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رمضانية
إعداد: ضاري المطيري

ما موضوع رسالتكم، وما سبب اختياركم له؟
إن املصارف التقليدية حينما أدخلت عنوة في 
املجتمعات اإلسالمية زمن قوى االستعمار انبرى 
للتصدي لها علماء األمة ومفكروها، وذلك من خالل 
كشف مساوئها وبيان عدم مشروعيتها، ودعوة 
الناس إلى وقف التعامل معها، وقد أدى رفض 
هذا الواقع املنقول من الغرب بعجره وبجره إلى 
البحث عن البديل اإلسالمي، والدعوة إلى حتويل 
هذه املصارف التقليدية إلى إسالمية في الشكل 
واملضمون، فقامت إثر ذلك املصارف اإلسالمية 
الت���ي تزايدت حتى وصلت إل���ى أكثر من 200 
مصرف ومؤسسة مالية في نهاية 2000م، وأبرز 
ما مييز املصارف اإلسالمية عن غيرها هو ما تقوم 
به من نشاط استثماري واسع، استوعب معظم 
مواردها املالية، واشتمل على صيغ استثمارية 
متنوعة ومتعددة، لم تكن معروفة من قبل في 
األعراف املصرفية، وهذه الصيغ االستثمارية هي 
في الواقع معامالت مستجدة، وفيها من التشابك 
والتداخل ما يصعب معه القطع بحكم ش���رعي 
فيها، وقد انبرى لها كثير من العلماء والباحثني 
وكذلك املجامع الفقهية والهيئات الشرعية، فكتبت 
البحوث والدراسات، وعقد الندوات واملؤمترات 
م���ن أجل البت في قضايا االس���تثمار املصرفي 
املتنوعة، ومع ذلك بقيت جملة منها لم ينته فيها 
إلى شيء، وجملة أخرى بحاجة إلى مزيد بحث 
ونظر، وهو ما رغبني في س���لوك هذه املسالك 
والدخول في جلج هذه القضايا الشائكة، فكان 
أن تقدمت إلى قس���م الشريعة اإلسالمية بكلية 
دار العلوم مبوضوع »املعامالت االس���تثمارية 
في املصارف اإلسالمية« لنيل درجة الدكتوراه، 

لعلي أسهم في هذا امليدان بشيء.
ويرجع اختياري لهذا املوضوع إلى عدة أسباب، 
أبرزها حاجة املس����لمني إلى معرفة احلكم الشرعي 
للمعامالت املالية املعاصرة، وعلى وجه اخلصوص 
املعامالت االستثمارية، فقد أصبحت هذه املعامالت جزءا 
مهما من تعامالتهم اليومية، ومن األسباب أيضا الرغبة 

في جمع آراء العلماء املعاصرين في هذه املعامالت، 
وكذلك قرارات املجامع، وفتاوى الهيئات، ثم املوازنة 
بينها، وكذلك املس����اهمة بالرأي في القضايا التي لم 
ينته فيها إلى ش����يء، والبحث عن احللول والبدائل 

في املسائل التي ال يسع الناس إال العمل بها.
ما خطة البحث التي وضعتم عليها رسالتكم؟

يتكون هذا البحث من مقدمة ومتهيد و3 فصول 
وخامتة، فكان الفصل األول عن االستثمار في عقود 
املرابحة، وتضمن 4 بحوث، حقيقة املرابحة املصرفية 
وشروطها وأحكام الثمن فيها واجلانب التطبيقي لها في 
املصارف اإلسالمية، والفصل الثاني عن االستثمار في 
األسهم، وفيه 6 مباحث، حقيقة األسهم وحكم التداول 
بها عموما، وحكم تداولها باعتبار السهم، وباعتبار 
نشاط الشركة، وباعتبار موجودات الشركة، وأخيرا 
أحكام تداول األسهم في األسواق املالية، والفصل الثالث 

