م�س�ؤولية امل�شرع يف املوازنة
بني ال�ضرورة امللجئة
وثبات الأحكام يف قرو�ض املال

بحث مشرتك تقدم به

أ.م.د .هناية حممد سعيد

أ.م.د صبيحة عالوي خلف

اجلامعة العراقية  /كلية الرتبية للبنات

أ.م.د .هناية حممد سعيد  ...أ.م.د صبيحة عالوي خلف

املقدمة
رشيعة االسالم رشيعة خالدة صاحلة لكل زمان

ومكان ،وفيها من السعة ما يستوعب حاالت التغيري
يف حياة الناس مهام تقلبت احواهلم وتبدلت.

فالنصوص ثابتة واملبدأ ثابت وال رأي ألحد

فيه وال متلك األمة تغيريه ،أما أساليب التنفيذ وصور
التطبيق فمتغرية ومتطورة دون أن يكون يف ذلك ما

يغاير املضمون أو يضيف إليه .

ولألمة يف أي وقت حسبام تقتيض ذلك مصلحة

االسالم أن تعيد النظر يف التطبيق طب ًقا ملا حتتمه

الظروف واألوضاع التي تواجهها.

يقول ابن رشد احلفيد« :إن الوقائع بني أشخاص

األنايس غري متناهية ،والنصوص ،واألفعال
واإلقرارات متناهية ،وحمال أن يقابل ما ال يتناهى

بام يتناهى»((( .وهذا القول من أدق ما وصف البعد
املقاصدي ،لرشيعة اإلسالم.

�سبب كتابة البحث:

يتعرض الناس يف وقتنا احلارض ألمور يصدق

أن تسمى نوازل ،وهي بحاجة لسرب أغوار النصوص
ودراستها وحتليلها وإنزاهلا عىل واقع الناس بام ال

خيرج عن ثوابت الدين.

حيث تتزايد حاجة املسلم للامل لسد احتياجاته

األساسية من مطعم وملبسس ومسكن وعالج،
((( بداية املجتهد وهناية املقتصد :أبو الوليد حممد بن أمحد بن
حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلفيد (املتوىف:

وتتعاظم شدة احلال حني ال جيد اإلنسان املصدر
املؤمن للامل سواء بالقرض احلسن أو جهة ختفف عن
املسلم ضغط االحتياج كاملصارف االسالمية.

�أهمية البحث:

تتمحور أمهية البحث بينأمرين مهمني مها:

األول :انتشار القروض الربوية يف بالد املسلمني

نتيجة سيطرة نظام املصارف احلكومية ،وتبلد األغنياء
وضعف الواعز الديني ألهل الفضل والسعة،

املحسنوتلفت املسلم بني
وعز القرض واملقرض
َ
ّ
ضغط العوز وخوف الولوج يف احلرام ،وهتددت
الرضورات( :الدين ،والعقل ،والنفس ،والعرض،

واملال) وغابت الروابط التناسقية ،الرتامحية التي
تربط اإلنسان بمصدر الترشيع فصار اإلنسان يصارع

رضورياته،وانحرس مصدر الترشيع األول عن

املعامالت املالية وانكمشت وانزوت الترشيعات بني
الفرد ومصدر الفتوى ،وأريد من وراء ذلك تغييب

الرشيعة اخلالدة عن منهج احلياة.

الثاين :عجز املصارف االسالمية يف بالد اإلسالم

تارة بالتقصري وتارة بالتضييق عليها ،فصار لزاما عىل
املرشع إجياد أساليب إنقاذ املسلم خاصة واملواطن

بصورة عامة من الضياع احلتمي سواء باملرض الذي
يفتك به أو حمنة السكن او ضيق العيش وهذه األمور
هي التي قادت اإلنسان ملفاسد أرضت بدينه ونفسه

وعرضه هبجرته إىل بالد الغرب واستجدائه حياة

منهم وأي حياة....

595هـ) :دار احلديث  -القاهرة1425 :هـ  2004 -م.9 /1 ،

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الثاين

359

مسؤولية املرشع يف املوازنة بني الرضورة امللجئة

البحوث املحكمة

املبحث األول :بيان مفردات العنوان لغة

َأنا َب ِريء من مسؤولية َه َذا ا ْل َع َمل َوتطلق عىل ا ْلتِزَ ام
َّ
الش ْخص بِماَ يصدر َع ُنه قوال َأو عمال ،وقانون ًا وتطلق

املبحث الثاين :مسؤولية املرشع يف رفع احلرج عن

املسؤولية اصطالح ًا:ال خيتلف التعريف الرشعي

خطة البحث
واصطالح ًا وفيه ستة مطالب:

الناس ومرشوع التنمية وفيه ثالثة مطالب:

املبحث الثالث :القضايا املعارصة امللجئة إىل

القروض وفيه مطلبني :اخلامتة والتوصيات

املبحث الأول
بيان مفردات العنوان لغة
وا�صطالح ًا
املطلب الأول:
معنى امل�س�ؤولية لغة وا�صطالح ًا
املسؤولية كلمة معارصة مل يستعملها فقهاؤنا

لكنها تعني عندهم الضامن ،والشخص الضامن هو
املتحمل لغرم اهلالك او النقصان إذا طرأ عىل يشء
ما ،وقد استعملت يف عرصنا لتعرب عن املحاسبة

والتبعة وبصورة عامة تشمل عالقة العبد بربه وبنفسه

عىل الاِ ْلتِزَ ام بإصالح الخْ َ َطأ ا ْل َو ِاقع عىل ا ْل َغي .
(((

عن اللغوي من حيث الزام الشخص بضامن الرضر
الواقع بالغري ،ويصنفها صاحب معجم لغة الفقهاء
إىل املسؤولية التعاقدية واملسؤولية التقصريية فاألوىل

ضامن الرضر الناشئ عن االخالل بعقد.

والثانية ضامن الرضر الناشئ عن الفعل الضار(((.
وعرفها أهل القانون بأهنا« :التزام املسؤول -يف

حدود القانون -بتعويض الغري املترضر عن الرضر
الذي أصابه نتيجة ما حلقه من تلف مال أو ضياع

منافع ،أو عن رضر جزئي أو كيل مادي أو معنوي»(((.
ومن هنا يتبني أن املسؤولية“ :ضامن متابعة

احلاكم( املسؤول) لتطبيق وتنفيذ الرشيعة يف جماالت

احلياة الإِ نسانية كافة”.

والضامن هنا املسائلة ،فهو معرض للمسائلة

من قبل اهلل أو ً
ال ((فكلكم راع وكلكم مسؤول عن

وبغريه من الناس ويمكن أن نفصل تعريفها اللغوي
واالصطالحي باآليت:

املسؤولية لغة :من (السني واهلمزة والالم) واسم

الفاعل مسؤول واألسم الصناعي مسؤولية ومعناها:

الزام شخص بضامن الرضر الواقع بالغري نتيجة
لترصف قام به .واملسؤول من رجال الدولة املنوط

بِ ِه عمل تقع َع َل ْي ِه َتبعته ،و (املسؤولية) (بوجه عام)
يس َأل َعن َأمر تقع َع َل ْي ِه َتبعته ف ُي َقال:
صفة أو َحاملن ْ
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((( ينظر :املعجم الوسيط :جممع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم
مصطفى  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد النجار) :دار

الدعوة .411 /1و معجم لغة الفقهاء :حممد رواس قلعجي
 -حامد صادق قنيبي :دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع

الطبعة :الثانية 1408 ،هـ  1988 -م .425 /1

((( ينظر :معجم لغة الفقهاء425/1 ،

((( املسؤولية املدنية ،للدكتور حممد البوشواريالطبعة الثانية
 ،2008مطبعة ارشف تاسيال اكادير ،ص.50

أ.م.د .هناية حممد سعيد  ...أ.م.د صبيحة عالوي خلف
رعيته))((( وثانيا املجالس االستشارية أو النيابية التي

تتابع ما يقوم به من حتمل لتبعات السلطة.

املطلب الثاين:
تعريف املوازنة لغة وا�صطالح ًا

َ
اليشء اليش َء :إِذا كان
وازن
املوازنة لغة :مصدر
ُ

عىل ِ
زنته وهذا يوازن ذلك :أي حياذيه(((.

النازلة ،واملوازنة بينها وبني ما يشبهها أو يقارهبا»(((.

ومن املوازنة اذا تعارضت نصوص الرشيعة

الرصحية بمقررات القانون تقدم النصوص وتصاغ

منها ترشيعات تدفع الرضر عن الناس وتسري بموازاة

رشيعة اهلل.

املطلب الثالث:
مفهوم امل�شرع

املوازنة بني األمرين :الرتجيح بينهام ،أو بمعنى

الترشيع يف املنظور االسالمي إن كان يف أمور

املوازنة اصطالح ًا« :هي املقايسة فيام يقع فيه

كان يف امور الدنيا واملتغريات وما يصلح حال

كانت أعظم من املفسدة ،ودفع املفسدة إذا كانت اعظم

والة األمور وإذا ضعف هؤالء انربى أهل العلم

(قايس) إذ املقايسة بني األمرين :التقدير بينهام(((.

التعارض بني املصالح واملفاسد ،وتقديم املصلحة إذا
من املصلحة هذا عند التعارض وتعذر اجلمع»(((.

وفقه املوازنات» من أبرز الوسائل إليضاح فقه

الناس ،وال خيالف ثوابت الدين فهو من احلاكم أو
واالجتهاد للتصدي يف مسائل الترشيع .

وأحوال الناس وظروفهم تتبدل من زمان الخر،

وتعرض هلم مستجدات تستنهض مهم العلامء لتحمل

مسؤولياهتم.

((( صحيح البخاري رقم احلديث.5/2 ،893 :

((( ينظر :شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم :نشوان
بن سعيد احلمريى اليمني (املتوىف573 :هـ) املحقق :د حسني بن
عبد اهلل العمري  -مطهر بن عيل اإلرياين  -د يوسف حممد عبد
اهلل :دار الفكر املعارص (بريوت  -لبنان) ،دار الفكر (دمشق -

سورية) الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  1999 -م(.)7252/11

((( ينظر :معجم املناهي اللفظية وفوائد يف األلفاظ :بكر بن
عبد اهلل أبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر بن عثامن بن حييى بن

غيهب بن حممد (املتوىف1429 :هـ) :دار العاصمة للنرش والتوزيع
– الرياض الطبعة :الثالثة 1417 ،هـ  1996-م.407/1 ،

(((

الدين والعبادات واحلدود فمصدره اهلل تعاىل ،وإن

 -8ينظر :مركز الفتوى

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.
&php?page=showfatwa&Option=FatwaId
Id=38111

فالرشيعة االسالمية هبذه اخلصائص وهذه

املقاصد تفرض وتلزم القائمني عىل أمور العباد؛
ترشيع القوانني املنظمة ملصالح الناس واملحققة ملناط
العدل والقيام بخالفتهم يف األرض.

