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اإهداء

بعزة  �ل��ذي ترجل عن �صهوة ج��و�ده  �لإٍ�صالمي،  �لقت�صاد  لفار�ص  عرفانًا منا 

ة ، لي�صتب�صر بها من ر�م نهو�ص �لأمة.. و�صموخ ، تاركا �آثاره �لنيرّ

و�إجالًل منا ملن عا�ص جماهدً� لن�صرة �لإ�صالم وتعاليمه، ومر�صد�  �إىل منهجه 

�لقت�صادي �لقومي  و�صرعه �لعادل �مل�صتقيم ..

وتقدير� منا ملن غر�ص  �لزرع، وعكف على رعايته حتى �أخرج �صطاأه، و�صد  من 

وينعت  �أغ�صانه  ب�صقت  و  �صوقه،  على  و��صتوى  ج���ذوره،  ��صتغلظت  حتى  �أزره 

ثماره.. فلما �طماأن �إىل  �أن ما زرعه بات �أ�صله ثابتا، و�أن  ما �آزره �صار فرعه  يف 

�ل�صماء عاليا  .. رحل وهو يرجو ثو�ب ربه.

�ل�صيخ �لعم بوجمبل �أحمد بزيع �ليا�صني ..

، ون�صرف بو�صع  هذ�  ِذْكَرنا  َرَفْعَت به  وَن��ْذك��رَك مبا   ، �أهديتنا  �إليك ما  نهدي 

�أفنيت عمرك يف خدمتها -  بني  �لتي  �ل��ذي �صطرت فيه عقيدتك   - �لكتاب 

فينا �صدقة جارية لك  دعوتك  لتظل   .. وتالمذتك  و�أحبابك  �إخ��و�ن��ك  ي��دي 

بالأجر و�ملثوبة �إىل قيام �ل�صاعة باإذن �هلل.

فجز�ك �هلل عنا وعن �أمة �لإ�صالم خي �جلز�ء، وطيب ثر�ك، وجعل �لفردو�ص 

مثو�ك.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

التقدمي )1(

�أكرم نف�صي و�أ�صرف بها �إذ �أقدم هذ� �لكتاب للعم �ل�صيخ �أحمد بزيع �ليا�صني 

�لفقيه �لقت�صادي �لذي مل يتخرج بكلية �صريعة ول كلية �قت�صاد.

�لرجل �لذي مل �أر �أ�صد عد�وة منه للربا و�صروحه، ول �أ�صد حما�صة ملنهج 

�قت�صاد �لإ�صالم.

هو �صاحب �حل�صنة �لأوىل يف �إ�صالم ما �أ�صلم من �لقت�صاد �لكويتي، وي�صاركه 

هذه �حل�صنة �صيخه �ل�صيخ بدر �ملتويل عبد�لبا�صط، �لفقيه �ملجتهد �لذي 

يف  �ملتخ�ص�صة  �لعلمية  و�ل��ن��دو�ت  �لفقهية  �ملجامع  ف�صبق  ع�صره،  �صبق 

�ملعامالت �ملالية �لإ�صالمية. كما ي�صاركهما �إخوة �أ�صاتذة كر�م كانو� طليعة 

�لرعيل �لأول يف ريادة هذ� �لقت�صاد.

لقد كانت مالزمة �ل�صيخ لل�صيخ مالزمة طالب ملدر�صة فقهية �أزهرية من 

ونعمت  �ل�صيخ  فنعم  بها.  وتخرج  منها  ف��اأف��اد  �لعلم،  يف  �لر��صخني  رعيل 

�ملدر�صة.

وقد جمع �هلل بينهما ليحقق كل منهما بغيته من �لآخر، فهذ� طالب فقي 

يف فقهه، يبتغي تعوي�ص �صنو�ت عديدة م�صت، فيلتقي كنز علم خمبوء قد 

�متالأ علمًا: لغة وفقهًا وتف�صيً� و�جتهادً�.

و�ل�صيخ وقد تقدمت به �ل�صن يبتغي �أن يقدم لأمته منهج �قت�صاد �إ�صالمي 

ي�صتخرجه من �أمهات �لكتب لي�ه مطبقًا يف و�قع �لنا�ص، فيلقى ربه - وقد 

و�ف��اه - بذخية خي يجدها جبال ف�صل من �هلل وعظيم �أج��ر، فوجد يف 

�ل�صيخ �أحمد وعاء ذكيًا نقيًا تقيًا، قد ملئ �إميانًا، و�ميانًا مبنهج �لقت�صاد 

�لذي يروم �ل�صيخ روؤيته و�قعًا.

1- تقدمي الطبعة الأوىل للكتاب يف عام 2006م.



5

وقد ز�ن �ل�صيخ �أحمد �صفة قل نظيها، هي �حلما�صة و�جلر�أة يف �حلق بعد 

�لتوكل على �هلل، لي�صت جر�أة يف �صريح �لقول و�لدفاع عن �ملنهج فح�صب، بل 

جر�أة يف خو�ص غمار �صوق مال خمبوء باملفاجئات، خمبول بالربا حد �ل�صكرة 

و�لثمالة، جر�أة ت�صي بالوليد مبنهج متفرد و�صط عمالقة مال يرون �أي منهج 

�إن مل يكن �صربًا من  �ليقينية  �لربا �صربًا من �خل�صارة  غي منهج �قت�صاد 

�خليال.

وه��ك��ذ� �جتمعت �ل��ق��وة و�لأم��ان��ة و�ل��ع��ل��م، وق��د �أدرك���ت م��ن ه��ذ� �للقاء �صر 

( فالتقوى قد فتحت باب علم وفقه، 
ُ هَّ
ُمُكُم �هلل  َوُيَعلِّ

َ هَّ
ُقو� �هلل قوله تعاىل )َو�تهَّ

و�خ��ت��زل��ت لل�صيخ �أح��م��د �ل��زم��ن وط��وت��ه م��ن �أط��ر�ف��ه، حتى غ��د� �أه���اًل لأن 

يخترب خريجي �ل�صريعة يف تخ�ص�صاتهم، ليتخي �ملتميزين منهم للعمل 

�مل�صريف �لإ�صالمي.

ول غرو بعد هذه �ملالزمة و�ملعاي�صة �أن مينح �ل�صيخ بدر �ملتويل عبد�لبا�صط 

�إجازة علمية فقهية لتلميذه �ل�صيخ �أحمد بزيع �ليا�صني، فيفوز بها - هنيئًا 

له - مبا مل نفز به مع طول مالزمة ل�صيخنا بدر �ملتويل عبد�لبا�صط.

�أه��ل �لكويت على غيهم من عموم  ك��ان ثمرة ه��ذ� كله ما يفخر به  وق��د 

�مل�صارف و�لبنوك و�ل�صركات �لإ�صالمية يف �أر�ص �لكويت وخارجها.

لقد رفع �ل�صيخ �أحمد ر�ية منهج �مل�صاركة حربة يف وجه �لربا و�ملر�بني، يف 

وقت ما كان لي�صمع ملثل هذ�، بل ي�صتهزئ بقائله، وين�صب �إىل �جلهل، لكنه 

قالها بثقة �لو�ثق بتاأييد ربه، قالها عند �فتتاح بيت �لتمويل يف 20 ربيع 

�لأول 1399ه� - 30 يناير 1979م بح�صور �صدنة �لربا وحماة �صروحه. قال 

غفر �هلل له: �إن دولة �لكويت حققت بتاأ�صي�ص بيت �لتمويل �لكويتي �صبقًا 

على �ل�صعيد �لدويل �لإ�صالمي، فهي تعترب من �أو�ئل �لدول �لتي توؤ�ص�ص 

وترعى م�صارف مالية تقوم بجميع �لأعمال �مل�صرفية و�ل�صتثمارية على 

�أ�صا�ص �ل�صريعة �لإ�صالمية �لغر�ء، بعيدً� كل �لبعد عن �لربا و�ل�صتغالل، 
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ُ
َح��لهَّ �هلل

َ
�أ�صا�ص �لبيع �مل�صروع و�مل�صاركة...، م�صتدًل بقوله تعاىل: )َو�أ وعلى 

َبا( »�لبقرة 275«. َم �لرِّ �لَبْيَع َوَحرهَّ

كما �أف�صح �ل�صيخ عن فقهه وم�صيخته حني لفت �أنظار فقهاء جممع �لفقه 

�لإ�صالمي �ل��دويل يف دورة موؤمتره �لثالث حني قال: »�أم��ا بعد فاإن �لربا يف 

وقتنا هذ� �نت�صر يف �ملعمورة �نت�صارً� عامًا حتى ل تكاد ت�صلم منه قرية من 

�لذي  �لعاملي  �مل�صريف  بالنظام  وه��و متمثل  �مل��غ��ار�ت،  �أو مغارة من  �ل��ق��رى، 

يقنن من قبل دول �لعامل كافة، وكاأنه �صرورة من �صروريات �حلياة، بينما هو 

�صر م�صتطي ورمبا يكون �نت�صاره بهذه �لطريقة �صببًا يف دمار �لعامل وفنائه 

ُقوَن(  �ْلَفا�صِ �ْل��َق��ْوُم  �إِلهَّ  ُيْهَلُك  َفَهْل  )َب���اَلٌغ  تعاىل:  قوله  �ىل  ��صتنادً�  وهالكه 

�أم��و�ل �لنا�ص بالباطل، و�أي خطر  �أكل  »�لأحقاف 35« و�أي ف�صق �أعظم من 

�أعظم من �إعالن جبار �ل�صماو�ت و�لأر�ص �حلرب على �آكليه«.

»�لنقود  �لتا�صعة:  وق��ال يف  �أ���ص��ر�ر،  �لربا ثمانية  ذك��ر يف معر�ص م�صار  ثم 

�لقيا�صية  و�ل��وح��دة  وق��وة ثمنية،  �عتبارية  ق��وة  بها  وح��دة قيا�صية لالأثمان 

ثابتة، عندما تقا�ص مع ذ�تها ت�صاوي ذ�تها متاما كالوحدة �لقيا�صية �لطولية 

�ملرت، وكالوحدة �لقيا�صية لالأوز�ن فاملرت ي�صاوي مرتً�، و�لكيلو ي�صاوي كيلو، 

وكذلك �لدينار ي�صاوي دينارً�، و�إذ� قلنا غي ذلك �ختلفت �لقو�عد للوحد�ت 

�لقيا�صية، ويح�صل �لرتباك �لعظيم«.

و�أريد �أن �أختم هذه �ملقدمة بالتنويه باجلهود �مل�صنية �لتي بذلها �ل�صيخان، 

و�إخوة لهم �صدو� من �أزرهم، و�صاركوهم �لتجربة مبا لديهم من خرب�ت وما 

حباهم �هلل من �إخال�ص نية، فوفقهم �هلل �إىل نعيم ما نحن فيه من ف�صل، 

�مل�صاحة �لأكرب يف �ملجتمع،  فها هي �مل�صارف و�ل�صركات �لإ�صالمية، ت�صغل 

�مل�صاركة  منهج  �إىل  �لتحول  تن�صد  �أو  تتحول  �لتقليدية  �لبنوك  ه��ي  وه��ا 

�لإ�صالمية، ومن بقي منها على ما�صيه، ل يخفي تودده، وخطب ود �لبنوك 
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�لقت�صاد  منهج  على  �مل�صاركة  من  ول ميانع  �لإ�صالمية،  �ملالية  و�ل�صركات 

�لإ�صالمي.

�ليا�صني،  بزيع  �أحمد  �ل�صيخ  �صخ�صية  �صبق عن  فيما  �أتكلم  و�إين مل  ه��ذ� 

فهذ� �صاأن �آخر، ولكني ذكرت ماله �صلة مبو�صوع هذ� �لكتاب ومل �أبتعد عن 

و�لغية  �لفقه و�لقت�صاد و�حلما�صة  �لكتاب  فاأنت و�جد يف هذ�  �لتقدمي، 

و�جلر�أة، من خالل �ملوؤلف كما يتدرج بك �لكتاب يف �صجل تاريخي حافل مذ 

كان منهج �لقت�صاد �لإ�صالمي فكرة نظرية �إىل �أن �صار و�قعًا ثم مناف�صًا، 

وت��ط��وره  �لكويت  �لإ���ص��الم��ي يف  �مل�صريف  �لعمل  �صاحة  م��ن  ب��ك  ينتقل  كما 

وتو�صعه �إىل �صاحة �لعمل �مل�صريف �لإ�صالمي �لدويل، مما يزيدك ثقة بهذ� 

�صائر  �أن يكون  �لدعاء  ق��دم، مع خال�ص  �ملوؤلف على ما  �ملنهج، فجزى �هلل 

جهده ثقياًل يف ميز�نه يوم �لدين وعنا معه �آمني.

ال�سيخ/ اأ.د. عجيل جا�سم الن�سمي

ع�صو هيئة �لفتوى و�لرقابة �ل�صرعية

�صركة �أعيان لالإجارة و�ل�صتثمار





األبحاث والمحاضرات 
العلمية
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الفوائد الربوية يف ميزان ال�سريعة )1(

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم ، وبه ن�صتعني ، وهو �مل�صتعان �صبحانه وتعاىل،

 �حلمد هلل رب �لعاملني، خلقنا ورزقنا ، ومييتنا ثم يحيينا، ل �إله �إل هو �حلي 

�لقيوم، بديع �ل�صمو�ت و�لأر�ص، و�ل�صالة و�ل�صالم �لأكمالن على من �ختاره ربه 

رحمة للعاملني نبينا حممد عبد �هلل ور�صوله ، وعلى �آله �لطيبني �لطاهرين، 

و�صحابته �لكر�م �لغر �مليامني ، �أهل �لتقى و�لر�صاد ، وعلى من تبعهم باإح�صان 

�إىل يوم �لدين .

ا ، حتى ل تكاد  وبعد؛ فاإن �لربا يف وقتنا هذ� �نت�صر يف �ملعمورة �نت�صاًر� عامًّ

ت�صلم منه قرية من �لقرى ، �أو مغارة من �ملغار�ت ، وهو متمثل بالنظام �مل�صريف 

�لعاملي �لذي يقنن له من قبل دول �لعامل كافة ، وكاأنه �صرورة من �صروريات 

�حلياة ، بينما هو �صر م�صتطي، ورمبا يكون �نت�صاره بهذه �لطريقة �صبًبا يف 

دمار �لعامل وفنائه وهالكه، ��صتناًد� �إىل قوله تعاىل : {َباَلٌغ َفَهْل ُيْهَلُك �إِلهَّ �ْلَقْوُم 

ُقوَن} )�لأحقاف : 35( ، و�أي ف�صق �أعظم من �أكل �أمو�ل �لنا�ص بالباطل؟  �ْلَفا�صِ

��اه  �آك��ل��ه؟ ربهَّ �إع��الن جبار �ل�صمو�ت و�لأر����ص �حل��رب على  و�أي خطر �أعظم من 

لطفك ورحمتك و�صرتك �جلميل. وبعد هذه �ملقدمة �أقول : ما هو �لربا؟

الربا املعنى اللغوي : هو �لزيادة و�ملرتفع من �لأر���ص، يقال له ر�بية �أو ربوة 

و�أ�صل �لكلمة �ملجردة ربا: ز�د ، ربت �لأر�ص بعد نزول �ملطر : �رتفعت وت�صققت 

ْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِهيٍج} )�حلج : 5 
َ
ْت َوَرَبْت َو�أ و�أنبتت ، ويف قوله تعاىل : {�ْهَتزهَّ

�لآية( دليل على ذلك.

املعنى الفقهي :

كل زيادة بدون عو�ص بعقد، معنى ذلك كل زيادة بدون مقابل يف �أي عقد من 

عقود �ملعامالت بني �صنفني من نف�ص �لنوع فهو من �لربا �ملحرم �صرًعا، وهو 

ا �صريًحا بالكتاب و�ل�صنة،  من �لكبائر ومن �ل�صبع �ملوبقات، جاء حترميه ن�صً

ويقيًنا قطعًيا ل لب�ص فيه ول �صك يف ذلك.

ُطُه  ِذي َيَتَخبهَّ َبا َل َيُقوُموَن �إِلهَّ َكَما َيُقوُم �لهَّ ُكُلوَن �لرِّ
ْ
ِذيَن َياأ قال �هلل تعاىل : {�لهَّ

َم   �ْلَبْيَع َوَحرهَّ
ُ هَّ
َحلهَّ �هلل

َ
َبا َو�أ ا �ْلَبْيُع ِمْثُل �لرِّ َ ُهْم َقاُلو� �إِنهَّ نهَّ

َ
ْيَطاُن ِمَن �مْلَ�صِّ َذِلَك ِباأ �ل�صهَّ

ِ َوَمْن َعاَد 
هَّ

ْمُرُه �إِىَل �هلل
َ
ِه َفاْنَتَهى َفَلُه َما �َصَلَف َو�أ َبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ �لرِّ

1- بحث مقدم اإىل جممع الفقه الإ�شالمي يف دورة موؤمتره الثالث بعمان - الأردن املنعقد يف الفرتة من 8 - 13 �شفر 1407 هـ املوافق 11 - 16 ت�شرين 

الأول (اأكتوبر) 1986م.
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1- رواه البخاري 74:3 كتاب البيوع (باب بيع الف�شة بالف�شة) احلديث (2177)، ورواه م�شلم 13:11، كتاب امل�شاقاة (باب الربا) احلديث (4031)، والرتمذي: 

543:3، كتاب البيوع (باب ما جاء يف ال�شرف) احلديث (1241) بلفظ (ل ي�شف)، والن�شائي: 278:7، كتاب البيوع (باب بيع الذهب بالذهب) احلديث (4570).

2- رواه البخاري واللفظ له 101:3، كتاب الوكالة (باب اإذا باع الوكيل �شيئاً فا�شداً فبيعه مردود) احلديث (2312)، ورواه م�شلم 24:11، كتاب امل�شاقاة 

(باب بيع التمر بالتمر متا�شاًل) احلديث (4558). 

3- رواه البخاري 77:3 كتاب البيوع (باب اإذا اأراد بيع متر بتمر خري منه) احلديث (2201).

َدَقاِت  َبا َوُيْرِبي �ل�صهَّ  �لرِّ
ُ هَّ
َحُق �هلل اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن )275( مَيْ َحاُب �لنهَّ �صْ

َ
وَلِئَك �أ

ُ
َفاأ

ِثيٍم} )�لبقرة : 276-275(.
َ
اٍر �أ  َل ُيِحبُّ ُكلهَّ َكفهَّ

ُ هَّ
َو�هلل

ْن  �إِ َبا  ِم��َن �لرِّ َبِقَي  َوَذُرو� َما   
َ هَّ
ُقو� �هلل �آََم��ُن��و� �تهَّ ��ِذي��َن  ��َه��ا �لهَّ يُّ

َ
�أ وق��ال �هلل تعاىل: {َي��ا 

ْن  ��وِل��ِه َو�إِ ِ َوَر���صُ
هَّ

ِب��َح��ْرٍب ِم���َن �هلل َذُن���و� 
ْ

َف���اأ َت��ْف��َع��ُل��و�  َف����اإِْن مَلْ  ُك��ْن��ُت��ْم ُم��وؤِْم��ِن��نَي )278( 

 )279-278  : )�لبقرة  ُتْظَلُموَن}  َوَل  َتْظِلُموَن  َل  ْم��َو�ِل��ُك��ْم 
َ
�أ ُرُءو����ُص  َفَلُكْم  ُتْبُتْم 

اَعَفًة} ��َع��اًف��ا ُم�صَ ���صْ
َ
َب��ا �أ ُك��ُل��و� �ل��رِّ

ْ
��ِذي��َن �آََم��ُن��و� َل َت��اأ ��َه��ا �لهَّ يُّ

َ
وق��ال جل ��صمه: {َي��ا �أ

)�آل عمر�ن:130(.

َبا َوَقْد ُنُهو� َعْنُه} )�لن�صاء : 161(. ْخِذِهُم �لرِّ
َ
وقال: {َو�أ

ُبَو يِف  وقال تعاىل يف و�صف �ليهود و��صتحقاقهم للعذ�ب: {َوَما �آََتْيُتْم ِمْن ِرًبا ِلَيْ

} )�لروم: 39(. ِ
هَّ

ا�ِص َفاَل َيْرُبو ِعْنَد �هلل ْمَو�ِل �لنهَّ
َ
�أ

ومن �أحاديث �لر�صول �لكرمي يف �لربا قوله : )ل تبيعو� �لذهب بالذهب �إل مثال 

مبثل، ول ت�صفو� بع�صها على بع�ص، ول تبيعو� �لورق بالورق �إل مثال مبثل، 

ول ت�صفو� بع�صها على بع�ص، ول تبيعو� منها غائًبا بناجز( )1( رو�ه �لبخاري.

قال �أبو �صعيد �خلدري ر�صي �هلل عنه: جاء بالل �إىل �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم 

بتمر برين، فقال له �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم عندها : )من �أين هذ�؟(. قال 

بالل : كان عندنا متر رديء فبعت منه �صاعني ب�صاع لنطعم �لنبي �صلى �هلل 

عليه و�صلم. فقال �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم: )�أوه عني �لربا عني �لربا،  ل تفعل، 

لكن �إذ� �أردت �أن ت�صرتي فبع �لتمر ببيع �آخر ثم ��صرته( )2(. �أخرجه �لبخاري.

وروى �أبو �صعيد �خلدري و�أبو هريرة ر�صي �هلل عنهما : »�أن ر�صول �هلل �صلى �هلل 

، فجاءه بتمر جنيب، فقال ر�صول �هلل  ��صتعمل رج��اًل على خيرب  عليه و�صلم 

�صلى �هلل عليه و�صلم : )�أكل متر خيرب هكذ�؟( . قال : ل و�هلل يا ر�صول �هلل، �إنا 

لناأخذ �ل�صاع من هذ� بال�صاعني و�ل�صاعني بالثالثة. فقال ر�صول �هلل �صلى 

بالدر�هم جنيًبا(.  �بتع  ثم  بالدر�هم  �جلمع  بع  تفعل،  )ل   : و�صلم  عليه  �هلل 

�أخرجه �لبخاري )3(.

ما حكم الفائدة امل�سرفية؟ 

ت�صورو�  �أن  بعد  �لخت�صا�ص  �أه��ل  �لإ���ص��الم��ي  �لفقه  علماء  �ن�صغل  �جل���و�ب: 

وفروعها  و�أ�صلها  وق��و�ع��ده��ا  وكيفيتها  �لبنكية  �ل��ف��ائ��دة  ه��ي  م��ا  ��ا  ت��امًّ ت�����ص��وًر� 
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وبتجرد  ملل،  ب��دون  �ل��دوؤوب،  �ملتو��صل  بالبحث  و�آثارها  وم�صبباتها  و�أ�صبابها 

من �ملوؤثر�ت ، وبحرية تامة؛ ملا لهذ� �ملو�صوع من ح�صا�صية وخطورة توؤثر على 

�مل�صلمون  �لفقهاء  قرر  �ملتكررة،  �لبحوث  �لإ�صالمية جميعها، وح�صيلة  �لأم��ة 

و�إليك  �صرًعا  �ملحرم  �لربا  من  هي  �لبنكية  �لفائدة  �أن  �لباحثون:  �ملعا�صرون 

قر�ر�تهم :

قرار موؤمتر جممع البحوث الإ�سالمية :

�لقاهرة نقاًل عن مقال �لدكتور �أحمد �لنجار ل�صنة 1975م : �ملعامالت �مل�صرفية 

يف �إطار �لت�صريع �لإ�صالمي يف �لبالغ �لكويتية )بتاريخ 6 جمادى �لثانية �صنة 

1395 ه� �ملو�فق 15 يونيو 1975م �لعدد 209( نذكر ما �تفق عليه علماء موؤمتر 

�لبحوث �لإ�صالمية �لثاين يف �صاأن �ملعامالت �مل�صرية حيث قررو� ما يلي :

�أن���و�ع �لقرو�ص كلها رب��ا حم��رم ، ل ف��رق يف ذل��ك ما ي�صمى  )�أ( �لفائدة على 

�لكتاب  ن�صو�ص  لأن  �لإن��ت��اج��ي؛  بالقر�ص  ي�صمى  وم��ا  �ل�صتهالكي  بالقر�ص 

و�ل�صنة يف جمموعها قاطعة يف حترمي �لنوعني.

�لفهم �ل�صحيح يف حترمي  ذل��ك  �إىل  �لربا وقليله ح��ر�م كما ي�صي  )ب( كثي 

�لنوعني.

)ج���( �لإق��ر����ص بالربا حم��رم ل تبيحه حاجة ول ���ص��رورة، و�لق��رت����ص بالربا 

حمرم كذلك ، ول يرتفع �إثمه عن �ملقرت�ص �إل �إذ� دعت �ل�صرورة .

)د( �أعمال �لبنوك من �حل�صابات �جلارية و�صرف �ل�صيكات وخطابات �لعتماد 

يف  و�ل��ب��ن��وك  �ملتاجر  ب��ني  �لعمل  عليها  يقوم  �لتي   ، �لتد�خلية  و�لكمبيالت 

�ل��د�خ��ل، ك��ل ه��ذ� م��ن �ملعامالت �مل�صرفية �جل��ائ��زة، وم��ا ي��وؤخ��ذ يف نظي هذه 

�لأعمال لي�ص من باب �لربا.

)ه�( �حل�صابات ذ�ت �لأجل وفتح �لعتماد بفائدة و�صائر �أنو�ع �لإقر��ص نظي 

فائدة ، كلها من �ملعامالت �لربوية ، وهي حمرمة.

��َل �لنظر  جِّ
ُ
�أ �أما �ملعامالت �مل�صرفية �ملتعلقة بالكمبيالت �خلارجية فقد  )و( 

فيها �إىل �أن يتم بحثها.

املوؤمتر الأول للم�سرف الإ�سالمي:

�إن موؤمتر �مل�صرف �لإ�صالمي بدبي ، �ملنعقد مبقر بنك دبي �لإ�صالمي باإمارة 
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دبي بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، خالل �ملدة من 23 جمادى �لثانية �إىل 25 

جمادى �لثانية عام 1399 ه� )�ملو�فق من 20 �إىل 22 مايو 1979م(.

قد تناول بالبحث و�لدر��صة �ملو��صيع �لفقهية �ل�صرعية و�لقت�صادية �ملتعلقة 

ا  م�صتفي�صً بحًثا  وبحثها  �لأعمال  هذه  وفح�ص  �لإ�صالمية  �مل�صارف  باأعمال 

و�ملفكرين  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  فقهاء  من  �ملوؤمترين  قلوب  �إليه  �رت��اح��ت  مبا 

و�لقت�صاديني ، ورجال �لقت�صاد ورجال �لقانون من حيث �صالمة تلك �لأعمال، 

و�لتحقق من نفعها �لأكيد ، ومطابقتها لأحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية �لغر�ء.

لذلك يوؤكد �ملوؤمتر �أن ثقتهم يف �أن �ل�صلوك �لذي تنتهجه �مل�صارف �لإ�صالمية، 

�لقت�صادي  �مل�����ص��ار  ي�صححا  ب���اأن  خليقان  ب��ه  تلتزم  �ل���ذي  �لتطبيق  وك��ذل��ك 

لالأمة �لإ�صالمية ، وما تفر�صه عليهم تعاليم دينهم �حلنيف ، وما ترتاح �إليه 

�صمائرهم وقلوبهم.

ولذلك ينا�صد �ملوؤمتر دول �لعامل �لإ�صالمي �أجمع �أن تبادر �إىل �إقامة م�صارفها 

على �أ�ص�ص وقو�عد �مل�صارف �لإ�صالمية، و�أن تقدم لهذه �مل�صارف كافة �مل�صاعد�ت 

�لتي متكنها من ت�صيي �أعمالها بي�صر، و�أن تبا�صر ن�صاطها مبا يدعم �قت�صاديات 

�لتجارية  �ملبادلت  �إمت��ام  من  ومبا ميكن  تكاملها،  �لإ�صالمي وحتقيق  �لعامل 

�خلارجية فيما بني تلك �لدول بطريقة مبا�صرة وبدون و�صاطة ، ومبا يطابق 

�أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية �لغر�ء.

كما يهيب �ملوؤمتر بامل�صلمني جميًعا يف �أرجاء �لعامل �أن ي�صاندو� هذه �مل�صارف؛ 

لتمكينها من حتقيق ر�صالتها �لقت�صادية �لإ�صالمية.

املوؤمتر الثاين للم�سرف الإ�سالمي :

)6 – 8 جمادى �لثانية 1403 ه� 21 – 1983/3/23م(.

جاء يف �لتو�صيات و�لفتاوى �لثالث �لأوىل للجنة �لعلماء ما يلي :

1- يوؤكد �ملوؤمتر �أن ما ي�صمى بالفائدة يف ��صطالح �لقت�صاديني �لغربيني ومن 

تابعهم هو من �لربا �ملحرم �صرًعا.

�إىل  �أوًل  �أمو�لهم  بتوجيه  �مل�صلمني  من  �لأم���و�ل  �أ�صحاب  �مل��وؤمت��ر  يو�صي   -2

�مل�����ص��ارف و�مل��وؤ���ص�����ص��ات و�ل�����ص��رك��ات �لإ���ص��الم��ي��ة د�خ���ل �ل��ب��الد �ل��ع��رب��ي��ة و�ل��ب��الد 

�لتي يح�صلون  �لفائدة  تكون  ذل��ك  يتم  �أن  و�إىل  �إىل خارجها،  ثم  �لإ�صالمية 

ب�صرفها يف م�صالح  و�لتخل�ص منها  ��صتيفاوؤها  وعليهم  ك�صًبا خبيًثا،  عليها 
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و�ملوؤ�ص�صات  �لبنوك  �لأم��و�ل يف  �إي��د�ع  �ل�صتمر�ر يف  ويعترب  �لعامة.  �مل�صلمني 

�لربوية مع �إمكان تفادي ذلك؛ عماًل حمرًما �صرًعا.

3- يو�صي �ملوؤمتر بت�صجيع �مل�صارف �لإ�صالمية �لقائمة ودعم �إن�صاء �ملزيد من 

هذه �مل�صارف لتعم منافعها على جميع �مل�صتويات.

املوؤمتر الثالث للم�سرف الإ�سالمي :

)9-11 �سفر 1406 – 1985/10/25( :

جاء يف فتاوى جلنة �لعلماء باملوؤمتر يف �لبندين )1 – 2( ما يلي :

�لربا  �صرع �هلل ودينه من حترمي  �أ�ص�ص  �لإ�صالمية على  �مل�صارف  �إقامة   – �أوًل 

و�لغرر و�جلهالة وغيها؛ �صرورة �صرعية، وم�صلحة من م�صالح �لأمة �جلوهرية.

�لتي توؤديها �مل�صارف �لإ�صالمية من تي�صي �لتجارة  – نظًر� للخدمات  ثانًيا 

�ل��دول��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة، وت�صهيل ����ص��ت��ب��د�ل �ل��ع��م��الت، وج��م��ع فائ�ص �لأم����و�ل من 

�لتنمية  جم��الت  �إىل  وتوجيهها  �مل�صروع،  �لوجه  على  و��صتثمارها  �مل�صلمني 

�لقت�صادية و�لجتماعية �لتي ل غنى للمجتمع �مل�صلم عنها ، تقرر �أن :

�إقامة �مل�صارف �لإ�صالمية – حيث يوجد جتمع للم�صلمني – فر�ص كفاية، �إذ� 

قام به �لبع�ص �صقط �لإثم عن �لباقني، و�إذ� مل يقم به �أحد فالكل �آثمون.

ويحرم �لتعامل مع �لبنوك �لربوية يف جميع �ملعامالت �ملحظورة �صرًعا.

ويتعني على �مل�صلم �لتعامل مع �مل�صارف �لإ�صالمية �إن �أمكن ذلك؛ توقًيا من 

�لوقوع يف �حلر�م �أو �لإعانة عليه.

جمل�س املجمع الفقهي لرابطة العامل الإ�سالمي:

ثالًثا – يحرم على كل م�صلم يتي�صر له �لتعامل مع م�صرف �إ�صالمي �أن يتعامل 

مع �مل�صارف �لربوية يف �لد�خل و�خل��ارج، �إذ ل عذر له يف �لتعامل معها بعد 

بالطيب،  ع��ن �خلبيث  ي�صتعي�ص  �أن  عليه  وي��ج��ب  �لإ���ص��الم��ي،  �ل��ب��دي��ل  وج���ود 

وي�صتغني باحلالل عن �حلر�م.

�مل�صارف  على  و�لقائمني  �لإ�صالمية  �لبالد  يف  �مل�صوؤولني  �ملجل�ص  يدعو  ر�بًعا- 

�لربوية فيها �إىل �ملبادرة �جلادة لتطهيها من رج�ص �لربا؛ ��صتجابة لند�ء ربهم 

َبا �إِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننَي} )�لبقرة 278( وبذلك  يف قوله �صبحانه : {َوَذُرو� َما َبِقَي ِمَن �لرِّ

ي�صهمون يف حترير جمتمعاتهم من �آثار �ل�صتعمار �لقانونية و�لقت�صادية.
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خام�ًصا – كل ما جاء عن طريق �لفو�ئد �لربوية هو مال حر�م �صرًعا، ل يجوز �أن 

ينتفع به �مل�صلم – مودع �ملال – لنف�صه �أو لأحد ممن يعوله يف �أي �صاأن �صوؤونه، 

وم�صت�صفيات  م��د�ر���ص  من  للم�صلمني،  �لعامة  �مل�صالح  يف  ي�صرف  �أن  ويجب 

وغيها، ولي�ص هذ� من باب �ل�صدقة ، و�إنا هو من باب �لتطهي من �حلر�م.

تو�سيات ندوة الربكة يف املدينة املنورة :

ج��اء يف �إح���دى ف��ت��اوى �ل��ن��دوة ج��و�ًب��ا على ���ص��وؤ�ل : ه��ل يجوز �أن يقوم �لبنك 

بالتعامل بالطريقتني �لربوية و�لالربوية – �إذ� كانت �ل�صلطات �حلكومية يف 

ومدى  �لالربوية  بالطريقة  �ل�صلطات  تقتنع  ذلك حتى  ��صرتطت  �لبلد  ذلك 

تطبيقها وفاعليتها؟

جاء يف �لفتوى ما يلي :

)�لتعامل �لربوي غي جائز �صرًعا، ويو�صي فقهاء �لندوة باأن تتعاون �لبنوك 

�لإ�صالمية يف �إن�صاء بنك �أو �أكرث خارج �لبالد �لإ�صالمية، و�أن تتعاون وتتعامل 

مع �أي بنك �إ�صالمي قائم فعاًل �أو يقوم يف �مل�صتقبل(: .

ا �جلهود �لتي قام بها �ل�صيخ �صالح عبد �هلل كامل يف  ويوؤكد فقهاء �لندوة �أي�صً

�إن�صاء �لبنك �لإ�صالمي يف �أوربا وحترجه من �أي تعامل ربوي.

وكانت �لهيئة �لتي �صدرت عنها تلك �لفتاوى مكونة من :

1- ف�صيلة �ل�صيخ عبد �حلميد �ل�صائح.

2- ف�صيلة �ل�صيخ �صديق �ل�صرير.

3- �لأ�صتاذ �لدكتور زكريا �لربي.

4- ف�صيلة �ل�صيخ ح�صن عبد �هلل �لأمني.

5- ف�صيلة �ل�صيخ عبد �هلل نا�صح علو�ن.

فتاوى املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية :

جاء يف �لفتوى رقم 413 من �لفتاوى �لإ�صالمية من د�ر �لإفتاء �مل�صرية �ملجلد 

�لثالث حول در�هم �لبنك ، هل هي حر�م �أم ل؟ وفيما يوؤخذ منها على �صبيل 

�لتجارة ، هل يعد ربا �أم ل؟ جاء ما يلي :

�أو حلها فيوؤخذ م��ن حا�صية �حلموي  �لبنك  )�أم���ا �جل���و�ب ع��ن حرمة در�ه���م 

على �لأ�صباه ، ون�ص عبارتها يف �لتمرتا�صي يف باب م�صائل متفرقة من كتاب 
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�لكر�هة مان�صه : »للرجل مال حالل �ختلطه مال من �لربا �أو �لر�صا �أو �لغلول 

�أو �ل�صحت �أو مال �لغ�صب �أو �ل�صرقة �أو �خليانة �أو مال يتيم ، ف�صار ماله كله 

�صبهة ، لي�ص لأحد �أن ي�صاركه �أو يبايعه �أو ي�صتقر�ص منه �أو يقبل هدية �أو ياأكل 

يف بيته. وكذ� �إذ� منع �صدقاته وزكاته وع�صره ، �صار ماله �صبهة ملا فيه �أخذه 

من مال �لفقي«.

وينبغي �أن ترى �لأ�صياء حالًل يف �أيدي �لنا�ص يف ظاهر �حلكم ، ما مل يتبني 

لك �صيء مما و�صفناه(. �نتهى.

و�أما �لأخذ من در�هم �لبنك على �صبيل �لتجارة بالفائ�ص كما هو �ملعتاد �لآن، 

فال �صك �أنه من باب �لربا �ملحرم �إجماًعا.

تقرير اللجنة الباك�ستانية :

وجاء يف �لف�صل �لأول من تقرير �للجنة �لباك�صتانية حتت عنو�ن »�لق�صايا 

و�مل�صاكل �لإ�صرت�تيجية« )جملة �مل�صلم �ملعا�صر �لعدد 28( :

لقد ح��رم �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي �ل��رب��ا ب�صكل و����ص��ح وم��وؤك��د، وث��م��ة �إج��م��اع ت��ام بني 

�ل��ف��ائ��دة بجميع  يعني  �ل��رب��ا  �أن  �لإ���ص��الم��ي على  �لفكرية يف  �مل��د�ر���ص  جميع 

�أنو�عها و�أ�صكالها، و�أن لغة �لآيات �لتي يطالب فيها �لنا�ص باجتناب �لفائدة 

وقوة �لتحذير �لذي يوجه لهوؤلء �لذين ل يلتزمون بالتعليم �لإلهي يف هذ� 

ل��روح  ا مت��اًم��ا  �ل��رب��ا يعد بغي�صً �أن نظام  �ل��ذه��ن  �أي �صك يف  ت��رتك  �ل�صدد، ل 

��ِذي  �لهَّ َيُقوُم  َكَما  �إِلهَّ  َيُقوُموَن  َل  َبا  �لرِّ ُكُلوَن 
ْ
َياأ ��ِذي��َن  {�لهَّ  : تعاىل  يقول  �لإ�صالم، 

 
ُ هَّ
َحلهَّ �هلل

َ
َبا َو�أ ا �ْلَبْيُع ِمْثُل �لرِّ َ ُهْم َقاُلو� �إِنهَّ نهَّ

َ
ْيَطاُن ِمَن �مْلَ�صِّ َذِلَك ِباأ ُطُه �ل�صهَّ َيَتَخبهَّ

 ِ
َرّ

ْمُرُه �إِىَل �هلل
َ
ِه َفاْنَتَهى َفَلُه َما �َصَلَف َو�أ َبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِّ َم �لرِّ �ْلَبْيَع َوَحرهَّ

َبا َوُيْرِبي   �لرِّ
ُ هَّ
َحُق �هلل اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن )275( مَيْ َحاُب �لنهَّ �صْ

َ
وَلِئَك �أ

ُ
َوَمْن َعاَد َفاأ

َدَقاِت} )�لبقرة : 275-276. وي�صتمر �ملو�صوع نف�صه من �لآيات 278- 279  �ل�صهَّ

من �ل�صورة نف�صها(.