هو حول االستثمار في عقود االستصناع.
ما منهج البحث الذي اتبعتموه في رسالتكم؟

اتبعت في هذا البحث املنهج التالي، أوال تصوير 
املس���ائل املراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان 
حكمها، ثم اقتصرت في مس���ائل اإلجماع على 
ذكر احلكم بدليله، مع توثيق اإلجماع من مظانه 
املعتبرة، وإذا نقلت االتفاق فأعني به اتفاق األئمة 
األربعة أو أصحابهم، وفي مسائل اخلالف أذكر 
جميع األقوال في املسألة مع بيان من قال به من 
أهل العل���م، وقد اقتصرت على املذاهب األربعة 
ومذهب الظاهرية، كم وثقت قول كل مذهب من 
كتب أهل املذهب نفسه، واجتهدت في استقصاء 
أدلة األقوال، مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يرد 
عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها، كما قمت 
بعزو اآليات، وتخريج األحاديث واآلثار الواردة في 
البحث، وترجمت لألعالم الذين وردت أسماؤهم 
عدا الصحابة واألئمة األربعة، وأخيرا قمت بعمل 

فهارس فنية لتسهيل البحث على القارئ.

المرابحة المصرفية

ما حكم املرابحة املصرفية بحس��ب ما خلصتم 

إليه في نهاية البحث؟
خلصت في الرس����الة ح����ول قضية املرابحة 
املصرفية إلى التالي، أن عقود املرابحة ال تصح 
إال ب� 3 ش����روط، األول أن يك����ون املصرف مالكا 
للس����لعة، ويتفرع عنه أن املرابحة تتم بإحدى 
صيغتني، األولى بيع املرابحة مع اإللزام باملواعدة، 
وهذه صيغة غير جائزة، والثانية بيع املرابحة 
مع عدم اإللزام باملواع����دة، وهذه صيغة جائزة 
على القول الراجح، وأما الش����رط الثاني فهو أن 
تكون السلعة مقبوضة للمصرف، وقد بينا في 
الرس����الة أن الراجح في مس����ألة بيع املبيع قبل 
قبضه هو القول بعدم اجلواز، أما صفة القبض 
في املنقوالت فالراج����ح فيه قول احلنفية، وهو 
أن قبض املنقول يكون بالتخلية مع التمكني من 
التصرف، والشرط الثالث أال يقصد منها التحايل 
على الربا، ويتفرع عنه ما يلي، أن القول الراجح 
في العينة هو التفريق بني حالتني، األولى أن يكون 
ثمة مواطأة أو اتفاق، أو شرط لفظي، أو عرفي بني 
العاقدين على الشراء الالحق، فهنا يحرم العقد، 
والثانية أن تخلو املعاملة من ذلك، فالراجح هو 
القول باجلواز، وأخيرا بينت أن التورق نوعان، 
ت����ورق فردي، وقد انتهيت إل����ى القول بجوازه، 
وتورق منظم، وقد أثبت مبا ال يدع مجاال للتردد 

بحرمته وضرره على األفراد واالقتصاد.

النتائج

ما أب��رز النتائج التي توصل��ت إليها من خالل 
رسالتك؟

أبرز النتائج العامة للرسالة هي كالتالي:
� املصارف اإلس���المية تتميز عن غيرها من 
املصارف باألنشطة االس���تثمارية، فاملصارف 
األخرى غير اإلسالمية ال تعرف من االستثمار 

إال املتاجرة بالديون.
� يؤخذ على املصارف اإلسالمية تركيزها في 
النشاط االستثماري على عقود املرابحة، حيث 
بلغ متوس���ط االستثمار في هذه األداة في أكثر 

املصارف اإلس���المية أكثر م���ن 90% من مجمل 
االستثمارات.

� املصارف اإلسالمية اعتدمت باقي األدوات )مثل 
عقود إجارة وعقود مضاربة وعقود مشاركة( في 
استثمارها بشكل بسيط وبنسب ضئيلة جدا، 
وهذا ما جعل خبراء االقتصاد اإلسالمي يشككون 
في مدى جدية املصارف اإلس���المية في التزام 
مبادئ االقتصاد اإلسالمي. � يتفرع من النتيجة 
السابقة أن املصارف اإلسالمية تركت وظيفتها 
التنموية وراءها ظهريا، وصارت تتاجر بالديون 
من خالل التركيز على عقدي املرابحة والتقسيط. 
� إن محاكاة املصارف التقليدية في األس���لوب 
أضر باملصارف اإلس���المية، فجعلها تدخل في 
احليل املذمومة شرعا، وأكبر شاهد على ذلك ما 
يعرف »بالتورق املنظم«. � ان األخطاء التطبيقية 
ألدوات االس���تثمار ال حتصى كثرة، وهذا ينبئ 
عن انف���كاك بني جهات التنفيذ وجهات الرقابة، 
فاملصارف وان اشتملت على جهاز رقابي، فإن 
كثرة األخطاء في التطبيق يدل على غيابه ميدانيا 
� أهم النتائج أن أكثر املصارف اإلسالمية لم تثبت 
جديتها في أسلمة جميع أنشطتها االستثمارية 

