من الغابة والسمك من البحر والطيور من اجلو آخر

اليت مارسها اإلنسان يف عملية اإلنتاج ملكًا أو حقًا لفرد آخر نتيجة ألحد األسـس املعروفـة يف                  
ل اإلنتاج فهذا يعين أن املادة قد متّ متلّكها أو االختصاص ا يف توزيـع               قب النظرية العامة لتوزيع ما   

  .)2( » جمال ملنحها على أساس اإلنتاج اجلديد لإلنسان العامل ، فال سابق
 يف   جنده غري أن هناك استثناء من مبدأ استمرار امللك لصاحبه يف التمويل اإلسالمي وهو ما             

، ألن ذلك جـاء      نسان العامل جزًءا من األرض بسبب إعمارها      صيغة املغارسة اليت ميتلك فيها اإل     
  .، وألنه جاء مطابقًا لعرف الناس يف بعض البالد اإلسالمية كنوع من األجرة وباختيار الطرفني

                                         
، حبث مقدم إىل ملتقـى الفكـر         إلسالمية يف منو الفكر املايل واملصريف املعاصر يف اإلسالم        دور فقه الشركات بالشريعة ا    :  منذر قحف . د  -)1(

  .   م1990 - هـ 1411،  ، اجلزائر ) االقتصاد اإلسالمي وحتقيق التنمية الشاملة (اإلسالمي الرابع والعشرون 
  .  593،  592:  ، ص  م1986 - هـ 1401،  وت، بري ، دار التعارف للمطبوعات 14:  ، ط اقتصادنا:  حممد باقر الصدر  -)2(
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  :ارتباط التمويل باجلانب املادي لالقتصاد  -2-4
 ثيقًا باجلانب املادي   ا و ظ يف صيغ التمويل اإلسالمية جيد أن التمويل يرتبط ارتباطً         إن املالح

  .لالقتصاد أو باإلنتاج احلقيقي الذي يضيف شيئًا جديدا إىل اتمع
           قدة املستفيد ويم على أسـاس    فإذا كان التمويل الربوي يف أغلب احلاالت يعتمد على ذم

م على أساس مشروع استـثماري معـين متّـت         ، فإن التمويل اإلسالمي يقد     قدرته على السداد  
،   يشمل معرفة الغرض منه وكيفيـة اسـتخدامه  ه، أي أن ته ودراسة جدواه ونتائجه املتوقعة   دراس

، ومصدر هذا السداد إن كان من املشروع نفسه أو           ومدته لتفادي خطر عدم القدرة على السداد      
بني ، مث أخريا حتديد املبلغ املطلوب وإنشاء العالقة التمويلية           من موارد أخرى وطريقة هذا السداد     

  .املتعاقدين
يشترط أن يكون التمويل مرتبطًا بعملية إنتاجية حقيقية،  بينما جند أنه يف التمويل الربوي ال  

           يف  )*(ه ألغراض املضاربة  لذلك جند أنّ الكثري من عمليات التمويل اليت تقدمها البنوك التقليدية توج 
 هذه العمليات عبارة عـن عقـود        ، ويف أغلب األحيان تكون     بورصات السلع أو األوراق املالية    

  .ومهية فيها الكثري من الغرر ألا ال تتعلّق بعمليات إنتاجية حقيقية
ورمبا يدخل يف هذا املبدأ أيضاً ما أشرنا إليه سابقاً من ضرورة احتكار الدولة إلصدار مجيع          

ي قابلها ودائع حقيقية تؤد، ألنّ البنوك التقليدية مبا تعمد إليه من خلق للنقود اليت ال ت       أنواع النقود 
  .إىل عدم االستقرار االقتصادي للمجتمع

 خاصة  -ويترتب على االلتزام ذا املبدأ يف التمويل اإلسالمي نتيجة هامة وهي أنّ العائد              
،   والذي يتحصل عليه املمول يرتبط ارتباطاً أصلياً بنتيجة املشروع الذي متّ متويله            -إذا كان رحباً    

  . )1( التمويل وال بذمة املستفيد من هذا التمويلوليس مبقدار
  :اخلامتة 

وظيفة اجتماعية ذات أبعاد واسعة      للمال يف اإلسالم  لقد تبين لنا من خالل هذا البحث أن         
عترب وسيلة إىل احلياة الكرمية لإلنسان يف الدنيا وسبباً لفـوزه         فهو ي .  إىل جانب وظيفته االقتصادية   

و إذا كان هـذا     .  لذلك وضع اإلسالم ضوابط لكسبه وإنفاقه     .   ذاته يف حد ، ال غاية     يف اآلخرة 
فقد وضع اإلسالم مبادئ    )  باملفهوم االقتصادي ( الكسب واإلنفاق يدخل يف إطار عملية التمويل        

                                         
  . تعين الشراء عند اخنفاض الثمن والبيع عند ارتفاعه قصد حتقيق الربح) باملفهوم االقتصادي(املضاربة هنا   -)*(

ث مقدم إىل ملتقى الفكـر     ، حب  دور فقه الشركات بالشريعة اإلسالمية يف منو الفكر املايل واملصريف املعاصـر يف اإلسالم            :  منذر قحف .  د  -)1(
  .  م1990-هـ 1411،  ، اجلزائر ) االقتصاد اإلسالمي وحتقيق التنمية الشاملة (اإلسالمي الرابع والعشرون 
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عامة حتكم هذا التمويل ، و اليت يتعين على البنوك اإلسالمية احترامها يف مجيع تعامالا باعتبارها                
     .صادر اهلامة للتمويل يف النظام االقتصادي اإلسالميأحد امل