بعد هذا اإليضاح يتبني ان تعريف املرشع هو

االيت:

((( ينظرِ :
الطيار ،أ .د .عبد
الفقهُ امليَسرَّ  :أ .دَ .عبد اهلل بن حممد ّ
الوطن
حممد بن إبراهيم
َ
املوسىَ :مدَ ُار َ
حممد املطلق ،دَّ .
اهلل بن ّ
للنَّرش ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة:الثانية :األوىل
.7/13 ،2011 /1432
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املرشع لغة :اسم فاعل من َ
رشعَ َي َ
رشع ،شرَ ْ ًعا،

فهو شا ِرع ومرشع ،ورشع املرشع أمر ًا :جعله

البحوث املحكمة
قادم ومصلحة اإلسالم.

يقول الشيخ عبد الوهاب خالف « :فأول إمام

مباح ًا ،قال تعاىل ﴿ :شرَ َ عَ َل ُك ْم ِم َن الدِّ ِ
ين َما َو ىَّص
وحا ﴾الشورى ،13 :واملرشع من يسن القوانني
بِ ِه ُن ً

اهلل عنه -رضبه عىل أرض السواد ملا حبسها أهلها

واملرشوع ما سوغه ِّ
املرشع(((.

واألنصار»(((.

فيقال“ :راعى ِّ
املرشع يف قانون الرضائب التخفيف”

املرشع« :من يقوم بالترشيع ويسن القواعد

القانونية ،وإكساهبا قوهتا امللزمة بسلطة خمتصة وفقا
إلجراءات معينة»(((.

وال جيوز ألي ترشيع أن خيالف ترشيعا أعىل منه

درجة ،ويف حالة وجود ذلك يكون الترشيع املخالف

غري رشعي(((.

اجتهد يف فرض اخلراج عمر بن اخلطاب -ريض

عىل خراج يؤدونه بعد أن استشار كبار املهاجرين
وهذا كان ترشيع ًا اقتضته رضورة احلال بنظرة

استرشاف مصلحة أجيال قادمة ،ويف ذلك يقول
املاوردي» َو َا َّل ِذي ُي ِ
اج َها ُه َو
وج ُب ُه الحْ ُ ْك ُمَ :أ َّن َخ َر َ
وب َع َل ْي َها أوال ،وتغيريه إىل املقاسمة إذا كان
المْ َضرْ ُ ُ

سبب حادث اقتضاه اجتهاد األئمة أميض مع بقاء
سببه .وأعيد إلىَ َحالِ ِه الأْ َ َّو ِل ِع ْندَ َز َو ِ
ال َس َببِ ِه»(((.

ويلجأ املرشع((( يف بعض األحيان لسن قوانني

فهو يسن لألئمة من بعده أن يترصفوا كام ترصف

اخلطاب ريض اهلل عنه يف أرض السواد حني مل يقسمها

فكيف واحلال اذا كان جيل اليوم بحاجة إىل

تراعي املستجدات كام فعل أمري املؤمنني عمر ابن
عىل الفاحتني وضحى باخلمس من أجل مصلحة جيل
((( ينظر :معجم اللغة العربية املعارصة :د أمحد خمتار عبد احلميد
عمر (املتوىف1424 :هـ) بمساعدة فريق عمل :عامل الكتبالطبعة:
األوىل 1429 ،هـ  2008 -م 1188 /2 ،ومعجم اللغة العربية

املعارصة.1190 /2 ،

((( القانون الدستوري واألنظمة السياسية ،القسم األول :د.
سعد عصفور ،،ص.41 - 40

(((

ينظر :اإلسالم والدستور :توفيق بن عبد العزيز

السديري :وكالة املطبوعات والبحث العلمي وزارة الشئون

اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد الطبعة :األوىل،

1425هـ.49/1 ،

((( يف حال مل جيد حك ًام يف مصادر الترشيع األساسية القرآن
والسنة واالمجاع وغريها.
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وأن يقفوا موقف الناظر ملصلحة املسلمني العامة.

ترشيع ينظر يف مصالح أرض اإلسالم التي أصبحت
طاردة ألبنائها حيث أجلأهتم احلاجة للهجرة إىل
دول الغرب .يلتمسون فيها عيش ًا آمنا وسكن ًا هلم

ولذرارهيم .فأين االسترشافات العمرية؟؟

املطلب الرابع :معنى الرضورة امللجئة.
((( السياسة الرشعية يف الشئون الدستورية واخلارجية واملالية:
عبد الوهاب خالف (املتوىف1375 :هـ) :دار القلم الطبعة:

 1408هـ1988 -م.126 /1 ،

((( األحكام السلطانية :أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن
حبيب البرصي البغدادي ،الشهري باملاوردي (املتوىف450 :هـ):
دار احلديث – القاهرة.186/1 ،

أ.م.د .هناية حممد سعيد  ...أ.م.د صبيحة عالوي خلف
الرضورةيف الفقه اإلسالمي بشكل عام انفردت

بمساحة من الترشيع مميزة ندر مثيلها يف غريها،

فحظيت باملصادر وتنوع اخلصائص وتفرع اآلثار
ففيها يتناسق العقل مع النقل ،وقيمة النص اخلالدة

مع مرونةالترشيع.

اسم ملصدر ْ
االضطرار،
الرضورة لغة« :الضرَّ ورةْ :

اض ُط َّر فلاَ ن إِلىَ
َتقول :حمَ لتنِي الضرَّ ورة عىل َك َذاَ ،وقد ْ
َك َذا َو َك َذا ،بِ َناؤُ ه( :ا ْفتُعل)َ ،فجعلت ال َّتاء طاء؛ لأِ َ ن

فظها َم َع َّ
الضاد»(((.
ال َّتاء مل يحَ ُْسن َل َ

«الرضورة مشتقة من الرضر ،وهو النازل مما ال

دفع له»(((.

حمظور»(((.

وتعريف آخر»:الرضورة هي خوف اهلالك ،او

الرضر الشديد عىل أحد الرضوريات للنفس أو للغري
يقين ًا أو ظن ًا»(((.

امللجئ لغة:
من َ
أجلأ ُيلجئ ،إجلا ًء ،فهو ُم ْل ِجئ ،أجلأه إىل كذا:

اضطره إليه يقال :أجلأته ُّ
الظ ُ
بائعا
أكرهه،
روف للعمل ً
َّ

جوا ً
ال”(((.
َّ

امللجئ ا�صطالح ًا:

ون بِ َف ْو ِ
هو االضطرار الذي َي ُك َ
ت ال َّن ْف ِ
س َأ ْو
لر ىَض ُم ْف ِسدٌ لِلاِ ْختِ َيا ِر(((.
ا ْل ُع ْض ِو َو َه َذا ُم ْع ِد ٌم لِ ِّ

الرضورة اصطالح ًا :وعرفت الرضورة «بلوغ

والرضورة امللجئة :هي احلال التي خياف اإلنسان

وهذا يبيح تناول احلرام»((( .وهذه أعىل مراتب

«فكل مسلم أجلأته الرضورة إىل يشء إجلا ًء

االنسان حد ًا إن مل يتناول املمنوع هلك أو قارب،
الرضورة.

الرضر عىل نفسه أو أهله او ماله.

صحيح ًا حقيقي ًا فهو يف سعة من أمره فيه»(((.

وقال العالمة أمحد الدردير»:اخلوف عىل النفس

نظرية الرضورة الرشعية« :أن تطرأ عىل اإلنسان

وتعريف املعارصين« :ان يكون الشخص يف

حدوث رضر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض

من اهلالك عل ًام او ظن ًا»(((.

حالة هتدد مصلحته الرضورية ،وال تدفع إال بتناول
((( ينظر :هتذيب اللغة.315/11 ،

حالة من اخلطر ،أو املشقة الشديدة بحيث خياف
أو بالعقل أو باملال وتوابعها ،ويتعني أو يباح عندئذ
ارتكاب احلرام ،أو ترك الواجب أو تأخريه عن وقته

((( التعريفات :السيد الرشيف عيل ابن حممد اجلرجاين ،مرص-

((( أصول الفقه :حممد أبو زهرة ،مرص – دار الثقافة ،ص.362

.120

دار الوفاء الطبعة األوىل ،1408 -1988 ،ص.28

مكتبة مصطفى البايب احللبي 1938 -1357 ،مادة رضر ص

(((

االشباه والنظائر ص ،61وينظر :أحكام القرآن:

اجلصاص،195/1،

((( الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي :أمحد الدردير ،بريوت –
دمشق ،دار الفكر.115/2 ،

((( نظرية الرضورة ،حدودها وضوابطها :حممد مبارك ،مرص –
((( معجم اللغة العربية املعارصة ،مادة جلأ.

((( جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر ،.429/2 ،اللباب يف
رشح الكتاب.107/4 ،

((( أضوء البيان :الشنقيطي.356/7 ،
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مسؤولية املرشع يف املوازنة بني الرضورة امللجئة
دفع ًا للرضر عنه يف غالب ظنه ضمن قيود الرشع(((.

وهذه هي الرضورة امللجئة التي تعرض إحدى

الرضورات اخلمس إىل اهلالك ،وتكون يف حالة تلزم

املرشع إلجياد خمرج رشعي مبني عىل ضوابط الرشع
مراعي ًا مصالح املسلمني العامة ،ورضوراهتم امللجئة.

وهناك مصطلح عموم الرضورة الذي استعمله

ري
ابن عابدين وسامه بعضهم الرضورة اجلامعية ،فتغ ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
يكون لتغ ِ
للعرف
للرضورة أو
الزمان أما
ري
األحكا ِم

ِ
ِ
األحوال(((.
لقرائن
أو

املطلب اخلام�س:
مفهوم ثبات الأحكام

البحوث املحكمة
ومن املعروف أن احلكم الرشعي يكون عىل

وجه العموم من غري االلتفات إىل واقع معني ،وأما
ما يطرأ عىل األحكام من تبديل فمرد ذلك إىل العلامء

املجتهدين.

يقول ابن القيم  -رمحه اهلل  -يف بيان عالقة املفتي

باحلكم الرشعي« :وال يتمكن املفتي وال احلاكم من

الفتوى واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم .

أحدمها :فهم الواقع والفقه فيه ،واستنباط علم

حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حتى

حييط به عل ًام .

والنوع الثاين :فهم الواجب يف الواقع ،وهو فهم

من األمور البدهية التي دلت عليها النصوص

حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه أو عىل لسان رسوله

الرشعية ؛ حيث أن رشيعة اإلسالم شاملة متكاملة

وهذا الفهم هو الذي حيقق قوله تعاىلُ ﴿ :ي ِريدُ اللهَّ ُ

الرشعية من القرآن والسنة مسألة ثبات األحكام
صاحلة للعباد مهام تبدلت األزمنة واألمكنة

واألحوال ،ال يشوهبا نقص أو قصور.

واحلكم الرشعي هو« :حكم اهلل تعاىل املتعلق

بأفعال املكلفني»(((.