وغير االستثمارية.
هل من كلمة أخيرة تقولها في نهاية اللقاء؟

في اخلتام ال يفوتني أن أترحم على شيخنا 
ومعلمنا ومؤدبنا األستاذ د.محمد بلتاجي حسن، 
رحم���ه اهلل، الذي كان لي ش���رف التتلمذ على 
يديه، وقد كان من فض���ل اهلل علي أن أكرمني 
بقبول األس���تاذ د.محمد نبيل غنامي اإلش���راف 
على الرسالة، فقد كان إشرافه من جميل العزاء 
بفقد استاذنا، فشكر اهلل إشرافه وأجل مثوبته، 
كما ال يفوتني أن أش���كر القائمني على جامعة 
األزه���ر، وأخص منهم القائم���ني على كلية دار 
العلوم وقسم الش���ريعة اإلسالمية في الكلية، 
حيث أتاحوا لي فرصة االنتس���اب إليها وإكمال 
الدراسة فيها ومواصلة البحث وحتصيل العلم 

على أكابر أساتذتها.

في هذه احلياة ال ميكن ألحد أن يس���تقل 
بكل حاجاته، وال أن تتواف���ر له أموره كلها 
دائم���ا مهما يكن حال اإلنس���ان، فالداخل في 
املعامالت البد أن يكون له وعليه، فيوما تراه 
مدينا لآلخرين، ويوما ترى الناس مدينني له 
في حقوق في ذممهم، فما بني مستدين لنفسه 
وما بني مدين لغي���ره، هذا أمر البد منه عند 
من يطرق ب���اب املعامالت ويلج فيها ويأخذ 
ويعطي، ولكن شريعة اإلسالم وجهت الفرد 
املسلم أن يتقي اهلل في نفسه قبل كل شيء، 
وأرشدته إلى أن حقوق العباد البد من أدائها، 
فهي مبنية على املشاّحة واملضايقة، وال ميكن 
التهاون بها، ومهما عمل املسلم من عمل فإن 
حقوق العب���اد متعلقة برقبته حتى يؤديها، 
وإن لم يؤدها في الدنيا فنفس���ه معلقة يوم 
القيامة بدينه، وأعماله الصاحلة مهما كثرت 

ال تسقط حقوق الناس من ذمته.
بعض الناس قد يستدين فيثقل كاهله ثم 
يعج���ز، ثم ماذا؟ يتهرب مم���ن أقرضه أو قد 
يتناس���ى أو يجحد. وال يعلم املسكني أنه »ال 
يحل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه«، 
ولو كان يسيرا، وبعض الناس يتقاّل الذي في 
ذمته، ثم ال يؤديه، وال يستسمح صاحبه، وهذا 
خطأ عظيم، فعلينا أن نتقي اهلل ونؤدي ما في 
ذممنا من مال، ولو كان قليال، فإن ميزان اهلل 
- عز وجل - يحصي مثاقيل الذر، وليس ثمة 
دينار وال درهم، إمنا هي احلسنات والسيئات 
وحقوق اآلدميني ال تسقط بالتوبة فقط، بل 
البد من ردها إلى أهلها، وأنت مس���ؤول عن 
صغيرها وكبيرها وقليلها وكثيرها، قال 
النبي ژ »من كانت عنده مظلمة ألخيه 
من عرضه أو من شيء فليتحلله 
منه اليوم قبل أال يكون دينار 
وال دره���م، إن كان له عمل 
صال���ح أخذ من���ه بقدر 
مظلمته، وإن لم يكن 
له حسنات أخذ من 
س���يئات صاحبه 

