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 الدكتورة دليلة شايب
 مادة: دراسة أقضية املعامالت املالية يف اجملامع الفقهية

 كلية الشريعة واالقتصاد                                 ختصص: معامالت مالية معاصرة                               
  قسم الفقه واألصول                                            سنة أوىل ماسرت                                                  

 متهيد: 
ن شريعة اإلسالم خامتة الشرائع اإلهلية كلها؛ وهي صاحلة لكل زمان ومكان، فهي متتاز بقدرهتا على تنظيم حياة إ        

 الناس، واستيعاب احلوادث املتجددة، وذلك إباتحة الفرصة لالجتهاد وتنظيمها له.
ويواكب تقدم الدنيا، فيقدم احلكم الشرعي فاالجتهاد له يف اإلسالم املكانة العالية، واملنزلة الرفيعة، ألنه حيل املشكالت،  

 .  لكل ما يستجد من قضااي
ثه الثورة واألمة حتتاج إىل االجتهاد يف هذا العصر أكثر من غريه، لكثرة املستجدات يف عامل الناس اليوم، وما حتد        

العلماء أتثر إما: هبوى سلطان فصار ورمبا ضعفت الثقة ابالجتهادات الفردية نوعا ما، ألن بعض  ،  الصناعية والتكنولوجية
يفيت مبا ميلى عليه، وبعضهم أتثر ابحلضارة الغربية فأراد أن يطوع اإلسالم لرغباهتا، وبعضهم فهم يسر اإلسالم فهما ال 

يتناسب مع روح الشريعة اإلسالمية وأصوهلا، فصارت الفتوى دائما عنده: اإلابحة واجلواز، حىت صران نرى العجب 
 .  ن غرائب الفتوى اليت يستحي أن يقول هبا طالب علم فضال عن عاملالعجاب م

اس ويقل ابحلالل واحلرام دون أن يكون عنده العلم وصار العديد ممن يتصدر الفضائيات ممن ليس أهال لإلفتاء يفيت الن        
الذين حيملون مهوم األمة، ويرفعون   األمة اإلسالمية اليوم، هي أحوج ما تكون، إىل اجتماع العلماء الثقات،، و الكايف لذلك

يف الوقت الذي سهل فيه اجتماع العلماء، ، راية اإلسالم، وينادون بوحدة األمة، وعودة الدين ليكون هو احلكم بني الناس
 وذلك ملا فتح هللا به على العباد من سهولة االتصاالت واملواصالت.

وكان ،  اء، تنادي إبنشاء اجملامع الفقهية، وتدعوا للفتوى اجلماعيةيف ظل هذا الركام جاءت الدعوات ترتى من العلم      
على رأس هؤالء العلماء الذين اندوا بذلك، الشيخ العالمة مصطفى الزرقا رمحه هللا تعاىل، حيث قدم اقرتاحا بذلك يف 

أتسيس جممع للفقه هـ، يدعو فيه إىل  1384اجتماع مؤمتر رابطة العامل اإلسالمي، الذي عقد يف مكة املكرمة، عام
 اإلسالمي، يضم أشهر علماء العامل اإلسالمي، ممن مجعوا بني العلم الشرعي، وصالح السرية والتقوى.

كما ويضم إىل جانب هؤالء العلماء، علماء موثوق هبم يف دينهم من خمتلف االختصاصات الالزمة يف كافة اجملاالت، 
     .اخلرباء، يعتمد الفقهاء رأيهم يف االختصاصات الفنيةوذلك حىت تتم االستعانة هبم، ليكونوا مبثابة  

 وهذه اجملامع حسب الرتتيب الزمين لتأسيسها هي:
: جممع البحوث اإلسالمية ابألزهراألول  
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م صدر يف مصر قانون بشأن تنظيم األزهر، وإنشاء هيئات اتبعة له، ومن بني هذه اهليئات  1961هـ،  1381يف عام  
 إنشاء جممع  فقهي، للفتاوى واألحباث اإلسالمية والعلمية1   .

وهو عبارة عن اهليئة العليا للبحوث اإلسالمية الذي يقوم بدراسة كل ما يتصل هبذه البحوث، ويهتم بكل ما يستجد من 
اإلسالمية.الفقهية، أو ما يتعلق أبمور الدعوة    مشكالت، سواء كانت هذه املشكالت تتعلق ابلعقيدة، أو ابألمور  

ويتألف   من مخسني عضوا من كبار علماء اإلسالم، ميثلون مجيع املذاهب اإلسالمية، ويكون من بينهم عدد ال يزيد على 
 العشرين من غري مواطين مصر.

 وكان أول أمني عام للمجمع الدكتور حممود حب هللا، ويرأس جملس اجملمع شيخ األزهر2   .
اجملمعاثنيا: هيئات وأجهزة وإدارات    
 يتكون اجملمع من اهليئات التالية:

 ، وويتألف من الرئيس، واألعضاء املتفرغني، وغري املتفرغني من مواطين مصر، واألمني العام للمجمع ـ جملس اجملمع:  1
من بني أعضائه جلاان أساسية ختتص كل منها جبانب من البحوث، مثل: جلنة حبوث القرآن، جلنة حبوث  اجملمع   يؤلف

جلنة البحوث الفقهية، جلنة العقيدة والفلسفة، جلنة التعريف ابإلسالم، جلنة القدس واألقليات اإلسالمية.  السنة،  
: ويتألف من كل أعضاء اجملمع، حبيث جيتمع اجملمع مرة يف كل شهر على األقل، وال يكون اجتماعه ـ مؤمتر اجملمع2

املؤمتر   كل سنة، للنظر يف جدول أعمال السنة، وجيوز أن يدعىصحيحا إال حبضور أكثرية أعضائه.وجيتمع املؤمتر مرة يف  
ويكون اجتماع املؤمتر صحيحا يف احلالتني األزهر،  إىل اجتماع غري عادي إذا اقتضت الظروف ذلك بناء على اقرتاح شيخ

 حبضور أكثرية أعضائه،بشرط أن يكون بينهم ربع األعضاء غري املواطنني على األقل.
ويرأسها األمني العام للمجمع، وتتألف ابإلضافة إىل األمني العام، أمني مساعد أو أكثر، وعدد ـ األمانة العامة الدائمة: 3

.من املوظفني.ووظيفتها إدارة األمور الفنية واإلدارية للمجمع، ومباشرة تنفيذ القرارات  
شر والرتمجة والعالقات اإلسالمية من البعوث والدعاة، وختتص بكل ما يتصل ابلنـ إدارة الثقافة والبعوث اإلسالمية:  4

 واستقبال طالب املنح.وهي أيضا خمتصة بنشر حبوث اجملمع ودراساته، وجتميع ما يلزمه من البياانت هلذه الدراسات.
عن فتح وختتص ابحلياة املعيشية للطالب الوافدين للدراسة يف األزهر، وهي مسؤولة أيضا ـ هيئة البعوث اإلسالمية:  5

معاهد أزهرية خارجية، وذلك الستيعاب أكرب عدد ممكن من الطالب الذين يرغبون يف الدراسة يف األزهر، والذي بدوره ال 
 يستطيع استيعاهبم وحتمل نفقاهتم املادية يف داخل مصر.

 

  1-  غامن غالب غامن،  اجملامع الفقهية وأثرها يف االجتهاد املعاصر والتطلعات جملمع فقهي منشود ، دط، دت، ص3.
  http://ar.wikipedia.org/wiki  -2موقع الموسوعة الحرة على االنترنت، 
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الشريف، وكذلك   حيث تتوىل هذه اإلدارة اإلشراف على طبع املصحفـ اإلدارة العامة للبحوث والتأليف والرتمجة:  6
تتوىل فحص   إصدار تصاريح طبع وتداول املصحف لدور النشر املختلفة بعد التأكد من خلوها من األخطاء.كما 

.املؤلفات الدينية ابللغات املختلفة للتأكد من خلوها من أشياء تعارض الشريعة اإلسالمية  
لداخل واخلارج،سواء عن طريق املقابالت أو اهلاتف أو  حيث تتلقى هذه اللجنة استفتاءات اجلماهري من اـ جلنة الفتوى: 7

 املراسالت، والرد عليها.كما وتتوىل إشهار إسالم األشخاص الذين يعتنقون الدين اإلسالمي، وإعطائهم شهادات بذلك.
(  116133وتقوم على حفظ الرتاث واملخطوطات، والكتب العلمية، واليت بلغ عددها )ـ دار الكتب األزهرية:  8   

 كتااب يف خمتلف العلوم، حيث جيري حتديث دائم للمكتبة لتصبح صرحا من صروح املعرفة والعلم.
وتقوم على خدمة الرتاث، وطبع الكتب القدمية، وقد قامت فعال إبصدار وطباعة كتاب مجع ـ إدارة إحياء الرتاث:  9

وطبعها، وإصدار كتاب كل شهر.كما وتتوىل اختيار أفضل الكتب واألحباث،  ،  اجلوامع للسيوطي  
وتقوم بتنظيم دورات تدريبية لألئمة والدعاة والوعاظ من دول العامل اإلسالمي، مدة  ـ اللجنة العليا للدعوة اإلسالمية:  10

 كل دورة ثالثة أشهر، يتم من خالهلا تدريب هؤالء الدعاة على طرق وأساليب الدعوة.
اضرات يلقيها عليهم جمموعة من العلماء، حىت جيمع الداعية بني األسلوب كما ويتم من خالل هذه الدورات تنظيم حم

 احلسن والقدوة احلسنة، إىل جانب اإلملام بقضااي العصر، واملستجدات على الساحة اإلسالمية.
مواد   وهي أيضا اتبعة جملمع البحوث، وتتوىل بطبيعتها تعليم الطالب يف كافة العلوم املختلفة، منـ جامعة األزهر:  11

 علمية وأدبية وثقافية وطبية وزراعية وهندسة غري ذلك.
ويتوىل اإلشراف على كافة املعاهد األزهرية، داخل اجلمهورية املصرية، سواء كانت هذه ـ قطاع املعاهد األزهرية: 12

 املعاهد ابتدائية وإعدادية أو اثنوية أو معلمني أو غري ذلك.
شهر حاملة رسالة األزهر إىل مجاهري املسلمني يف الداخل واخلارج، ومتابعة جملرايت وتصدر يف مطلع كل  ـ جملة األزهر: 13

 األحداث اإلسالمية يف الداخل واخلارج1    .
 شروط العضوية يف اجملمع 

 اشرتط اجملمع شروطا معينة للعضوية فيه، وهذه الشروط كاآليت:
ـ أال يقل عمر عضو اجملمع عن أربعني سنة.1  
معروفا ابلورع والتقوى يف ماضيه وحاضره.ـ أن يكون  2  
ـ أن يكون حائزا ألحد املؤهالت العلمية من إحدى الكليات أو املعاهد اليت هتتم ابلدراسات اإلسالمية.3  

 

  1  -  االجتهاد اجلماعي ودور اجملامع الفقهية يف تطبيقه:  ص 3.
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ـ أن يكون له إنتاج علمي ابرز يف الدراسات اإلسالمية، أو اشتغل ابلتدريس ملادة من مواد الدراسات اإلسالمية يف كلية 4
معهد من معاهد التعليم العايل.أو    
ـ يعني بقرار من رئيس اجلمهورية بناء على عرض وزير الثقافة ابقرتاح من شيخ األزهر.5  
ـ يكون نصف أعضاء اجملمع على األقل متفرغني لعضويته، ويبني على وجه الدقة واجبات العضو املتفرغ، والعضو غري 6

 املتفرغ.
اجملمع السابقني، ملن يؤدي لإلسالم خدمات علمية ذات أثر، ويعني بقرار من   ـ جيوز منح لقب عضو فخري ألعضاء7

وزير الثقافة بشرط موافقة أعضاء املؤمتر عليه. رئيس اجلمهورية بناء على توصية من  
 جيوز دعوة األعضاء الفخريني حلضور جلسات اجملمع، وال يتم ذلك إال مبوافقة وزير الثقافة بناء على قرار جملس كما  

 اجملمع.
تسقط عضوية اجملمع يف احلاالت التالية:ـ  8  

 أـ إذا صدر ضد العضو حكم ماس ابلشرف واألمانة.
ب ـ إذا وقع من العضو ما ال يالئم صفة العضوية، كالطعن يف اإلسالم، أو سلك سلوكا ينقص من قدره كعامل مسلم، 

يتم املصادقة عليه إال أبغلبية الثلثني من األعضاء، وبشرط ويكون سقوط العضوية يف هذه احلالة بقرار من اجملمع حبيث ال  
 موافقة وزير الثقافة.

 ج ـ إذا عجز العضو عن مباشرة أعماله ملرض وحنو ذلك.
 د ـ إذا قدم استقالته ووافق اجملمع عليها، أو ختلف عن حضور االجتماعات واعتربه اجملمع مستقيال لتخلفه.

، ألي سبب كان انتخب اجملمع العضو الذي خيلفه من بني املرشحني للعضوية، وال ـ إذا خال مكان عضو من األعضاء9
 تتم العضوية إال إذا صوت غالب األعضاء لصاحل املرشح.
 علما أبن الرتشيح ال يتم إال بتزكية اثنني من األعضاء 1   .

ات، وإزالة كل أسباب اهلجران بينهم،  لقد اتفق علماء املسلمني يف اجتماعهم األول على تسوية اخلالفإجنازات اجملمع:  
يعاً َوالَ واتفقوا على توحيد الكلمة، ونبذ الفرقة، ومراعاة اخلالفات املذهبية، وأن ميتثلوا قول هللا تعاىل )َواْعَتِصُمواْ حِبَْبِل هللِا مجَِ 

َف َبنْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواانً وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفرٍَة مِ َن النَّاِر تـََفرَُّقواْ َواذُْكُرواْ نِْعَمَت هللِا َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء فَأَلَّ 
ُ هللاُ َلُكْم آاَيتِِه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن ))آل عمران:  َها َكَذِلَك يـَُبنيِ  (103فَأَنَقذَُكم مِ نـْ  

ستعمار، خاصة اليهودي الذي حيتل فلسطني، والذي حياول دائما واتفقوا على أن أكرب عدو لألمة اإلسالمية هو اال
 التفريق بني أفراد األمة اإلسالمية.

 
  1 - المرجع السابق، ص 5. 
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كما واتفقوا على أن قضية فلسطني هي أم القضااي، فال بد من الوقوف إىل جانب القضية، وال بد من دعم الشعب 
 الفلسطيين حىت دحر االحتالل.

فيلة بزايدة عناية الشعوب ابللغة العربية، لغة القرآن.واتفق العلماء على اختاذ الوسائل الك  
كما ويقرر املؤمتر أمهية موضوع الزكاة، واستثمار املوارد املالية، وحق امللكية اخلاصة الذي يقر به اإلسالم خالفا للشيوعية 

سبيل األفراد.  إن مل يكن على سبيل احلكومات فعلىواليت كانت أفكارها رائجة يف العديد من الدول العربية،    
لقوله تعاىل )ادُْع ِإىِل َسِبيِل َربِ َك اِبحلِْْكَمِة   كما ويشدد على أمهية نشر الدعوة اإلسالمية يف مجيع أحناء الكرة األرضية امتثاال

 (.125َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن( )النحل: َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَن َضلَّ َعن    َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ 
من إجنازات اجملمع، العديد من الفتاوى الشرعية يف كافة اجملاالت كحكم التأمني، واستثمار األموال يف أنواع متعددة لك ذ ك

وأطفال األانبيب وغري ذلك، وشؤون األسرة من املعامالت، والتعامل مع البنوك الربوية، والقضااي الطبية من زراعة األعضاء  
 من زواج وطالق.

كما وميكن أن يضاف إىل إجنازات اجملمع الكتب العلمية اليت مت اإلشراف عليها من قبل اجملمع ومن مث طباعتها، وطباعة 
 العديد من البحوث اإلسالمية والعلمية يف شىت اجملاالت.

 احلمالت الدعوية يف العديد من بلدان العاملومن إجنازات اجملمع العديد من  
  اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي الثاين:  
تعريف ابجملمع ودوافع أتسيسهال  أوال:    

هو عبارة عن هيئة إسالمية علمية تضم العديد من علماء املسلمني ومفكري األمة، وقد مت أتسيس هذا اجملمع سنة 
مقرا له يف مكة املكرمة.هـ، واختذ  1398  

 وتتلخص الدوافع من أتسيس هذا اجملمع يف األمور التالية:
ـ مواكبة مجيع املستجدات على الساحة اإلسالمية، وخاصة الفقهية منها، وذلك لبيان احلكم الشرعي فيها.1  
س.ـ جماهبة التيارات الفكرية املنحرفة، وإبطال عقائدها، والتصدي هلا، وكشف أمرها للنا2  
ـ بيان عاملية اإلسالم، وأنه صاحل لكل زمان ومكان، وبيان مرونة الفقه وأنه قادر على استيعاب مجيع األمور املستجدة، 3

 وأن هلل حكما يف كل مسألة.
هـ، والذي خرج بتوصيته لدول 1383وقد جاءت فكرة إنشاء هذا اجملمع بناء على اجتماع األمانة العامة للرابطة سنة  

كرة إنشاء اجملمع لألغراض السابقة، وقد مت تداول هذه الفكرة يف اجتماع الرابطة يف العام الذي بعده.الرابطة بف  
هـ:1385ويف عام    

 مت تشكيل النواة األوىل هلذا اجملمع، واليت وكلت بدراسة مشروع اجملمع، واليت تضم جمموعة من العلماء، وهم:
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على املودودي، وحممد بن علي احلركان، وحممد الفاضل بن عاشور رمحهم هللا الشيخ ابن ابز، وأبو احلسن الندوي، وأبو األ
 مجيعا.

 ويرأس هذه اجملموعة الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت السعودية رمحه هللا.
 هـ:1393ويف عام  

يات للرابطة، رفعت هيئة العلماء لألمانة ما توصلت إليه من توصيات بشأن اجملمع، وقامت األمانة بدورها برفع هذه التوص
 واليت اختذت قرارا جديدا بتأليف جملسا جديدا للمجمع مكون من عشرة أعضاء.

:هـ1496ويف عام    
أقرت الرابطة إنشاء اجملمع الفقهي، ويف العام الذي بعده أقرت الرابطة النظام األساسي هلذا اجملمع. وابشر جملس اجلمع 

ع الفقهي.هـ كأول جلسة للمجم1398نشاطه يف شهر شعبان عام   
أهداف اجملمعاثلثا:    

 تتلخص أهداف اجملمع يف األمور التالية:
بيان احلكم الشرعي يف ما يواجه املسلمني من مشكالت ونوازل جديدة.ـ  1  
ـ إثبات مشول الشريعة، وبيان تفوق الفقه اإلسالمي على مجيع القوانني واألنظمة الوضعية.2  
اإلسالمية، وبيان مصطلحاته، وتوضيحه بلغة العصر.ـ نشر الرتاث الفقهي لألمة  3  
ـ تشجيع البحث العلمي يف جمال الفقه اإلسالمي.4  
ـ مجع الفتاوى واآلراء الفقهية املعتربة للعلماء احملققني خاصة يف القضااي املستجدة ونشرها بني الناس.5  
الشريعة اإلسالمية.ـ التصدي ملا يرد من شبهات وما يثار من إشكاالت حول 6  

ويقوم اجملمع بوسائل عديدة لتحقيق هذه األهداف، حيث يقوم بعقد الدورات ألعضاء اجمللس، وإنشاء مراكز املعلومات 
 ملواكبة املستجدات على الساحة.

ويقوم كما ويقوم بوضع املعاجم الفقهية اليت توضح املصطلحات الصعبة، وذلك حىت يسهل على املشتغلني يف الفقه، كما 
إبصدار جملة علمية حمكمة تعىن ابلدراسات الفقهية، ابإلضافة إىل عقد الندوات العلمية عن قضااي العصر، وتتم أيضا ترمجة 

  قرارات اجملمع إىل لغات كثرية.
 رؤساء اجملمع منذ أتسيسه

الرائسة من بعده الشيخ عبد هللا   أول من توىل رائسة اجملمع، هو الشيخ العالمة حممد بن إبراهيم مفيت السعودية، مث استلم
بن حممد بن محيد رئيس جملس القضاء األعلى، مث الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز مفيت السعودية، وأخريا 

 آلت الرائسة إىل مفيت السعودية احلايل الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ.
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إجنازات اجملمعرابعا:    
اجملمع إجنازات كثرية ومتميزة، نلخصها يف األمور التالية:أجنز    

ـ دورات اجملمع1   
 حيث عقد اجملمع سبع عشرة دورة، حبث خالهلا العديد من األمور اليت هتم املسلم، واليت حباجة إىل البيان والتوضيح.

ونية، والقاداينية، والبهائية، وحكم فمثال يف أمور العقيدة: تطرق إىل مواضيع ذات أمهية، فبحث حكم الشيوعية، واملاس
 الوجودية واالنتماء إليها.

ويف مواضيع االقتصاد: حبث موضوع التأمني بكافة أنواعه، وحكم كل نوع، وحكم التعامل مع سوق األوراق النقدية 
اقتصادية أخرى.ها وتوزيعها ابإلضافة إىل مواضيع  )البورصة(، وحبث أيضا العديد من املواضيع املتعلقة ابلزكاة، مجع  

ويف األمور الطبية: حبث العديد من القضااي املعاصرة، من األحكام املرتتبة على امليت دماغيا، وزراعة ونقل األعضاء، 
 وتشريح اجلثث وغري ذلك.

حياته حبث العديد من القضااي املتعلقة ابالجتهاد.ابإلضافة إىل العديد من املواضيع اليت هتم املسلم يف ويف أصول الفقه: 
 اليومية، أو فيما خيص اهليئات واملؤسسات اإلسالمية.

ـ جملة اجملمع:2  
هـ وحىت عام 1408وقد رتب اجملمع ليكون صدور هذه اجمللة كل نصف سنة، ولكن صدر منها منذ بدايتها عام  

عشر.ويتم يف  هـ عشرون عددا، وقد بدأت اجمللة غري حمكمة، مث صارت حمكمة وانتظم صدورها من العدد الثالث1426
 هذه اجمللة نشر قرارات اجملمع، ومواضيع أخرى هتم املسلم.

ـ حبوث وكتب نشرها اجملمع:3  
قام اجملمع بنشر العديد من الكتب واألحباث، سواء كانت هذه الكتب من كتابة أعضاء اجملمع أو من غريها، ومن هذه 

 املنشورات:
مع بتحقيق هذا الكتاب، وعلق عليه الشيخ ابن ابز.حيث قام اجملـ كتاب منسك النساء لإلمام النووي:  1  
السبيل، عضو اجملمع الفقهي، وإمام وخطيب املسجداحلرام.  ـ حد السرقة: وهو كتاب ألفه الشيخ حممد بن2  
وهو كتاب ألفه الشيخ حممد رشيد قباين، مفيت لبنان وعضو اجملمع الفقهي.ـ حد الزان:  3  
املصادر اإلسالمية يف الدراسات اإلسالمية واللغوية ـ أمل ورجاء: وهو عبارة عن كتاب، إسالم النجاشي واالعتماد على  ـ  4

 قام بتأليفه عضو اجملمع الفقهي اللواء الركن حممد شيت خطاب رمحه هللا.
خطاب.ـ اإلسالم واحلرب اجلماعية )كتاب(، وانتشار أم اخلبائث )كتاب(: ومها من أتليف املؤلف السابق: حممد شيت 5  
ـ حدود حرية الفكر يف القرآن الكرمي: وهو عبارة عن كتاب من أتليف األمني العام للمجمع األستاذ الدكتور صاحل بن 6

 زابن املرزوقي البقمي.
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ـ كتاب يضم قرارات اجملمع الفقهي.7  
اجملمع بنشرها، مثل: أعمال ندوة هذه أهم املطبوعات اليت قام اجملمع بنشرها، وهناك بعض املنشورات األخرى اليت قام  

 )الزحام يف احلج وحلوهلا الشرعية(، بيان مكة بشأن اإلرهاب مرتمجا إىل اللغتني اإلجنليزية والفرنسية.
اجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالميالثالث:    

تعريف ابجملمعال  أوال:    
/ربيع أول 19إلسالمي الثالث، املنعقد يف مكة املكرمة بتاريخ  بتوجيه من امللك فهد، ملك السعودية، ويف مؤمتر القمة ا

هـ، قرر املؤمتر إنشاء جممع للفقه اإلسالمي، يتكون من جمموعة من العلماء والفقهاء واملفكرين يف شىت جماالت 1401/
عاصرة واالجتهاد فيها املعرفة من فقهية وعلمية وثقافية واقتصادية من أحناء العامل اإلسالمي لدراسة مشكالت احلياة امل

 اجتهادا أصليا فاعال، هبدف تقدمي احللول من الشريعة اإلسالمية.
وقد مت تكليف األمني العام للمنظمة ابلتشاور مع رابطة العامل اإلسالمي ابختاذ الالزم حنو وضع النظام األساسي هلذا 

سته واختاذ اإلجراءات الالزمة حنو إقراره.اجملمع، وتقدميه ملؤمتر وزراء خارجية العامل اإلسالمي القادم لدرا  
/ذو القعدة 3وابلفعل قرر وزراء اخلارجية لدول العامل اإلسالمي يف مؤمترهم املنعقد يف مدينة نيامي جبمهورية النيجر بتاريخ 

مع دولة هـ، التصديق على الصيغة النهائية ملشروع النظام األساسي للمجمع، وتكليف األمانة العامة ابلتنسيق  1402/
 املقر السعودية من أجل عقد املؤمتر التأسيسي العام للمجمع، وذلك الستكمال اإلجراءات الضرورية إلنشاء اجملمع.

هـ، وابنعقاد املؤمتر التأسيسي أصبح 1403/شعبان /26وقد مت ابلفعل انعقاد املؤمتر التأسيسي للمجمع يف مكة بتاريخ  
تباره إحدى اهليئات التابعة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، وقد شاركت مجيع الدول جممع الفقه اإلسالمي حقيقة واقعة ابع

اإلسالمية األعضاء يف املنظمة يف املؤمتر التأسيسي والذي مت فيه وبشكل رمسي تكوين اجملمع، وقد مت إعالن جدة كمقر 
 أساسي للمجمع1.   

أهداف اجملمعاثنيا:    
     :  يف   تتلخص أهداف اجملمع  

ـ عرض الشريعة اإلسالمية عرضا صحيحا، وبيان مزاايها، وبيان قدرهتا على مواكبة مجيع التطورات، ووضع احللول جلميع 1
 املشكالت اإلنسانية املعاصرة.

ـ حتقيق إرادة األمة اإلسالمية يف الوحدة نظراي وعمليا.2  
للشريعة اإلسالمية والرتاث اإلسالمي الذي أثرى املعرفة اإلنسانية يف العصور املاضية، وقاد اإلنسانية ـ إعادة الدور البارز 3

 إىل النور واهلداية والطريق الصحيح.
ـ إعطاء العلم والفكر الدور احلقيقي يف قيادة األمم، وحتقيق تقدم الشعوب.4  

 
 وما بعدها. 189االجتهاد الجماعي، ص   - 1   
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ق إجياد احللول النابعة من الشريعة اإلسالمية.ـ متكني املسلمني من مواجهة املشكالت املعاصرة عن طري5  
شروط العضوية يف اجملمعاثلثا:    

يكون لكل دولة من دول منظمة املؤمتر اإلسالمي عضو عامل يف اجملمع، كما وجيوز ضم أكثر من عضو عامل من الدولة 
 الواحدة ولكن ال يتم ذلك إال بقرار من جملس اجملمع.

ر منه إىل عضويته من تنطبق عليه شروط العضوية من علماء املسلمني، إذا كان هذا كما وحيق للمجلس أن يضم بقرا
العضو يسكن يف دولة غري إسالمية أو دولة غري عضو يف املنظمة، ولكن بشرط أن ال يتجاوز عدد األعضاء العاملني يف 

كما وحيق للمجمع أن يضم إليه   ظمة.اجملمع من الدول غري األعضاء ربع عدد األعضاء الذين ميثلون دوهلم التابعة للمن
 أعضاء مراسلني، يتم استدعاؤهم كلما دعت احلاجة إليهم، دون أن يكن هلم حق التصويت على قرارات اجملمع.

 ويرأس اجملمع حاليا الدكتور بكر أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء يف السعودية.
 كما ويشرتط أن يتوفر يف عضو اجملمع الشروط التالية:

االلتزام ابلدين اإلسالمي عقيدة وسلوكا.  ـ1  
ـ سعة اإلطالع وعمقه يف العلوم اإلسالمية عامة، والشرعية على وجه اخلصوص، فضال عن معرفته بواقع العامل اإلسالمي.2  
ـ أن ال يكون قد صدر ضده حكم خمل ابلشرف واألمانة.3  
ـ أن يكون متمكنا من اللغة العربية.4  

العضوية بقرار يصدره اجمللس بثلثي أعضائه العاملني يف احلاالت التالية:ويتم إسقاط    
ـ إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية.1  
ـ التغيب عن اجتماعات اجملمع دورتني متتاليتني بدون عذر.2  
ـ أن يتقدم شخصيا ابالستقالة.3  
(1ـ اتفاق ربع أعضاء اجملمع على عدم أهليته للعضوية. )4  

إجنازات اجملمعرابعا:    
 تتلخص إجنازات اجملمع يف األمور التالية:

ـ قرارات اجملمع:1  
حبث اجملمع العديد من املشكالت اليت تواجه األمة اإلسالمية، وكذلك العديد من القضااي الفقهية والتساؤالت اليت حباجة 

  س يف موضوع الراب، وبعض القضااي الطبية املعاصرةإىل إجاابت شرعية شافية، مثل: التعامالت البنكية وما أشكل على النا
 كأطفال األانبيب، وموضوعات يف االقتصاد اإلسالمي مثل أمور الزكاة وما يتعلق هبا1    .