((( حكم رشاء بيت عن طريق بنك الربكة اإلسالمي /اخلميس
 22شعبان  -8-13 - 1430رقم الفتوى1258682009 :

http://fatwa.islamweb.com/fatwa/index.

يف هذا الواقع ،ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر»(((.

بِ ُك ُم ا ْليُسرْ َ َوال ُي ِريدُ بِ ُك ُم ا ْل ُعسرْ َ ﴾(((.

واملتتبع لألحكام الرشعية والقواعد الفقهية

جيد مظاهر رفع احلرج واضحة جلية وجيد أن مجيع
التكاليف يف ابتدائها ودوامها روعي فيها التخفيف
والتيسري عىل الناس(((.

((( إعالم املوقعني عن رب العاملني :أبو عبد اهلل حممد بن أيب

&php?page=showfatwa&Option=FatwaId

بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية (املتوىف 751 :هـ) قدم

((( جمموعة الرسائل ،ابن عابدين ،عقود رسم املفتي ،ص.45

آل سلامن شارك يف التخريج :أبو عمر أمحد عبد اهلل أمحد :دار

Id=125868.

له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره :أبو عبيدة مشهور بن حسن

((( كتاب التعريفات :عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف

ابن اجلوزي للنرش والتوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة:

العلامء بإرشاف النارش :دار الكتب العلمية بريوت -لبنان

((( البقرة.185 :

اجلرجاين (املتوىف816 :هـ) املحقق :ضبطه وصححه مجاعة من

الطبعة :األوىل 1403هـ 1983-م.92/1 ،
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األوىل 1423 ،هـ.165 /2 ،

((( ينظر :وجوب تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف كل عرص :صالح

أ.م.د .هناية حممد سعيد  ...أ.م.د صبيحة عالوي خلف

املطلب ال�ساد�س:
تعريف قرو�ض املال

تعريف القرض لغة واصطالح ًا:

ض) ا ْل َق ُ
 قرضَ ( :ق َر َالر ُاء َو َّ
الض ُاد َأ ْص ٌل
اف َو َّ

يحَ ،و ُه َو َيدُ ُّل َعلىَ ا ْل َق ْط ِعُ .ي َق ُ
الَ :ق َر ْض ُت الشيَّ ْ َء
َص ِح ٌ
بِالمْ ِق َْر ِ
اض .القرض :القطع ،يقال :قرضت ،والقرض:
ما تعطيه (غريك) من مال ليقضاه (((.وهذا ما يعنينا يف
هذا البحث.

القرض اصطالح ًا :ورد يف مفهوم القرض عدة

وص َي ِر ُد َعلىَ َد ْف ِع َم ٍ
ال
تعريفات منهاُ :
«ه َو َعقْدٌ مخَ ْ ُص ٌ
ِم ْثليِ ٍّ لِ َر ِّد ِمث ِْل ِه»((( .وقال ابن عابدينَ « :ما ت ُْع ِط ِ
يه ِم ْن
ِم ْثليِ ٍّ لِ َت َت َق َ
اضا ُه»((((لِيرَ ُ َّد ِم ْث َل ُه).
وسمي قرض ًا الن املقرض يقطع جزءا من ماله

ض ُم ْس ِلماً َق ْر ًضا َم َّر َتينْ ِ  ،إِلاَّ َك َ
َما ِم ْن ُم ْس ِل ٍم ُي ْق ِر ُ
ان
(((
الس َل َ
ف يجَ ْ ِري مجَ َْرى
َك َصدَ َقتِ َها َم َّرةً»  .ويف رواية «إِ َّن َّ
الصدَ َق ِة»(((.
َش ْط ِر َّ

«فالقرض هو املال الذي يعطيه املقرض

للمقرتض لريد مثله إليه عند قدرته عليه»

(((

والقرض هو تفريج كربة وضائقة للمقرتض وفيه

من الرفق والرمحة ما جيعله قربة هلل رغم رده عندة
امليرسة ،فإن املفرتض يأخذ املال لينتفع به يف قضاء

حوائجه ثم يرد مثله.

املبحث الثاين
م�س�ؤولية امل�شرع يف رفع احلرج عن
النا�س وم�شروع التنمية
وفيه ثالثة مطالب:

ليدفعه للمقرتض برشط إرجاعه.

املطلب الأول:
رفع احلرج والألفاظ ذات ال�صلة

والقرض مرشوع يف ديننا قال رسول اهلل ﷺ”:

بن غانم بن عبد اهلل بن سليامن بن عيل السدالن :دار بلنسية للنرش
والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية الطبعة :األوىل،

 1417هـ  1997 -م.104/1 ،

((( جممل اللغة البن فارس :أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني
الرازي ،أبو احلسني (املتوىف395 :هـ) دراسة وحتقيق :زهري عبد

املحسن سلطان :مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة الثانية -

 1406هـ  1986 -م ،748/1 ،مقاييس اللغة .71 /5

من مميزات الرشيعة االسالمية رعاية املكلفني

ورمحتهم ورفع احلرج عنهم والتخفيف بام يصلح

حاهلم بضوابط تناسب ثوابت الدين وتلبي حاجة
اإلنسان بعيد ًا عن العنت والتشدد.

(((

ينظر :صحيح اجلامع ،5769 :وصحيح الرتغيب

((( جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر :عبد الرمحن بن حممد

والرتهيب901 :

((( رد املحتار عىل الدر املختار :ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر

((( فقه السنة :سيد سابق (املتوىف1420 :هـ) :دار الكتاب

الفكر-بريوت الطبعة :الثانية1412 ،هـ 1992 -م.161/5 ،

.144/3

بن سليامن املدعو بشيخي زاده ،يعرف بداماد أفندي (املتوىف:

1078هـ) :دار إحياء الرتاث العريب.82/2 ،

بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (املتوىف1252 :هـ) :دار

((( ينظر( :مسند ابن أيب شيبة)  ،387وحسنه األلباين يف اإلرواء:
يحة ،1553 :وقال األرناؤوط :إسناده حسن.
والص ِح َ
َّ ،1389
العريب ،بريوت  -لبنان الطبعة :الثالثة 1397 ،هـ  1977 -م،
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البحوث املحكمة

ورفع احلرج أمر مسلم به يف رشيعتنا وله ألفاظ

فيِ الدِّ ِ
ين ِم ْن َح َر ٍج ﴾((( ..وقوله تعاىلُ ﴿ :ي ِريدُ اللهَّ ُ بِ ُك ُم
ا ْليُسرْ َ َوال ُي ِريدُ بِ ُك ُم ا ْل ُعسرْ َ ر﴾ (((.

أوال – رفع احلرج:

والتخفيف.

ذات صلة بمعناه نعرفه ونعرج عىل األلفاظ ذات

الصلة

وقد انبنى عىل رفع احلرج تقرير قاعدة التيسري

احلرجهو «كل ما يؤدي إىل املشقة التي ال يقدر

ومعنى كل ذلك «تكليف اإلنسان بام يطيق

أو هو املشقة التي يقدر اإلنسان عليها؛ ولكن

يقدر عىل فهمها وتعقلها واستيعاهبا ،وتكليفه بأوامر

املصالح املرشوعة ،أو جيلب له بعض املفاسد املرضة.

ومنها ترشيع وإجياد وسائل جديدة مدروسة

عليها املكلف وال يستطيع القيام هبا»(((.

بجهد كبري وعنت شديد قد يفوت عليه الكثري من
وما وقع للناس من حرج كبري يف القروض

املرصفية التي جتعل الفائدة الربوية ملزمة يف التعامل

وتفاقم حاجات الناس وضيق العيش وصعوبة

احلصول عىل السكن وارتفاع أسعار إجيارات البيوت،

كل ذلك ينذر بوقوع مشاكل كبرية ومفاسد جمتمعية
ال يمكن ان جتد حلها إال بترشيع يرفع احلرج واملشقة

التي وقع الناس هبا.

ويقدر ،فهماً وتطبي ًقا ،أي تكليفه بنصوص رشعية

وتكاليف يقدر عىل فعلها وممارستها.(((».

من قبل أهل االختصاص يف توفري حاجة الناس

لقروض املال.

ثاني ًا -الرخصة:

الرخصة خالف التشديد ،فالرخصة تسهيل

االمر فيقال :رخص الرشعلنا ترخيص ًا وهي فسحة
ضد التضييق واحلرج.

قال االمام الرسخيس« :ثبوت الرخصة ألجل

ورفع احلرج :معناه :إزالة تلك املشقة ،وأمر

احلاجة ،فعند حتقق احلاجة واألمري مانع عنهم

وجتلب له مصالح الدارين ،وتدفع عنه املفسدة التي

والرخصة جيب أن تصدر ممن يمتلك باع ًا طويلة يف

املكلف بأوامر وتكاليف يقدر عليها ويستطيعها،

ترديه.

ولقد تأكد رفع احلرج بنصوص وأدلة كثرية من

القرآن والسنة فإن دين اهلل تعاىل يرس وسمح ،ليس فيه

حرج وال ضيق.

ومن تلك األدلة :قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم

((( علم املقاصد الرشعية :نور الدين بن خمتار اخلادمي :مكتبة
العبيكان الطبعة :األوىل 1421هـ2001 -م.129/1 ،

366

الرخص يكون قاصد ًا االرضار هبم»(((.

االجتهاد وضوابط الترشيع حتى قيل« :إِ َّنماَ ا ْلعلم عند َنا
((( احلج78 :

((( البقرة.185 :

((( علم املقاصد الرشعية :نور الدين بن خمتار اخلادمي :مكتبة
العبيكان الطبعة :األوىل 1421هـ2001 -م.129/1 ،

((( ينظر :رشح السري الكبري :حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس
األئمة الرسخيس (املتوىف483 :هـ) :الرشكة الرشقية لإلعالنات

1971م.1199/1 ،

أ.م.د .هناية حممد سعيد  ...أ.م.د صبيحة عالوي خلف
الر ْخ َصة من ثِ َقة َف َأما ال َّتشْ ِديد فيحسنه كل أحد»(((.
ُّ

ان يقنن القائمون عىل ترشيع القوانني لسد حاجة

الناس بالطرق احلديثة املدروسة املنضبطة بضوابط

الرشع بعيد ًا عن اإلقحام يف متاهة الربا املحرم بالنص
القرآين الرصيح فإن يف الربا من الرضر ما قاد العامل

بأرسه إىل األزمة االقتصادية فضال عن إعالن احلرب
من اهلل عىل مقرتفه ،فحاجة الناس إىل مساكن ومشاريع

ورشكات وحاجة املزارعني والتجار إىل األموال ،ال

تتعني باملعامالت الربوية؛ بل «ثمة بدائل وعقود كثرية
مباحة حتقق هذه األغراض وينمو هبا املال أكثر من
نموه بالربا مثل :السلم واملضاربة واملشاركة والقرض
احلسن وبيع املرابحة فضال عن البدائل التي اقرتحتها

املجامع الفقهية وخرباء االقتصاد االسالمي»(((.