فحمل عليه« رواه البخاري.
وال تنتظ���ر ممن أقرضك مال���ه أن يأتيك 
فيس���ألك حقه، فلرمبا منعه احلياء، أو وكل 

أمرك إلى اهلل - عز وجل.
 تنام عينك واملظلوم منتبه

 يدعو عليك وعني اهلل لم تنم 
فلذلك قال النبي: »ال تخيفوا أنفسكم بعد 
أمنها« قالوا: كيف ذلك؟ قال: »بالدين«، فالدين 
أمره عظيم وخطره جسيم، يقول النبي ژ: 
»يغفر اهلل للش���هيد كل ذنب إال الدين« رواه 
مس���لم، فإذا كان الدين ال يغفره اهلل ملن قتل 
في س���بيله فكيف مبن ه���و دون ذلك؟ وعن 
محمد بن جحش ÿ قال: كنا جلوس���ا عند 
رس���ول اهلل ژ فرفع رأس���ه إلى السماء ثم 
وضع راحته على جبهته، ثم قال: »س���بحان 
اهلل ماذا نزل من التشديد؟ فسكتنا وفزعنا. 
فلما كان من الغد سألته: يا رسول اهلل ما هذا 
التشديد الذي نزل؟ فقال: والذي نفسي بيده، 
لو أن رجال قتل في سبيل اهلل، ثم أحيي، ثم 
قتل، ثم أحيي، ث���م قتل وعليه دين ما دخل 
اجلنة حتى يقضى عن���ه دينه« رواه احمد، 
وفي »املسند« أن النبي ژ قال: »إن صاحبكم 

محبوس عن اجلنة بدينه«. 
ومن األحاديث الدالة على خطورة الدين 
وش���دته م���ا رواه أبو داود عن أبي موس���ى 
األشعري ÿ عن رس���ول اهلل ژ  أنه قال 
»إن أعظم الذنوب عند اهلل أن يلقاه بها عبد 
بعد الكبائر التي نه���ى عنها أن ميوت رجل 
وعليه دين ال يدع له قضاء«، فهذه األحاديث 
العظيمة القاطعة بعظم ذنب من مات وعليه 
دين كفيلة بردع كل قلب شم رائحة اإلميان، 
ومحذرة كل التحذير أن يأخذ املسلم مال أخيه 
ال يري���د أداءه، يقول النبي ژ »من جاء يوم 
القيامة بريئا من ث���الث، دخل اجلنة: الكبر، 
والغلول، والدين«، وروى أبو هريرة ÿ أن 
النب���ي  ژ  قال: »من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أدى اهلل عنه، ومن أخذها يريد إتالفها 

أتلفه اهلل«.

بقلم: فواز غازي العتيبي

 »حقائق اإلسالم في مواجهة المشككين«ال تخيفوا أنفسكم بعد أمنها

أكد أستاذ كلية الشريعة في جامعة الكويت د.نايف محمد العجمي أن املصارف اإلسالمية تتميز عن غيرها من املصارف باألنشطة االستثمارية، 
حيث ان املصارف التقليدية ال تعرف من االستثمار إال املتاجرة بالديون، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ما يؤخذ على املصارف اإلسالمية هو تركيزها 
في النشاط االستثماري على عقود املرابحة، حيث بلغ متوسط االستثمار في هذه األداة أكثر من 90% من مجمل االستثمارات، وهذا ما جعل اخلبراء 

يشككون في مدى جدية املصارف اإلسالمية في التزام مبادئ االقتصاد اإلسالمي.
»األنباء« التقت العجمي ليحدثها عن بحثه القيم املقدم لنيل درجة الدكتوراه حتت عنوان »املعامالت االستثمارية في املصارف اإلسالمية«، والذي 
أوضح فيه أن املصارف اإلس��المية تركت وظيفتها التنموية وراءها ظهريا، وبدأت في محاكاة املصارف التقليدية في األس��لوب مما أضر بها فجعلها 
تدخل في احليل املذمومة ش��رعا وأكبر ش��اهد على ذلك ما يعرف »بالتورق املنظم«. وخلص العجمي في الرسالة حول قضية املرابحة املصرفية إلى 
أن عقود املرابحة ال تصح إال بثالثة ش��روط، أن يكون املصرف مالكا للس��لعة، وأن تكون الس��لعة مقبوضة للمصرف، على أن يكون قبض املنقول 