 
 

 بعدها.وما  207انظر:االجتهاد الجماعي، ص  - 1 
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ـ نشر وطباعة العديد من الكتب.ومنها:2  
عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، البن شاس، يف ثالثة جملدات. -    
بلغ الساغب وبغية الراغب، البن تيمية، يف جملد واحد.  -    

للدكتور بكر أبو زيد، ويقع يف جملدين.املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل،    -  
، للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، يف جملد واحد.البطاقات البنكية  -  
، حتقيق: الدكتور حممد الفقه اإلسالمي من خالل كتاب اإلشراف على مسائل اخلالف للقاضي عبد الوهاب  -

 الروكي، يف جملد واحد.
، حتقيق: الدكتور بكر أبو زيد. وكتاب جامع املسائل لشيخ اإلسالم بن املداخل إىل آاثر شيخ اإلسالم بن تيمية  -

 تيمية، حتقيق: حممد عزيز مشس.
، حملمد البعلي.القومي يف اختصار اقتضاء الصراط املستقيم  املنهج  -  
، حملمد بن اخلوجة.بني علمي أصول الفقه واملقاصد  -  
، حتقيق: علي بن حممد العمران.بدائع الفوائد البن القيم  -    

.وهناك العديد من الكتب والرسائل واألحباث، واليت ال يتسع املقام لذكرها  
أخرىجمامع فقهية  الرابع:    

: جممع فقهاء الشريعة أبمريكاأوال  
)هو مؤسسة علمية غري رحبية معفاة من الضرائب تتكون من جمموعة خمتارة من فقهاء األمة اإلسالمية وعلمائها تسعى إىل 

 بيان أحكام الشريعة فيما يعرض للمقيمني يف أمريكا من النوازل واألقضيات(1    .
اجملمع من بعض املفكرين والدعاة يف أمريكا، وذلك ألن اجلالية املسلمة يف أمريكا، عددها  وقد جاءت فكرة إنشاء هذا  

 كبري، ومشاكلها كثرية، ومتتاز أبهنا أغىن اجلاليات اإلسالمية يف العامل.
يوم.وازداد    ويتم يف العادة عرض مشاكل اجلالية على اجملامع الفقهية، خصوصا وأن تطورات احلياة يف أمريكا تتغري يوما بعد

اإلحلاح إبنشاء هذا اجملمع بعد أحداث احلادي عشر من أيلول، خصوصا وأن العديد من الغربيني حاولوا تشويه مسعة 
(.1اإلسالم حىت لدى أبناء اجلالية املسلمة، خصوصا وأن أكثر املسلمني يف أمريكا ال يعرفون عن دينهم الشيء الكثري )  

لسالوس أستاذ الفقه واألصول يف جامعة قطر، دور كبري يف إنشاء هذا اجملمع، كما قال ولقد كان لألستاذ الدكتور علي ا
 هو بنفسه ردا على سؤال على موقع الشبكة اإلسالمية جاء فيه: 

 )كيف جاءت فكرة إنشاء جممع فقهاء الشريعة أبمريكا، ومىت ظهر للوجود؟

 
  http://www.amjaonline.com/arabic/sendfatwa.asp - 1)1( موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا  
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ولعلهم ميثلون أغىن جالية إسالمية، فمستوى الدخل يف ماليني مسلم،    10يوجد يف أمريكا حسب كثري من اإلحصاءات   
 أمريكا مرتفع، مث كثري منهم يف وظائف كبرية، أو أعمال خاصة تدر دخال كبريا لذلك هلم شركات وجتمعات إسالمية.

ويف كل عام جند هلم عددا من املؤمترات لبحث مسائل يهتم هبا املسلمون هناك، والحظت عند حضوري هناك لعدد من 
املؤمترات، أنه ال توجد جهة خمتصة ميكن الرجوع إليها، حبيث يطمئن إليها املسلمون مجيعا، وإمنا هناك بعض األشخاص 

 يتعرضون للفتوى، وبعضهم له جوانب علمية يطمئن إليها بعض الناس فيلجأون إليه.
عامة يف أمريكا، تكون مرجعا هلم ولذلك منذ سنوات والفكرة نبعت هناك أبهنم يريدون جهة يثق فيها املسلمون بصفة 

تدرس مشكالهتم وتبني احللول هلا وتبني هلم ما جيوز، وما ال جيوز، وما ال يوجد ما البديل اإلسالمي له وهكذا، وحتدث 
معي أكثر من مرة عدد من هؤالء، بل جاء إيل أحدهم هنا يف قطر وطلب مين أن أنظر يف هذا املوضوع، كما إن بعض 

تكلمت معي يف نفس املوضوع، فوجدت فرصة يف أحد املؤمترات بنيويورك، وعرضت الفكرة، فكرة إنشاء اهليئات هناك  
 هيئة تكون مرجعا للمسلمني يف أمريكا وتبني احللول اإلسالمية للمسلمني فيما يعرض هلم.

 فوجدت ترحيبا من العلماء املشاركني يف املؤمتر ابلفكرة.
استمرت االتصاالت وجاء عدد منهم إىل القاهرة، وتناقشنا يف املوضوع وكيف ميكن أن يتم، ووجدان أن وبعد انتهاء املؤمتر  

 املشكلة األساسية يف متويل هذا اجملمع، وحنن ال نريد أن نكون تبعا لدولة وال جلهة، إمنا يكون اجملمع حرا مستقال.
األول بعد حتديد أمساء األعضاء واخلرباء، فشكرانها على فإحدى اجلمعيات هناك عرضت بصفة مبدئية أن تتكفل ابملؤمتر  

هذا العرض الذي شجع على التفكري اجلاد يف املوضوع، وبدأت أعرض الفكرة على من أتوسم فيهم اخلري فوجدت تشجيعا  
 كبريا.

لكفالة املؤمتر األول، وقد وبفضل هللا تعاىل مت متويل املؤمتر األول من جهات خمتلفة من بينها اجلمعية اليت أبدت استعدادها  
تباحثنا ابلنسبة لألمساء، وقبل هذا املؤمتر الذي عقد يف واشنطن عقدان مؤمترا متهيداي وكان يف القاهرة حيث وجد عدد كبري 

(.1خالل إحدى العطالت ابلقاهرة مما ساعد على عقد املؤمتر التمهيدي )  
ضااي، خاصة فيما يهم أبناء اجلالية األمريكية. ولقد وضع اجملمع من ويهدف اجملمع إىل إصدار الفتاوى ملا يعرض عليه من ق

 أهدافه أيضا وضع اخلطط للبحوث والدراسات الشرعية اليت تتعلق أبوضاع املسلمني يف اجملتمع األمريكي.
ع التعاون بينه ومن أهدافه دراسة ما ينشر عن اإلسالم، ومتييز الصحيح من اخلطأ وتنبيه الناس إىل ذلك، كما ويدعم اجملم

 وبني اهليئات واجملامع الفقهية األخرى للوصول إىل ما يشبه اإلمجاع الكوين على قضااي األمة.
ومن أهداف اجملمع عقد دورات تدريبية ألئمة املساجد ومديري املراكز اإلسالمية يف خمتلف اجملاالت الفقهية، واالجتماعية، 

 واالقتصادية.
واطنة يف أمريكا وما تفرضه على املسلم من حقوق وواجبات، كما ويقوم اجملمع إبنشاء ومن األهداف معاجلة قضية امل

(.2صندوق جلمع أموال الزكاة يف حدود ما تسمح به النظم والقوانني األمريكية )  
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مل ويرأس اجملمع حاليا األستاذ الدكتور حسني حامد حسان املصري اجلنسية، درس يف العديد من اجلامعات املصرية، وع
رئيسا للعديد من اهليئات ودور الفتاوى الشرعية، ومستشارا يف جممع الفقه التابع للرابطة، وجممع الفقه التابع للمنظمة، 

واألستاذ الدكتور علي السالوس أستاذ الفقه واألصول جبامعة قطر والنائب األول جملمع فقهاء الشريعة يف أمريكا، ويشغل 
 مناصب أخرى، حيث يعمل كخبري يف

.الفقه واالقتصاد مبجمع الفقه اإلسالمي التابع للمنظمة، وعضو يف جممع الرابطة  
حيتل األستاذ الدكتور صالح الصاوي أستاذ الفقه واألصول جبامعة األزهر وأم القرى سابقا، رئيس اجلامعة الدولية   كما  

حسني، رئيس مجعية اإلميان بنيويورك األمني  أبمريكا الالتينية، منصب األمني العام للمجمع، والدكتور عبد احلليم حممد 
 العام املساعد.

االحتاد العاملي لعلماء املسلمنيالثاين:    
م، يرأسها الشيخ يوسف 2004)االحتاد العاملي لعلماء املسلمني: هو عبارة عن مؤسسة إسالمية، أتسست عام 

ن الشيعة آية هللا التسخريي، ومن اإلابضية مفيت عمان القرضاوي، وينوبه من أهل السنة العالمة عبد هللا بن بيه، وينوبه م
(.1الشيخ أمحد اخلليلي( )  

وجاءت فكرة إنشاء االحتاد العاملي من حلم راود العديد من العلماء، وعلى رأسهم الشيخ القرضاوي، حيث كان هؤالء 
ر بسياسات الدول املوجودة فيها، واليت قد العلماء خيططون جملمع فقهي خيتلف عن اجملامع الفقهية املعروفة واليت رمبا تتأث

تضم فئة دون فئة، ويعني فيها األعضاء بناء على اعتبارات قد يكون بعضها سياسية، أو خيدم مصلحة دولة من الدول، 
وهناك جمامع تعاجل جمتمعات معينة، كمجمع فقهاء الشريعة يف أمريكا، والذي يركز اهتماماته على اجلالية األمريكية، 

لك اجمللس األورويب لإلفتاء والذي يركز اهتماماته على اجلالية املسلمة يف أورواب، ونشر اإلسالم يف هذه البالد.وكذ   
وبناء على ذلك مت إنشاء االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، والذي عقد جلسة االفتتاح يف مدينة دبلن أبيرلندة، وحضر هذه 

(.2عضو. على أن يكون املقر الدائم لالحتاد هو لندن )  اجللسة من العلماء أعضاء اجملمع مائيت  
 ومن مسات هذا االحتاد كما جاء على موقعه على االنرتنت:

ـ اإلسالمية: فهو احتاد إسالمي خالص خلدمة القضااي اإلسالمية، ويستمد من اإلسالم منهجه دون أن يتأثر أبي جهة 1
 خارجية، من حكومات وغري ذلك.

العاملية: فهو ليس حمليا وال إقليميا، وال عربيا وال عجميا، بل هو ميثل املسلمني يف العامل أمجع.ـ  2  
ـ الشعبية واالستقالل: فهو ليس مؤسسة رمسية حكومية، وال يتبع إىل مجاعة أو طائفة معينة، وإمنا يستمد قوته من ثقة 3

 الشعوب واجلماهري املسلمة.
ؤسسة لعلماء األمة، ومن أوىل اهتماماته العناية ابلعلماء والدعوة إىل هللا، حيث حياول استخدام ـ العلمية والدعوية: فهو م4

 مجيع الوسائل املتاحة للدعوة من مرئية ومقروءة ومسموعة.
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(3ـ الوسطية: فهو ال جينح إىل الغلو واإلفراط وال مييل إىل التقصري والتفريط. )5  
البحوثاجمللس األورويب لإلفتاء و الثالث:    

(.1)هو عبارة عن هيئة إسالمية متخصصة مستقلة، ويتكون من جمموعة من العلماء، مقره احلايل اجلمهورية األيرلندية( )  
وقد جاءت فكرة إنشاء هذا اجمللس بناء على حاجة املسلمني يف أورواب للعديد من األحكام الشرعية اليت حباجة إىل فتاوى 

الكثري من القضااي املستجدة كل يوم اليت تواجه املسلم على الساحة األوروبية.واضحة، من علماء األمة، حيث    
/ذو 21وقد مت عقد اللقاء التأسيسي للمجلس بناء على دعوة احتاد املنظمات اإلسالمية يف أورواب، ومت اللقاء بتاريخ 

ودة الدستور هلذا اجمللس.هـ حبضور ما يزيد عن مخسة عشر عاملا، ومت يف هذا اللقاء إقرار مس1417القعدة /  
 كما ويتوخى اجمللس أن حيقق األهداف التالية:

ـ إجياد التقارب بني العلماء يف أورواب، والعمل على توحيد اآلراء الفقهية فيما بينهم.1  
ني ـ إصدار فتاوى مجاعية تسد حاجة املسلمني يف أورواب، وتواكب األمور املستجدة على الساحة، وتنظم تفاعل املسلم2

 مع اجملتمعات األوروبية، صاحبة القوانني املختلفة، لكثرة الدول األوروبية.
ـ ترشيد املسلمني يف أورواب عامة، وشباب الصحوة خاصة، وذلك عن طريق نشر املفاهيم اإلسالمية الصحيحة، والفتاوى 3

 الشرعية القائمة على األدلة الصحيحة.
حقيق هذه األهداف، وذلك عن طريق تشكيل اللجان املتخصصة من أعضاء ويقوم اجمللس ابختاذ الوسائل الالزمة لت

اجمللس، ويعهد إليها القيام أبعمال مؤقتة أو دائمة لتحقيق أهداف اجمللس، كما ويستفيد اجمللس من البحوث املقدمة من 
ة والدعاة، ويعقد ندوات اجملامع الفقهية واملؤسسات العلمية األخرى، ويعقد اجمللس أيضا دورات شرعية لتأهيل األئم

 لدراسة بعض املوضوعات الفقهية.
ويقوم إبصدار النشرات والفتاوى الدورية والغري دورية وترتجم إىل كافة اللغات األوروبية، كما ويصدر اجمللس جملة، تنشر 

 فيها خمتارات من الفتاوى والبحوث والدراسات، اليت يناقشها اجمللس، أو اليت حتقق أهدافه.
أبن اجمللس اعتمد مبدأ التيسري يف الفتاوى، ومعرفة الواقع، من غري أن يكون اجمللس ملزم ابتباع مذهب فقهي معني، علما  

 مع أنه يعترب أن املذاهب الفقهية ثروة علمية هائلة ألمة اإلسالم.
 يذكر أن اجمللس اعتمد شروطا معينة للعضوية فيه، تتلخص فيما يلي:

مؤهل شرعي جامعي، أو ممن لزم جمالس العلماء وخترج على أيديهم، وأن يكون جامعا بني أن يكون العضو حاصال على 
فقه الشرع وفقه الواقع، وله معرفة ابللغة العربية، ومعروفا حبسن السرية وااللتزام أبحكام اإلسالم، وأن توافق عليه األكثرية 

 املطلقة لألعضاء، وأن يكون مقيما يف الساحة األوروبية.
أبقى اجمللس احلق لنفسه أن خيتار من خارج الساحة األوروبية أعضاء،ولكن   

 ممن جتتمع فيهم الشروط السابقة غري الشرط األخري، إذا وافقت عليهم األغلبية املطلقة لألعضاء.
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هـ، عقد اجمللس مخس عشرة دورة، كانت األوىل يف مدينة سراييفو بدولة البوسنة 1417ومنذ أتسيس اجمللس عام  
هـ يف تركيا.1426هـ، وكانت األخرية عام 1418رسك، عام واهل  

ويرأس اجمللس حاليا الشيخ القرضاوي، وانئبه الشيخ القاضي فيصل مولوي من لبنان، وحيتل الشيخ حسني حممد حالوة 
(1منصب األمني العام للمجلس. )  

 اجمللس اإلسالمي األعلى اجلزائري:   -الرابع
يف األمور اليت ختص  االجتهاد اجلزائر هيئة استشارية لدى رئيس اجلمهورية تعمل علىيف   اجمللس اإلسالمي األعلى

 .ابلشريعة اإلسالمية وارتباطاهتااجلزائريني يف حياهتم اليومية وتطوراهتا  
وطنية مرجعية يف كل املسائل املتصلة ابإلسالم، فإنه ، وابعتباره مؤسسة  1996من دستور   171أنشئ مبوجب املادة      

يعمل على تشجيع وترقية كل جمهودات التفكري واالجتهاد من أجل إبراز األسس احلقيقية لإلسالم من تسامح وتفتح على 
 .التقدم واحلداثة وجعله يف مأمن من احلزازات والصراعات السياسية

اإلسالمي األعلى على املستويني الوطين واخلارجي يف تصحيح اإلدراكات اخلاطئة، وتبليغ الفهم  وهبذه الصفة جيتهد اجمللس  
 .الصحيح والويف لإلسالم. كما يعمل على ترقية وتطوير احلوار بني األداين والتعايش بني خمتلف الثقافات اإلنسانية

م الدولة وتُعرض عليه هلذا الغرض، بتأسيس جملس ويُبدي كذلك آراء فقهية ويصدر فتاوى شرعية يف كل املسائل اليت هت
إسالمي أعلى، تريد اجلزائر حتم ل مسؤوليتها كأمة إسالمية متمس كة ابألبعاد الروحية العقائدية واإلنسانية لإلسالم من 

 .جهة، ومتفتحة على الثقافات واملكتسبات احلضارية من جهة أخرى
، ويشرف عليه علماء أجالء و شخصيات دينية مرموقة. وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وقد كان اجمللس اإلسالمي يتبع 

، استقل اجمللس 1989. ويف سنة  -رمحه هللا -أمحد محاين و من بعده  -رمحه هللا -قاسم انيت بلقاسممولود   فقد ترأسه
ستوري، فارتقى اجمللس اإلسالمي األعلى من هيئة اتبعة لوزارة إىل األعلى اإلسالمي عن وزارة الشؤون الدينية بتعديل د

 .مؤسسة دستورية
عضًوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس اجلمهورية من بني الكفاءات الوطنية العليا يف   15يتكون اجمللس اإلسالمي األعلى من  

 .خمتلف العلوم
 أهدافه :

 .كري و االجتهادتطوير كل عمل من شأنه أن يشجع و يرقي جمهود التف •
 .جعل اإلسالم يف مأمن من احلزازات السياسية •
التذكري مبهمة اإلسالم العاملية و التمسك مببادئه األصيلة إذ هي تنسجم متاما مع املكوانت األساسية و الطابع  •

 .الدميقراطي واجلمهوري للدولة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
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اطئة و إبراز أسسه احلقيقية و فهمه التكفل بكل املسائل املتصلة ابإلسالم اليت تسمح بتصحيح اإلدراكات اخل •
 .الصحيح

 التوجيه الديين و نشر الثقافة اإلسالمية من أجل إشعاعها داخل البالد و خارجه •
ه املوافق  1438رجب   21املؤرخ يف   141-17من الدستور، واملرسوم الرائسي رقم    196طبقا ألحكام املادة  •

 .( منهم الرئيس15عضوا )، يتشكل اجمللس من مخسة عشر  2017أفريل   18لـ  
 .(2016رئيس اجمللس اإلسالمي األعلى )منذ سبتمرب   :د. بوعبد هللا غالم هللا

 .جامعة وهران -أستاذ جامعي وأديب :د.عبد امللك مراتض .1
 .شيخ زاوية اهلامل القامسية، رئيس هيئة الرقابة الشرعية بنك الربكة اجلزائري :أ.حممد املأمون القامسي احلسين .2
 .1جامعة اجلزائر-أستاذ التعليم العايل بكلية العلوم اإلسالمية :ل بوزيديد. كما .3
 .جامعة حممد بوضياف، املسيلة-أستاذ االقتصاد ورئيس اجمللس العلمي :د. حممد بوجالل .4
 .1جامعة اجلزائر-أستاذة حماضرة ختصص أصول الفقه، بكلية العلوم اإلسالمية :د.وسيلة خلفي .5
 .جامعة وهران  –تاذ التعليم العايل  أس :د.عبد القادر بوعرفة .6
 .جامعة مولود معمري، تيزي وزو –أستاذ بكلية احلقوق والعلوم السياسية   :د.سعيد بويزري .7
 .جامعة البليدة-أستاذة حماضرة بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية، قسم علم االجتماع :د.سامية قطوش .8
 .جامعة وهران –اآلاثر  أستاذ بقسم التاريخ وعلم   :د.محدادو بن عمر .9

 .د.مربوك زيد اخلري: مدير املركز الوطين للبحوث يف العلوم اإلسالمية واحلضارة، األغواط .10
 .جامعة غرداية-أستاذ األصول والفقه املقارن  :د.مصطفى بن صاحل ابجو .11
بوالية   أمني اجمللس العلمي ملؤسسة املسجد مبديرية الشؤون الدينية واألوقاف :أ.عبد الكرمي الدابغي .12

 أدرار
 .مدير الشؤون الدينية واألوقاف لوالية متنراست :أ.أمحد بن مالك .13
جامعة املسيلة، أمني عام لرابطة علماء -أستاذ مشارك يف كلية العلوم اإلسالمية :د.يوسف بلمهدي .14

 .ودعاة وأئمة دول الساحل
 :ويضم اجمللس حتت سلطة الرئيس 

 .مكتب اجمللس
 :جلان متخصصة هي

 :ويرأسها الدكتور كمال بوزيدي وتتكون من :الفتوى والتوجيه واإلرشادجلنة  
 مصطفى ابجو •
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 زيد اخلري مربوك •
 كمال بوزيدي •
 سعيد بويزري •
 عبد الكرمي دابغي •
 الشيخ املأمون القامسي •
 وسيلة خلفي •

 :يرأسها الدكتور مربوك زيد اخلري وتتكون من :جلنة الرتبية والثقافة والنشر
 مصطفى ابجو •
 بوجالل حممد •
 زيد اخلري مربوك •
 بوعرفة عبد القادر •
 محدادو بن عمر •
 سامية قطوش •
 يوسف بلمهدي •
 عبد املالك مراتض •
 أمحد بن مالك •

 :ترأسها الدكتورة سامية قطوش وتتكون من :جلنة االعالم واالتصال
 مصطفى ابجو •
 يوسف بلمهدي •
 محدادو بن عمر •

 :يزود اجمللس أبمانة عامة واهلياكل اآلتية
 :وتضم ية الدراسات والتعاونمدير 
 .املديرية الفرعية للدراسات واالستشراف •
 .املديرية الفرعية للتعاون والتنسيق •

 :وتضم مديرية التوثيق واإلعالم
 .املديرية الفرعية للتوثيق واملتابعة •
 .املديرية الفرعية لإلعالم والنشر •
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 :وتضم مديرية املوارد البشرية والوسائل
 .الفرعية للتكوين واملوظفاملديرية   •
 .املديرية الفرعية للوسائل العامة واحملاسبة •

 .يـنشط األمـني الـعام ويـتابع ويـنسـق أعمـال اهلـياكل املذكورة أعاله
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 القبض وصوره
 وخباصة املستجدة منها وأحكامها  هبشأن القبض: صور   [1(]4/6)  53قرار رقم:  

 23-17إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من 
 م،1990آذار )مارس(    20  – 14املوافق    1410   شعبان 

 اصة املستجدة منها، وأحكامهابعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع: “القبض: صوره، وخب
 :قرر ما يلي   ،واستماعه للمناقشات اليت دارت حوله“

قبض األموال كما يكون حس ياً يف حالة األخذ ابليد، أو الكيل أو الوزن يف الطعام، أو النقل والتحويل إىل حوزة  :أوالً 
يوجد القبض حس اً. وختتلف كيفية قبض األشياء القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً ابلتخلية مع التمكني من التصرف ولو مل  

 .حبسب حاهلا واختالف األعراف فيما يكون قبضاً هلا
 :إن من صورة القبض احلكمي املعتربة شرعاً وعرفاً  :اثنياً 

 القيد املصريف ملبلغ من املال يف حساب العميل يف احلاالت التالية:  .1
 .ل مباشرة أو حبوالة مصرفيةإذا أودع يف حساب العميل مبلغ من املا  -أ 

 .إذا عقد العميل عقد صرف انجز بينه وبني املصرف يف حال شراء عملة بعملة أخرى حلساب العميل  -ب
مبلغا من حساب له إىل حساب آخر بعملة أخرى، يف املصرف نفسه أو غريه،   –أبمر العميل    –إذا اقتطع املصرف   -ج

 .صارف مراعاة قواعد عقد الصرف يف الشريعة اإلسالميةلصاحل العميل أو ملستفيد آخر، وعلى امل
ويغتفر أتخري القيد املصريف ابلصورة اليت يتمكن املستفيد هبا من التسلم الفعلي، للمدد املتعارف عليها يف أسواق التعامل، 

د املصريف إبمكان التسلم جيوز للمستفيد أن يتصرف يف العملة خالل املدة املغتفرة إال  بعد أن حيصل أثر القي على أنه ال
 .الفعلي

 .املصرف    تسل م الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب ابلعملة املكتوب هبا عند استيفائه وحجزه.2
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 1القبض وصوره
 تعريف القبض:
:القبض األخذ ، قبض الشيء: أخذه. وصار الشيء يف قبضتك ويف قبضتك أي: صار يف ملكك وقبضه   القبض يف اللغة

 .     2املال: أعطاه إايه 
 : حيازة الشيء حقيقة أو حكًما.القبض يف االصطالح   

حقه، فوضع اليد على الشيء حقيقة كأخذ الشيء وتسلمه، أما حيازة الشيء حكًما فإنه التخلية بني مستحق الشيء و 
 فإنه يف حكم املقبوض وإن مل يقبض حقيقة.

الواقع أن القبض من املسائل املهمة ابلنسبة لألموال. فهو اترة يكون صحيًحا واترة غري صحيح هذا من جهة. ومنه جهة 
أخرى يكون للقبض أتثريه يف انعقاد العقود ومتامها. ومن جهة اثلثة فإن صوره متعددة وقد اختلف فيها حسب طبيعة 

 األموال ذات العالقة. ومن مث فإن للقبض أثره يف تقييد تصرفات املالكني يف أمالكهم.
 طرق القبض يف الفقه اإلسالمي:

 يتم القبض بطرق:
، وهو: )أن خيلي البائع بني املبيع وبني املشرتي، برفع احلائل بينهما، على وجه يتمكن املشرتي التخلية أو التخلي     -1

وذلك أبن يتمكن املشرتي من املبيع بال مانع " أي أن 3فيجعل البائع مسلماً للمبيع، واملشرتي قابضاً له(من التصرف فيه،  
يكون مفرزاً " وال حائل " أي يف حضرة البائع " مع اإلذن له ابلقبض(، و سواء أكان املبيع عقاراً أو منقوالً إال املكيل 

بكيله أو وزنه، فالتخلية بني املشرتي وبني املبيع قبض وإن مل يتم القبض واملوزون فإن قبضه يكون ابستيفاء قدره، أي  
 .   4حقيقة فإذا هلك يهلك على املشرتي

 : وقال املالكية والشافعية  
 قبض العقار يكون ابلتخلية بني املبيع وبني املشرتي ومتكينه من التصرف فيه بتسليم املفاتيح إن وجدت.  -أ

 .   5رف اجلاري بني الناسوقبض املنقول حبسب الع -ب
وقال احلنابلة : قبض كل شيء حبسبه، فإن كان مكيالً أو موزوانً فقبضه بكيله ووزنه، أي جيب الرجوع يف القبض إىل   

 .   1العرف
 

 - جملة جممع الفقه اإلسالمي. 1 
 -  خمتار الصحاح للرازي: ط 2، ص  5192

 - البدائع، )5/244( 3 
 - الفوائد البهية: ص 63. 4 

 - رد احملتار: 44/4، والشرح الكبري للدردير: 145/3، واجملموع: 301/9 وما بعدها. 5 
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  والتعييب مثله، فلو أتلف املشرتي املبيع يف يد البائع صار قابضاً للمبيع وتقرر عليه الثمن، وكذلك لو عيبهاإلتالف:    -2
      2كأن حيدث املشرتي يف املبيع عيباً، وكذا لو أمر املشرتي البائع ابإلتالف ففعل

، وكذا لو أودع املشرتي املبيع عند أجنيب أو أعاره وطلب من البائع تسليمه إيداع املبيع عند املشرتي أو إعارته منه  -3
    3أو آجره مل يكن ذلك قبضاإليه يصري قابضاً، أما لو أودع املشرتي من البائع أو أعاره له  

، فلو جىن أجنيب على املبيع فاختار اتباع اجلاين ابجلناية على املبيع عند اإلمام أيب يوسف خالفاً لإلمام حممد  -4
املشرتي اتباع اجلاين ابلضمان كان اختياره مبنزلة القبض عند أيب يوسف، حىت لو هلك املبيع يكون اهلالك على املشرتي 

 ه الثمن وال يبطل البيع.ويتقرر علي
وقال حممد: ال يصري قابضاً ويبقى املبيع يف ضمان البائع، ويؤمر ابلتسليم إليه، ويكون اهلالك على البائع، ويبطل البيع   

 .   4ويسقط الثمن عن املشرتي
بض سابق مث ابعه كل ما مر ذكره فيما إذا كان املبيع يف يد البائع، فإن كان يف يده املشرتي بقالقبض السابق:    -5

املالك له، فهل يعد قابضاً مبجرد الشراء، أو ال بد من جتديد القبض ليتم التسليم؟ قبل اإلجابة على هذا السؤال ال بد من 
 تفصيل يف القبض

 النصوص الواردة يف املوضوع، وما يستفاد منها:
ن يبيع الرجل طعاًما حىت يستوفيه، قلت البن عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أ  -1

   5عباس: كيف ذلك؟ قال: ذلك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ
عبد هللا بن دينار قال: مسعت ابن عمر رضي هللا عنهما يقول: قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ))من ابتاع طعاًما فال   -2

  6يبيعه حىت يقبضه((
  7 صلى هللا عليه وسلم هنى أن يبيع أحد طعاًما اشرتاه بكيل حىت يستوفيه((عن ابن عمر ))أن رسول هللا  -3

 

 - املغين: 111/4 وما بعدها. 1 
 -البدائع: 244/5 وما بعدها. 2 

 - البدائع: 5/ 2463
 - البدائع: 5/ 2464

يقول: مسعت  ، ويف رواية للبخاري أيًضا أن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار مسع طاوًسا  3/68رواه البخاري: صحيح  - 5
ابن عباس رضي هللا عنهما يقول: أما الذي هنى عنه النيب صلى هللا عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حىت يقبض. قال ابن عباس: وال  