ثالث ًا -التيسري:

اليرس ضد العرس ،ومعنى اليرس السهولة والسعة،

قال حممد ﷺ ملعاذ وايب موسىَ ( :يسرِّ ُ وا َو َ
ال ت َُعسرِّ ُ وا،
َو َس ِّكنُوا َولاَ
تنفروا.((()..
ُ
وهذا توجيه نبوي عظيم أليب موسى ومعاذ

ملا بعثهام إىل اليمن واملراد به األخذ بالتسكني تارة
وبالتيسري تارة أخرى من جهة أن التنفري يصاحب

املشقةغالبا وهو ضد التسكني ،والتبشري يصاحب

التسكني غالب ًا وهو ضد التنفري(((.

وما وجدناه واقع ًا أن الناس وحتت ضغط

حاجاهتم امللحة صاروا بني متشوف ملد يد العون من

فقهاء املسلمني وبني متفلت من عقال الدين وهذه
هي الفتنة التي تتطلب وقفة العامل املجتهد والباحث

واحلال كام نعرف أن هذه الدعوات إنام هي

الصادق ،وأهل الفضل والسعة واألغنياء والتجار

املسلمني ما عادت تشغلهم ضوابط الرشع يف ترشيع

هذا احلديث «فيه ما جيب االقتداء به من التيسري

رصخة يف واد أو نفخة يف رماد فإن من تولوا أمور

القوانني..

اذا األمر صار إىل إجياد خمرج رشعي للحيارى

الكثر من الناس يف هذه الفرتة من الزمن ،إىل حني
تغري احلال وعودة األمور إىل نصاهبا.

فالكل امام مسؤولية كبرية

ىف األمور ،والرفق بالنَّاس ،وحتبيب اإليامن إليهم،

وترك الشدة والتنفري لقلوهبم ،وفيه أمر لوالة األمور
((( اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل ﷺ
وسننه وأيامه = صحيح البخاري :حممد بن إسامعيل أبو عبداهلل

البخاري اجلعفي املحقق :حممد زهري بن نارص النارص :دار طوق

((( بدائع السلك يف طبائع امللك.243/1 ،

النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد
الباقي) :األوىل1422 ،هـ ،رقم احلديث.25/1 ،69 ،

((( ضوابط احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة وتطبيقاهتا عىل

((( ينظر :فتح الباري رشح صحيح البخاري :أمحد بن

دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية – املجلد  -26العدد األول

بريوت 1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد فؤاد عبد

االجتهادات املعارصة :وليد صالح الدين الزير ،جملة جامعة
 -2010 -كلية الرشيعة ص.685

عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي :دار املعرفة -

الباقي.525/10،
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مسؤولية املرشع يف املوازنة بني الرضورة امللجئة
بالرفق والتشارك باختاذ الرأي األفضل»(((.

يقول صاحب املجلة يف هذا السياق« :أن

الصعوبة تصري سببا للتسهيل والتوسيع يف وقت
املضايقة والشدة»(((.

واملشقة تتفاوت بني الفادحة واخلفيفة فام قارب

الفادحة التحق هبا وأوجب التيسري ،ألنه حال احلاجة

التي هي دون الرضورة ،وما قارب اخلفيفة التحق هبا
وأوجب عدم االسقاط((( وهذا حال العزيمة.

ويف بيان ضابط املشقة التي جتلب التخفيف قال

القرايف »:عىل الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق تلك

العبادة املعينة فيحققه بنص أو إمجاع أو استدالل ثم

ما ورد عليه بعد ذلك من املشاق مثل تلك املشقة أو

أعىل منها جعله مسقطا وإن كان أدنى منها مل جيعله

مسقط ًا»(((.

املطلب الثاين:
م�شروعية تغري الأحكام

تتغري األحكام الدنيوية بحسب ما يعرض للناس
((( ينظر :املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج :أبو زكريا

حميي الدين حييى بن رشف النووي (املتوىف676 :هـ) :دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت الطبعة :الثانية.41/12 ،1392 ،

((( جملة احلكام ص .18

البحوث املحكمة
من حاجات؛ واحلاجات متفاوتة فمن احلاجة ما
ينزل منزلة الرضورة ،والرضورة امللجئة ومنها ما
يكون احتياج ًا اليؤبه به ،وقد ذكرها د .أمحد الرشيد
صاحب الربهان إمام احلرمني »:احلاجة العامة تنزل
منزلة الرضورة اخلاصة يف حق آحاد األشخاص،

بل أن حاجة اجلميعقد تبلغ مبلغ رضورة الشخص
الواحد»(((.

وقد أورد العلامء »:أن احلاجة العامة يتوسع فيها

ما ال يتوسع يف غريها من احلاجات»(((.

اج ُة
وتوسع احلنفية فجعلوا صياغة القاعدة (الحْ َ َ
اص ًة)(((.
ور ِةَ ،ع َّام ًة َكا َن ْت َأ ْو َخ َّ
َت ْن ِز ُل َم ْن ِز َل َة الضرَّ ُ َ
فتتغري األحكام بحسب ذلك فإذا اختلفت

األحوال أدى ذلك إىل تغري بعضها أو اثبات البعض
اآلخر ،ورشط ان تكون هذه األحكام املسنونة توافق

الرشع كأن تشهد هلا النصوص باملوافقة ،او ال تشهد
هلا باالبطال.

فقدقرر كثري من الفقهاء قدي ًام وحديث ًا قاعدة :تغري

األحكام تبع ًا لتغري األحوال والظروف واألوضاع
والعادات ،فقالوا( :لاَ ُينكر تغري الأْ َ ْح َكام بِت ََغيرُّ
((( ينظر :الربهان  ،602 -606/2وانظر :الغياثي :إمام

((( ينظر :قواعد األحكام يف إصالح األنام :عز الدين بن عبد

احلرمني أيض ًا ص.345

1424هـ2003-م ص.262-260

الرشيد ،دار كنوز اشبيليا ،الرياض ،الطبعة األوىل1429 ،هـ -

السالم (660-599هـ) ،الطبعة االوىل دار ابن حزم بريوت،

((( احلاجة وأثرها يف األحكام :د .أمحد بن عبد الرمحن بن نارص

((( الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق ،املؤلف :أبو العباس

2008م.262/2 ،

بالقرايف (املتوىف684 :هـ) دار الكتب العلمية بريوت الطبعة

السيوطي (ت911هـ) دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة

شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري

األوىل .218/1418،1
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((( األشباه والنظائر :جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
األوىل 1411هـ1990-م ص.88

أ.م.د .هناية حممد سعيد  ...أ.م.د صبيحة عالوي خلف
الأْ َ زْ َمان)((( وهي إحدى القواعد املتفرعة عن قاعدة:

يتكاتف أصحاب املال واألغنياء لتأسيس مصارف

أعراف الناس وعاداهتم كاللباس والبيوت واستيفاء

املصارف الربوية ،وهؤالء التجار ما عادت عليهم

العادة حمكمة.وهذه األحكام هي التي تستند إىل
الديون ومتابعة الزوجة الزوج إىل غري وطنها.

ومن تغري األحكام سنها واستحداثها إن كان

فيها منفعة للناس كام فعل عمر ابن عبد العزيز فإنه
قال« :ستحدث للنَّاس أقضية بِقدر َما َأ ْحدَ ُثوا من

ا ْل ُف ُجور»(((.

اسالمية تسد حاجة الناس وإجياد البدائل عن
سلطة توجههم او جتربهم.

وإما أن جيد املجتهدون خمرج ًا رشعي ًا يوثق صلة

الناس بدينهم وجيد هلم متنفس ًا بدل أن يعيشوا يف

احلرج.

كام يف بيع الوفاء ،فإن مقتضاه عدم اجلواز؛ ألنه

وال بد ان تكون هذه األحكام املسنونة تشهد

إما من قبيل الربا؛ ألنه انتفاع بالعني بمقابلة الدين ،أو

كاملصالح املرسلة ،فإنه جيوز العمل هبا ولو مل يتقدمها

أن تبيعه مني إذا جئتك بالثمن ،وكالمها غري جائز،

هلا قواعد الرشيعة املعتربة ،أو ال تعارض النصوص
مثيل.

ويتوجبإجياد محاية من الدولة للمصارف

االسالمية وللعاملني هبا حينها يصبح احلل األمثل

بعيد ًا عن الرخص واملخارج الرشعية.

ومسألة الربا ثبت حتريمها بنص القرآن الكريم
واألحاديث الصحيحة قال تعاىلَ ﴿ :و َأ َح َّل اللهَّ ُ ا ْل َب ْي َع

الر َبا ﴾(((.
َو َح َّر َم ِّ

صفقة مرشوطة يف صفقة ،كأنه قال :بعته منك برشط

ولكن ملا مست احلاجة إليه يف بخارى بسبب كثرة
الديون عىل أهلها جوز ذلك عىل وجه أنه رهن أبيح

االنتفاع بثمراته ومنافعه كلبن الشاة وثمر الشجرة،

والرهن عىل هذه الكيفية جائز(((.

املطلب الثالث:
امل�صارف اال�سالمية والتنمية

ال ينكر ما يف كتاب اهلل وسنة رسوله ﷺ من

واحلال تغري يف زماننا حيث كان الناس يرتامحون

احلث عىل استثامر األموال وتشغيلها وعدم اكتنازها.

األحوال ،وصار األمر إىل أحد املخرجني :إما أن

إىل خطورة التعامل بالقروض الربوية ،وبدأت

بالقرض احلسن ابتغاء األجر واملثوبة واليوم تغريت

((( رشح القواعد الفقهية :أمحد بن الشيخ حممد الزرقا
[1285هـ 1357 -هـ] صححه وعلق عليه :مصطفى أمحد

الزرقا :دار القلم  -دمشق  /سوريا الطبعة :الثانية1409 ،هـ -
1989م.149/1 ،

((( املصدر السابق.228/1،
((( البقرة. 275 :

وقد انربى كثري من علامء األمة إىل تنبيه الناس

تظهر الدراسات املهمة بتفاصيلها من قبل املختصني
((( القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة :د .حممد
مصطفى الزحييل .عميد كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية -

جامعة الشارقة :دار الفكر – دمشق الطبعة :األوىل 1427 ،هـ
 2006 -م.289 /1 ،
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مسؤولية املرشع يف املوازنة بني الرضورة امللجئة

البحوث املحكمة

باالقتصاد اإلسالمي من أجل انقاذ الناس من رش

َو ُس َّكانهَ َا ،وأهلمكم عامرهتا(((.

تأخرت هبا بلدان املسلمني بسبب بعدهم عن النظام

املصطلحات تعبري ًا عن التنمية االقتصادية ىف

الربا والتعامل به واحلث عىل التنمية االقتصادية التي

االقتصادي االسالمي الرصني الذي اعتمد مبدأ

املشاركة واملضاربة واملرابحة حيث صار كثري من
الناس يتطلعون هلذا النظام.