َبا �إِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِننَي )278(   َوَذُرو� َما َبِقَي ِمَن �لرِّ
َ هَّ
ُقو� �هلل ِذيَن �آََمُنو� �تهَّ َها �لهَّ يُّ

َ
{ َيا �أ

ْمَو�ِلُكْم َل 
َ
ِ َوَر�ُصوِلِه َو�إِْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءو�ُص �أ

هَّ
َذُنو� ِبَحْرٍب ِمَن �هلل

ْ
َفاإِْن مَلْ َتْفَعُلو� َفاأ

َتْظِلُموَن َوَل ُتْظَلُموَن} )�لبقرة : 279-278(.

ِ َوَر�ُصوِلِه( يو�صح لنا متاًما �أن نظام 
هَّ

�إن �لتحذير �ل�صابق ذكره )ِبَحْرٍب ِمَن �هلل
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�قت�صادي  نظام  �إيجاد  من  بد  ول  �لإ�صالمية،  �ل�صريعة  مع  يتعار�ص  �لفائدة 

و�جتماعي خال من �لربا و�ل�صتغالل و�لت�صلط.

وبعد هذه �لقر�ر�ت هل ياأتي �أحد يقول: �أعيدو� �لنظر، وجارو� �لع�صر، وكونو� 

معتدلني، وعدلو� �لقر�ر�ت، وقولو� جمار�ة للع�صر �حلديث : �إن �لفائدة �لبنكية 

�إذ� كانت �لفائدة �لبنكية لي�صت من  �أك��رب،  لي�صت من �لربا �ملحرم �صرًعا؟ �هلل 

�لربا �ملحرم �صرًعا ، فما هو �لربا �ملحرم �صرًعا �إًذ� ؟

�ألي�ص بيع نقد بنقد بزيادة ، �صو�ء �أكان �آجاًل �أم عاجاًل ربا فالأمة �لإ�صالمية 

مدعوة - وباأكرث من �أي وقت �آخر - لت�صحيح �مل�صار من منهج ربوي �إىل منهج 

�إ�صالمي.

بيوع النقود بالأجل حمرمة

حيث ل يجوز بيع �لنقود باأجل حتى ولو �ختلفت �أجنا�صها، ول يجوز بزيادة 

�إذ� كانت من نف�ص �لنوع، وللربا قاعدة فيها جور وظلم على �لإن�صان تخد�ص 

كر�مته وتذل �لنا�ص بع�صهم لبع�ص ، و�إليك بع�ص م�صارها �لتي ظهرت يل :

1- �لوقوع فيما حرم �هلل تعاىل ، و�لتعر�ص ملحاربة �هلل �لقوي �لعزيز.

2- �أكل �أمو�ل �لنا�ص بالباطل.

3- زيادة �لتكلفة على �حلاجيات �لتي يحتاجها �لنا�ص مبقد�ر ما حتمل من 

فو�ئد ب�صيطة �أو مركبة.

4- تركيز �لرثوة عند فئة قليلة من �لنا�ص غي منتجة تعي�ص على كدح �لآخرين.

5- عند عجز �ملدين عن �لوفاء يرت�كم عليه �لدين بزيادة �لفائدة ، مما يزيد 

بالزيادة  �لفائدة  ت�صتمر  �أو  �إفال�صه  فاإما يعلن   ، من عجزه حتى يثقل كاهله 

حتى يركع ويبيع كل ما عنده لي�صدد دينه وفو�ئده.

6- �حل��ق��د و�ل��ك��ر�ه��ي��ة و�حل�����ص��د ب��ني ط��ب��ق��ات �ل��ن��ا���ص ، مم��ا ي����وؤدي �إىل �لفنت 

و�حلروب.

7- ت�صلط �لفئة �لد�ئنة على �ملدينني ، وت�صيي �ل�صيا�صة �لتي يفر�صونها على 

جمتمعاتهم مبا يتم�صى مع م�صاحلهم حتى ولو ت�صرر �ملجتمع.

8- عند عجز �ملدينني عن �لوفاء للفئة �لد�ئنة تعجز هذه �لفئة عن ت�صليم 

�لود�ئع لأ�صحابها عند حلولها ، وبالتايل يعترب �جلميع يف حالة �إفال�ص.
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و�ل��وح��دة  ثمنية،  وق���وة  �عتبارية  ق��وة  بها  ل��الأث��م��ان  قيا�صية  وح���دة  �لنقود   -9

�لقيا�صية ثابتة عندما تقا�ص مع ذ�تها ت�صاوي ذ�تها متاًما ، كالوحدة �لقيا�صية 

و�لكيلو   ، م���رًت�  ي�صاوي  ف��امل��رت  ل����الأوز�ن،  �لقيا�صية  وك��ال��وح��دة   ، �مل��رت  �لطولية 

ي�صاوي كيلو ، وكذلك �لدينار ي�صاوي ديناًر�، و�إذ� قلنا غي ذلك �ختلت �لقو�عد 

للوحد�ت ، �لقيا�صية ويح�صل �لرتباك �لعظيم.

على �أن �هلل �صبحانه وتعاىل عندما حرم �لربا �أحل �لبيع و�أبو�ًبا �أخرى كثية ، 

منها �لقر��ص و�ل�صر�كة و�لإجارة و�لوكالة ، فانظر �إىل �لفرق بني عملية �لربا 

وعملية �لبيع.

فتماًما كما حرم �هلل �لزنا �أحل �لزو�ج، فالربا ظلم �قت�صادي وفو�صى �قت�صادية، 

و�لزنا ظلم �جتماعي وفو�صى يف �لأن�صاب و�لأعر��ص.

فعملية �لربا: طرفان يتعاقد�ن على تبادل �صنف مماثل لنف�ص �ل�صنف بزيادة، 

�أو عملة بعملة من جن�صها  ب��زي��ادة،  �أو ف�صة بف�صة  ب��زي��ادة،  مثل ذه��ب بذهب 

�أو �آجال باآجل،  �أو عاجال باآجل  بزيادة ، �صو�ء كان هذ� �لتبادل عاجاًل بعاجل 

فما �لذي فعله �لطرفان؟

�جلو�ب : عمل �لطرفان ت�صخًما يف �لأثمان لل�صنف �ملتعاقد عليه بدون مربر ، 

فكلما تكررت �لعملية تكرر �لت�صخم لذ�ت �ل�صنف ، وهو مل يطر�أ عليه تغيي.

وهذ� �لت�صخم بالتايل من يعاين منه؟

�جل��و�ب : �مل�صتهلك هو �لذي يعاين من هذ� �لت�صخم، و�مل�صتهلك غالًبا من 

�أ�صحاب �لدخل �ملتو�صط �أو �ملحدود.

وحرم �هلل �صبحانه وتعاىل هذ� �لتعامل بني �لنا�ص حتى ل تكون �لأمو�ل دولة 

بني �لأغنياء بدون وجه حق وبدون م�صوغ �أو �أي مربر، هذ� فهم متو��صع ح�صبما 

ظهر يل يف �لربا، ناهيك عن بقية �ملحذور�ت �ملرتتبة على ��صتمر�ر �لتعامل 

بالربا من �أمر��ص �جتماعية و�أخالقية و�صيا�صية حتى �لأمر��ص �لبدنية ، وما 

�لفنت و�حلروب بني �لنا�ص و�لتباغ�ص و�لتطاحن �إل نتيجة للربا.

�ل��رب��ا ول  �أن��ه��م يعانون م��ن  و�ل��ع��امل �لآن يعاين م��ن ه��ذ�، و�لعجيب �لعجيب 

�ل��ذي ق�صت عليه �خلمر ول يريد �لفكاك  ، كاملخمور  يريدون �خلال�ص منه 

�لديون  �لنامية  �لبالد  ر�ج��ع��ون. خ��ربوين: متى ت�صدد  �إليه  و�إن��ا  �إن��ا هلل  منها، 

�لتي عليها بعد �أن تر�كمت عليها �لفو�ئد؟ ثم خربوين: هل ت�صتطيع �مل�صارف 
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�لعاملية �أن تقف على �أرجلها �إذ� �صحب �أ�صحاب �لود�ئع ود�ئعهم منها ، �أم �أنها 

�حلرب �ملنتظرة ويكون �صببها �لربا؟

املعامالت البديلة :

عندما �أغلق �لإ�صالم �أبو�ب �لربا �أتى بالبد�ئل �مل�صروعة ومنها :

البيع :

�أما �لبيع فهو معاملة بني طرفني على �صنفني خمتلفني، �إما نقد مقابل عني، 

�أو عينًا مقابل �صنف �آخر.

ط��رف حمتاج  ط��رف��ني،  ب��ني  �ملعاملة  ه��ذه  �لنقد، مت��ت  مقابل  �ملباعة  فالعني 

للعني �ملباعة وطرف حمتاج للنقد، هذ� �أخذ �لعني و�نتفع بها �نتفاًعا مبا�صًر�، 

و�لآخر �أخذ �لنقد ور�جت �صلعته وحتركت ونت جتارته �أو �صناعته �أو �أي نوع 

من �أنو�ع �ل�صتثمار ، وبذلك ح�صل �مل�صتهلك على ب�صاعته ب�صعرها �ملجرد من 

�لت�صخم ، و�صاحب �ل�صلعة �ملباعة �أو �مل�صتثمر ��صتطاع �أن ينمي عمله. ومعنى 

هذ� ت�صغيل �ليد �لعاملة، و�لق�صاء �لبطالة ق�صاء على �لأمر��ص �صالفة �لذكر.

ثم �نظر عندما تنمو �لتجارة، �أوجب �هلل تعاىل فيها �لزكاة، كما �أوجب �لزكاة 

�لنقود  �لتجارة تعترب بحكم  ؛ لأن عرو�ص  �مل�صتغالت  ريع  �لنقود وعلى  على 

��صتثماًر� طويل  فلكونها  �مل�صتغالت  �أما  و�لربح(،  �ملال  )ر�أ���ص  فيزكى  �ل�صائلة، 

�لأجل ��صتفادت وت�صتفيد منه �ليد �لعاملة، فاإن �لزكاة فيها قا�صرة على �لريع 

دون �أ�صولها.

نظام القرا�س ) امل�ساربة ( :

�أحله �لإ�صالم وهو ��صرت�ك �ملال مع �لعمل ح�صب �صروط معينة مقبولة لدى 

�ملتعاقدين : �صاحب �ملال ياأخذ ن�صيبه من �لربح، و�صاحب �لعمل ياأخذ ن�صيبه 

من �لربح ح�صب �لتفاق، �إذ� – ل �صمح �هلل – ح�صلت خ�صارة ل يتحمل �لعامل 

ر �لعامل �أو �أهمل �أو  �أي خ�صارة، ويرجع ما بقي من �ملال ل�صاحبه ، �إل �إذ� ق�صرّ

ت�صبب للخ�صارة، فهذه لها حكمها.
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نظام ال�سراكة :

بني طريف �ملال و�لإد�رة �أو يف �ملال فقط، ويد�ر �لعمل ح�صب مقت�صى �ل�صريعة، 

وتق�صيم �لأرباح و�خل�صائر بينهما ح�صب �لتفاق.

الإجارة :

�لعني �ملوؤجرة ينتفع بها �مل�صتاأجر مقابل مبلغ من �ملال يدفعه ح�صب �لتفاق ، 

كاإيجار �لعمار�ت و�لآلت و�ل�صيار�ت و�لبو�خر و�لطائر�ت ، فاملنافع متبادلة بني 

�ملتعاقدين ، و�ملدر�ص و�لطبيب و�ملهند�ص و�ملوظف يجوز �أن يعمل هوؤلء باأجر 

متفق عليه ، وكلها خدمات ملمو�صة.

الوكالة :

عمل يقوم به �أح��د �لأط��ر�ف لالآخر مقابل مبلغ من �مل��ال متفق عليه، وهذ� 

جائز كاملحامي و�ملهند�ص �مل�صرف. وجتوز �لوكالة يف كثي من �لأعمال كاملتاجرة 

��صتثماري  �أي عمل م�صروع  �أو  و�ل��زر�ع��ة،  �ل�صناعة  ووكيل يف  �لعقار�ت  ووكيل 

يجوز �لتوكيل فيه.

�نظر �أيها �مل�صلم يف هذه �لأعمال �مل�صروعة جتدها ذ�ت فائدة للجميع ، دون �أن 

تطغى فائدة فئة معينة على فئة �أخرى ، وفيها �لعدل ويف ذلك �ملحافظة على 

كر�مة �لإن�صان �لتي يعتربها �لإ�صالم يف �ملرتبة �لأوىل يف �ملنهج �لإ�صالميَ{وَلَقْد 

ْمَنا َبِني �آََدَم} )�لإ�صر�ء:70( وكتب �لفقه �لإ�صالمي تزهو بالتف�صيالت �لكافية  َكرهَّ

ملا تقدم ، وما عليك �إل �أن تطالعها وتفقهها.

غ��يه��ا من  �أو معرفة  �أو جهلها،  �حل��ق��ائ��ق  ه��ذه  ع��ن معرفة  �لنظر  بغ�ص  ث��م 

�ل��ذي  ت��ع��اىل  �هلل  بتطبيق منهج  �إ���ص��الم��ي��ة مطالبون  ك��اأم��ة  �حل��ق��ائ��ق، فنحن 

فر�صه و�أر�صل به نبيه حممًد� �صلى �هلل عليه و�صلم تطبيًقا كاماًل يف �لعباد�ت 

و�ملعامالت و�ل�صلوك و�لأخالقيات، فمتى يتحقق ذلك؟ ونقلع عن �تباع منهج 

�لهوى و�ل�صيطان ، فاإما �لرجوع �إىل �هلل تعاىل و�إل فال�صتعد�د لتلقي �لكو�رث، 

كارثة تلو �لأخرى.

ف��الأم��ة �لإ���ص��الم��ي��ة م��دع��وة يف ه��ذه �لأي����ام وب�صرعة لإع����ادة �لنظر يف �ملنهج 

�مل�صتورد وتغييه باللتز�م مبنهج �هلل تعاىل، ولو عزمت على ذلك فلي�ص هناك 

قوة على وجه �لأر�ص جتربها على غي ذلك ، و�هلل نا�صرها وموؤيدها ، وبذلك 
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يكون فتح ب��اب خي ل��الأمم �لأخ��رى �ملحتارة لتباع منهج �هلل تعاىل ، ويكون 

بذلك خال�صها من �صرور �لدنيا و�حل�صول على �حلياة �ل�صعيدة يف �آخرتها، 

�أما �إذ� عزفت �لأمة �لإ�صالمية عن تطبيق منهج �هلل تعاىل يف جميع �أمورها، 

فبذلك تكون �نتفت �حلكمة من وجودها يف هذ� �لكون ، حيث قال تعاىل :َ{َما 

نهَّ َو�ْلإِْن�َص �إِلهَّ ِلَيْعُبُدوِن} )�لذ�ريا: 56( ، ومفهوم �لعبادة �صامل لكل  َخَلْقُت �جْلِ

ْمَثاَلُكْم} 
َ
ُكْم ُثمهَّ َل َيُكوُنو� �أ ْو� َي�ْصَتْبِدْل َقْوًما َغْيَ ما يحبه �هلل وير�صاه. {َو�إِْن َتَتَولهَّ

)حممد: 38 (.

و�هلل �مل�صتعان وهو ويل �لتوفيق.
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»التاأمني يف �سوء ال�سريعة الإ�سالمية« )1(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته... وبعد،،،

�أو حظره منذ �أكرث من  �إج��ازة �لتاأمني من �لناحية �ل�صرعية،  ثار �ل�صوؤ�ل عن 

قرن من �لزمان عندما عرفت �لبالد �لإ�صالمية هذ� �لنوع من �ملوؤ�ص�صات �ملالية 

يف �صورة فروع وتوكيالت لل�صركات �لأجنبية.

ولعل يف ��صتمر�ر هذ� �لت�صاول �إىل يومنا هذ� �لدليل �لذي ما بعده دليل على 

�لتي  �لطريقة  �إىل  �لإ�صالمي ل يطمئن متامًا  �ملجتمع  �لعام يف  �ل�صمي  �أن 

ميار�ص بها هذ� �للون من �ألو�ن �لن�صاط �لقت�صادي، �إن قبوًل �أو رف�صًا، فالقول 

مبنع �لتاأمني بكل �صوره �أو باإباحته على �لإطالق بعيد عن �حلق يف �حلالتني 

�لعلماء ويعمل على بثها يف عقول  ياأخذ بها من  �ل��ر�أي من  ولكل ناحية يف 

�لنا�ص ولعل ذلك يرجع يف حقيقة �لأمر من جهة �إىل جناح �صركات �لتاأمني 

من خالل �أجهزتها لت�صويقه بلغة �لدهاء و�حليلة يف �لتغلغل �إىل �أبعد �أعماق 

�حلياة �لقت�صادية �جلارية ب�صورة يكاد ي�صتحيل على �ملرء �أن يتخيل معها ما 

�صوف يكون عليه �حلال يف غياب وثيقة �لتاأمني.

بل �أن �لأمر قد تف�صى للدرجة �لتي ي�صبح �لتاأمني معها �إلز�مًا بقانون كما يف 

تاأمني �ل�صيارة �أو تاأمني �ملقاولت �أو �صبه �إلز�مي كما يف �لعتماد�ت �مل�صتندية، 

و�أحيانًا �أخرى تقوم به �لدولة بنف�صها كما يف �لتاأمينات �لجتماعية.

�لنف�ص �مل�صلمة على فطرتها �لتي  ت��ز�ل  ومع ذلك ورغ��م كل هذ� �لنت�صار ل 

فطرت عليها.

من جهة �أخرى يالحظ �أن �أعمال �لتاأمني على �لرغم مما طر�أ عليها من تقنني 

و�إ�صر�ف من �لدولة �أو �أجهزتها �إل �أنها لز�لت حتتفظ بكل �صماتها �لأ�صلية 

�ل��غ��رب��ي��ة و�ل��ب��ع��ي��دة ك��ل �ل��ب��ع��د ع��ن �لأع�����ر�ف �ل�����ص��ائ��دة يف �حل��ي��اة �لقت�صادية 

�لإ�صالمية. ومرد ذلك �إىل �أن �لتاأمني يف �ملجتمع �لإ�صالمي ب�صورته �لر�هنة 

�إنا ميار�ص من قبيل �ملحاكاة ملا يحدث يف �ملجتمعات غي �مل�صلمة �لتي ن�صاأ 

فيها، �صاأن ذلك �صاأن جميع �لتقنيات �مل�صتوردة �لتي مل يكن للعقل �لإ�صالمي 

(1)  حما�شرة األقيت على مدرج جامعة الكويت بتاريخ20 / 2 / 1980   .
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تعرف  مل  لذلك  ونتيجة  تطويرها  يف  �لإ���ص��ه��ام  �أو  �أناطها  �كت�صاف  يف  دوره 

�حلياة �لقت�صادية �لإ�صالمية قدميًا هذه �ل�صناعة ومن ثم مل يتوفر �حلكم 

لها �أو عليها.

ومما ز�د �لطني بلة �أن غياب �لطرح �لو��صح لأ�ص�ص هذه �ل�صناعة وتف�صيالتها 

�لفنية جعل �لأمر يختلط على �لعلماء �ملعا�صرين، ما بني جميز ومانع �إل �أن 

�أكرث من �أجاز �لتاأمني �لتجاري �إنا ذهب �إىل �أن �صالمة عقد �لتاأمني تقوم على 

�صرعية �لفكرة �لتي يقوم عليها، على �لرغم من �بتعاد �لفكرة عن �لتطبيق 

بعد �مل�صرقني.

�إن �لتاأمني كفكرة �أو فل�صفة تدعو �إىل ��صرت�ك �جلماعة يف حتمل ما قد يحل 

�أن يتم حتقيقها من خالل  بالفرد منها من خ�صارة، ل غبار عليها ب�صريطة 

�إطار �صرعي تتم يف نطاقه كافة �لإجر�ء�ت �ل�صرورية.

ونتيجة لذلك جند �أن �لر�أي قد �جتمع على �أن �لتبادليات و�لتعاونية �أ�صكال 

وقفة  منا  ت�صتحق  �لنقطة  ه��ذه  ول��ع��ل  �لتاأميني،  �لن�صاط  ملمار�صة  مقبولة 

ق�صية ن�صي من خاللها �إىل �صمات �ملجتمع �مل�صلم �لذي يتكاتف �أفر�ده عند 

�ملجتمعات  �أن  بينما جند  �ل��ق��ر�آن،  �أخ��الق  عليه من  تربى  ما  بفعل  �ل�صد�ئد 

�ملو�قف بتوجيهات نابعة من ح�صارتها  �إىل مو�جهة مثل هذه  �لغربية تتجه 

�ملادية بغية حتقيق �لربح دون �أن يرد على �خلاطر وقتئذ �أية قناعات �أخالقية 

�ل�صاد�ص  �لقرن  يف  �لتاأمني  ن�صاأ  �لغرب  يف  �لقت�صادية  �حلياة  لُعقد  ونتيجة 

ع�صر كنظام بتعوي�ص �خل�صارة تقوم به �صركات جتارية بحتة ت�صتهدف �لربح 

�إن  �إذ  �مل�صلمة،  �ملجتمعات  �إليه يف  يدعو  ما  ثمة  يكن  بينما مل  و�أخ���يً�،  �أوًل 

�قت�صادها مل يكن وقتئذ قد بلغ ذلك �لقدر من �لتعقيد، هذ� من جهة ومن 

جهة �أخرى فاإن �أحكام �ل�صريعة �ل�صمحاء متنع �أفر�د �ملجتمع �لإ�صالمي من 

��صتغالل مثل هذه �ملو�قف لتحقيق �لأرباح.

ولعله من هذ� �ملنطلق �كت�صب عقد �لتاأمني �لتجاري �صفة كعقد معاو�صة بني 

طرفني م�صتقلني متامًا من بع�صها �لبع�ص تختلف غاية كل منهما �لنهائية 

كما يختلف مق�صده.

وكاأي عقد من عقود �ملعار�صة يجب �أل يكتنفه �لغرر �أو �جلهالة �أو �ملقامرة �أو �لربا 

بنوعيه وهي كلها �أمور ل ميكن �لقول باأن عقد �لتاأمني �لتجاري يخلو منها.
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وقد حاول بع�ص �لعلماء �ملحدثني �لرد على هذه �ل�صبهات باجتهاد�ت كثية 

ن�صوق منها على �صبيل �ملثال �لر�أي �لذي يقول باأن �لغرر يف عقد �لتاأمني غي 

قائم و�حتماله معدوم فاملعاو�صة )1( هي بني �لق�صط �لذي يدفعه �مل�صتاأمن 

�لنظر عن حتقيق  �لعقد ب�صرف  �ل��ذي يح�صل عليه مبجرد توقيع  و�لأم���ان 

�خلطر �مل��وؤم��ن منه �أو ع��دم حتققه، و�إن���ه مل��ا ك��ان م��ن �جل��ائ��ز �صرعًا ب��ذل �مل��ال 

�ل��ذي  �ل��ت��اأم��ني  �إىل عقد  �لنظر  ف��اإن��ه ميكن  �لأم����ان  يف �صبيل �حل�����ص��ول على 

ت�صدره �صركة �لتاأمني كعقد �لإجارة للحر��صة - وهو من �لعقود �ملجازة �صرعًا 

- فامل�صتاأجر يبذل �لأجرة مقابل ح�صوله على �لأمان و�مل�صتاأمن يبذل �لق�صط 

�لعقد  بالالئمة على جت��اوز  ذل��ك ينحى  و�ل��رد على  �لغاية نف�صها.  �صبيل  يف 

�حلايل ب�صروطه ون�صو�صه �إىل �حلكم على فر�صيات ل وجود لها.

و�لعو�ص �لذي تلتزم باأد�ئه �صركة �لتاأمني هو �لتعهد بدفع قيمة �خل�صارة �لتي 

قد تقع بحد �أق�صى �ملبلغ �ملوؤمن به، ومن و�قع هذ� �لتعهد جند �أنه ل �مل�صتاأمن 

ول �ملوؤمن يدري عنه عند توقيع �لعقد، كم �صوف يدفع �أو يقب�ص، وقد يدفع 

�مل�صتاأمن عدة �أق�صاط متتالية دون �أن يقع �خلطر �ملوجب للتعوي�ص، هذ� من 

جهة �مل�صتاأمن �أما �ملوؤمن فهو بدوره ل يدري كم �صوف يدفع لهذ� �مل�صتاأمن يف 

حد نف�صه ومتى.

هل بعد ذلك ميكننا �أن ن�صف �لغرر هنا باأنه معدوم؟

�أج����رً� مقابل  �ل���ذي يتقا�صى  ب���دور �حل��ار���ص  �ل��ت��اأم��ني  �أم���ا ع��ن ت�صوير �صركة 

�حلر��صة فهو �أي�صًا ت�صوير مردود عليه باأن �حلار�ص �إذ� قام بعمله دون تق�صي 

��صتحق �أجره كاماًل حتى لو هلك �ملال �لذي يحر�صه، ول يقع عليه �للتز�م 

بتعوي�ص ما قد هلك، وعلى ذلك ل تلتزم �صركة �لتاأمني بتعوي�ص �خل�صائر 

�لتي حتل بامل�صتاأمن ما د�م وقوع �خلطر �ملوؤمن منه ل يرجع �إىل تق�صي منها، 

�إنها قد قامت بعملها على خي وج��ه حيث قدمت �لأم��ان للم�صتاأمن فور  �إذ 

�أن  توقيع �لعقد ومن ثم فهي ت�صتحق �لق�صط ول تلزم بالتعوي�ص. وبديهي 

هذ� �لر�أي ل ي�صنده و�قع �أو منطق مقبول، هذ� ف�صاًل عن �أن �لإن�صان يف حد 

ذ�ته حالة نف�صية ولي�ص عماًل �أو ماًل ميكن �لنظر �إليه كعو�ص مقابل �لق�صط 

�لذي يدفعه �مل�صتاأمن وقد يتوفر �لأمان يف غياب عقد �لتاأمني �أو ل يتوفر مع 

قيام �لعقد، فهل يعني ذلك �أل يتوجب على �مل�صتاأمن دفع �لق�صط!!.

ب�صورته  �لتاأمني  �إج���ازة عقد  �صبيل  �صيقت يف  �لتي  �لج��ت��ه��اد�ت  ه��ي  وك��ث��ية 

1- لحظ الإقرار بها.
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�لر�هنة، �لتي تلجاأ �إىل جتاوز �لعقد �لقائم و�صروطه وما �نتهت �إليه نية �أطر�فه 

�لتاأمني  �إىل �حلكم على ت�صور�ت وفر�صيات ل وج��ود لها: مثل ت�صوير عقد 

�أو  �لتاأمني مثل دور �لو�صيط  �أن دور �صركة  �أو  �إىل �تفاق تعاوين  باأنه �ن�صمام 

�لوكيل... �لخ، ول يت�صع �لوقت لعر�ص هذه �لآر�ء و�لرد عليها.

�ل��ر�أي يف ن�صاط �صركات �لتاأمني  �أن��ه بقدر ما تباين  �أخ��ية وهي  تبقى نقطة 

�أو  �ل��ت��ع��اون  �أو  �ل��ت��ب��اديل  �ل��ت��اأم��ني  �أن هيئات  م��ا �جتمع على  ب��ق��در  �ل��ت��ج��اري 

�ملوؤ�ص�صات �لتاأمينية �لتي تديرها �لدولة �أو �أحد �أجهزتها جائزة �صرعًا ول غبار 

عليها.

وعقد �لتاأمني �لذي ت�صوره هيئة �لتاأمني �لتباديل و�إن ت�صابه يف ظاهر �لأمر 

مع �لعقد �لذي ت�صوره �صركات �لتاأمني �لتجارية �إل �أنه يف �حلقيقة  ي�صتند 

تربع  عقد  و�لعقد  و�ح��د  كيان  و�مل�صتاأمن  فاملوؤمن  متامًا،  خمتلفة  �أ�ص�ص  �إىل 

حم�ص، وعقد �لتربع ل يبطله �لغرر و�إن �صابه، ول يكمن فيه �لربا �أو �ملقامرة، 

فاملتربع يعطي ويجب �أل ينتظر �لعو�ص و�إن حق له �أن ياأخذ من �ملال �لذي 

تربع به �إذ� ما توفرت فيه �ل�صروط �لتي علق عليها �ل�صتفادة من �ملال �ملتربع 

به فالذي يتربع لطالب �لعلم يجوز له �ل�صتفادة من هذ� �ملال �إذ� ما �أ�صبح 

من طالب �لعلم، و�لذي يتربع ملنكوبي �حلر�ئق �لتي قد تقع يحق له �أن ياأخذ 

من هذ� �ملال عندما يتعر�ص حلريق وهكذ�.

تعوي�ص  ب��الإ���ص��ه��ام يف  �جلماعة  ق��ي��ام  �إل يف  يتحقق  ل  كفكرة  �ل��ت��اأم��ني  ولأن 

�خل�صارة �لتي حتل بفرد منها، فاإن �لن�صمام �إىل �جلماعة يف هيئات �لتاأمني 

�لتباديل يتم باإجر�ء�ت �إيجابية مثل ��صتيفاء طلب �لع�صوية و�حل�صول على 

�ل�صركات  قر�صًا يف  ذل��ك  يقرت�ص  بينما  �ل��خ،  نظام �جلمعية..  معلومات عن 

�لتجارية.

�لأق�صاط  �أن  على  �صر�حة  ين�ص  �أن  يجب  للجمعية  �لأ�صا�صي  �لنظام  �أن  �إل 

�مل�صتوفاة من �أع�صائها هي مبثابة تربعات �صاأنها �صاأن �أد�ء �لتعوي�صات حتى 

و�إن كانت جميعها حم�صوبة �لقدر، يعتمد ح�صابها على تقنيات �لعلم �حلديث.

بقيام  �آث��اره��ا  ت��وؤت��ي  �لإ�صالمية  �لقت�صادية  �ل�صحوة  ب���د�أت  فقد  و�حل��م��د هلل 

�قت�صادي  لنظام  �لأ�صا�صي  �لهيكل  بناء  وتوليها  وتعددها  �لإ�صالمية  �لبنوك 

يلتزم بالأحكام �ل�صرعية ويعمل يف هديها.

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،
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الأزمة القت�سادية )1(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وبه وحده اأ�ستعني

�أر�صل ر�صوله حممدً� �لأم��ني بالهدى  �حلمد هلل رب �لعاملني، �حلمد هلل �لذي 

ودين �حلق ليظهره على �لدين كله ولو كره �مل�صركون، ثم �ل�صالة و�ل�صالم على 

عبد�هلل ور�صوله حممد وعلى �آلة �لطيبني �لطاهرين و�صحابته �لكر�م �لربرة 

�لأوفياء و�لتابعني لهم ومن �صار على هديهم و�قتفى �أثرهم �إىل يوم �لدين.

�أيها �لأخوة �لكر�م �صباب �خلليج �لعربي �مل�صلم:

�أنتم جزء من �لأمة �لعربية و�لأمة �لعربية جزء من �لأمة �لإ�صالمية و�ل�صباب 

هم �لعمود �لفقري لالأمم وم�صتقبلها، فاإن �صلح �ل�صباب و��صتقام ��صتقامت 

�لأمة وبالعك�ص يحل بالأمة �لدمار �إن �نحرف �صبابها وف�صد ل �صمح �هلل.

و�أود �أن �أنبه هنا �أن �صباب �لأمة �لعربية عليهم م�صئوليات مكثفة جتاه دينهم 

و�أمتهم، عليهم �أن يفقهو� �لإ�صالم ن�صًا وروح��ًا و�أن يلتزمو� به �لتز�مًا كامال 

ويكونو� ناذج مثالية كما كان عليه �صباب �ل�صلف �ل�صالح. ثم بعد هذ� عليهم 

�إىل �هلل باحلكمة و�ملوعظة �حل�صنة و�ملجادلة  تبليغ �لر�صالة للنا�ص و�لدعوة 

بالتي هي �أح�صن.

ُلوَن( »�صورة �لزخرف - 
َ
َوِل��َق��ْوِم��َك َو���َص��ْوَف ُت�ْصاأ َل��َك  َل��ِذْك��ٌر  ���ُه  ق��ال �هلل تعاىل )َو�إِنهَّ

�َصَنِة َوَجاِدْلُهْم  ْكَمِة َو�مْلَْوِعَظِة �حْلَ َك ِباحْلِ �لآية44«. وقال تعاىل: )�ْدُع �إِىَل �َصِبيِل َرِبرّ

ْح�َصُن(، »�صورة �لنحل - �لآية 125«.
َ
ِتي ِهَي �أ ِباَلرّ

ثم هناك �لهدي �لرباين، متمثاًل يف �لأو�مر �لتعبدية و�لأخالقية و�لجتماعية 

و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية �لتي جتب �لإحاطة بها جميعًا و�للتز�م بها ح�صب 

مقت�صى �ل�صريعة �لإ�صالمية.

و�أود �أن �أ�صي هنا �إىل �صرورة �لرتكيز على �لناحية �لأخالقية و�لآد�ب و�لتوجيه 

�آية بهذ� �ملعنى ملا لها من خطورة و�أثر  �أتى باأكرث من مائتي  فالقر�آن �لكرمي 

على �ملجتمع، حيث �إن �لأمم بال �أخالق ل ت�صتطيع �حلياة ب�صعادة. �رجعو� �إىل 

�لآيات �لقر�آنية بهذ� �ملعنى و�قر�أوها ومت�صكو� بها حتى تكونو� كما يريد �هلل 

ور�صوله لكم �أن تكونو�.

1- حما�شرة األقيت يف امللتقى الرتبوي الأول ل�شباب اخلليج العربي الذي نظمته جمعية الإ�شالح الجتماعي بتاريخ 1982/8/29م.
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قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم، »�إنا بعثت لأمتم مكارم �لأخالق« )1(.

�إ�صالمنا  م��ن  ي��ك��ون منطلقنا  �أن  ي��ج��ب  ن��ق��ول��ه  ق���ول  �أو  نعمله  ع��م��ل  �أي  ف��ف��ي 

وعقيدتنا و�صريعتنا �لغر�ء و�أن نقول قلياًل ونعمل كثيً� و�أن ل نكون من �لذين 

ِذيَن �آَمُنو� مِلَ َتُقوُلوَن َما ل َتْفَعُلوَن  َها �لهَّ يُّ
َ
ينطبق عليهم قول �هلل تعاىل: {َيا �أ

ن َتُقوُلو� َما ل َتْفَعُلوَن} �إنا نرجو �أن نكون من �لذين قال 
َ
ِ �أ

هَّ
َكرُبَ َمْقًتا ِعنَد �هلل

ُبْنَياٌن  ُهم  نهَّ
َ
َكاأ ا  فًّ �صَ �َصِبيِلِه  يِف  ُيَقاِتُلوَن  ِذيَن  �لهَّ ُيِحبُّ   

َ هَّ
�هلل {�إِنهَّ  فيهم  تعاىل  �هلل 

و�ٌص} »�صورة �ل�صف - �لآيات من 2 �إىل 4«. ْر�صُ مهَّ

بعد هذه �ملقدمة ويف هذ� �للقاء �أود �أل يفوتني �ملرور معكم على ما يجري فوق 

م�صرح �لأمة �لإ�صالمية �لتي يفوق عددها �لألف مليون ن�صمة، ت�صكل قوة ب�صرية 

هائلة وموقعها �جلغر�يف �ملتميز مع ما متلكه من مو�رد طبيعية. وفوق هذ� كله 

لديهم �لقوة �لروحية، �أمة متلك كل هذه �ملقومات وحالها كما ترون فرقة ونز�عًا 

وحبله  تعاىل  �هلل  �بتعدت عن  لأنها  �جل��و�ب  ذل��ك؟  فلماذ�  و�صياعًا...  و�صعفًا 

و�رتبطت بحبال �ل�صرق و�لغرب فرت�ها تعي�ص منقادة يف �أزمات خانقة قاتلة.

ونتناول هنا �حلديث عن �إحدى هذه �لأزمات وهي �لأزمة �لقت�صادية:

وهنالك  �ل�صدة،  تعني  و�لأزم���ة  ب�صدة،  �لأ�صنان  بكامل  �لع�ص  لغويًا،  ف��الأزم��ة 

�لنمو  تر�جع  �لقت�صادية، حيث تطلق على  لالأزمة  �صائدة  تعريفات ع�صرية 

�لقت�صادي �أو �ختالل �ملو�زنات �أو �لت�صخم �لنقدي وتف�صي �لبطالة وغي ذلك 

من جو�نب �ختالل �ملعايي �لقت�صادية عن �أهد�فها �ملن�صودة.

�لقت�صادية  �مل�صكلة  حقيقة  ع��ن  تعرب  ل  �ل�صائدة  �ل�صطالحات  ه��ذه  ولكن 

�إذ تتناول  �إن �لتعريفات �ل�صائدة قا�صرة،  يف �لإط��ار �لذي نطرحه هنا، حيث 

م�صاكل ونتائج جانبية ول تتناول جوهر �مل�صكلة.

�أما يف �ملفهوم �لإ�صالمي، فاإننا نق�صد من �مل�صكلة �لقت�صادية �أن هناك نهجًا 

�لذي  �ل��رب��اين  �لطريق  هو  �لنهج  وه��ذ�  �لب�صرية،  عنه  �نحرفت  �صويًا  ونظامًا 

�ختطه �هلل لعباده، و�صخر لهم خي�ت �لأر�ص و��صتخلفهم فيها، وبني لهم كيفية 

�لنف�صية  بالطماأنينة  وي�صعدو�  �مل��ادي  بالكتفاء  ليفوزو�  �لنعم  هذه  ��صتغالل 

و�لأم��ان و�خلال�ص �لروحي. و�أود �أن �أورد هنا �لآيات �لقر�آنية �لتي نزلت بهذ� 

�ل�صدد و�لأحاديث �لنبوية �ل�صريفة. لأن �لقر�ن هو د�صتورنا و�صنة �لنبي �صلى 

�هلل عليه و�صلم طريقنا فنعم �لد�صتور د�صتورنا ونعم �لطريق طريقنا.

1- رواه مالك يف املوطاأ 297:4، كتاب اجلامع (باب ما جاء يف ح�شن اخللق) احلديث (1742) بلفظ »اإمنا بعثت لأمت ح�شن الأخالق«، ورواه اأحمد يف امل�شند 

بلفظ:»اإمنا بعثت لأمت �شالح الأخالق«، الفتح الرباين 75:19، ونقل الزرقاين عن ابن عبدالرب ما ن�شه: هو حديث مدين �شحيح مت�شل من وجوه �شحاح 

عن اأبي هريرة وغريه، وللرباين عن جابر مرفوعاً »اإن اهلل بعثني لتمام مكارم الأخالق وكمال حما�شن الأفعال« اأ.هـ �شرح املوطاأ 298/4 وانظر ك�شف اخلفاء 

244/1 وفي�ض القدير 572/2.
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عن �أبي   هريرة ر�صي   �هلل عنه قال :  قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم : » �إن �هلل 

تعاىل   ير�صى لكم ثالثاً   ويكره لكم ثالثاً :  في�صى لكم �أن تعبدوه ول ت�صركو� به 

�صيئاً   و�أن تعت�صمو� بحبل �هلل جميعا ول تفرقو�، ويكره لكم :  قيل وقال وكرثة 

�ل�صوؤ�ل و�إ�صاعة �ملال « )1(. 

�حلياة  جو�نب  من  جانب  لكل  �ختط  ل   يتجز�أ،   حيث  �لإ�صالمي   كل  و�لنهج 

طريقاً   ومنهاجاً   و��صحاً   يف   تكامل بديع وتنا�صق تام . 