، وانظر أيًضا منتقى األخبار مع نيل  3/586، والرتمذي: 1/168أحسب: كل شيء إالَّ مثله. املصدر السابق، وانظر صحيح مسلم: 
 .5/256األوطار: 

 - رواه البخاري ، صحيح البخاري: 3/ 686
 7/286 ، و والنسائي  . 3/381:   رواه أبو داود:    - 77
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   1عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))من اشرتى طعاًما بكيل، أو وزن، فال يبيعه حىت يقبضه((  -4
صلى هللا عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر أنه قال: كنا يف زمان رسول هللا    -5

   2من أيمران ابنتقاله من املكان الذي ابتعناه فيه إىل مكان سواه قبل أن نبيعه
 (  3عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))من اشرتى طعاًما فال يبيعه حىت يكتاله(  -6
عبد هللا يقول: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: ))إذا ابتعت طعاًما فال تبعه عن أيب الزبري أنه مسع جابر بن    -7

 (  4حىت تستوفيه(
عن ابن عمر قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا أبعلى السوق فنهاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يبيعوه حىت   -

 5ينقلوه 
هللا. إين أشرتي بيوًعا فما حيل يل منها وما حيرم علي؟ قال: ))فإذا اشرتيت عن حكيم بن حزام قال: قلت: اي رسول    -9

   6بيًعا فال تبعه حىت تقبضه((
عن ابن عمر قال: ابتعت زيًتا يف السوق فلما استوجبته لنفسي لقيين رجل فأعطاين به رحًبا حسًنا فأردت أن اضرب   -10

فإن   زيد بن اثبت فقال: ال تبعه حيث ابتعته حىت حتوزه إىل رحلك،  على يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا  
 .   7  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هنى أن تباع السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم

 
  

 

 - رواه أمحد: مسند اإلمام أمحد:  11/1. 1 
 - رواه أمحد: مسند اإلمام أمحد:  11/1. 2 

 .171/ 1رواه مسلم: صحيح مسلم: - 3
 - رواه مسلم، صحيح مسلم: 1/  1724

البخاري بلفظ: عن سامل عن أبيه رضي هللا عنه قال: رأيت الذين يشرتون الطعام جمازفة يضربون على عهد رسول هللا صلى  واحلديث يف  -5
، ويف مسلم بلفظ: سامل بن عبد هللا أن أابه قال: قد رأيت الناس يف  68/ 3هللا عليه وسلم أن يبيعوه حىت يؤوه إىل رحاهلم: صحيح البخاري: 

 عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون يف أن يبيعوه يف مكاهنم، وذلك حىت يؤوه إىل رحاهلم، قال ابن شهاب،  عهد رسول هللا صلى هللا
كانوا    وحدثين عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر: أن أابه كان يشرتي الطعام جزافًا فيحمله إىل أهله، ويف رواية ملسلم عن سامل عن ابن عمر أهنم

د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اشرتوا طعاًما جزافًا أن يبيعوه يف مكانه حىت حيولوه، ويف رواية اثلثة له: عن انفع عن  يضربون على عه
نهاان  ابن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: من اشرتى طعاًما فال يبيعه حىت يستوفيه، قال وكنا نشرتي الطعام من الركبان جزافًا ف 

  . 1/170 صلى هللا عليه وسلم أن نبيعه حىت ننقله من مكانه: صحيح مسلم: رسول هللا 
  ، وفيه "شيًئا" بدل "بيًعا"5/256، ومنتقى األخبار: 3/402رواه أمحد، وأخرجه أيًضا الطرباين يف الكبري، املسند:   -6

 - رواه أبو داود، والدارقطين: سنن أيب داود: 383/3، ومنتقى األخبار: 256/5، و أخرجه أيًضا احلاكم: نيل األوطار: 256/5،  7 
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 ما يستفاد من األحاديث:
معيًنا، أبن اشرتاه جزافًا، أم غري  تدل هذه األحاديث على هني من اشرتى طعاًما أن يبيعه قبل قبضه، سواء أكان الطعام

معني أبن اشرتاه على الكيل أو الوزن، وذلك ألن بعض األحاديث ذكر فيها الطعام مطلًقا، وهي أكثر األحاديث، وكلها 
متفق على صحتها، وبعضها ذكر فيه مقيًدا ابجلزاف، وهو حديث ابن عمر املتفق على صحته أيضا، ويف حديث آخر 

طعام مقيًدا ابلكيل، ويف حديث له أيًضا جاء مقيًدا ابلكيل والوزن، وهذان احلديثان مقبوالن أيًضا، وإن  البن عمر جاء ال
 كاان دون مرتبة األحاديث املطلقة واملقيدة ابجلزاف، فمن أجل هذا أخذان هبا مجيعا.

 هل النهي للتحرمي أم للكراهة؟
النهي أن تكون للتحرمي إالَّ إذا وجدت قرينة تصرفها إىل الكراهة، النهي الوارد يف احلديث للتحرمي، ألن األصل يف صيغة  

وليست هنا قرينة صارفة عن التحرمي، بل قد جاء يف بعض الرواايت الصحيحة ما يؤكد التحرمي، وهو أن الناس كانوا  
من مكانه، والعقوبة ابلضرب يضربون يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اشرتوا طعاًما جزافًا أن يبيعوه قبل حتويله  

 ال تكون إالَّ على أمر حمرم.
 بيع الطعام قبل قبضه غري صحيح:

وإذا ثبت أن النهي للتحرمي فإن بيع الطعام قبل قبضه يكون غري صحيح، وهذا  ما جرى عليه العمل يف عهد الصحابة، 
، وال يكون الرد إالَّ إذا كان البيع غري عينهى عن بيع الطعام قبل قبضه ويرد البيع إذا وقفقد كان عمر بن اخلطاب  

صحيح. فقد روى مالك عن انفع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاًما أمر به عمر بن اخلطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل 
 .   1أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب فرده عليه، وقال: ال تبع طعاًما ابتعته حىت تستوفيه

مروان بن احلكم أمر برد البيع يف الصكوك اليت بيعت قبل أن تستوىف بعد استنكار من زيد بن اثبت وأيب كذلك روي أن 
، فتبايع     3خرجت للناس يف زمان مروان بن احلكم من طعام اجلار    2هريرة. فقد روى مالك يف املوطأ أنه بلغه أن صكوًكا

بن اثبت، ورجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم على   لناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد
مروان بن احلكم فقاال: أحتل الراب اي مروان؟ فقال: أعوذ ابهلل، وما ذاك؟ فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس، مث ابعوها قبل 

 .   4اأن تستوىف، فبعث مروان بن احلكم احلرس يتبعوهنا ينزعوهنا من أيدي الناس، ويردوهنا إىل أهله

 

 -املوطأ: 4/ 2841
الصكوك مجع صك، وهو الورقة املكتوبة بدين، واملراد هبا هنا الورقة اليت خترج من وىل األمر ابلرزق ملستحقه، أبن يكتب فيها لفالن   - 2

العمال، ومنها ما يكون بغري عمل كالعطاء ألهل احلاجة،  كذا وكذا من طعام أو غريه، ومن هذه الصكوك ما يكون بعمل كأرزاق القضاة و 
  4/185.2، واملنتقى على املوطأ: 10/171والظاهر أن تلك الصكوك كانت من الطعام: النووي على مسلم: 

  288/ 3اجلار موضع بساحل البحر جيمع فيه الطعام، مث يفرق على الناس بصكاك: الزرقاين على املوطأ:  - 3
 4/385املنتقى:  املوطأ هبامش - 4
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، ولعله هو الصحايب الذي كان مع زيد بن اثبت، وأشار إليه مالك من غري       1وجاء مثل هذا اخلرب يف املعىن عن أىب هريرة
 ذكر امسه.

 ما املراد ابلطعام؟ وما املراد ابلقبض؟
 كلمتني: الطعام والقبض.وإذا كنا قد انتهينا إىل أن بيع الطعام قبل قبضه غري صحيح، فعلينا أن حندد املراد هباتني ال

 املراد ابلطعام:
يرى بعض الفقهاء أن الطعام يطلق على القمح خاصة، ويؤيدون رأيهم مبا رواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري قال: )كنا 

 . فإن    2خنرج زكاة الفطر صاًعا من طعام، أو صاًعا من شعري، أو صاًعا من متر، أو صاًعا من أقط، أو صاًعا من زبيب(
 .ظاهر هذا اخلرب أن الطعام غري الشعري وما ذكر بعده

، وان الطعام اسم خاص للقمح، وقد كانت لفظة الطعام حكى اخلطايب: أن املراد ابلطعام هنا احلنطة أي القمحوقد    
   3تستعمل يف القمح عند اإلطالق، حىت إذا قيل: اذهب إىل سوق الطعام فهم منه سوق القمح

الطعام ال خيتص ابلقمح، وإمنا يشمل كل ما تعارف الناس على إطعامه، ويؤيدون رأيهم مبا رواه البخاري ويرى آخرون أن  
عن أيب سعيد اخلدري أيًضا، قال: كنا خنرج يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم الفطر صاًعا من طعام، وقال أبو  

 سعيد: وكان طعامنا الشعري والزبيب واألقط والتمر.
ذا نص يف أن الطعام يطلق على غري القمح، فلعل أاب سعيد أمجل الطعام يف احلديث األول مث فسره، أو أراد طعاًما فه  

   4آخر غري القمح، ألن القمح مل يكن قواًت يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا كان يف زمن معاوية 
عري وسائر أنواع املطعومات، سواء كانت مأكوالت كالتمر  والراجح أن الطعام يف احلديث يشمل كل ما يطعم من قمح وش

والفاكهة، أو كانت من األدم كالزيت والعسل؛ ألنه يستعمل لغة يف كل هذا. وإن كان العرب أطلقته على القمح أحيااًن،  
 كما أطلقت املال على اإلبل.

أطلق يف بعض األحاديث على القمح ال يعين ومل أجد تعليال مقبوال لقصره على القمح يف هذا احلديث، وكون الطعام قد 
 .  5أنه قد أصبح خاًصا به، ألنه أطلق يف أحاديث أخرى على غري القمح أيًضا

 
  

 

 - النووي على مسلم: 10/ 1711
 131/ 2صحيح البخاري:  -2

 -  فتح الباري: 3/ 2913
 - املرجع نفسه: 291/2،  2924

 -  انظر، القاموس احمليط، وأساس البالغة للزخمشري، والنهاية البن األثري 5 
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 املراد ابلقبض:
هنت بعض األحاديث عن بيع الطعام قبل كيله أو وزنه، وهذا ال يكون إالَّ فيما بيع على الكيل أو الوزن، وهنت بعضها 

حتويله من مكانه، وخصصت بعضها هذا احلكم ابجلزاف، يف حني أن بعًضا آخر هنى عن بيع ما اشرتي عن بيعه قبل 
جزافًا من الطعام قبل أن حيوزه التجار إىل رحاهلم، وجاء يف بعض األحاديث النهي عن بيع الطعام قبل االستيفاء، ويف 

 تيفاء.بعضها النهي قبل القبض من غري تقييد هبيئة خاصة للقبض أو االس
ونستطيع أن أنخذ من هذا أن القبض يف املكيل واملوزون وحنومها يكون ابستيفاء قدره، وان القبض يف اجلزاف يكون 

بتحويله إىل رحل املشرتي، أو إىل أي مكان آخر غري املكان الذي بيع فيه، ومل تتعرض األحاديث للقبض يف غري اجلزاف 
 العرف.واملكيل واملوزون، فريجع فيه إىل  

 هل النهي خاص ابلطعام؟
خصصت كل األحاديث املتفق على صحتها النهي عن البيع قبل القبض ابلطعام، وهذا يدل مبفهومه على إابحة بيع ما 

الطعام ابلنهي عن بيعه قبل قبضه دليل على خمالفة غريه  عدا الطعام قبل قبضه، ألن ختصيص النيب صلى هللا عليه وسلم  
 وجاهته، ولكن مع هذا ال أرى األخذ به، لألسباب اآلتية:له، وهذا رأي له 

علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، سواء كانت الراب أو الغرر، موجودة يف بيع غري الطعام قبل قبضه فيجب أن   -1
 يسوى بينهما يف احلكم.

س على الطعام الثابت النهي عن قول ابن عباس "وال أحسب كل شيء إالَّ مثله" يعين أن غري الطعام ينبغي أن يقا  -2
، وابن عباس هو راوي احلديث وهو أعرف   1بيعه قبل قبضه ابلسنة، وهذا من تفقه ابن عباس، كما يقول ابن حجر 

 مبرماه.
حديث حكيم بن حزام الذي جاء فيه: ))إذا اشرتيت بيًعا فال تبعه حىت تقبضه(( وحديث زيد بن اثبت الذي ورد فيه   -3

 السلع حيث تبتاع حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم. فإن كلمة )بيع( و )السلع( عامة تشمل الطعام وغريه.  النهي عن بيع 
وهذان احلديثان وإن كان يف كل منهما مقال إالَّ أن القياس الصحيح، وقول ابن عباس يقواين األخذ هبما، وال يصح 

القيم، وإن كان مشتًقا، فاللقبية أغلب عليه حيث مل يرد ختصيصهما مبفهوم احلديث اخلاص، ألن الطعام، كما يقول ابن  
معىن يقتضي اختصاص النهي به دون سواه، كما ال يصح تقدمي حديث النهي عن بيع الطعام على هذين احلديثني، ألنه 

جب ال تعارض بينهما، إذ ال مانع من ذكر الشيء حبكم، وذكر بعضه بذلك احلكم، فالعمل ممكن بكل هذه األحاديث فو 
 األخذ هبا كلها.

 
 . 4/278فتح الباري:  -1
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وعليه فإن ذكر الطعام مل يقصد به التخصيص، وإمنا خرج خمرج الغالب، ألنه أكثر ما يتعامل فيه الناس، فالنهي إذن يتناول 
 الطعام وغريه، منقواًل كان أو عقارًا.

 هل النهي عن البيع قبل القبض خاص فيما ملك ابلشراء؟
عن البيع قبل القبض هو فيما ملك ابلشراء خاصة، ما عدا حديث ابن عباس كل األحاديث تدل على أن النهي           

فإنه مل يصرح فيه بذلك، ولكن تعليل ابن عباس للنهي يشري إشارة واضحة إىل أنه فيما ملك ابلشراء، فإن قوله: )ذلك 
قبضه مبائة وعشرين درمهًا دراهم بدراهم والطعام مرجأ( يعين أن الشخص إذا دفع مائة درهم يف طعام مث ابعه قبل أن ي

 فكأمنا ابع مائة درهم مبائة وعشرين، وهذا واضح يف بيع ما اشرتى قبل قبضه.
وعليه حيمل حديث ابن عباس على سائر األحاديث، فيكون املنهي عنه ابلنص هو البيع قبل القبض فيما ملك          

عقد كاإلرث فإن النص ال يتناوله، ولكن القياس يقضي إبحلاق بعقد البيع، وأما ما ملك ابلعقود األخرى أو ما ملك بغري  
 .ما تتحقق فيه العلة ابلبيع 

وإذا نظران إىل علة املنع، وهى الغرر أو الراب أو مها مًعا، جند أن العلتني تتحققان مًعا فيما ملك بعقد البيع، وأن علة الراب   
الغرر، فإهنا تتحقق يف كل أسباب امللك حىت اإلرث، ألن املال   مقصورة على البيع ال تتعداه لغريه من العقود، أما علة

املوروث إذا بيع قبل قبضه قد يهلك قبل القبض، فيعجز البائع عن التسليم، ولكن علة الغرر هذه أقوى فيما ملك ابلبيع 
البائع األول واحتياله إذا   منها يف غريه، ألن فيه غرر انفساخ العقد هبالك احملل، كما يقول احلنفية، وغرر انفساخه جبحود

رأى البائع الثاين ربح فيه رحًبا كثريًا كما يقول ابن تيميه( ، وهلذا فإين أرى الوقوف عند النص فال مننع البيع قبل القبض إالَّ 
 فيما ملك ابلشراء وحده، وذلك لضعف علة املنع فيما ملك أبسباب التملك األخرى.

 ما اشرتاه قبل قبضهآراء الفقهاء يف حكم بيع اإلنسان  
 يستحسن أن نبني أواًل املراد ابلقبض عند الفقهاء مث نذكر احلكم بعده:

 املراد ابلقبض:
إذا كان حمل العقد عقارًا فإن قبضه يكون ابلتخلية بينه وبني من انتقل إليه امللك، حبيث يتمكن من االنتفاع به  يف العقار:

   1يه ألنه هو املمكناالنتفاع املطلوب عرفًاً، وهذا ال خالف ف
أما إذا كان حمل العقد مما ميكن نقله وحتويله من مكان إىل آخر، فقد اختلف الفقهاء يف حتديد القبض ابلنسبة   يف املنقول:

: القبض يف املنقول كالقبض يف العقار يكون ابلتخلية إالَّ يف املكيل واملوزون وحنومها، فإن قبضه يكون احلنفيةله. فقال  
 .   2اء قدرهابستيف

 
، واملغين:  9/283، واجملموع شرح املهذب 3/37، والبحر الزخار: 3/126والدسوقي على الشرح الكبري: ،  4/226ابن عادين:  - 1
  .8/518، واحمللى: 4/111

 - ابن عابدين: 4/ 2262
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، وإن كان مقدرًا فباستيفاء قدره، وإن كان حيواًن أو    1أن املنقول إن كان جزافًا فقبضه ابلتخلية  املالكيةواملشهور عن    
  2ثيااًب أو دراهم وحنوها فاملرجع فيه إىل العرف

: القبض يف املنقول يرجع فيه إىل العرف، فما جرت العادة بنقله وحتويله من مكانه، كاألخشاب واحلبوب الشافعيةوقال  
جرت العادة بتناوله ابليد كالدراهم والثوب والكتاب وحنوها فقبضه فقبضه ابلنقل إىل مكان ال اختصاص للبائع به، وما  

 .    3ابلتناول
قبض كل شيء حبسبه، فما ينقل وحيول إن كان جزافًا فقبضه بنقله، وإن كان مكياًل فقبضه بكيله، وإن    احلنابلة:وعند  

، فيجب الرجوع فيه إىل العرف، والعرف كان دراهم وحنوها فقبضه بتناوله ابليد، وذلك ألن القبض ورد مطلًقا يف الشرع
 جرى بقبض هذه األشياء هبذه الصفة، وقد جاء يف احلديث ما يدل على أن قبض اجلزاف بنقله وحتويله من مكانه.

وروى أبو اخلطاب عن أمحد: أن القبض يف كل شيء ابلتخلية مع التمييز، ألنه ما دام البائع قد خلى بني املشرتي واملبيع 
 .    4ئل، فإن املشرتي يعترب قابًضا للبيع كما يف العقارمن غري حا

يكون ابلتخلية فال فرق عندهم بني العقار واملنقول، ألن االستيالء حيصل ابلتخلية   الشيعة الزيدية، واإلماميةوالقبض عند  
    5قول أبن القبض يف القماش هو اإلمساك ابليد، ويف احليوان هو نقله   اإلماميةويف مذهب  

بني الطعام وغريه، والطعام عندهم هو القمح خاصة، فالقبض يف غري الطعام يكون أبن يطلق البائع يد   الظاهريةيفرق  و 
املبتاع عليه أبالَّ حيول بينه وبني ما اشرتاه، أي ابلتخلية. أما الطعام فال يتم قبضه إالَّ إذا نقل من مكانه الذي هو فيه إىل 

   6 إذا كاله املبتاع إن بيع على الكيلمكان آخر إن يبع جزافًا، وإالَّ 
مذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة، أن املنقول إذا كان مقدرًا فقبضه يكون ابستيفاء قدره، وهو   والراجح من هذه اآلراء

واملقدر يكون وإذا كان جزافًا فقبضه بنقله من مكانه، وهو مذهب احلنابلة ورواية عند املالكية، وفيما عدا اجلزاف  
القبض ما يعتربه العرف قبًضا، وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة وذلك عماًل ابألحاديث الصحيحة املصرحة 
ابألمر ابلكيل فيما بيع ابلكيل، واألحاديث املصرحة ابلنهي عن بيع اجلزاف حىت ينقل، وعماًل ابلعرف فيما مل يرد 

 فيه نص.

 
 الرواية األخرى أن اجلزاف قبضه بنقله من مكانه   - 1

 - الدسوقي على الشرح الكبري: 126/3، واملنتقى: 283-279/4. 2 
 - اجملموع ش ر املهذب: 275/9، 276 و  2833

 124، و 112، 4/111، واملغىن: 323احملرر:  -
 -  البحر الزخار: 3/ 3694

 5- 
 - احمللى: 518/8 و 521 و  5236
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 حكم بيع ما مل يقبض:
ذهب بعض الفقهاء إىل أن القبض ليس شرطًا يف صحة البيع فيجوز عندهم بيع كل شيء قبل قبضه، نقل هذا زون:اجملو 

، من غري استدالل عليه وللشيعة اإلمامية قوالن يف بيع ما مل يقبض قول ابلكراهة     2، وعثمان البيت    1الرأي عن عطاء
ل على الكراهية، مجًعا بينها وبني ما دل  على اجلواز، وقول ابحلرمة، وحجته أن النهي الوارد يف األحاديث الصحيحة حممو 

وقد رجح الشيخ احللي القول ابلكراهة، وهذا نص عبارته: )وال أبس ببيع ما مل يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن، وتتأكد 
رته: )واألقوى التحرمي وفاقًا للشيخ . ورجح الشهيد الثاين القول ابحلرمة وها هي عبا   3الكراهية يف الطعام، وقيل: حيرم(

رمحه هللا يف املبسوط مدعًيا اإلمجاع، والعالمة رمحه هللا يف التذكرة واإلرشاد، لضعف رواايت اجلواز املقتضية حلمل النهي يف 
 .    4األخبار الصحيحة على غري ظاهره(

قبضها، عماًل ابألحاديث الصحيحة املصرحة ابلنهي اتفق مجهور الفقهاء على أن هناك أشياء ال جيوز يبعها قبل    املانعون:
عن بيع بعض األشياء قبل قبضها، بل إن ابن املنذر قد حكى اإلمجاع على هذا، ولكن مجهور الفقهاء اختلفوا بعد ذلك 

خاص   يف حتديد هذه األشياء اليت ال جيوز بيعها قبل قبضها، كما اختلفوا يف هل هذا احلكم عام يف كل أسباب التملك أم
 .   5ببعضها دون بعض؟

 ما جيوز بيعه قبل قبضه وما ال جيوز:
ال جيوز عند احلنفية أن يبيع املشرتي املنقول قبل القبض، ألن يف هذا البيع غررًا، ألنه ال يدرى هل يبقى املبيع أم يهلك 

ن يبيعه من ابئعه أو من غريه، ألن قبل القبض، فيبطل البيع األول، فينفسخ الثاين، ألنه مبين على األول، وال فرق بني أ
 علة املنع تصدق على احلالني.

فيجوز بيعه قبل قبضه عند الشيخني استحسااًن؛ ألن تلف العقار غري حمتمل فانتفى الغرر. وقال حممد، وزفر:    6أما العقار 
ال جيوز بيعه قبل قبضه كاملنقول، ألن احلديث الوارد فيه النهي عن بيع ما مل يقبض مل يفرق بني العقار واملنقول، أما 

يع قبل تسليمه، وهذا حمتمل يف املنقول دون العقار، لذا لو كان العقار الشيخان فرياين أن النهي معلل خبشية هالك املب

 

 - احمللى: 8/ 5201
اجملمعة على الطعام،  ، قال النووي: وهو قول شاذ، وقال ابن عبد الرب: وهذا قول مردود ابلسنة، واحلجة 10/170النووي على مسلم:  -2

 وأظنه مل يبلغه احلديث، ومثل هذا ال يلتفت إليه. 
 - املختصر النافع:  1483

 - الروضة البهية: 293، ومل اطلع على دليل اجلواز الذي يشريون إليه 4 
 4/109، واملغين: 2/644بداية اجملتهد:   - 5
نقول ما ميكن نقله من مكان آلخر سواء بقي على حالته أو تغري فهو  العقار عند احلنفية هو ما ال ميكن نقله من مكان آلخر، وامل -6

 ، ط األوىل. 473يشمل كل شيء غري األرض. انظر: املدخل للفقه اإلسالمي لألستاذ الدكتور حممد سالم مدكور: 
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خيشى هالكه قبل القبض، أبن كان على شط النهر أو يف موضع ال يؤمن أن تغلب عليه الرمال، فهو كاملنقول ال جيوز بيعه 
 .    1قبل قبضه عند اجلميع

قبل قبضه عقارًا كان أو منقواًل، مكياًل أو غري مكيل، مستدلني   ويفرق املالكية بني الطعام وغريه، فغري الطعام جيوز بيعه
حبديث: )من ابتاع طعاًما فال يبيعه حىت يستوفيه( ووجه االستدالل أن النيب صلى هللا عليه وسلم خص هذا احلكم ابلطعام 

رتي أن يبيعه قبل قبضه بثمن فدل ذلك على أن غري الطعام خمالف له، غري أنه إذا بيع على الكيل أو الوزن فال جيوز للمش
مؤجل، وذلك ألن ضمان املكيل واملوزون من البائع حىت يستوىف، فإذا ابعه للمشرتي بثمن مؤجل قبل أن يستوىف كان 

 .    2ذلك من بيع الكالئ ابلكالئ
، فإن بيع جزافًا جيوز للمشرتي أن يبيعه قبل قبضه، أي قبل أن ينقله من مكانه، وذلك ألن اجلزاف عندهم    3 أما الطعام

عن مالك: أنه ال جيوز بيع شيء من   يدخل يف ضمان املشرتي بنفس العقد، ألن استفياءه يكون بتمام العقد، وقد روى 
وحكى القاضي أبو حممد: أن مالًكا استحب زاف، قبل قبضه، املطعومات، بيع على الكيل أو الوزن أو العدد أو على اجل

ا فال جيوز بيعه قبل     4أن يباع بعد نقله، ليخرج من اخلالف . وإن مل يبع الطعام جزافًا أبن بيع مكايلة أو موازنة أو عدًّ
   5غري الربوي قبل قبضه وروى ابن وهب عن مالك جواز بيعقبضه، سواء أكان الطعام ربوايًّ أم غري ربوي  على األشهر،  

فال جيوز عندهم بيع أي مبيع قبل قبضه طعاًما أو غريه، منقواًل أو عقارًا، إال إبذن البائع وال بغري إذنه، ال بعد الشافعية  أما  
 .    6أداء الثمن وال قبله، وذلك حلديث حكيم بن حزام، وحديث زيد بن اثبت

هبهم، فروي عنهم أن القبض شرط يف املقدرات، فمن اشرتى مكياًل أو موزواًن، فقد اختلفت الرواايت يف مذ وأما احلنابلة  
 أو مزروًعا مل جيز تصرفه فيه قبل قبضه، سواء كان متعيًنا كالصربة أو غري متعني كقفيز منها.