ويعترب «مصطلح العامرة ،والتعمري من أصدق

االسالم»(((.

واستخدم عيل بن أبى طالب ريض اهلل عنه ،لفظ

العامرة للداللة عىل معنى أعمق للتنمية االقتصادية

املصارف االسالمية“ :هي مؤسسات نقدية مالية

بمفهومها املعارص ىف خطابه لواليه يف مرص مالك

وتوظيفها توظيف ًا فعا ً
ال يكفل تعظيمها ونموها يف

األرض أبلغ من نظرك يف استجالب خراجها ،الن

تعمل عىل جذب املوارد النقدية من أفراد املجتمع

إطار القواعد املستقرة لرشيعة اإلسالم وبام خيدم

شعوب األمة ويعمل عىل تنمية اقتصادياهتا”(((.

وعرفت املصارف االسالمية أيض ًا « :أهنا مؤسسة

مالية تقوم بتجميع املدخرات وحتريكها يف قنوات
املشاركة لالستثامر بأسلوب حمرر من سعر الفائدة
وتقديم كافة اخلدمات املرصفية يف إطار الصيغ

الرشعية التي تضمن التنمية واالستقرار»(((.

والتنمية تعني االرتفاع والتقدم يف الدخول وهي

مصطلح حديث مل يستعملها الفقهاء لكن مضموهنا
ثابت يف القرآن والسنة حيث جاء لفظ العامرة يف
قوله تعاىلُ ﴿ :ه َو َأن َْش َأ ُك ْم ِم َن الأْ َ ْر ِ
است َْع َم َر ُك ْم
ض َو ْ
ِف َيها ﴾ هود 61:ومعنى استعمركمَ :ج َع َل ُك ْم ُعماَّ َر َها

بن احلارث األشرت جاء فيه « :وليكن نظرك يف عامرة

ذلك ال يدرك إال بالعامرة،ومن طلب اخلراج بغري
عامرة أخرب البالد وأهلك العباد ،ومل يستقم أمره إال
قلي ً
ال»(((.

يقول املاوردي« :أن من مستلزمات السلطان

عامرة البلدان باعتامد مصاحلها وهتذيب سبلها

ومسالكها  .غري أنه يلزمها بالعدل ،حيث ينعدم نجاح
املرشوع اإلنامئي إذا مل يصطبغ بالعدل الشامل الذي

((( ينظر:اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي :أبو عبد اهلل
حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس

الدين القرطبي (املتوىف671 :هـ) حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم

أطفيش :دار الكتب املرصية – القاهرة الطبعة :الثانية1384 ،هـ

 1964 -م.56/9،

((( رؤية االسالم حلل املشكلة االقتصادية :حسن حممد ماشا
جملة كلية االقتصاد والعلوم االدارية العدد االول 2008م جامعة

((( البنوك االسالمية :شوقي ابرهيم شحاتة دار الرشوق،

القرآن والعلوم االسالمية اخلرطوم السودان .

((( البنوك االسالمية :حممود األنصاري ،اسامعيل حسن سمري،

حممد عبده،االعلمي للمطبوعات -بريوت -بدون ت ج3
صَ . 96
الع ْم َر ِ
ان  .خيربون بيوهتم من قرأها
اخل ُ
راب :ضدُّ ُ

 ،1977ص.593
مصطفى متويل

https://www.kutub-pdf.netA9.html
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((( راجع « هنج البالغة « مجع الرشيف الرىض ،رشح اإلمام

بالتشديد فمعناه هيدموهنا لسان العرب ج347/1

أ.م.د .هناية حممد سعيد  ...أ.م.د صبيحة عالوي خلف
يعمر البالد وينمي األموال» (((.

والعالقة بني املصارف اإلسالمية والتنمية تظهر

ولوال ضيق املقام يف هذا البحث ألسهبنا باألمثلة

واضحة يف التطبيق العميل يف تاريخ اإلسالم الذي

األرض ونرش عدالة التوزيع ،وأنشأ منظومة اقتصادية

الترصف فيها ،وأسهم بظهور دولة االسالم القوية

من تراث االقتصاد االسالمي الذي بنى وعمر
يعجز عامل اليوم أن يأيت هبا والذي تكفل بعامرة
األرض وكفاية البالد والعباد.

يقول املقريزي« :عندما يتقلص العدل مع هيمنة

الفساد واحلبور واالغتصاب يف كل مواطن احلكم
واإلدارة يتوقف اإلعامر وحتدث األزمات وحيل البوار

بالديار»((( .

وضع نظام ًا دقيق ًا لضبط اإليرادات الكثرية وكيفية
التي ال زالت آثارها العمرانية واملادية باقية حتكي
قصة التطبيق العميل لتعاليم الرشيعة إىل درجة أهنم ما

عادوا جيدون من حيتاج إىل املال هذا املعيار انتج حتقيق
التنمية االقتصادية يف زمن عمر بن اخلطاب ريض اهلل

عنه ويف زمن عمر بن عبد العزيز يف اعىل صوره.

بيد ان هذا النظام االقتصادي ال يعترب حكر ًا

وما أحوج بالدنا إىل بناء ما هتدم وإصالح ما

عىل تلك األزمنةبل جتسدت يف الواقع املعارص ،رغم

تفاصيلها وأبعادها فالتنمية يف االسالمهى « :إستغالل

يف جماالت :االمتان والتمويل حيث حرم الربا حتري ًام

فسد ،وما أحوجنا إىل هنضة وتنمية بكل ما تعني

املجتمع خلريات األرض (النعم التى سخرها اهلل تعاىل

ً
تنفيذا لرشط اخلالفة والتمكني،
له) بالعمل الصالح
وحتويلهاإىل سلع وخدمات إلشباع الرضوريات عند
حد الكفاية((( لكافة أفراده عرب تشغيل كامل وتوزيع

عادل»(((.

((( ادب الدنيا والدين :املاوردي حتقيق مصطفى السقا ،الطبعة
اخلامسة ،مكتبة مصطفى البايل 1987م ،ص.141-139

((( « تاريخ املجاعات» :املقريزي دار ابن الوليد ،بدون تاريخ،
ص 49وما بعدها.

((( ومعنى الكفاية :ما كان بقدر احلاجة وال يفضل منه يشء،
ويكف عن السؤال .للرشيف اجلرجاين ،يقول القشريي :حد

الكفاية هو الرزق احلسن الذي ال نقصان فيه يتعطل فيه عن
اموره بسببه وال زيادة تشغله عن ربه ،ينظر :نظم الدرر :ابراهيم

البقاعي.171/20،

((( ينظر :التنمية االقتصادية من منظور إسالمي :د .حسن حممد

هيمنة املصارف غري اإلسالمية ،وهي أوضح ما تكون

قاطع ًا تنفيذا ألمر اهلل وظهرت صور التعامل املنضبط
بثوابت الرشع باملشاركة واملضاربة واملرابحة.

«ورغم كل ذلك فإن البنوك ومؤسسات التمويل

االسالمي ما تزال غري ساملة من النقد الذي ترتاوح
أهدافه بني الرغبة يف التصحيح وتعديل املسار بحيث
حتقق هذه البنوك أهدافها وبني الرغبة يف حتجيمها

ووقف نموها حلساب املؤسسات املنافسة»(((.

و»تدل األبحاث والدراسات التي اهتمت

باملصارف اإلسالمية – سواء من املدافعني او
املعارضني هلا -أهنا قد متكنت وبوقت قصري نسبيا من
حتقيق معدالت نمو مرتفعة سواء يف املوارد املالية التي

ماشا عربان ،ص.8

((( البنوك اإلسالمية ملحمود النصاري ص.109
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مسؤولية املرشع يف املوازنة بني الرضورة امللجئة
تتدفق إليها ،أو التي تتدفق منها لالستثامر عىل أساس
الربح واخلسارة»(((.

بالدنا بالد مسلمة ،واملصارف كثرية ،ولكنها

تتعامل بالفائدة الربوية ويلجأ االنسان صاحب

وهذا يف البلدان التي متكنت املصارف االسالمية

احلاجة إىل هذه املصارف فيقع يف املحذور.

ويمكن أن نوجز بعض مميزات املصارف

للناس ،فمنها ما يصل إىل الرضورة والرضورة امللجئة

* أهنا تساهم يف مقاومة التضخم واستقرار

وقد ذكرها صاحب الربهان إمام احلرمني»:

* وهي أداة رئيسية لتوسيع قاعدة االدخار املعد

آحاد األشخاص ،بل أن حاجة اجلميعقد تبلغ مبلغ

* واملصارف االسالمية توفر امكانية متويل

و أورد العلامء »:أن احلاجة العامة يتوسع فيها ما

* و تساهم يف توزيع الدخل القومي بشكل

قال :احلاجة

من العمل هبا مثل السودان وماليزيا
االسالمية باآليت:
االقتصاد.

لالستثامر.

املشاريع التجارية.
عادل.

* و تشجع السلوك االجيايب الدافع لعملية التنمية

املبحث الثالث
الق�ضايا املعا�صرة امللجئة
�إىل القرو�ض
تتكاثر حاجات املجتمع ،وتتعقد حياة الناس،

ويعرض هلم أمور ما كانت تعرض لسابقيهم ،والذي

نعلمه يقين ًا ان رشيعة اإلسالم خالدة خلود الزمن
وصاحلة للحياة مادام عيشهم عليها ،ويقف املسلم

حائر ًا أمام كثرة ما حيتاج وخاصة حاجته للامل.

((( عىل سبيل املثالHSBC & UBS & Barclays & :
.HSBC & City Bank
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البحوث املحكمة

واحلاجة هلا مراتب كثرية بحسب ما يعرض

ومنها ما يكون احتياج ًا مقدور ًا عىل تركه.

احلاجة العامة تنزل منزلة الرضورة اخلاصة يف حق
رضورة الشخص الواحد»(((.

ال يتوسع يف غريها من احلاجات»(((.

وقد بينها االستاذ أنس سليامن

(((

هي االفتقاد إىل اليشء ألجل التوسعة ورفع الضيق
واملشقة ،مما يستدعي‘ اعطاء هذه احلالة من االحتياج

حكام يكون حمققا للمصلحة رشط املحافظة عىل

مقاصد الرشيعة.