�أم��ا ما   يدور يف   عاملنا �ليوم وم��دى بعده عن هذ� �ملنهج فظاهر للعيان،   ففي  

» �ملذهب  هما   مذهبان  �أو  رئي�صيتان  نظريتان  �ل��ي��وم  ت�صود  �لقت�صاد   جمال 

يف   حماولة  �لآن  �ملذهبان   يت�صارعان  �ل�صرت�كي «،   وهذ�  �لر�أ�صمايل   و�ملذهب 

كل منهما �ل�صيطرة على �لعامل مدعياً   باأنه �لوحيد �لقادر على حل �مل�صكلة 

�لقت�صادية . 

فاملذهب �لر�أ�صمايل   ينحو منحاً   ماديًا،   همه �لأول تر�كم �لرثوة و�لنماء �ملادي  

جتدهم   �لآخرين   خمم�صة،   فلذلك  ويزيد  تخمة  معينة   يزيدها  طبقة   عند 

باأ�صاليب  ج��ذوره  من   ينادي   باقتالع  �لربوي،   ويحاربون  �لنظام  على   ي�صرون 

يف   تعاليمه  �لروحي   ويوؤكد  ب��اجل��ان��ب  ل   يحفل  ومتعددة،   ونظام  م��ت��ن��وع��ة 

وممار�صاته �لف�صل بني �جلانب �ملادي   و�جلانب �لروحي   و�لأخالقي،   بل   يجعل 

�جلانب �ملادي   هو �جلانب �مل�صيطر على جميع مناحي   �حلياة . 

و�ملذهب �ل�صرت�كي   مذهب مادي   بحت،   ينكر �لدين كلية وينظر �إىل �جلو�نب 

1- رواه م�شلم 236:12، كتاب الأق�شية (باب النهي عن كرثة امل�شائل من غري حاجة)، احلديث (4456).
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�ملادية على �أنها �ملحرك �لوحيد لالإن�صان يف   كل �مليادين،   ويقتل �حلو�فز �لب�صرية 

و�لإبد�ع بني �لأفر�د و�ملوؤ�ص�صات .  وهذ�ن �لنظامان   يتنافيان مع �لتكوين �ل�صليم 

لالإن�صان،   ففيهما ظلم و�قع على �لفرد وعلى �ملجتمع،   و�ملذهبان و�إن �ختلفا 

�إليه  �أنهما مل   يقدما لالإن�صانية ما ت�صبو�  فاإنهما   يتفقان على  يف   �لأ�صاليب 

من �أمن وهناءة و�صالم و��صتقر�ر،   بل على �لعك�ص متامًا،   �إذ �صاهم �ملذهبان يف  

�لفتك و�لدمار  �أ�صلحة  �لفنت و�صن �حل��روب ون�صر  �ل�صر�عات وتغذية   تاأجيج 

وت�صليط هذه �لأ�صلحة وغيها من و�صائل �لإرهاب على رقاب �لنا�ص . 

لهذين  و�لأخ��الق��ي��ة  �ل��روح��ي��ة  يف   تردي   �جلو�نب  �مل��ذه��ب��ني  �إف��ال���ص  ويتجلى 

�ملذهبني،   �إذ تبلغ   �ملعاناة ذروتها وتتمثل يف   �نحالل �ملجتمع وتف�صخه و�ختالل 

�صورها .  وحتى   �جلانب  بكافة  وتف�صي   �لرذ�ئل  �لأ���ص��ر  وتفكك  �لقيم  م��و�زي��ن 

�ملادي   �لذي   ركزت عليه �ملذ�هب �لر�أ�صمالية و�ل�صرت�كية مل   ينجحا يف   حتقيق 

�أهد�فهما فيه،   فتجد يف   عامل �ليوم تف�صي   �لبطالة و�لت�صخم،   ويعي�ص قطاع 

كبي من �لنا�ص يف   فقر مدقع و�صط مظاهر هذه �حل�صارة �ملادية �لز�ئفة . 

ويف   حماولت   يائ�صة من هذه �ملذ�هب نحو تاليف   م�صاكلها وتر�كمها وتعقدها 

مالت �لر�أ�صمالية نحو �ل�صرت�كية تاأخذ بع�صاً   من �أناطها وجنحت �ل�صرت�كية 

لأزماتها .  ولكن  بع�ص �حللول  تلم�صاً   لإيجاد  �لر�أ�صمالية  �ملالمح  بع�ص  نحو 

هيهات لتلك �خلطى و�ملحاولت �أن توؤتي   ثمار� �أو تعالج جوهر �مل�صكلة . 

وعانو�  �ملذ�هب  ه��ذه  لأنف�صهم  �تخذو�  قد  و�لغرب  �لنا�ص يف   �ل�صرق  ك��ان  و�إذ� 

لأنف�صنا  �رت�صينا  �مل�صلمني  نحن  بالنا  جر�ئها،   فما  من  وما   يز�لون   يعانون 

�تخاذ هذه �ملذ�هب لتحل لنا م�صاكلنا .  فماذ� كانت �لنتيجة �صوى هذه �ل�صورة 

�ملم�صوخة �مل�صوهة �لتي   نعاي�صها �ليوم . 

فمعامالتنا �ملالية �صو�ء على م�صتوى �لدول و�ملوؤ�ص�صات و�لأفر�د تدور يف   فلك 

�قت�صادياتنا  �لربا .  و�صارت  على  �لتي   ترتكز  �مل�صتوردة  �لقت�صادية  �مل��ذ�ه��ب 

تابعة ذليلة لالقت�صاد �لغربي   تقدم لها كل ما حتتاج �إليه من خي�ت بالدنا 

�لأثمان،   باأبهظ  �لبالد  تلك  من  جلرّ   �حتياجاتنا  �لأثمان،   ون�صتورد  باأبخ�ص 

 وفر�صت هذه �ملذ�هب علينا نطها �ل�صتهالكي   �لذي   �صار وبالً   على بالدنا . 

 كما �رتبطت جمالت ��صتثمار�تنا بهذه �لنظم،   �إذ تتدفق فو�ئ�ص �أمو�لنا �إىل 

تلك �لبالد حتت �صتار �لنظام �لنقدي   �لعاملي   و�صرورة �حلفاظ عليه،   ور�صخت 
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يف   �أذهان �لكثيين �ملفاهيم �مل�صتوردة يف   �صرورة �لنماء �ملادي   بغ�ص �لنظر عن 

�جلو�نب �لأخرى . 

و�لفرد �مل�صلم حما�صر بهذ� �لو�قع �لأليم،   ويحجم عن �مل�صاركة فيه لأنه   يتنافى 

مع عقيدته و�إل وقع يف   �ملحظور يف   معامالته؛   مما �أدى �ىل مزيد من �لتخلف 

عن م�صايرة ركب �لع�صر وذلك لرتددهم وتوهمهم �أنه ل جمال للتقدم و�لنماء 

�لتي   ل تتفق مع معتقد�ته .  و�أثر هذ�  �ملفل�صة  �ملذ�هب  باتباع هذه  �ملادي   �إل 

�ملوقف و��صح على جميع جو�نب حياة �مل�صلم حيث �متدت �آثار تبعيتنا لهذه 

ومناهجنا  و�لجتماعية  و�لفكرية  �ل�صيا�صية  �إىل �جلو�نب  �لو�صعية  �ملذ�هب 

�لرتبوية .  فتكاملت حلقات �لتبعية �لفكرية و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية،   ومبا �أن 

نا  �لدين �لإ�صالمي   دين متكامل متما�صك �لبنيان فاإننا �إن هدمنا منه ركناً   جررّ

ذلك �ىل خلخلة بقية �لأركان . 

�إذ�ً   ما هو �لعمل؟

�إن �مل�صلم   يجب عليه �أل   يحار �أبد�ً   �أمام هذه �لتحديات يف   �لبحث عن �حللول 

�ل�صافية لهذه �مل�صاكل،   ول   يقف مكتوف �لأيدي،   ذلك لأن �لإ�صالم دين �صامل 

و�ملتميز  �لقت�صادي   �مل�صتقل  مذهبه  جو�نبها،   وبالتايل   له  بجميع  للحياة 

بعد�لته وو�صطيته ل   يظلم �لفرد حل�صاب �ملجتمع ول   يظلم �ملجتمع حل�صاب 

�لفرد . 

ومعامل �لقت�صاد �لإ�صالمي   تكفلت م�صادر ديننا �لقومي بتقدميها،   فما على 

�مل�صلم �إل �لرجوع �إىل هذه �مل�صادر و�لأخذ بها وترجمتها عملياً   يف   كافة جو�نب 

�حلياة . 

وقد بد�أ �مل�صلمون �لآن يف   �لرجوع �إىل �لطريق �لقومي يف   �صحوة �صاملة جلميع 

�ل�صنو�ت �لأخية  �إن �صاء �هلل تعاىل ..  ففي   جمال �لقت�صاد �صهدت  �ملجالت 

وجت�صيد�  �لجت����اه  يف   هذ�  عملية  ك��رتج��م��ة  �لإ���ص��الم��ي��ة  �ل��ب��ن��وك  تو�يل   قيام 

للمبادئ �لإ�صالمية يف   �ملعامالت .  وكما تعلمون فاإن �إن�صاء �لبنوك �لإ�صالمية 

يف   تو�صع م�صتمر،   �إذ قامت بنوك �إ�صالمية يف   كل من �لكويت ودبي   و�لبحرين 

من  �لعديد  هنالك  �أن  و�لباك�صتان .  كما  وبنغالد�ص  وم�صر  و�ل�صود�ن  و�لأردن 

�لبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية يف   طور �لإعد�د و�لدر��صة ومن �ملوؤمل �أن ترى �لنور 

قريباً   �إن �صاء �هلل تعاىل . 

�مل�صلمني ومت�صكهم  �لبنوك جناحاً   كبي�ً   مما   يعك�ص تطلع  وقد حققت هذه 
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مبمار�صة معامالتهم وفقاً   لل�صريعة �لإ�صالمية . 

��صتثمارية تعمل  �لكويتي   كموؤ�ص�صة م�صرفية  �لتمويل  ففي   �لكويت قام بيت 

ف��اق كل  وف��ق هدي   �ل�صريعة �لإ�صالمية،   ولقد حقق من �لنجاح و�لإق��ب��ال ما 

�لتوقعات،   وهلل وحده �لف�صل يف   ذلك،   فاأدعوه خمل�صاً   �أن   يثبتنا على �ل�صر�ط 

�مل�صتقيم و�أن   يحقق �لأهد�ف �لتي   من �أجلها تاأ�ص�ص بيت �لتمويل �لكويتي . 

وقد �أتاحت �لتجربة للم�صلمني ممار�صة �أعمالهم �مل�صرفية و�ل�صتثمارية على 

هدي   �ل�صريعة �لإ�صالمية،   وقدمت دليالً   حياً   وجت�صيد�ً   عملياً   للفكر �لإ�صالمي  

�ملذ�هب من  �مل�صلمون حقباً   طويلة يف   حني   يبحثون عن  عنه   �لذي   �ن�صرف 

�ل�صرق و�لغرب . 

وقد �صاهم قيام بيت �لتمويل �لكويتي   يف   بث �لوعي   �لإ�صالمي   يف   كافة �ملجالت 

ويف   جمال �ملعامالت �ملالية على وجه �خل�صو�ص .  كما �أن �لنتائج �ملالية �جليدة 

�لتي   �أثمرت عن �أعمالها بددت �لأوهام و�ل�صكوك �لتي   �أثارها �مل�صككون وثبتت 

عزمية �ملرتددين و�صاهمت يف   طرح ت�صور�ت �أكرث �صمولً   يف   ميادين �ملعامالت،  

 فال ربا ول ��صتغالل،   ول جهالة ول   غرر،   ول   غ�ص ول خد�ع،   بل عد�لة وزكاة 

�لأج��ل  وب��ي��ع  �لأم��ان��ات  وب��ي��ع  �مل�صلم  وب��ي��ع  �ملطلق  ون�صيحة :  فالبيع  وو���ص��وح 

هذه  و�لكفالة،   كل  �حل�صن  و�لقر�ص  و�لوكالة  و�لإج���ارة  و�مل�صاركة  و�لإق��ر����ص 

�أبو�ب م�صروعة طرقتها �مل�صارف �لإ�صالمية فات�صعت �أمامها �أفاق يف   �لتجارة 

�لأف��ر�د  بني  تر�بط  بهذ�  مبا�صرة،   فتم  مار�صتها  و�لبناء  و�ل�صناعة  و�ل��زر�ع��ة 

و�ملجتمع �لإ�صالمي   على �أ�صا�ص من �لتعاون و�لبناء �لقت�صادي   �ل�صليم �لبعيد 

عن �لأزمات �لنف�صية و�لقت�صادية �ملوؤدية �إىل �لتفكك . 

خامتة : 

وبعد �أن �أو�صحنا �لأزمة �لقت�صادية �لتي   يعي�صها �إن�صان هذ� �لع�صر ومظاهر 

هذه �لأزمة،   نعود ونكرر ما �صبق �أن �أ�صرنا �إليه وهو �أن طريق �خلال�ص و��صح 

وهو �تباع ما جاء به ديننا �حلنيف .  وهذ� �لطريق �صار عليه �لأول��ون و�أقامو� 

دولة �لإ�صالم و�صادو� �لعامل وعا�صو� يف   �لدنيا يف   هناءة و�أمن وطماأنينة،   وفازو� 

�أن   ي�صيو� على نهجهم وي�صلكو� طريقهم  باإذن �هلل .  وعلى �مل�صلمني  بالآخرة 

للفوز و�لنجاة يف   �لدنيا و�لآخرة . 

�لإ�صالمي   قاطبة،   وعاد  �لعامل  �هلل تطل على  �إىل  �ل��ع��ودة  تبا�صي  ب��د�أت  وق��د 
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�ملخل�صون �إىل �لطريق �لقومي وبد�أو� بخطو�ت ثابتة   ي�صيون عليها . 

�أزر  �إىل هذ� �لطريق،   و�أن ت�صد من  �أن تعود مبجملها  وعلى �لأم��ة �لإ�صالمية 

حياتنا  �إقامة  ن�صتكمل  حتى  �لطريق  يف   هذ�  معها  �ملخل�صة،   وت�صي  �لفئات 

بجميع جو�نبها على منهج �هلل �لذي   �رت�صاه لنا. ثم �إن �ل�صباب �مل�صلم مطلوب 

�أزم��ات  لأنه   يعي�ص  م�صتهدف  �لع�صر،   فاإنه  و�عياً   حذر�ً   يف   هذ�  �أن   يكون  منه 

كثية وكبية و�أن   يكون على م�صتوى من �ليقظة �لتي   تفوت �لفر�صة على كل 

مغر�ص �صو�ء يف   �مليد�ن �لقت�صادي   �أو �مليادين �لأخرى .  

وفقني   �هلل و�إياكم �إىل �صبيل �لر�صاد و�ألهمنا �ل�صو�ب وجز�كم �هلل خي�ً   على 

�إ�صغائكم و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته . 
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م�ستقبل التاأمني الإ�سالمي )1( 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

 وهو امل�ستعان وبه وحده ن�ستعني

�حلمد هلل رب �لعاملني،   و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد ر�صول �هلل �مل�صطفى،  

 وعلى �لآل �لنجباء �لأوفياء وعلى �صحابته �لكر�م �أهل �لتقوى و�ل�صفاء . 

بال�صالم  ربنا  �ل�صالم،   فحينا  �ل�صالم،   و�إليك   يرجع  �ل�صالم،   ومنك  �أنت  �للهم 

و�أدخلنا د�رك د�ر �ل�صالم تباركت ربنا وتعاليت   يا ذ� �جلالل و�لإكر�م . 

�أيها �لأخوة �لكر�م ..  �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته وبعد،   فاإن �ملتحدث عن 

�لأم��ن ومن   �لتي   تبني  باآيات �هلل تعاىل  �أن   ُيذكر  به  �لتعاوين،   يجدر  �لتاأمني 

 ي�صتحقه،   و�خلوف ومن   يحل فيه،   علنا نتذكر �أو نتدبر،   لأن �لذين   يتعاونون يف  

 تخفيف �لأخطار على ممتلكاتهم،   عليهم �أن   يتعاونو� يف   درء �لهالك و�لدمار 

ْكَرى َتْنَفُع �مُلوؤِْمِننَي} » �صورة �لذ�ريات �لآية  55«.  َنرّ �لِذرّ ْر َفاإِ عن �أمتهم،  {َوَذِكرّ

فاإذ� �أردنا �ل�صلم و�لأمن و�لطماأنينة و�ل�صتقر�ر يف   هذه �لد�ر و�لفوز و�لفالح 

يف   �لد�ر �لآخرة،   فعلينا �أن ن�صلح ف�صاد قلوبنا،   ونتوجه �إىل �هلل �لعلي   �لقدير 

لأو�م���ره  له،   ومنادين  م�صلمني  �صافية  نقية  �صليمة  بقلوب  �حلكيم  �لعزيز 

َوَما  ْع���نُيِ 
َ
�ْلأ َخاِئَنَة  {َيْعَلُم  و�لعلن   و�لعمل يف   �ل�صر  بالقول  �صريعته  ملتزمني 

ُدوُر} » �صورة   غافر �لآية 19«.  ُتْخِفي �ل�صُّ

�نظرو� �إىل ما   يجري   من حروب مدمرة،   تاأتي   على �لأخ�صر و�لياب�ص،   ت�صفك 

و��صح،   �ل�صبب  �ل�صبب .. ؟  هو  �لنا�ص،   فما  �لبالد،   وتهلك  وتدمر  �لدماء  فيها 

 هو �حلرب �لد�ئرة بني �لعباد مبعا�صيهم وبني ربهم �لذي   خلقهم ف�صلط �هلل 

�أنف�صهم مع �هلل لأ�صلح �هلل فيما  �أ�صلحو�  بع�ص،   ولو  بع�صهم على  بذنوبهم 

�هلل  �أع��ل��ن  �لكبية  فهذه  حتميه،  ق��و�ن��ني  يف   �لأر�ص،   وله  منت�صر  بينهم،   �لربا 

�لقوي   �لعزيز �جلبار �حلرب على �ملتعاملني بها وهذ� �لف�صق و�لفجور م�صت�صر 

ْوُلوْ� 
ُ
رَبَ �أ رِبْ َكَما �صَ بني �لنا�ص وتوعد �هلل تعاىل �لفا�صقني �لفجرة بالهالك  {َفا�صْ

�إَِلرّ  َيْلَبُثوْ�  َي��َرْوَن َما ُيوَعُدوَن مَلْ  َيْوَم  ُهْم  َنرّ
َ
َكاأ َلُهْم  َت�ْصَتْعِجل  َوَل  �ُصِل  �ْلَعْزِم ِمَن �لُررّ

ُقوَن } )�صورة �لأحقاف �لآية   53 (.  �َصاَعًة ِمن َنَهار بلغ َفَهْل ُيْهَلُك �إَِلرّ �ْلَقْوُم �ْلَف��صِ

1- حما�شرة القيت يف الندوة التي نظمتها جمعية الإح�شاء والتاأمني يف كلية التجارة بجامعة الكويت بتاريخ 1984/5/23م.
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�أن  تعاىل،   و�أخ�صى  �هلل  من   غ�صب  باأين   متخوف  �ل��ق��ول  �أ�صدقكم  و�إين   و�هلل 

حتل كارثة يف   �لعامل،   فها هم   يت�صابقون على �متالك �ل�صالح �لنووي   �ملدمر،  

 ليدمرو� �أنف�صهم فيه متى ما �أر�د �هلل ذلك،   وهذ� �صيء بيده تعاىل فمتى ما 

��صتحق �لعامل �لعقاب من ف�صقه وفجوره دمره �هلل تعاىل،   �صنة �هلل يف   خلقه 

ولن جتد ل�صنة �هلل تبديالً . 

�ْلَقْوُل  َعَلْيَها  َفَحقهَّ  ِفيَها  َفَف�َصُقوْ�  ِفيَها  ُمرْتَ َم��ْرَن��ا 
َ
�أ َقْرَيًة  ْهِلَك  نُّ ن 

َ
�أ َرْدَن���ا 

َ
�أ  {َو�إَِذ� 

َتْدِميً�} » �صورة �لإ�صر�ء �لآية   16 «  فعلى �لنا�ص �ملبادرة �إىل �لإقبال  ْرَناَها  َفَدمهَّ

على �هلل تعاىل ما د�م يف   �لقو�ص منزع،   ربنا �هدنا �إىل �صبيل �لر�صاد،   و�أود �أن 

�أحيلكم �إىل �لآي��ات �لكرمية �لتي   نزلت يف   �لأمن حتى تعلمو� حقيقة �لأمر،  

 و�إنه و�هلل جدرّ   ولي�ص بالهزل . 

ِذيَن �آَمُنوْ� َومَلْ َيْلِب�ُصوْ� �إِمَياَنُهم  ْمِن �إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن �لهَّ
َ
َحقُّ ِبالأ

َ
يُّ �ْلَفِريَقنْيِ �أ

َ
 {َفاأ

ْمُن} » �صورة �لأنعام �لآية 82-81 «.
َ
ْوَل�ِئَك َلُهُم �لأ

ُ
ِبُظْلٍم �أ

ْمًنا} » �صورة �لبقرة �لآية   125  «.
َ
ا�ِص َو�أ  {َو�إِْذ َجَعْلَنا �ْلَبْيَت َمَثاَبًة ِللَنرّ

ْر�صِ َكَما 
َ
ُهم يِف �ْلأ اِت َلَي�ْصَتْخِلَفنهَّ احِلَ ِذيَن �آَمُنو� ِمنُكْم َوَعِمُلو� �ل�صهَّ  �لهَّ

ُ هَّ
 {َوَعَد �هلل

ُهم  َلنهَّ ى َلُهْم َوَلُيَبدِّ ِذي �ْرَت�صَ نَنهَّ َلُهْم ِديَنُهُم �لهَّ ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكِّ ��ْصَتْخَلَف �لهَّ

ْمنًا} »�صورة �لنور �لآية  55«. 
َ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم �أ مِّ

َمَنًة ُنَعا�ًصا} » �صورة �آل عمر�ن �لآية   154 «. 
َ
ْنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِد �ْلَغمِّ �أ

َ
 {ُثمهَّ �أ

َمَنًة مْنُه} »�صورة �لأنفال �لآية  11«. 
َ
َعا�َص �أ يُكُم �لنُّ  {�إِْذ ُيَغ�صِّ

َناٌت َمَقاُم  َبِيرّ �آَي��اٌت  ِم��نٍي} »�صورة �لدخان �لآية   15 «. {ِفيِه 
َ
�أ ِقنَي يِف َمَقاٍم   {�إِنهَّ �مْلُتهَّ

�إِْبَر�ِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن �آِمًنا} » �صورة �آل عمر�ن �لآية   79«. 

ِتي �آِمًنا َيْوَم �ْلِقَياَمِة} » �صورة ف�صلت �لآية   40«.
ْ
ن َياأ م مهَّ

َ
اِر َخْيٌ �أ َفَمن ُيْلَقى يِف �لنهَّ

َ
 {�أ

َمَكاٍن  ُكلِّ  ن  َرَغ��ًد� مِّ ِرْزُقَها  ِتيَها 
ْ
َياأ ًة  ْطَمِئنهَّ مُّ �آِمَنًة  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثاًل   

ُ رّ
َرَب �هلل  {َو�صَ

َنُعوَن} » �صورة  ا َكاُنوْ� َي�صْ ْوِف مِبَ وِع َو�خْلَ  ِلَبا�َص �جْلُ
ُ رّ
َذ�َقَها �هلل

َ
ِ َفاأ

رّ
ْنُعِم �هلل

َ
َفَكَفَرْت ِباأ

�لنحل �لآية  112   «.

و�لآيات يف   هذ� �ملعنى كثية فتدبروها .  و�كتفي   بهذ� �لقدر يف   مو�صوع �لأمن 

�لرباين   من �لهالك،   هنا يف   هذه �لد�ر وهناك يف   �لد�ر �لآخرة �أرجو �هلل تعاىل 

�إىل   �لتاأمني،   و�لذي   يهمني   �لكالم  �أنتقل  �أن   يجعلنا جميعاً   من �لآمنني،   ثم 

عنه هو ما   ي�صمى بالتاأمني �لتعاوين   فاأقول وباهلل �لتوفيق . 

�ملعامالت م�صتوردة  �أن��اط من  �لإ�صالمي   �ملعا�صر مفرو�ص عليه  �إن �ملجتمع 
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من �خل��ارج ل�صعفه وجلهله يف   �صريعته،   �أو لأن��ه مغلوب على �أمره،   ومن هذه 

�أن وفق �هلل تعاىل بقيام  �لأن��اط �لبنوك �لتجارية و�لتاأمني �لتجاري،   وبعد 

ناذج يف   �لعامل �لإ�صالمي   مل�صارف تنهج يف   معامالتها �لطريق �لإ�صالمي   فقهاً  

 و�أ�صلوباً   بعد �صحوة �إ�صالمية عارمة ل   يقف �أمامها �ملناووؤون،   فتيارها جارف،  

بهرت  بطريقة  �مل�صارف  هذه  مع  للتعامل  �مل�صلمون  و�صاح،   هب  �أبلج   ونورها 

�لباحثني �إذ �إنها ��صتطاعت �ن   يكون لديها جمتمعة ما   يقارب �ل�  ) 9000 (  مليون 

دولر يف   حدود �أقل من ع�صر �صنني،   ��صتثمرتها يف   �صتى �مليادين �لتنموية يف  

 �لتجارة و�لعمر�ن و�صجعت �لزر�عة و�ل�صناعة و�لنقل،   وكل ذلك ح�صب قو�عد 

�لورع  �أهل  فقه �ملعامالت يف   �ل�صريعة �لإ�صالمية،   باإر�صاد�ت �لعلماء �لأفا�صل 

وتتو�صع بخطى  �أحد�ً ،  وهي   يف   م�صيتها م�صتمرة  �هلل  نزكي   على  و�لفقه ول 

ثابت حم�صوبة نرجو �لتاأييد من �هلل تعاىل و�لثبات . 

و�أ�ص�صو�  �لأجنبية  �لتبعية  �ملتحررين من  �ملخل�صني من  بع�ص  فكر  هنا  ومن 

�صركات تاأمني تعاونية،   يحاولون �ل�صتغناء بها عن �صركات �لتاأمني �لتجارية،  

�إن�صاء �صركة   ولتكون هذه �ل�صركات رديفة للم�صارف �لإ�صالمية،   ونحاول هنا 

�جلهة  �لتي   تقبلها  �ل�صيغة  �إىل  ن�صل  مل  �لآن  �إىل  تعاونية،   ولكننا  ت��اأم��ني 

�ملخت�صة،   علنا نوفق �إىل ذلك �إن �صاء �هلل تعاىل،   وح�صب فهمي   هناك طريقتان 

للقيام مبثل هذ� �لنوع من �لعمل :

الطريقة الأوىل : 

�صركة  بتاأ�صي�ص  �لعمل  �لذين   يهمهم مثل هذ�  �لنا�ص  تقوم جمموعة من  �أن 

�لأوج���ه  ح�صب  كم�صاهمني  حل�صابهم  يف   �لبد�ية   ي�صتثمر  معني  م��ال  ب��ر�أ���ص 

�مل�صروعة،   وتوؤخذ منه �مل�صاريف �لتاأ�صي�صية و�لإد�رية و�لتعوي�صات،   و�ملوؤمنون  

مع  �ملدفوعة  �لأق�صاط  وت�صتثمر  �ل�صركة  يف   هذه  ك�صركاء  �أق�صاطهم   يدفعون 

ر�أ�ص �ملال �لأول،   ويدفع للمت�صرر من هذه �ل�صركة ما   يعاونه على �إز�لة �ل�صرر 

�أو تخفيفه،   فهذه تعترب �صركة ��صتثمارية تعاونية،   ول بد لها �أن تعيد �لتاأمني 

�ل�صركات  ه��ذه  مع  �لتعامل  بجو�ز  �أخ��ذن��ا  �إذ�  �لتجارية  �لتاأمني  �صركات  عند 

على ر�أي   بع�ص �لفقهاء �لذين �أجازو� �لتعامل معها حتى تقوم �صركات تاأمني 

وتكون  �لتاأمني.  لإع��ادة  كبية  �صركة  �ل�صركات  ه��ذه  مماثلة،   وتن�صئ  �إ�صالمية 

�إع��ادة �لتاأمني عندها وهي   ملتزمة بقو�عد �ل�صريعة �لإ�صالمية حينئذ   يكون 

 �أي�صا ل بد �أن تعيد �لتاأمني عند �صركات تاأمني �إ�صالمية مماثلة �إن وجدت �أو 
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عند �صركات �لتاأمني �لتجارية حتى تقوم �ل�صركات �ملماثلة،   لأنه ل بد من �إعادة 

�لتاأمني لتوزيع �ملخاطر،   وهذ� �أجازه بع�ص �لفقهاء لعتبارهم هذ� �لعمل نوعاً  

 من �أنو�ع �لتعاون . 

و�لتاأمني �لذي   �أعنيه �لذي   �أجازه بع�ص �لفقهاء هو �لتاأمني �لتجاري،   و�لفقهاء 

�لذين مل   يجيزو� �لتعامل مع �صركات �لتاأمني �لتجارية معللني ذلك باأن يف  

 عقودها   غرر وقمار و�أن ��صتثمارها للفو�ئ�ص معظمه فيه ربا . 

و�أما �لفقهاء �لذين �أجازو� �لتاأمني �لتجاري   فال   يرون   غرر�ً   ول قمارً�،   ويف�صرون 

ن   يدفع مبلغًا من �ملال  ) �لق�صط (  م�صاهمة منه يف   هذ� �لتاأمني  ذلك باأن �ملوؤمرّ

�مل�صرتك،   و�إن حدث له �صرر   يعو�ص بقدر �ل�صرر �لفعلي،   و�إن مل   يحدث له �صرر 

فق�صطه �ملدفوع   يبقى لدى �ل�صركة تتملكه بر�صاه،   ولكنهم ل   يجيزون متلك 

�أ�صهم �صركات �لتاأمني �لتجارية ل�صتثمار�تها �لربوية . 

على  �لفو�ئ�ص  ت��وزع  �أن  �لتعاونية  �لتاأمني  �صركة  على  �أن  نالحظ  �أن  وعلينا 

�ملتربع  �إل  ومدته  مبلغه  بح�صب  كل  �لأق�صاط  �أ�صحاب  و�ل�صركاء  �مل�صاهمني 

منهم فاإن �أمو�له توزع ح�صب توجيهاته . 

الطريقة الثانية : 

هي   �أن تقوم جمموعة من �لنا�ص بتاأ�صي�ص �صندوق تعوي�صات   يودعون فيه مبالغ  

 يتربعون بها بدون مقابل �أو �أق�صاطًا منظمة ومرتبة مقابل تاأمني على ب�صاعة 

�أو �صيارة �أو ما �صابه ذلك،   ويكون ق�صطه من �لبد�ية تربعاً   ل�صندوق �لتعوي�صات،  

 و�مل�صرتكون يف   هذ� �ل�صندوق   ي�صتفيدون منه عند حدوث �صرر على �أحدهم ول 

تزيد �لتعوي�صات عن موجود�ت هذ� �ل�صندوق،   و�إذ� ح�صل يف   �ل�صندوق على مر 

�ل�صنني فو�ئ�ص تنفق على فعل �خلي �أو ت�صتثمر وينفق ريعها لفعل �خلي�ت 

و�ملرب�ت فهذه �لطريقة هي   من نوع �لتعاون و�لرب ومرغوب بها �صرعاً . 

ولقد كتب عن �لتاأمني �لتعاوين   �لأ�صتاذ   غريب �جلمال رحمه �هلل،   و�لدكتور 

�أحمد �صرف �لدين له كتاب �ألفه عن �صرعية �لتاأمني يف   �لفقه �لإ�صالمي   ودر��صة 

خا�صة عن عقود و�صمان �ل�صتثمار   ميكن �لرجوع �إليهما . 

لديهم  مقبولة  �صيغة  على  �مل�صئولني  م��ع  �لت��ف��اق  �آن��ف��ا  ذك���رت  كما  ون��ح��اول 

وم�صروعة حتي   نبا�صر �لعمل مبوجبها،   و�هلل �ملوفق وهو �مل�صتعان و�لهادي   �إىل 

�صو�ء �ل�صبيل . 
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التطبيق العملي   لالقت�ساد الإ�سالمي   يف   املعامالت ) 1( 

�حلمد هلل رب �لعاملني،   و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل �لأمني،   عبده ونبيه 

حممد وعلى �آلة �لطيبني �لطاهرين،   و�صحابته �لغر �لكر�م �مليامني،   ومن �صار 

على نهجهم و�قتفى �أثرهم باإح�صان �إىل   يوم �لدين،   وبعد . 

فاإنه   يجب �أن   يكون تطبيق �لقت�صاد �لإ�صالمي   على �ل�صعيدين �لعام و�خلا�ص : 

على  منها  �لإن��ف��اق  وتر�صيد  �ل��ع��ام��ة  و�ل����رثو�ت  �مل����و�رد  تنمية  �لعام،   فهو  �أم���ا 

م�صالح �لأمة عن طريق �أجهزة �لدولة �ملتعددة،   وهذ� �صرحه   يطول،   ولي�ص من 

�خت�صا�صي   �لبحث فيه . 

�أما على �ل�صعيد �خلا�ص،   فتطبيق �لقت�صاد �لإ�صالمي   عملياً   ل بد �أن   يكون 

عن طريق موؤ�ص�صات مالية وم�صرفية و��صتثمارية تقوم ب�صتى �ملعامالت يف   هذ� 

�ل�صاأن . 

لذ� �أن�صاأت �مل�صارف �لإ�صالمية،   و�أخذت ت�صق م�صيتها يف   طرق متفاوتة �لوعورة 

هادفة لتحقيق �لأغر��ص �لتي   �أ�ص�صت من �أجلها يف   �إطار �ل�صريعة �لإ�صالمية،  

 ومن �أهم هذه �لأهد�ف ما   يلي : 

 1 -  تنقية �ملعامالت �ملالية و�ل�صتثمارية من �لربا وكل ما هو حمرم . 

 2 -  �لقيام باخلدمات �مل�صرفية وفق �ل�صريعة �لإ�صالمية . 

�حلياة  �إىل  �لكتب  ب��ط��ون  �لإ�صالمي   من  �لعلمي   يف   �لفقه  �ملكنوز  -  �إبر�ز   3 

�لعملية . 

 4 -  �إقامة �لدليل �ل�صاطع و�لربهان �لقاطع باأن �ل�صريعة �لإ�صالمية �صاحلة 

لكل زمان ومكان،   وهي   كاملة تامة �صاملة . 

 5 -  �إقامة �حلجة على كل من   يتلكاأ ويتباطاأ يف   تطبيق �ل�صريعة �لإ�صالمية يف  

 جميع �لأمور �حلياتية كما �أمر �هلل تعاىل . 

�لإ�صالمية  �لأق��ط��ار  �ملايل   و�لتجاري   و�ل�صتثماري   بني  للتعاون  -  حماولة   6 

وربطها مع بع�صها �لبع�ص . 

�لإ�صالمية   ح�صب  �ملحلية،   ويف   �لبالد  و�لإن��ت��اج��ي��ة  �لقت�صادية  -  �لتنمية   7 

�لظروف �ملتاحة . 

 8 -  ت�صجيع �ليد �لعاملة على �لك�صب �حلالل و�لق�صاء على �لبطالة . 

1- حما�شرة األقيت يف ندوة القت�شاد يف الإ�شالم التي اأقامتها كلية ال�شريعة بتاريخ 1983/4/20م.
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 9 -  �إبر�ز �لتعاون �لجتماعي   بني �مل�صلمني باإن�صاء �صناديق �لزكاة و�خلي�ت 

و�لقر�ص �حل�صن . 

10-  ن�صر �لوعي   و�لفكر و�لثقافة بني عامة �لنا�ص وخا�صة يف   فقه �ملعامالت . 

 11 -  تخفيف �لتكلفة �لإنتاجية لل�صلع �ل�صرورية . 

  12 - �مل�صاعدة على �إيجاد �ل�صكن �ل�صروري   وباأ�صعار متهاودة . 

   13- حماولة �إتاحة �لفر�ص للعاملني يف   �صتى �مليادين لتقلي�ص �لفو�رق �ملادية 

بني �ملجتمع . 

14-   تدريب �لعاملني على ��صتيعاب �لأعمال �مل�صروعة،   وفقهها و�للتز�م بها 

وتعليم �ملتعاملني لها . 

15-  حماولة عملية لإقناع �لبنوك يف   �لعامل �لإ�صالمي   لتنهج يف   معامالتها 

�لطريق �مل�صروع . 

16 -  دعوة �لعامل �أجمع �إىل �لأخذ بالنظام �ملايل   �لإ�صالمي   بديالً   عن �لنظامني 

�ل�صرت�كي   و�لر�أ�صمايل،   �للذ�ن ثبت عملياً   ف�صلهما . 

لتحقيق هذه �لأغر��ص وما   مياثلها فتحت �لبنوك �لإ�صالمية �أبو�بها،   وبد�أت 

حملياً   �ملتنوع  و�ل�صتثمار  �مل�صريف   و�لتجاري   و�ملقاولت  يف   �مليد�ن  تعاملها 

 وخارجيا،   وبالأخ�ص يف   �لبالد �لإ�صالمية ولقد لقت هذه �لبنوك جناحاً   باهرً�،  

�لإ�صالمية   يريدونها وهي   تريدهم ومن  �لأقطار  �مل�صلمني يف   جميع  �أن   حيث 

�أجلهم قامت . 

و�لآن �خلطوة �لثانية �لتي   يجب عملها هي   �إن�صاء بنك �إ�صالمي   دويل،   ن�صتثمر 

و�لت�صدير  �ل�صتي�د  لت�صجيع  �لأج��ل  وطويل  �ملتو�صط  �ل�صتثمار  بو��صطته 

�لأ�صا�صي   للبنوك  �ل��ن��ظ��ام  �إن  �مل�صلمني،   حيث  يف   بالد  و�ل���زر�ع���ة  و�ل�صناعة 

نها من �ل�صتثمار  �لإ�صالمية �حلالية و�أ�صحاب �لود�ئع �ل�صتثمارية فيها ل   ميكرّ

يف   �لتو�صع  ل�صتطعنا  �خلطوة  ه��ذه  حتققت  �لأجل،   ولو  و�لطويل  �ملتو�صط 

 �ل�صتثمار �ل�صناعي   و�لزر�عي   و�لعقاري   يف   �أكرث �لأقطار �لإ�صالمية،   ومن �صار 

على �لدرب و�صل،   و�لذين   يريدون من �لبنوك �لإ�صالمية �حلالية �لتو�صع يف  

 �ل�صتثمار �لزر�عي   و�ل�صناعي   يجهلون �لنظام �لأ�صا�صي   �خلا�ص بهذه �لبنوك،  

 ويجهلون �ل�صروط �لتي   بني �لبنوك �لإ�صالمية وبني �ملودعني �مل�صتثمرين فيها،  

 حيث �إن ود�ئعهم �ل�صتثمارية منها ل�صنة و�حدة قابلة للتجديد ومنها �لتوفي 

�ل�صتثماري   �لذي   ميكن �صحبه يف   �أية حلظة . 
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لذ� ل تتمكن �مل�صارف �لإ�صالمية �حلالية �إل من �ل�صتثمار يف   �لأعمال ق�صية 

�لأجل،   ويف   �لتجارة �لعامة و�ملقاولت و�ملعامالت �مل�صرفية و�لأعمال �لإن�صائية 

�ل�صريعة  يف   �إطار  و�مل��ن��ة  �حل��م��د  وهلل  �أع��م��ال��ه��ا  �لعقارية،   وجميع  و�لأع���م���ال 

و�مل�صاركة  و�لإج��ارة  �لبيع  �لربوي   و�أبدلته مبحور  �ملحور  �لإ�صالمية،   �إذ نزعت 

و�لوكالة . 