  .أما غري املقدرات فيجوز تصرف املشرتي فيها قبل قبضها على املشهور
قدر معيًنا كالصربة يبيعها من غري تسمية كيل، فإنه جيوز للمشرتي التصرف فيها قبل إذا كان امل :وقال القاضي وأصحابه

قبضها، وقال ابن عبد الرب: األصح عن أمحد أن الذي مينع من بيعه قبل قبضه هو الطعام وحده، معيًنا أو غري معني، 

 

 - البدائع: 180/5، وابن عابدين: 2241/4
 - القوانني الفقهية: 341، واملنتقى شرح املوطأ: 158/4 و 162  و 380، و 5/ 352

 4/289الطعام عندهم يشمل كل ما جتب فيه الزكاة من احلبوب واألدم جبميع أنواعها. املوطأ:  - 3
 284، 4/283، واملنتقى: 147، 2/146، وبداية اجملتهد: 249القوانني الفقهية:  - 4

 -  القوانني الفقهية: 249، وبداية اجملتهد: 144،145/2، واملنتقى: 279/4، 280، 289، 5 
 - اجملموع شرح املهذب: 264/9 و  2716
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، فال جيوز بيع شيء قبل قبضه، لألحاديث الدالة على ذلك وحكى أبو اخلطاب عن أمحد: أن القبض شرط يف كل مبيع 
   1واختار هذه الرواية ابن عقيل، لقول ابن عباس: "أرى كل شئ مبنزلة الطعام"

والشيعة الزيدية كالشافعية ال جيوز عندهم بيع شيء قبل قبضه حلديث حكيم: "إذا ابتعت مبيًعا فال تبعه حىت تستوفيه" 
   3، ومثلهم الظاهرية    2وهو عام يف مجيع املبيعات

وروي عن عثمان بن عفان، وسعيد بن املسيب، وابن سريين، واحلسن، واحلكم، ومحاد بن أيب سليمان، واألوزاعي، 
، وروي عن عبد العزيز بن أيب سلمة، وابن    4وإسحاق، وأيب ثور أن كل ما بيع على الكيل والوزن ال جيوز يبعه قبل قبضه 

، وعن الثوري روايتان:     5بن سعيد: أن القبض شرط لصحة البيع يف كل مكيل أو موزون أو معدود  حبيب، وربيعة، وحيىي
، وأخرى أبنه شرط يف املطعومات خاصة سواء بيعت جزافًا أو بيعت على الكيل أو     6رواية أبن القبض شرط يف كل مبيع 

 .    7الوزن، أو العدد
 .  8شيء قبل قبضه وقد أيد ابن القيم رأي من مينع بيع كل  

 والعقود اليت ال يشرتط فيها ذلك: العقود اليت يشرتط قبض احملل فيها قبل بيعه
القاعدة العامة يف هذا عند احلنفية أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد هبالكه قبل القبض ال جيوز التصرف فيه قبل 

ه القاعدة، أن الصحة هي األصل يف التصرفات الصادرة قبضه كاملهر وبدل العتق، وبدل الصلح عن دم العمد، وفقه هذ 
من األهل يف احملل، وإن الفساد هنا جاء من عارض غرر االنفساخ، وهو غري متوهم يف التصرفات اليت ال حتتمل الفسخ 

ه، وألن فبقيت على األصل، وهلذا جاز بيع املرياث، واملوصى به قبل القبض، أما املرياث فألن معىن الغرر ال يتقرر في
    9الوارث خلف املورث، ولو كان املورث موجوًدا جلاز تصرفه فيه، فكذلك خلفه، وأما الوصية فألهنا أخت املرياث

 

  1 - املغين: 107/4 - 111 و 113 و 124، واحملرر: 322
 3/311البحر الزخار:    - 2
 519 - 8/518احمللى:  - 3

 - املغين: 107/4، وفيه أن إسحاق مينع أيًضا بيع املعدود. والبحر الزخار: 211/3، وفيه أن  4 
، وفيه أن أاب ثور مينعه يف املأكول واملشروب،  9/270املسيب مينع أيًضا بيع املعدود واملزروع قبل قبضه، واجملموع شرح املهذب: سعيد بن 

 8/520، واحمللى:  2/144اجملتهد:  بداية 
  --  بداية اجملتهد: 145/2، واملنتقى: 280/4. 5 

 - بداية اجملتهد 144/2، واملنتقى  806/4
 - املنتقى: 4/ 2837

 - بدائع الفوائد: 250،  2518
 - البدائع: 181/5، وابن عابدين: 4/ 2259
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واحلنابلة يوافقون احلنفية يف هذه القاعدة، قال ابن قدامة: وكل عوض ملك بعقد ينفسخ هبالكه قبل القبض مل جيز التصرف 
الصلح إذا كاان من املكيل أو املوزون أو املعدود، وما ال ينفسخ العقد هبالكه جاز التصرف فيه قبل قبضه، كاألجرة وبدل 

   1فيه قبل قبضه، كعوض اخللع والعتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد وأرش اجلناية وقيمة املتلف
والشيعة الزيدية يتفقون مع احلنفية واحلنابلة، فقد جاء يف البحر الزخار: "كل ما يبطل العقد بتلفه حرم بيعه قبل قبضه، 

   2فخرج املهر وجعل اخللع والصلح على دم العمد" 
ه. وتلك العقود أن عقود املعاوضات اليت يقصد هبا املكايسة واملغابنة ال جيوز بيع ما ملكت به قبل قبض ومذهب املالكية

هي البيع، واإلجارة، والزواج ابلنسبة للمهر، والصلح وحنو ذلك. . . وأن عقود املعاوضات اليت ال يقصد منها املغابنة، وإمنا 
تكون على جهة الرفق جيوز بيع ما ملكت به قبل قبضه، ويشمل هذا القسم القرض فقط، وأن عقود املعاوضات اليت ترتدد  

الرفق، وهي الشركة والتولية واإلقالة، جيوز بيع ما ملكن به قبل قبضه إذا مل تدخل هذه العقود زايدة أو بني قصد املغابنة و 
نقصان، وذلك لألثر الذي رواه مالك من مرسل سعيد بن املسيب أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))من اشرتى 

تولية، أو إقالة وألن هذه العقود إذا مل تدخلها زايدة أو نقصان،   طعاًما فال يبعه حىت يستوفيه(( إالَّ ما كان من شركة، أو
   3فإمنا يراد منها الرفق ال املغابنة، فانتفت العلة اليت من أجلها منع بيع الطعام قبل استيفائه، وهي مشاهبته للعينة 

واألجرة، والعوض املصاحل عليه  ال جيوز بيع ما ملك بعقد من عقود املعاوضات قبل قبضه، وذلك كاملبيع، وعند الشافعية
( . فالشافعية يتفقون مع املالكية يف    4عن املال، والصداق على األصح، ومثله بدل اخللع، وبدل الصلح عن دم العمد

منع بيع الصداق وما بعده، وإن كان تعليل الشريازي للمنع يستلزم أن يكون رأيهم كرأي احلنفية، وذلك حيث يقول: "وال 
ما مل يستقر ملكه عليه كبيع األعيان اململوكة ابلبيع واإلجارة والصداق وما أشبهها من املعاوضات قبل القبض. . جيوز بيع 

   5. ألنه رمبا هلك فانفسخ العقد"
هذا ابلنسبة لعقود املعاوضات، وأما ما ملك بعقد ال معاوضة فيه فيجوز عند مجهور الفقهاء بيعه قبل قبضه، وذلك  

   6ك ما ملك بغري عقد كاإلرثكالوصية، وكذل

 

 - املغين: 4/ 1141
، وفيه أن املؤيد ال جيوز يبع املهر وما بعده قبل قبضه وأنه ال فرق عنده بني ما ملك بعقد من هذه  313و  3/311البحر الزخار:   -2

 العقود، وما ملك ابلبيع، فهو موافق لرأي املالكية 
 - بداية اجملتهد: 146/2، واملنتقى: 280/4  -  2823

 267و  9/266اجملموع شرح املهذب:  - 4
 - املهذب: 1/ 2625

، قال ابن قدامة: "وال اعلم فيه خمالًفا"، وسنرى خالف  4/115، واملغين: 1/362، واملهذب: 182/ 4، املنتقى: 5/181البدائع:  - 6
 الظاهرية فيه بعد هذا مباشرة 
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ويرى الظاهرية أن الطعام، والطعام عندهم هو القمح خاصة، ال جيوز بيعه قبل قبضه سواء أملك بعقد معاوضة كالشراء، أم 
بغري معاوضة كاهلبة، أم بغري عقد كاملرياث، وذلك حلديث ابن عباس: أما الذي هنى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن 

حىت يقبض فهو الطعام، فهذا يدل على أن الطعام: أبي وجه ملك ال جيوز بيعه قبل قبضه، أما غري الطعام فال جيوز يباع  
بيعه قبل قبضه إذا ملك ابلشراء خاصة، وذلك حلديث حكيم بن حزام: "إذا ابتعت بيًعا فال تبعه حىت تقبضه"، فإنه يدل 

 .   1ا ملك ابلشراء فقطعلى أن املنهي عنه هو البيع فقط قبل القبض فيم
 علة منع بيع اإلنسان ما اشرتاه قبل قبضه:

منع بيع اإلنسان ما اشرتاه قبل قبضه ابلغرر، جاء يف تنوير األبصار وشرحه: صح بيع عقار ال خيشى هالكه  يعلل احلنفية
، ويقول     2تقدير اهلالكقبل قبضه من ابئعه لعدم الغرر ال بيع منقول، قال يف احلاشية: أي غرر انفساخ العقد على 

الكاساين: "ومنها، أي من شروط الصحة، القبض يف بيع املشرتى املنقول فال يصح بيعه قبل قبضه، وألنه بيع فيه غرر 
االنفساخ هبالك املعقود عليه، ألنه إذا هلك املعقود عليه قبل القبض يبطل البيع األول، فينفسخ الثاين، ألنه بناه على 

   3ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع فيه غرراألول، وقد هن
منع بيع الطعام قبل قبضه أبنه قد يتخذ ذريعة للتوصل إىل الراب، فهو عندهم من ابب سد الذرائع، وذلك   ويعلل املالكية

يه أبن يذكر كما يقول الباجي: إن صاحب العينة يريد أن يدفع داننري يف أكثر منها، فإذا علم ابملنع يف ذلك توصل إل
حنطة بدينار، مث يبتاعه بنصف دينار دون استيفاء، وال قصد لبيعه وال البتياعه، فلما كثر هذا وكانت األقوات مما يتعامل 

هبا يف كثري من البالد، والسيما يف بالد العرب، وكان ذلك مما يقصد هلذا املعىن كثريًا، ملعرفة مجيع الناس لثمنه وقيمته، منع 
رط يف صحة توايل البيع فيها القبض، ألن ذلك هناية التبايع فيها وإمتام العقد ولزومه، ومل يشرتط ذلك يف ذلك فيها وش

 .  4سائر املبيعات، ألنه مل يتكرر تعامل أهل العينة هبا، ألن مثنها خيفى يف األغلب ويقل مشرتيها 
يعللون املنع ابلغرر كاحلنفية، يقول الشريازي: )وال جيوز بيع ما مل يستقر ملكه عليه. . . ألنه رمبا هلك فانفسخ والشافعية  

 .   5العقد، وذلك غرر من غري حاجة( 
يتفقون مع احلنفية يف أن علة منع بيع الشيء قبل قبضه هي غرر االنفساخ هبالك املعقود عليه فيقول ابن قدامة:   واحلنابلة

كن ما يتوهم فيه غرر االنفساخ هبالك املعقود عليه مل جيز بناء عقد آخر عليه، حترزًا من الغرر، وما ال يتوهم فيه ذلك ل
 .    1الغرر انتفى املانع فجاز العقد عليه

 

 - احمللى البن حزم: 518/8 و 519 و  5211
 4/224ابن عابدين:  - 2
 5/180البدائع:  -3
 4/280، واملنتقى: 2/144اجملتهد: بداية  -4

 -  املهذب: 1/ 2625
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 .  2هي ضعف امللك قبل القبض   والعلة عند الشيعة الزيدية
ألن البائع األول قد يسلم البائع الثاين املبيع، وقد ال يسلمه، السيما إذا  : بعدم القدرة على التسليم،  ويعلل ابن تيمية املنع

 رآه قد ربح، فيسعى يف رد البيع إما جبحد، أو ابحتيال يف الفسخ.
 وكل هذه العلل ترجع إىل علتني يف الواقع:

الراب، وهو ما يراه املالكية، وقد ذهب إىل هذا من قبلهم ابن عباس حني قال: "ذاك دراهم بدراهم والطعام   إحدامها:
   3مرجأ"

 كما ذهب إليه أبو هريرة، وزيد بن اثبت حني قاال ملروان: "أحللت بيع الراب"   .
غري أن عدم القدرة على التسليم، وهو رأي الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم، وهو رأي سائر األئمة،   واثنيهما:

سببها احتمال هالك احملل عند احلنفية، والشافعية، واحلنابلة، وضعف امللك عند الزيدية، واحتمال عدم     سائر األئمة، 
 تسليم البائع األول عند ابن تيمية، وكلتا العلتني متحققتان يف عقد البيع.

سلع قبل قبضها إجياد فرص للعمل، وذلك ألن يف بيع السلع قبل قبضها حرمااًن : أن يف النهي عن بيع الف إىل هذايضاو 
لعدد كبري من العمال الذين يقومون ابلكيل واحلمل، فإن التاجر يفضل أن يبيع السلعة وهي يف مكاهنا ما دام جيد رحبا، مث 

فتعود الفائدة كلها إىل طبقة التجارة، وال ينال   إان لو أحبنا للتجار بيع السلع قبل قبضها، فإن أسعارها ترتفع وهي يف مكاهنا
العامل فائدة من هذه العمليات، يف حني أنه يناله ضرر ارتفاع السعر، ويف هذا مصلحة للتاجر، وضرر للعامل، أما منع 

 بيع السلع قبل قبضها فإن فيه مصلحة للعمال وال ضرر فيه على التجار.
     4قسم الفقهاء القبض من حيث قوة أثره وضعفه إىل قسمني: قبض الضمان وقبض األمانة    أقسام القبض:

هو: )ما كان فيه القابض مسئوال عن املقبوض جتاه الغري فيضمنه إذا هلك عنده، ولو آبفة مساوية( ،    أ( فقبض الضمان)
 كاملغصوب يف يد الغاصب، واملبيع يف يد املشرتي.

)ما كان فيه القابض غري مسئول عن املقبوض إال ابلتعدي، أو التقصري يف احلفظ( كالوديعة يف هو   )ب( وقبض األمانة:
يد املودَع عنده والعارية يف يد املستعري، وعد وا قبض الضمان أقوى من قبض األمانة بسبب الضمان املرتتب، واألصل عند 

اان متجانسني يف الضمان وعدمه، أو كان السابق أقوى، الفقهاء أن القبض السابق ينوب عن القبض الالزم يف البيع إذا ك

 
 4/114املغين:    - 1

 - البحر الزخار، 3122/3 
 ت العلمية البن تيمية مع الفتاوى االختبارا -  3
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خبالف ما إذا كان أضعف، فقبض الضمان ينوب عن قبض األمانة فال ينوب إال عن قبض األمانة فقط، وال ينوب عن 
 .   1قبض الضمان، ألن األدىن ال يغين عن األعلى

 قبل البيع، إما أن تكون يده يد ضمان أو يد أمانة.  وأتسيساً على ذلك إذا كان الشيء املبيع موجوداً يف يد املشرتي
 )أ( فإذا كانت يد املشرتي يد ضمان:

فإما أن تكون يد ضمان بنفسه، كيد الغاصب، فيصري املشرتي قابضاً للمبيع بنفس العقد، وال حيتاج إىل جتديد   -1
 العقد أو غائبا.  القبض، ويربأ البائع من التزام التسليم، سواء أكان املبيع حاضراً يف جملس

أو تكون يد ضمان لغريه، كيد الرهن، أبن ابع الراهن املرهون من املرهتن، فإنه ال يصري قابضاً، إال أن يكون الرهن   -2
 حاضراً يف جملس العقد، أو يذهب إىل حيث يوجد الرهن، ويتمكن من قبضه.

، فال يصري قابضاً، إال أن يكون املبيع حبضرته، أو كيد املستعري أو املودَع عنده  )ب( وإن كانت يد املشرتي يد أمانة،
 .     2يذهب إليه، فيتمكن من قبضه ابلتخلي ألن يد األمانة ليست من جنس يد الضمان فال يتناوابن 

 )ج( القبض وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي:
 مه مبجرد اإلجياب والقبول.كاالعقد يف الشرع اإلسالمي يتم وتثبت أح

طائفة من العقود ال تعد اتمة إال إذا حصل تسليم العني اليت هي موضوع العقد، وال يكفي فيها اإلجياب والقبول، لكن 
 وتسمى هذه العقود بلغة احلقوق اليوم )العقود العينية( ، أي اليت يتوقف فيها متام االلتزام على تسليم العني وهي مخسة:

 .     3رهن()اهلبة، واإلعارة، واإليداع، والقرض، وال
 ويعلل الفقهاء اشرتاط القبض لتمامها أبهنا تربع.

وعلى ذلك وضعت القاعدة القائلة )ال يتم التربع إال ابلقبض( ، فالعقد اللفظي يف هذه املواضيع يعد قبل القبض عدمي 
 األثر.

املوصي وقبول املوصى هلا أو على أنه يستثىن من ذلك )عقد الوصية( فهي هبة مضافة إىل ما بعد املوت، فبمجرد وفاة  
عدم رده بعد الوفاة تتم الوصية، ويصبح املال ملكاً له بال حاجة إىل تسليم، ألن الشخص املنشئ للوصية مل يعد يتصور 

منه بعد الوفاة تسليم، فبنيت الوصية على التسامح واالستثناء من القواعد القياسية يف كثري من أحكامها تسهيالً ألعمال 
ري، هذا إذا عددان الوصية عقداً، فإن مل نعدها عقداً وهو ما يذهب إليه اآلخرون من فقهاء الشريعة فال ضرورة الرب واخل

 الستثنائها من قاعدة القبض.
 

 

 1  - 
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 )د( شرط صحة القبض يف عقد البيع:
من صحة التسليم يف جيب فيه تسليم املبيع خاليا غري مشغول حبق لغري املشرتي، ويدخل يف شغل املبيع حبق الغري املانع 

نظر الفقهاء ما لو كانت الدار املبيعة مأجورة، ألهنا عندئذ حتت سلطة املستأجر صاحب اليد املشروعة عليها، فال يصح 
تسلم املشرتي هلا وإن كان بيعها صحيحاً، وليس للبائع مطالبة املشرتي ابلثمن لعدم هتيئة املبيع للقبض إال إذا اشرتاها 

ا واشرتط البائع يف العقد بقاء املستأجر لعجزه عن إخراجه مثاًل وقبل املشرتي هذا الشرط، كان التسليم  املشرتي على حاهل
 ( .1)  1ابلتخلية فقط ال إبخراج املستأجر

نستطيع يف هذا العصر يف زايدة صورة من صور القبض يف عقد البيع أصبحت اآلن هي الصورة األصل، وما :  املقصد
 عنها، وتلك الصورة هي صورة التسجيل العقاري يف السجل العقاري يف بالد يوجد فيها سجل ونظام عقاراين.عداها فرع  

، حاشية الصفحة 1يف املدخل الفقهي العام ما نصه ]ج  -حفظه هللا    -يقول األستاذ اجلليل العالمة مصطفى أمحد الزرقا 
 [ :345، ف  656

اليت يوجد هبا سجل ونظام عقاراين حبيث تكون قيود السجل هي املعتربة يف ثبوت )جيب االنتباه اليوم إىل أنه يف البالد  
احلقوق العقارية وانتقاهلا كما يف بالدان يعترب تسجيل بيع العقار يف صحيفته من السجل العقاري يف حكم التسليم الكايف، 

عندئذ يغين عن التسليم الفعلي، ويقطع   ولو كانت الدار مشغولة أبمتعة البائع أو حبقوق مستأجر، ذلك ألن قيد السجل
عالقة البائع فيصبح أجنبياً، وعلى هذا استقر اجتهاد حمكمة التمييز السورية، وإذا ظل ابئع العقار شاغاًل له بعد التسجيل 

 .2وممتنعاً عن تفريغه وتسليمه تنزع يده عنه بقوة القضاء، كما لو شغله غصباً بال حق بعد التسليم(  
 ( يف آخرها:126( من اجلزء األول أيضا وما قبلها، حيث قال يف )ف  261فحة )وانظر الص

)وذلك ألن نظام السجل العقاري أغىن عن قبض العقار املرهون مبجرد وضع إشارة الرهن عليه يف صحيفته من السجل 
 .  هن العقاري ملنع الراهن من التصرف فيه ببيع وحنوه مع بقاء العقار املرهون يف يد مالكه الرا

املصاحل املرسلة اليت حتقق مصلحة عامة فاعتربت عندهم وصار احلكم الشرعي   مث يقول  قلت وهذا عند فقهاء الشريعة من  
 يف هذه املسألة هو احلكم القانوين ذاته.

مل   أما التسجيل بكاتب العدل فليس له هذا االختصاص وال قوته فال أيخذ حكمه وال يكون وحده تسليًما وال قبًضا ما
تصحبه التخلية املعتربة أو إحدى صور القبض السابقة، بيد أنه يكون مثبًتا للعقد جتاه الغري مبنزلة اإلشهاد فهو بينة وليس 

 تسليًما وال قبًضا.
 
 

 
1  
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 احلقوق املعنوية
واالقتصادية والثقافية احلقوق املالية املعنوية من القضااي املستجدة اليت برزت بشكل واضح نتيجة تطور احلياة املدنية  

والعلمية … فكثرت األمور املعنوية ذات القيمة املالية اليت ابت موضوع اختصاص أصحاهبا ومدى سلطاهتم عليها حمل 
حبث ومناقشة … وقد انتهت كثري من القوانني الوضعية على اختالف بينها إىل تقرير هذا االختصاص وحتديد سلطان 

لك ضرورات تشجيع النشاط اإلنساين املبدع بكل صوره ومحاية مكتسباته، ومنع صور أصحاهبا عليها …. وقد أوجب ذ
 التالعب والتحايل واالستغالل جلهود اآلخرين وأي إثراء غري مشروع على حساهبم.

وقد درس فقهاء الشريعة اإلسالمية احملدثون هذا املوضوع، وبينوا استيعاب قواعد الفقه اإلسالمي له، وأوضحوا حرص 
شريعة على محاية هذه احلقوق وتنظيم أوضاعها مبا يكفل حتقيق املصاحل املشروعة وصيانة قواعد العدالة ومحاية مسرية ال

 .1التقدم اإلنساين من كل مظاهر االستغالل والتالعب
لف يف سلطة لشخص على شيء غري مادي هو مثرة فكره أو خياله أو نشاطه كحق املؤ     يف القانون:  احلق املعنوي  تعريف

مؤلفاته العلمية وحق الفنان يف مبتكراته الفنية وحق املخرتع يف خمرتعاته وحق التاجر يف االسم التجاري والعالمة التجارية 
 ( .1وثقة العمالء )

واحلق املعنوي نوع من أنواع احلق املايل، وهو احلق الذي ميكن تقوميه ابملال فهو خيول صاحبه قيمة مادية تقدر ابملال أو 
لنقود واحلق يف نظر فقهاء الشريعة: اختصاص اثبت يف الشرع يقتضي سلطة أو تكليفا هلل على عباده أو لشخص على ا

 ( .2غريه )
ويطلق فقهاء الشريعة لفظ احلقوق املالية على كل حق هو مال، أو املقصود منه املال، مثل حق امللك، وحق التملك وحق 

 اإلسالمي تغطي هذا النوع من احلقوق.( . لذا فإن قواعد الفقه  3االنتفاع )
 :موقف الفقه اإلسالمي من احلقوق املعنوية

أن دائرة امللك يف الشريعة أوسع منها يف القانون، فال تشرتط الشريعة أن يكون حمل امللك شيئا ماداي معينا بذاته يف الوجود 
الراجح من أقوال الفقهاء، والذي معياره أن يكون له اخلارجي، إمنا هو كل ما يدخل يف معىن املال من أعيان ومنافع على  

 قيمة بني الناس، ويباح االنتفاع به شرعا وهو ما تقرر وفق اصطالح مجهور الفقهاء كما سنرى.
وعلى ذلك … فمحل احلق املعنوي والذي مساه القانون ابلشيء غري املادي، داخل يف مسمى املال يف الشريعة، ذلك أن 

س، ويباح االنتفاع به شرعا … حبسب طبيعته، فإذا قام االختصاص به تكون حقيقة امللك قد وجدت له قيمة بني النا
( والتصرف يكون يف اأِلشياء حسب طبيعتها، لذلك خيتلف مدى التصرف يف أنواع امللك يف الشريعة من نوع إىل 1)

 أخر.

 
; الفقه اإلسالمي - .5/2011ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، احلقوق املعنوية، د/عبد السالم داود العبادي، جملة اجملمع الفقهي التابع   
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ملك املنفعة مثال، تقتضي أن يكون مؤقتا … كما  والشريعة، أيضا، ال تشرتط التأبيد لتحقق معىن امللك … بل إن طبيعة
 يف ملك منفعة العني املستأجرة، وملك منفعة العني املوصى مبنفعتها دون رقبتها  

فإذا كان ال بد أن يتأقت احلق املعنوي مبدة معينة حبجة أن صاحب احلق املعنوي قد استفاد من جهد غريه، فهو ليس 
( …. فإن 3ري لتقدم البشرية ورقيها، ومقتضى ذلك أال يكون حقه حقا مؤبدا )جهدا خالصا له، كما أن جهده ضرو 

 هذا التأقيت ال خيرجه عن دائرة امللك يف الشريعة.
 حقيقة املال يف الفقه اإلسالمي:

 املال يف اللغة:  -أوال
ه اإلنسان وحازه ابلفعل، من كل الذي يؤخذ من املعاجم والقواميس اللغوية، أن املال يف اللغة العربية يطلق على كل ما متلك

شيء، سواء أكان عينا أم منفعة … أما ما مل يتملكه اإلنسان ومل يدخل يف حيازته ابلفعل، فال يعد ماال يف اللغة كالطري 
 يف اهلواء والسمك يف املاء، واألشجار يف الغاابت.

ما ملكته من مجيع  -ف معرو   -" املال    ففي القاموس احمليط: " املال ما ملكته من كل شيء "   ويف لسان العرب:
 األشياء   

: مل يرد له تعريف عن الشارع حيدد معناه حتديدا دقيقا، بل ترك ملا يتعارف الناس عليه منه.. املال يف اإلصطالح  -اثنيا 
اء واألرض   ….. فالعريب الذي نزل القرآن بلغته حينما يسمع لفظة املال يفهم املراد منها، كما يفهم ما يراد بلفظ السم

ولذلك جند بعض أصحاب املعاجم اللغوية يقولون: " املال معروف "  ، فالكتاب الكرمي، والسنة الشريفة جاءت فيهما  
كلمة املال مرات كثرية  .، وترك للناس فهمها مبا يعرفون وأيلفون … ومل حيدد الشارع له حقيقة اصطالحية حبيث إذا 

هو احلال يف الصالة والصيام … فإذا قرأ العريب أو مسع حديث رسول هللا صلى هللا عليه   أطلق تبادرت إىل األذهان، كما
وسلم: ))كل املسلم على املسلم حرام، دمه وماله وعرضه(( ، فهم املراد من املال ابلطريقة اليت يفهم هبا كلمة العرض، 

 وكلمة النفس، من غري رجوع إىل اصطالح خاص  .
لفقهية، واستعمل لفظ املال مرادا به معان اصطالحية، انشغل الفقهاء بوضع تعاريف له … وقد وعندما قامت املذاهب ا

اختلفت تعريفاهتم على ضوء اختالفهم يف املعاين االصطالحية املرادة منه، وقد قام هبذا الصدد اصطالحان رئيسان مها: 
 اصطالح احلنفية، واصطالح اجلمهور.

املذهب احلنفي املال بتعريفات كثرية، خمتلفة يف ألفاظها، متقاربة يف مفهومها ومعناها، :عرف فقهاء  )أ( اصطالح احلنفية
واالختالف بينها ليس انشئا عن اختالف يف فهم حقيقة املال يف املذهب احلنفي، بل هو اختالف يف العبارات، ومدى 

 ( .1دقتها يف بيان اصطالح احلنفية يف معىن املال )
 لتحقيق مالية الشيء اجتماع أمرين:  ويشرتط فقهاء احلنفية
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أن يكون شيئا ماداي ميكن إحرازه وحيازته، فيخرجون عن معىن املالية كل ما ال يتحقق فيه هذا الشرط كاملنافع   أوهلما:
( ، كما خيرجون منه أمثال حرارة 2والديون واحلقوق احملضة مثل حق التعلي، وحق األخذ ابلشفعة، وحق الشرب واملسيل )

 س وضوء القمر، وكل األمور املعنوية كالشرف والصحة.الشم
ومن هنا يظهر أن فقهاء احلنفية ال يشرتطون أن يكون الشيء مملوكا ابلفعل ليعترب ماال، كما هو مقرر يف اللغة، إمنا 

 ه.يكتفون إبمكان متلكه، فالصيد يف الفالة، وكذلك الطري يف السماء يعترب عندهم ماال، إلمكان إحرازه ومتلك
أن يكون الشيء منتفعا به انتفاعا معتادا، فلحم امليتة والطعام الفاسد ليسا مبال ألهنما ال ينتفع هبما أصال، وحبة  اثنيهما:

القمح وقطرة املاء ليستا مبال، ألهنما ال ينتفع هبما انتفاعا معتادا …. فهذه األمور ال تعد ماال، وإن أمكن حيازهتا، 
 لثاين من عناصر املالية.وذلك لعدم حتقق العنصر ا

واملراد ابالنتفاع، االنتفاع املشروع يف حال السعة واالختيار دون حال الضرورة، فجواز االنتفاع بلحم امليتة يف حال الضرورة 
 ال جيعل منه ماال، فيقتصر على جواز االنتفاع وال حاجة للقول ابملالية، ألن الضرورة تقدر بقدرها.

ابالنتفاع هنا، انتفاع الناس كافة، بل يكفي فيه انتفاع بعضهم فال تزول مالية الشيء إال إذا ترك الناس كلهم  وليس املقصود  
متوله، مل تكن له منفعة أصال، أما إذا ترك بعض الناس متوله وبقي منتفعا به عند بعضهم، فال تزول ماليته، كاملالبس القدمية 

 خر   .اليت يستعملها بعض الناس دون بعضهم اآل
وواضح أن هذين العنصرين قد نص عليهما بوضوح يف تعريف من عرف املال من فقهاء احلنفية، أبنه: ما ميكن حيازته، 

 وإحرازه، واالنتفاع به انتفاعا معتادا   .
: كل عني ذات قيمة مادية بني الناس، فصاحبه نظر فيه إىل أن وقد عرف بعض الفقهاء املال ابصطالح احلنفية أبنه

اعتياد متول عني، وصيانتها، واالنتفاع هبا يستلزم القيمة إذ ال يعتاد الناس هذا يف الشيء …. حبيث حيمى اترة ويبذل 
أخرى إال ملنفعة مادية أو معنوية يقدروهنا فيه، فتتجه إلية الرغبات. والرغبات يبذل يف سبيل حتقيقها واحلصول عليها 

التعريف على االنتفاع املعتاد، ووضع بدله أن تكون العني ذات قيمة مادية   أعواض مادية … لذلك استغىن عن النص يف
بني الناس، مشريا إىل أن هذه القيمة هي القيمة ابملعىن االقتصادي العام، واليت خرج هبا ما ال قيمة له من األعيان بني 

 الناس إما حلرمته على مجيع الناس كامليتة، أو لتفاهته كحبة القمح. 
 اصطالح اجلمهور:ب(    

( . والناظر يف تعاريف اجلمهور 1أصطلح مجهور الفقهاء على معىن معني للمال هو أوسع من اصطالح احلنفية )
 ونصوصهم الفقهية، هبذا الصدد، يستطيع أن يستخلص أن أساس املالية يف نظرهم هو:

 أن يكون الشيء له قيمة بني الناس.  -1
 أنه ينتفع به انتفاعا مشروعا، فال قيمة يف نظر الشريعة ألية منفعة اعتربهتا غري مشروعة.أن تكون هذه القيمة انجتة من    -2
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فاع وعلى هذا األساس ميكننا تعريف املال يف اصطالح اجلمهور أبنه: " ما كان له قيمة مادية بني الناس، وجاز شرعا االنت
 به يف حال السعة واالختيار "

 شرح التعريف:  
يء سواء أكان عينا أم منفعة، وسواء أكان شيئا ماداي أم معنواي، له قيمة مادية بني الناس: قيد جنس يشمل أي ش  ما:

 إلخراج األعيان واملنافع اليت ال قيمة هلا بني الناس لتفاهتها كحبة قمح أو قطرة ماء، وكمنفعة شم تفاحة ….
بني الناس، ولكن الشريعة أهدرت قيمتها، ومنعت   : قيد إلخراج األعيان واملنافع اليت هلا قيمةوجاز االنتفاع به شرعا

 االنتفاع هبا، كاخلمر واخلنزير وحلم امليتة، ومنفعة آالت اللهو احملرمة.
قيد جيء به لبيان أن املراد ابالنتفاع االنتفاع املشروع يف حال السعة واالختيار، دون حال   يف حال السعة واالختيار:

يتة، أو اخلمر أو غريها من األعيان احملرمة، ال جيعلها ماال يف نظر الشريعة، فيقتصر األمر الضرورة فجواز االنتفاع بلحم امل
 على جواز االنتفاع، فال تصبح هذه األعيان أمواال، ألن الضرورة تقدر بقدرها.