املطلب الأول:
قرو�ض �صندوق اال�سكان

قروض اإلسكان صدرت عن صندوق االسكان

التابع لوزارة االعامر واالسكان العراقي لتمنح
((( ينظر :الربهان  ،602 -606/2وانظر :الغياثي :إمام
احلرمني أيض ًا ص.345

((( احلاجة وأثرها يف األحكام.262/2 ،

((( هو االستاذ انس سليامن اغبارية ،املدير العام لرشكة بيت
التمويل االسالمي بفلسطني :الندوة العاملية االسالمية وحتديات
التنمية .2013/17/12

أ.م.د .هناية حممد سعيد  ...أ.م.د صبيحة عالوي خلف
املواطنني قروض ًا ال تزيد عىل مخسني مليون دينارلغرض

وقد قيد االمام أبو حنيفة وفقهاء االمة (أن

الرشوط من ضمنها ،ان القرض يتحمل فائدة سنوية

اد ِف ِ
«الاِ ْجتِ َه ِ
اغ َو َو ْج ُه ال َّت ْخ ِف ِ
يه َم َس ٌ
وم
يف ُع ُم ُ
ُوج ُب ال َّت ْخ ِف َ
ور ِة ِه َي ت ِ
ص
يف ِفيماَ لاَ َن َّ
ا ْل َب ْل َوى َوالضرَّ ُ َ

رشاء أو بناء وحدة سكنية ،والقرض يتضمن عدد من

مقدارها  2باملئة من القرض ،سنوي ًا.

والقضية هنا؛ هل يوجد بديل يف املصارف

االسالمية تنقذ املواطن من الوقوع يف الربا؟ ويعيش

آمنا يف دار تؤيه هو وأرسته؟ وتنقذه من تبعات
القرض الذي يثقل كاهله ويزيد ظرفه أمل ًا ومه ًا؟

االجتهاد فيام ال نص فيه)فقالوا:

ِف ِ
يه»(((.

اذا ماهو املخرج والنصوص رصحية يف حتريم الربا
ين َآ َمنُوا
بنص القرآن الكريم لقوله تعاىلَ ﴿ ::يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
الر َبا إِ ْن ُك ْنت ُْم ُم ْؤ ِمنِنيَ َفإِ ْن
ات َُّقوا اللهَّ َ َو َذ ُروا َما َب ِق َي ِم َن ِّ

ولكن واحلال كام نعلم ويعلم اجلميع؛ يقول غري

لمَ ْ َت ْف َع ُلوا َف ْأ َذ ُنوا بِ َح ْر ٍ
ب ِم َن اللهَّ ِ َو َر ُسولِ ِه﴾{ .البقرة:

مناطق كبرية هتجر مئات اآلالف منها وجدوا انفسهم

وقال النبي ﷺ قال(( :اجتنبوا السبع

ذلك وقضية احلاجة تزداد يوما بعد يوم ال سيام يف
بال مأوى ومن وجد عنده مكان يؤيه فقد استنزف

ماله ،وأوهن حاله.

وحصل من املصائب هلذا احلال؛ أن من كان آمنا

يف بيته حممي ًا وأهله صار يعيش يف أحيان كثرية مع أرس
أخرى تقاسمه احلال نفسه ،ولربام تعرض ملا ال حتمد

عقباه من اختالط ومفاسد ،مل جيد من ينتشله ،ومل جيد
ح ً
ال ملا أ ّمل به سوى مصارف حكومية اعتمدت الفائدة

يف تعاملها.

وهذا احلال هو الذي اطلق عليه فقهاؤنا عموم

البلوى.

والتي تعني« :شمول وقوع احلادثة وتعليق

التكليف هبا بحيث يعرس احرتاز املكلفني أو املكلف
منها بمشقة زائدة تقتيض التيسري»(((.

((( عموم البلوى _مسلم الدورسي _مكتبة الرياض ص.11

 278ـ .} 279

املوبقات ((())...وذكر منهن :أكل الربا.

وقبل البحث يف املخارج الرشعية البد من معرفة

ان املخرج الرشعي يقرره املفتي وليس صاحب

احلاجة ،فإن املفتي مؤمتن عامل باألصول والفروع يقدر
متى تدفع املفسدة ومتى تستجلب املصلحة.

والرضورة عند الناس تفاوتت وتدرجت من

الرضر املحتمل إىل الفتنة يف الدين ،وهتديد النفس
والعرض ،فمن تيرس له مسكن ًا ولو بأجرة كبرية ويقدر

((( ينظر :تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الش ْلبِ ِّي:

عثامن بن عيل بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي
(املتوىف 743 :هـ) احلاشية :شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد
بن يونس بن إسامعيل بن يونس ِّ
الش ْلبِ ُّي (املتوىف 1021 :هـ):

املطبعة الكربى األمريية  -بوالق ،القاهرة الطبعة :األوىل1313 ،

هـ.75 /1 ،

((( صحيح البخاري رقم احلديث ،10/4 ،2766 ،صحيح
مسلم رقم احلديث9 /1 ،)89(12.45 ،
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مسؤولية املرشع يف املوازنة بني الرضورة امللجئة
عليها فال يعترب مضطر ًا(((.

وقال الشيخ املودودي :ال تدخل كل رضورة

يف باب االضطرار بالنسبة لالستقراض بالربا ،فإن

التبذير يف جمالس الزواج وحمافل األفراح والعزاء ليس
برضورة حقيقية ،وكذلك رشاء السيارة أو بناء املنزل
ليس برضورة حقيقية((( ،وكذلك ليس استجامع

الكامليات أو هتيئة املال لرتقية التجارة بأمر رضورة،

فهذه وأمثاهلا من األمور التي قد يعرب عنها بالرضورة
واالضطرار ويستقرض هلا املرابون آالف ًا من اللريات

ال وزن هلا وال قيمة يف نظر الرشيعة ،والذين يعطون
الربا ملثل هذه األغراض آثمون(((.

ويف هذا احلال تقدر الرضورة بقدرها ،وأمرها

خطري وتعيينها بالرضورة امللجئة إنام يفتي هبا من كان

أهال هلا.

البحوث املحكمة
فاألثم عظيم واملسؤولية عظيمة عىل كل من

يستطيع أن جيد هلم ح ً
ال ،والعاقبة خميفة ،وما تتعرض

له األمة من املصائب والنكبات ما هو إال نتيجة
التساهل يف قضايا املال والزكاة والصدقات.

ولقد أجاز بعض الفقهاء((( أخذ القروض من

املصارف احلكومية بضوابط صارمة وبرشط أال يوجد
البديل الرشعي كالبنوك االسالمية أو القرض احلسن
واملقرتض ال جيد املال الذي يكفي لبناء مسكن يأويه

وال يطيق دفع إجيار.

القروض ِ
ِ
ِ
املناطق
لبناء العقا ِر يف
واإلفتاء((( بتجوي ِز

رصاعات وأعامل عنف يف ِ
ٍ
بلدنا تبنى عىل
التي شهدَ ْت
ِ
الرضورة» أو «الرضور َة اجلامعية» ،فيجوزُ
«عمو ِم

ِ
ِ
ِ
ِ
َ
هلؤالء ْ
لبناء
الدولة
من
هذه
أن يأخذوا
القروض َ

مساكنِهم بالرشوط اآلتية:

ومن األمور التي جدت أن مدن كبرية تعرضت

مال ٍ
* أن ال يكون لدى املقرتض ٌ
كاف لبناء

ففي مثل هذه احلاالت جيوز للمسلم أن يستقرض

* أن ال يكون هناك بديل رشعي آخر ،كالقرض

للنزوح قد ال يرجع إليها أهلها ،لضيق حاهلم،

بالربا مادام ال جيد سبي ً
ال غريه للحصول عىل مال(((.

((( أحكام القرض :مركز لفتوى حد الرضورة املبيحة للقرض
الربوي ،األحد  27ربيع اآلخر  2010-4-11 - 1431رقم

الفتوى. 134175 :

أرضه وتعمري مسكنه.

احلسن أو توافر البنوك اإلسالمية القادرة عىل هذه

التمويالت.

((( منهم يف العراق الشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية،

((( هكذا يرى املودودي ؛ والذي نراه اليوم ان املنزل رضورة

وكبار العلامء يف املجمع الفقهي العراقي ،والشيخ عيل القرداغي.

((( يسألونك عن املعامالت املالية املعارصة :حسام الدين ابن

جسن الددو وغريهم.

= h t t p s : / /b o o k s . g o o g l e . i q / b o o k s ? i d

صندوق االسكان /16اب ،2012 /وفتوى املجمع الفقهي

((( املصدر نفسه.21/1،

 2016/10/17قرض-صندوق-االسكان-العراقي..

حقيقية ملا نسوق من األدلة يف هذا البحث.

موسى ،كلية الدعوة وأصول الدين /جامعة القدس ()20 /1

dq&lpg=PT18&=PT18
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ومن خارج العراق :والشيخ يوسف القرضاوي ،والشيخ حممد

((( فتوى الشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية فتوى قروض
العراقي لكبار العلامء ،2013/12/16 ،وفتوى املجمع الفقهي،

أ.م.د .هناية حممد سعيد  ...أ.م.د صبيحة عالوي خلف
حرام َّ
* إن هذه الفتوى قائمة عىل َّ
وأن
أن الربا
ٌ

ويقول :االمام حممد الشيباين رمحه اهلل « :الكسب

ِ
ِ
ُ
ُ
وحالة
الفتنة قائم ًة
العامة ،وبالتايل فام دا َم ْت
احلاجة

وجعل سبب البقاء والنظام كسب العباد ،ويف تركه

ِ
ِ
ِ
اجلامعية أو
«الرضورة
أساس
مبني عىل
سبب
َ
َ
السامح ٌ

ٌ
ِ
قائمة»(((.
الرتبص باآلخ ِر حارضةً ،فالفتوى

والضابط يف جواز أخذ القرض الربوي أنه إذا

تعني حلفظ دين أو عرض أو نفس أو عقل ،ال حلفظ
املال ..جاز أخذه(((.

املطلب الثاين:
قرو�ض امل�شاريع اال�ستثمارية

سعي املسلم لرزقه من األعامل العظيمة التي

أوالها ديننا املكانة العظيمة حيث قال تعاىلَ ﴿ :فا ْم ُشوا

فيِ َمن ِ
ور﴾(((.
َاكبِ َها َو ُك ُلوا ِم ْن ِرزْ ِق ِه َوإِ َل ْي ِه ال ُّن ُش ُ

نظام العامل ،واهلل تعاىل حكم ببقاء العامل إىل حني فنائها،

ختريب نظامه ،وذلك ممنوع منه»(((.

ويقول »:االكتساب هو تعظيم منفعة الناس»(((.