�أن   ي�صعر مب�صئوليته جت��اه هذه  دي��ن��ه  ك��ل م�صلم   غيور على  و�ج���ب  م��ن  ف��ل��ذ� 

�لن�صح  كان،   و�أن   ي�صدي   لها  ما  عنها حيث  �لإ�صالمية،   و�أن   يد�فع  �ملوؤ�ص�صات 

�لهادف �لبناء،   و�أن   يعلم �أن مهاجمتها و�لت�صهي بها و�لت�صكيك يف   معامالتها 

ل   يخدم �إل �ملغر�صني �لذين ل   ي�صرهم تطبيق �ل�صريعة �لإ�صالمية يف   حياتنا 

ومعامالتنا �ليومية . 

و�إين   �أود �أن �أبني لكم �أن كل بنك �إ�صالمي   عندما تاأ�ص�ص جاهد جهادً� متو��صالً  

 حتى �صق طريقه �لوعرة بني �ل�صخور و�لأ�صو�ك،   ويف   كل بنك �إ�صالمي   هيئة 

فالبنوك  ه��ادف  �نتقاد  �أو  ن�صيحة  �أو  ��صتف�صار  لديه  م��ن  وك��ل  �صرعية  رق��اب��ة 

�لرب  تعاوناً   على  وتعتربه  بذلك  ترحب  بذلك،   بل  ذرع��ا  ت�صيق  ل  �لإ�صالمية 

و�لتقوى . 

وت�صي �لبنوك �لإ�صالمي   يف   ثالث خطو�ت متو�زنة لتوؤثر يف   حياتنا �ملعا�صرة 

مبا   يلي : 

�أ  -  �للتز�م بال�صريعة �لإ�صالمية يف   عملها . 

ب  -  �ل�صتثمار �ملجدي   لأ�صحاب �لود�ئع �ل�صتثمارية . 

ج�  -  تخفيف �لتكلفة على �ملجتمع يف   �ل�صلع �ملنقولة وغي �ملنقولة . 

و�لبنوك �لإ�صالمية �لآن يف   طريقها �إىل �لنت�صار يف   �لبالد �لإ�صالمية،   فبالأم�ص 

برقية  و�ل��ي��وم  و�صلت  �إ�صالمي   فيها،  بنك  تاأ�صي�ص  لإمت���ام  يف   بنغالد�ص  كنت 

�مل�صارف  تاأ�صي�ص  من حم��اٍم  يف   تون�ص   يريد�ن  تركيا،   وبرقية  مالية  وزي��ر  من 

�لإ�صالمية يف   بالدهم،   و�أول بنك �إ�صالمي   يف   بلد �أوروبي   �فتتح من   يومني يف  

 كوبنهاجن  -  �لدنارك . 

�أما ماليزيا فاحلكومة هي   �لتي   تبنت ذلك وهذ� ن�صر من �هلل وفتح قريب وب�صر 

�ملوؤمنني . 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،





كلمات الندوات
والمؤتمرات
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الفتتاح الر�سمي   لبيت التمويل الكويتي )1( 

و�صلم  و�صحبه  و�آل���ه  عليه  �هلل  حممد�ً   �صلى  ر���ص��ول��ه  �لذي   �أر�صل  هلل  �حل��م��د 

بالهدى ودين �حلق ليظهره على �لدين كله ولو كره �مل�صركون . 

�صاحب �ل�صمو ويل   �لعهد رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء،   علماوؤنا �لأفا�صل،   �أ�صحاب 

�ل�صعادة �ل�صيوخ و�لوزر�ء،   �صيوفنا �لأعز�ء �ل�صادة �لكر�م،،،

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�أما بعد،،،

يطيب لني �أن �أقف يف   مقامي   هذ� مرحباً   بكم،   �صاكر�ً   لكم تلبيتكم �لدعوة حل�صور 

�لفتتاح �لر�صمي   لهذه �ملوؤ�ص�صة �لقت�صادية  » بيت �لتمويل �لكويتي «  ومهنئاً   �لأمة 

�لإ�صالمية جمعاء على قيام �مل�صارف �لإ�صالمية تباعاً   يف   بع�ص �لأقطار . 

وفق  ��صتغالله  ينظم  �أن  �أ�صا�صياتها،   وجب  �حلياة،   ومن  �مل��ال ع�صب  �أن  ومب��ا 

�أ�صاليب �صليمة،   تكفل لالأمة عموم �ملنفعة،   وعد�لة �لتوزيع،   وتكافوؤ �لفر�ص يف  

 جمتمع مت�صامن مرت�بط،   وهذ� �لأمر كله �صملته �ل�صريعة �لإ�صالمية �لغر�ء 

جملة وتف�صيالً .  لأنها منهج حياة متكامل،   ن�صعد باللتز�م باأحكامها،   ون�صقى 

بالبتعاد عنها . 

ُمُر ِباْلَعْدِل َو�لإِْح�َصاِن َو�إِيَتاِء ِذي �ْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن �ْلَفْح�َصاِء َو�مْلُْنَكِر 
ْ
 َياأ

َ
 { �إن �هلل

ُروَن} » �صورة �لنحل �لآية  90   «. ُكْم َتَذكهَّ َو�ْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلهَّ

على  �لإ���ص��الم��ي��ة  �ل�صريعة  �لذي   حتتمه  للو�جب  �ملنطلق،   وتلبية  ه��ذ�  وم��ن 

ر�أ�صها �صمو  ولة �لأم��ور يف   �لبالد �لإ�صالمية،   بادرت �حلكومة م�صكورة،   وعلى 

�لأمي �ملفدى �ل�صيخ جابر �لأحمد �ل�صباح  -  وويل   عهده  -  بتاأ�صي�ص ورعاية 

�لإ�صالمية،   �إذ  �مل�����ص��ارف  يف   هذه  �لقت�صادي   �ل�صليم،   �ملتمثل  �ل�����ص��رح  ه��ذ� 

�صاهمت حكومة �لكويت يف بنك دبي �لإ�صالمي متمثلة بوز�رة �ملالية، و�صاهمت 

�لإ�صالمي   �لبحرين  �لإ�صالمي   يف   �خلرطوم،   وبنك  في�صل  يف   بنك  �حلكومة 

 يف   �لبحرين متمثلة بوز�رة �لأوقاف و�ل�صوؤون �لإ�صالمية،   وعلى نطاق �إ�صالمي  

 ودويل   قامت �حلكومة بامل�صاركة مع �لدول �لإ�صالمية بتاأ�صي�ص بنك �لتنمية 

�لإ�صالمي   بجدة . 

و�إن دلرّ   هذ� على �صيء فاإنا   يدل على حر�ص �مل�صلمني عموماً   على �لتحرر من 

1- األقيت يف حفل الفتتاح الر�شمي لبيت التمويل الكويتي بتاريخ 2 ربيع الأول 1399 هـ، املوافق 1979/1/30م.
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�لنظم �لقت�صادية �مل�صتوردة،   �لتي ل تالئم �ملجتمع �لإن�صاين،   ول تتم�صى مع 

عقيدتنا . 

موؤ�ص�صة  ر�صمياً   �ليوم،   هو  بافتتاحه  �لكويتي   �لذي   نحتفل  �لتمويل  وبيت 

�لدويل   �لإ�صالمي،   �ل�صعيد  �صبقاً   على  بتاأ�صي�صه  �لكويت  حققت  �قت�صادية 

 فهي   تعترب من �أو�ئل �لدول �لتي   توؤ�ص�ص وترعى م�صارف مالية تقوم بجميع 

�لأعمال �مل�صرفية و�ل�صتثمارية و�أعمال �لتاأمني �لتعاوين   على �أ�صا�ص �ل�صريعة 

�أ�صا�ص  و�ل�صتغالل ..  وعلى  �لربا  عن  �لبعد  كل  �لغر�ء،   بعيد�ً   عن  �لإ�صالمية 

 
ُ هَّ
َح���لهَّ �هلل

َ
�مل�صروع و�مل�صاركة و�لإق��ر����ص و�لإج���ارة عمالً   بقوله تعاىل : {َو�أ �لبيع 

َبا} » �صورة �لبقرة �لآية  275«. َم �لرِّ �لَبْيَع َوَحرهَّ

و�آمل من �هلل �لعلي   �لقدير �أن تلي   هذه �خلطوة خطو�ت �إ�صالمية �أخرى،   نكون 

بها نظاماً   �قت�صادياً   �إ�صالمياً   منيعاً   نحقق به عز �أمتنا و�صيادتها،   ونقوم بحق 

 �إِنهَّ 
ُكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْ ِزيَدنهَّ

َ
�ل�صكر هلل على ذلك عمالً   بقوله تعاىل : {َلِئْن �َصَكْرُتْ لأ

َعَذ�ِبي َل�َصِديٌد} » �صورة �إبر�هيم �لآية 7«. 

و�صكر �هلل هو �للتز�م بدينه وتطبيق �صريعته . 

�ل�صكر �جل��زي��ل لكل م��ن �صاهم وع���اون يف   قيام  �أق���دم  �مل��ب��ارك��ة  �ملنا�صبة  وب��ه��ذه 

وتدعيم هذ� �لبيت،   حتى قام بر�أ�ص مال قدره ع�صرة ماليني دينار كويتي49   ٪  

 للحكومة و51٪   للقطاع �خلا�ص،   ولقد كان تعاون �جلميع �صبباً   ل�صق طريقنا 

ب�صهولة،   ونحمد �هلل على ذلك . 

�لتمويل  �ل�صهم يف   بيت  قيمة  مل��ا جعلت  �حل��ك��وم��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر  وم��ن 

�ملو�طنني  �لفر�صة جلميع  �إتاحة  ذلك  من  �لكويتي   دينار�ً   و�حدً�،   ��صتهدفت 

للم�صاهمة،   لتحقيق عد�لة �لتوزيع و�ملنفعة �لعامة،   ومن فاته فر�صة �مل�صاهمة 

�لتمويل  بيت  مودعاً   م�صتثمر�ً   لدى  �أن   يكون  عموماً   ميكنه  �مل�صلمني  م��ن 

�لكويتي . 

ع�صرة  م��ن  مكون  �إد�رة  �لكويتي   جمل�ص  �لتمويل  بيت  �إد�رة  على  وي��ق��وم  ه��ذ� 

�جلل�صات  29 / 11 / 1977  ،   و��صتمرت  بتاريخ  ل��ه  جل�صة  �أول  عقد  �أع�صاء،   وقد 

ت  حتى  م��ت��و�زي��ني  �لإد�ري   و�ملايل   �ل�صتثماري   بخطني  �لتخطيط  لو�صع 

�لفتتاح للجمهور باإد�رة وطنية وعربية �صقيقة،   و�إ�صالمية ر�ئدة،   و�أ�صتطيع �أن 

�ملوؤ�ص�صات �ملالية �لتي   تف�صح �ملجال للكفاء�ت  �ملوؤ�ص�صة هي   من  �إن هذه  �أقول 



50

�لوطنية و�لعربية �ل�صقيقة و�لإ�صالمية بالظهور على م�صتوى �لقيادة .  ولدينا 

يف   هذ� �لبلد وهلل �حلمد ما   ميكننا من �لقيام مبثل هذه �ملوؤ�ص�صات على �أكمل 

وجه نتيجة للعلم و�ملعرفة �لتي   متد �حلكومة بها �أبناءها . 

�لتمويل  بيت  �أب��و�ب  �أن فتحنا  �أ�صبح �حللم حقيقة،   بعد  وم��ن ف�صله تعاىل 

�ملبارك 1398   ه�،   �ملو�فق   بتاريخ   28   رم�صان  �لكرمي للعمل  �لكويتي   للجمهور 

31 / 8 / 1978 م،   �إذ مار�صنا مبا�صرة �لأعمال �مل�صرفية جميعها،   بفتحنا للح�صاب 

�جلاري،   وح�صاب �لتوفي و�لود�ئع،   وبيع و�صر�ء �لعمالت و�لتحاويل �خلارجية 

و�ل�صبكات �ل�صياحية و�لعتماد�ت �مل�صتندية ....  ولقد ت فتح ح�صابات لنا من 

�مل�صارف �لأجنبية يف   �خلارج،   وكذلك مع �مل�صارف �ملحلية بعد �أن قبلت هذه 

�مل�صارف �لتعامل معنا ح�صب نظامنا  -  �أي   ل ربا  -  ل �أخذ�،   ول �إعطاء . 

ب��د�أن��ا م�صاريعنا �ل�صتثمارية يف   �ل�صكن م��ن ���ص��روري��ات �حل��ي��اة  ك��ان  ومل��ا  ه��ذ� 

 �لعقار متويالً   ومتاجرة،   م�صاهمني بذلك يف   ت�صجيع �إيجاد �ملزيد من �لعمار�ت 

�ل�صكاين   �لنمو  مت�صياً   مع  �ل�صكنية  �لق�صائم  م��ن  و�مل��زي��د  �ملنا�صبة  �ل�صكنية 

 ومت�صياً   مع �أهد�فنا . 

و�لتجارة هدف رئي�صي   من �أهد�ف بيت �لتمويل �لكويتي،   فلذلك كان تركيزنا 

عن طريق  تعاىل،   وذلك  �هلل  �صاء  �إن  ب��الزدي��اد  �لتجاري   �آخذ�  �لتمويل  على 

يف   �لأخرى،   للم�صاهمة  �ملعروفة  �لتجارية  �مل�صتندية،   و�لأ�صاليب  �لعتماد�ت 

 توفي ما حتتاجه �لبالد من �ملو�د �ل�صرورية وباأ�صعار منا�صبة،   وكذلك نتطلع 

�إىل ت�صجيع وتنمية �ل�صناعة �ملحلية و�أ�صحاب �حلرف و�ملهن �لنامية،   ونرجو 

�أن   ميتد ن�صاطنا �إىل �لبالد �لإ�صالمية متعاونني يف   ذلك مع �مل�صارف �لإ�صالمية 

�لأه���د�ف  جميع  حتقيق  �إىل  باأيدينا  �أن   ياأخذ  ت��ع��اىل  �هلل  �ل�صقيقة،   وندعو 

و�لأغر��ص �لتي   من �أجلها تاأ�ص�صت �مل�صارف و�لبيوتات �ملالية �لإ�صالمية حتى  

 يكون ذلك د�عياً   �إىل ت�صحيح �مل�صار �لقت�صادي   �لعام �إىل �ملفاهيم �لإ�صالمية 

�متثالً   لأو�مر �لباري   تعاىل حتى ن�صتحق رحمته وعافيته . 

�مل�����ص��رف��ي��ة  �خل����دم����ات  مم���ار����ص���ة  �إم��ك��ان��ي��ة  �ىل  ب���و����ص���وح  �أ����ص���ي  وي�صعدين   �أن 

و�ملنة،   �حلمد  وهلل  �لإ�صالمية،   وبنجاح  �ل�صريعة  �أ�صا�ص  على  و�ل�صتثمارية 

 ونعزو� �لنجاح ل�صالمة �ملبد�أ و�لعقيدة،   ول �صك ول ريب �أن �هلل مظهر دينه،  

ْت  ْرُكْم َوُيَثبِّ  َيْن�صُ
َ هَّ
ُرو� �هلل ِذيَن �آَمُنو� �إِْن َتْن�صُ َها �لهَّ يُّ

َ
 ومعل كلمته وحمقق وعده  {َيا �أ

ْقَد�َمُكْم} ،  » �صورة حممد �لآية  8«. 
َ
�أ
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ويف   كل ذكري   لفرحة �ل�صتقالل ن�صر �إن �صاء �هلل تعاىل . 

وختاماً   �أدعو �هلل خمل�صا �أن   يوفق �جلميع ملا فيه �خلي و�ل�صد�د،   و�أن   ياأخذ 

باأيدينا �إىل �لنجاح وحتقيق �لأه��د�ف م�صاهمة مع �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لأخرى 

بعد ت�صحيح م�صارها يف   �لتنمية �ملعنوية و�ملادية لهذ� �لوطن �حلبيب،   حتت 

رعاية �أمينا ور�عي   نه�صتنا �صمو �لأمي وويل   عهده . 

و�أ�صكركم و�هلل   يحفظكم ويرعاكم . 
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املوؤمتر الثاين   للم�سرف الإ�سالمي )1( 

�صعادة �لأخ �لفا�صل /  �أحمد �صعد �جلا�صر وزير �لأوقاف و�ل�صئون �لإ�صالمية . 

�أتقدم بال�صكر �جلزيل ل�صمو ويل   �لعهد رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء على رعايته هذ� 

�ملوؤمتر �لعلمي   �لقيم و�أ�صكركم على �فتتاحه نيابة عنه وفقكم �هلل ورعاكم . 

�أ�صحاب �لف�صيلة �لعلماء �لأجالء،   �أ�صاتذتنا �لأفا�صل،   �ل�صادة روؤ�صاء �لبنوك 

�لإ�صالمية،   �صيوفنا �لكر�م،

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،

ل   ي�صعني   يف   هذ� �ملقام �إل �أن �أرحب بكم جميعاً   يف   موؤمتركم �لثاين   للم�صرف 

بنك  م��ن  ك��ل  زمالئي   روؤ�صاء  ع��ن  نف�صي   وبالنيابة  ع��ن  �لإ�صالمي   بالأ�صالة 

يف   لال�صتثمار  �لإ�صالمية  �لإ�صالمي،   و�ل�صركة  �لبحرين  دبي   �لإ�صالمي،   بنك 

 �لبحرين �أع�صاء �للجنة �لتح�صيية لهذ� �ملوؤمتر . 

د�عياً   �مل��وؤمت��ر  يف   �أعمال  �مل�صاركة  قبولكم  على  و�لتقدير  �ل�صكر  لكم  و�أوج���ه 

�لبنوك  حركة  وتطوير  لدعم  �إليه  ن�صبو  جميعاً   فيما  �أن   يوفقنا  تعاىل   �هلل 

�لإ�صالمية وتو�صيح �أعمالها وبيان �ملبادئ و�لأ�ص�ص �ل�صرعية �لتي   تعمل على 

�صوئها من خالل �أمثال هذه �للقاء�ت و�ملوؤمتر�ت . 

�إن هذ� �لهتمام مب�صية �لبنوك �لإ�صالمية   ينبع من حر�ص �لقائمني عليها 

و�ملهتمني من فقهاء �مل�صلمني و�أ�صاتذتهم بتوفي �لبديل �لالربوي   للمعامالت 

�مل�صرفية  �خل��دم��ات  ع��ل��ى  �حل�����ص��ول  للم�صلمني  �ل�صائدة،   و�أن   يتاح  �مل��ال��ي��ة 

�لإ�صالم حيث قال �هلل  �لذي   حرمه  �لربا  �صبهة  �أمو�لهم بعيد�ً   عن  و��صتثمار 

َعافًا  �صْ
َ
َبا �أ ُكُلوْ� �لرِّ

ْ
ِذيَن �آَمُنوْ� َل َتاأ َها �لهَّ يُّ

َ
عز وجل يف   حمكم كتابه �لكرمي  {َيا �أ

اَعَفًة} » �صورة �آل عمر�ن �لآية   130 «.  �صَ مُّ

ُطُه  ِذي َيَتَخبهَّ َبا ل َيُقوُموَن �إِلهَّ َكَما َيُقوُم �لهَّ ُكُلوَن �لرِّ
ْ
ِذيَن َياأ وقال جل من قائل  {�لهَّ

َم   �ْلَبْيَع َوَحرهَّ
ُ هَّ
َحلهَّ �هلل

َ
َبا َو�أ ا �ْلَبْيُع ِمْثُل �لرِّ َ ُهْم َقاُلو� �إِنهَّ نهَّ

َ
ْيَطاُن ِمَن �مْلَ�صِّ َذِلَك ِباأ �ل�صهَّ

َبا } » �صورة �لبقرة �لآية   275  «. �لرِّ

وياأتي   حترمي �لتعامل �لربوي   �نطالقاً   من حر�ص �لإ�صالم على بناء �ملجتمع 

�ل�صرور  �إبعاد �ملجتمعات من  �أ�صا�ص من �لعد�لة و�لتاآخي،   وحر�صه على  على 

�لتي   تنتج عن �ل�صتغالل وتكد�ص �لأمو�ل يف   �أيدي   �لقلة من �لنا�ص . 

1- األقيت يف حفل افتتاح املوؤمتر الثاين للم�شرف الإ�شالمي الذي عقد بتاريخ 6-8 جمادى الآخرة1403، املوافق 21-1983/3/23م.
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�إن �لفو�ئد �لربوية متثل عبئاً   على كاهل �ملقرت�صني �صو�ء كان �لقر�ص ل�صد 

حاجة �صخ�صية �أم كان لغر�ص ��صتثماري . 

�أعبائه  زي��ادة  �ملزيد مما   يوؤدي   �إىل  �إىل دفع  �إن �ملقرت�ص ل�صد حاجته   ي�صطر 

�ملالية و�إثقال كاهله،   كما �أن �ملقرت�ص لال�صتثمار م�صطر �إىل دفع �أمو�له �إىل 

�ل�صتثمار يف   جمالت قد   يكون عائدها �صلبياً   على �ملجتمع لأنه لو تاأخر يف  

 ��صتثمار �أمو�له �أو خ�صر يف   جتارته فاإنه �صوف   يتحمل �لفو�ئد فوق هذه �خل�صارة،  

 وقد   يو�جه �أي�صاً   فو�ئد �إ�صافية �إذ� تاأخر عن �ل�صد�د ود�ئماً :  �مل�صتهلك  -  وهو 

�لتكلفة  �لفو�ئد على  �لربوية حيث ت�صاف  �لفو�ئد  �ملجتمع  -  يتحمل عبء 

عند �لت�صعية جلميع �ملنتجات زر�عية كانت �أم �صناعية �أم �أي   عمل �آخر . 

معر�ص  �قت�صاد  ه��و  �ل��رب��وي��ة  �ل��ف��و�ئ��د  �أ���ص��ا���ص  على  �لذي   يبنى  �لقت�صاد  �إن 

م�صاكل  �لغربي   من  �لقت�صاد  ما   يو�جهه  عليكم  �ملالية،   ول   يخفى  ل��الأزم��ات 

�ملرتبطة  �لثابتة   غي  �لفو�ئد  ن�صبة  و�لبطالة،   �إن  �ملايل   و�لك�صاد  �لت�صخم 

مبوؤ�صر�ت �لإنتاجية و�لربحية تثقل كاهل �ملنتجني ومن ثم �مل�صتهلكني حيث 

يف   �لطلب  �نخفا�ص  �لت�صخم،   ويتبعها  ن�صبة  معها  وت��زي��د  �لأ���ص��ع��ار  ترتفع 

و�لإنتاج،   ومن ثم زيادة �لعاطلني عن �لعمل . 

�ملوؤ�ص�صات  قبل  م��ن  تخفي�صه  �أو  ورف��ع��ه  �لفائدة  يف   �صعر  �لتحكم  ف��اإن  كذلك 

�آث��ار �قت�صادية   غي مرغوبة .  �إن رفع تكلفة �لتمويل   يوؤثر  �ملالية   يرتتب عليه 

على �لعجلة �لإنتاجية،   كما �أن تخفي�ص هذه �لتكلفة   يوؤدي   �إىل زيادة عر�ص 

�ل�صيولة و�لت�صخم �لنقدي،   وحتى �ليوم مل ت�صتطع �لدول �لو�صول �إىل و�صع 

متو�زن تكون فيه م�صتويات �لإنتاج و�لعمالة ون�صبة �رتفاع �لأ�صعار مبا   يتفق 

مع �لأهد�ف �ملحددة . 

كما �أن توجيه �لأمو�ل و��صتثمارها على �أ�صا�ص �لإقر��ص بفو�ئد �إنا   يركز على 

�مل�صتثمر  �أه���د�ف  و�لتق�صي   عن  �لبحث  و�لفائدة،   دون  �لقر�ص  �أ�صل  �صمان 

وجمالت �ل�صتثمار�ت و�ل�صتفادة من �لقر�ص . 

مبالغ   �صخمة من  �ق��رت���ص��ت  �ل��ن��ام��ي��ة  �ل����دول  كثي�ً   من  �أن  �ل��ي��وم  ون��الح��ظ 

�ملوؤ�ص�صات و�ل��دول �لغربية ثم عجزت عن �صد�دها نتيجة �صوء ��صتخد�م هذه 

�لأمو�ل وعدم تر�صيد هذه �لدول يف   ��صتثمار هذه �لقرو�ص . 

�إنه من �لو�جب علينا،   نحن �مل�صلمني �أن نعمل يف   �ملجال �لقت�صادي،   �أن ن�صعى 

�لإ�صالمي   وفقاً   ملا  �لقت�صاد  �أ�ص�ص  دع��م  و�لتعاون يف   �صبيل  ب��ذل �جلهود  �إىل 
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وتعاىل  �صبحانه  نر�صي   �هلل  �لغر�ء،   حتى  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  علينا  �أملته 

ونتجنب ما   مير به �لغرب �ليوم من �أزمات �قت�صادية و�جتماعية ونني �لطريق 

لل�صائرين فيه . 

�إن هذ� �ملوؤمتر ما هو �إل خطوة يف   هذ� �لطريق �لذي   ت �ختيار مو�صوعاته 

مبا   يحقق بحث �لأمور �مللحة �لتي   تتعلق بالبنوك �لإ�صالمية ب�صفة خا�صة 

و�لقت�صاد �لإ�صالمي   ب�صفة عامة . 

�أخ���رى تبحث يف   �جلو�نب  �أن   يتبع ه��ذ� �مل��وؤمت��ر م��وؤمت��ر�ت  �إن �صاء �هلل  ون��اأم��ل 

�ملتعددة لالقت�صاد �لإ�صالمي   بتف�صيل �أكرب و�أو�صع . 

�إن �لعاملني يف   حقل �لبنوك �لإ�صالمية يف   حاجة �إىل مثل هذه �للقاء�ت لالتفاق 

�لإ�صالمية،   �لبنوك  لعمل  �لفنية  و�لأ�صاليب  �ل�صرعية  و�ملبادئ  �لأ�ص�ص  على 

 وذلك من خالل �ل�صتماع �إىل �لتخريجات �لفقهية و�لبحوث و�لدر��صات �لتي  

 يقدمها علماوؤنا �لأجالء و�أ�صاتذتنا �لأفا�صل . 

�مل�صرفية  يف   �ملجالت  و�لعاملني  �لإ���ص��الم��ي��ة  �لبنوك  م��ع  �ملتعاملني  �أن  كما 

يف   �لبنوك  �لعمل  وط��رق  �أ�صاليب  على  �لتعرف  �إىل  يف   حاجة  و�ل�صتثمارية 

�لإ�صالمية . 

�لتي   �لقيمة  و�لدر��صات  �لبحوث  �أن تتحقق �ل�صتفادة من  �صاء �هلل  �إن  ناأمل 

 �أعدها �أ�صاتذتنا �لأفا�صل ول   يفوتني   �أن �أ�صيد هنا بجهودهم �لطيبة يف   �إعد�د 

هذه �لبحوث و�أي�صاً   مب�صاهمة �لبنوك �لإ�صالمية �لتي   قدمت عر�صاً   لأعمالها 

وممار�صاتها �إىل هذ� �ملوؤمتر،   ومن خالل هذ� �لعر�ص ناأمل �أن   يتم �لتقريب بني 

�أ�صاليب �لعمل ما �أمكن وكذلك تبادل �خلرب�ت فيما بينها . 

ونتطلع �إىل علمائنا �لأجالء بعد �ل�صتماع �إىل �لدر��صات و�ملناق�صات �أن   يزودو� 

�لبنوك �لإ�صالمية باآر�ئهم وتو�صياتهم وير�صمو� لها �لطريق �نطالقاً   من كتاب 

�هلل تعاىل و�صنة نبيه �لكرمي حممد �صلى �هلل عليه و�صلم،   لأن �مل�صلمني   يجب 

عليهم �للتز�م بهما ونبذ ما �صو�هما . 

�لبالد  �أم��ي  �ل�صمو  �صاحب  �إىل  و�لمتنان  بال�صكر  �أت��وج��ه  �أن  وي�صعدين   هنا 

�ل���وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص  ويل   �لعهد  �صمو  و�ىل  �ل�صباح  �لأح��م��د  ج��اب��ر  �ل�صيخ 

�ملوقرة،   على ما قدموه  و�إىل �حلكومة  �ل�صباح  �ل�صامل  �لعبد�هلل  �ل�صيخ �صعد 

ما  وبالأخ�ص  �إن�صائها  �لإ�صالمية   وت�صجيع  �مل�صارف  مل�صية  ودع��م  رعاية  من 
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لقيناه هنا من عناية و�هتمام يف   بيت �لتمويل �لكويتي،   فجز�هم �هلل خي�ً  

�إىل  �مليمونة،   و�أتقدم بال�صكر كذلك  �ملزيد يف   مثل هذه �لأعمال  �إىل   ووفقهم 

جميع �مل�صئولني يف   �لعامل �لعربي   و�لإ�صالمي   �لذين مكنو� �مل�صلمني من �إن�صاء 

هذه �مل�صارف و�لتعامل معها . 

من  ب��ج��ه��وده  ���ص��اه��م  م��ن  ل��ك��ل  �جل��زي��ل  بال�صكر  �أت��ق��دم  ول   يفوتني   �أي�صاً   �أن 

�إ�صالمي   �صرح  كل  ورعاية  تاأ�صي�ص  يف   �صبيل  و�ملوؤ�ص�صات  و�لهيئات  �لأ�صخا�ص 

 وبالأخ�ص �صرح �مل�صارف �لإ�صالمية هذه،   ر�جياً   �ملوىل جل وعال �أن   يكلل جميع 

�مل�صاعي   بالنجاح و�لقبول �إنه نعم �ملوىل ونعم �لن�صي . 

�أن   يوقفكم يف   موؤمتركم هذ� �إىل توحيد جهودكم يف   وختاماً   �أدعو �هلل تعاىل 

 دفع م�صية �لبنوك �لإ�صالمية على هدى من قوله تعاىل : {َوُقِل �ْعَمُلو� َف�َصَيَى 

 َعَمَلُكْم َوَر�ُصوُلُه َو�مْلُوؤِْمُنوَن} » �صورة �لتوبة �لآية  105«.
ُ هَّ
�هلل

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،
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الندوة الفقهية الثانية  )1( 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وبه وحده �أ�صتعني وهو �مل�صتعان على كل حال . 

�حلمد هلل رب �لعاملني

�للهم �صلرّ   على عبدك ونبيك حممد وعلى �آله و�صحبه و�لتابعني . 

�أما بعد،

�أحييكم بتحية �لإ�صالم وهي   �ل�صالم

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

�أتقدم لكم جميعاً   بجزيل �ل�صكر على تلبيتكم �لدعوة هذه وخ�صو�صاً   �ل�صادة 

�أنف�صهم  و�أج��ه��دو�  �ل�صفر  عناء  وجت�صمو�  ح�صرو�  �ل��ذي��ن  و�لفقهاء  �لعلماء 

بالبحث و�لإع��د�د لإجناح هذ� �للقاء �لعلمي   يف   ندوتنا �لفقهية �لثانية هذه 

�لتمويل  بيت  �لعلمي   يقيمها  للتقدم  �ل��ك��وي��ت  موؤ�ص�صة  م��ع  �لتي   بالتعاون 

�لكويتي   من تاريخ  3  �إىل  7  ذي   �لقعدة1410   ه� �ملو�فق من   28   �إىل31 / 5 / 1990   م . 

و�لبحوث كما هي   وزعت عليكم �صوف   يقوم �لفقهاء بعر�صها يف   جل�صات من 

خاللها   يتم �لنقا�ص فيها و�لو�صول �إىل �آر�ء �صوف   ي�صدر بها موؤلف كما �صدر 

للندوة �لفقهية �لأوىل وهو بني �أيديكم �أو �صيوزع عليكم ولتعم �ملنفعة من هذه 

ب�صورة  ذل��ك  بتوزيع  نقوم  �صوف  عنها  �لتي   ت�صدر  و�لآر�ء  و�لبحوث  �ل��ن��دو�ت 

و��صعة باإذن �هلل . 

�أيها �لأخوة �لكر�م : 

و�صنة  تعاىل  �هلل  كتاب  �إىل  �ل��رج��وع  �إىل  و�لإ�صالمية  �لعربية  �لأم��ة  �أح��وج  ما 

نبيه حممد �صلى �هلل عليه و�صلم وتطبيق �صرعه �حلنيف،   فاإن يف   ذلك �لنجاة 

ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم 
َ
و�ل�صالمة يف   �لدنيا و�لآخرة و�لأمر جد ولي�ص هزلً  {�ْلَيْوَم �أ

�ْصاَلَم ِديًنا} » �صورة �ملائدة �لآية  3  «. يُت َلُكُم �ْلإِ ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�صِ مْتَ
َ
َو�أ

�لإ�صالمية  بال�صريعة  �للتز�م  �لن�صيحة (   )2(    وبدون  ) فالدين  ن�صيحة   وهذه 

{�إِْن  �لأمة   لهذه  ن�صر�ً   موؤزر�ً   نهو�صاً   �صامالً   �أو نحقق  ننه�ص  نحاول عبثاً   �أن 

ْقَد�َمُكْم} » �صورة حممد �لآية  74 « .
َ
ْت �أ ْرُكْم َوُيَثبِّ  َيْن�صُ

َ هَّ
ُرو� �هلل َتْن�صُ

1- األقيت يف حفل افتتاح الندوة الفقهية الثانية التي نظمها بيت التمويل الكويتي بتاريخ 4 ذو القعدة 1410 هـ املوافق 1990/5/28م.

2-  رواه م�شلم   225 : 2   كتاب الإميان  (باب بيان اأن الدين الن�شيحة)  احلديث  ( 194 )  ون�ض احلديثة : »الدين الن�شيحة«  قلنا :  ملن؟ قال : »هلل ور�شوله ولأئمة 

اأبو داود   5 : 133   كتاب العلم  ( باب يف   الن�شيحة )  احلديث  (5094 ) ،   ورواه الن�شائي   7 : 651   كتاب البيعة  ( باب الن�شيحة لالإمام)  امل�شلمني وعامتهم «،   ورواه 

(7914 )  و (8914 )  و ( 9914 ). 
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�أيها �لأخوة �لكر�م : 

ور�عي   نه�صتنا �صاحب  قائد م�صيتنا  �لكويت يف   ظل  لدولة  تعاىل  ي�صر �هلل 

�ل�صمو �ل�صيخ جابر �لأحمد �ل�صباح وويل   �لعهد رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء �ل�صيخ 

�صعد �لعبد�هلل �ل�صباح �أن   يكون هذ� �لبلد من �أو�ئل �لدول �لعربية و�لإ�صالمية 

�ملعمورة،   ومنها  ويف   �أنحاء  �مل��ج��الت  يف   جميع  �خل���ي�ت  فعل  �إىل  �ل�صباقة 

�مل�صاركة يف   تاأ�صي�ص  �لإ�صالمية من خ��الل  �مل�صارف  فكرة  وتطبيق  ودع��م  ن�صر 

�لتمويل  بيت  �إن�صاء  ومن خالل  و�لإ�صالمية  �لعربية  �مل�صارف يف   �لدول  هذه 

�لكويتي   �لذي   �أم�صى عقد�ً   من �ل�صنني   يقدم خدماته �مل�صرفية و�ل�صتثمارية 

مو�كباً   نطاق  �أو�صع  حملياً   وعلى  �لتنموية  و�خل��دم��ات  و�لعقارية  و�لتجارية 

�لغر�ء،   متعاوناً   �لإ�صالمية  �ل�صريعة  وف��ق  �خلدمات،   وذلك  م��ن   �مل�صتجد�ت 

 مع �مل�صارف �لإ�صالمية �ملنت�صرة يف   �لعاملني �لعربي   و�لإ�صالمي   و�نت�صرت هذه 

�مل�صارف �لإ�صالمية عامليًا،   �إذ وجد �ملتعاملون مع هذه �مل�صارف �لر�حة �لنف�صية 

يف   �لأ�صاتذة  �لنو�حي   �لتنموية،   و�أ�صبح  حتقيق  مع  �لوجد�نية  و�لطماأنينة 

�لإن�صاين   �لعظيم،   و�أين   �ملنهج  هذ�  در��صة  على  عاكفني  �لأجنبية   �جلامعات 

 و�ثق �أنه �صوف   يتخلى �ملجتمع �لإن�صاين   عن �لتعامل بالفو�ئد �لربوية �لتي  

�لقت�صادي   �لإ�صالمي   و�ملنهج  بالنظام  �لتعامل  �إىل  �لآن  �لعامل   يعاين   منها 

�نهار  �لربوي   كما  �لنظام  ب��اإذن �هلل تعاىل،   و�صينهار   وقريباً   جد�ً   �صيكون ذلك 

�لنظام �ل�صيوعي   حديثًا،   �إذ ل ملجاأ ول منجا من �هلل �إل �إليه . 

و�صيانة  و�لإح�����ص��ان  �لعدل  فيها  و�صريعتنا  �لإ�صالمية  عقيدتنا  �لأخ���وة  �أيها 

�حلقوق وحفظ �حلريات وحتث على �لرقي   و�لتقدم �لعلمي   يف   �صتى �مليادين 

ُمُر ِباْلَعْدِل َو�ْلإِْح�َصاِن َو�إِيَتاِء ِذي �ْلُقْرَبى َوَيْنَهى 
ْ
 َياأ

َ هَّ
و�حل�صارة �لنافعة . {�إِنهَّ �هلل

ُروَن} »�صورة �لنحل �لآية   90 «.  ُكْم َتَذكهَّ َعِن �ْلَفْح�َصاِء َو�مْلُْنَكِر َو�ْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلهَّ

�أيها �لأخوة : 

�ل�صريعة  يف   معامالتها  �لتي   تنهج  �لتجارية  و�ل�صركات  �لإ�صالمية  �مل�صارف 

�لإ�صالمية كثية جدً�،   حيث �إن هناك �صركات جتارية خا�صة تلتزم بال�صريعة 

�لإ�صالمية وحققت جناحات باهرة هنا يف   �لكويت ويف   �لعامل �لعربي   و�لإ�صالمي  

 يف   بيت �لتمويل بد�أنا يف   �أو�خر �صنة   1978   عملنا مببلغ   5 ٫ 2   مليون دينار كويتي  

وت�صل  �لإ�صالمية  �لبنوك  كويتي   يف   جميع  دينار  مليون   و�ليوم   1400   مليون 

�ملبالغ   �لعاملة �إىل �أكرث من  ) 12 (  �ألف مليون دولر �أمريكي . 
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ولقد �آن �لأو�ن لأن نغلب عقيدتنا على بع�ص �لت�صور�ت �خلاطئة �مل�صتوردة،  

 وذلك يف   جميع �ملجالت �لثقافية و�لجتماعية و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية . 

باللتز�م  متاماً   �إل  م�صتقلني  ن��ك��ون  ل  و�مل�صلمني  �ل��ع��رب  ويف   ت�صوري   نحن 

بعقيدتنا وتطبيق �صريعتنا،   فعلى ذلك نتحد،   و�لحتاد قوة و�لتفرق �صعف 

ومهانة و�صياع . 

�أيها �لأخوة:

دون��و�  و�ملعا�صرون  �ل�صالح  �ل�صلف  من  وفقهية،   وفقهاوؤنا  علمية  كنوز  لدينا 

يف   فقه  كلها،   وبالأخ�ص  �مل�صائل  من  نحتاجه  ما  جميع  وموؤلفاتهم  بكتبهم 

�ملعامالت . 