كما أن هذا    والواقع أن مسلك اجلمهور أوىل ابألخذ واالعتبار …. ذلك أن عدم اعتبار املنافع أمواال حمل نقد شديد، 
املسلك يف بنائه مالية الشيء على كونه منتفعا به انتفاعا مشروعا، وله قيمة بني الناس يسمح بتوسيع دائرة األموال يف هذا  
العنصر لتشمل أشياء مل تكن معروفة فيما سبق ما دام قد حتقق فيها أساس املالية، وذلك مثل األشياء املعنوية فيما يعرف 

 -وحقوق االبتكار، وميكن أن يقال مثل هذا الكالم يف الدم البشري الذي يؤخذ من اإلنسان ليحتفظ به ابحلقوق الذهنية 
من أجل االنتفاع به انتفاعا مشروعا يف العمليات اجلراحية، ويكون له قيمة بني الناس. وكذلك اجلراثيم اليت   -يف بنوك الدم  

 األمراض … وغريها.يتم تصنيعها يف معامل األدوية إىل أمصال ملقاومة  
 حقيقة امللك يف الفقه اإلسالمي:  -

 ( .1ذكرت قواميس اللغة أن معىن امللك: احتواء الشيء والقدرة على االستبداد به والتصرف ابنفراد )
 أما يف االصطالح فقد تعددت تعاريف العلماء له، أذكر منها:

بني اإلنسان وبني شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا    تعريف صدر الشريعة عبيد هللا بن سعود أبنه: )اتصال شرعي  -1
 ( .2عن تصرف الغري( )

تعريف القرايف أبنه: )إابحة شرعية يف عني أو منفعة تقتضي متكن صاحبها من االنتفاع بتلك العني أو املنفعة أو أخذ   -2
 ( .3العوض منها من حيث هي كذلك( )

 ( .4إطالق االنتفاع والتصرف( )  تعريف القاضي حسني أبنه: )اختصاص يقتضي  -3
 ( .5تعريف ابن تيمية أبنه: )القدرة الشرعية على التصرف يف الرقبة( )  -4
 

 نستخلص  أن  تعريف امللك حىت يكون جامعا مانعا ال بد أن تربز فيها األمور التالية:
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 أن امللك اختصاص أو عالقة خيتص هبا اإلنسان بشيء.  -1
 االختصاص القدرة على االنتفاع والتصرف هبذا الشيء.أن موضوع هذا    -2
 أن هذا االنتفاع والتصرف قد مينع منهما كما يف احملجورين للصغر أو اجلنون.  -3
 أن هذا االنتفاع والتصرف قد يتم أصالة أو وكالة، ويهمنا هنا ما يتم أصالة.  -4
 وكل هذا مقررة أحكامه يف الشرع مجلة وتفصيال.  -5

 ( .6ذلك فامللك  : )اختصاص إنسان بشيء خيوله شرعا االنتفاع والتصرف فيه وحدة ابتداء إال ملانع( )وعلى  
؟ وخصوًصا بيع االسم التجاري والرتخيص املمنوح من الدولة إبقامة مصنع أو فتح متجر 1هل جيوز بيع احلق املعنوي

 مثاًل.
 2معىن االسم التجاري

 حد أمرين:االسم التجاري يطلق ويراد به أ
 وهو ما يعرف )ابملاركة املسجلة( .  -يطلق االسم التجاري ويراد به االسم املتخذ أمارة على منتوجات صناعية معينة   أوال:
 يطلق االسم التجاري على اللقب املخصص حملل جتاري اكتسب شهرة هبذا اللقب.  اثنيا:

)ابملاركة املسجلة( ووضح معامله كما بني شروط اعتباره وقد نص القانون على االسم التجاري ابملعىن األول، املعروف  
 ومحاية حرمته.

جاء يف الوسيط للسنهوري: إن العالمات التجارية هي " األمساء املتخذة شكال مميزا، والكلمات واإلمضاءات واحلروف 
مات أخرى أو أي جمموع منها واألرقام والرسوم وعنواانت احملال والدمغات واألختام والتصاوير، والنقوش البارزة وأي عال

يستخدم أو يراد به أن يستخدم إما يف متييز منتجات عمل صناعي … أو أية بضاعة، أو للداللة على مصدر املنتجات 
 أو البضائع أو نوعها، أو مرتبتها أو ضماهنا.

اليت حتمل هذه العالمة هي   فالعالمة التجارية إذن متيز املنتجات والبضائع حبيث يكون معروفا يف األسواق أن البضائع
بضاعة معينة فال ختتلط بغريها من البضائع ويستطيع طالب هذه البضاعة ابلذات أن يطمئن إذا ما وجد العالمة موضوعة 

 على البضاعة اليت تتعامل هبا.
 احلق اجملرد واحلق املتعلق ابملال:

وق متعلقة ابملال، جاء يف حاشية رد احملتار البن احلقوق يف الفقه اإلسالمي كما يف القانون نوعان حقوق جمردة وحق
عابدين ويف األشباه: ال جيوز االعتياض عن احلقوق اجملردة كحق الشفعة وال الصلح مبا مع املخرية لتختاره، وكذا لو صاحل 

 ( .1إحدى زوجتيه مبال لترتك نوبتها مل يلزم وال شيء هلا )

 
 - وهبة الزحيلي،بيع االسم التجاري والترخيص، مجلة المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، 1.1954/5 

 - حسن عبد هللا األمين، بيع اإلسم التجاري والترخيص،المرجع نفسه، 2.2031/5 
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لدردير: )قوله حق( هذا جنس يتناول املال وغريه كاخليار والشفعة والقصاص وجاء يف حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ل
 ( .2والوالء والوالية )

أما احلق املتعلق ابملال، فهو ما ميثل منفعة يف العرف العام مطلقا، أو يف العرف اخلاص، ومل خيالف نصا، ألنه ال يصلح 
اعتربوه يف مواضع كثرية، منها: مسائل اإلميان، وكل عاقد   انسخا للنص وال مقيدا له، وإال )أبن مل خيالف نصا( فقد

 ( .3وواقف، وحالف، حيمل كالمه على عرفه. وأفاد ما مر أن العرف العام يصلح مقيدا )للنص( )
ومعىن ذلك أن احلق إذا مثل منفعة يف عرف الناس العام أو اخلاص الذي ال يعارض أو خيالف نصا فهو مال، يصلح 

 ابملال، ألنه يف هذه احلالة ميثل منفعة مشروعة.االستيعاض عنه  
ولعل النص التايل للسرخسي يف املبسوط جيلي هذه القضية بطريقة أوضح. قال: )إن املال هو اسم ملا هو خملوق إلقامة 

ادون متول مصاحلنا به مما هو عندان واملنافع منا أو من غريان هبذه الصفة، وإمنا تعرف مالية الشيء ابلتمول، والناس يعت
املنفعة ابلتجارة فيها، فإن أعظم الناس جتارة الباعة، ورأس ماهلم املنفعة …. واملنفعة تصلح أن تكون صداقا، وشرط صحة 

 ( .4التسمية، أن يكون املسمى ماال( )
 بيع االسم التجاري  :

يف ضوء بيان معىن احلق آنف الذكر ومن مث بعد أن عرفنا معىن احلق يف القانون والفقه جيمل بنا أن نوضح معىن البيع واملبيع 
ندلف إىل بيان ما إذا كان االسم التجاري ميكن أن يصبح مما يصح بيعه كما يف القانون أم ال، وهذا يقتضينا أن نستعرض 

إلسالمي، معىن البيع واملبيع يف مذاهب الفقه اإلسالمي املعتربة، لنخلص من ذلك إىل النتيجة املرجتاة واليت يقررها الفقه ا
 فما هو معىن البيع وما معىن املبيع يف الفقه اإلسالمي؟.

 أوال: معىن البيع عند املالكية،
جاء يف الشرح الكبري للدردير )البيع: كما يقول ابن عرفة: هو عقد معاوضة على غري منافع وال متعة لذة، فتخرج اإلجارة 

 والسلم(والكراء والنكاح، وتدخل هبة الثواب والصرف واملراطلة  
وعلق الدسوقي يف حاشيته على قول الدردير )على غري منافع( بقوله: أي على ذوات غري منافع وركز صاحب جواهر   

 اإلكليل على إبراز كون البيع يقع على ذوات فقال: )البيع هو إخراج ذات عن امللك بعوض، والشراء إدخاهلا يف امللك( .
ن فقهاء املالكية ونالحظ منها: أنه من الالزم يف املبيع أن يكون ذاات معينة، وال وهذه التعريفات الثالثة للبيع منقولة ع

ولكن ال يطلقون البيع   -يصح أن يكون منفعة فقط هذا مع اعتبارهم املنافع أبهنا أموال يصح أخذ العوض يف مقابلها  
 على هذه املعاملة.

 * احلنفية:
أي ذاات هلا وجود يف اخلارج، بل إهنم ال يعتربون املنافع أمواال بذاهتا،   -واحلنفية يتفقون مع املالكية يف أن يكون املبيع عينا  

جاء يف حاشية ابن عابدين )وركن البيع مبادلة املال ابملال( ويف تنوير األبصار )وبطل بيع ما ليس مبال( ، وعن تعريف املال 
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وقدمنا يف أول البيوع تعريف املال مبا مييل إليه الطبع وميكن إدخاره لوقت احلاجة وإنه خرج ابإلدخار قال ابن عابدين: )
املنفعة فهي ملك ال مال( ، ويف مكان آخر قال: )والتحقيق أن املنفعة ملك ال مال ألن امللك ما من شأنه أن ينصرف فيه 

 ( .1بوصف االختصاص( )
 * الشافعية:

عوا يف معىن البيع مبا يشمل املؤبدة، كحق املرور املقرر على أرض الغري، فاعتربوا ذلك بيعا رغم أنه ولكن الشافعية توس
منفعة، قال اخلطيب الشربيين يف تعريف البيع: )وحده بعضهم أبنه عقد معاوضة مالية يفيد ملك العني أو منفعة على 

 تأقيت فإهنا ليست بيعا( .التأبيد. فيدخل بيع حق املرور وحنوه وخرجت اإلجارة بقيد ال
ولعل السبب يف اشرتاط أن يكون املبيع ذاات معينة هو أن البيع يفيد دوام ملك العوض املتمثل يف املبيع، وال كذلك اإلجارة 

اليت من طبيعتها التأقيت، ولذلك أجاز الشافعية إطالق لفظ البيع على املنفعة املؤبدة، كما يف بيع حق املرور على أرض 
 ، ملصلحة أرض أخرى.الغري

ولكن عند التأمل يبدو للناظر أن املقابل املدفوع يف حق املرور املقرر ملصلحة عقار آخر يصعب اعتباره مثنا حىت تكون 
هذه املعاملة بيعا، ألنه مقابل االنتفاع بذات ال ميكن التصرف فيها تصرفا انقال للملكية، كما هو شأن املبيع وإمنا يشبه إىل 

ألجرة املقررة لالنتفاع ابملرور على أرض الغري فيدل على ذلك أن هذا املقابل كما ميكن حتديده منذ البداية ودفعه حد كبري ا
مرة واحدة أو مقسطا، ميكن أيًضا حتديده يف فرتات متتابعة بنفس املقادير السابقة أو خبالفها، مما يؤكد شبهه ابألجرة، 

 وإن جرى التجاوز إبطالق لفظ البيع عليه يف عبارات بعض الفقهاء.لذلك يصعب يف نظري قبوله مثنا يف بيع،  
ومن تعريفات الفقهاء للبيع  ، نالحظ أيًضا أهنم يشرتطون إلطالق لفظ البيع أن يكون العوض ماليا، ولذلك مل يطلقوا 

 الية.على عقد النكاح لفظ البيع مع توفر شرط أن املعقود عليه ذاات معينة تستوىف منها منفعة غري م
 املبيع:

أي الشيء الذي يقع عليه التعاقد وليس هو ركنا هاما من أركان عقد البيع   -ما هو املبيع؟ املبيع هو احملل يف عقد البيع  
فحسب وإمنا هو املقصود األساسي يف هذا العقد، يقول الكاساين يف بيان مكانة املبيع وأمهيته يف عقد البيع: إن الثمن غري 

بيع بل وسيلة إىل املقصود، إذ االنتفاع ابألعيان ال ابألمثان، وهلذا اشرتط وجود املبيع دون الثمن، فبهذا مقصود يف عقد ال
االعتبار صار الثمن من مجلة الشروط مبنزلة آالت الصناع، ومن هذا قال يف البحر: مث اعلم أن البيع وإن كان مبناه على 

 .(1نفسخ هبالك املبيع دون الثمن )ا تشرتط القدرة على املبيع دون الثمن ويالبدلني، لكن األصل فيه املبيع دون الثمن، ولذ 
ومن تعريفات الفقهاء املتقدمة للمبيع، نالحظ أهنم يشرتطون فيه: أن يكون عينا معينة )ذاات( وهذا واضح وصريح عند 

 -بيع حق املرور من نوع بيع املنفعة  املالكية واألحناف، ولكن ما نقلناه عن اخلطيب الشربيين يفيد أن الشافعية يعتربون  
وهي غري ذات   -املؤبدة    -وهي غري ذات معينة، لكن  الشافعية يعتربون بيع حق املرور من نوع بيع املنفعة   -املؤبدة  
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ة معينة، لكن ملا كان حقا مؤبدا صار يف نظرهم أشبه ببيع العني الدائم، واحلنابلة أوضح من الشافعية يف اعتبار بيع املنفع
 وعدم التقيد بكون املبيع ذاات معينة، فقد جاء يف كشاف القناع قوله تنبيه: ظاهر كالمه هنا كغريه، أن النفع ال يصح بيعه.

مبا   -مع أنه ذكر يف حد البيع صحته فكان ينبغي أن يقال هنا: كون املبيع ماال أو نفعا مباحا مطلقا، أو يعرف املال
 ( .2يشمل األعيان واملنافع )

امللكية مينح صاحبه سلطات أو صالحيات ثالاًث هي االستعمال واالستغالل والتصرف، وبتعبري فقهائنا: " التمكني   وحق
من االنتفاع ". والتصرف جييز التنازل عن حمل احلق بعوض أو بغري عوض. وهذا يعين أن املعوضة أثر امللك ومثرته، وأن 

 ني به، وعرف الناس عليه.لصاحبه عليه حًقا عينًيا بدليل اعرتاف القوان
والعرف احلايل هو الذي جعل لالسم التجاري والرتخيص صفة املالية، ومستند هذا العرف االستصالح أو املصلحة املرسلة 
املتعلقة ابحلقوق اخلاصة والعامة، وال يتعارض هذا العرف مع نص شرعي، وإمنا يتعارض عند متقدمي احلنفية مع القياس، 

 لعرف العام ابتفاق العلماء.والقياس يرتك اب
والعالقة بني االسم التجاري والرتخيص وبني صاحبه عالقة اختصاصية ومباشرة، كسائر احلقوق األدبية، فهو إذا حق عيين 

 ال شخصي، كأي حق ملكية آخر، واحلق العيين كما هو معروف: سلطة مباشرة بني شخص وشيء معني بذاته.
ي والرتخيص يف األعراف السائدة اليوم أمر جائز فقًها؛ ألنه أصبح مااًل، وذا قيمة مالية، أن بيع االسم التجار   واخلالصة:

وداللة جتارية معينة، حيقق رواج الشيء الذي حيمل االسم التجاري، والذي منح صاحبه ترخيًصا مبمارسة العمل، وهو 
فاع ابلشيء اململوك، والعالقة بني الشخص مملوك لصاحبه، وامللك يفيد االختصاص أو االستبداد أو التمكن من االنت

وامسه التجاري عالقة حق عيين، إذ هي عالقة اختصاصية ومباشرة، ومستند كون االسم التجاري متمواًل هو العرف املستند 
إىل مصلحة معتربة شرعية تتضمن جلب املنفعة ودفع املضرة. وال يصادم ذلك نًصا شرعًيا. وهذا ينطبق على كل " إنتاج 

كري " أديب أو فين أو صناعي، ملا له من قيمة مالية بني الناس عرفًا، وخصائص امللك شرًعا تثبت فيه وهي االختصاص ف
الذي هو جوهر حق امللكية، واملنع، أي منع الغري من االعتداء عليه إال إبذن صاحبه، وجراين التعامل فيه، واملعاوضة عنه 

 عرفًا.
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 لوسائل املشروعة لتجنب أضرارها اإلقتصاداملضارابت يف العملة وا
من الظواهر اليت ميكن اعتبارها حبق إحدى خصائص عصران احلاضر، ويف الوقت ذاته إحدى كرب سوءاته، مث هي فوق   

التنمية ذلك ترتبع جبوار قلة معها على عرش أعداء استقراره وازدهاره ومواصلة حتقيقه ملستهدفاته من إجناز التقدم وحتقيق  
االقتصادية واالجتماعية الشاملة بل واملتواصلة؛ ظاهرة املضارابت يف العمالت وما يدور يف فلكها من مضارابت يف األوراق 

 املالية.
تلك الظاهرة اليت كان من ورائها مؤسسات وأشخاص فاقت قدراهتم كل ما يتصور، وابتت احلكومات حىت القوية فيها ال 

بة يف أيديها. لقد أسهمت بقوة يف حتويل دول أبسرها، وليس جمرد شركات ومؤسسات إىل الفقر تزيد على أن تكون ألعو 
بعد الغىن وإىل التدهور بل وما يقارب االهنيار بعد التقدم واالزدهار. ماذا عن هذه الظاهرة؟ وماذا ميلك االقتصاد 

   1اإلسالمي ملواجهتها؟
مهها ما يعرف ابلقيمة احلقيقية للنقود، وما يعرف ابلقيمة اخلارجية أو سعر ( قيم متعددة أشهرها وأ1للعملة أو النقود )

الصرف. ومعروف أن القيمة احلقيقية للنقود تعين قوهتا الشرائية إزاء السلع واخلدمات، واستقرار هذه القيمة من األمهية 
لبحث والدراسة ليس ما حنن بصدده مبكان، ملا لذلك من آاثر ابلغة اخلطورة على كافة األصعدة. ولذلك جمال واسع ل

اآلن، وإمنا مقصدان القيمة اخلارجية للعملة، وما تتعرض له من تقلبات عنيفة تعصف عصًفا مدمًرا بكل جوانب اجملتمع 
االقتصادية واالجتماعية والسياسية. ومن املعروف أن املضاربة على العملة تعد من أهم وأخطر مسببات هذه التقلبات يف 

 .خلارجية للعملةالقيمة ا
 أوالً: التعريف ابلقيمة اخلارجية للعملة

لكل عملة وطنية قيمة داخلية تتحدد من خالل عالقتها ابلسلع واخلدمات الوطنية، وهلا كذلك قيمة خارجية تتحدد من 
ق الذي تتحدد خالل عالقتها ابلعمالت اخلارجية. وطاملا حنن أمام قيم تبادلية فنحن ابلضرورة يف رحاب األسواق، والسو 

فيه القيمة اخلارجية للعملة يعرف بسوق الصرف األجنيب. وكشأن أية سلعة تتحدد قيمتها من خالل حمددات معينة حتكم  
عملية الطلب والعرض عليها، فكذلك احلال يف النقود؛ حيث تتحدد قيمتها اخلارجية يف سوق الصرف األجنيب من خالل 

ض ابلنسبة هلذه العملة. وأي اختالل يف أي حمدد من هذه احملددات حيدث تقلًبا عدة حمددات حتكم عملية الطلب والعر 
 يف قيمة العملة هبوطًا أو ارتفاًعا عنيًفا كان أو خفيًفا.

حمددات الطلب والعرض   سوق الصرف األجنيب، و  أساليب حتديدها، و  ومفهوم القيمة اخلارجية للعملة،     وفيما يلي 
 السوق.على هذه العملة يف هذا  

 
يتها وآاثرها وسبل مواجهتها مع تعقيب من منظور إسالمي، جملة اجملمع الفقهي،  املضارابت على العملة ماهشوقي أمحد دنيا، -1
(11 /243 .) 
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القيمة اخلارجية للعملة هي قوهتا التبادلية إزاء العمالت األخرى. أو هي     ( : 1مفهوم القيمة اخلارجية للعملة )  -  1
بعبارة أكثر وضوًحا، عدد الوحدات من العملة اخلارجية اليت تتبادل بوحدة واحدة من العملة الوطنية. ففي مصر مثالُ جند 

( من الرايل السعودي، وهكذا. والبعض ينظر هلا من اجلهة 1.1ري ثلث دوالر أمريكي و )القيمة اخلارجية للجنيه املص
املقابلة فريى أهنا عدد الوحدات من العملة الوطنية اليت تتبادل بوحدة واحدة من العملة األجنبية. ويف النهاية املآل واحد. 

 ( .والتعبري الشائع عن هذه القيمة يف دنيا االقتصاد هو )سعر الصرف
: يف ظل نظام النقد الورقي املعاصر يتحدد سعر صرف العملة أو (  2أساليب حتديد القيمة اخلارجية للعملة )  -  2

 .واألسلوب احلر اإلداري،  واألسلوب احلر،  األسلوب اإلداريقميتها اخلارجية من خالل ثالثة أساليب؛  
اعل قوى العرض والطلب، وهناك التحديد من قبل فهناك التحديد من قبل الدولة وهناك حتديد من قبل السوق وتف  

 السوق مع تدخل الدولة عندما جتد أوضاًعا معينة. 
فقد حتدد الدولة لعملتها قيمة خارجية معينة ال تتغري إال بتغيري من قبل الدولة نفسها، وال يعين ذلك التثبيت املطلق الدائم 

وقد ترتك الدولة للسوق وقوى العرض    سعر الصرف اإلداري،  لسعر الصرف، فقد توجد مرونة تضيق أو تتسع يف حركة  
والطلب احلرية الكاملة يف حتديد القيمة اخلارجية لعملتها، وهو ما يعرف يف لغة االقتصاد حاليًّا ابلتعومي احلر أو املطلق، 

 ومعىن ذلك أن قيمة اجلنيه رهينة قوى العرض والطلب عليه، شأن أية سلعة.
قوى السوق أن متارس هذه املهمة لكن مع شيء من التوجيه واإلدارة والتدخل، وهو ما يطلق عليه التعومي وقد ترتك الدولة ل

املدار أو املوجه. أي أنه إذا حدث اختالل قوي بني قوى العرض والطلب لسبب من األسباب تدخلت الدولة مبا لديها 
استقرار سعر الصرف أو القيمة اخلارجية للعملة، داخل من وسائل يف السوق معززة من القوة اليت اهنارت، حفاظًا على  

 حدود عليا ودنيا، هي بدورها متحركة من حني آلخر يف ظل ما تراه الدولة صاحلًا داخل الظروف املستجدة.
نه ( . والتسعري احلكومي كان شائًعا يف فرتات سابقة لك1ويالحظ أن التعومي الكامل اندرًا ما يوجد من الناحية العملية )

 اآلن آخذ يف االحنسار بقوة، حبيث مل يعد له وجود يف غالبية الدول. والذي يشيع اليوم هو ما يعرف ابلتعومي املدار.
هي سوق ملختلف العمالت الوطنية، وسعر الصرف هو الثمن يف هذه السوق. معىن ذلك سوق الصرف األجنيب:    -  3

وطنية، وهي كذلك البضاعة املطلوبة للشراء. ابالختصار إهنا سوق   أن البضاعة املعروضة للبيع يف هذه السوق هي عمالت
 تباع فيها وتشرتى العمالت بعضها ببضع.

 .وهلذه السوق خصائص فريدة متيزها عن بقية األسواق، من حيث املتعاملني فيها؛ فمعظمهم مؤسسات مالية  
ة يف كل بقاع األرض، وهي رغم انتشارها الكوين ومن حيث مكاهنا فهي ال توجد يف مكان معني يف العامل، بل هي موجود  

الواسع متصلة اتصااًل وثيًقا حبكم ثورة االتصاالت، فما جيري يف جزء منها يف أقصى الشرق يعيشه يف التو واللحظة من يف 
ق أبواهبا يف الغرب، كذلك فهي متصلة زمانيًّا، فهي عاملة طوال األربع والعشرين ساعة، على مدار اليوم كله، وقبل أن تغل

، وإمنا هي ومضات  2الشرق تكون قد فتحت يف الغرب ) (  مث إن البضائع املتداولة فيها )العمالت( مل تعد تنقل مادايًّ
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كهرابئية عرب األجهزة البالغة التطور، وهي أكرب سوق يف العامل، حيث يربو حجم التعامل اليومي فيها عادة على الرتيليون 
ظم صفقاهتا يف النقد األجنيب هي صفقات آجلة. وبداخل هذه السوق العديد من األسواق ( . ومع3والنصف دوالر )

 ( .4واليت تتعامل كلها يف العمالت، ومن أشهر هذه األسواق الداخلية السوق الفورية والسوق اآلجلة )
احلال طبًقا للسعر السائد يف ( تشمل مجيع املعامالت اليت يتم فيها تبادل العمالت يف  Spot Marketالسوق الفورية )

 السوق حال إمتام الصفقة.
( تشمل املعامالت اليت يتم فيها االتفاق على سعر الصرف يف احلال على أن Forward Marketوالسوق اآلجلة )

 يكون تسليم العمالت يف وقت الحق، يرتاوح عادة بني شهر وستة أشهر.
سعرها الفوري ابلزايدة أو النقص، وقد يتساواين. ويتوقف حتديد   وعادة ما خيتلف يف سعر الصرف اآلجل للعملة عن

 السعر اآلجل للعملة على أسعار الفائدة لكلتا العملتني.
كي نتعرف على أسباب تقلبات القيمة اخلارجية للعملة حمددات السعر اخلارجي للعملة يف سوق الصرف األجنبية:   -4

هذه العملة، وأي اهتزاز أو تغري يف حمدد من هذه احملددات ينجم عند   علينا أن ننظر يف حمددات العرض والطلب على
 تقلب يف قيمة العملة؛ ارتفاًعا أو هبوطًا، وميكن إمجال هذه احملددات فيما يلي:

حركة التجارة اخلارجية املنظورة وغري املنظورة )الصادرات والواردات السلعية واخلدمية( . معروف أن الصادرات ترتجم يف   -أ
سوق الصرف بطلب على العملة الوطنية، فإذا زادت زاد الطلب على العملة والعكس صحيح. كما أن الواردات متثل يف 
سوق الصرف عرًضا للعملة الوطنية، فإذا زادت زاد عرض العملة والعكس صحيح. ومبادئ نظرية السعر تقول إنه إذا زاد 

 ع ثبات الطلب قل السعر.الطلب مع ثبات العرض زاد السعر، وإذا زاد العرض م
وهكذا تلعب حركة التجارة اخلارجية دوًرا مؤثرًا يف سوق الصرف أو يف قيمة العملة اخلارجية؛ هبوطًا وارتفاًعا. ومعىن ذلك 
أن أية هزة يف امليزان التجاري حتدث تقلًبا يف قيمة العملة اخلارجية. ومن مث فإنه مؤشر طيب ملا ميكن أن تكون عليه هذه 

القيمة مستقباًل، فكلما كان هناك فائض يف هذا امليزان فال خيشى على العملة من هبوط قيمتها يف سوق الصرف، وعندما 
 يتباطأ هذا الفائض أو يتحول إىل عجز فإن ذلك يعترب نذيرًا مبا قد تتعرض له قيمة هذه العملة يف من ضغوط مستقباًل.

رئيسًّا يف حتديد سعر العملة ويف سوق الصرف، لكنه اآلن فقد هيمنته وختلى   وقد كان هذا احملدد يف املاضي يلعب دورًا
 عنها للمحددات األخرى.

وهبذا الصدد ميز رجال املال واالقتصاد بني حركات قصرية لرؤوس األموال ال تتجاوز  حركة رؤوس األموال الدولية.  -ب
حظته أن النوع األول له الغلبة اليوم يف عاملنا االقتصادي. مدهتا السنة، وحركات طويلة هلا تتعدى العام. ومما جتدر مال

ويعترب بضميمة عامل املضاربة احملدد الرئيسي لقيمة العملة اخلارجية. ومن املعروف أن الطلب املتزايد على رؤوس األموال 
جية، مث إن احلركات السريعة ألجنبية معناه املزيد من العرض للعملة الوطنية وابلتايل املزيد من الضغط على قيمتها اخلار 
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وكذلك البطيئة، لكن السريعة أخطر بكثري هي األخرى حتدث مزيًدا من عرض العملة الوطنية، ومن مث تعرض قيمتها 
 لالخنفاض.

وهكذا جند أن توقف أو تدين دخول رؤوس األموال األجنبية مع الطلب عليها وأيًضا سداد هذه الديون وفوائدها كل ذلك 
على سوق صرف العملة. وابختصار فإن قدوم رؤوس األموال يتضمن طلًبا على العملة، كما أن خروجه   ميثل ضغطًا

يتضمن عرًضا هلا. واملشكلة أنه يف معمعة اإلحلاح على قدوم رؤوس األموال األجنبية قد حيدث اخنفاض أو ختفيض يف قيمة 
 العملة، إغراًء على حتقيق ذلك.