لكن حني تتعرس ظروف احلياة وال جيد معيل

األرسة مصدر ًا للرزق يكفيه وعياله ،ال سيام حني
يفقدعمله ومصدر دخله ،وهيجر من أرضه ،ويرى

اهلم ألوانا حني ينظر يف عيون صغاره اجلائعة وال
يملك ما يسد به رمقهم وجنون األسعار ال يرحم،
فيضطر مكره ًا أن يقف يف دور توزيع السالت

الغذائية واألسى هييمن عىل قلبه ،.فهل جييز الرشع

وال شك أن احلصول عىل الرزق فيه من املشقة

له أن يقرتض من املصارف احلكومية قرضا إلقامة

لكن أحيانا يتعرس احلصول عىل الرزق فتتضاعف

ِ
ري من
الرضورة
عموم
ُ
ُ
ختر َج عليه الكث ُ
يمكن أن َّ

الكثري وترك الراحة وهذا كله يف الظروف االعتيادية،
املشقة وتشتد

قال عبد اهلل ابن املبارك « :لاَ َي َق ُع ِم َن ا ْل َف ْضلِ شيَ ْ ٌء،

الس ْع ِي َعلىَ ا ْل ِع َي ِ
ال»(((.
َولاَ الجْ ِ َه ُاد فيِ َسبِيلِ اهللِ ِمث ُْل َّ

((( يمكن الرجوع إىل نص الفتوى عىل موقعي الشيخ القرضاوي
والشيخ القرداغي3oloum..http://ibn-alhaytham

.topic-org/t938

مرشوع جتاري؟

ِ
احلرج والتيس ِ
األمة؛
ري عىل
لرفع
األحكا ِم يف زمانِنا
ِ
ِ
وهنا تقاس مسألة القروض االستثامرية عىل فتوى
املسكن ،واحلاجة اىل املرشوع االستثامري يقدر بقدره،
فإن كان معيل األرسة ال جيد ما يسد جوع عياهلإال من

هذا الباب جاز له أخذ القرض إىل احلد الذي يمكنه

((( اجلامع يف القواعد والضوابط واملقاصد الفقهية للنوازل

احلميد حامد مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع

السالم القاهرة 1432هـ2011-م .502/2

م ،رقم احلديث.454 /2 ،1210 ،

والقضايا املعارصة ،د .حممد نعيم هاين الساعي ،الطبعة ألوىل دار

((( امللك .15

((( شعب اإليامن :أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى
ُ
اخلسرْ َ ْو ِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (املتوىف458 :هـ)

حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه :الدكتور عبد العيل عبد

الدار السلفية ببومباي باهلند الطبعة :األوىل 1423 ،هـ 2003 -

((( االكتساب يف الرزق املستطاب :حممد ابن احلسن الشيبانبي،
دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان الطبعة األوىل-1406 ،
 :.1986ص29

((( املصدر السابق :ص .39
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مسؤولية املرشع يف املوازنة بني الرضورة امللجئة
من تأسيس مرشوع صغري ينميه بكده ،وجهده ،بعيد ًا

عن طموح الغنى والرتف واهلل تعاىل أعلم.

اخلامتة

بعد هذه اجلولة يف فقه املعامالت وحتديد ًا

(القروض املالية) نسترشف واهلل أعلمإن بالد
ال او آج ً
املسلمني ستضطر عاج ً
ال إلدخال التطبيقات
املالية االسالمية ،ألنه ويف ظل الضائقة املالية ،وعقم

املؤسسات املالية العاملية عن انتاج نظريات جديدة،

ستضطر احلكومات لقبول البديل اإلسالمي ،وحينها
سيتوجب عىل الدولة املسامهة مع البنوك االستثامرية

االسالمية لتمويل املشاريع الكربى ،والتي متنح
املواطن األمان واالستقرار وتنمية الشعور باملواطنة.

البحوث املحكمة
فاملخرج الرشعي يدخل ضمن قاعدة“ :ما جاز

لعذر بطل بزواله” فال بد من مالحظة الظرف الذي
نعيشه اآلن ومراعاة مالبساته ،فإذا تغري بطل العذر.

والرخصة جيب أن تصدر ممن يمتلك باع ًا طويلة

يف االجتهاد وضوابط الترشيع .

حرام َّ
إنالفتوى قائمة عىل َّ
سبب
وأن
أن الربا
َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلاجة
اجلامعية أو
“الرضورة
أساس
مبني عىل
َ
السامح ٌ
ِ
ُ
ُ
ِ
الرتبص
وحالة
الفتنة قائم ًة
العامة ،وبالتايل فام دا َم ْت

باآلخ ِر حارضةً ،فالفتوى معمول هبا.

التو�صيات

1.1إجياد مؤسسات خريية تساعد املحتاجينبالقرض
احلسن.

2.2تقنني ضوابط للمؤسسات االستثامرية متنع فيها

ومن االن يتطلب من اجلهات الفاعلة وأصحاب

املنفعة الربوية وتوجد بدال عنها أساليب تبعد الناس

ويساندوا املصارف االسالمية بدل انتقادها وتقديم

3.3اجياد دراسات جادة من قبل الفقهاء وعلامء

األموال املبادرة لرفد املشاريع املالية يف بالد املسلمني،
الدعم املادي واملعنوي لرتتقي إىل مستوى يليق

عن الوقوع يف املحاذير الرشعية.

االقتصاد واملناداة بمصارف اسالمية تنقذ الناس من

برشيعتنا التي اولت املعامالت املالية عناية كبرية جد ًا.

الوقوع يف الربا،ليعيش آمنا يف دار تؤيه هو وأرسته،

مرشوعة تلبي حاجة الناس وال تصادم الرشع ما

4.4العمل اجلاد عىل إقامة سوق مايل إسالمي.

وما قدمنا من حماوالت للوصول إىل صيغة

هي إال نتيجة احلال املرتدية لشعوب كاملة صارت

تستجدي احلياة واالستقرار من بالد الغرب ألهنا مل
جتد من ينقذها من كوارث تراكمت من قتل وهتجري

وقطع أرزاق وهذا كله هدد الدين والعرض والنسل،
وإذا كانت املكطالبة بمخارج رشعية فهي وال شك

وقتية تزول بزوال أسباهبا.
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ومصدر عيش يغنيه.

 5.5دعوة املصارف االسالمية للتعاون والتكاتف مع

بعضها.

6.6العمل عىل تشكيل شبكة مراسلني خاصة
باملصارف االسالمية للتنسيق بينهم.

7.7وقوف اهليئات واملجامع الفقهية عىل حاجات
املصارف من اشكاالت تتعرض هلا ومحايتها من

أ.م.د .هناية حممد سعيد  ...أ.م.د صبيحة عالوي خلف
األخطاء الرشعية.

ويف حالة تلكؤ املصارف ،فال مساغ للتشدد

وتعريض الضعفاء للفتنة بعيد ًا عن فتاوى العلامء

العاملني فهم أقدر عىل فهم الواقع وفقه النوازل
ورصد األحداث واسترشاف اخلطر.

بكر السيوطي (ت911هـ) دار الكتب العلمية –
بريوت الطبعة األوىل 1411هـ1990-م.

7.7أصول الفقه :حممد أبو زهرة ،مرص – دار الثقافة.

8.8إعالم املوقعني عن رب العاملني :أبو عبد اهلل
حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف بابن قيم اجلوزية

(املتوىف 751 :هـ) قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه

امل�صادر واملراجع
بعد القر�آن الكرمي

وآثاره :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن شارك يف

1.1األحكام السلطانية للفراء :القايض أبو يعىل ،حممد

للنرش والتوزيع ،اململكة العربية السعودية الطبعة:

458هـ) صححه وعلق عليه :حممد حامد الفقي:

9.9االكتساب يف الرزق املستطاب :حممد ابن احلسن

بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء (املتوىف:
دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان الطبعة :الثانية،

 1421هـ  2000 -م.

التخريج :أبو عمر أمحد عبد اهلل أمحد :دار ابن اجلوزي
األوىل 1423 ،هـ.

الشيبانبي ،دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان
الطبعة األوىل.1986 -1406 ،

2.2أحكام القرآن :أمحد بن عيل أبوبكر الرازي

-1010بداية املجتهد وهناية املقتصد :أبو الوليد حممد

3.3أحكام بيع الدين يف الفقه اإلسالمي وتطبيقاته

بابن رشد احلفيد (املتوىف595 :هـ) :دار احلديث -

لنيل درجة املاجستري جامعة دمشق -كلية الرشيعة–

1111بدائع السلك يف طبائع امللك :حممد بن عيل بن

اجلصاص احلنفي (املتوىف370 :هـ)

املعارصة :حممد سعيد املجاهد :أطروحة علمية

 2007م.

بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطبي الشهري
القاهرة1425 :هـ  2004 -م.

حممد األصبحي األندلس ،أبوعبداهلل ،شمس الدين

4.4ادب الدنيا والدين:املارودي حتقيق مصطفى السقا،

الغرناطي ابن األزرق (املتوىف896 :هـ) املحقق :د.

5.5اإلسالم والدستور :توفيق بن عبد العزيز

1212البنوك االسالمية :شوقي ابرهيم شحاتة دار

الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

1313تاريخ املجاعات :دار ابن الوليد ،بدون تاريخ.

الطبعة اخلامسة ،مكتبة مصطفى البايل 1987م.

السديري :وكالة املطبوعات والبحث العلمي وزارة
الطبعة :األوىل1425 ،هـ .

6.6األشباه والنظائر :جالل الدين عبد الرمحن بن أيب

عيل سامي النشار وزارة اإلعالم – العراق.

الرشوق.1977 ،

1414تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الش ْلبِ ِّي:
عثامن بن عيل بن حمجن البارعي ،فخر الدين الزيلعي
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مسؤولية املرشع يف املوازنة بني الرضورة امللجئة

البحوث املحكمة

احلنفي (املتوىف 743 :هـ) .احلاشية :شهاب الدين

الساعي،الطبعة ألوىل دار السالم القاهرة 1432هـ-

ِّ
الش ْلبِ ُّي (املتوىف 1021 :هـ) :املطبعة الكربى األمريية

2121اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي :أبو

أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس

 -بوالق ،القاهرة الطبعة :األوىل 1313 ،هـ.

2011م.

عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري

 1515التعريفات :السيد الرشيف عيل ابن حممد

اخلزرجي شمس الدين القرطبي (املتوىف671 :هـ)

1938 -1357مادة رضر .

املرصية – القاهرة الطبعة :الثانية1384 ،هـ -

اجلرجاين ،مرص -مكتبة مصطفى البابياحللبي،

حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش :دار الكتب

1616التنمية االقتصادية من منظور إسالمي :د .حسن

 1964م.

اجل ِ
نوير شرَ ْ ُح َ
الص ِغ ِ
ري :حممد بن إسامعيل
امع َّ
1717ال َّت ُ

أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي

أبو إبراهيم ،عز الدين ،املعروف كأسالفه باألمري

الثانية1412 ،هـ 1992 -م.

حممد ماشا عربان.

بن صالح بن حممد احلسني ،الكحالين ثم الصنعاين،

حممد
حممد إسحاق َّ
(املتوىف1182 :هـ) املحقق :دَّ .
إبراهيم :مكتبة دار السالم ،الرياض الطبعة :األوىل،

 1432هـ  2011 -م.

2222رد املحتار عىل الدر املختار :ابن عابدين ،حممد

(املتوىف1252 :هـ) :دار الفكر-بريوت الطبعة:
2323رؤية االسالم حلل املشكلة االقتصادية :حسن
حممد ماشا جملة كلية االقتصاد والعلوم االدارية العدد
االول 2008م جامعة القرآن والعلوم االسالمية

1818هتذيب اللغة :حممد بن أمحد بن األزهري

اخلرطوم السودان .