بالتخلية مع التمكني من التصرف، وأخيرا أال يقصد منها التحايل على الربا، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

العجمي: المصارف اإلسالمية تتميز عن غيرها باألنشطة االستثمارية 

برجميات إسالمية ذكرى للمؤمنني

http://www.al-eman.com/freeware/haqaeq/haqaeq.zip

قال إن المصارف التقليدية دخلت عنوة في المجتمعات اإلسالمية زمن االستعمار 

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة 
اإلميان، شهر تصفد فيه مردة الشياطني 
وتغلق فيه أب�واب النيران وتفتح فيه 
أبواب اجلنان، شهر يرجو فيه كل مسلم 
أن ُيختم له فيه بالتوبة والغفران والعتق 
من النيران، وأن يدخل اجلنة من باب 

الصائمني باب الريان.
»األنباء« كما عودتكم في كل عام 
تعرض اجلديد واملفيد في شهر رمضان 
شهر القرآن، من خالل تقدمي سلسلة 
لقاءات »رسائل ومؤلفات شرعية« التي 
تس�تعرض موضوع الكتاب ومحتواه 
وسبب تأليفه وأهم ما جاء فيه، باإلضافة 
الى سلسلة مقاالت »ذكرى للمؤمنني« 
التي خطتها أقالم دعاة وطلبة علم، كما 
لن ننسى تسليط الضوء على اجلانب 
التقني واإللكتروني عبر عرض أهم وأنفع 
البرامج اإلسالمية ألجهزة الكمبيوتر.

رسائل 
ومؤلفات 

شرعية

قصة الصراع بني احلق والباطل واخلير والشر قصة قدمية بدأت 
فصولها مع بداية اخلليقة ولن تنتهي إلى قيام الساعة، وعندما ظهر 
اإلس����الم منذ أكثر من 14 قرنا لم يتوقف سيل الشبهات التي يثيرها 
املش����ككون من خصوم هذا الدين تش����كيكا في مصادره أو في صدق 
رسالة نبيه ژ أو في تعاليمه وتشريعاته، والتزال الشبهات القدمية 
تظهر حتى اليوم لكن في أثواب جديدة يحاول مروجوها أن يضيفوا 

عليها طابعا علميا زائفا.
ولم يقصر علماء املس����لمني على مدى تاريخ اإلس����الم في القيام 
بواجبهم في الرد على هذه الشبهات، وقد قام املجلس األعلى للشؤون 
اإلسالمية مشكورا في وزارة األوقاف مبصر بنشر العديد من الرسائل 
في سلسلتي »قضايا إسالمية« و»دراسات إسالمية«، شارك فيها العديد 

من العلماء للرد على هذه الشبهات.
وأتبع املجلس عمله هذا بإصدار برنامج »حقائق اإلسالم في مواجهة 
شبهات املشككني«، حيث احلاجة ماسة جلمع كل الشبهات التي أثارها 

أعداء اإلسالم حول نبي اإلسالم وحول القرآن وحول الشريعة وحول 
املرأة وغيرها من املوضوعات املشتهرة، والرد املفصل على كل شبهة، 
حتى ييسر للباحثني واملهتمني بهذه القضايا فرصة اإلحاطة مبا تفتق 
عنه ذهن املش����ككني واالطالع على الرد اإلس����المى على ما أثاروه من 
مزاعم، والبرنامج يقدم ملس����تخدمه الرد على 147 شبهة، التي ميكن 

نسخها واالستفادة منها.

كيفية تنزيل البرنامج

أما عملية تنصيب البرنامج فس����هلة جدا، فليس عليك سوى أن 
http://www.al-eman.com/freeware/ :تنزل البرنامج من الرابط التالي

haqaeq/haqaeq.zip، علما بأن حتميل البرنامج باملجان.
.winrar ثم فك الضغط عن طريق برنامج

ثم اضغط على setup والبرنامج ال يتجاوز حجمه 3.5 ميجا بايت، 
وانتظر حتى ينتهي استكمال تنصيب البرنامج متاما.