مليات. أصبحت هذه العمليات يف السنوات األخرية من أهم العوامل احملددة لعرض وطلب عمليات املضاربة على الع  -ج 
العملة، ومن مث ابتت مسؤولة عن معظم ما حيدث يف قيمتها من تقلبات، وخاصة التقلبات اهلبوطية. وسنديل مبزيد من 

 املعلومات حول هذا العامل يف الفقرات التالية.
( إىل ما كان 1يف السبعينيات والثمانينيات أشارت املراجع )القيمة اخلارجية للعمالت:   مناذج من نطاق التقلبات يف  -5

( 1.55( دوالر إىل )2من ) 1976يعترب تقلًبا عنيًفا يف أسعار بعض العمالت، ومن ذلك أن اإلسرتليين اخنفض يف عام 
 1985( دوالر، ويف منتصف عام  2.4ىل )قفز إ  1979( دوالرًا، ويف هناية عام  1.97( صعد إىل )1977دوالرًا، ويف )
( يًنا للدوالر، ويف عام 265( دوالرًا. أما )الني( فقد قفز إىل )1.50صار )  1985( دوالر، ويف هناية  2اخنفض إىل )

اخنفض إىل   1982( يًنا، ويف خريف عام  175وصل إىل ) 1978( ين وأكثر، ويف عام 300اخنفض إىل )  1975
 ( ين.200عاد إىل )  1985ام ( يًنا، ويف شتاء ع275)

هذه التقلبات اليت كانت تعد عنيفة ال تثمل شيًئا أمام ما حدث وحيدث للعديد من العمالت يف التسعينيات، لقد كانت 
التقلبات على مدار السنوات واليوم أصبحت على مدار الشهور بل األايم، وكانت أقصى ما وصلت إليه ثالثة أمثال، 

سبعة   1998هذا بكثري، فمثالً كان سعر الروبل الروسي يف النصف األول من شهر أغسطس واليوم صارت أكرب من  
 ( روبالً لكل دوالر.24لكل دوالر أمريكي، وقبل هناية النصف األول من شهر سبتمرب من نفس العام هبط إىل )

( 2400/1)  1997ليو  %( من قيمتها فكانت يف يو   80وفقدت الروبية األندونيسية خالل مثانية أشهر أكثر من )
 ( .20000/1%( فقط ويراد هلا أن تصبح )  20بـ )  98أصبحت يف فرباير  

 أبعاد رئيسة  -(  1اثنًيا: املضارابت على العملة )
يف أايمنا هذه كثريًا ما يكون وراء صفقات استبدال العمالت دافع املضاربة. فاملضاربون على العمالت منتشرون يف كل 

م من خالل مؤسسات وتنظيمات، وأحيااًن ميارسون ذلك بصفة فردية إذا ما وصلوا إىل درجة ابلغة مكان، ميارسون عملياهت
 .( . وفيما يلي نقدم تعريًفا موجًزا أبهم أبعاد هذا السلوك املضاريب2من القوة )

ع كما يعرف يعرف الفكر االقتصادي الوضعي املضاربة على السلتعريف املضاربة يف الفكر االقتصادي الوضعي:    -  1
املضاربة على العمالت وكذلك على األوراق املالية. وجوهر العملية واحد، وإن اختلف املوضوع، املضارب خيتلف عن 
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التاجر، وإن كان جيمع بينهما دافع الربح ودوافع أخرى، إن املضارب يشرتي الشيء جملرد أنه يتوقع أن يرتفع سعر هذا 
كما أنه يبيع الشيء ألنه يتوقع مزيًدا من اهلبوط يف سعره، فيتفادى اخلسائر أو املزيد الشيء وعندئذ يبعه فيحقق املكاسب.  

منها. وهناك أانس ومؤسسات حترتف املضاربة متخذة منها حرفة ومهنة، حبيث صارت تعرف هبا، فيقال مثالً )جورس 
 رة ذات مواصفات خاصة.( .فاملضاربة لون من ألوان التجا3سورس( املضارب العاملي الشهري يف العمالت )

وهكذا ميكن تعريف املضاربة يف العملة أبهنا طلب العملة لذاهتا ال الستخدامها يف سداد دين ما أو يف شراء أصل ما، وإمنا 
ألن املشرتي هلا يتوقع ارتفاع سعرها هي مستقبالً فيبيعها حمقًقا األرابح، وهي أيًضا عرض العملة هلدف حمدد هو تفادي 

االحتفاظ هبا حيث يتوقع هبوط قيمتها. ولذلك جند بعض الباحثني يعرفها أبهنا حتكيم زمين، أي بيع اليوم   اخلسائر يف
 .  (1للشراء غًدا أو شراء اليوم للبيع غًدا )

ومل تعد املضاربة اليوم قاصرة على توقع ما حيدث، وإال هلان اخلطب نسبيًّا، ولكنها أصبحت عمالً مقصوًدا وليس جمرد 
ة من فرصة متوقعة، إهنا ابتت خالقة للفرصة وليست منتظرة هلا، قد تريد جهة ما أو مؤسسة ما حتقيق هدف معني استفاد

فتشيع يف السوق أن السعر سيهبط أو يرتفع حسبما يتفق ومصلحتها مث تتدخل ممارسة البيع أو الشراء. فتحدث يف السعر  
مضار ببعض األشخاص أو الفئات أو اجملتمعات، وإذا كان ذلك ما تريده، ضاربة بعرض احلائط ما يرتتب على ذلك من  

حيدث كثريًا يف املضارابت يف السلع، فهو حيدث أكثر يف األوراق املالية، وحيدث أكثر وأكثر يف العمالت، ملا هلا من طبيعة 
يف السلع األخرى   خاصة تتميز هبا عن بقية السلع، وهي عدم وجود أساس اثبت حيكم مستوى سعرها العادي بينما جند

( Bearنفقة اإلنتاج، وابلتايل فتقلبات قيمتها مرنة إىل حد كبري. ومن املعروف أن هناك ما يعرف ابملضاربني على اهلبوط )
فهم يتوقعون اهلبوط أو يصنعونه فيبيعون، وعندما هتبط األسعار ابلقدر املغري يعودون فيشرتون، ملعرفتهم أبن السعر سريتفع 

 يث اهلبوط كان مؤقًتا، بل ومفتعاًل يف كثري من احلاالت.مستقبالً، ح
( يتوقعون االرتفاع أو يصنعونه فيشرتون، مث يعيدون البيع عندما يرتفع السعر Bullكما أن هناك مضاربني على الصعود )

 ابلقدر املغري.
ا يف فقرة مستقلة قادمة، لكن من الواضح أن للمضاربة آاثرًا سلبية مدمرة سنعرض هلخطورة املضاربة يف العمالت:    -2

ما نقصده هنا هو اإلشارة إىل أن عمليات املضاربة وخاصة يف العمالت مل تعد جمرد عمليات فردية صغرية ال حتدث أثرًا 
يذكر بقدر ما تستفيد مما حيدث بفعل عوامل أخرى، وإمنا أصبحت من الضخامة مبكان من جهة، وأتخذ هي املبادرة 

من جهة أخرى، ومتارس من خالل مؤسسات تنافس اليوم بقوة املؤسسات اإلنتاجية، بل كثريًا  0تريد  صانعة يف السوق ما
ما تتغلب عليها وجتعلها طوع إرادهتا. وقد هيأ هلا ذلك ضخامة األرابح احملققة، وكذلك عدم حتملها تكاليف تذكر، كما 

على ممارسة ذلك السلوك، حيث املزيد من التحوط واحلماية    أهنا اخرتعت من األساليب والعمليات ما يغريها اإلغراء الكبري
ضد املخاطر، وحيث الدفع اجلزئي أو الصوري، وحيث التكرار السريع اخلاطف يف عمليات البيع والشراء، وغري ذلك من 

ا يف ظل ( ، يضاف إىل ذلك صعوبة سيطرة الدولة على قيمة عملته1الصيغ واألساليب اليت تشيع داخل بورصات العملة )
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( : "عرب البورصات واملصارف وشركات 2االجتاه السائد للتعومي حىت وإن كان موجًها. ويف ذلك يقول مؤلفا )فخ العوملة( )
التأمني وصناديق االستثمار املايل وصناديق معاشات التقاعد دخلت مسرح القوى العاملية طبقة سياسية جديدة مل يعد 

لة أو مشروًعا أو مواطًنا عادايًّ التخلص من قبضتها، إهنا طبقة املتاجرين ابلعمالت بوسع أحد أايًّ كان، سواء كان دو 
واألوراق املالية الذي يوجهون بكل حرية سيالً من االستثمارات املالية يزداد سعة يف كل يوم، ويقدرون ابلتايل على التحكم  

 يف رفاهية أو فقر أمم برمتها دومنا رقابة حكومية تذكر.
عل الربح عالًيا من جهة والتكلفة منخفضة من جهة أخرى، ويف هذا ما فيه من احلافز على ممارسة هذه اللعبة، كل هذا جي

مهما كان فيها من مضار على بقية األطراف. ويصور لنا مؤلف )لعبة النقود الدولية( صورة قد تكون بدائية ابلنسبة ملا 
عمالت ذات رحبية عالية، فقد حقق املضاربون الذين اشرتوا الدوالر ابجلنيه حيدث اليوم قائالً: "إن املضاربة النامجة على ال

، مث أعادوا شراء اجلنيه عند سعر التعادل اجلديد 1967( دوالرًا قبل ختفيض نوفمرب  2.80اإلسرتليين عند سعر التعادل )
 1969عر املارك يف سبتمرب وأكتوبر  %( ، ويف الشهور السابقة على رفع س  16( دوالًرا حققوا رحًبا قدره )2.40البالغ )

ابع املضاربون الدوالر ليحصلوا على املارك عند سعر التعادل أربع ماركات، وبعد رفع السعر اشرتوا الدوالر بسعر 
 %( .  8( مارك، حمققني رحًبا قدره )3.67)

 50املعدل السنوي للربح يصل إىل )ومن اجلدير ابملالحظة أن املضاربني حققوا هذه األرابح يف شهر أو اثنني، لذا فإن  
%( هي الطبيعية فإن تلك املعدالت   10أو  8%( . . . ويف عامل تكون فيه معدالت الربح السنوي    100%( أو )

( . ومع ذلك فقد كبدت الكثري من اخلسائر مما أحلق اإلفالس ابلعديد من 1السنوية العالية للربح جتذب املغامرين " )
 البنوك.

يعد الدافع االقتصادي من أقدم الدوافع، ومن أمهها، سواء متثل يف جين املزيد من األرابح أو تفادي املضاربة:  دوافع    -  3
الكثري من اخلسائر، واليوم ظهرت دوافع جديدة تشارك الدافع االقتصادي خاصة ابلنسبة للمؤسسات املضاربة العمالقة 

 -الضخامة اليوم إىل دوافع سياسية ودوافع أيديولوجية مارستها دول  على املستوى الدويل، فتعزى عمليات مضاربية ابلغة  
 ضد دول أخرى.  -وإن من وراء ستار 

وأايًّ كانت الدوافع، وبفرض أن املضارب ال يصنع الفرصة وإمنا يغتنمها فإن عينيه هي عني الصقر يف أفق السماء يرتصد 
األوضاع السياسية واألوضاع االجتماعية واألوضاع االقتصادية مراقبة    فرائسه منقًضا على الفريسة السهلة الثمينة، إنه يراقب

وثيقة، فإذا ما كانت دالالت هذه األوضاع إجيابية أقبل على شراء العملة، متوقًعا املزيد من االزدهار، وإن كانت سلبية 
 أقبل على البيع متوقًعا املزيد من الضغوط.

لنا ما يقوم به املضارب األمريكي الشهري )ترنت( : "هو يزور أهم أسواق ولنستمع إىل صاحيب )فخ العوملة( حيكيان  
ومناطق العامل منوًّا ما بني مخس وعشر مرات يف السنة، وملدة ترتاوح ما بني أسبوع وأسبوعني، وذلك قصد احلصول على 

صناعة وممثلوا احلكومات معلومات عن كل نواحي احلياة االقتصادية هناك. واندرًا ما يوصد ابب يف وجهه، فرجال ال
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واملصارف املركزية على علم ودراية ابلقيمة اليت ال تثمن ملثل هذا )اجملاهد( من أجل تدفق رأس املال عرب احلدود والقارات. 
وال يسعى )ترنت( يف أحاديثه للحصول على أرقام أو تنبؤات تقوم على الرايضيات. فحسب ما يقوله، فإن )اإلحصائيات 

جهزة الكمبيوتر( ، إن املهم هو اجلو العام، هو التوترات والصراعات اخلفية. ولذا فعليك ابلتاريخ دائًما وأبًدا، متوافرة يف أ
 فمن درس اتريخ بلد من البلدان دراسة جيدة سيكون بوسعه التنبؤ على حنو أفضل عما سيحدث عند اندالع األزمات".

وجذابة للقيام بعملية املضاربة على العملة، وخاصة فيما يتعلق ابملضارة ومعىن ذلك أن هناك ظروفًا وأوضاًعا تعترب مغرية  
على اهلبوط. ومن املهم اإلشارة إىل رؤوس أهم هذه اإلغراءات حىت تراقبها الدول احلريصة على جتنب عمالهتا أكرب قدر 

 ممكن من املضارابت عليها.
عديدة يف أايمنا هذه، ويف غمراهتا اهنارت القيم اخلارجية وقد أسهمت األزمات املالية احلادة اليت تعرضت هلا بلدان  

 لعمالهتا، وكان لعامل املضاربة دوره البارز يف ذلك، أسهمت هذه األزمات يف رصد العديد من هذه املغرايت.
 ( :1أهم هذه اإلغراءات )  وإغراءات على املضاربة ابهلبوط يف العمالت:   -4
إذا سجل االقتصاد القومي معداًل مرتفًعا للنمو واستمر ذلك لسنوات متعددة، مث تدهور معدل النمو االقتصادي:    -  1

أخذ يف التدهور بعد ذلك، فإن هذا يعد نذيرًا أبن عملة هذا البلد ستواجه قيمتها اخلارجية املزيد من الضغوط. ويعد ذلك 
لعملة ابلفعل، وقد قيل على ألسنة بعض احملللني إغراًء قوايًّ لدى املضاربني على اهلبوط فيمارسون هذه اللعبة فيهبط سعر ا

إن بوارد األزمة لدول جنوب شرق آسيا قد ظهرت منذ عدة سنوات ممثلة فيما حلق معدالت منوها من تدهور، فبعد أن 
%( لعشرات السنني فمنذ عدة سنوات، أخذ هذا املعدل يف الرتاجع الكبري،   8وصل معدل النمو يف هذه الدول إىل )

الذي أنذر بوجود خلل ما، ومن مث فهناك بوادر حلدوث ضغط على سوق الصرف األجنيب وابلتايل هبوط سعر األمر  
العمالت الوطنية، وهذه فرصة ساحنة أمام كل من يضارب على اهلبوط يف سوق صرف هذه العمالت. وقد اغتنم هذه 

 الفرصة العديد من اجلهات واملؤسسات املضاربة.
احلالة اليت عليها امليزان التجاري ألية دولة وتطور هذه احلالة هي ترمجة أمينة ملا ميكن ن التجاري:  تدهور وضع امليزا  -  2

 أن تكون عليه سوق الصرف األجنيب لعملة البلدة حمل الدراسة.
للضغط على فإذا ما أظهرت تدهورًا انمجًا عن عقبات أمام التصدير أو ارتفاع معدل الواردات فمعىن ذلك وجود بوادر  

القيمة اخلارجية للعملة، حيث يتولد املزيد من العرض مع قلة الطلب، والشك أن وجود ذلك يغري املضاربني على ممارسة 
 لعبتهم يف سوق صرف العملة الوطنية.

ًئا فمعىن ذلك أن هناك عبارتفاع وتزايد حجم املديونية الدولية وكذلك احمللية والسيما املديونية قصرية األجل،    -3
قوايًّ ضاغطًا على تلك الدولة متثل يف ضخامة ما تقوم بتسديده من ديون وفوائد، ومن مث املزيد من الطلب على العمالت 

 األجنبية واملزيد من عرض العملة احمللية.ويعترب ذلك إنذارًا مبا ميكن أن تتعرض له العملة من تدهور
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على أن العامل املايل واملصريف كان   -على اختالفهم يف تفسري األزمة    -أمجع اخلرباء ضعف اجلهاز املايل واملصريف:   -  4
 من وراء ما اجتاح دول جنوب شرق آسيا من أزمة اقتصادية عاصفة.

وجوانب الضعف هنا متعددة، منها ما يرجع إىل طبيعة السياسات املالية والنقدية املطبقة، ومنها ما يرجع إىل فساد يف 
ديد يف أجهزة الرقابة واملتابعة، وترتب على ذلك، وعلى غريه بذخ يف اإلقراض، بغض النظر األجهزة القائمة، وضعف ش

عن مدى جدوى املشروع، وعن مالءة املقرتض وعن جديته، ما أنتج باليني الدوالرات املعدومة على هذه املصارف، األمر  
روط القاسية، إضافة إىل ما كانت عليه أصالً الذي اضطرها إىل املزيد من االقرتاض اخلارجي والداخلي، مهما كانت الش

 من شهية مفتوحة لالقرتاض. 
هذه الوضعية هي األخرى ال خالف بني احملللني حول إسهامها البارز اإلسراف يف اإلنفاق وسوء ختصيص املوارد:    -  5

كالً من القطاع اخلاص يف وقوع األزمة االقتصادية الطاحنة. فقد طفحت على السطح ظاهرة تفشت يف اجملتمع، ومشلت  
والقطاع العام، وكال من رجال احلكم ورجال املال، إهنا ظاهرة اإلنفاق الذي فاق حدود البذخ، وتربع جبدارة على عرش ما 

 . يف الوقت الذي كان فيه الكثري من السلع واخلدمات األساسية غري متوافر، يعرف ابلرتف
ل احتمال ارتفاع معدالت التضخم يف جمتمع ما، فإن ذلك نذير عندما تظهر الدالئارتفاع معدالت التضخم:    -  6

ضغوط مستقبلية على قيمة العملة اخلارجية، أايًّ كان نظام حتديدها، فإما أن تضطر احلكومة لتخفيضها وإما أن يقوم سوق 
ركة احملمومة الصرف هبذه املهمة، حيث الضغط على امليزان التجاري وصعوبة التصدير وشراهة االسترياد، وحيث احل

 الداخلية واخلارجية للهروب من العملة واستبداهلا بعمالت أخرى مستقرة.
والتاريخ االقتصادي احلديث للعديد من الدول والسيما الوالايت املتحدة األمريكية شاهد على أن تعرض اجملتمع لضغوط 

زيد من الضغوط على القيمة اخلارجية للعملة تضخمية أثر يف سلوك املتعاملني يف سوق الصرف، األمر الذي ولد بدوره امل
واليت خفضتها بشكل بكري. وهكذا يعترب التضخم نذيرًا مبا سيحدث لسوق صرف العملة، وهذه فرصة ساحنة للمضاربني 

 على اهلبوط فيبادرون مبمارسة عملية املضاربة.
ها األزمة االقتصادية شاع الفساد السياسي يف كثري من هذه الدول اليت ضربتالفساد احلكومي والقالقل السياسية:    -7

بصوره الذميمة العديدة، وحتالف رجال احلكم مع األصدقاء يف عامل األعمال، وقدموا هلم تسهيالت سخية من بنوك 
الدولة، ومحوهم من دفع ما عليهم من ضرائب، ومن سداد ما عليهم من ديون وحقوق، فقام هؤالء األثرايء اجلدد أبعمال 

على حد تعبري أحد املراقبني، إضافة إىل احلكم الفردي وانعدام ظاهرة املشاركة السياسية، بل وانعدام عملية   القرصنة
 الشورى، ومن ابب أوىل املتابعة اجلادة واملساءلة الفعالة.

مل األمان، مث إن القالقل السياسية واالضطراابت الداخلية ومع الدول اجملاورة كل ذلك يولد عامل اخلوف ويزعزع من عا
( . واليت تتميز بسرعة احلركة وسرعة التبخر مًعا. واليت تتحرك Hot Moneyوهذا قد أوجد ظاهرة النقود الساخنة )

 بشكل دائب من مكان آلخر سعًيا وراء الربح السريع، وابلطبع فإن الذي ميارس ذلك مبقدرة هم املضاربون احملرتفون.
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اعتباره بيئة خصبة لقيام ومنو النشاط املضاريب يف سوق الصرف األجنيب، وهي إذا كانت هذه إشارة موجزة إىل ما ميكن  
 مبثابة إغراءات للمضاربني فهي حتذيرات قوية للدول احلريصة على عملتها وعلى متاسك اقتصادها.

 اثلثًا: آاثر املضارابت يف العملة
 يف العملة، ومدى تدمريها للعملة أواًل، ولالقتصاد القومي اثنًيا، قبل أن ندخل يف تناول اآلاثر املرتتبة على النشاط املضاريب

وألوضاع اجملتمع عامة اثلثًا. أحب أن أشري إىل ما يطرحه الباحثون يف هذا الصدد من متييز بني نوعني من املضاربة يطلقون 
بينهما ميكن توضيحه ابختصار يف كون   على األول املضاربة االستقرارية وعلى الثاين املضاربة غري االستقرارية. والتمييز

املضارب يف النوع األول يقوم ابلشراء عندما ينخفض السعر، ويقوم ابلبيع عندما يرتفع السعر، بينما جنده يف النوع الثاين 
تمرار يقوم ابلشراء عندما يرتفع السعر، أماًل يف استمرار االرتفاع، يقوم ابلبيع عندما ينخفض السعر، متوقًعا يف ذلك اس

 االخنفاض.
ويالحظ أن النوع األول ال غبار عليه، بل إنه حيدث من اآلاثر الشيء اجليد على سعر العملة دافًعا له إىل االستقرار، 

فالشراء عند بداية االخنفاض يوقف هذا االخنفاض. والبيع عند بداية االرتفاع يوقف أو على األقل يقلل من االرتفاع. إذن 
ستقرارية. بينما جند يف النوع الثاين عمالً اختالليًّا يزيد من عدم االستقرار، فعند بداية أو توقع االرتفاع هي ابلفعل مضاربة ا

 يشرتي فيحدث االرتفاع ويزداد االختالل، وعند بداية اهلبوط أو توقعه يبيع فيحدث اهلبوط ويزداد االختالل.
( . وهو الذي يولد املزيد من اآلاثر السلبية 1ا يف دنيا املضارابت )ومما يؤسف له أن النوع الثاين هو السائد واملسيطر حاليًّ 

اليت ال يقف مداها عند اجلوانب االقتصادية بل تتعداها إىل اجلوانب االجتماعية والسياسية. وفيما يلي إشارة إىل بعض 
 هذه اآلاثر:

ار أو ما يقاربه، ومعىن فقدان العملة للكثري من تدهور القيمة اخلارجية للعملة والذي يبلغ يف بعض احلاالت حد االهني  -1
قيمتها اخلارجية تدهور قيمة األصول االقتصادية العينية واملالية يف االقتصاد القومي، حبيث تتاح لألجانب أبخبس األسعار، 

 السيما يف ظل حرية االستثمارات األجنبية القائمة.
دي فعالً إىل هبوطه، حيث اإلقدام املتزايد على البيع ومن مث املزيد إن توقع هبوط سعر الشيء انهيك عن افتعال هبوطه يؤ 

من العرض. وقد برهنت األزمات املعاصرة على حدوث هذا األثر، فوجدان تدهوًرا يصل إىل حد االهنيار يف العديد من 
وراق املالية، فزاد الضغط على القيم اخلارجية للعمالت، ووجدان تسارًعا ابلتخلص يف البداية من العمالت احمللية وكذلك األ

العملة فهبطت بشدة، ويف أثرها هبطت بشدة أيًضا قيمة األوراق املالية املقومة ابلعملة احمللية فدخل املضاربون أبمثان قد ال 
 تصل إىل نصف القيمة، مستحوذين بذلك على األصول العينية هلذه الدول أبخبس األمثان.

معىن ذلك تدهور مستوايت املعيشة، وحدوث حالة من االنكماش والركود، ي،  تدهور معدالت النمو االقتصاد  -2
  وإفالس العديد من املؤسسات وتشريد املاليني من قوة العمل وانضمامهم إىل جيش البطالة
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آتكل االحتياطيات الدولية وتعرية االقتصاد ومن مث تعرضه ملختلف التأثريات اخلارجية، وتزايد حدة املديونية   -3
 ارجيةاخل
وقد شاهدان مجيًعا كيف ارتفعت مع سيادة حالة من الركود يشيع التضخم، ومن مث جند الركود التضخمي.    -4

األسعار احمللية بشدة عقب األزمات اليت أملت بروسيا وبدول جنوب شرق آسيا. ومن الناحية النظرية ميكن رد ما حيدث 
مل واالعتبارات واليت منها انكماش العرض وارتفاع سعر الفائدة، وما وحدث من تضخم يف دول األزمة إىل العديد من العوا

 ( .2قد يكون هنالك من تزايد الصادرات. إضافة إىل عامل التوقعات املتشائمة ومن مث تكالب على الشراء )
سرعان ما بل  إضافة إىل ذلك فهناك ما يعرف ابآلاثر املعدية حيث ال تقف األزمة آباثرها عند البلد املصابة،    -5

وذلك ملا هنالك من ترابط وتداخل بني اقتصادايت الدول، وما هنالك ،.  تنتشر يف الدول األخرى، السيما الدول اجملاورة
من سوق دولية لالستثمارات، وخاصة قصري األجل، وهي شديدة احلساسية لكل ما حيدث. ويف سوق األوراق املالية 

املا أن أحد األفراد قد فر من عدو ما، وسرعان ما يكون الفرار جملرد الفرار، والعمالت تشيع نزعة القطيع. فالكل يفر ط 
ودومنا وجود حيوان مفرتس، بل رمبا حركة عشب جتعل القطيع يفر هنا وهناك. وهكذا حركات رؤوس األموال قصرية األجل 

 وغري املباشرة.
 يف عجالة إىل بعضها جند من املهم علميًّا وعمليًّا التنبيه  وقبل أن خنتم حديثنا عن اآلاثر املرتتبة على املضاربة واليت أشران

على أن هذه اآلاثر السلبية حتدث من جراء التقلبات العنيفة يف القيم اخلارجية للعملة، وخاصة منها ما كان ذا اجتاه 
وبعضها ذو صبغة هبوطي، وهو الشائع اآلن. وهذه التقلبات تتولد عن العديد من العوامل بعضها ذو صبغة اقتصادية  

اجتماعية وبعضها ذو صبغة سياسية. وبعضها دويل املصدر وبعضها داخلي املصدر. وابلتايل فهي ال تقف عند حد 
عمليات املضاربة يف سوق النقد األجنيب، إن الوعي بذلك مهم يف إجراءات الوقاية ويف إجراءات العالج. ومع ذلك فإنه 

املضاربة دورًا ابرزًا ومتثل عاماًل رئيًسا يف إحداث هذه التقلبات العنيفة، األمر الذي ابتفاق اخلرباء وذوي االهتمام تلعب  
 يسوغ للباحث أن يشري إىل هذه اآلاثر املرتتبة على أهنا نتائج لعمليات املضاربة.

إفقار ماليزاي   ومن التصرحيات ذات الداللة يف هذا الشأن قول رئيس وزراء ماليزاي: " إن املضاربة يف العملة تسببت يف
 %( من ثروات البالد عالوة على أموال طائلة من البورصة". 60حيث أخذ املضاربون )

 رابًعا: مواجهة املضارابت يف العملة
يف ضوء اآلاثر السلبية الفادحة املرتتبة على التقلبات العنيفة واخلاطفة يف القيم اخلارجية للعمالت واليت تسأل عنها بدرجة 
رئيسة عمليات املضاربة يف سوق الصرف األجنيب، فإن من الضروري ومن األمهية مبكان التصدي هلذه العمليات املضاربية 

ن من وسائل وأساليب. وقبل أن نشري إىل بعض هذه الوسائل ننبه إىل ما يكتنف عملية االختاللية ومواجهتها بكل ما ميك
املواجهة هذه من صعوابت وعقبات، ترجع يف جزء منها إىل طبيعة سوق الصرف األجنيب، ونوعية املتعاملني فيه، ومن 

ة وعدم وجود فوراق مميزة ذلك تداخل عمليات تبادل العمالت هبدف إشباع حاجات حقيقية مطلوبة وهبدف املضارب
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بوضوح وحسم بينهما. وكذلك ما يفرضه اليوم النظام االقتصادي العاملي الراهن من حرية تكاد تكون مطلقة خلدمات املال 
والتجارة ولعمليات البورصة على املستوى الدويل، األمر الذي يقيد كثريًا من قدرة الدول على املناورة ضد ما قد ميارس على 

من مضارابت، ومع ذلك فال مفر من املواجهة مهما كانت تكلفتها ومهما كانت درجة فعاليتها، حيث اآلاثر عمالهتا  
 املرتتبة من اخلطورة واملأساوية مبا جيعلها قمينة ابلقيام ابملواجهة.

اجهة قبلية ومن الطبيعي أن املواجهة الصحيحة ما اجتمع هلا العنصر القبلي والعنصر البعدي، مبعىن ضرورة وجود مو 
ومواجهة بعدية، فقبل وقوع األزمة وقبل ممارسة التالعب واملضاربة ابلعملة، على الدولة أن تتخذ من الوسائل ما حيول بني 

عملتها وبني هذه املمارسات قدر طاقاهتا، فهي مبثابة التحصني ضد املرض. وإذا ما وقعت األزمة فعلى الدولة أن هتب 
 ل ما متتلكه من وسائل، وفيما يلي جنمل القول حيال هذه الوسائل أو ابألحرى بعضها:لعالج املرض الذي حل من خال

الوقت   وهذا األسلوب هو أسلوب وقائي وعالجي يف  جتنيب اجملتمع اإلغراءات على القيام ابملضارابت يف عملته:  - 1
تناوهلا، وعليها أن متتلك أجنح وسائل   نفسه، فعلى الدولة أن تكون على أعلى درجة من اليقظة حيال اإلغراءات اليت سبق

اإلنذار والتحذير املبكر، حبيث إذا ما ظهر إغراء من هذه اإلغراءات مثل تدهور معدل النمو أو تدهور امليزان التجاري أو 
د الفرصة أمام فساد النظام املايل أو. . . إخل. فعليها ابملبادرة الفورية واجلادة يف عالجه، ومنع ظهوره وانتشاره، حىت ال توج

عمليات وأالعيب املضاربني، وعلى الدولة اليت أصيبت بداء املضاربة أن تفتش جيًدا عن اإلغراء، والظرف املالئم الذي 
 جذب املضاربني وتعمل على عالجه العالج املناسب الناجع.