.2011 /1432

واخلارجية واملالية :عبد الوهاب خالف (املتوىف:

اهلروي ،أبومنصور (املتوىف370 :هـ) الثانية :األوىل

2424السياسة الرشعية يف الشئون الدستورية

1919اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول

1375هـ) :دار القلم الطبعة 1408 :هـ1988 -م.

إسامعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي املحقق :حممد

شمس األئمة الرسخيس (املتوىف483 :هـ) :الرشكة

اهلل ﷺ وسننه وأيامه = صحيح البخاري :حممد بن

زهري بن نارص النارص :دار طوق النجاة (مصورة عن
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي):

األوىل1422 ،هـ .

2020اجلامع يف القواعد والضوابط واملقاصد الفقهية
للنوازل والقضايا املعارصة ،د .حممد نعيم هاين
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2525رشح السري الكبري :حممد بن أمحد بن أيب سهل

الرشقية لإلعالنات 1971م.

2626رشح القواعد الفقهية :أمحد بن الشيخ حممد

الزرقا [1285هـ 1357 -هـ]

2727رشح القواعد الفقهية :أمحد بن الشيخ حممد

الزرقا [1285هـ 1357 -هـ]صححه وعلق عليه:

أ.م.د .هناية حممد سعيد  ...أ.م.د صبيحة عالوي خلف
مصطفى أمحد الزرقا :دار القلم  -دمشق  /سوريا

3232صحيح اجلامع الصغري وزياداته :أبوعبدالرمحنم

2828الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي :أمحد

األلباين (املتوىف1420 :هـ) :املكتب اإلسالمي.

2929شرَ ْ ُح َص ِحيح ُم ْس ِل ِم لِل َق ىِ
اض ِع َياض ا ُمل َس َّمى
إِكماَ ُل ا ُمل ْع ِل ِم ب َف َوائِ ِد ُم ْس ِلم :عياض بن موسى بن

وتطبيقاهتا عىل االجتهادات املعارص :وليد صالح
الدين الزير،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية

(املتوىف544 :هـ) املحقق :الدكتور ْحي َيى إِ ْسماَ ِعيل:

كلية الرشيعة .الطبعة :األوىل 1403هـ 1983-م.

الطبعة :الثانية1409 ،هـ 1989 -م.

الدردير ،بريوت – دمشق ،دار الفكر.

عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ،أبو الفضل

دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع ،مرص الطبعة:
األوىل 1419 ،هـ  1998 -م.

محدنارصالدين،بناحلاجنوحبننجاتيبنآدم،األشقودري
3333ضوابط احلاجة التي تنزل منزلة الرضورة

والقانونية – املجلد  -26العدد األول -2010 -
3434علم املقاصد الرشعية :نور الدين بن خمتار
اخلادمي :مكتبة العبيكان الطبعة :األوىل 1421هـ-

3030شعب اإليامن :أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى

2001م.

458هـ) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه:

اخلادمي :مكتبة العبيكان الطبعة :األوىل 1421هـ-

ُ
اخلسرْ َ ْو ِجردي اخلراساين ،أبو بكر البيهقي (املتوىف:

الدكتور عبد العيل عبد احلميد حامد مكتبة الرشد

للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية

ببومباي باهلند الطبعة :األوىل 1423 ،هـ  2003 -م،
رقم احلديث.1210 ،

3535علم املقاصد الرشعية :نور الدين بن خمتار
2001م.

3636عموم البلوى  -مسلم الدورسي  -مكتبة

الرياض.

3737فتح الباري رشح صحيح البخاري :أمحد بن عيل

3131شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم:

بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي :دار املعرفة

املحقق :د حسني بن عبد اهلل العمري  -مطهر بن عيل

فؤاد عبد الباقي.

نشوان بن سعيد احلمريى اليمني (املتوىف573 :هـ)
اإلرياين  -د يوسف حممد عبد اهلل :دار الفكر املعارص

(بريوت  -لبنان) ،دار الفكر (دمشق  -سورية)
الطبعة :األوىل 1420 ،هـ  1999 -م.

 -بريوت 1379 ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :حممد

3838الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق :أبو
العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن

املالكي الشهري بالقرايف (املتوىف684 :هـ) دار الكتب

صححه وعلق عليه :مصطفى أمحد الزرقا :دار

العلمية بريوت الطبعة األوىل .218/1418،1

1989م.

دار الكتاب العريب ،بريوت – لبنان الطبعة :الثالثة،

القلم  -دمشق  /سوريا الطبعة :الثانية1409 ،هـ -

3939فقه السنة :سيد سابق (املتوىف1420 :هـ):
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مسؤولية املرشع يف املوازنة بني الرضورة امللجئة
 1397هـ  1977 -م.

البحوث املحكمة
دار الكتب العلمية بريوت – لبنان الطبعة :األوىل،

ِ 4040
الطيار ،أ .د.
الف ُ
قه امليَسرَّ  :أ .دَ .عبد اهلل بن حممد ّ

1415هـ1994/م .املحقق :حممد عوض مرعب:

الوطن للنَّرش ،الرياض  -اململكة العربية
َمدَ ُار َ

2001م.

املوسى:
حممد بن إبراهيم َ
حممد املطلق ،دَّ .
عبد اهلل بن ّ

السعودية الطبعة:

دار إحياء الرتاث العريب – بريوت الطبعة :األوىل،

4747مركز لفتوى حد الرضورة املبيحة للقرض

4141القانون الدستوري واألنظمة السياسية :د .سعد

الربوي ،األحد  27ربيع اآلخر -4-11 - 1431

4242قواعد األحكام يف إصالح األنام :عز الدين بن

4848مسند ابن أيب شيبة :أبوبكر بن أيب شيبة ،عبداهلل

حزم بريوت1424 ،هـ2003-م .

(املتوىف235 :هـ) املحقق :عادل بن يوسف العزازي

عصفور ،،القسم األول.

عبد السالم (660-599هـ) ،الطبعة االوىل دار ابن

. 2010

بن حممد بن إبراهيم بن عثامن بن خواستي العبيس

4343القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة:

وأمحد بن فريد املزيدي :دارالوطن – الرياض.

والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة :دار الفكر

الطبعة الثانية  ،2008مطبعة ارشف تاسيال اكادير.

د .حممد مصطفى الزحييل .عميد كلية الرشيعة

– دمشق الطبعة :األوىل 1427 ،هـ  2006 -م.

4949املسؤولية املدنية  ،للدكتور حممد البوشواري
5050املصارف االسالمية بني النظرية والتطبيق :د.

4444كتاب التعريفات :عيل بن حممد بن عيل الزين

عبد الرزاق رحيم جدي اهليتي ،دار أسامة للنرشردن

 4545جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر :عبد الرمحن

5151املعجم األوسط :سليامن بن أمحد بن أيوب بن

أفندي (املتوىف1078 :هـ) :دار إحياء الرتاث العريب.

360هـ) املحقق :طارق بن عوض اهلل بن حممد ،عبد

الرشيف اجلرجاين (املتوىف816 :هـ)

بن حممد بن سليامن املدعو بشيخي زاده ،يعرف بداماد

– عامن األردن.

مطري اللخمي الشامي ،أبو القاسم الطرباين (املتوىف:

4646جممل اللغة البن فارس :أمحد بن فارس بن

املحسن بن إبراهيم احلسيني :دار احلرمني – القاهرة،

395هـ) دراسة وحتقيق :زهري عبد املحسن سلطان:

5252معجم اللغة العربية املعارصة :د أمحد خمتار عبد

زكرياء القزويني الرازي ،أبو احلسني (املتوىف:

رقم احلديث .

مؤسسة الرسالة – بريوت الطبعة الثانية 1406 -

احلميد عمر (املتوىف1424 :هـ) بمساعدة فريق عمل:

مجاعة من العلامء بإرشاف النارش :دار الكتب العلمية

5353معجم املناهي اللفظية وفوائد يف األلفاظ :بكر بن

هـ  1986 -م.748/1 ،املحقق :ضبطه وصححه
بريوت –لبنان ،املحقق :عبدالسالممحمدعليشاهني:
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عامل الكتبالطبعة :األوىل 1429 ،هـ  2008 -م.

عبد اهلل أبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر بن عثامن

أ.م.د .هناية حممد سعيد  ...أ.م.د صبيحة عالوي خلف
بن حييى بن غيهب بن حممد (املتوىف1429 :هـ) :دار
العاصمة للنرش والتوزيع – الرياض الطبعة :الثالثة،
 1417هـ  1996-م.

5454املعجم الوسيط :جممع اللغة العربية بالقاهرة
(إبراهيم مصطفى  /أمحد الزيات  /حامد عبد القادر

 /حممد النجار) :دار الدعوة.

5555معجم لغة الفقهاء :حممد رواس قلعجي  -حامد
صادق قنيبي :دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع
الطبعة :الثانية 1408 ،هـ  1988 -م.

5656نظرية الرضورة ،حدودها وضوابطها :حممد
مبارك ،مرص – دار الوفاء الطبعة األوىل-1988 ،

.1408

5757هنج البالغةجممع الرشيف الرىض ،رشح اإلمام
حممد عبده،االعلمي للمطبوعات -بريوت -بدون

ت ج 3صَ . 96
الع ْم َر ِ
ان  .خيربون
اخل ُ
راب :ضدُّ ُ
بيوهتم من قرأها بالتشديد فمعناه هيدموهنا لسان

http://fatwa.islamweb.com/fatwa/index.
&php?page=showfatwa&Option=FatwaId
Id=125868

حكم رشاء بيت عن طريق بنك الربكة

اإلسالمي /اخلميس  22شعبان -8-13 - 1430

رقم الفتوى. 1258682009 :

 .2البنوك االسالمية :حممود النصاري،اسامعيل

حسن سمري ،مصطفى متويل

https://www.kutub-pdf.netA9.html

 .3يسألونك عن املعامالت املالية املعارصة:

حسام الدين ابن موسى ،كلية الدعوة وأصول الدين/
جامعة القدس

https://books.google.iq/books?id
=PT18&lpg=PT18&dq

 .4يمكنالرجوع إىل نص الفتوى عىل موقعي

الشيخ القرضاوي والشيخ القرداغي

http://ibn-alhaytham.3oloum.org/t938-topic

العرب .

5858وجوب تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف كل عرص:
صالح بن غانم بن عبد اهلل بن سليامن بن عيل السدالن:

دار بلنسية للنرش والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية
السعودية الطبعة :األوىل 1417 ،هـ  1997 -م.

مواقع ال�شبكة الألكرتونية
 .1مركز الفتوى

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?p
age=showfatwa&Option=FatwaId&Id=38111

العدد ال�سابع  -ال�سنة الرابعة2017 -م  -اجلزء الثاين
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مسؤولية املرشع يف املوازنة بني الرضورة امللجئة
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البحوث املحكمة