فعلينا �أن نتعلم ونلتزم ونطبق،   وما هذه �لندو�ت �لفقهية �إل لإثر�ء �لبحث 

�لعلمي   يف   هذ� �مليد�ن .  و�أ�صبحت �مل�صارف �لإ�صالمية وهلل �حلمد و�ملنة متار�ص 

�لفقه �لإ�صالمي   يف   �مليد�ن �لعملي   �ليومي   مع �ملتعاملني معها حتى �نت�صرت 

باإذن  �ملفاهيم �لفقهية بني �لنا�ص وهذه تنمية بحد ذ�تها علمية و�إىل �ملزيد 

�هلل تعاىل . 

�أيها �لأخوة:

حتر�ص �لكويت ح�صب توجيهات �صاحب �ل�صمو �لأمي �ل�صيخ جابر �لأحمد 

�لنو�حي   �لعلمية  على  �ل�صباح  �لعبد�هلل  �صعد  �ل�صيخ  وويل   �لعهد  �ل�صباح 

وتطويرها . 

ولهذ� �لغر�ص قامت موؤ�ص�صات علمية وتربوية عامة وخا�صة و�صجعتها �لدولة،  

 ومن هذه �ملوؤ�ص�صات موؤ�ص�صة �لكويت للتقدم �لعلمي   �لتي   �صدر مر�صوم �أميي  

 باإن�صائها يف   21   ذي   �حلجة1396   ه� �ملو�فق  -  12 / 12 / 1976   يديرها جمل�ص �إد�رة  

 ير�أ�صه ح�صرة �صاحب �ل�صمو �أمي �لبالد،   وتهدف �ملوؤ�ص�صة �إىل �ملعاونة يف   �صبيل 

�لتطور �لعلمي   و�حل�صاري   لدولة �لكويت من خالل دعم �لأبحاث �لأ�صا�صية 

و�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  و�ل�����ص��ح��ي��ة  و�ل��ه��ن��د���ص��ي��ة  �لطبيعية  �ل��ع��ل��وم  لتنمية  و�لتطبيقية 

ودع��م  لت�صجيع  �مل��ن��ح  ت��ق��دمي  وغيها .  وكذلك  و�لق��ت�����ص��ادي��ة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

�لأبحاث �ملتعلقة بال�صتثمار �ل�صناعي   و�أعمال �لتطوير و�لتجارب ذ�ت �ل�صلة 

�لفكري   �لتطور  لدعم  و�ملكافاآت  و�جلو�ئز  �ملنح  �لكويتي،   وتقدمي  بالقت�صاد 

و�ملوؤمتر�ت  �لندو�ت  و�لإ�صالمية،   و�إقامة  �لعربية  و�لأقطار  يف   �لكويت   �لنافع 

�لعلمية وتنظيم بر�مج �لتدريب وكذلك ت�صجيع ودعم وتنمية م�صاريع �لبحوث 
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و�لرب�مج �لعلمية �مل�صرتكة بني �لهيئات �لعلمية �لكويتية من جهة و�لعربية 

و�لدولية من جهة �أخرى . 

وميز�نية هذه �ملوؤ�ص�صة متول من �ل�صركات �لكويتية �لعامة و�ملقفلة بن�صبة  5 ٪  

 من �صايف   �أرباحها �ل�صنوية،   ونرجو من �هلل تعاىل �أن   يوفق هذه �ملوؤ�ص�صة لكثي 

�لب�صري   و�ملجتمع  و�مل�صلمني  �لعرب  بالفائدة على  �لتي   تعود  �لإجن���از�ت  من 

 عامة �إنه �صميع جميب . 

�أكرر �صكري   �جلزيل لكم جميعاً   و�أرجو للعلماء �لأفا�صل طيب �لإقامة و�أدعو 

�إىل ما فيه  �أن   يوفق �لعرب و�مل�صلمني حكاماً   وحمكومني  �هلل تعاىل خمل�صًا 

حتقيق �خلي    و�ل�صالح و�لفالح . 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،
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الندوة الفقهية الثالثة  )1( 

ون�صلي   �إليه  ونتوب  ون�صتهديه،   ون�صتغفره  ون�صتعينه  نحمده  هلل  �حلمد  �إن 

 ون�صلم على عبده وحبيبه حممد وعلى �آله و�صحبه وجنده ومن تابعهم على 

نهجهم �إىل   يوم �لقيامة . 

يُت  َوَر�صِ ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  ��ْم��ُت  مْتَ
َ
َو�أ ِديَنُكْم  َلُكْم  ْكَمْلُت 

َ
�أ {�ْلَيْوَم  �لقائل   �حلمد هلل 

َلُكُم �ْلإِ�ْصاَلَم ِديًنا} » �صورة �ملائدة �لآية  3« ،   و�صلى �هلل على نبينا حممد �لقائل  

» تركت فيكم ما �إن مت�صكتم به لن ت�صلو� بعدي   �أبد�ً   كتاب �هلل و�صنتي «. 

�أما بعد،،،

فاأحييكم و�أرحب بكم و�أ�صكركم على ح�صوركم يف   هذه �لندوة �لتي   ت�صم �لنخبة 

�لر�أي   يف   وت��د�ول  �لكر�م،   للمد�ر�صة  و�لباحثني  �لأفا�صل  �لعلماء  �ل�صادة  من 

 بع�ص �لق�صايا يف   ميد�ن �ملال و�لقت�صاد و�لتنمية . 

�أيها �لأخ �لكرمي عبد�هلل �لهاجري   وزير �لتجارة و�ل�صناعة ر�عي   �لندوة �أ�صكرك 

على رعايتك لهذه �لندوة،   وفقكم �هلل ووفق �جلميع ملا   يحبه وير�صاه . 

�أيها �لأخوة �لأفا�صل : 

مع  �لكويتي   بالتعاون  �لتمويل  بيت  �لذي   ينظمه  �لثالث  هو  �للقاء  ه��ذ�  �إن 

لبيت  �لثالثة  �لفقهية  » �لندوة  عنو�ن   �لعلمي   حتت  للتقدم  �لكويت  موؤ�ص�صة 

بلدنا  على  �لعر�قي   �لأثيم  �ل��ع��دو�ن  �ل��ذي  جاء يف   �أعقاب  �لكويتي «  �لتمويل 

و�لإ�صالمية  �لعربية  �لأم��ت��ني  على  �مل�صامل،   بل  �لعربي   �مل�صلم  �لبلد  �لكويت 

باأ�صرها،   مما عرقل م�صية �لبناء،   و�أهدر ثرو�ت �لأمة وتطاول على كر�متها بني 

�لأمم،   فح�صبنا �هلل ونعم �لوكيل نعم �ملوىل ونعم �لن�صي . 

و�صكر�ً   لكل من �صاهم يف   مو��صاتنا وحترير بلدنا و�أخ�ص بالذكر دول جمل�ص 

�لتعاون �خلليجي   وعلى ر�أ�صها �ل�صقيقة �ململكة �لعربية �ل�صعودية بقيادة خادم 

�حلرمني �ل�صريفني �مللك فهد بن عبد�لعزيز �آل �صعود و�ل�صقيقة �لكربى م�صر 

و�صورية وجميع �لأخوة �لعرب و�لأ�صدقاء �لذين وقفو� بجانب �حلق �لكويتي  

 و�أزهق �هلل تعاىل كيد �ملعتدين على �أيديهم . 

وهذ� مما �أوجب علينا حتدي   �لآثار �ل�صلبية وجتاوزها و�لتغلب عليها يف   جميع 

�ملجالت،   وبالأخ�ص �ملجال �لقت�صادي   و�لثقايف   و�لعلمي   وذلك بعد �لتكال 

(1)  األقيت يف   حفل افتتاح الندوة الفقهية الثالثة التي   نظمها بيت التمويل الكويتي   بتاريخ   8 - 6   ذي   القعدة1413   هـ27  -29/ 4 / 1993     م . 
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على �هلل �صبحانه وتعاىل و�ل�صتعانة به . 

وهذه �لندوة �إ�صافة للندو�ت و�ملوؤمتر�ت �ل�صابقة �لتي   �أبرزت �لأ�صاليب �ملعتمدة 

و�ل�صيغ   �مل�صروعة �لتي   يزخر بها �لفقه �لإ�صالمي . 

بذلو� �جلهد  �لذين  �لأفا�صل  لعلمائنا  بال�صكر �جلزيل  �أتقدم  �ملنا�صبة  وبهذه 

�لكبي يف   هذ� �ل�صبيل و�أقامو� �حلجة على �ملرتددين عن �نتهاج �ملنهاج �ل�صرعي ... 

 ول   يفوتني   �أن �أذكر �أننا  -  و�حلمد هلل  -  يف   بيت �لتمويل �لكويتي   قدمنا �إ�صهامات 

مفيدة يف   هذ� �ملجال عن طريق ن�صر �لكتب و�لأ�صرطة و�لإ���ص��د�ر�ت �لفقهية 

حيث بلغت ثمانية �إ�صد�ر�ت وبلغ   عدد �لكتب  ) �لفتاوى ثالثة �أجز�ء وخم�صة 

�ل�صرعية  �ملعامالت  من  �لكثي  �لتي   ن�صرت  �لنور  �إليها جملة  �أبحاث (  ي�صاف 

و�لتوعية مبا   يحل وما   يحرم منها مما �أ�صهم وهلل �حلمد وب�صورة فعلية يف   ن�صر 

�لوعي   �لفقهي   يف   ميد�ن �ملال و�لقت�صاد بني �لنا�ص .  وكنا نحذر د�ئماً   من مغبة 

�لتمادي   و�ل�صتمر�ر يف   �لنظام �لربوي   �لذي   يعاين    جميع �لعامل منه .  وجميع 

�مل�صاكل �ملالية يف   كل مكان وزمان �صببها �لربا ولو متت �لتوبة �إىل �هلل من �لربا 

لنحلت �مل�صاكل جميعها وب�صهولة وبدون تعقيد�ت . 

�أيها �لأخوة �لأفا�صل : 

�إن دور بيت �لتمويل �لكويتي   قد تخطى يف   منهجه �ملجال �ملحلي   �إىل �لآفاق 

�لعربية و�لإ�صالمية،   فاأ�صبح له �لن�صاط �ل�صتثماري   يف   بلد�ن عربية و�إ�صالمية 

�صملت �خلليج وم�صر وباك�صتان وتركيا وبنغالدي�ص وبالد�ً   �أخرى يف   جمالت 

ذ�ت طبيعة تنموية و�صناعية وزر�عية وجتارية . 

منهجنا يف   تعاملها  �أدخ��ل��ت  قد  �لعاملية  �لبنوك  بع�ص  �أن  تعاىل  �هلل  ونحمد 

�ل�صريعة  �ملنهج وبعظمة  ب�صالمة  �ع��رت�ف منها  �لإ�صالمية،   وهذ�  �لبنوك  مع 

�لتم�صك بها لأن يف   ذلك �لنجاة يف   �لدنيا  �إىل  �أمتنا  �لتي   ندعو�  �لإ�صالمية 

�ْصَقْيَناُهْم َماًء 
َ
ِريَقِة َلأ ِو ��ْصَتَقاُمو� َعَلى �لطهَّ لهَّ

َ
و�لآخرة وحل جلميع �مل�صاكل  {َو�أ

َغَدًقا} » �صورة �جلن �لآية  16  «،   و�لتاريخ �صاهد على ذلك فكلما �لتزمنا �لقر�آن 

و�ل�صنة  �لقر�آن  �بتعدنا عن  وقدنا،   وكلما  �صدنا  ومنهجاً   كلما  �صريعة  و�ل�صنة 

كلما �أ�صابنا �لذل و�لهو�ن،   ول   يختلف على ذلك �ثنان،   و�لكل   يقول هذ� و�آن 

�لأو�ن لأن ترتجم �لأقو�ل �إىل �أفعال . 
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علماءنا �لأجالء ...  �صيوفنا �لكر�م،

�إننا �ليوم نقدم ملجتمعاتنا �لإ�صالمية ح�صيلة جتربة عملية لفقه عظيم طال 

�لإ���ص��الم يف   ر�ي��ة  برفع  ن�صهم  بذلك  �أننا  �لكتب،   ونح�صب  �حتبا�صه يف   بطون 

 جمال حيوي   من جمالت �حلياة . 

ن�صاأل �هلل عز وجل �أن   يجعل لنا ولكم ن�صيباً   يف   �إعز�ز ديننا و�لعتز�ز به �إنه 

على ما   ي�صاء قدير وبالإجابة جدير . 

وبهذه �ملنا�صبة �أتقدم بال�صكر �جلزيل ل�صمو �أمي �لبالد �ل�صيخ جابر �لأحمد 

و�صمو ويل   �لعهد  �لإ�صالمي   �ل�صامخ  �ل�صرح  �لذي   يرعى منهج هذ�  �ل�صباح 

رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء �ل�صيخ �صعد�لعبد�هلل �ل�صباح وحكومته �ملوقرة و�ل�صعب 

�لكويتي   �لكرمي على تاأييدهم ومنا�صرتهم لهذ� �ملنهج �لذي   نخدم من خالله  

   300000 ح�صاب مببلغ   1300   مليون دينار كويتي   ملتزمني �صرع �هلل من خالل 

وتبحث  م�صتفيد  ���ص��ائ��ل  ب��ك��ل  �أ�صبوعياً   ترحب  تنعقد  فقهية  �صرعية  هيئة 

�مل�صتجد�ت وتوجه �مل�صية فجز�هم �هلل خي �جلز�ء و�صكر�ً   لهم . 

ترحابي   ب�صيوفنا  و�أك���رر  �لأج���الء  علمائنا  �لف�صيلة  �صكري   لأ�صحاب  و�أك���رر 

�لأفا�صل و�أرجو لهم �إقامة �صعيدة يف   وطنهم �لكويت . 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،
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الندوة الفقهية اخلام�سة) 1( 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني،   و�ل�صالة و�ل�صالم على �لنبي   �لكرمي ور�صوله �مل�صطفى 

�لأمني،   �صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�لتابعني وبعد،

�أيها �حلفل �لكرمي و�حل�صور من م�صايخنا �لأفا�صل

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

و�حلمد هلل على �صالمة �لو�صول،   و�صكر�ً   لكم على تلبية �لدعوة لهذه �لندوة،  

 و�أرجو لل�صيوف �لكر�م طيب �لإقامة و�ل�صحة �لتامة :  و�ل�صكر مو�صول لبيت 

للتوعية  خدمة  �لفقهية  �ل��ن��دو�ت  ه��ذه  ملثل  �إقامته  �لكويتي،   على  �لتمويل 

�لقت�صاد  �لأث��ر يف   ميد�ن  �أح�صن  لها  �لتي   كان  �ملعامالت  �لعلمية يف   جمال 

قبل  من  �ل�صديد  �لكويتي   يف   هذ�؛   �لإقبال  �لتمويل  بيت  �لإ�صالمي،   ي�صجع 

�ملجتمعات �لإ�صالمية يف   قبول �لتعامل مع �مل�صارف �لإ�صالمية وكذلك توجه 

�لدولة وعلى ر�أ�صها �صاحب �ل�صمو �لأمي   �ملفدى �ل�صيخ جابر �لأحمد �ل�صباح 

حفظه �هلل ون�صره بالإ�صالم،   ون�صر �لإ�صالم به فجز�ه �هلل خي �جل��ز�ء وويل  

لكل  �هلل  وفقه  �ل�صباح  �ل��ع��ب��د�هلل  �صعد  �ل�صيخ  �ل����وزر�ء  جمل�ص  رئي�ص   �لعهد 

خي،   �للهم �ألزمنا كلمة �لتقوى و�جعلنا من �أهلها ومن م�صتحقيها،   و�لندوة 

�لفقهية �خلام�صة هذه،   تبحث يف   مو��صيع هامة م�صتجدة �أربعة،   وهي : 

�أولً :  �ملتاجرة باأ�صهم �صركات ن�صاطها م�صروع،   لكنها تقر�ص وتقرت�ص بالفائدة،  

 بن�صبة ل تزيد عن30   ٪   من ر�أ�صمالها �لعامل،   وممكن �لتخل�ص من عائد هذه 

�لن�صبة بطريقة ح�صابية،   وقدم �أ�صحاب �لف�صيلة �لعلماء خم�صة بحوث قيمة 

يف   هذ� �ملو�صوع،   نتمنى �أن ن�صل فيها �إىل �جتهاد موفق . 

بحوث،   ثالثة  �ملو�صوع  فيها،   ويف   هذ�  �مل�صكوك  �ل��دي��ون  على  ثانياً :  �لتاأمني 

 قدمها م�صايخنا �لكر�م،   �أرجو �أن نوفق �إىل �جتهاد   ي�صاعد �مل�صارف �لإ�صالمية 

على حل مثل هذه �مل�صكالت �ملالية . 

ثالثا :  �جتماع �لعقود �ملختلفة �لأحكام يف   عقد و�حد،   ويف   هذ� �ملو�صوع ثالثة بحوث 

يف   �لعقود،   وبالأخ�ص  �لإ�صالمية  �مل�صارف  و�ج��ه  �ملو�صوع  �لكر�م،   وهذ�  مل�صايخنا 

(1)  األقيت يف   حفل افتتاح الندوة الفقهية اخلام�شة التي نظمها بيت التمويل الكويتي بتاريخ 13-15 رجب 1419هـ 2-1998/11/4م.



64

�لعقود �خلارجية،   وحتتاج �مل�صارف �إىل و�صوح �لروؤية يف   �جلو�ز من عدمه . 

ر�بعاً :  �لتنمية عن طريق �ل�صتثمار�ت �ملتو�صطة وطويلة �لأجل،   بو�صائل منها : 

�ملو�صوع  و�ل�صت�صناع .  ويف   هذ�  و�ل�صلم  و�لتاأجي  و�مل�صاركة  �ملقار�صة   �صند�ت 

له  ملا  �أهمية ق�صوى  �ملو�صوع  �لأفا�صل،   ولهذ�  �مل�صايخ  بها  �أربعة بحوث تقدم 

من �أثر كبي يف   �لتنمية �لقت�صادية،   حيث تتمكن �ملوؤ�ص�صات �ملالية،   و�مل�صارف 

�لأجل،   وميد�ن  وطويلة  يف   �ل�صتثمار�ت،   متو�صطة  �لدخول  �لإ�صالمية،   من 

�ل�صتثمار لالأمة بحاجة ما�صة �إىل هذ�،   و�إىل تاأ�صي�ص م�صرف �إ�صالمي   كبي،  

 ت�صرتك فيه بع�ص �لقطاعات �لعامة و�خلا�صة،   و�مل�صارف �لإ�صالمية �لقائمة،  

 ويكون هدفه تنمية �لزر�عة و�ل�صناعة و�لعمر�ن،   على �أ�ص�ص مدرو�صة ومتقنة 

يف   �ل��ث��ان��ي��ة  �خل��ط��وة  �ملخاطر،   و�عتربه  ع��ن  �لإم���ك���ان  ب��ق��در  ومريحة،   بعيدة 

 م�صية �مل�صارف �لإ�صالمية .  �أرجو �أن تتحقق هذه �خلطوة على �أيدي   �مل�صارف 

من  �لأمة،   ورمبا  �قت�صاد  بتنمية  �ملهتمني  من  �لقائمة،   �أو   غيها  �لإ�صالمية 

�ملبادر�ت  �ملقرتح،   هنا يف   �لكويت،   وطن  �مل�صرف  �أن   يوؤ�ص�ص مثل هذ�  �ملنا�صب 

�ملباركة �خلية و�لتي   منها بيت �لزكاة وهذه موؤمتر�ته متو��صلة خلدمة هذ� 

هنا  �لإ���ص��الم��ي��ة  �لفقه،   وكلية   �ل�صريعة  يف   جمال  �لإ�صالمي   �لعظيم  �ل��رك��ن 

تن�صر �لعلم وتدعو للمعرفة و�للجنة �ل�صت�صارية �لعليا للعمل على ��صتكمال 

�لقو�نني  لتنقية  �صاعية  جهدها  تعمل  �لإ���ص��الم��ي��ة  �ل�صريعة  �أح��ك��ام  تطبيق 

لتجعلها متم�صية مع �ل�صريعة �لإ�صالمية وتقدمها لأمي �لبالد �لذي   يوليها 

�هتماماته،   وطن �أميه   ينادي   باإلغاء �لفائدة عن �لدول �لفقية،   وطن �أميه  

�لق��رت�ح مبجل�ص  �إ�صالمية،   و�أمينا هو �صاحب   ينادي   باإن�صاء حمكمة عدل 

�صورى ملجل�ص �لتعاون �خلليجي   و�أول من ��صتجاب لدعوة �مللك في�صل   يغفر 

�هلل له يف   تاأ�صي�ص �لبنك �لإ�صالمي   للتنمية،   ويف   عهده حفظه �هلل �متد ن�صاط 

�خليية  بارز،   و�لهيئة  ب�صكل  و�أورب����ا  و�أف��ري��ق��ي��ا  يف   �آ�صيا  �خل��يي��ة  �جلمعيات 

�أر���ص م�صاحتها  �لدولة على  �لكويت ح�صلت من  �لعاملية ومقرها  �لإ�صالمية 

كبية لتز�ول بها ن�صاطها �خليي   �لعاملي   و�لإ�صالمي،   وبيت �لتمويل �لكويتي  

 وفروعه و�صركاته حملياً   وخارجياً   ي�صارك يف   �لتنمية �لقت�صادية يف   �لعاملني 

�لعربي   و�لإ�صالمي   ب�صكل و��صح وملمو�ص،   وهذ� على �صبيل �ملثال ل �حل�صر 

�ملبادر�ت جاء �قرت�حي   باأن   يوؤ�ص�ص �مل�صرف  �ملفاهيم لهذه  و�نطالقاً   من هذه 

م�صارف  بتاأ�صي�ص  هنا   ي�صمح  قانون  ل�صدور  يف   �لكويت،   وكذلك  هنا  �ملذكور 
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يف   �ملتاجرة  �ل��ق��ان��ون  بهذ�  �لإ�صالمية  للم�صارف  �أن   ُي�صمح  و�أرج���و  �إ�صالمية 

�أن  و�مل�صاركة و�لوكالة و�لإج��ارة و�ل�صت�صناع،   حيث ل ت�صتطيع �مل�صارف هذه 

تعمل بدون �لقنو�ت �مل�صروعة هذه،   هذ� و�أرجو لكم �لتوفيق يف   عر�ص �لبحوث،  

 ومناق�صتها وفيما ترونه بعد ذلك من تو�صيات . 

وختاماً :  �أرجو �ملوىل �لعلي   �لقدير،   �أن   يوفق �لأمة،   حكاماً   و�صعوبًا،   �إىل �للتز�م 

بال�صريعة �لإ�صالمية �لغر�ء قولً   وعمالً   وتطبيقاً   ك�صحابة ر�صول �هلل و�ل�صلف 

�ل�صالح،   لأنها �لدو�ء �ل�صايف   من كل �لعلل و�ملحن،   �لتي   تثقل كاهل �لأمة،   عن 

لها،   ور�صوله  �هلل  �لأمم،   �لتي   ير�صاها  بني  �ملرموقة  �ملكانة  �لنهو�ص،   وت�صدر 

 فاإنه هو وحده ويل   �لتوفيق،   وهو �لهادي   �إىل �صو�ء �ل�صبيل،   �للهم خل�ص �أ�صر�نا 

وباقي   �ملحتلة  فل�صطني  وقيد  �لأق�����ص��ى  قيد  ف��ك  جميب،   �للهم  �صميع  �إن��ك 

 �لبالد �لإ�صالمية  وخل�صنا من فنت �لأعد�ء وكيدهم وخل�صنا من �ل�صتجابة 

لل�صيطان و�أعو�نه وما ذلك على �هلل بعزيز . 
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املوؤمتر الأول للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف   الكويت  )1( 

ب�سم اهلل الرحمن   وبه ن�ستعني

�حلمد هلل رب �لعاملني،   �للهم �صل على عبدك ونبيك حممد وعلى �آله و�صحبه 

�أهله �لعاملني به يف   �خلي  و�لتابعني،   �حلمد هلل �لذي   حث على �لعلم وكرم 

ل�صعادة �لب�صرية ...  وبعد : 

�لأخ �لكرمي ر�عي   �ملوؤمتر،   وزير �ملالية ووزي��ر �لتخطيط ووزي��ر �لدولة ل�صوؤون 

�لتنمية �لإد�رية،   �لدكتور   يو�صف �لإبر�هيم : 

�أيها �لأخوة �لكر�م : 

�إن �أعظم حدث يف   تاريخ �لب�صرية هو نزول �لقر�آن �لكرمي بر�صالة �لإ�صالم على 

نبينا حممد عليه �ل�صالة و�ل�صالم،   �أنزله �هلل تعاىل يف   ليلة �لقدر فجعلها خي�ً  

 من �ألف �صهر،   وهي   يف   �صهر رم�صان �ملبارك �لذي   فر�ص �هلل تعاىل �صومه تعظيماً  

 لنزول �لقر�آن �لكرمي فيه،   وجعله ركناً   من �أركان �لإ�صالم،   كما جعل نهاية �لنزول 

يف   ركن �آخ��ر م��ن �أرك���ان �لإ���ص��الم وه��و رك��ن �حلج .  ويف   �أول �ل��ن��زول عيد �لفطر 

ونهاية �لنزول يف   عيد �لأ�صحى،   فرحتان للموؤمنني مبنا�صبة �لنزول وختامه . 

 وما ذلك �إل لأن �لقر�آن �لكرمي هدى للنا�ص وبينات من �لهدى و�لفرقان،   وهو   

 وحده د�صتور للب�صرية على �لأر�ص،   عقيدة و�صريعة ومنهج حياة .  هذ� ما   يجب 

بو� ..  خابو� وخ�صرو�،   و�إن �صدقو� و�صدقو� ...  �ن   يدين به �مل�صلمون فاإن كذبو� وكذرّ

�أفلحو� و�صعدو�،   وهلل �حلمد و�ملنة على كمال �لدين ومتام �لنعمة . 

َلْي�َص يف 
َ
ْدِق �إِْذ َجاَءُه �أ َب ِبال�صِّ ِ َوَكذهَّ

هَّ
ْن َكَذَب َعَلى �هلل ْظَلُم مِمهَّ

َ
قال تعاىل : {َفَمْن �أ

ُقوَن}  وَلِئَك ُهُم �مْلُتهَّ
ُ
َق ِبِه �أ دهَّ ْدِق َو�صَ ِذي َجاَء ِبال�صِّ َم َمْثًوى ِلْلَكاِفِريَن {23} َو�لهَّ َجَهنهَّ

» �صورة �لزمر �لآية   32 - 33  « . جعلنا �هلل جميعاً   من �ل�صادقني �مل�صدقني . 

و�لعاملون يف   كل  �ملتحدثون  �ملقدمة مبد�أ ثابت للم�صلمني   ينطلق منه  هذه 

حقًا،   و�آثارهم  �صدقًا،   وم�صيتهم  كالمهم  �حلياة،   ليكون  ميادين  من  ميد�ن 

عمالً   وناء وتوفيقاً   وخي�ً   جلميع �لب�صرية،   فكلمة �لتوحيد و�ل�صدق و�لأمانة 

و�لزمالة هي   و�ملو�طنة  و�لعروبة  �لدين  �مل�صية .  و�أخوة  و�أن��و�ر  مفاتيح �خلي 

 جممع �ل�صعادة �لتي   تغمرين   و�إياكم يف   هذ� �للقاء �ملبارك �إن �صاء �هلل تعاىل،  

 �لذي   �أرجو �أن   يتمخ�ص عن قر�ر�ت وتو�صيات مميزة نافذة . 

(1)  األقيت يف   حفل افتتاح املوؤمتر الأول للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية يف   الكويت الذي   عقد بتاريخ5 / 5 / 2001   م . 



67

�أيها �لإخوة �لكر�م : 

من �مليادين �ملهمة �لتي   تتعلق بحياة �لإن�صان ميد�ن �لتعامل �ملايل   �لذي   ل 

بد له من قانون  ينظمه وقو�عد حتكمه،   وحتى   يتحقق �لعدل و�لإح�صان يف  

�أن نرجع �ىل د�صتور �لب�صرية عامة كما تقدم،   �أل وهو �لقر�آن   �لتعامل   يجب 

�لكرمي،   ناأخذ منه �لأحكام و�لت�صريع و�لهدي   و�ملنهج،   ونطبقه قولً   وعقيدة 

و�لنور  للحق  و�لدعوة  تعاىل  و�لتجرد هلل  و�لإخال�ص  �ل�صدق  وعماًل،   �صعارنا 

و�لهد�ية �بتغاء ملر�صاة �هلل تعاىل . 

منهجاً   وطريقاً   و�ل�صنة  �لكتاب  من  �تخذت  �لإ�صالمية  �مل�صارف  ف��اإن  ولذلك 

فتحقق لها من �هلل تعاىل �لنجاح يف   �مل�صية .  �إن �لن�صو�ص �ملحكمة و�ملف�صلة 

ن�صاً   وروحاً   وتنفيذً�،   تعبد�ً   �لإ�صالمية  �مل�صارف  بها  تلتزم  و�ل�صنة  يف   �لكتاب 

و�متثاًل  لالأو�مر و�لنو�هي   �لربانية،   فذلكم �ملرجعية . 

�أيها �لأخوة �لكر�م : 

حرم �هلل تعاىل �لربا بالن�ص يف   �لكتاب و�ل�صنة،   وحرم �أكل �أمو�ل �لنا�ص بالباطل 

و�لغ�ص  و�ل�صرقة  و�ل��ر���ص��وة  �لختال�ص  ذل��ك  و�ل�صنة،   ومن  يف   �لكتاب  بالن�ص 

�لعقود  و�لتعدي   و�لغ�صب،   وحرم  و�ل�صتغالل  و�لن�صب و�لحتيال  و�لحتكار 

هي   من  �ملحرمات  ه��ذه  و�خلد�ع،   لأن  و�ل��ك��ذب  و�جلهالة  �لغرر  �لتي   يكتنفها 

�أ�صباب تف�صي   �لفنت عندما   يتعاطاها �لنا�ص،   و�لدليل ماثل �أمامكم،   فالظلم 

�لربوية  �ل��ف��و�ئ��د  �صغوط  حت��ت  ت���رزح  �لنامية  �ل���دول  وخيمة،   فهذه  عاقبته 

و�صيادتها،   و�أمامكم  �صعادتها  ففقدت  بها  �ل��وف��اء  ع��ن  �لتي   عجزت  �ملرت�كمة 

بالربا  �لتعامل  بانتهاء  تنتهي   �إل  -  �لتي   ل  -  حملياً   وعاملياً   �ملالية   �مل�صاكل 

و�أكل �أمو�ل �لنا�ص بالباطل،   وتبديل �لإقر��ص و�لقرت��ص بفائدة �إىل �مل�صاركة 

و�لبيع �مل�صروع،   لأن �لنقود �لذهبية و�لف�صية و�لورقية وحد�ت قيا�صية لأثمان 

�لأ�صياء،   و�لوحدة �لقيا�صية ثابتة ل تتغي،   وعندما تقا�ص مع نف�صها ت�صاوي  

 نف�صها كوحد�ت �لأطو�ل و�لأوز�ن متاماً . 

�أيها �لأخوة �لكر�م : 

�ل��ب��ي��ع و�ل��ت��ج��ارة ع��ن تر��ص،   فامل�صارف  �أح����ل  �ل��رب��ا  ت��ع��اىل  ع��ن��دم��ا ح���رم �هلل 

�لإ�صالمية نزعت �ملحور �لربوي،   و�تخذت حماور �أخرى �أحلتها �ل�صريعة و�صارت 

�أن   ينظر �لبنك �ملركزي   بعني �لعتبار �إىل �ملحاور  عليها .  و�أرى �نه ل بد من 

�ل�صرعية وي�صمح بها عندما   يريد �أن   ي�صن قانوناً   للم�صارف �لإ�صالمية،   لأنها 

�صرورية جد�ً   لنجاح هذه �مل�صارف،   وبدونها ل م�صارف �إ�صالمية .  ومن �أهم هذه 
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�ملحاور و�لقنو�ت �ل�صرعية �لتي   �صارت عليها هذه �مل�صارف هي : 

�ملر�بحة،   بيع  �لأجل،   بيع  �ل�صلم،   بيع  �ملطلق،   بيع  ) �لبيع  �لبيع   -  حمور   1 

�لتولية،   بيع �لو�صعية (. 

 2 -  حمور �ل�صركات . 

 3 -  حمور �لوكالة . 

 4 -  حمور �لقر��ص  ) �مل�صاربة (. 

 5 -  حمور �لإجارة . 

 6 -  حمور �ل�صت�صناع . 

 7 -  حمور �ل�صرف �لفوري . 

 8 -  حمور �حلو�لة . 

 9 -  حمور �لكفالت . 

10-  حمور �لعتماد�ت . 

 11 -  حمور �لقر�ص �حل�صن كما هو يف   �لعتماد�ت وجاري   �حل�صاب . 

12-   حمور �لتوفي �ل�صتثماري . 

13-   حمور �لود�ئع �ل�صتثمارية �ملطلقة و�ملتخ�ص�صة . 

14-  حمور �ملحافظ �ل�صتثمارية �ملتنوعة . 

�أن حتاط باحل�صنى و�لو�صوح و�صرعة �لإجناز  كل هذه �ملحاور �جلائزة   يجب 

فيما   ينفع  �ل���ص��ت��ث��م��ار  �ملخاطر،   و�أن   يكون  م��ن  و�حل����ذر  و�حل��ي��ط��ة  و�لت���ق���ان 

�لنا�ص من �صناعة وعمارة وزر�عة وجتارة وتنمية عامة للمو�رد �ملالية و�ملو�رد 

�لتورق  �ل�صيولة،   ول مانع من  وُير�عى مبد�أ  �للتز�مات  �لب�صرية،   و�ن حترتم 

يف   �أ�صيق �حلدود ومبد�أ �صع وتعجل ب�صروطه �ملحدودة و�مل�صببة،   ول مانع من 

مبد�أ �لتعوي�ص عن �ل�صرر �لفعلي   يف   �صركات �لتاأمني على ر�أي   من �أجاز من 

�لفقهاء،   ول مانع من �لتاأمني �لتعاوين   �لتكافلي   ومبد�أ �لغنم بالغرم،   ومبد�أ 

�لوظيفي   �جلهاز  تاأهيل  من  بد  �مل�صلحة .  ول  على جلب  مقدم  �ملف�صدة  درء 

 �لكفء وتنميته ثقافياً   و�إد�رياً   وفنياً   وخربة حتى   يتمكن من �لقيام مبا تقدم 

من حماور بروح منهجية وحيوية وثابة موزونة . 

بال�صي  لها  قانون   ي�صمح  �إىل  حتتاج  �لإ�صالمية  �مل�صارف  �إن  �لقول  خال�صة 

بدون عو�ئق كما هي   عليه �لآن يف   بع�ص �لبالد �لتي   �أن�صئت فيها . 

�أيها �لأخوة �لكر�م : 

�أن   يرث  �إىل  زم��ان ومكان  �لغر�ء �صاحلة لكل  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  �أن  تعلمون 
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�هلل �لأر�ص ومن عليها،   وم�صدرها �لكتاب و�ل�صنة،   وهما لي�صا للتجربة؛  �إنا 

للتنفيذ تعبد�ً   هلل،   و�إن كانت ثمة جتربة فهي   للعاملني فيها؛   هل   ي�صتطيعون 

�مل�صية بكفاءة ويتحقق لهم �لنجاح؟

�أقول نعم لنجاح �ملنهج �لرباين،   ونعم لنجاح �لعاملني �إذ� �نطلقو� من قاعدة 

�لقيم �لفا�صلة كال�صدق و�لإخال�ص و�لتجرد و�لأمانة و�لن�صيحة و�لتو��صع 

و�ل�صرب و�ملثابرة و�ملتابعة وح�صن �لأد�ء،   وهكذ� يف   كل �ل�صئون �لعامة و�خلا�صة 

�لأخرى فيما   يتعلق بجميع �لأعمال، وذلك باإذن �هلل تعاىل . 

وهناك باب �لجتهاد للم�صتجد�ت فيما ل ن�ص فيه من �لكتاب و�ل�صنة،   وهناك 

�لإجماع و�لقيا�ص و�لعرف و�ل�صتح�صان ومر�عاة حاجات �لنا�ص وم�صاحلهم  

) �مل�صالح �ملر�صلة ( ،   وهناك مبد�أ �صد �لذر�ئع،   وكتب �لفقه ز�خرة يف   �ملعاجلات 

�مل�صارف  ت�صطدم  �ملعامالت،   فلم  يف   فقه  عالقة  �لتي   لها  �لق�صايا  جلميع 

ما  �أبد�ً .  هذ�  للنا�ص  فيها خي  معاملة  فقهي   يعيقها عن  �لإ�صالمية مبعوق 

�أعتقده و�أعرفه،   و�هلل ويل   �لتوفيق . 

و�أرى �أنه ل بد من مر�عاة ما   يلي   عند �لقيام بو�صع قانون للم�صارف �لإ�صالمية 

وتاأ�صي�صها : 

 1 -  �إيجاد هيئة فقهية يف   �لبنك �ملركزي   تر�قب �أعمال �مل�صارف وفق �ل�صريعة 

�لإ�صالمية . 

 2 -  عدم ح��رم��ان �مل�����ص��ارف �لإ���ص��الم��ي��ة م��ن �مل��ع��ام��الت �لق��ت�����ص��ادي��ة و�مل��ال��ي��ة 

و�ل�صتثمارية و�مل�صرفية �جلائزة �صرعاً . 

�جلهاز  �لثقافة،   وتطوير  لتنمية  �مل��ع��ام��الت  فقه  ل��در����ص��ات  معهد  -  �إن�صاء   3 

�لوظيفي   �إىل �لأف�صل . 

وتو�صيتي   للمخت�صني يف   �مل�صارف و�ل�صركات �لإ�صالمية �لقائمة : 

 1 -  ��صتمر�ر �لتعاون فيما بينها . 

 2 -  عندما تعزم هذه �مل�صارف و�ل�صركات �لإ�صالمية على تاأ�صي�ص م�صرف لهم  

 يقوم باخلدمات �مل�صرفية،   �أرى �أن   يكون �أي�صاً   م�صرفاً   له �صفة تنموية   يتنا�صب 

ر�أ�ص ماله مع �أهد�فه . 

وختاماً   �أتوجه بال�صكر �جلزيل لأ�صحاب �لتوجه �لكرمي ملبد�أ �ل�صرع،   و�ل�صريعة 

و�لغرق .  و�صكًر�ً   ملنظمي   هذ�  �ل�صالل  م��ن  �لنجاة  �صفينة  �ل��غ��ر�ء  �لإ�صالمية 

�للقاء وجلميع �مل�صاهمني فيه،   و�حلمد هلل رب �لعاملني . 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،،
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كلمة ندوة قانون امل�سارف الإ�سالمية )1( 

�حلمد هلل �لذي   �أر�صل ر�صوله بالهدى ودين �حلق ليظهره على �لدين كله ولو 

كره �مل�صركون،   و�أ�صلي   و�أ�صلم على من �أر�صله �هلل رحمة للعاملني،   نبينا حممد 

وعلى �آله و�صحبه ومن و�لة و�لتابعني وبعد .... 