 يقفون عند املضاربة مبفهومها واملعروف أن املضاربني يف بورصات العملة واألوراق املالية الضبط العمل ابلبورصة:   -2
األويل البسيط )املضاربة االستقرارية( وهو الشراء أو البيع هبدف االستفادة من فرصة ساحنة أو على وشك احلدوث، إهنم 

ال ينتظرون الفرصة، وإمنا يصنعوهنا صنًعا، مث إهنم ميارسون عملياهتم من خالل صور وأساليب عديدة كلها تستهدف 
ملخاطر من جهة، وتكبري العائد من جهة اثنية، وتدنية التكلفة من جهة اثلثة. ومن ذلك عمليات الصرف محايتهم من ا

اآلجل والبيع على املكشوف وبيع املستقبليات واالختيارات والتعامل على املؤشرات والشراء اجلزئي أواهلامشي، والتكرار 
 ( .1امل على صفقات قد تكون ابلغة الضخامة )السريع لعمليات الشراء والبيع خالل فرتات وجيزة، والتع

كل ذلك يدعم من مركز املضاربني، ويدفعهم دفًعا إىل ممارسة عملياهتم وأالعيبهم. وإذا مل يكن للدولة من قدرة أو طاقة 
كنها على منع قيام املضارابت يف البورصات، السيما ما كان منها خارج حدودها فإهنا متتلك من القدرة والصالحية ما مي

( 2من منع أو تقييد هذه األساليب اليت يستند عليها املضاربون. فلها أن حتد من تكرار البيع والشراء على الشيء الواحد )
 ( ، وهلا أن ترفض بعض العقود.3، وإن كان بفرض ضرائب )

تصادي الفرنسي االق  -وحىت قبل وقوع هذه األزمات األخرية  -وممن حذر بقوة من عدم ضبط العمل يف البورصات 
 ( :4الشهري )موريس آليه( حيث يقول يف إحدى حماضراته )
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جيب إصالحها مبا يلي: جيب منع متويل العمليات خبلق وسائل  -وهذا ممكن   -" إن البورصات كي تكون انفعة جوهرايًّ  
دة جوهرية، وجيب أن تكون دفع من الشيء بواسطة اجلهاز املصريف، وجيب زايدة هوامش املشرتايت واملبيعات املؤجلة زاي

هذه اهلوامش نقدية، وجيب إلغاء التسعري املستمر واالكتفاء يف كل ساحة مالية بتسعرية واحدة يف اليوم لكل ورقة مالية، 
 وجيب إلغاء الربامج التلقائية للشراء والبيع، وجيب إلغاء املراهنة على األرقام القياسية )املؤشرات( ".

مليات املضاربة على العملة ومن آاثرها إبصالحني؛ إصالح داخل البورصة، وإصالح خارج إذن علينا كي حند من ع
 البورصة.

احتياطيات نقدية دولية ابلقدر الكايف حتصيًنا وتدعيًما ملركز العملة يف سوق من وسائل املواجهة القبلية تكون    -3
تياطات لدعم ومساندة العملة عندما تتعرض الصرف: ومن وسائل املواجهة العالجية )البعدية( استخدام هذه االح

الهتزازات يف قيمتها. والشك أن ذلك قد حيد من هبوط قيمة العملة، لكن ذلك قد ال جيدي إذا ما استفحل األمر، مث 
ه إنه تدمري وإفناء هلذه االحتياطات، الذي من املهم االحتفاظ هبا، مث إن استخدامها يف ذلك قد يعطي إشارة سلبية مبا علي

 . العملة من ضعف، فتحدث أثًرا نفسيًّا سلبيًّا، فيزداد املوقف سوًءا
رفع سعر الفائدة كعالج جزئي من الوسائل اليت ينادي هبا الفكر االقتصادي الوضعي واليت استخدمت ابلفعل،   -  4

ليات املضاربة على العملة، مث لألزمة جتنيًبا للعملة من املزيد من التدهور، وعلى أن يالحظ أن لسعر الفائدة صلة وثيقة بعم
إن رفع سعرها يقلل من عائد األوراق املالية فيسرع الناس ابلتخلص منها، فيشتد الضغط على العملة، فتزداد تدهورًا. مث إنه 

مهما ارتفع فلن جيعل املستثمر يف األوراق املالية يبقي على استثماراته، حيث لن يعوضها ارتفاع سعر الفائدة عما خيسره 
 من تدهور سعر العملة، إضافة إىل ما حيدثه هذا االرتفاع من تشويه يف االستثمارات ومن تزايد عبء املديونية.

من خالل تقدمي املزيد من اإلغراءات واليت من بينها املزيد من استخدام رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية:   -5
اإلجراء إابن األزمة قد يعطي داللة سلبية، فيوحي ابملوقف الضعيف عدم فرض ضريبة أو تقليل معدالهتا. لكن ذلك  

لالقتصاد القومي، وابلتايل السرعة املتزايدة يف هروب رؤوس األموال ال يف إقدامها مما يزيد الطني بلة. مث إن املزيد منها 
( ، وقد اعترب 1اقتصادية جديدة )ومهما كان دوره قصري األجل فإن دوره يف األجل الطويل هو هتيئة الفرصة أمام أزمات  

 أحد العوامل املسؤولة عن اشتعال أزمة دول جنوب شرق آسيا.
وهي قد تفيد يف بعض احلاالت وال تفيد، بل تزيد احلالة سوًءا  كذلك فهناك السياسات التقشفية املالية والنقدية:   -  6

 ملهارة.يف بعضها اآلخر، وابلتايل فاستخدامها حيتاج إىل درجة عالية من ا
السيما يف عمليات التمويل، والتدقيق القوي يف نشاط االستثمار األجنيب، وعدم التعويل االعتماد على النفس:   -  7

 الكبري عليه، فهو مبثابة قنابل موقوتة.
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ففي ذلك دعم قوي للدولة عند حدوث أزمة، كما تدعيم التكتل االقتصادي وعدم االنفراد يف الساحة الدولية:    -  8
إسهام يف جتنيبها هذه األزمات، وذلك من خالل السياسات االقتصادية املتكاملة واملتعاونة، وليست املتنافسة، كما    أنه

 كان احلال يف دول جنوب شرق آسيا، حيث من عوامل أزمتها املنافسة القاتلة بينها وبني بعضها يف الصادرات.
فمن الضروري أن يكون للدولة  بؤرة احلراسة التقليدية:  عدم ترك احلبل على الغارب للسوق وتقوقع الدولة يف -  9

 دور قوي وفعال يف اجملاالت االقتصادية وخاصة جماالت املال والنقد، والسيما يف جمال الصرف األجنيب.
هناك حل أقدمت عليه ماليزاي بعدما تعرضت له من جائحة اقتصادية مزلزلة، تواجه به عمليات املضاربة على   -  10

عدم قابلية العملة الوطنية للتحويل خارج نطاق الدولة. ويرى القائمون على األمر هناك أن هذا احلل مثايل يف وهو    العملة
عدم متكني املضاربني من تعومي العملة من جراء عرضها وطلبها خارج الدولة، ومع هذا فال خيلو هذا احلل من مشكالت 

 وعقبات.
 يف العملة  خامًسا: االقتصاد اإلسالمي واملضاربة

قبل الدخول يف استعراض موقف االقتصاد اإلسالمي من املضاربة يف العمالت جند من املهم اإلشارة إىل بعض األمور اليت 
 نراها مبثابة مفتاح املوقف. وهي:

 إن موقف االقتصاد الوضعي حيال النقود مضطرب إىل حد بعيد: فبينما نراه يذهب إىل التمييز القاطع بني النقود  -1
وبني السلع واخلدمات جاعاًل هذه يف جهة وتلك يف اجلهة املقابلة من حيث اخلصائص واملميزات، وإىل التحديد احلاسم 

لعالقة النقود ابلثروة، وهل هي من وجهة نظر اجملتمع ثروة أم حق على الثروة. ذاهًبا إىل أهنا حق على الثروة وليست داخلة 
بينما   -االئتمانية وليس عن النقود السلعية وخاصة منها املعدنية من الذهب والفضة  احلديث عن النقود الورقية و   -فيها  

نراه يقف هذا املوقف اجليد والدقيق إذا به يعامل النقود يف كل أموره معاملة السلع واخلدمات، مدخاًل هلا يف نطاق الثروات 
السلع واخلدمات، وهي يتاجر فيها كما يتاجر يف   واألصول االقتصادية. فهي تباع أية سلعة وخدمة، وهي تؤجر كما تؤجر

بقية السلع واخلدمات. بل لقد أصبحت التجارة يف النقود وأشباهها من أروج التجارات يف عصران، هذا حتت مسع وبصر 
 ومباركة االقتصاد الوضعي.

ت والتجارة يف منتجاهتما؛ وبداًل من أن يتكسب الناس من ممارسة النشاط االقتصادي اإلنتاجي يف الزراعات والصناعا
أصبحوا جينون األرابح الوفرية، ومن مث أصبحوا من كبار األثرايء على املستوايت احمللية واملستوايت العاملية نتيجة جتارهتم يف 

 النقود واألوراق املالية، أو بعبارة أخرى نتيجة انغماسهم فيما أصبح يعرف ابالقتصاد الرمزي.
كان ما كان وما هو كائن وما هو متوقع أن يكون من أزمات طاحنة تفتك   - غريه  إضافة إىل  -وبسبب من ذلك  

ابالقتصاد احلقيقي، وتكاد تقضي على كل منجزاته. وامتداًدا من هذا املوقف البادي االختالل وجدان االقتصاد الوضعي 
ا عوملت النقود كسلعة تطلب لذاهتا يكاد يكل كل أمر من النقود إىل األفراد واملؤسسات اخلاصة، وجهاز األسواق. فطامل
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شأن أية سلعة فلم ال خيضع شأهنا لألفراد؟ ومل ال تدخل األسواق وختضع يف حتديد قيمتها بل ويف حتديد سعرها إىل قوى 
 العرض والطلب؟

 وهكذا انقض االقتصاد الوضعي على نفسه قاضًيا على كل ما شيده من مبادئ رشيدة.
قتصاد الوضعي حيال ما يعرتف هو به من أن النقود أخطر ظاهرة اقتصادية عرفها إذا كان هذا هو موقف اال  -2

 اإلنسان: وأثرت فيه إجيااًب وسلًبا، فإن موقف االقتصاد اإلسالمي مغاير متاًما.
فالنقود لديه ليست سلعة وال خدمة، وإمنا هي حق على كل السلع واخلدمات أو حاكم عليها، كما عرب حبق اإلمام 

، إهنا يف جهة والسلع واخلدمات يف جهة مقابلة، إهنا بتعبري الفقهاء مثن وما عداها مثمنات، إهنا ال تقصد وال تشبع الغزايل
حاجة بذاهتا، وإمنا من خالل قدرهتا على حيازة ومتلك السلع واخلدمات ذات املنافع املباشرة وذات القيم االستعمالية 

ر الشديد هي شيء وما عداها شيء آخر مغاير متام املغايرة. وابلتايل فالتعامل معها املنفصلة عن القيم التبادلية. ابالختصا
مغاير متاًما للتعامل مع غريها، فهي أداة للتجارة وليست حماًل هلا. هي ال تؤجر كما تؤجر بعض السلع، وهي ليست حماًل 

 ( .1للرتبح بل أداة له )
 وهذه بعض نصوص فقهية.

أما املقصود   -الحظ أنه يتحدث ويف ذهنه النقود املعدنية  -"املقصود من النقود املعاملة أوالً ال االنتفاع يقول ابن رشد:  
 ( .2فهو االنتفاع أواًل ال املعاملة. وأعين ابملعاملة كوهنا مثًنا " )  -السلع    -من العرض 

( . أي أهنما خلقا ليتاجر هبما، 3رف" )ويقول السرخسي: "الذهب والفضة خلقا جوهرين لألمثان ملنفعة القلب والتص
 ومن خالهلما تتداول السلع واخلدمات.

ويقول النيسابوري: "وإمنا كان الذهب والفضة حمبوبني ألهنما جعال مثن مجيع األشياء، فمالكهما كاملالك جلميع األشياء " 
(4. ) 

 ( .5إىل التعامل هبا" ) ويقول ابن تيمية: " والدراهم والداننري ال تقصد لذاهتا، بل هي وسيلة
ويقول الغزايل: " من نعم هللا تعاىل خلق الدراهم والداننري وهبما قوام الدنيا، ومها حجران ال منفعة يف أعياهنما، ولكن 

يف مطعمه وملبسه وسائر حاجاته. ..  -سلع كثرية   -يضطر اخللق إليهما من حيث إن كل إنسان حيتاج إىل أعيان كثرية 
حىت   -السلع واخلدمات    -بني سائر األموال   -وسيط للمبادلة   -اىل الداننري والدراهم حاكمني متوسطني  فخلق هللا تع

 ( .6تقدر هبما األموال. . فمن ملكها فكأنه ملك كل شيء ال كمن ملك ثواًب فإنه مل ميلك إال الثوب" )
املعيار الذي يعرف به تقومي األموال. فيجب أن يكون ويقول ابن القيم: " إن الدراهم والداننري أمثان املبيعات. والثمن هو  

حمدًدا مضبوطًا ال يرتفع وال ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع مل يكن له مثن يعترب به املبيعات، بل اجلميع 
ه األشياء. . وال سلع، وحاجة الناس إىل مثن يعتربون به املبيعات حاجة ضرورية عامة. . وذلك ال يكون إال بثمن تقوم ب
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يقوم هو بغريه إذ يصري سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معامالت الناس، ويقع اخللف ويشتد الضرر. كما رأيت من فساد 
 ( .1معامالهتم والضرر الالحق هبم حني اختذت الفلوس سلعة تعد للربح، فعم الضرر وحصل الظلم " )

فإنه بذلك يدخل على الناس من   -سلعة يتاجر فيها    -د متجرًا  ويقول يف موضع آخر: " ومينع احملتسب من جعل النقو 
 ( .2الفساد ما ال يعلمه إال هللا بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر هبا وال يتجر فيها " )

إن التحليل االقتصادي السليم، بل جمرد النظرة االقتصادية املوضوعية يف هذه النصوص تكشف لنا عن موقف إسالمي 
 اضح وحاسم حيال النقود وضوابط التعامل معها.و 

اتساقًا مع هذا املوقف املبدئي الصحيح لالقتصاد اإلسالمي حيال النقود جاء موقفه حيال املسؤولية عنها وعن   -3
مسؤوليتها إن املسؤول عن ذلك هو الدولة وليس شيًئا آخر، ومسؤولية الدولة يف ذلك ال تقل عن إنتاجها وصناعتها:  

حيال أي أمر يتوقف على صالحه صالح الدنيا، ومن مث صالح الدين. وأي عمل يلحق الضرر بنقود اجملتمع مرفوض 
إسالميًّا حىت ولو كان من قبل الدولة نفسها، وعلى الدولة مسؤولية وقاية النقود منه ودفعه إذا وقع أًّا كانت صورته، وأايًّ  

التزوير وتقليل القيمة، واالحتكار واملضاربة وغري ذلك من كل ما جيد من صور كان مصدره يستوي يف ذلك الغش و 
( ، وما ذلك إال ألن النقود إذا فسدت فسد اقتصاد اجملتمع وفسدت بذلك 3وعمليات تلحق الضرر ابلعملة )

 اجتماعياته، وإذا صلحت صلح اقتصاد اجملتمع وكل جوانبه.
فلم يدُع دين على من يعبد النقود مثلما دعا اإلسالم " تعس عبد الدينار والدرهم، إن ذلك ال حييل النقود إىل صنم يعبد،  

تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش". لكنها أداة ضرورية وفق هللا تعاىل اإلنسان إىل التعرف عليها. وهذه بعض عبارات 
بقة من نصوص ابلغة الدقة والوضوح يف هذا العلماء املسلمني يف هذا الصدد، مع اإلحالة إىل ما سبق ذكره يف الفقرة السا

 الشأن.
يقول املاوردي يف عبارة دقيقة مطولة خماطًبا امللك رئيس الدولة ورأس احلكم يف الدولة: "وليعلم امللك أن األمور اليت يعم 

يف النقود أبي نفعها إذا صلحت ويعم ضررها إذا فسدت؛ أمر النقود "، مث أخذ يعدد له املفاسد املرتتبة على التالعب  
شكل من التالعب، خاصة ما يتعلق بقيمتها. إىل أن قال: " وإن كان النقد سليًما من غش ومأمواًن من تغيري صار هو 

املال املدخور، فدارت به املعامالت نقًدا ونساًء، فعم النفع ومت الصالح، وقد كان املتقدمون جيعلون ذلك دعامة من دعائم  
لك، ألنه القانون الذي يدور عليه األخذ والعطاء، ولست جتد فساده يف العرف إال مقرتاًن امللك. ولعمري إن ذلك كذ

 ( .1بفساد امللك" )
ويقول حممد األسدي: " ورمبا يقال: إن من تقصري السياسة فساد النقود، ويف فساد النقود دخول اخللل يف املعايش 

: "فإذا كانت النقود من الشرف هبذه املرتبة واملزية فمن الواجب ( ، مث يواصل قائالً 2والنقص يف األموال واملعامالت " )
االعتناء هبا، وعدم إمهال أمرها. وجيب على ويل األمر نصره هللا أن أيمر حبسن إقامتها وتعديلها وتناسبها يف إعدادها 

 ( .3وتشكيلها، وتصحيح تدويرها وهندامها وتقرير قيمتها وأوزاهنا " )
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: " ال يصلح ضرب الدراهم إال يف دار الضرب إبذن السلطان، ألن الناس إن رخص هلم يف ذلك ركبوا ويقول اإلمام أمحد 
( . ويقول ابن خلدون: "والسلطان مكلف 2( . ويقول النووي: "إن ضرب النقود من أعمال اإلمام " )1العظائم " )

 ( .3إبصالح السكة واالحتياط عليها واالشتداد على مفسديها" )
متواترة تؤكد على أن أمر النقود هو من اختصاص ومسؤوليات الدولة، وحىت إذا مارسها القطاع اخلاص  هذه نصوص

 ( .4فليكن حتت إشراف ورقابة الدولة )
من خالل هذين املوقفني املتغايرين لكل من االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي حيال النقود جند من املهم   -4

وخاصة يف اآلونة األخرية على لسان بعض كبار االقتصاديني من غربيني وغريهم. وهو   اإلشارة إىل أمر برز بوضوح
 طرح تساؤل جوهري حول مدى صالحية الفكر االقتصادي الوضعي الراهن. 

 مبا يلي:  يتحدد موقف االقتصاد اإلسالمي  :  موقف االقتصاد اإلسالمي من عمليات املضاربة على العمالت 
داخليًّا وخارجيًّا من مقاصد الشريعة ومطلوابهتا ملا يتوقف عليه من مصاحل عامة الناس، وهو من   استقرار قيمة النقد  -1

الوظائف األساسية للدولة اإلسالمية. ومعروف أن االستقرار شيء والتثبيت شيء آخر، األول ال خيتلف حول فوائده 
ه على الدوام. وأمام الدولة أكثر من وسيلة لتحقيق هذا أحد، أما الثاين ففوق أنه متعذر فإن له مثالب ال حتبذ املناداة ب

اهلدف خارجيًّا، ومن ذلك الرقابة على الصرف بضوابط، وكذلك ما يعرف ابلتعومي املدار، وسن القوانني اليت متنع من 
ذلك، وحظر  املضاربة على العملة أو على األقل جتعل منها، مثل تقييد عمليات تكرار البيع والشراء، وفرض ضرائب على  

 الكثري من أساليبها وصورها.
مرفوضة شرًعا ملا حتدثه من فساد عام حييق بكل جوانب   -(  1وهي غري الصرف املعتد به شرًعا )  -التجارة يف النقد    -2

اجملتمع. وسبق ذكر تصريح الفقهاء بذلك. لكن القضية اليوم ابلغة التعقيد، ففي الداخل كثريًا ما ختتلط عمليات صرف 
مالت وهي جائزة ابلتجارة فيها. ومن الصعوبة التمييز والتفرقة بني هذا النشاط وذاك. مث إن سوق الصرف اليوم هي الع

سوق عاملية تنتشر يف شىت بقاع العامل، ومل يعد يتم انتقال النقود مادايًّ حتت مسع وبصر الدولة، بل يتم بومضات كهرابئية. 
ئم والذي ترعاه منظمات دولية يسمح ابلتجارة يف النقود. كل هذا ميثل عقبات أمام أية مث إن النظام االقتصادي العاملي القا

دولة تريد اهليمنة الفعالة الكاملة على عملتها. ومع ذلك فيظل أمام الدولة صالحية وضع الضوابط والقيود اليت تقلل بقدر 
 [ .16}فَاتَـُّقوا اَّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم{ ]التغابن: اإلماكن من اآلاثر السلبية للتجارة يف العملة. وهللا تعاىل يقول:  

إذا كانت ممارسة مهنة التجارة يف النقود هبدف الرتبح مرفوضة شرًعا فمن ابب أوىل كون عمليات املضاربة فيها،   -3
إىل حد   وخاصة ما هو سائد ومسيطر يف دنيا البورصات اليوم، ملا يتولد عنها من مفاسد عامة تصل يف بعض احلاالت

تدمري االقتصاد القومي. وقد اعرتف العديد من اخلرباء أبهنا مقامرات ومراهنات حولت البورصات إىل نوادي ومالعب 
للقمار، ولو كان رهااًن أو قماًرا على سلعة خاصة أو حىت سلعة عامة لكان اخلطب أهون أما أن يكون على نقود الدولة 

 ة من سلع وخدمات فإن اخلطب يكون مفجًعا.ذات العالقة الوثيقة بكل ما يف الدول
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العمليات السائدة يف بورصات النقد األجنيب اليوم واليت يعتمد عليها املتعاملون وخاصة املضاربون، هي عمليات خمالفة   -4
 لنصوص شريعة مثل البيع اآلجل، والبيع اهلامشي، والتعامل يف املستقليات ويف اخليارات واملؤشرات، كل ذلك أثبتت

 ( . إن ذلك احلكم الشرعي الرافض حيد كثريًا من عمليات املضاربة إن مل يقض عليها.2البحوث الفقهية املعاصرة حترميه )
اإلسالم حيرم حترميًا اباتًّ مغلظًّا نظام الفائدة. وال خيفى على مطلع مدى خطورة الدور الذي يلعبه نظام الفائدة يف قيام   -5

( ، وكذلك السوق اآلجلة، 3االندفاع يف هذا النشاط املدمر إنه يربز يف عمليات املراجحة )  املضاربة على العمالت، ويف
إضافة إىل عمليات االستثمارات األجنبية، وخاصة ما كان منها قصري األجل وغري مباشر، حىت إن استخدامه لعالج آاثر 

الفائدة يكفي مبفرده لتجنيب االقتصادايت املضاربة مشكوك يف فعاليته. إن موقف االقتصاد اإلسالمي حيال موضوع  
 الكثري من األزمات العاصفة، وخاصة إذا ما استخدمت الصيغ التمويلية البديلة من مشاركات ومراحبات وغريها.

وانسجاًما مع املواقف السابقة فإن االقتصاد اإلسالمي ال يعول كثريًا على عمليات اإلقراض واالقرتاض يف دنيا   -6
 املا أن الفائدة مرفوضة فلن يبقى هلا تلقائيًّا مكان يذكر.األعمال، وط 

كذلك فإن اإلسالم وإن مل يرفض من حيث املبدأ مشاركة األجانب يف االستثمارات احمللية، فإنه يضع هلا من األطر   -7
ة، أو ما يعرف والضوابط ما يقلل إىل حد كبري من خماطرها. كما أنه يدفع هبا دفًعا قوايًّ صوب اجملاالت اإلنتاجي

 ابالستثمارات املباشرة وليس االستثمارات املالية.
 ( .1أقر اإلسالم العقوابت الرادعة الزاجرة على كل من يتالعب يف العملة )  -8
كذلك فإن اإلسالم يصل يف حترمي اإلسراف يف اإلنفاق بكل صوره إىل درجة غري مسبوقة وال ملحوقة، ويضع   -9

جيعل ذلك واقًعا معاًشا، ويقدم للدولة يف ذلك من الصالحيات الشيء الكثري، حىت ال   من التشريعات العملية ما
 ( .2هتيئ اجملال لظهور هذا املرض االجتماعي واالقتصادي املعدي اخلطري )

وقد رهنت التجارب الراهنة على أن اإلسراف ليس جمرد احنراف سلوكي أو اجتماعي، بل إنه احنراف اقتصادي 
ابجملتمع من األضرار االقتصادية ما يكاد أييت عليه. وهذا ما يعمق لدينا اإلميان مببادئ االقتصاد اإلسالمي اليت  يلحق  

 تقوم على االعتدال وجترمي عمليات التبذير واإلسراف والرتف.
 من جوانب مواجهة اآلاثر االقتصادية واالجتماعية لألزمات االقتصادية:

حية القيام مبا تراه ضرورايًّ لعالج آاثر األزمات االقتصادية واليت قد يكون منشؤها املضاربة اإلسالم يعطي للدولة صال  -1
يف العمالت، من قبيل السياسة الشرعية. وهلا يف ذلك حظر بعض املباحات مثل التوسع يف اإلنفاق وتنظيم الصادرات 

النظر يف ختصيص املوارد وتوزيعها بني االستخدامات والواردات، وتنظيم انتقاالت رؤوس األموال دخواًل وخروًجا، وإعادة  
املختلفة مبا يتطلبه الظرف الراهن، بل وتقليل أعداد العاملني يف بعض املشروعات، وفرض الضرائب على بعض األنشطة 

 والفئات، طاملا أن املصلحة العامة اقتضت ذلك، واملعروف أن تصرف احلاكم منوط ابملصلحة.
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 إن األثر العام هلذه األزمات االقتصادية الراهنة، واليت ابتت تضرب خمتلف بقاع العامل بدرجة أو ميكن القول إمجاالً   -2
أبخرى هو ازدايد حدة الفقر واتساع رقعته. وعلى البلدان اليت تعرضت هلذه األزمات أن تتخذ من التدابري ما خيفف من 

يال ما تتعرض له الدولة أو األمة أو اجلماعة من نكبات أايًّ  وطأة آاثر هذه األزمات. ولإلسالم موقفه الصريح واحلاسم ح
كان مصدرها وعواملها. يف مثل تلك احلاالت الطارئة ال يرتك البعض ليموت جوًعا، ويعيش اآلخرون، يف احلديث 

م ابملدينة مجعوا الشريف: ))إذا ابت مؤمن جائًعا فال مال ألحد(( ، " إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو أو قل طعام عياهل
 ما كان عندهم يف إانء واحد مث اقتسموه بينهم ابلسوية، فهم مين وأان منهم ".

ويف األثر عن عمر رضي هللا عنه يف عام الرمادة يقول خماطًبا أحد حكام أقاليم الدولة: "أفرتاين هالًكا ومن معي، وتعيش 
يسعهم ألدخلت على أهل بييت مثلهم، فإن الناس ال هتلك على أنت ومن معك "، كما يقول: " لو مل أجد للناس ما  

أنصاف بطوهنا ". وترمجة هذه التوجيهات واألحكام إىل واقع عملي مناسب مسؤولية اجملتمع كله، شعواًب وحكومات. 
 وميكن لصندوق الزكاة وصندوق التكافل االجتماعي أن يلعبا دورًا مهما يف ذلك.

كثري من السلع واخلدمات يقل، وابلتايل فمن املتوقع إن مل يكن املؤكد أن األسعار سرتتفع من املعروف أن املعروض من  
بشدة، ويف ذلك ما فيه من صعوبة على الفقراء، أصاًل، وعلى من أصبحوا بتأثري األزمة فقراء. وهنا يلقى اإلسالم على 

ستهالك، حىت ال ترتفع األسعار بشدة، ومن دعم للفقراء القادرين شطرًا كبريًا من املسؤولية املتعددة اجلوانب، من تقليل لال
بصورة املتعددة؛ نقدايًّ وعينيًّا، ومن عدم مغاالة يف حتقيق األرابح ومن مث االضطرار إىل رفع األسعار. وعلى الدولة أن تتابع 

لك. وقد مارست الدولة ذلك وأن حتض عليه، ويف النهاية هلا أن تسن من التشريعات والسياسات واإلجراءات ما حيقق ذ
 اإلسالمية ذلك يف بعض عصورها. وخاصة زمن سيدان عمر رضى هللا عنه.