كما تبين لنا أيضاً من خالل هذا البحث أن التمويل يف النظام االقتصادي اإلسالمي خيتلف عنه 
لتمويل يف  أن أهم اختالف يتمثل يف كون االّيف النظام الوضعي يف العديد من املبادئ واألحكام ، إ

 أن يكون مرتبطاُ باجلانب املادي لالقتصاد أو متعلقاً بعملية إنتاجية هيشترط في ال االقتصاد التقليدي
، بينما يشترط ذلك  ، لذلك ميكن أن تنفصل السوق املالية عن السوق املادية للسلع واخلدمات حقيقية

تلك امليزة ، وبسبب  اليت حتكم عملياته التمويليةاألساسية يف االقتصاد اإلسالمي ويعترب أحد املبادئ 
كانت العقود والعمليات االقتصادية يف النظام الوضعي وخاصة منه الرأمسايل كثرياً ما يشوا الغرر 

  ..والقمار ، وهو ما أدى كثرياً إىل حدوث األزمات و االيارات
  :مراجع البحث 

  :الكتب 
ة والنشر ، بريوت،  دار بريوت للطباع-دار صادر للطباعة والنشر،  لسان العرب:  بن منظور ا -1

   .م1956هـ 1375
  . م1996-هـ1416،  ، بريوت املوافقات يف أصول الشريعة، دار املعرفة:  الشاطيب -2
  ).  بدون دار النشر وال تاريخ (،  املدخل إىل النظرية االقتصادية يف اإلسالم:  أمحد النجار.  د -3
  .هـ1344،  سينية ، القاهرة ، املطبعة احل2ط،  القاموس احمليط:  الفريوز آباذي -4
   . م1991،  ، اجلزائر ، موفم للنشر اد رضا:  ، ترمجة النظرية العامة يف االقتصاد:  جون مينر كيرت -5
، دار التوزيـع     1:  ، ط  عوامل اإلنتاج يف االقتصاد اإلسـالمي     :  اجلميعي الدموهي  محزة -6

  .م1985هـ 1405،  ، القاهرة والنشر اإلسالمية
، دار   3:  ، ط  تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية      :  سامي حسن محود  . د -7

  .م1991 هـ1411،  ، القاهرة التراث
، دار النهـضة     البديل اإلسالمي للفوائد املصرفية الربوية    :  عاشور عبد اجلواد عبد احلميد    . د -8

  .م1990،  مصر/ ، بين سويف  العربية
،  ، القـاهرة   ، مكتبة وهبة   1:  ، ط  عدالة توزيع الثروة يف اإلسالم    :  صريعبد السميع امل   -9

   .م1986هـ 1406
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،  ، دار اجلامعات املصرية    النقود واملصارف يف النظام اإلسالمي    :  عوف حممد الكفراوي  . د -10
   . هـ1407،  اإلسكندرية

 ،  3، ط  نوك يف النظـام اإلسـالمي     النقود والب : البنوك اإلسالمية : عوف حممود الكفراوي   -11      
 .م1998مصر، /مركز اإلسكندرية للكتاب،  اإلسكندرية

، توزيع   ، ديب   نشر دار القلم   1:  ، ط  سالمإلالنظرية االقتصادية يف ا   :  فكري أمحد نعمان   -12
   .م1985  هـ1405،  ، بريوت املكتب اإلسالمي

،  ، بـريوت  تعـارف للمطبوعـات   ، دار ال   14:  ، ط  اقتـصادنا :  حممد باقر الـصدر    -13
   .م1986هـ 1401

،  ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر     1:  ، ط  القاموس االقتصادي :  حممد بشري علية  . د -14
  .م1985،  بريوت

  .م1990،  ، اجلزائر ، املؤسسة الوطنية للكتاب البنوك اإلسالمية:  حممد بوجالل. د -15
،  ، بريوت  ، دار الكتاب اللبناين    إلسالم ونظريته االقتصادية  ا:  حممد عبد املنعم خفاجي   . د -16

  .م1982
 هـ 1409القاهرة، ،  مكتبة وهبة، 2: ط ،  نظم حماسبية يف اإلسالم:  حممد كمال عطية -17

   .م1989
  ، جممـع البحـوث اإلسـالمية       األعمال املصرفية واإلسالم  :  مصطفى عبد اهللا اهلمشري    -18

   .م1985هـ 1405،  ، القاهرة باألزهر
19- Stéphanie PARIGI : Des banques islamiques argent et religion , Edition 
Ramsay , Paris, 1989.  

الت ا:  
  .66:  العدد، ) إصدار بنك ديب اإلسالمي ( ،  جملة االقتصاد اإلسالمي -1
: عـداد   ، األ ) القـاهرة   / ية  إصدار اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالم    ( ،   جملة البنوك اإلسالمية   -2

37،47.   
، ) اإلمـارات / إصدار وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقـاف        ( ،   جملة منار اإلسالم   -3

   .8:   السنة- 11:  العدد
  :احملاضرات املقدمة إىل امللتقيات 
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 املعاصر يف   دور فقه الشركات بالشريعة اإلسالمية يف منو الفكر املايل واملصريف         :  منذر قحف .  د -
االقتصاد اإلسالمي وحتقيـق     (، حبث مقدم إىل ملتقى الفكر اإلسالمي الرابع والعشرون           اإلسالم

  .م1990 هـ  1411،  ، اجلزائر ) التنمية الشاملة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