�مل�صارف  فاإنه ل بد لنظام  ف��اإن لكل نظام معترب مرجعية معتربة حقة،   لذ� 

�ملن�صودة  و�لأه�����د�ف  �لأغ���ر�����ص  م��ن حتقيق  مرجعية متكنه  م��ن  �لإ���ص��الم��ي��ة 

و�ملنوطة بتلك �مل�صارف .  وهنا �أوثق باأن �لقر�آن �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية �ملطهرة 

�لآي��ات  �إىل  ور�صوله .  �نظرو�  هلل  ��صتجابة  �لنظام،   وذلك  لهذ�  �ملرجعان  هما 

�لكرمية يف   �صورة �لبقرة من �لي��ة  ) 261 (  �ىل �لآي��ة  ) 283 ( ،   تبني ه��ذه �لآي��ات 

�لنظام �ملايل   و�لتجاري   و�لإد�ري   لالقت�صاد �لإ�صالمي .  ثم �نظرو� �ىل �حلديث 

�لنبوي   �ل�صحيح عن عبادة بن �ل�صامت ر�صي   �هلل عنه �لقائل فيه ر�صول �هلل 

بالقمح  بالف�صة،   و�لقمح  بالذهب،   و�لف�صة  » �لذهب  و�صلم   عليه  �هلل  �صلى 

ب�صو�ء،   فاإذ�  �صو�ء  بامللح،   يد�ً   بيد  بالتمر،   و�مللح  بال�صعي،   و�لتمر  و�ل�صعي 

�ختلفت هذه �لأ�صناف فبيعو� كيف �صئتم �إذ� كان   يد�ً   بيد«   )2(  . 

و�ل�صلع  و�مل��ب��ادل��ة يف   �ملعادن  و�ل�����ص��رف  �لنقد  ن��ظ��ام  ع��ن  ف��ه��ذ� �حلديث   يبني 

�لأ�صا�صية .  ويتفرع من �لكتاب و�ل�صنة �لتف�صيالت �لتي   ل بد منها يف   ع�صرنا 

�حلا�صر ملو�جهة �مل�صتجد�ت و�إيجاد �حللول �ل�صرعية لها .  ومن خالل جتربتي  

 يف   ربع �لقرن �ملا�صي   مل �أجد يف   �ل�صريعة �لإ�صالمية ما   يعوق �مل�صية �لتنموية 

�لتي   حققت �خلي �لكثي للمجتمعات . 

وهذه �ملرجعية ت�صمل جمموعة من �لقيم �لفا�صلة �لتي   بها تنه�ص �ملوؤ�ص�صات 

بل و�لأمم،   لأن يف   �لتم�صك بالقيم �لفا�صلة رفعة وعزة و�نت�صارً�،   ويف   �لتخلي  

و�لنف�ص  �هلل  �ل�صدق مع  �لفا�صلة  و�نك�صار�ً .  و�أعني   بالقيم  ومهانة  ذلة   عنها 

و�لأمة،   و�لأمانة و�لن�صيحة و�لتعاون و�لإيثار و�لإخال�ص و�لجتهاد و�ملتابعة 

وح�صن  �لأد�ء  وح�صن  و�ل�صرب  و�لتو��صع  و�حل��زم  و�حل�صم  و�ملثابرة  و�حلر�ص 

�ل�صتقبال ولني �جلانب و�ملحبة و�حلكمة و�لإح�صان و�لعدل و�ملروءة و�ل�صهامة 

 1-  األقيت يف   ندوة قانون امل�شارف الإ�شالمية التي   نظمتها جامعة الكويت  -  كلية ال�شريعة بتاريخ الثنني20 / 12 / 1422   هـ املوافق4 / 3 / 2002   م . 

2-  رواه م�شلم يف   كتاب امل�شاقاة باب ال�شرف وبيع الذهب بالورق نقداً،   احلديث  ( 4039 )  بلفظ  » الذهب بالذهب والف�شة بالف�شة والرب بالرب وال�شعري 

بال�شعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثال مبثل �شواء ب�شواء   يداً   بيد فاإذا اختلفت الأ�شناف فبيعوا كيف �شئتم اإذا كان   يدا بيد« ،   ورواه اأبو داود  121:4،   كتاب 

البيوع  (باب يف   ال�شرف )  احلديث  (3341)  خمت�شراً،   بلفظ  »الذهب بالورق ربا اإل هاء وهاء « ،   والرب بالرب ربا اإل هاء وهاء والتمر بالتمر ربا اإل هاء وهاء 

وال�شعري بال�شعري ربا اإل هاء وهاء  ،   رواه الرتمذي   3 : 541   كتاب البيوع  ( باب ما جاء اأن احلنطة باحلنطة مثال مبثل كراهية التفا�شل فيه احلديث  (1240) 

 بلفظ قريب من رواية م�شلم . 
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و�لنبل وما �إىل ذلك .  كلها جمموعة من �لف�صائل   يحتاجها كل عامل يف   كل 

م�صروع .  و�أمامنا �أمثلة قائمة تعمل منذ ربع قرن �أو   يزيد،   وحققت بعد توفيق 

�أن �صارت  �هلل تعاىل جناحات باهرة ونو�ً   مطرد�ً   على جميع �مل�صتويات،   بعد 

على منهجية �لكتاب و�ل�صنة .  ول خي يف   كالم بال دليل ول برهان،   دعونا ناأخذ 

�لعمل يف   يوم �خلمي�ص 28 / 8 / 1978     قائم .  بد�أ  �لكويتي   كمثال  �لتمويل  بيت 

�ألف دينار  �ملليونني وخم�صمائة  �ملتنوعة،   ومببلغ   ل   يتجاوز  �أعماله   مبمار�صة 

كويتي،    و�ليوم و�صل عمود �لأ�صول و�ملوجود�ت �إىل �ألفني وثالثمائة وخم�صة 

و�صبعني مليون دينار كويتي .  يدل هذ� على �صالمة �ملرجعية و�ملنهج و�لنظام من 

بعد توفيق �هلل تعاىل لالإد�رة    �لتي   �جتهدت و�صارت بروحانية ومادية ل تطغى 

�لو�حدة على �لأخرى ب�صكل متو�زن ومعتدل،   ومن �أر�د �لتف�صيل   يجد ذلك يف  

 �مليز�نيات �ل�صادرة عن بيت �لتمويل �لكويتي   يف   عام   2001   وما قبله .  بالإ�صافة 

�إىل �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية �لتي   تربو يف   �لعامل على   165   موؤ�ص�صة،   وتدير 

ما   يقارب   180   بليون دولر،   عالوة على مئات �لفروع �ملنت�صرة يف   دول جمل�ص 

�لتعاون �خلليجي   وبنغالد�ص وماليزيا وم�صر و�ل�صود�ن و�لأردن و�ليمن وتركيا 

وباك�صتان وبع�ص �لدول �لغربية و�ل�صرقية . 

كالربا  عنها  �لبتعاد  �لإ�صالمية  �مل�صارف  على  قيماً   �صريرة   يجب  هناك  و�إن 

بالباطل  �لنا�ص  �أم���و�ل  و�أك���ل  و�ل��ت��زوي��ر و�لغ�ص  و�ل��ر���ص��وة و�لقمار و�لخ��ت��ال���ص 

و�لتعايل   على �لنا�ص و�لكرب و�لبغي   و�لظلم .  كل ذلك   يجب �إبعاده عن معامالت 

�لبيع و�لإجارة و�مل�صاركة و�ملتاجرة،   و�أحيلكم على �ملذكرة �لتي  ت�صمى  ) �ملنهج ( ،  

 و�لتي   طبعتها ووزعتها م�صكورة �صركة د�ر �ل�صتثمار،    ففيها ح�صب ظني  -  بيانات 

وعددها   �مل�صروعة  �ملحاور  �لربوي   و�إبعاده،   وو�صع  �ملحور  نزع  مفيدة،   و�أهمها 

�أخرى بديلة عنه .  و�لتعامل بال�صرف �لفوري   و�لبتعاد   ) 13(  حمور�ً   وحماور 

عن �لتعامل بالأ�صهم   غي �مل�صروعة،   و�لتي   تعرتيها �جلهالة و�ل�صبهات .  فاأحذر 

ما  كثية،   منها  �مل�صروعة،   و�حلو�دث  بالأ�صهم   غي  �لتمادي   يف   �لتعامل  من 

حدث يف   �ليابان و�لوليات �ملتحدة من �إفال�صات �صببها �لأ�صهم،   وما ح�صل يف  

 بالد �صتى من تو�طوؤ وف�صائح مالية عن طريق �لأ�صهم .  فلذ� �لبعد كل �لبعد 

عن �ملحرم من �لأ�صهم،   و�حلذر كل �حلذر عند �لتعامل بامل�صروع منها . 

و�إنني   �أمتنى �أن   ين�صاأ معهد لتدري�ص �لثقافة �لفقهية،   لأننا يف   �أم�ص �حلاجة 

يف   �إن�صائه،   يعاونهم  �أم��ر  �لقائمة  و�ملوؤ�ص�صات  �ل�صركات  تولت  لو  �إليه .  وحبذ� 
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�لعاملون  �صهاد�ت معتربة،   ويكون  للمعهد  �ملركزي،   وتكون  �لكويت  بنك   ذلك 

يف   �لبيوتات �ملالية �لإ�صالمية حائزين على مثل هذه �ل�صهاد�ت .  �ملادة �لعلمية 

ندو�ته  كتب  �لكويتي   من  �لتمويل  بيت  �أ�صدره  فيما  وموثقة  للمعهد جاهزة 

�لفقهية �خلم�ص،   وجملد�ت �لفتاوى �لقت�صادية �حلاوية لأكرث من   800   م�صاألة 

�مل�صطلحات  �لت�صعة،   ودليل  بكتيباتها  �ل�صريعة  ميز�ن  �جلو�ب،   و�صل�صلة  مع 

�لفقهية،   وبحوث �ملعامالت �مل�صرفية �لإ�صالمية .  ول ريب �أن �لثقافة �ل�صرعية 

�ملن�صودة ل تنح�صر فيما ُذكر �آنفًا،   بل ل بد من �لإ�صافات �ل�صرورية �ملاأخوذة 

قبل  من  �لرقابة  تكون  �أ�صا�صها  �ل�صابقة .  وعلى  �ملعتمدة  �لفقهية  �لكتب  من 

�لبنك �ملركزي   عليها،   فال بد من هيئة فقهية يف   �لبنك �ملركزي   تكون خا�صة 

للرقابة �ل�صرعية . 

كما �أمتنى   �أن   ير�عى يف   قانون �مل�صارف �لإ�صالمية �لقادم �لنظر بعني �لعتبار 

ه��ذه  م��ن  و�مل��ط��ل��وب  �مل��ن�����ص��ود  �آنفاً   حتى   يتحقق  �لتي   ذكرتها  �مل��رج��ع��ي��ة  �إىل 

هذه  وثقافية،   لأن  وجتارية  وعمر�نية  و�صناعية  زر�عية  تنمية  من  �ملوؤ�ص�صات 

يف   للمجتمع  تنموية  موؤ�ص�صات  فح�صب،   بل  �صرف  حم��الت  لي�صت  �مل�صارف 

 جميع �ملجالت،   و�هلل ويل   �لتوفيق . 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،،
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املوؤمتر الثالث

للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )1( 

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

وبه وحده �أ�صتعني،   وهو �مل�صتعان على كل حال

ر�عي   �حلفل �ل�صيخ �لدكتور /  حممد �صباح �ل�صامل �ل�صباح،   وزير �لدولة لل�صوؤون 

�خلارجية ووزير �ملالية ووزير �لتخطيط بالوكالة ..  �أيها �لإخوة �حل�صور،،،

�أن   �ملوؤمتر �لذي   �أرجو  �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ..  و�صكر�ً   ملرتبي   هذ� 

 يوفق �جلميع فيه خلدمة �لوطن و�ملو�طنني،   وبعد ... 

�حلمد هلل �لذي   �أذهب عنا �حلزن �إن ربنا لغفور �صكور . 

�حلمد هلل رب �لعاملني،   �حلمد هلل حمد�ً   يليق بعزة جالل جمال جربوت كربيائه . 

 حمد�ً   ل   يليق �إل له،   �لذي   خلق �لإن�صان و�أ�صجد له �ملالئكة طائعني .  و�أ�صلي  

 و�أ�صلم على عبده ور�صوله نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�لتابعني . 

�أن �هلل تعاىل خلق �جلن  �أم��ا بعد ...  فمن �لثو�بت يف   عقيدة �مل�صلم �ملنهجية 

و�لإن�ص ليعبدوه،   فاأر�صل �لر�صل و�أن��زل عليهم �لكتب لتكون د�صاتي تني لهم 

ربك  فعليها،   وما  �صل  فلنف�صه،   ومن  �هتدى  يف   �حلياة،   فمن  �مل�صية  طريق 

بظالم للعبيد . 

�أيها �لأخوة �لكر�م : 

و�صلم هو  �لربانية،   ونبينا حممد �صلى �هلل عليه  �لر�صالت  �آخ��ر  �لإ�صالم هو 

خات �لأنبياء    و�ملر�صلني،   و�صريعته �لكاملة �لتامة �صاحلة لكل زمان ومكان 

�إىل   يوم �لدين . 

م��دى جناح  ملناق�صة  ه��ذ�  منها يف   موؤمترنا  ننطلق  ���ص��روري��ة  �ل��دي��ب��اج��ة  ه��ذه 

�مل�صية �لقت�صادية �ملنطلقة من مبد�أ �لعدل و�لإح�صان و�لتعاون يف   �لتنمية 

�لعامة،   نازعني �ملحور �لربوي   من معامالتنا �ملالية و�ل�صتثمارية،   وجمتنبني 

ما حرم �هلل علينا من �أكل �أمو�ل �لنا�ص بالباطل كالختال�ص و�لر�صوة و�ل�صرقة 

و�لغ�ص و�لحتكار و�لن�صب و�لحتيال و�ل�صتغالل و�لكرب و�لتعدي   و�لغ�صب،  

�لغرر  �لتي   يكتنفها  �ل��ع��ق��ود  م��ن  �لإ���ص��الم��ي��ة  �ل�صريعة  ح��رم��ت  م��ا   وحمرمني 

تف�صي   �أ�صباب  هي   من  جمتمعة  �ملحرمات  و�خلد�ع .  وهذه  و�لكذب  و�جلهالة 

ترزح  �ل��دول  �أمامكم،   فمعظم  ماثل  �لنا�ص .  و�لدليل  عندما   يتعاطاها   �لفنت 

1- األقيت يف حفل افتتاح املوؤمتر الثالث للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية الذي عقد يف الكويت بتاريخ 2003/5/10م.
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بها ففقدت  �لوفاء  �لتي   عجزت عن  �ملرت�كمة  �لربوية  �لفو�ئد  حتت �صغوط 

حريتها،   وفقدت �صعادتها بتعاطي   �لأمور �ملحرمة �لأخرى كالر�صوة وممار�صة 

�ملفرد�ت �لال�أخالقية �ملذكورة �آنفاً . 

�أيها �لأخوة �لكر�م : 

�إن �ملحاور �مل�صروعة �لتي   يجب �أن تنطلق من مبد�أء �لعدل تتمثل يف   ممار�صة 

�ملحاور �لتالية،   و�لتي   �صارت عليها �مل�صارف �لإ�صالمية ول تز�ل . 

�أولً :  حمور �لبيع  ) �لبيع �ملطلق  -  بيع �ل�صلم  -  بيع �لأجل  -  بيع �لأمانات (  �أي  

)بيع �ملر�بحة  -  بيع �لتولية  -  بيع �لو�صيعة (. 

ثانيا :  حمور �ل�صركات . 

ثالثاً :  حمور �لوكالة . 

ر�بعاً :  حمور �لقر��ص  ) �مل�صاربة (. 

خام�صاً :  حمور �لإجارة . 

�صاد�صاً :  حمور �ل�صت�صناع . 

�صابعاً :  حمور �ل�صرف �لفوري . 

ثامناً :  حمور �حلو�لة . 

تا�صعاً :  حمور �لكفالت . 

عا�صر�ً :  حمور �لعتماد�ت . 

حادي   ع�صر :  حمور �لقر�ص �حل�صن كما هو يف   �لعتماد�ت وجاري   �حل�صاب . 

ثاين   ع�صر :  حمور �لتوفي �ل�صتثماري . 

ثالث ع�صر :  حمور �لود�ئع �ل�صتثمارية �ملطلقة و�ملحددة . 

ر�بع ع�صر :  حمور �ملحافظ �ل�صتثمارية �ملتنوعة . 

خام�ص ع�صر :  حمور �ل�صناديق �ل�صتثمارية �ملتخ�ص�صة . 

و�لن�صيحة  بالو�صوح  بها  �لعمل  �ملحاور حني ممار�صة  ه��ذه  �أن حت��اط  بد  ول 

و�ل�����ص��دق و�ل��وف��اء و�مل����روءة و���ص��رع��ة �لإجن����از و�لإت���ق���ان و�حل��ي��ط��ة و�حل���ذر من 

وعمارة  وزر�ع��ة  �صناعة  من  �لنا�ص  فيما   ينفع  �ل�صتثمار  �ملخاطر،   و�أن   يكون 

و�أن   �لل��ت��ز�م��ات  حت��رتم  و�لب�صرية،   و�أن  �ملالية  ل��ل��م��و�رد  عامة  وتنمية  وجت���ارة 

 ير�عى مبد�أ �ل�صيولة و�لديون . 

وهناك حماور �أخرى ل مانع منها وهي : 

�أولً :  حمور �لتورق يف   �أ�صيق �حلدود . 

ثانيا :  حمور �صع وتعجل ب�صروطه �ملحددة و�مل�صببة . 
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ثالثاً :  حمور �لتعوي�ص عن �ل�صرر �لفعلي   يف   �صركات �لتاأمني على ر�أي   من   يرى 

ذلك من �لفقهاء . 

ر�بعاً :  �لتاأمني �لتعاوين   �لتكافلي . 

خام�صاً :  مبد�أ �لغنم بالغرم . 

�صاد�صاً :  مبد�أ درء �ملف�صدة مقدم على جلب �مل�صلحة . 

�صابعاً :  مبد�أ �صد �لذر�ئع . 

ثامناً :  مبد�أ �حلاجة و�ل�صرورة تقدر بقدرها . 

ومل �أجد عائقاً   يف   �لفقه �لإ�صالمي   يعوق �لتنمية �لر�ئدة يف   م�صية �مل�صارف 

�لإ�صالمية خالل �ل�   25�صنة �ملا�صية . 

ثقافياً   و�إد�رياً   وتنميته  �لوظيفي   �لكفء  �ل�صروري    جد�ً   تاأهيل �جلهاز  ومن 

ب��روح منهجية  �مل��ح��اور  م��ن  تقدم  �لقيام مب��ا  م��ن   وفنياً   وخربة،   حتى   يتمكن 

ِمني} ،  
َ
�ْلأ �ْل��َق��ِويُّ  َجْرَت 

ْ
��ْصَتاأ َم��ِن  َخ��ْيَ  {�إِنهَّ  تعاىل :  وثابة موزونة .  قال  وحيوية 

ْر���صِ �إِين 
َ

» �صورة �لق�ص�ص �لآية  26  «. وقال جل �صاأنه : {�ْجَعْلِني َعَلى َخَز�ِئِن �ْلأ

للدر��صات  �إن�����ص��اء معهد  وج��ب  �لآي���ة  55«.  لذ�  » �صورة   يو�صف  َع��ِل��ي��ٌم}  َح��ِف��ي��ٌظ 

ترتيباً   بني  هناك  �ملعاين .  وبلغني   �أن  ه��ذه  �لإ�صالمية،   تدر�ص   فيه  �مل�صرفية 

�جلامعة و�ملوؤ�ص�صات �ملالية �لإ�صالمية للقيام بهذه �ملهمة .  و�أرجو �أن   يتم ذلك 

يف   �أ�صرع وقت ممكن ليكون �لعن�صر �لب�صري   لدى �مل�صارف �لإ�صالمية نوذجاً  

 مثالياً   يف   �لأخالق �لفا�صلة و�ل�صية �حل�صنة و�ل�صلوك �مل�صتقيم و�لإجنازية . 

�أيها �لأخوة �لكر�م : 

لقد م�صى على م�صية �مل�صارف �لإ�صالمية ما   يقارب ربع قرن �أو   يزيد،   حيث 

�نت�صرت هذه �مل�صارف يف   كثي من �لبالد    �لعربية و�لإ�صالمية و�لعاملية،   و�أدعو 

�لقت�صادي   �لنهج  ه��ذ�  و�آزر  و�صاهم  �أ�ص�ص  �أن   يجزي   خي�ً   كل من  تعاىل  �هلل 

 �لقومي،   و�أن   يوفق �لأمة �لإ�صالمية �إىل تطبيق �لكتاب و�ل�صنة يف   جميع �مليادين 

و�ل�صنة  �لكتاب  و�لتمكني .  ففي   تطبيق  �لن�صر  تعاىل  �هلل  من  ت�صتحق  حتى 

و�لتعاون  �مل�صونة،   و�ملحبة  �لر�صيدة،   و�حلقوق  �ملن�صودة،   و�حلرية  �حل�صارة 

و�لإيثار و�لأخالق �لفا�صلة و�لتنمية �لر�قية .  ومن �بتغى ور�ء ذلك فاأولئك هم 

�لعادون .  و�لدعوة موجهة من �ملوىل عز وجل للب�صرية عموماً   باأن   ي�صتقيمو� 

َماًء  �ْصَقْيَناُهْم 
َ
َلأ ِريَقِة  �لطهَّ َعَلى  ��ْصَتَقاُمو�  ���ِو  لهَّ

َ
{َو�أ تعاىل :  �لطريقة،   قال  على 

َغَدًقا} » �صورة �جلن �لآية  16  «.
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�أيها �لأخوة �لكر�م : 

�إنني   �أعزو �لنجاحات �لتي   حققتها �مل�صارف و�ل�صركات �لإ�صالمية �إىل �صالمة 

�ملنهج،   و�إميان �لعاملني و�لتز�مهم به عند �لتنفيذ،   وح�صن �لإد�رة،   مع �صيا�صة 

�لتحفظ يف   �ل�صتثمار�ت و�تباع �لنهج �ملوزون يف   �ل�صيولة،   وعدم �ملجازفة �صعياً  

 ور�ء �لك�صب �لز�ئد �لذي   قد ل   يتحقق �أو   يكون �لعك�ص .  وتتبع هذه �ل�صيا�صة 

عندما تريدون �لتو�صع يف   �خلارج �صرقاً   �أو   غرباً .  ول بد �أن تكون ��صتثمار�تكم يف  

 �لبالد �لآمنة و�مل�صتقرة،   ول مانع من �مل�صاركة مع �صركات عريقة حمرتمة لها 

خربة وماأمونة .  وتنوع �ل�صتثمار مطلوب،   ول بد �أن تكون هذه �ملعاين   يف   بالكم 

ويف   ح�صبانكم .  وكونو� على حذر من �لذين   يرتب�صون بكم �لدو�ئر من �لقوى 

�خلفية �ل�صريرة،   و�حذرو� من �لتهاون يف   �للتز�م �ل�صرعي . 

�أيها �لأخوة �لكر�م : 

حكومة  �أ�صكر  �ملنا�صبة  �لإ�صالمية .  وبهذه  �مل�صارف  قانون  �صرين   �صدور  لقد 

�لكويت �ملوقرة وجمل�ص �لأمة على هذ� �لإجناز �لر�ئع،   و�أهنئ �ل�صعب �لكويتي  

 به .  و�أرجو �أن   يكون هذ� من عالمات �لقبول عند �هلل تعاىل ملا قدمتم من �أعمال 

�صابقة .  و�أرجو للم�صارف �لتجارية �لتي   تزمع �إن�صاء فروع لها ح�صب �ل�صريعة 

�لإ�صالمية �لنجاح بالعمل،   و�أن   يكون �حلافز لها هو حافز �إمياين،   لأن هذ� هو 

�صمان �لنجاح .  و�أوؤكد هنا باأن �لنجاح م�صمون يف   جميع �ملجالت �لأخرى �إذ� 

كان �لعمل من منطلق �ل�صدق و�لإميان بال�صريعة �لغر�ء و�لعقيدة �خلال�صة،  

 ولي�ص من منطلق �لطمع و�لتقليد .  ول بد هنا من �لتاأكيد �أي�صاً   على �صرورة 

�إ�صالمي   وجود رقابات �صرعية يف   �مل�صارف �لإ�صالمية،   و�أن   يكون لكل م�صرف 

 رقابته �ل�صرعية،   وكذلك �أن تقوم رقابة �صرعية يف   �لبنك �ملركزي  ليت�صنى  له 

�لرقابة على �مل�صارف �لإ�صالمية من خاللها . 

�ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية  �أدع��و �هلل تعاىل باأن   يوفق جميع  باأن  و�أختم كلمتي   هذه 

يف   �لتعقيد�ت  تتجاوز  �ملالية،   و�أن  �خل��دم��ات  �أح�صن  لتقدمي  و�ل�صتثمارية 

م��ع��ه��ا وح�صن  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  ر���ص��ى ج��م��ي��ع  ك�����ص��ب  ع��ل��ى   �ملعامالت،   و�أن حت��ر���ص 

و�لنمو  �لأف�صل  لتقدمي  و�لتناف�ص  و�لن�صيحة  �لت��ق��ان  م��ع  لهم  �ل�صتقبال 

�ملطرد �ل�صامل . 

و�هلل �ملوفق وهو �لهادي   �إىل �صبيل �لر�صاد و�هلل   يحفظكم . 
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املوؤمتر الرابع للم�سارف

واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية  )1( 

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

وبه وحده �أ�صتعني،   وهو �مل�صتعان على كل حال،   �حلمد هلل،   و�ل�صالة و�ل�صالم 

على ر�صول �هلل،   نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�لتابعني �إىل   يوم �لدين،   وعنا 

معهم �آمني . 

�لنوري   عبد�خلالق  حم��م��ود  �لفا�صل  �لأخ  ر�عي   �ملوؤمتر  �ملالية  معايل   وزير 

 �ملحرتم . 

عبد�لعزيز  �صامل  �ل�صيخ  �لفا�صل  �ملركزي   �لأخ  �لكويت  بنك  حمافظ  �صعادة 

�ل�صباح �ملحرتم

�لأخوة �حل�صور �ملحرتمني

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ...  وبعد

�صكر�ً   ملرتبي   هذ� �ملوؤمتر �لر�بع �خلا�ص بامل�صارف �لإ�صالمية ورعاته،   وفق �هلل 

�جلميع لكل خي . 

�مل�صارف  ع��ن  �صديد  باخت�صار  �حل��دي��ث  لأت��ن��اول  �أم��ام��ك��م  �أق���ف  ي�صعدين   �أن 

�لإ�صالمية وجناحاتها،   ولعله من �ملنا�صب هنا يف   هذ� �ملوؤمتر،   �أن نذكر بخي   يوم 

�صدور �ملر�صوم �لأميي   بتاأ�صي�ص بيت �لتمويل �لكويتي،   بتاريخ23 / 3 / 1977   م 

من  �لأب��وي��ة  له،   وبالرعاية  �هلل  �ل�صباح   غفر  �ل�����ص��امل  �صباح  �ل�صيخ  يف   عهد 

�لكويت حفظه �هلل  دول��ة  �ل�صباح،   �أمي  �لأحمد  �ل�صيخ جابر  �ل�صمو  �صاحب 

ورعاه و�أيده،   حيث كانت خطوة مباركة موفقة،   ومبادرة كويتية ر�ئدة،   �أفرحت 

�ملجتمع �لكويتي،   و�ملجتمعات �لعربية و�لإ�صالمية �لأخرى �لتي   كانت �أعناقها 

�أعينهم،   بذلك  ت  �ملبارك،   فقررّ �ملر�صوم  ه��ذ�  مثل  ل�صدور  ومتطلعة  م�صرئبة 

 و�طماأنت به نفو�صهم،   ليتمكنو� من �إجر�ء معامالتهم �ملالية ح�صبما �صرع �هلل 

تعاىل،   بعيد�ً   عن �لربا و�أ�صر�ره وعو�قبه �لوخيمة .  وهناك �صل�صلة ذهبية من 

�ملبادر�ت �لكويتية �ملماثلة،   �زدهرت بها �لكويت يف   ع�صرنا هذ� بقيادة �صاحب 

تعاىل  �هلل  �ل�صباح حفظه  �لأح��م��د  ج��اب��ر  �ل�صيخ  �لكويت  دول���ة  �أم���ي  �ل�صمو 

�ل�صباح،   منها :  كلية  �ل�صامل  �لعبد�هلل  �صعد  �ل�صيخ  ويل   عهده  و�أيده،   و�صمو 

�ل�صريعة و�لدر��صات �لإ�صالمية باإد�ر�تها و�أق�صامها،   بيت �لزكاة،   �لأمانة �لعامة 

1- األقيت يف افتتاح املوؤمتر الرابع واملوؤ�ش�شات املالية فندق ماريوت - الكويت - اإبريل 2004.
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لالأوقاف،   �ملنظمة �لإ�صالمية للعلوم �لطبية،   موؤ�ص�صة �لكويت للتقدم �لعلمي،  

 �لهيئات و�جلمعيات �خليية،   �للجنة �ل�صت�صارية �لعليا للعمل على ��صتكمال 

تطبيق �أحكام �ل�صريعة �لإ�صالمية،   قانون �مل�صارف �لإ�صالمية،و وعلى �ل�صعيد 

�خلليجي :  �مل�صاهمة �لفعالة يف   تاأ�صي�ص جمل�ص �لتعاون لدول �خلليج �لعربية،  

�لإ�صالمي   �لدويل،   و�إقامة  �لفقه  جممع  �لإ�صالمي :  تقوية  �ل�صعيد   وعلى 

دورتني له يف   دولة �لكويت حتت رعاية �صاحب �ل�صمو �أمي �لبالد،   ورحلة �خلي 

ل�صموه يف   دول �لعامل �لإ�صالمي،   وعلى �ل�صعيد �لعاملي :  مبادرة �صموه بالدعوة 

�لب�صرية مبا   �ملزيد من خدمة  �لنامية .  و�إىل  �ل��دول  عن  �لديون  �إ�صقاط  �إىل 

 ينفعها ويرفع �ل�صرر عنها،   كما �أمر �هلل تعاىل �متثالً   له وطلباً   لر�صاه،   �آمرين 

باملعروف وناهني عن �ملنكر،   ملتزمني �صرعه �صبحانه . 

و�لآن ...  وبعد قر�بة ربع قرن �أو   يزيد من م�صية  ) بيتك   �لذي   بد�أ مببلغ   ما   يقارب 

 7  ماليني دولر �أمريكي،   ويدير �لآن ما   يزيد على   10   مليار�ت دولر �أمريكي(،  

 تاأ�ص�صت �صركات وموؤ�ص�صات مالية مو�زية ناجحة يف   تعاملها وهلل �حلمد،   ثم تال 

ذلك �صدور قانون �مل�صارف �لإ�صالمية �لر�ئع،   ويليه تاأ�صي�ص م�صرف �إ�صالمي  

 حاليًا،   وتعديل نظام م�صرف �آخر تقليدي   �إىل �ملنهج �لإ�صالمي،   ورمبا   يعقب 

�لإ�صالمية  �ل�صركات  قبل  تباعًا،   من  �أخ���رى  �إ�صالمية  م�صارف  تاأ�صي�ص  ذل��ك 

�مل�صريف   و�ل�صتثماري   �لتعامل  منهج  �أو   غيها .  وباخت�صار ...  فاإن  �لقائمة 

وهلل  بالنت�صار  حملياً   وعربياً   و�إ�صالمياً   وعامليًا،   و�آخذ   و�ملايل   �مل�صروع،   �نت�صر 

�أ�صاتذة كر�م يف   كلية �ل�صريعة و�لدر��صات  �حلمد يف   �ملعمورة،   ي�صاعد يف   ذلك 

�لإ�صالمية يف   �لكويت وغيها من �لبالد �لعربية و�لإ�صالمية،   فهم حملة �ملنهج 

ورعاته و�أوعيته،   وكذلك خريجو هذه �لكليات �لذين �نخرطو� يف   �مليد�ن �لعملي  

 لهذه �مل�صارف و�ل�صركات و�ملوؤ�ص�صات �ملالية ح�صب فقه �ملعامالت �ملي�صرة .  وقد 

�ل�صبق  تعاىل ق�صب  �هلل  رحمه  �ملتويل   عبد�لبا�صط  بدر  �ل�صيخ  لف�صيلة  كان 

و�أطيب �لأثر يف   ذلك . 

ورقابة و�إ�صر�ف �لبنك �ملركزي   على هذه �مل�صارف    و�ل�صركات،   وعلى بيت �لتمويل 

�لكويتي،   ح�صب قانون �مل�صارف �لإ�صالمية،   حمل ترحيب وتعاون من قبل هذه 

�مل�صارف و�ل�صركات،   وتعتربه قوة ودعماً   لها،   ملا   يتحلى به �لبنك �ملركزي   من 

حر�ص على جناح هذه �ملوؤ�ص�صات ومنهجها �لتنموي   �ل�صليم �مل�صروع و�ملتحفظ 

�أمام خماطر �ل�صتثمار . 
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ولقد �صاهم هذ� �ملنهج يف   �لتنمية �لعامة حملياً   و�إ�صالمياً   يف   جميع �ملجالت 

    170- ما   يقارب   �حل�صر،   فاإن يف   بنغالدي�ص  ل  �ملثال  �صبيل  ول   يز�ل .  وعلى 

و�ل�صود�ن  �إ�صالمية،   ويف   تركيا ما   يقارب   50   فرعًا،   ويف   م�صر     200 فرع لبنوك 

و�ليمن و�خلليج �لعربي   بنوك �إ�صالمية كثية،   متار�ص �أعمالها متعاونة بنجاح 

من  �ملليار�ت  مئات  �مل�صريف   و�لتجاري   و�ملايل   و�ل�صتثماري،   تدير  يف   �ملجال 

�لدولر�ت .  وهذه �لنجاحات تعزى   ل�صالمة �ملنهج ول�صيا�صة �لتحفظ يف   �أ�صلوب 

بعد  من  �ل�صعبي   �لعري�ص  و�لرتحيب  �مل�صوؤولني  ورع��اي��ة  �ل�صتثمار  وطريقة 

توفيق �هلل تعاىل . 

�لإ�صالمي   معوقاً   �لفقه  وعامة،   ومل   يكن  فقهية خا�صة  هيئات  �ملنهج  وخ��دم 

 لأي   عمل تنموي   فيه خي للبالد و�لعباد،   حيث و�صع ع�صر�ت �ملحاور و�لقنو�ت 

�مل�صروعة و�ملعروفة �لتي   متار�صها �مل�صارف و�ل�صركات �لإ�صالمية حالياً .  ولقد 

خدم جممع �لفقه �لإ�صالمي   و�لهيئات �ل�صرعية �لأخرى هذه �لقنو�ت و�ملحاور 

» بيتك «  ندو�ت   للجميع،   وكذلك  م��ت��وف��رة  ر�ئ��ع��ة  علمية  يف   بحوث  �مل�����ص��روع��ة 

�أكرث  على  �مل�صتملة  �ملطبوعة  وقر�ر�تها،   و�لفتاوى  ببحوثها  �خلم�ص   �لفقهية 

من   700   فتوى يف   خمتلف �لأعمال �مل�صرفية و�ملالية و�ل�صتثمارية و�لتجارية 

و�ل�صناعية،   خدمت �ملنهج �أي�صًا،   وقريبا  -  �إن �صاء �هلل  -  نقوم بطبع ما ل   يقل 

عن   700   فتوى �إ�صافية،   وم�صتمرين بذلك . 

وحبذ� لو ن�صاأ كيان حملي   �أو ر�بطة �أو �حتاد   ي�صم �مل�صارف و�ل�صركات �لإ�صالمية 

لزيادة يف   �لتو��صل و�لتعاون يف   �صتى �مليادين . 

و�إذ� �أر�دت �لأمة �لنجاح يف   هذه �حلياة يف   جميع �ملجالت �لقت�صادية وغيها 

بال�صدق قائمة منذ  و�ل�صنة ب�صدق،   و�لدعوة  بالكتاب  فهي   مدعوة للتم�صك 

بعثة �مل�صطفى نبينا حممد �صلى �هلل عليه و�صلم �إىل   يوم �لقيامة،   قال تعاىل : 

َم َمْثًوى  َلْي�َص يِف َجَهنهَّ
َ
ْدِق �إِْذ َجاَءُه �أ َب ِبال�صِّ ِ َوَكذهَّ

هَّ
ْن َكَذَب َعَلى �هلل ْظَلُم مِمهَّ

َ
{َفَمْن �أ

ُقوَن {33}}  �مْلُتهَّ ُه��ُم  وَل��ِئ��َك 
ُ
�أ ِب��ِه  َق  ��دهَّ ْدِق َو���صَ َج��اَء ِبال�صِّ ��ِذي  َو�لهَّ ِلْلَكاِفِرين َ{32} 

» �لزمر 33/32«.  فيجب علينا جميعاً  وعلى جميع �مل�صتويات  -  �أن نكون �صادقني 

و�أخ��ر�ن��ا  حالنا،   ون�صعد يف   دنيانا  لت�صلح  �أجمعني  و�ل��ن��ا���ص  ور���ص��ول��ه  �هلل  م��ع 

�أرك��ان وبنيان  عندما ناأخذ ديننا حزمة و�حدة   غي قابلة للتجزئة.  فالإ�صالم 

كامل تام،   عبادة ومعاملة،   �صلم و�صالم،   �أمن و�أمان،   تعاون وحمبة،   عزة وتو��صع،  

 عقيدة و�صريعة،   ل   غلو ول تفريط،   ُي�صرٌ   و�صماحة،   �صدق و�أمانة،   قيم و�صلوك،  
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 �إيثار ول �أثرة،   نز�هة وعفة وف�صائل . 

وبقدر مت�صكنا بالإ�صالح �لإمياين   و�لرباين   ت�صلح �أمورنا،   وبالبعد عنه ن�صاب 

قوة  به،   وهو  و�لتزمنا  لو طبقناه  كله  �خل��ي  فيه  و�لتاأخر،   فقر�آننا  ب��الأزم��ات 

�آية هي   مادة وروح،   ومعنى ومبنى  د�فعة لالأمام،   يحتوي   على   6236   �آية،   وكل 

وهدى ونور،   يف   هذ� �لكتاب �لرباين   �لعظيم �ملنزل للب�صرية عمومًا،   يحكمها يف  

 �لعباد�ت و�ملعامالت و�لأخالق و�ل�صلوك و�لف�صائل و�لأو�مر و�لنو�هي   و�حلالل 

و�حلر�م،   وفيه �لتاريخ و�لعرب و�لعلوم و�ملعجز�ت،   فل�صنا بحاجة �إىل �صو�ه قال 

���َص��ْيٍء} » �لأنعام   38   «. ول   يعترب ذلك  ِم��ْن  �ْل��ِك��َت��اِب  ْطَنا يِف  َفرهَّ �هلل تعاىل : {َم��ا 

جمود�ً   �أو تاأخرً�،   بل حركة د�ئمة م�صتمرة لالأف�صل و�لأح�صن،   و�لدليل على ذلك 

�مامنا و��صح،   فالنابغون يف   �لعلوم قدميا هم حملة �لقر�ن �لكرمي وملتزموه،  

 ومن �صفوة �لنا�ص �لآن من �ملتدينني،   مل   مينعهم تدينهم من �لو�صول �إىل �أرقى 

�ملر�تب �لعلمية يف   �لتكنولوجيا �ملعا�صرة و�لطب و�لهند�صة �لبرتولية و�ملدنية 

و�لطي�ن و�لعلوم �لأخرى �لنافعة للنا�ص . 