وعلى الدولة أن تسارع قدر وسعها يف تقدمي اإلعاانت املختلفة للفئات املتضررة، وعليها أن تيسر وتسهل بل وتدعو وأتمر 
املعروف أن كل األقاليم يف الدولة وكل القطاعات   ابلتحركات العمالية عرب األقاليم وعرب املدن وعرب الريف، حيث من

االقتصادية ال تكون إصابتها واحدة من جراء األزمة، وابلتايل موقفها من العمالة خمتلف. لقد تولت الدولة بكل مستوايهتا 
، واليوم ينادي بدًءا برئيسها يف عهد عمر رضى هللا عنه توزيع السلع األساسية على املصابني املتضررين من أزمة اجلفاف

 بعض اخلرباء أبمهية قيام احلكومة إبجياد نظام فعال لتوزيع الغذاء. وكذلك غريه من ضرورايت احلياة.   
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 مناذج من فتاوى اجمللس األورويب لإلفتاء
 

 شراء املنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمني يف غري بالد اإلسالم
نظر اجمللس يف القضية اليت عمت هبا    للمسلمني يف غري بالد اإلسالم  ( حكم شراء املنازل بقرض بنكي ربوي  2/4) قرار  

البلوى يف أورواب ويف بالد الغرب كلها، وهي قضية املنازل اليت تشرتى بقرض ربوي بواسطة البنوك التقليدية. وقد قدمت إىل 
يع األعضاء مناقشة مستفيضة، اجمللس عدة أوراق يف املوضوع ما بني مؤيد ومعارض، قرئت على اجمللس، مث انقشها مج

 انتهى بعدها اجمللس أبغلبية أعضائه إىل ما يلي:
يؤكد اجمللس على ما أمجعت عليه األمة من حرمة الراب، وأنه من السبع املوبقات، ومن الكبائر اليت تؤذن حبرب من هللا    -  

يناشد اجمللس أبناء املسلمني يف   -الراب احلرام.    ورسوله، ويؤكد ما قررته اجملامع الفقهية اإلسالمية من أن فوائد البنوك هي
الغرب أن جيتهدوا يف إجياد البدائل الشرعية، اليت ال شبهة فيها، ما استطاعوا إىل ذلك سبياًل، مثل )بيع املراحبة( الذي 

ور تستخدمه البنوك اإلسالمية، ومثل أتسيس شركات إسالمية تنشئ مثل هذه البيوت بشروط ميسرة مقدورة جلمه
املسلمني، وغري ذلك. كما يدعو التجمعات اإلسالمية يف أورواب أن تفاوض البنوك األوروبية التقليدية، لتحويل هذه املعاملة 
إىل صيغة مقبولة شرعاً، مثل )بيع التقسيط( الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزايدة يف األجل، فإن هذا سيجلب هلم عدداً كبرياً  

 م على أساس هذه الطريقة، وهو ما جيري به العمل يف بعض األقطار األوروبية، وقد رأينا عدداً من املسلمني يتعامل معه
… 

 اإلجابة
 حكم شراء املنازل بقرض بنكي ربوي للمسلمني يف غري بالد اإلسالم  (2/4) قرار  
قضية املنازل اليت تشرتى بقرض نظر اجمللس يف القضية اليت عمت هبا البلوى يف أورواب ويف بالد الغرب كلها، وهي      

 .ربوي بواسطة البنوك التقليدية
وقد قدمت إىل اجمللس عدة أوراق يف املوضوع ما بني مؤيد ومعارض، قرئت على اجمللس، مث انقشها مجيع األعضاء     

 :مناقشة مستفيضة، انتهى بعدها اجمللس أبغلبية أعضائه إىل ما يلي
عليه األمة من حرمة الراب، وأنه من السبع املوبقات، ومن الكبائر اليت تؤذن حبرب من يؤكد اجمللس على ما أمجعت   .1

 .هللا ورسوله، ويؤكد ما قررته اجملامع الفقهية اإلسالمية من أن فوائد البنوك هي الراب احلرام
فيها، ما استطاعوا إىل   يناشد اجمللس أبناء املسلمني يف الغرب أن جيتهدوا يف إجياد البدائل الشرعية، اليت ال شبهة .2

الذي تستخدمه البنوك اإلسالمية، ومثل أتسيس شركات إسالمية تنشئ مثل هذه  (بيع املراحبة) ذلك سبيالً، مثل
 .البيوت بشروط ميسرة مقدورة جلمهور املسلمني، وغري ذلك

https://www.e-cfr.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%ba/
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ل هذه املعاملة إىل صيغة كما يدعو التجمعات اإلسالمية يف أورواب أن تفاوض البنوك األوروبية التقليدية، لتحوي .3
الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزايدة يف األجل، فإن هذا سيجلب هلم عدداً كبرياً  (بيع التقسيط) مقبولة شرعاً، مثل

من املسلمني يتعامل معهم على أساس هذه الطريقة، وهو ما جيري به العمل يف بعض األقطار األوروبية، وقد رأينا 
ة الكربى تفتح فروعاً هلا يف بالدان العربية تتعامل وفق الشريعة اإلسالمية، كما يف البحرين عدداً من البنوك الغربي

 .وغريها
 .وميكن للمجلس أن يساعد يف ذلك إبرسال نداء إىل هذه البنوك، لتعديل سلوكها مع املسلمني

قواعد واالعتبارات الشرعية، ال وإذا مل يكن هذا وال ذاك ميسراً يف الوقت احلاضر، فإن اجمللس يف ضوء األدلة وال .4
يرى أبساً من اللجوء إىل هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لشراء بيت حيتاج إليه املسلم لسكناه هو وأسرته، 

بشرط أال يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه األساسي، وأال يكون عنده من فائض املال ما ميك نه 
 :وقد اعتمد اجمللس يف فتواه على مرتكزين أساسيني من شرائه بغري هذه الوسيلة،

وهي قاعدة متفق عليها، مأخوذة من نصوص القرآن يف مخسة قاعدة )الضرورات تبيح احملظورات(:   :املرتكز األول 
[، ومنها 119األنعام:  ] { ِإلَْيهِ َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضطُرِْرمتُْ } :مواضع، منها قوله تعاىل يف سورة األنعام

األنعام: ] {َفَمِن اْضطُرَّ َغرْيَ اَبٍغ َواَل َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحيمٌ } :قوله تعاىل يف نفس السورة بعد ذكر حمرمات األطعمة
 .[، ومما قرره الفقهاء هنا أن احلاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة145

واحلاجة هي اليت إذا مل تتحقق يكون املسلم يف حرج وإن كان يستطيع أن يعيش، خبالف الضرورة اليت ال يستطيع أن يعيش 
يِن } :بدوهنا، وهللا تعاىل رفع احلرج عن هذه األمة بنصوص القرآن كما يف قوله تعاىل يف سورة احلج َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِ 

ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرَجٍ } :[، ويف سورة املائدة78احلج: ] {ِمْن َحرَجٍ   .[6املائدة:  ] {َما يُرِيُد اَّللَّ
 .واملسكن الذي يدفع عن املسلم احلرج هو املسكن املناسب له يف موقعه ويف سعته ويف مرافقه، حبيث يكون سكناً حقاً 

تنزل منزلة الضرورة، فإنه مل ينس القاعدة األخرى الضابطة   وإذا كان اجمللس قد اعتمد على قاعدة الضرورة أو احلاجة اليت
 .واملكملة هلا، وهي أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فلم جيز متلك البيوت للتجارة وحنوها

ُ َجَعَل َلُكْم  } :واملسكن وال شك ضرورة للفرد املسلم ولألسرة املسلمة، وقد امنت هللا بذلك على عباده حني قال ِمْن َواَّللَّ
[، وجعل النيب صلى هللا عليه وسلم السكن الواسع عنصراً من عناصر السعادة األربعة أو 80النحل:  ] {بـُُيوِتُكْم َسَكًنا

الثالثة، واملسكن املستأجر ال يليب كل حاجة املسلم، وال يشعره ابألمان، وإن كان يكلف املسلم كثرياً مبا يدفعه لغري 
فع أجرته وال ميلك منه حجراً واحداً، ومع هذا يظل املسلم عرضة للطرد من هذا املسكن املسلم، ويظل سنوات وسنوات يد 

 .إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه، كما أنه إذا كربت سنه أو قل دخله أو انقطع يصبح عرضة ألن يرمى به يف الطريق
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ن املسجد واملركز اإلسالمي، واملدرسة ومتلك املسكن يكفي املسلم هذا اهلم، كما أنه ميك نه أن خيتار املسكن قريباً م
اإلسالمية، ويهيئ فرصة للمجموعة املسلمة أن تتقارب يف مساكنها عسى أن تنشئ هلا جمتمعاً إسالمياً صغرياً داخل 

 .اجملتمع الكبري، فيتعارف فيه أبناؤهم، وتقوى روابطهم، ويتعاونون على العيش يف ظل مفاهيم اإلسالم
 .لم من إعداد بيته وترتيبه مبا يليب حاجته الدينية واالجتماعية، ما دام مملوكاً لهكما أن هذا ميك ن املس

وهناك إىل جانب هذه احلاجة الفردية لكل مسلم، احلاجة العامة جلماعة املسلمني الذين يعيشون أقلية خارج دار اإلسالم، 
هاًل لالنتماء إىل خري أمة أخرجت للناس، ويغدوا وهي تتمثل يف حتسني أحواهلم املعيشية، حىت يرتفع مستواهم، ويكونوا أ

صورة مشرقة لإلسالم أمام غري املسلمني، كما تتمثل يف أن يتحرروا من الضغوط االقتصادية عليهم، ليقوموا بواجب الدعوة 
بيته ونفقات ويسامهوا يف بناء اجملتمع العام، وهذا يقتضي أال يظل املسلم يكد وينصب طول عمره من أجل دفع قيمة إجيار  

 .عيشه، وال جيد فرصة خلدمة جمتمعه، أو نشر دعوته
هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه حممد بن احلسن الشيباين ـ وهو املفىت به يف املذهب احلنفي ـ وكذلك  :املرتكز الثاين 

ذكره بعض احلنابلة ـ، من جواز سفيان الثوري وإبراهيم النخعي، وهو رواية عن أمحد بن حنبل، ورجحها ابن تيمية ـ فيما  
 .التعامل ابلراب ـ وغريه من العقود الفاسدة ـ بني املسلمني وغريهم يف غري دار اإلسالم

 :ويرجح األخذ هبذا املذهب هنا عدة اعتبارات، منها
العام يف   أن املسلم غري مكلف شرعاً أن يقيم أحكام الشرع املدنية واملالية والسياسية وحنوها مما يتعلق ابلنظام .1

جمتمع ال يؤمن ابإلسالم، ألن هذا ليس يف وسعه، وال يكلف هللا نفساً إال وسعها، وحترمي الراب هو من هذه 
 .األحكام اليت تتعلق هبوية اجملتمع، وفلسفة الدولة، واجتاهها االجتماعي واالقتصادي

ات، وأحكام املطعومات واملشروابت وامللبوسات وما وإمنا يطالب املسلم إبقامة األحكام اليت ختصه فرداً، مثل أحكام العباد
يتعلق ابلزواج والطالق والرجعة والعدة واملرياث وغريها من األحوال الشخصية، حبيث لو ضيق عليه يف هذه األمور، ومل 

 .يستطع حبال إقامة دينه فيها لوجب عليه أن يهاجر إىل أرض هللا الواسعة ما وجد إىل ذلك سبيالً 
املسلم إذا مل يتعامل هبذه العقود الفاسدة ـ ومنها عقد الراب ـ يف دار القوم، سيؤدي ذلك ابملسلم إىل أن يكون أن   .2

التزامه ابإلسالم سبباً لضعفه اقتصادايً، وخسارته مالياً، واملفروض أن اإلسالم يقوي املسلم وال يضعفه، ويزيده وال 
ء السلف على جواز توريث املسلم من غري املسلم ينقصه، وينفعه وال يضره، وقد احتج بعض علما

اإلسالم يعلو وال : “أي يزيد املسلم وال ينقصه، ومثله حديث”)[1]( اإلسالم يزيد وال ينقص: “حبديث
، وهو إذا مل يتعامل هبذه العقود اليت يرتاضوهنا بينهم، سيضطر إىل أن يعطي ما يطلب منه، وال أيخذ ”)[2](يُعلى

مقابله، فهو ينفذ هذه القوانني والعقود فيما يكون عليه من مغارم، وال ينفذها فيما يكون له من مغامن، فعليه الُغرم 
اً مالياً، بسبب التزامه ابإلسالم، واإلسالم ال يقصد أبداً إىل أن دائماً وليس له الغُْنم، وهبذا يظل املسلم أبداً مظلوم

https://www.e-cfr.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%ba/#_ftn1
https://www.e-cfr.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%86%d9%83%d9%8a-%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%ba/#_ftn2
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يظلم املسلم ابلتزامه به، وأن يرتكه ـ يف غري دار اإلسالم ـ لغري املسلم، ميتصه ويستفيد منه، يف حني حيرم على 
 .دهماملسلم أن ينتفع من معاملة غري املسلم يف املقابل يف ضوء العقود السائدة، واملعرتف هبا عن

وما يقال من أن مذهب احلنفية إمنا جييز التعامل ابلراب يف حالة األخذ ال اإلعطاء، ألنه ال فائدة للمسلم يف اإلعطاء وهم 
 :ال جييزون التعامل ابلعقود الفاسدة إال بشرطني

 أن يكون فيها منفعة للمسلم :األول
 .تتحقق املنفعة للمسلم  أال يكون فيها غدر وال خيانة لغري املسلم، وهنا مل :والثاين

أن هذا غري مسل م، كما يدل عليه قول حممد بن احلسن الشيباين يف السري الكبري، وإطالق املتقدمني من علماء  :فاجلواب
 .املذهب، كما أن املسلم وإن كان يعطي الفائدة هنا فهو املستفيد، إذ به يتملك املنزل يف النهاية

 هذه الداير ابلسماع املباشر منهم وابملراسلة: أن األقساط اليت يدفعوهنا للبنك بقدر وقد أكد املسلمون الذين يعيشون يف
األجرة اليت يدفعوهنا للمالك، بل أحياانً تكون أقل، ومعىن هذا أننا إذا حر منا التعامل هنا ابلفائدة مع البنك حرمنا املسلم 

ان كما يعرب الفقهاء، ورمبا يظل عشرين أو ثالثني سنة أو  من امتالك مسكن له وألسرته، وهو من احلاجات األصلية لإلنس
أكثر، يدفع إجياراً شهرايً أو سنوايً، وال ميلك شيئاً، على حني كان ميكنه يف خالل عشرين سنة ـ ورمبا أقل ـ أن ميلك 

 .البيت
لحاجة اليت تنزل أحياانً منزلة فلو مل يكن هذا التعامل جائزاً على مذهب أيب حنيفة ومن وافقه، لكان جائزاً عند اجلميع ل

 .الضرورة، يف إابحة احملظور هبا
وال سيما أن املسلم هنا، إمنا يؤكل الراب وال أيكله، أي هو يعطي الفائدة وال أيخذها، واألصل يف التحرمي منصب 

الكتابة له والشهادة عليه، فهو  كما نطقت به آايت القرآن، إمنا حرم اإليكال سداً للذريعة، كما حرمت   (أكل الراب) على
 .من ابب حترمي الوسائل ال حترمي املقاصد 

فيجوز للحاجة، وقد نص على ذلك   –مبعىن إعطاء الفائدة    –ومن املعلوم أن أكل الراب احملرم ال جيوز حبال، أما إيكاله  
 .الفقهاء، وأجازوا االستقراض ابلراب للحاجة إذا سدت يف وجهه أبواب احلالل

 .قواعد الشهرية هنا: أن ما حرم لذاته ال يباح إال للضرورة، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة، وهللا املوفقومن ال
——————– 

( إبسناده إىل عبدهللا بن بـَُرْيَدة: أن 255-254،  6/205( ومن طريقه: البيهقي )2912أخرَج أبو داود )رقم:  ([1])
ومسلم، فَورََّث املسلَم منهما، وقال: حدثين أبو األسود، أنَّ رجاًل حدَّثه، أنَّ  أخوين اختَصما إىل حيىي بن يـَْعَمر: يهودي

 .معاذاً حدَّثه، قال: مسعت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: “اإلسالم يَزيد وال يَنقص”. فَورََّث املسلمَ 
هالة الراوي بينهما، ويشهد للمرفوع منه حديث وإسناُده إىل أيب األسود صحيٌح، وإمنا هو منقطع بني أيب األسود ومعاذ، جل

 .عائذ بن عمرو التايل، وهو به حسٌن لغريه
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( 1/65( وأبو نُعيم يف “أخبار أصبهان” )783حديث حسن لغريه. أخرجه الروايين يف “مسنده” )رقم:  ([2])
كما جاَء كذلك إبسناد   ( ويف إسناده جمهوالن. لكن يشهد له حديث معاذ بن جبل املتقدم قبله،6/205والبيهقي )

( وعلقه البخاري يف “صحيحه” 3/257صحيح عن ابن عباس موقوفاً، أخرجه الطحاوي يف “شرح معاين اآلاثر” )
قه والذي قبله قوله تعاىل: )هو الذي 9/421كتاب اجلنائز(، وصححه ابن حجر يف “الفتح” )  –  1/454) (. كما يصدِ 

 .[9، الصف: 33لى الدين ُكلِ ه( ]التوبة:  أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظهرَه ع
 بعض فتاوى جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي

 فتوى التحوط يف املعامالت املالية
 نريشعالو ةثالثال هرتود يف دقعنمال ،ميالسإال نواعتال ةمظنم نع قثبنمال يلودال ميالسإال هقفال عمجم سلجم إن 

 .م2018 رمبفون 1 -ربوتكأ 28 هقفاوي يذالمال ،ـه1440 رف  نيدمالب
 اهدقع يتال ،ماكحأالو طباوضال ..ةيالمال اتملاعمال يف طوحتال :ةميلعال ةودنال نع ةرداصال اتيصوتال ىلع هعالطا وبعد 

 الخل من يرخيال ملعالو ةميالسإال نوؤشال ةرائد عم نواعتالب 2016 لريأب 27 – 26 من ةرتفال الخل يبد ةرامإب عمجمال
 :يلي ام ررق ..هلوح تراد يتال اتشقامنال ىإل هعامتساو ،ةيناثال هرتود يف ميالسإال داصتقاال هقف ىدتنم

 املقصود ابملصطلحات األساسية )املفاهيم(:  –أوالً  
 مفهوم التحوط: -1

 يعين التغطية واالتقاء، أو الوقاية، ومبعىن احلماية كما ورد عند الفقهاء.  :مفهوم التحوط يف معناه العام)أ( 
يعين إجراءات منظمة إلدارة املخاطر بتحييدها أو احلد منها أو إلغائها، من  :مفهوم التحوط يف االصطالح املايل)ب(  

 خالل نقلها إىل طرف آخر.
يعين »احلماية من املخاطر وختفيف آاثرها، دون حصر مفهومه فيما هو   :مفهوم التحوط يف املعىن االصطالحي)ج( أما  

شائع من العمليات يف األسواق املالية، اليت يقوم أغلبها على الراب واملعاوضة على املخاطر. وتتضمن هذه الصيغ املشتقات 
لصيغ سبق للمجمع أن قرر عدم واالختيارات، وعمليات املبادلة املؤقتة، وبعض هذه ا  واليت تشتمل على: املستقبليات

 مشروعيتها بنص القرار، مثل االختيارات، ومعظم املستقبليات واملبادالت املؤجلة مبفهوم القرار اخلاص ابألسواق املالية«.
 مفهوم اخلطر: -2

 احتمال اهلالك. :ومعناه يف اللغة
 ح أو كونه دون مستوى املتوقع.احتمال هالك املال أو وقوع اخلسارة أو فوات الرب :ويف االصطالح املايل

واخلطر املستهدف هبذا املعىن ال ينفك عن النشاط االقتصادي، وقد وردت يف الشريعة اإلسالمية عقود التوثيقات مثل  
الرهن والكفالة »الضمان« وغريمها حلماية طريف العقد من خماطر املعاوضة، واملخاطر إمجاالً غري مرغوب فيها، ألن فيها 

 ال للهالك.تعريض امل
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 استخدام الوسائل املتاحة للوقاية من اخلسران أو النقصان أو التلف. وأما احلماية فتعرف أبهنا:  -3
واحلماية هبذا املعىن أعم من ضمان رأس املال، من حيث إن الضمان هو االلتزام من جهة معينه بتحمل ما يلحق برأس 

 وقاية رأس املال فيشمل الضمان املباشر وغري املباشر.  املال من خسارة أو تلف أو نقصان؛ أما احلماية فهي
 موقف الشريعة اإلسالمية من التحوط من املخاطر:  –اثنياً  

التحوط مبعناه العام، يقصد به الوقاية واحلماية للمال من املخاطر، وهو هبذا املعىن يتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية   -1
 يف حفظ املال.

تطبيقات العملية، يتوقف على مدى التزام صيغ وآليات التحوط بشىت صورها ابلضوابط الشرعية، احلكم الشرعي يف ال  -2
 وحيتاج ذلك إىل تفصيل كل صيغة ابلبحث، والتدقيق يف مدى التزامها ابلضوابط الشرعية.

 :الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه  –اثلثاً  
ذريعة إليه، وأال تشتمل على الغرر الفاحش، ملا يف ذلك من أكل أن ال تنطوي صيغ التحوط على الراب أو تكون    -1

 أموال الناس ابلباطل.
 أن تكون الصيغة يف حد ذاهتا مشروعة.  -2
أن ال تؤدي صيغة التحوط إىل بيع الديون بغري قيمتها االمسية، وتبادل املمنوع شرعاً، كما هو مشاهد يف األسواق   -3

 املالية التقليدية.
 63دي صيغ التحوط إىل بيع احلقوق اجملردة، مثل بيوع االختيارات اليت أكد اجملمع على منعها بقرار رقم  أن ال تؤ   -4
)ب(، وكذلك أال تؤدي إىل املعاوضة على االلتزام مثل األجر على الضمان الذي منعه اجملمع بقراره رقم   2( فقرة  1/7)

12  (12/2.) 
ياغة عقود التحوط، وكذلك مراعاة مآالت تلك العقود وآاثرها يف اجلوانب مراعاة مقاصد الشريعة اإلسالمية، عند ص  -1

 املختلفة، ألن مراعاة املآالت أصل معترب شرعاً.
أن ال تؤدي عقود التحوط إىل ضمان رأس املال أو الربح املتوقع، سواء أكان الضمان من املدير أم املضارب أم   -2

 قصري أو خمالفة الشروط.الوكيل، وذلك يف حاالت عدم التعدي أو الت
 ال جيوز أن يكون اخلطر يف حد ذاته حماًل للمعاوضة.  -3
أن يكون املقصد من أدوات التحوط احملافظة على سالمة املال، وليس ألجل املقامرة على فروقات األسعار   -4
(Speculation.) 

 التوصيات:
 يوصي اجمللس مبا يلي:
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وأساليبه وآلياته يف التطبيقات العملية يف املؤسسات املالية اإلسالمية، ولكوهنا من املسائل نظراً لتعدد صيغ التحوط   -1
املستجدة، اليت تتسع هلا قواعد االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية السمحة، فإن اجملمع يوصي أن تعقد ندوات علمية ابلتعاون 

حوط اليت متارسها املؤسسات املالية اإلسالمية أو أقرهتا هيئاهتا، مع املؤسسات املالية اإلسالمية لدراسة أدوات ومعامالت الت
 وذلك من أجل حتقيق مدى التزامها ابلضوابط والشروط اليت أقرها اجملمع يف قراراته وتوصياته.

ه حث القائمني والعاملني يف املؤسسات املالية اإلسالمية على االستفادة من الصيغ والعقود اليت أقرها جممع الفق  -2
اإلسالمي الدويل، واجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، وغريمها من اجملامع املعتمدة، يف صياغة عقود التحوط 

واملعامالت، مثل: السلم، والسلم املوازي، واملراحبة لآلمر ابلشراء، واالستصناع، واالستصناع املوازي، وخيار الشرط، وذلك 
   تلك القرارات.ابلضوابط الشرعية الواردة يف

 
 التضخم وتغرير قيمة العملة  بشأن(  2/24)  231قرار رقم :  

 
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي، يف دورته الرابعة والعشرين بديب، خالل     

 .م2019نوفمرب    06  – 04هـ ، املوافق :  1441ربيع أول   09 -07الفرتة من: 
وبعد اطالعه على البحوث املقدمة إىل اجملمع خبصوص موضوع التضخم وتغرير قيمة العملة، وبعد استماعه إىل املناقشات 

 :قرر مايلي  املوسعة اليت دارت حوله
 .الصادر يف دورته اخلامسة، املتعلق ابلتضخم اليسري  42/4/5يؤكد اجملمع على قراره رقم    أوالً:
 .) جامح( أو يسري، ويرجع يف تقدير الفاحش إما إىل الرتاضي وإما إىل القضاء أو التحكيمالتضخم إما فاحش    اثنياً:
عند حصول التضخم الفاحش بعد نشوء الدين ال مانع من اتفاق الدائن واملدين عند السداد على رد الدين ابلقيمة   اثلثاً:

 .وال جيوز االتفاق على ذلك عند التعاقد   أو توزيع الضرر بني الطرفني صلحاً، وجيوز إمضاؤه قضاء أو حتكيماً،
 (115/9/12يؤكد اجملمع على توصيته للحكومات اإلسالمية الواردة يف قراره رقم )  رابعاً:

 : ونصها
 :يو صي اجملمع مبا يلي

مبا أن أهم أسباب التضخم هو الزايدة يف كمية النقود اليت تصدرها اجلهات النقدية املختصة ألسباب متعددة معروفة، 1 -
ندعو تلك اجلهات العمل اجلاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر اجملتمع ضرراً كبرياً، وجتنب التمويل 

ملشروعات التنمية. ويف الوقت نفسه ننصح الشعوب اإلسالمية اباللتزام الكامل ابلتضخم سواء أكان ذلك لعجز امليزانية أم  
ابلقيم اإلسالمية يف االستهالك، لتبتعد جمتمعاتنا اإلسالمية عن أشكال التبذير والرتف واإلسراف اليت هي من النماذج 

 .السلوكية املولدة للتضخم
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وخباصة يف ميدان التجارة اخلارجية، والعمل على إحالل مصنوعات زايدة التعاون االقتصادي بني البلدان اإلسالمية 2 -
 .تلك البالد حمل مستورداهتا من البلدان الصناعية. والعمل على تقوية مركزها التفاوضي والتنافسي جتاه البلدان الصناعية

الوسائل املناسبة حلمايتها إجراء دراسات على مستوى البنوك اإلسالمية لتحديد آاثر التضخم على موجوداهتا واقرتاح  3 -
ومحاية املودعني واملستثمرين لديها من آاثر التضخم. وكذلك دراسة واستحداث املعايري احملاسبية لظاهرة التضخم على 

 .مستوى املؤسسات املالية اإلسالمية
ه من أتثريات ممكنة إجراء دراسة حول التوسع يف استعمال أدوات التمويل واالستثمار اإلسالمي على التضخم، وما ل4 -

 .على احلكم الشرعي
 .دراسة مدى جدوى العودة إىل شكل من أشكال ارتباط العملة ابلذهب، كأسلوب لتجنب التضخم5 -
إدراكاً لكون تنمية اإلنتاج وزايدة الطاقة اإلنتاجية املستعملة فعاًل من أهم العوامل اليت تؤدي إىل حماربة التضخم يف 6 -

ويل، فإنه ينبغي العمل على زايدة اإلنتاج وحتسينه يف البالد اإلسالمية، وذلك عن طريق وضع اخلطط األجل املتوسط والط
 .واختاذ اإلجراءات اليت تشجع على االرتفاع مبستوى كل من االدخار واالستثمار، حىت ميكن حتقيق تنمية مستمرة

مة )مبا فيها مجيع امليزانيات العادية واإلمنائية واملستقلة دعوة حكومات الدول اإلسالمية للعمل على توازن ميزانياهتا العا7 -
 .اليت تعتمد على املوارد املالية العامة يف متويلها(، وذلك اباللتزام بتقليل النفقات وترشيدها وفق اإلطار اإلسالمي

لقائمة على املشاركات واملبايعات وإذا احتاجت امليزانيات إىل التمويل فاحلل املشروع هو االلتزام أبدوات التمويل اإلسالمية ا
واإلجارات. وجيب االمتناع عن االقرتاض الربوي، سواء من املصارف واملؤسسات املالية، أم عن طريق إصدار سندات 

 .الدين
مراعاة الضوابط الشرعية عند استخدام أدوات السياسة املالية، سواء منها ما يتعلق ابلتغيري يف اإليرادات العامة، أم 8 -

لتغيري يف اإلنفاق العام، وذلك بتأسيس تلك السياسات على مبادىء العدالة واملصلحة العامة للمجتمع، ورعاية الفقراء، اب
 .وحتميل عبء اإليراد العام لألفراد حسب قدراهتم املالية املتمثلة يف الدخل والثروة معاً 

ية والنقدية ووسائل اإلقناع والسياسات االقتصادية ضرورة استخدام مجيع األدوات املقبولة شرعاً للسياستني املال9 -
واإلدارية األخرى، للعمل على ختليص اجملتمعات اإلسالمية من أضرار التضخم، حبيث هتدف تلك السياسات لتخفيض 

 .معدل التضخم إىل أدىن حد ممكن
، والتزامه بتحقيق هدف االستقرار وضع الضماانت الالزمة الستقالل قرار املصرف املركزي يف إدارة الشؤون النقدية10 -

النقدي وحماربة التضخم، ومراعاة التنسيق املستمر بني املصرف املركزي والسلطات االقتصادية واملالية، من أجل حتقيق 
 .أهداف التنمية االقتصادية واالستقرار االقتصادي والنقدي، والقضاء على البطالة
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عامة إذا مل تتحقق اجلدوى االقتصادية املستهدفة منها، والنظر يف إمكانية دراسة ومتحيص املشروعات واملؤسسات ال11 -
حتويلها إىل القطاع اخلاص، وإخضاعها لعوامل السوق وفق املنهج اإلسالمي، ملا لذلك من أثر يف حتسني الكفاءة اإلنتاجية  

 .وتقليل األعباء املالية عن امليزانية، مما يسهم يف ختفيف التضخم
سلمني أفراداً وحكومات إىل التزام نظام الشرع اإلسالمي، ومبادئه االقتصادية والرتبوية واألخالقية دعوة امل12 -

 .واالجتماعية
 وهللا أعلم

  
 :   مالحظة

ابلنسبة للفتاوى والقرارات اليت أضفتها أرجو االطالع عليها ودراستها يف انتظار فتح النقاش حول حمتوايهتا بنفس   -1
 متت به دراسة فتوى شراء املنازل بقرض ربوي.الشكل الذي  

 .هناك نقص يف التهميش ميكنين استدراكه الحقا    -2
  
  

 
 
 
 
 