باملنهج  و�لأمانة،   و�للتز�م  �لنجاح لكل عمل ويف   كل جمال :  �ل�صدق  و�أ�صا�ص 

�لرباين،   مع �لأخذ باحليطة و�حلذر من كيد �حلاقدين و�ملرتب�صني،   فكل فرد 

قبله،    هذه  م��ن  �لأم���ة  ت��خ��رتق  �أل  �أن   ينتبه  ثغرة،   وعليه  �لأم���ة على  يف   هذه 

�أن تكون مفيدة من جهد �ملقل،   كلمة خمت�صرة،   فيها �ملعاين   و�لأماين،   �أرجو 

�هلل  و�ملناق�صني جز�هم  �ملحا�صرين  �لإخ��وة  ن�صمعه من  و�لتف�صيل   و�لإي�صاح 

خي�ً . 

هذ� ...  و�هلل �ملوفق،   وهو   يهدي   �ل�صبيل،   و�هلل   يحفظكم ويرعاكم . 
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رم�سان درو�س يف   ال�سحة واجلهاد

فماذا تعلمنا منها؟ )1( 

�حلمد هلل رب �لعاملني،   و�ل�صالة و�ل�صالم على نبينا حممد �لأمني �لذي   �أر�صله 

�هلل تعاىل بالهدى ودين �حلق ليظهره على �لدين كله ولو كره �مل�صركون،   وعلى 

�آله و�صحابته �لكر�م �لربرة �لذين �صدقو� ما عاهدو� �هلل عليه،   ر�صي   �هلل عنهم 

ور�صو� عنه،   وعلى من �تبع �صنته ونهج نهجه و�قتفى �أثره ودعى بدعوته �إىل  

 يوم �لدين،   ربنا تقبل منا �إنك �أنت �ل�صميع �لعليم . 

وبعد،   فاإن مو��صم �لعبادة متر بنا مر �ل�صحاب،   فهنيئاً   ملن �غتنم وغنم،   و�صحقاً  

 ملن فرط يف   جنب �هلل ومتادى باملع�صية فاأثم،   فهذ� �صهر رم�صان �ملبارك حل 

على �لأمة �لإ�صالمية بربكات،   وله يف   كل حلظة من حلظاته نفحات،   وهو �لآن 

�آذن بالرحيل،   فال�صعيد من �صمر عن �صاعد �جلد فاأدرك،   و�ل�صقي   من تقاع�ص 

حممد  نبينا  �مل�صطفى  �صيامه،   و�صن  �ملوؤمنني  على  تعاىل  �هلل  فهلك،   كتب 

�صلى �هلل عليه و�صلم قيامه . 

�إن �هلل تعاىل كرم رم�صان وعظم ليلة �لقدر فيه لنزول �لقر�آن فيها،   لأن ذلك 

حدث عظيم فهو كالم �هلل تعاىل ومعجزة �لر�صول �لكرمي ود�صتور �لأمة،   ويف  

 �حلديث عن �لنو��ص بن �صمعان ر�صي   �هلل عنه قال �صمعت ر�صول �هلل �صلى �هلل 

عليه و�صلم   يقول : » يوؤتى   يوم �لقيامة بالقر�آن و�أهله �لذين كانو�   ي�صلون به يف  

 �لدنيا   يقدمه �صورة �لبقرة و�آل عمر�ن حتاجان عن �صاحبهما  )2(    وعن عمر 

بن �خلطاب ر�صي   �هلل عنه �أن �لنبي   �صلى �هلل عليه و�صلم قال : » �ن �هلل   يرفع 

بهذ� �لكتاب �أقو�ما وي�صع به �آخرين ( ) 3 («    قام �لر�صول �لكرمي حممد �صلى �هلل 

عليه و�صلم   يبلغ   �لنا�ص �لر�صالة وتاأدية �لأمانة ون�صح �لأمة وتال عليهم �لقر�آن 

فاآمن به �مل�صلمون،   وقر�أو� �لقر�آن بتدبر وتعبد فاأحلو� حالله وحرمو� حر�مه 

فاأ�صبحو�  تعاىل  �هلل  ن�صر  و��صتحقو�  تعاىل  �هلل  ر�صى  ذلك  فا�صتحقو� على 

هد�ة مهتدين،   وقادة مظفرين،   و�صادة متو��صعني و�أمة متحابني فن�صرو� �لعدل 

1- ن�شرت يف جريدة القب�ض بتاريخ 1982/7/21. 

2-  رواه م�شلم 331:5     كتاب �شالة امل�شافرين وق�شرها  ( باب ف�شل قراءة القراآن و�شورة البقرة )  احلديث  ( 1873 )  بلفظ  » يوؤتى بالقراآن   يوم القيامة واأهله الذين 

كانوا   يعملون به،   تقدمه �شورة البقرة واآل عمران«  ،   و�شرب لهما ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ثالثة اأمثال ما ن�شبتهن بعد،   قال : » كاأنهما   غمامتان اأو ظلتان 

�شوداوان بينهما �شرق اأو كاأنهما حزقان من طري �شواف حتاجان عن �شاحبيهما « ،   وال�شرق كما قال النووي   بفتح الراء �شياء ونور واحلزقان القطيعان،   انظر 

�شرح م�شلم331 : 5   ،   وروى احلديث اأي�شا الرتمذي  147:5  كتاب ف�شائل القران  ( باب ما جاء يف   �شورة اآل عمران )  احلديث  ( 2883 ) .

3- رواه م�شلم 339:5 كتاب �شالة امل�شافرين وق�شرها (باب ف�شل من يقوم بالقراآن ويعلمه) احلديث (1894) ورواه ابن ماجه 142:1، املقدمة (باب يف 

ف�شل من تعلم القراآن وعلمه) احلديث (218).
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و�ل�صالم،   و�أن�صاأو� دولة �لقر�آن،   على �أنقا�ص دول �لبغي   و�لعدو�ن،   وكانو� كذلك،  

 �صعدت بهم �لأر�ص و�أهلها ردحاً   من �لزمن   ي�صيً�،   ثم خلف من بعدهم خلف 

�أ�صاعو� �ل�صلو�ت و�تبعو� �ل�صهو�ت،   فلقو�   غيًا،   ولقو� ذًل،   ولقو� متزقاً   فهانو� 

على �هلل فاأمكن منهم عدوهم . 

�لبغي   دول  �لأوىل  دول��ه��م  بناء  �أن   يعيدو�  �هلل  �أع���د�ء  �لآن   يحاول  ت��رون  وكما 

 �ملوتورة على �أنقا�ص دولة �لإ�صالم بعد �أن متزقت وتفرقت �ملوتورة فهل من عودة 

�إىل �هلل �أيها �مل�صلمون،   وهل من توبة �إىل �هلل �أيها �ملوؤمنون،   و�إين   و�هلل ل�صديد 

�لعجب ممن متر بهم �لعرب ول   يعتربون،   ويذكرهم �أهل �لذكر ول   يذكرون . 

نحن وهلل �حلمد م�صلمون ن�صلي   ون�صوم ونقوم �لليل ونقر�أ �لقر�آن،   �صحيح 

هذ�،   �أكل �مل�صلمون هكذ�،   هكذ� على ما �أنتم عليه،   ثم �إن علينا �أن نفهم باأن 

�لإ�صالم كل ل   يتجز�أ،   يجب علينا �أن ناأتي   بالأركان �خلم�صة كلها كاملة  »بني  

 �لإ�صالم على خم�ص :  �صهادة �أن ل �إله �إل �هلل و�أن حممد�ً   ر�صول �هلل و�إقام �ل�صالة 

و�إيتاء �لزكاة و�حلج و�صوم رم�صان «   )1(  . 

مالية  معامالت  م��ن  �لتكاليف  بقية  وه��و  �لبنيان  �لإ�صالم،   يبقى  �أرك���ان  ه��ذه 

بالدين  قمنا  �أو  �أتينا  ه��ل  و�صلوك  و�أخ��الق��ي��ة  وثقافية  و�صيا�صية  و�جتماعية 

�جلاهلية؟  �أخ���الق  و�أخ��الق��ن��ا  م�صلمون  �أن��ن��ا  �لكر�م،   �أم  �ل�صحابة  ب��ه  ق��ام  كما 

�أي��ن �أه��ل �حللم و�لأن��اة و�لرفق؟  �أي��ن �لكاظمني �لغيظ و�لعافني عن �لنا�ص؟ 

�أين �أهل �لعدل و�لإح�صان و�أين �إيتاء ذي   �لقربى؟ �أين �أهل �حلياء؟ �أين �أهل 

�أين �أهل �لإيثار �لذين   يوؤثرون على  �أين �ملتحابون يف   �هلل؟  �لوقار و�ل�صكينة؟ 

�أنف�صهم؟  » ل   يوؤمن �أحدكم حتى   يحب لأخيه ما   يحب لنف�صه « )2(. ،   هل نبذنا 

�حلقد و�لكر�هية؟ هل تركنا �لغيبة و�لنميمة و�لبهتان و�ل�صخرية وقول �لزور 

و�لفجور؟ هل �بتعدنا عن �لظلم و�ل�صتعالء،   �أم �أننا على كل ما تقدم مقيمون،  

�أخ��وة �لإ�صالم،   ب��اهلل �لعلي   �لعظيم .  ��صطلحو� مع �هلل  �إل  ق��وة   ول ح��ول ول 

 و�أ�صغلو� قلوبكم بذكر �هلل ول�صانكم بتالوة �لقر�آن وجو�رحكم بالعمل مبقت�صاه،  

 و�علمو� �أن �لقلوب ت�صد�أ كما   ي�صد�أ �حلديد و�لنحا�ص،   و�أن جالءها ذكر �هلل،  

 فبادرو� بالأعمال �ل�صاحلة و�علمو� �أن �لدنيا �صاعة متكررة فاجلعوها يف   طاعة 

�هلل،   و�لنفو�ص طماعة فاجعلو� طمعها يف   ما عند �هلل �صبحانه،   وعلى �مل�صلمني 

1-  رواه البخاري  1: 11  كتاب الإميان  ( باب دعاوؤكم اإميانكم )  احلديث  (8)،   ورواه م�شلم   1 : 131   كتاب الإميان  ( باب بيان اأركان ال�شالم ودعائمه العظام ) 

 احلديث  (114)  ولفظه  »�شيام رم�شان وحج البيت« ،   بتقدمي ال�شيام،   ورواه الرتمذي  7:5  كتاب الإميان  (باب ما جاء بني   الإ�شالم على خم�ض )  احلديث  

(2609)  بلفظ  » و�شوم رم�شان وحج البيت «. 

2-  رواه البخاري   عن اأن�ض  21:1،   كتاب الإميان  ( باب من الإميان اأن   يحب لأخيه كما   يحب لنف�شه من اخلري )  احلديث   ( 861 ) ،   ورواه الرتمذي   4 : 575،   كتاب 

الزهد،   باب  (95 )  احلديث  (2515) ،   ورواه الن�شائي   8 : 511،   كتاب الإميان  ( باب عالمة الإميان)  احلديث  (5016) ،   ورواه ابن ماجة  52:1،   املقدمة  ( باب يف  

 الإميان)  احلديث  ( 66 ) .
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�أن   يعت�صمو� بحبل �هلل جميعاً   ول   يتفرقو� و�أن ل   ي�صمح ملن   يعمل على تفرقة 

َو�ْذُك��ُروْ�  ُقوْ�  َتَفرهَّ َوَل  َجِميًعا   ِ
رّ

�هلل ِبَحْبِل  ُموْ�  {َو�ْعَت�صِ �مل�صلمني،   قال �هلل تعاىل : 

�إِْخَو�ًنا  َبْحُتم ِبِنْعَمِتِه  �صْ
َ
َف َبنْيَ ُقُلوِبُكْم َفاأ لهَّ

َ
ْعَد�ء َفاأ

َ
�أ �إِْذ ُكنُتْم  ِ َعَلْيُكْم 

رّ
ِنْعَمَت �هلل

ُكْم   َلُكْم �آَياِتِه َلَعلهَّ
ُ رّ
ُ �هلل ْنَها َكَذِلَك ُيَبنيِّ نَقَذُكم مِّ

َ
اِر َفاأ َن �لنهَّ َوُكنُتْم َعَلَى �َصَفا ُحْفَرٍة مِّ

ُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن 
ْ
ْيِ َوَياأ

ٌة َيْدُعوَن �إِىَل �خْلَ َمرّ
ُ
نُكْم �أ َتْهَتُدوَن{103} َوْلَتُكن ِمرّ

ُقوْ� َو�ْخَتَلُفوْ�  ِذيَن َتَفَررّ ْوَل�ِئَك ُهُم �مْلُْفِلُحون {104َ} ، َوَل َتُكوُنوْ� َكاَلرّ
ُ
َعِن �مْلُنَكِر َو�أ

وَلِئَك َلُهْم َعَذ�ٌب َعِظيٌم{105} َيْوَم َتْبَي�صُّ ُوُجوٌه 
ُ
َناُت َو�أ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم �ْلَبِيرّ

َكَفْرُتْ َبْعَد �إِمَياِنُكْم َفُذوُقو� �ْلَعَذ�َب 
َ
ْت ُوُجوُهُهْم �أ ِذيَن ��ْصَودهَّ ا �لهَّ مهَّ

َ
َوَت�ْصَودُّ ُوُجوٌه َفاأ

ِ ُهْم ِفيَها 
هَّ

ْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْحَمِة �هلل ِذيَن �ْبَي�صهَّ ا �لهَّ مهَّ
َ
ا ُكْنُتْم َتْكُفُرون {106َ} َو�أ مِبَ

َخاِلُدوَن} » �صورة �آل عمر�ن �لآية  103-  107  «.

وقال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم : »ل ترجعو� بعدي   كفار�ً   ي�صرب بع�صكم 

رقاب بع�ص «   )1(    وقال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم : » كل �مل�صلم على �مل�صلم 

حر�م دمه وماله وعر�صه«  )2(  . 

�أيها �لأحبة يف   �هلل �أين نحن من هذه �لآي��ات �لكرميات ومن �أحاديث �لر�صول 

�صلى �هلل عليه و�صلم �أل ترون �أن بيننا وبينها بوناً   �صا�صعًا،  �أين  �لعت�صام بحبل 

�هلل و�ملحافظة على �أمو�ل �مل�صلمني و�أعر��صهم ودمائهم . 

و�صر�ً   يف   عالنية  تباع  -  �خلمور  �مل�صلمني   يف   �أقطار  منت�صرة  �لربوية  �لفو�ئد 

 بع�ص �أقطار �مل�صلمني،   �لزنى و�ملجون حدث ول حرج . 

حدود �هلل معطلة :  ل   يجلد �لز�ين   �أو   يرجم،   ول تقطع يد �ل�صارق ول   يقت�ص 

من �لقاتل . 

�لق�صا�ص معطل و�لقو�نني �لو�صعية �صائدة ويعمل بها ونحن نتلو كتاب �هلل 

�ْل��َك��اِف��ُروَن} »�صورة �ملائدة  ُه��ُم  ْوَلِئَك 
ُ
َفاأ  

ُ هَّ
ن��َزَل �هلل

َ
�أ ��ا  مِبَ �لقائل : {َوَم��ْن مَلْ َيْحُكْم 

�ملائدة  امِلُوَن} »�صورة  �لَظرّ ُهُم  وَلِئَك 
ُ
َفاأ  

ُ َرّ
ن��َزَل �هلل

َ
�أ ا  مِبَ َيْحُكم   ْ مَلرّ �لآية44 « ،  {َوَم��ن 

ُقوَن} »�صورة �ملائدة  وَلِئَك ُهُم �ْلَفا�صِ
ُ
 َفاأ

ُ َرّ
نَزَل �هلل

َ
ا �أ ْ َيْحُكم مِبَ �لآية   45 «،  {َوَمن مَلرّ

�لآية   47«. 

�مل�صلمني �صار �صالحاًً   فتاكاً   ومدمرً�،   و�إذ� توجه �صالح  �إذ� توجه بني  و�ل�صالح 

 1-  رواه البخاري  50:9  كتاب الفنت  ( باب قول النبي   �شلى اهلل عليه و�شلم ل ترجعوا بعدي   كفاراً   ي�شرب بع�شكم رقاب بع�ض )  احلديث (7077 )  ،   ورواه 

م�شلم  342:3،   كتاب الإميان  ( باب بيان معنى قول النبي   �شلى اهلل عليه و�شلم ل ترجعوا بعدي   كفاراً )  احلديث  (220)  ورواه الن�شائي   7 : 621،   كتاب حترمي 

الدم  ( باب حترمي القتل )  احلديث  ( 5214 )  ورواه ابن ماجه   4 :  323   كتاب الفنت  ( باب ل   ترجعوا بعدي   كفاراً   ي�شرب بع�شكم رقاب بع�ض)  احلديث  ( 3942 ) .

 2-  رواه م�شلم  337:61  كتاب الرب وال�شلة والآداب  (باب حترمي ظلم امل�شلم وخذله واحتقاره)  احلديث  ( 6487 )  وقبله  ل حتا�شدوا ول تناج�شوا ول تباغ�شوا 

ول تدابروا ول يبع بع�شكم على بيع بع�ض وكونوا عباد اهلل اإخوانا،   امل�شلم اأخو امل�شلم ل   يظلمه ول يخذله ول   يحقره،   التقوى هاهنا،   وي�شري اإىل �شدره ثالث 

مرات  -  بح�شب اأمرئ من ال�شر اأن   يحقر اأخاه امل�شلم كل امل�شلم ..  الخ .  ورواه ابن ماجه  320:4،   كتاب الفنت  ( باب حرمة دم املوؤمن وماله )  احلديث  (3933). 
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�مل�صلمني على �أعد�ء �هلل �ليهود ف�صد ذلك �ل�صالح �أو �صكت . 

نحن و�هلل يف   حية ولي�ص لها من دون �هلل كا�صفة . 

بالكتاب،   و�لعمل  �لتقوى،   و�لتم�صك  كلمة  و�ألزمنا  �لعذ�ب  عنا  �ك�صف  �للهم 

كما  و�أخ��الق��ن��ا  عبادتنا  تكون  و�صلم،   و�أن  عليه  �هلل  �صلى  حممد  نبيك  ب�صنة 

�أمر �هلل وكما جاء يف   �لقر�ن �لكرمي،   حتى ن�صتعيد كر�متنا ونتوحد ونت�صدر 

��ُه َلِذْكٌر  �لقيادة بني �لأمم ونوؤدي   و�جب �لر�صالة و�لدعوة �إىل �هلل تعاىل : {َو�إَِنرّ

ُلوَن} » �صورة �لزخرف �لآية  44  «.
َ
َلَك َوِلَقْوِمَك َو�َصْوَف ُت�ْصاأ

�للهم �ألهمنا �لر�صاد و�ل�صد�د،   وتقبل منا و�جعلنا من عتقاء �صهر رم�صان من 

�لنار وو�لدينا وجميع �مل�صلمني و�مل�صلمات و�لأحياء و�لأمو�ت �إنك �صميع قريب 

جميب �لدعو�ت و�ختم لنا بخامتة �ل�صعادة . 
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وراء ال�سراب  )1(  

�إليه  �إل ب��اهلل �لعلي   �لعظيم،   و�إنا هلل و�إن��ا  �أب���د�أ كلمتي   هذه بال ح��ول ول ق��وة 

�لإ���ص��الم  �أن  تذر،   كيف  تبقي   ول  ل  عظيمة،   وجائحة  م�صيبة  ر�جعون،   �إنها 

وعقيدة �لإ�صالم،   و�صريعة �لإ�صالم بني �مل�صلمني �أ�صيع من �ليتيم على ماأدبة 

لئيم؟ ..  وكيف   يتقزز وينفر من ذكر تطبيق �ل�صريعة �لإ�صالمية �أهلها؟ ..  �أهم 

لها منكرون؟ �أم �أنهم يف   تطبيقها من   غيهم   يخجلون؟ �أم �أنهم   يخافون �للوم 

و�لبط�ص من �ملت�صلطني؟

�لز�ئفة؟  ويخافو� من حماية معتقد�تهم  �لآخ��رون  مل��اذ� مل   يخجل  و�أت�صاءل 

فلكل �صريعة يف   هذه �ملعمورة �صلطة ودولة حتميها �إل �صرع �هلل تعاىل ل حامي  

َلُه  ��ا  َنرّ َو�إِ ْكَر  ْلَنا �لِذرّ َنَزرّ ��ا َنْحُن   له ول �صلطان �إل حماية �هلل تعاىل و�صلطانه  {�إَِنرّ

اِفُظوَن} » �صورة �حلجر �لآية9«. حَلَ

ما بال �أمة �لإ�صالم عزفت عن تطبيق �صرع �هلل تعاىل،   �أمل   ياأن لها �أن تنه�ص 

�أمل   �حل�����ص��اب؟  ذلك   يوم  ع��ن  �صائلها  ت��ع��اىل  �هلل  ب���اأن  تعلم  وت�صتفيق؟ ..  �أمل 

 يكفها ما حل بها من ويالت وهالك ودمار نتيجة لبعدها عن تطبيق �ل�صريعة 

�ملدنية  �أم طغت  �مل��ادة  �أطغت  �لقومي؟  �لإ�صالمية و�لل��ت��ز�م مبنهج �هلل تعاىل 

�لع�صرية �خلاوية من �لقيم �لإن�صانية و�لأمر من ذلك �أنه كلما نودي   بتطبيق 

من  �ملناد�ة  تكون  له،   وقد  �ملناوئني  �أعد�ئها  قيامة  قامت  �لإ�صالمية  �ل�صريعة 

بع�ص �لنا�ص جمرد �صعار�ت خاوية وترك�ص �لأمة �لإ�صالمية �ملتعط�صة لتطبيق 

�لإ�صالمية  �لأم��ة  �أن جتد  تلبث  وم��ا  �ل�صعار�ت  ه��ذه  ور�ء  �لإ�صالمية  �ل�صريعة 

نف�صها من�صاقة ور�ء �ل�صر�ب . 

�إن ور�ء عدم تطبيق �ل�صريعة �لإ�صالمية   �أعد�ء �لأمة �لإ�صالمية .  �إىل متى ن�صمع 

لهم ونطيع؟ �إن �ملنافقني �ملند�صني يف   �صفوف �لأمة �لإ�صالمية �أم�صى �صالح  

 ي�صتعمله �لعدو �حلاقد يف   �إبعاد �لأمة �لإ�صالمية عن دينها،   ولقد حان �لوقت 

لالأمة �لإ�صالمية لإعالن توبتها �إىل �هلل تعاىل وملرّ   �صفوفها،   وتوحيد كلمتها 

ونبذ خالفاتها وتغليب �مل�صلحة �لعامة �لإ�صالمية وجعلها فوق كل �عتبار ... 

فهل من متعظ ..  �للهم �أدركنا بعنايتك ورعايتك �إنك �صميع جميب . 

1-  ن�شرت يف   جريدة الأنباء بتاريخ 12 / 6 / 1985  .
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احذروا املنافقني   يا �سباب الإ�سالم ..  )1( 

�لأمة،   لأن  �صباب  نحو  ومكائدهم  �لأع����د�ء  م��وؤ�م��ر�ت  تتوجه  لي�ص   غريباً   �أن 

�أملها وركيزة   غدها �مل�صرق،   وعدة م�صتقبلها،   فال تنفعها ثرو�تها  �ل�صباب هم 

�إن مل تعد �صباباً   يعرف كيف   يحافظ عليها،   وي�صتثمرها �أح�صن ��صتثمار ول  

 يفيدها ��صتقاللها �إن مل   يكن هنا �صباب   يد�فع عنها ويحمي   حماها . 

�ل�صديد كلما مت�صك  �مل�صلمة   ي�صعرون باخلطر  �لأم��ة  �أع��د�ء هذه  وهكذ� كان 

�ل�صباب بدينهم و�صارو� على نهج نبيهم،   فاإذ� بهم   يغرون عمالءهم من �ملنافقني 

عو�طفهم،   فيهم  ول��ي��ث��يو�  �مل�صلمني،  �ل�����ص��ب��اب  ه����وؤلء  يف   �صفوف  �مل��ن��د���ص��ني 

-  من  �لقانون،   وت�صتعل   على  خ��ارج��ة  ب��اأع��م��ال  للقيام  حما�صتهم   ويحركو� 

�لدعوة  وو�أد  �مل�صلم  �ل�صباب  تعطي   �ل�صلطة مربر�ً   ل�صرب  د�خلية  -  فتنة  ثم  

�لأع��د�ء  �أولئك  دي��دن  �لنا�ص جميعًا،   هذ� هو  �إىل  �لتي   يحملونها  �لإ�صالمية 

وهذ� هو �أ�صلوبهم . 

فهل �نتبه �ل�صباب �مل�صلم �إىل ما   يحاك له،و ويدبر بليل؟ وهال �أخذ �حليطة 

و�حلذر فلزم جانب �لدعوة باحلكمة و�ملوعظة �حل�صنة،   و�تخذ �أ�صلوب �لروية،  

 وجعل �لعو�طف منقادة للعقل ل �لعقل منقاد�ً   للعو�طف؟

وهل �نتبه ولة �لأمور يف   �لأمة �لإ�صالمية �إىل معرفة �ملح�صن من �مل�صيء لكي  

 ل تاأخذ حم�صنهم مب�صيئهم . 

كفى �ل�صباب �مل�صلم ما لقاه من حمن طو�ل �ل�صنو�ت �لأربعني �ملا�صية ..  كفاهم 

�صجناً   وت�صرد�ً   وعذ�باً ..  وليلتفت �إىل �لبناء �لد�خلي   فين�صر �لوعي   �لإ�صالمي  

 بني �مل�صلمني ويربي   �لنا�ص على عقيدة �لإ�صالم فاإذ� ما ت له ذلك،   مل   يقدر 

عليه عدو �أو كائد �إن �صاء �هلل . 

وليعلم �ل�صباب �مل�صلم �أن �لعدو   ي�صتغل على ثالثة حماور : 

�أول :  �ل�صلطة،   فاإن هي   �نقادت له وهادنته ولبت مطامعه ونفذت خمططاته 

ركن �إليها وهادنها . 

من  �نطالقا  تعامله  و�أخ��ذت  �لتام  �ل�صتقالل  �ل�صلطة  حاولت  �إذ�  ثانيا :  �أما 

بجميع  �لد�خلية  �ملعار�صة  عليها  �صلط  للند  �لند  معاملة  �لأم���ة  م�صلحة 

�أنو�عها . 

1- ن�شرت يف  جريدة الأنباء بتاريخ 5 / 7 / 1985   .
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ثالثا :  �إذ� وجد �مل�صتعمر �أن �لأمة حلمة و�حدة،   �ل�صلطة فيها ملتحمة بال�صعب 

و�أنه لي�صت هناك معار�صة   غي مدركة مل�صلحتها وم�صلحة وطنها،   هنا   يقوم 

�مل�صتعمر وي�صلط �جلي�ن . 

ويجب علينا �ن ندرك كيف   يتعامل مع �ل�صعوب و�صلطاتها وجي�نها . 

وعليه جندد دعوتنا لل�صباب �مل�صلم،   ليكونو� على م�صتوى من �لوعي   و�لإدر�ك 

للم�صوؤولية ..  حتى   يفوت على �مل�صتعمر جميع �أنو�ع �لفر�ص �ملتاحة،   ويجنب 

�لبالد �لفتنة �لتي   لتبقي   ول تذر ..  و�هلل �مل�صتعان وهو هادي   �ل�صبيل . 
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تفرق امل�سلمني )1( 

ونبيه حممد  ر�صول �هلل عبده  �لعاملني ..  و�ل�صالةو�ل�صالم على  رب  �حلمد هلل 

وعلى �آله و�صحبه �لتابعني باإح�صان �إىل   يوم �لدين ..  وبعد فقد قال �هلل تعاىل 

��ُك��ْم َف��اْع��ُب��ُدوِن} » �صورة  َن�����ا َرُبرّ
َ
�����ًة َو�ِح���َدًة َو�أ َمرّ

ُ
��ُت��ُك��ْم �أ َمرّ

ُ
يف   كتابه �حلكيم : {�إَِنرّ َه��ِذِه �أ

ُم��ُروَن 
ْ
َت��اأ ا�ِص  ْخ��ِرَج��ْت ِللنهَّ

ُ
�أ ��ٍة  مهَّ

ُ
�أ �لأنبياء �لآي��ة 92«..  وقال �صبحانه : {ُكْنُتْم َخ��ْيَ 

} » �صورة �آل عمر�ن �لآية ..  110 «  وقال  ِ
هَّ

ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن �مْلُنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهلل

ُقو�} »�صورة    �آل عمر�ن  ِ َجِميعًا َول َتَفَررّ
َرّ

ُمو� ِبَحْبِل �هلل �هلل تعاىل �أي�صا : {َو�ْعَت�صِ

�لآية   301 «.  وعن عرفجة ر�صي   �هلل عنه قال :  �صمعت ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه 

وهي   �لأم��ة  ه��ذه  �أم��ر  �أن   يفرق  �أر�د  وهنات  ،   فمن  » �صتكون هنات  و�صلم   يقول : 

 جميع،   فا�صربوه بال�صيف كائنًا من كان « )2(  . 

لي�ص من �لدين يف   �صيء تفرق �مل�صلمون �إىل �صيع و�أح��ز�ب متفرقة متناحرة 

�أم���ة و�ح���دة وح���زب و�ح��د  ف��رح��ون فامل�صلمون  متنازعة،   كل ح��زب مب��ا لديهم 

و�أن حممد�ً   ر�صول �هلل ..  ربهم و�حد ..  �إل �هلل  �إل��ه  �أن ل  �جتمعو� على �صهادة 

 وقبلتهم و�حدة ..  كانو� كذلك يف   �لع�صر �لإ�صالمي   �لأول فن�صرهم �هلل تعاىل 

ون�صرو� �لإ�صالم و�صاد �لعدل بهم �أنحاء �ملعمورة،   ف�صعدت بهم �لدنيا . 

�لذي   كان  �مل��ج��د  �لدنيا   غيهم ..  وذهب  ���ص��اد  تدم ..  �إذ  �حل���ال مل  ه��ذه  ول��ك��ن 

يف   تيه  �مل�صلمون   يحيون  �صعفاً ..  و�أ�صبح  �ل��ق��وة  ذلً ..  و�صارت  �لعز  و�نقلب 

و�صياع فما �لذي   دهى �مل�صلمني؟ ..  �جلو�ب يف   قوله تعاىل  {فخَلَف ِمن َبْعدِهْم 

�آية   59 (  �صيع �خللف  ) �صورة مرمي  �ل�صهو�ت}  َبعو�  َو�تهَّ اَلة  �ل�صهَّ اعو�  �صَ
َ
�أ خْلٌف 

�أن   يجدو�  وحزبه  �ل�صيطان  فلقو�   غيا ..  و��صتطاع  �صهو�تهم  و�تبعو�  �ل�صالة 

�إليهم �صبيالً ..  وماز�ل بهم حتى فرق �صملهم ..  ومزقهم �صر ممزق وف�صى فيهم 

حب �لذ�ت .. و�ل�صهو�ت ..  و�لأهو�ء ..  و�لربا ..  و�لزنى ..  و�خلمر و�ملي�صر و�لنفاق 

و�لتكرب على �لإ�صالم و�لتعايل   على �مل�صلمني ..  و�خلنوع للكفار و�أعو�نهم و�تهام 

�ملطبقني لالإ�صالم بالرجعية و�لتاأخر و�جلمود �أحيانا ..  و�لتطرف �أحيانا �أخرى 

و�لدعوة �إىل تقليد �ملدنية �لغربية �لآيلة لل�صقوط و�صيوع �لرتف وقول �لزور . 

وكل هذه �لأمر��ص �لفتاكة تعاين   منها �لأمة �مل�صلمة �ليوم ..  حتى �جتمع عليها 

�أعد�وؤها من �صياطني �لإن�ص و�جلن ..  و�صاعدهم �أهل �لف�صق و�لفجور �ملبثوثني  

1-  ن�شرت يف   جريدة القب�ض بتاريخ24 / 6 / 1986   م . 

 2-  رواه م�شلم  444:12،   كتاب بالإمارة  ( باب حكم من فرق اأمر امل�شلمني وهو جمتمع)  احلديث  ( 4773 ) ،   ورواه اأبو داود  254:5،   كتاب ال�شنة  (باب يف   اخلوارج ) 

 احلديث  (9274 )  ورواه الن�شائي   7 : 92،   كتاب حترمي الدم  (باب قتل من فارق اجلماعة )  احلديث  (4020)  ولفظه : »فمن راأيتموه فارق اجلماعة اأو   يريد اأن   يفرق 

اأمر اأمة حممد �شلى اهلل عليه و�شلم كائناً   من كان فاقتلوه   فاإن   يد اهلل على اجلماعة فاإن ال�شيطان مع من فارق اجلماعة   يرك�ض« . 
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كل  م�صتخدمني  �صفوفهم  �مل�صلمني ..  وفرقو�  �صمل  �ل�صفوف ..  ففرقو�  بني 

و�صيلة ممكنة . 

م�صتوى  �لو�قع ..  ويكونون على  ه��ذ�  رجال   يعون  �لأم���ة  ه��ذه  م��ن  فهل   يخرج 

�مل�صوؤولية و�لرجولة و�ل�صجاعة و�لإميان بر�صالة �لإ�صالم ..  ويكونون م�صتعدين 

للت�صحية و�لبذل جلهاد �لباطل ومنا�صرة �حلق ..  و�لعمل على توحيد كلمة 

�لأمة ومل �صملها و�لأخذ بيدها �إىل �صبيل �لهد�ية و�لر�صاد ..  و�لبتعاد بها عن 

طريق �لزيغ   و�ل�صالل؟ . 
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امل�ساألة جد ولي�ست بالهزل )1(  

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�صرف من بعثه رب �لعاملني رحمة 

للعاملني نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�لتابعني وبعد . 

فاإن �ملتتبع حلال �لأمة �لإ�صالمية منذ مائة عام   يرى باأم عينه �لتقهقر �مل�صتمر 

لهذه �لأمة �لتي   تعاين   من �لرتدي   يف   �أحو�لها من �صيئ �إىل �أ�صو�أ،   ل ت�صتفيد 

من موعظة و�عظ،   ول تعترب من حادث جلل،   ول تفكر يف   كلمة مفكر �أو نا�صح . 

و�أود مبنا�صبة �ل�صنة �لهجرية �جلديدة   1421   �أن �أبني ما �أجزم باأنه �لدو�ء �ل�صريف  

 ملا �أ�صاب �لأمة من �أمر��ص �جتماعية و�صيا�صية وثقافية و�صلوكية و�قت�صادية،  

 �أل وهو �لتم�صك مبا جاء يف   كتاب �هلل و�صنة ر�صوله �صلى �هلل عليه و�صلم من 

منهج   ينبغي   على �لب�صرية �أن تلتزم به،   فالقر�آن �لكرمي �أنزله �هلل تعاىل يف   ليلة 

مباركة �صماها رب �لعزة و�جلالل،   رب �لعزة و�جلمال،   رب �لعزة و�لكمال،   ليلة 

ْن  ْدَر�َك َما َلْيَلُة �ْلَقْدِر َلْيَلة �ْلَقْدِر َخْيٌ مِّ
َ
ْنَزْلناُه ِفى َلْيَلِة �ْلَقْدِر َوَما �أ

َ
ا �أ �لقدر  {�إِنهَّ

ْلِف �َصْهر} » �صورة �لقدر �لآية    3 - 1« فهي   خي من �ألف �صهر لنزول �لقر�آن فيها . 
َ
�أ

ا�ِص  لنهَّ نِزَل ِفيِه �ْلُقْر�آُن ُهًدى لِّ
ُ
ِذَي �أ اَن �لهَّ وقال �صبحانه يف   �آية �أخرى  {�َصْهُر َرَم�صَ

ْمُه...} » �صورة �لبقرة  ْهَر َفْلَي�صُ َن �ْلُهَدى َو�ْلُفْرَقاِن َفَمن �َصِهَد ِمنُكُم �ل�صهَّ َناٍت مِّ َوَبيِّ

�لأمة  �هلل على  �أوج��ب  وتقديرها  �ملنا�صبة وعظمتها  �لآية   185 «  فلجالل هذه 

�صيام رم�صان . 

كما فر�ص �هلل تعاىل يف   �أو�خر ما نزل �لقر�آن ركناً   �آخر من �أركان �لإ�صالم وهو 

�حلج،   و�صرع �هلل �صبحانه وتعاىل عيدين يف   بد�ية �لنزول وختام �لنزول،   �لعيد 

�لذي   فر�صه يف   نهاية  و�لعيد  �لفطر  عيد  هو  �ل��ن��زول  �لذي   فر�صه يف   بد�ية 

�لنزول هو عيد �لأ�صحى . 

كل هذ� �لتقدير و�لإجالل لنزول �لقر�آن �لكرمي لأنه هدى للنا�ص وبينات من 

�ملعنى و�لتزمت به،   وطبقه  �لإ�صالمية هذ�  �لأم��ة  �لهدى و�لفرقان،   فلو وعت 

وملا  �ل�صيطان  �أمر��صها،   وملا متكن  من  �مل�صلمون حكاماً   وحمكومني،   ل�صفيت 

متكنت قوى �ل�صر من �لدخول �إليها من ثغر�ت   ينفثون فيها �صمومهم �ملهلكة 

لهذه �لأمة،   وكاأن قيادتها لي�صت بيد �أهلها . 

�أن   يوؤخذ هذ� �لكتاب د�صتور�ً   للحياة،   فد�صتور �لأم��ة �لقر�آن،   ومن   يقم  يجب 

باأد�ء ركن �ل�صوم وركن �حلج ويفرح يف   �لعيدين فعليه �أن   يلتزم بهذ� �لد�صتور 

1-  مقالة �شحفية ن�شرت يف   جريدة الوطن15 / 4 / 2000   .
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�أل وهو �لقر�آن،   ومن مل   يلتزم به فكاأنا   يناق�ص نف�صه،   لذ�   ي�صاب بالأمر��ص 

�حل�صية و�ملعنوية،   وتظهر يف   �لأمة �ألو�ن و�أ�صكال من �لفنت �أعاذنا �هلل منها . 

فهل من وقفة وتدبر حتى نعالج �أمر��صنا فتكون �لأمة �مل�صلمة �أمة متوحدة ل 

�أحز�با متفرقة،   �أمة متعاونة على �لرب و�لتقوى،   �أمة تق�صي   على �لفتنة فيما 

بينها،   �أمة   يحب فيها �ملرء لنف�صه ما   يحب لأخيه كما ورد يف   حديث �مل�صطفى 

�صلى �هلل عليه و�صلم : » ل   يوؤمن �أحدكم حتى   يحب لأخيه ما   يحب لنف�صه « )1( 

 ن�صاأل �هلل �ن   يهيئ لنا من �أمرنا ر�صد�ً . 

و�ملتتبع مل�صية �لأمة �لإ�صالمية   يرى �أنها ت�صي يف   ع�صور متتابعة ويلم�ص �أن 

هذه �لع�صور تزدهر كلما �لتزمت باملنهج �لقر�آين   وتذل وت�صمحل كلما �بتعدت 

عن هذ� �ملنهج . 

�إذ� �صلحا �صلحت �لأمة : » �لأمر�ء و�لعلماء « ،   لأنهما  و�صنفان من هذه �لأمة 

�أ�صحاب �لقر�ر �ملوؤثر،   �أما عامة �لنا�ص فعليهم �للتز�م بتطبيق �صرع �هلل كل 

فيما   يخ�صه . 

تعود  �أن  �لإ���ص��الم��ي��ة  ل��الأم��ة  ت��ري��د  �ل�صر  بالهزل،   فقوى  ولي�صت  ج��د  و�مل�����ص��األ��ة 

جلاهليتها متفرقة متطاحنة ت�صعل �لفنت فيها،   وهذ� ديدن �أهل �ل�صر يف   كل 

�لع�صور �إىل �أن تقوم �لقيامة . 

بقي   على �لأمة �لإ�صالمية �أل ت�صمح لأهل �ل�صر بتنفيذ خمططاتهم . 

وكم كتب كاتب مثل كالمي   هذ�،   وكم وعظ و�عظ باأبلغ   من كالمي   هذ�،   ولكننا 

ل نياأ�ص ..  ل بد من �صاعة فرج   يفرج �هلل بها عن �لأمة كربها،   ويزيل عنها همها،  

 ونرجو من �هلل �صبحانه �لذي   ن�صر ر�صوله يف   �لهجرة وهو يف   �لغار  {�إِْذ َيُقوُل 

َزْن} » �صورة �لتوبة �لآية   40 «  �أن   ين�صر هذه �لأمة ويخرجها من  اِحِبِه َل حَتْ ِل�صَ

حمنتها . 

1-  تقدم تخريجه �ض83.
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�سيدة احل�سارات ) 1(

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم و�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا 

ونبينا حممد وعلى �آله و�صحبه و�لتابعني وبعد : 

ُمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن 
ْ
ْيِ َوَياأ

ٌة َيْدُعوَن �إِىَل �خْلَ َمرّ
ُ
نُكْم �أ قال �هلل تعاىل : {َوْلَتُكن ِمرّ

ْوَل�ِئَك ُهُم �مْلُْفِلُحوَن} » �صورة �آل عمر�ن،   �لآية   104 «  ومن �خلي �أن 
ُ
َعِن �مْلُنَكِر َو�أ

نوؤكد �أن �حل�صارة �لإ�صالمية هي   �صيدة �حل�صار�ت فال بديل عنها ول مثيل لها،  

 ت�صتمد قوتها من �لر�صالة �لربانية،   من �لكتاب �لكرمي و�ل�صنة �لنبوية �ملطهرة،  

 م�صدري   �لنور و�لهد�ية،   فيهما بيان وتف�صيل لكل �صيء،   فهما �لد�صتور �لأمثل 

و�صلم،   ومن  جن��ا  بهما  �ل��ت��زم  �ملح�صوم،   من  �لأك��م��ل  �لأت  �ملفرو�ص،   و�لنظام 

جتاوزهما خ�صر وندم،   و�ل�صو�هد على هذ� قائمة،   ين�صهر وي�صمحل ما �صو�ها،  

ب��اإذن �هلل تعاىل .  ح�صارة �صعد بها �لإن�صان عندما  �إىل   يوم �لدين   وهي   باقية 

�لإميان،   �لإ�صالم،   وبنيانها  �إل هلل تعاىل،   قو�عدها  �لعبودية  �أ�صكال  حترر من 

  ، )2( �لأخ����الق «  م��ك��ارم  لأمت���م  » بعثت  �لف�صائل   وف��روع��ه��ا  �لإح�����ص��ان   وجمالها 

 وريا�صها �لإميان و�لأمانة و�لعلم و�لأمان و�لعدل و�لإح�صان و�ل�صالم و�ملحبة 

و�لتعاون و�لإيثار و�لإخال�ص و�صلة �لأرحام،   تو��صع وحزم،   وجد ونخوة،   �صهامة 

ومروءة،   نظام ودقة �صرب ومثابرة،   ت�صامح ومعروف،   �صرف وعفة �صورى وعزمية،  

 موعظة و�إر�صاد ومتابعة،   تو��صل وكرم،   نبل و�صجاعة وجهاد،   وثمارها �حلقوق 

�مل�صونة،   و�حلريات �مل�صروعة �ملكفولة،   و�لكر�مة �لإن�صانية �ملعتربة،   ت�صقى مباء 

�حلياة و�حلياء،   وتغذى بتعاليم �ل�صريعة �لإ�صالمية �لغر�ء �لتي   هي   حرب على 

�جلهل و�لغرور و�لظلم و�أكل �أمو�ل �لنا�ص بالباطل . 

فانظر �ىل ع�صر �لنبوة �لز�خر بالتاأ�صيل و�لتاأهيل و�لعمل مبحكم �لتنزيل . 

�ملنورة  �ملدينة  من  �لنور�نية  �لنطالقة  �لر��صدة،   فع�صر  �خلالفة  ع�صر  و�أم��ا 

�لظالم،   و�نت�صر  دياجي  بنورها  �لتي   �أ�صاءت  و�لغرب،   �لنطالقة  �ل�صرق  �إىل 

ليى  بعدنا  ومن  نحن  و�لإميان،   ونحيا  و�ل�صالم،   و�لأمانة  �لعدل  بامتد�دها 

بركة �لإخال�ص و�لتجرد هلل،   �صالح �لر��صدين يف   �صتى �مليادين . 

�صبيل �حل�صر،   بل هي   ولي�صت على  �ملعاين   �لتي   مرت هي   جزء من كل  ه��ذه 

 و�خلي كله ديدن �ل�صحابة،   ف�صادت ح�صارتهم و�صادت فهي   �حل�صارة �ل�صيدة . 

�ملدنية  �ل��ع��ل��وم  �ل��ر����ص��دة فقد خ��دم��ت  �لتي   تلت ع�صر �خل��الف��ة  �لع�صور  �أم���ا 

1-  ن�شرت يف   جريدة الوطن،   بتاريخ1 / 5 / 2000  .

2-  تقدمب تخريجه �ض26.
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و�لكونية و�ل�صرعية وهي   ع�صور لها وعليها،   فهي   كلما مت�صكت باملنهج �لرباين  

هذ�،   فليخرت  �إىل   يومنا  وذل���ك  �صقيت  عنه  �ب��ت��ع��دت  م��ا  و�إذ�  و�زده����رت   علت 

�مل�صلمون طريقهم :  �أيريدون �لذلة و�ملهانة،   �أم �لعزة وعلو �ملكانة،  فالأمر و��صح،  

 ول   يخفى على �أحد . 

حياة  و�لآثام،   ونحيا  �ل�صرور  �أنف�صنا  عن  لندفع  �ل�صالم  �صبل  لنا  �للهم   ي�صر 

�لكر�م �ملتنا�صحني �ملتحابني فاإن  » �لدين �لن�صيحة « )1(. 

�أو �ل�صرقية �ملعا�صرة فهي   كما   و�إن كان ل بد من كلمة عن �حل�صارة �لغربية 

 يظهر يل   ح�صارة مادية تنطلق من قو�عد �مل�صالح و�لأمزجة و�لأهو�ء   ي�صتغل 

خلدمة  متطورة  �مل�صموم،   علوم  و�ل�صمني  �ل��غ��ث  �لقوي   �ل�صعيف،   منها  بها 

خمتلفة  مبعايي  مبكاييل،   وتزن  لدمارها،   تكيل  نف�صه  ويف   �لوقت  �لإن�����ص��ان 

تعاين   �لب�صرية فيها معاناة �صتى،   معاناة �جتماعية و�أخالقية يف   بع�ص �لبالد،  

 و�قت�صادية ومالية و�صحية وكو�رث �أمنية يف   بع�صها �لآخر . 

�إىل  و�ل�صالل،   و�أر�صدنا  و�ل��زل��ل  �جلهل  م��و�ط��ن  �لأحو�ل،   وجنبنا  �هلل  �أ�صلح 

طريق �ل�صو�ب،   فهو نعم �ملوىل،   ونعم �لن�صي . 

1-  تقدم تخريجه �ض54.
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الكويت والتنمية يف   العاملني العربي   والإ�سالمي )1( 

�أ�صباب  �لكويت �صبباً   من  �إن من دو�عي   �لغبطة و�لفرح و�ل�صرور عندما تكون 

�لعربية  �لأق��ط��ار  م��ن  �ملعي�صي   لأي   قطر  و�لتح�صن  �ل��ع��ام��ة  �لتنمية  �إدخ����ال 

يف   �أهد�فها  �أه��م  وم��ن  ديدنها  ه��ذ�  ولحقا،   فاإن  و�لعاملية،   �صابقا  و�لإ�صالمية 

 �حلياة،   وهذ� دليل �إن �صاء �هلل على توفيقها لفعل �خلي ب�صتى طرقه ومعانيه . 

 ومن   يتعر�ص للكويت ب�صر،   من قريب �أو بعيد،   فاإن ح�صبنا �هلل تعاىل فهو نعم 

ِذيَن �آَمُنو�} » �صورة �حلج �لآية «  38  .  ُيَد�ِفُع َعِن �لهَّ
َ هَّ
�ملوىل ونعم �لن�صي  {�إِنهَّ �هلل

بالأم�ص �لقريب �فتتحت �لهيئة �خليية �لإ�صالمية �لعاملية مقرها �لد�ئم يف  

 �لكويت �لذي   ت من ف�صل �هلل تعاىل ت�صييده على �أح�صن �صكل و�أت بناء   يلبي  

 جميع ن�صاطات �لهيئة من دعوة و�إر�صاد وتعليم وثقافة وم�صاعد�ت و�إعانات يف  

و�لعاملية،   وذلك  و�لإ�صالمية  �لعربية  �لبالد  لعموم  وخارجية  د�خلية   �لكو�رث 

بالتعاون مع �جلمعيات �لأخرى �لزميلة ح�صب �لإمكانات �ملتاحة ولقد �صاهم 

يف   ذلك كثي من �ملح�صنني من �أهل �لكويت على �ل�صعيدين �لر�صمي   و�ل�صعبي  

 فجزى �هلل �جلميع خي �جلز�ء . 

و�ليوم بهذه �ملنا�صبة قدم رئي�ص �لهيئة �لأخ   يو�صف جا�صم �حلجي   ومعه بع�ص 

عرفاناً   �ل�صباح  �لأحمد  �ل�صيخ جابر  �لبالد  �أم��ي  درعاً   ل�صمو  �لهيئة  �أع�صاء 

 منهم لقيادته �ملباركة مل�صية �خلي يف   �لكويت،   وتوجيهاته �ملوفقة لفعل �خلي 

و�لإح�صان يف   �صتى �لبلد�ن �لتما�صاً   ملر�صاة �هلل تعاىل وعفوه ومغفرته �إنه نعم 

�ملوىل ونعم �لن�صي . 

ثم �إنه على هام�ص �لحتفال مبقر �لهيئة �ت�صل بي   �لأخ حممد   يون�ص رئي�ص 

�أخبار  �آخ��ر  ف�صاألته عن  �لإ�صالمي   وهو�أي�صاً   ع�صو يف   �لهيئة  بنغالدي�ص  بنك 

�هلل  بف�صل  ت  �أن���ه  تغمره  و�ل��ف��رح��ة  ف��اأج��اب  �لإ�صالمي   يف   بنغالدي�ص  �لبنك 

�لن�صاطات  �لبالد وجميع  قر�بة  » 115 «  فرعاً   للبنك تغطي   جميع  تعاىل فتح 

�ل�صتثمارية و�ملالية و�لتجارية و�لزر�عية،   ولقد حاز �لبنك على �ملرتبة �لأوىل 

يف   �لبالد،   ومتكن �لبنك من �مل�صاهمة �لفعالة يف   تخلي�ص �ملجتمع �لبنغايل  

 من �صيطرة كثي من �مل�صتغلني،   وكان مل�صاهمة بيت �لتمويل �لكويتي   �لفعالة 

مع زمالئه �ملوؤ�ص�صني،   على ر�أ�صهم �لبنك �لإ�صالمي   للتنمية بجدة،   �أكرب �لأثر 

من بعد توفيق �هلل تعاىل،   يف   حتقيق مثل هذه �لنجاحات . 

1-  ن�شرت يف   جريدة الراأي   العام،   بتاريخ   22 / 5 / 2000  .
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فاأقول �إىل �لأمام   يا بيت �لتمويل �لكويتي   بالتم�صك باملنهج �لرباين   فاإن كل 

دينار ��صتثماري   م�صروع   مي�صح دمعة ويد�وي   جرحاً   ويقيم يف   �لتنمية �مل�صروعة 

�صرحًا،   و�هلل �مل�صتعان وهو ويل   �لتوفيق . 



99

املحاور ال�سرعية لنظام امل�سارف الإ�سالمية )1( 

�آله  �حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا ونبينا حممد وعلى 

و�صحبه و�لتابعني،   وبعد ..  فاإنه مبنا�صبة ما هو مطروح �لآن على ب�صاط �لبحث 

و�لدر��صة،   لو�صع نظام تلتزم به �مل�صارف �لإ�صالمية �ملزمع ترخي�صها يف   وطننا 

�لكويت لتعمل مبوجبه وتر�قب من قبل �لبنك �ملركزي   يف   م�صيتها �لتطبيقية 

لهذ� �لنظام . 

�أود من باب  » �لدين �لن�صيحة«   )2(    �أن �أ�صهم بهذه �لكلمة علني   �أوفق بذكر ما 

هو مفيد و�صروري،   و�أقول وباهلل �لتوفيق وهو �مل�صتعان : 

ْن َتُكوَن 
َ

َلرّ �أ ْمَو�َلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل �إِ
َ
ُكُلو� �أ

ْ
ِذيَن �آَمُنو� َل َتاأ َها �َلرّ ُيرّ

َ
قال تعاىل :{َيا �أ

» �صورة  َرِحيًما}  ِبُكْم  َك��اَن   
َ َرّ
�هلل �إَِنرّ  ْنُف�َصُكْم 

َ
�أ َتْقُتُلو�  َوَل  ِمْنُكْم  َت��َر����صٍ  َع��ْن  ���اَرًة  جِتَ

�لن�صاء �لآية  29  «.

بنيهَّ �هلل تعاىل يف   هذه �لآية �لكرمية �أن �أكل �أمو�ل �لنا�ص بالباطل منهي   عنه،  

 وفيه �لفنت و�لقتل كما هو م�صاهد �لآن يف   كثي من �لدول .  وعندما حرم �هلل 

تعاىل �لربا،   وهو من �أكل �لأمو�ل بالباطل،   �أحلرّ   �لبيع و�لتجارة و�لطيبات من 

�لرزق . 

م �هلل قول �ل��زور و�لفجور �أحلهَّ   �لعدل يف   �لقول و�لعمل عند �لر�صا  وكما ح��ررّ

و�لغ�صب . 

ولقد �أعلن �هلل تعاىل �حلرب على �أكل �لربا و�أغلظ له �لعقوبة .  و�ملحق حمقق 

َدَقاِت} » �صورة �لبقرة �لآية   276  «. َبا َوُيْرِبي �ل�صَرّ  �لِررّ
ُ َرّ
َحُق �هلل للربا و�أكله  {مَيْ

و�لنجاح �ملحقق و�لفالح يف   �تباع �صرع �هلل،   �نظرو� �إىل معاناة �لأمم من هذ� 

�ملجامع  عند  �مل�صلمات  كال�صرطان يف   �لأبد�ن،   ومن  �لذي   هو  �لع�صال  �ل��د�ء 

�لفقهية يف   بلد�ن �مل�صلمني �أن �لفائدة على �لقرو�ص من �لربا �ملحرم �صرعاً . 

 1-  ن�شرت يف   جريدة الوطن بتاريخ12 / 6 / 2000   م . 

 2-  تقدم تخريجه �ض54.
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البديل : 

�إذن ل منا�ص من نزع �ملحور �لربوي   وو�صع حماور بديلة م�صروعة ومنها �لبيع 

و�ل�صت�صناع،   و�ل�صرف  باأجر،   و�ل�صركة  �أنو�عه،   و�لإج����ارة،   و�لوكالة  بجميع 

�مل��ق��رون  و�ل�����ص��م��ان  و�حل�����و�لت  ك��الع��ت��م��اد�ت  �مل�صرفية  �لفوري،   و�خلدمات 

بعمل ..  هذه �ملحاور من �ل�صروري   ومن �لو�جب �أن   ي�صمح بها للنظام �مل�صريف  

 �لإ�صالمي،   و�إل �أ�صبح �لنظام ��صماً   خالياً   من �ملحتوى �مل�صروع . 

البنوك املركزية العاملية : 

لعله من �ملنا�صب �أن �أبنيرّ باأن �لبنوك �ملركزية يف   �لعامل �صمحت مل�صارفها باأن 

تتعامل مع �مل�صارف �لإ�صالمية يف   �حل�صاب �جلاري   وبع�ص �ملعامالت على   غي 

�أ�صا�ص �لربا،   وجنحت بع�ص �لبنوك �ملركزية �إىل �ل�صماح مل�صارفها يف   �لتعامل 

بالأ�صول . 

�لبالد �لإ�صالمية �لتي   تاأ�ص�صت فيها م�صارف �إ�صالمية : 

-  تون�ص   -  قطر   -  باك�صتان   -  �ل�صود�ن   -  �لأردن   -  بنغالدي�ص،   ماليزيا   تركيا  

�ملتحدة .  �صمحت هذه  �لعربية  �لإم���ار�ت  -  دولة  -  �ليمن   -  م�صر   - موريتانيا  

�لدول ب�صورة �أو باأخرى للم�صارف �لإ�صالمية مبمار�صة �أن�صطتها بنظم حتقق 

�أهد�فها . 

البنك الإ�سالمي   للتنمية : 

ميار�ص جميع �لأن�صطة �لتي   متكنه من �لقيام بالتنمية �لعامة للدول �مل�صرتكة 

له  �مل�صروعة،   ونظامه و�صع  �لقنو�ت  ورئا�صة موفقة،   وذلك ح�صب  ب��اإد�رة  فيه 

ليمكنه من حتقيق �أهد�فه . 

بيت التمويل الكويتي : 

يف   للبيت  �لتي   حتققت  �ل��ب��اه��رة  �لنجاحات  على  ون�صكره  ت��ع��اىل  �هلل  نحمد 

�لتنموية،   �أه��د�ف��ه  ليحقق  ل��ه  و�صع  نظامه  �لعربي   و�لإ�صالمي   لأن   �لعاملني 

 �نظرو�   �لتقارير �ل�صنوية ففيها �لتفا�صيل �لكافية و�صرتون كيف �أن هذه �ل�صركة 

�لوطنية �ململوكة للدولة وموؤ�ص�صاتها ومن   يرغب يف   �مل�صاهمة من �ل�صعب �لكرمي 

فيها �صرتون �أنها �صاهمت م�صاهمة فعالة مع �ملودعني �مل�صتثمرين يف   �لتنمية 
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�هلل  من  بتوفيق  و�لإ�صالمية،   وذلك ت  �لعربية  وللمجتمعات  للوطن  �لعامة 

�حل�صارية  م�صيته  تعاق  ل  �أن  ف��اأرج��و  و�لنظام  �ملنهج  �صالمة  من  تعاىل،   ثم 

�لتي   �لإ�صالمية  �مل�صارف  من  ولغيه  له  معوقة  بقو�نني  باإلز�مه  و�لتنموية 

 �صتن�صاأ . 

الدليل القائم : 

قانون بيت �لتمويل �لكويتي   �صدر مبوجب مر�صوم �أميي   و�صع من قبل �أ�صاتذة 

متخ�ص�صني حقق �لبيت جناحات باهرة به،   فهو خي نوذج ودليل   يقتدي   به 

ملن �أر�د �خلي للبالد و�لعباد . 

توجه البنك املركزي   يف   الكويت : 

لقيام  بال�صماح  �لتوجه،   وذلك  �ملركزي   هذ�  للبنك  م�صكور،   ومقدر  ت��وج��ه 

م�صارف �إ�صالمية   ومر�قبتها من قبله .  حتى   يكتب لهذه �مل�صارف �لنجاح باإذن 

�هلل   يجب �أن تربز ن�صيطة وقوية تتمتع بحيوية متدفقة،   ول   يتم لها ذلك �إل 

�إذ� �صمح لها مبمار�صة �لأن�صطة �لتي   �أجازتها �ل�صريعة �لإ�صالمية،   ومتتنع عن 

�لأن�صطة   غي �جلائزة �صرعًا،   وفقه �ملعامالت هو �ملرجح،   ول مانع من �أن نذكر 

هنا بع�ص �جلائز من �لعمل و�ملمنوع . 

اجلائز �سرعاً : 

- �لتولية   » �ملر�بحة   �لأمانات   �لأجل،   وبيع  �ل�صلم،   وبيع  �ملطلق،   وبيع  �لبيع 

باأجر،   �لإجارة،   �ل�صر�كة،   �مل�صاربة   �لفوري،   و�لوكالة  -  �لو�صعية «  و�ل�صرف 

و�حل�����و�لت  ك���الع���ت���م���اد�ت  �مل��ت��ن��وع��ة  » �لقر��ص«  و�ل�صت�صناع،   و�خل����دم����ات 

و�ل�صمانات �ملقرونة بعمل وغي ذلك . 

غري اجلائز �سرعاً : 

�لربا  » �لفائدة على �لقرو�ص،   وبيع �لعينة،   وبيع كالئ بكالئ « ،   و�جلهالة �ملف�صية 

متلك،   و�مل�صارفة  مل  م��ا  يف   بيعة،   وبيع  وبيعتان  يف   �لعقود،   �لغرر  ن���ز�ع  �إىل 

بالأجل،   وغي ذلك . 

�لإ�صالمية ما تقدم وعلى  �مل�صارف  �أن   يت�صمن نظام  فح�صب �عتقادي   يجب 
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�أ�صا�صه تر�قب،   بالإ�صافة �إىل مقد�ر �ل�صيولة و�لحتياطيات و�ملخ�ص�صات . 

ا�ستيعاب ال�سوق مل�سارف اإ�سالمية جديدة : 

�أن ت�صعي   �مل�صارف  �أكرث من م�صرف،   ويجب  �ل�صوق   ي�صتوعب  ح�صب ظني   �أن 

�لإ�صالمية جللب �لأر�صدة من �خلارج وتركز على �لتنمية �لتجارية و�لعقارية  

عن  بعيدة  و�لعمر�نية  و�ل�صناعية  �ل�صتثماري   و�ل�صكني«  و�لزر�عية  »�لعقار 

�لكويتي،   وتتخذه  �لتمويل  بيت  ح��ذو  حت��ذو  �إقليمياً   و�إ�صالميًا،   و�أن  �ملخاطر 

خرب�ته  وظيفي   له  جهاز  من  �أجن��زه  �إد�رياً   مبا  ودلياًل،   وت�صتعني  مرجعاً   لها 

�لطويلة يف   �لعمل �مل�صريف،   و�أن تتزود بذلك كما تزودت �ل�صركات �لإ�صالمية 

�لزميلة حملياً   وعربياً   مبثل هذ� �جلهاز �ملتفوق . 

ختاماً :  

م�صاعي   �جلميع  ويكلل  وير�صاه  ملا   يحبه  �جلميع  �أن   يوفق  تعاىل  �هلل  �أرج���و 

بالنجاح،   ويحفظ �لكويت وجميع بالد �مل�صلمني و�لعامل من كل �صوء ومكروه . 
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1- ن�شرت يف جريدة ال�شيا�شة، بتاريخ 2002/10/12م.

مازال يف   القو�س منزع  )1( 

�حلمد هلل رب �لعاملني،   �للهم �صل على عبدك ونبيك حممد من �أر�صلته رحمة 

للعاملني،   وعلى �آله و�صحبه و�لتابعني . 

�حلمد هلل �لذي   �أنعم على �لإن�صان بالغذ�ءين،   �لروحي   و�ملادي   من �هتدى فمن 

�هلل،   ولنف�صه   ميهد لها �لطريق،   ومن �صل فمن نف�صه و�ل�صيطان . 

�إن من �لثو�بت �ملنهجية يف   �لقر�ن �لكرمي �لية �لكرمية من �أول �صورة �لن�صاء  

ْف�ٍص َو�ِح��َدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها  ن نهَّ ِذي َخَلَقُكم مِّ ُكُم �لهَّ ُقوْ� َربهَّ ا�ُص �تهَّ َها �لنهَّ يُّ
َ
�أ {َيا 

 
َ رّ
�إِنهَّ �هلل ْرَح��اَم 

َ
ِذي َت�َصاءُلوَن ِبِه َو�لأ  �لهَّ

َ رّ
ُقوْ� �هلل َوَبثهَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثيً� َوِن�َصاء َو�تهَّ

َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا} » �صورة �لن�صاء �لآية  1«  تدل هذه �لآية �لكرمية على �أن ر�بطة 

هناك  عنها،   فلذلك  �لدين،   وم�صوؤولون  �إىل   يوم  قائمة  �لب�صرية  بني  �لرحم 

�أخوة �إن�صانية   يجب �أن تنطلق من مبد�أ �لتعاون و�لرت�حم و�لعدل و�لإح�صان 

و�لن�صيحة ومن مبد�أ �لدعوة �إىل �خلي و�إىل �حلق فكانت �لر�صالت �لربانية،  

 و�آخرها �لإ�صالم و�أكملها و�أمتها،   �أر�صل �هلل تعاىل نبينا حممد�ً   بها فهي   ر�صالة 

��صتملت على �لعباد�ت وبينتها وعلى �ملعامالت فف�صلتها،   من �تبع ذلك فقد 

هدي   �ىل �صو�ء �ل�صبيل و�أ�صاءت ماديته �ملظلمة �إ�صر�قات نور�نيةمن �لإميان 

�لنا�ص يف   هذه  وم��ع  نف�صه  م��ع  �مل�صتقيم  ذل��ك يف   �صلوكه  �أث��ر  و�ليقني،   وظهر 

�حلياة ومن ذلك �صلوك �لإن�صان يف   �ملعامالت �ملالية و�ل�صتثمارية �لبعيدة كل 

�لبعد عن �لظلم وعن �لربا وعن �أكل �أمو�ل �لنا�ص بالباطل . 

�ل�صالح  و�ل�صلف  �لتابعني  ث��م  �هلل عليهم  ر���ص��و�ن  �ل�صحابة  ح��ال  ك��ان  وه��ذ� 

�أن  وذل��ك يف   ع�صور كانت �ل�صيادة و�ل��ري��ادة حلكم �هلل وتطبيق �صريعته وبعد 

�صعف �إميان هذه �لأمة   غلبو� على �أمرهم،   فاأ�صبحو� عالة تابعني بعد �أن كانو� 

�صادة متبوعني . 

دينها  و�ل��ت��زم��ت  ل��رب��ه��ا  ث��ان��ي��ة  �لأم�����ة  رج��ع��ت  منزع،   لو  يف   �لقو�ص  ول   ي����ز�ل 

�ملعمورة،   �لعد�لة  ولعمت  باحلق  و�ل�صنة،   ل�صادت  �لعظيم،   �لكتاب  ود�صتورها 

يف   مكاننا  ه��ذ�  �جتماعنا  للمتقني .  وما  بعزيز،   و�لعاقبة  �هلل  على  ذل��ك   وما 

هذ� �إل �صمعة م�صيئة لتطرد بقدرها باإذن �هلل تعاىل بع�ص �لظلمة �ملحيطة 

و�ملنة،   �لإ�صالمية،   وهلل �حلمد  بنا من كل جانب،   كما ح�صل فعالً   للم�صارف 

�إن��ه من ثالثني عاماً   م�صت،   ظهر دع��اة خمل�صون  -  ول نزكي   على �هلل   حيث 

�أحد�ً  -   مبوؤلفاتهم وحما�صر�تهم،   يحثون �مل�صلمني على حماربة �لربا،   وعلى 
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�إقامة و�إن�صاء م�صارف وبيوتات مال �إ�صالمية ومنهم �ل�صيخ عبد�لعزيز بن باز 

و�لدكتور عي�صى عبده رحمهما �هلل تعاىل وغيهما،   وبدعوة من �مللك في�صل 

�لإ�صالمية،   م�صتجيبة  �ل��دول  �لر�صمي،   �أ�ص�صت  �ل�صعيد  على  عبد�لعزيز  بن 

�لبالد  �لبنك  ه��ذ�  يف   جدة،   وخدم  �لإ�صالمي   للتنمية  �هلل،   �لبنك  رحمه  ل��ه 

باإقامة م�صاريع حيوية مهمة،   ويديره ول   يز�ل رجل فا�صل حمب  �لإ�صالمية 

لدينه و�أمته،   �أح�صبه كذلك ول �أزكي   على �هلل �أحدً�،   وهو �لدكتور �أحمد حممد 

وهو  �لزرقا  كالدكتور م�صطفى  �صرعيني  �لبنك مب�صت�صارين  علي،   ي�صي هذ� 

عامل جليل وفقيه جمتهد رحمه �هلل،   و�لآن   ي�صت�صي جممع �لفقه �لإ�صالمي  

 �لذي   يعقد  �جتماعات له �صنوية لبحث �مل�صتجد�ت من �مل�صائل يف   ع�صرنا هذ�،  

 و�إعطاء �لر�أي   يف   هذه �مل�صتجد�ت �ملتنوعة و�ملعقدة . 

�أما على �ل�صعيد �خلا�ص و�ل�صعبي   يف   كثي من �لبالد �لإ�صالمية فقد تاأ�ص�صت 

�لإ�صالمي   يف   �ل�صود�ن  في�صل  ب��ن��ك  منها  �إ���ص��الم��ي��ة  م���ال  وب��ي��وت��ات  م�����ص��ارف 

و�لقاهرة و�لبحرين ويف   دبي   وقطر و�لأردن و�لكويت و�ليمن وتون�ص و�جلز�ئر 

�لر�جحي   يف   وموريتانيا،   و�صركة  و�أندوني�صيا  وماليزيا  وبنغالدي�ص  وتركيا 

بها،   وتتفاوت  �أعلم  �أخ��رى مل  ورمب��ا يف   بالد  �ل�صعودية  �لعربية  �ململكة   عموم 

و�إىل مقبولة،   �إىل جيدة جد�ً   �إىل جيدة  �ملو�ص�صات من ممتازة  ن�صاطات هذه 

 خدمت    هذه �ملوؤ�ص�صات �لقت�صاد �لإ�صالمي   �ل�صريف باإ�صر�ف فقهاء موجهني 

معتربين   ينطلقون من �لآية   261   �ىل �لآية   283   من �صورة �لبقرة �لتي   بينت 

�أ�صول �لقت�صاد يف   �لإ�صالم ومفهومه . 

و�أدع��و �هلل تعاىل،   و�دعو معي،   �أن   يجزي   �هلل خي�ً   من �أ�ص�ص و�صاهم و�آزر هذ� 

�لنهج �لقت�صادي   �لقومي و�أن   يوفق �لأمة �لإ�صالمية لتطبيق �لكتاب و�ل�صنة 

يف   جميع �ملجالت و�مليادين حتى ت�صتحق �لن�صر و�لتمكني �إنه �صميع جميب . 

معامالتها  �لربوي   عن  �ملحور  نزعت  �لإ�صالمية  �مل�صارف  �لأحبة ..  هذه  �أيها 

وو���ص��ع��ت ب����دلً   منه �مل���ح���اور �ل�����ص��رع��ي��ة وم���ن �أه��م��ه��ا حم���ور �ل��ب��ي��وع و�لإج�����ارة 

و�لوكالة و�ل�صرف و�حلو�لة و�ملتاجرة و�ملحافظ يف   �لعقار و�لقر��ص و�لتورق 

و�ل�صناعة  �لزر�عة  »�ملقاولت «  و�صجعت  و�ل�صت�صناع   �مل�صتندية  و�لعتماد�ت 

و�ل�صتثمار  �مل��ال  �ملعتادة يف   عامل  �لتيار�ت  ت�صق عباب  �مل��ح��اور  بهذه  ف��اأخ��ذت 

بجد�رة وتفوق وذلك بتوفيق من �هلل �لعزيز �حلكيم،   فتم لها �إىل �لآن �لنجاح 



105

و���ص��ارت هذه  تعاىل  �هلل  توفيق  بعد  �لإد�رة،   من  وح�صن  �ملنهج  ل�صالمة  وذل��ك 

�ملوؤ�ص�صات بخطني متو�زيني،   تخفيف �لكلفة عن �ملو�طن �مل�صتهلك،   وحماولة 

حتقيق عائد مقبول للم�صتثمرين،   م�صرتكني يف   �لربح و�خل�صارة،   كل ح�صب 

ر�أ�ص ماله و��صتثماره ومدته بالن�صبة و�لتنا�صب وذلك �صنوياً   بعد عمل ميز�نية 

�لأن�صطة كلها ربحاً   �أو خ�صارة وهذه �ملوؤ�ص�صات لها م�صاهمات جمة يف   �لنو�حي  

 �لثقافية و�لجتماعية و�ل�صحية ولعل من �ملنا�صب �ن نذكر باأن بع�ص �لبنوك 

ر�أت جناح  ملا  �ل�صرعية  للمعامالت  ونو�فذ  �أخ��ذت تفتح فروعاً   لها  �لتقليدية 

�ملنهج �لإ�صالمي   باأم عينها،   وتدير هذه �مل�صارف ما   يقارب من  810  بليون دولر 

�إىل  200  بليون دولر لدى  200  موؤ�ص�صة تقريباً . 

وهكذ� �أيها �لأخوة،   كل عمل يف   جمال �إذ� كان لوجه �هلل تعاىل   يكون له �لنجاح 

باإذن �هلل تعاىل وهذه �صنة �هلل تعاىل يف   خلقه . 

حفظ �هلل �لأمة �لإ�صالمية من كيد �لظاملني،   ومن كل �صوء ومكروه،   و�ل�صالم 

عليكم،   ورحمة �هلل وبركاته . 
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الإبل )1( 

قال �هلل تعاىل : 

َفال َيْنُظُروَن �إِىَل �لإبل َكْيَف ُخِلَقْت} » �صورة �لغا�صية �لآية  17« .
َ
 {�أ

وقال �صبحانه : 

َماِلُكوَن} »�صورة   َلَها  َفُهْم  ْنَعاًما 
َ
�أ ْيِديَنا 

َ
�أ َعِمَلْت  ا  َلُهْم مِمَرّ ا َخَلْقَنا  َنرّ

َ
�أ َيَرْو�  َومَلْ 

َ
 {�أ

 ي�ص �لآية   71«. 

خملوق عجيب من �لأنعام،   ومتيز ب�صربه على �جلوع و�لعط�ص ..  وقر�ص �لربد 

ووهج �لقيظ،   حديد �لب�صر قوي   �ل�صم ..  ي�صم �ملطر �إذ� خالطه �لرت�ب من بعد،  

 �صافية �لذهن ..  تعرف موطنها وموردها وفالتها ومر�تعها .  متيز بني �لف�صول 

طفل ..  ومتوح�صة  وفالة ...  �أليفة   يقودها  موطن  لها  ف�صل  ويف   كل  �لأرب��ع��ة 

ت�صتع�صي   على �لكتيبة �ملدججة بال�صالح . 

�إليه،   و�إذ� بعدت عن  عو�طفها جيا�صة،   حنينها مفجع،   �إذ� فقدت موطنها حنت 

وحتفظه  �جلميل  عليه،   تعرف  �نخلجت  ح��و�ره��ا  فقدت  �إليه،   و�إذ�  �صعت  �إلفها 

كل  �لعرب،   يكرمها  �ل�صحر�ء،   عزيزة عند  لأهله ..  يطريها �حلد�ء،   وهي   �صفينة 

كرمي .  ل تر�صى بالذل و�لهو�ن،   تغار وحتقد،   وهي   �أ�صل يف   �لأثمان ودية �لإن�صان،  

 ويف   �أبو�لها �صفاء،   ووبرها ك�صاء،   منظرها مفرح،   وجمالها يف   �ل�صباح و�مل�صاء ..  عند 

�صرحها ورو�حها  {َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحنَي ُتِريُحوَن َوِحنَي َت�ْصَرُحوَن} » �صورة �لنحل 

�لآية   6 «  لها نظام يف   �صربها ورعيها،   لها �صريان :  �لنهل و�لعلل « ،   ويف   كل ف�صل ترعى 

نوعا معيناً   من �ل�صجر و�لع�صب،   مربكها نظيف،   تتزعم �لأم بناتها مكونة �أ�صرة . 

 ل   يجتمع يف   �لذود فحالن �إل �إذ� تنازل �أحدهما لالآخر،   و�لفحل   غيور على ذوده  

) نياقه (  يهيج يف   �ل�صتاء،وتلد �لناقة بعد �صنة يف   �ل�صتاء،   وتبتعد عند �لولدة عن 

مكانها حفاظاً   على حو�رها،   وتقيم على حو�رها ثالثة �أيام،   ثم   يتبعها . 

كتبت �مل�صقة على من   يقتنيها،   ففي   �لع�صور �لأوىل كانت تثور من �أجلها حروب 

من  �ملناطق  �لرعي   يف   خمتلف  م�صقة  ظهرت  �ملتاأخرة  وغار�ت،   ويف   �لع�صور 

قو�نني �حلدود ..  و�إن كانت هي   ل تعرتف باحلدود يف   مر�تعها . 

و�لأم����ان ..  �لأم���ن  �هلل  بنف�صه،   رزقها  يف   �أ�صالتها،   معتدة  طليقة  ح��رة  لأن��ه��ا 

 و�ل�صعادة و�لطمئنان . 

1- مقالة اأدبية مل تن�شر.



107

�سهادة واإجازة  )1( 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

لبيت  �ل�صرعي   �ل�صابق  �ملتويل   عبد�لبا�صط،   �مل�صت�صار  �ل�صيخ /  بدر  �أن��ا  �أ�صهد 

�لتمويل �لكويتي ..  �أن �لأخ �ل�صيخ  /  �أحمد بذيغ   �ليا�صني كان معي   يف   جمال�ص 

هيئة �لرقابة �ل�صرعية منذ �إن�صاء بيت �لتمويل �لكويتي .  وكان   يتمتع ب�صفات 

حميدة ل توجد �إل يف   �إن�صان   يخ�صى �هلل ..  وكان �أكرث ما لفت نظري   �أنه كان  

 ي�صرح �مل�صاألة �ملر�د �حلكم �ل�صرعي   فيها من جميع جو�نبها �لقت�صادية نظر�ً  

 خلربته �لقت�صادية �لكبية فكان   ي�صاعدنا كثي�ً   يف   �صرح �مل�صاألة �صرحاً   و�فياً  

 مما كان له �لأثر يف   �أن   يكون �حلكم دقيقاً   من �لناحية �ل�صرعية و�لقت�صادية . 

وكان ملد�ومة ح�صور �ل�صيخ /  �أحمد بزيع �ليا�صني جلل�صات �لهيئة �لأثر �لكبي 

يف   �أن   يكت�صب بجانب �لثقافة �لقت�صادية �لكبية �لتي   حباه �هلل بها،   �لثقافة 

�ل�صرعية �لتي   جعلته �إن�صاناً   يتمتع بح�ص �قت�صادي   وفقهي   يجعله   ي�صتنبط 

�لأحكام �ل�صرعية لأي م�صكلة �قت�صادية ُتعر�ص عليه . 

ولذلك �أ�صتطيع �أن �أقول دون �أي   تردد �أنه حمل ثقتي   �ملطلقة يف   �صبط جمال�ص 

�لهيئة �ل�صرعية و�إجناز�تها و�أرجو له دو�م �لتوفيق و�لدعاء �مل�صتمر يف   رعاية 

هذه �لهيئة وحتقيق مقا�صدها �لنبيلة خلدمة �لأمة يف   �صوء قو�عد ومبادئ 

�لقت�صاد �لإ�صالمي   و�أحكام �ل�صريعة �لغر�ء.

و�آل��ه  حممد  �صيدنا  خلقه  �صفوة  على  �هلل  و�صلى  �ل�صبيل  ق�صد  �هلل  وع��ل��ى 

و�صحبه و�صلم ت�صليماً   كثي�ً   و�حلمد هلل رب �لعاملني . 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته . 

1-  تزكية ال�شيخ بدر املتويل   عبدالبا�شط رحمه اهلل ال�شيخ زحمد بذيغ   اليا�شني التي   دونها بتاريخ   30   �شعبان1418   هـ،   املوافق20 / 12 / 1997   م . 
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