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 مقدّمة
و  ، والصالة والسالم على النيب الكرمي املبعوث رمحة للعاملني ، احلمد هلل رب العاملني   

أما  ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، على آله وأصحابه أمجعني
 : بعد

اهنارت مؤسسات مالية اقتصادية عديدة من  ، بأزمة مالية اقتصادية 8002مير االقتصاد العاملي منذ عام 
هتا أسواق املال والبورصات اومشلت تداعي ، وشركات التأمني ، و شركات التوريق ، وشركات التمويل العقاري ، بنوك

 واخنفاض حاد يف معدل النمو. ، وامتدت آثارها إىل مجيع أحناء العامل يف صورة ركود ، العاملية

لية وسرد نبذة من األزمات املا ، وبيان أنواعها ، يف هذه الورقة حماولة من الباحث حتقيق مفهوم األزمة
وهو مفتاح  ، وتشخيص األزمة املالية االقتصادية العاملية الراهنة ، االقتصادية العاملية للمقارنة بينها وبني األزمة الراهنة

 ، ألن تصوير الشئ تصويرا موضوعيا دقيقا هو جزء من تقدمي احلل املوضوعي الدقيق الرصني؛ العالج املوضوعي السليم
وتكييفها من منظور إسالمي من خالل دراسة األساليب  ، ومن مث حتليل تلك األسباب ، واستخراج أسباهبا

 وتكييفها على أحكام شرعية. ، واملمارسات اليت نتجت عنها أسباب األزمة

 : مفهوم األزمة المالية

 .1أزمات : ومجعها ، الضيق والشدة : وهي ، كلمة "األزمة" مشتقة من )أزم(

 : تحقيق معنى األزمة 

" اليت تنحدر بدورها من crisis": "يف اللغة الفرنسية تنحدر من الالتينيةcriseأصل معىن كلمة " األزمة" "
" الذي krineim"وفق احلروف الالتينية. وميكن ربطها بالفعل اليوناين "krisisوتكتب عادة" ، "kpioisاليونانية"

 يرتجم بـ احلكم بأنه حاسم.
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 : الفكر اليوناين يدّل على معنينيومعىن كلمة األزمة األصلي يف 

 حلظة أو فرتة حامسة يقع فيها تغيري ما. : األول

 من أجل التغلب على املصاعب.االختيارات القرارات و  : الثاين

وهلا العديد  ، وعلى الرغم من تداول مفهوم األزمة يف الوسط األكادميي إال أنه ال يعرف يف أغلب األحيان
 : اومن أبرزه ، من املعاين

 اضطراب وعائق مؤقت. ، مرحلة فاصلة وخطرة ، تفاقم مفاجئ ، تغري عنيف -

 والبطالة. ، واإلفالس ، والذي يتميز برتاجع الطلب ، اختالل يف التوازن بني اإلنتاج واالستهالك ، تفاقم مفاجئ -

  1وأزمة السكن. ، نقص أو قلة يف شئ معني كالقول بأزمة العقار -

يتبعها  ، اختالل عميق واضطراب حاد ومفاجئ يف بعض التوازنات االقتصادية : املالية بأهناف األزمة عرّ تو 
  2وميتّد آثار ذلك كله إىل القطاعات األخرى. ، ومؤشرات أدائها ، اهنيار يف املؤسسات املالية

و تتمّيز  ، اقتصاديمرحلة تباطؤ للنشاط االقتصادي تأيت بعد مرحلة توُسع  : ف األزمة االقتصادية بأهناعرّ تو 
 وبارتفاع معّدل البطالة. ، عادة باخنفاض عنيف لإلنتاج وملعّدل النمو

واليت  ، املرحلة احملددة اليت يقع فيها تقلب عنيف للوضع االقتصادي : فاألزمة االقتصادية باملعىن الدقيق هي
 3تنبئ بنهاية مرحلة التوسع االقتصادي.

 : أنواع األزمات المالية
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"و تسمى : وتسّمى حبسب السبب الذي حدثت منه. يقول حممد فريد وجدي ، األزمات املاليةتتنوع 
فإن حلت من اكتظاظ السوق بكميات كثرية من املصنوعات  ، األزمات املالية حبسب السبب الذي حدثت منه

وإن نتجت عن النظامات املالية  ، وإن حدثت لعدم احلكمة يف املتاجرة مسيت أزمة جتارية ، مسيت األزمة صناعية
وهذه األنواع من األزمات وإن اختلفت أمساؤها ولكنها  ، وإن حدثت عن النقود مسيت أزمة نقود ، أزمة ماليةمسيت 

 ؛ وكذلك أزمة النقود مرتبطة بالصناعة ، ألن املال قوام التجارة ؛ فاألزمة املالية مرتبطة بالتجارة ، مرتبطة بعضهاببعض
فإن سبب ذلك هو قلة النقود يف  ؛ وكان الطلب قليال ، وجدت كميات عظيمة من صنف من األصناف ألنه إذا

  1فليس من مانع أن نتبع "جونس" يف تسمية تلك األزمات أزمة اقتصادية". ، أغلب األحيان

األزمات   و ، واألزمات االقتصادية ، واألزمات الصناعية ، لذلك يفرق االقتصاديون بني األزمات الزراعية
 واألزمات النقدية. ، واألزمات املالية

 : وهي ، تبرز ثالثة أنواع من األزمات

 : لها شكالن و ، األزمات المصرفية: األول

وحتتفظ بنسبة معينة ملواجهة طلبات  ، قوم البنوك التقليدية بإقراض معظم الودائع لديهاتعادة  : أزمة السيولة -أ
ومل يستطع  ، وختطت تلك النسبة ، وعند ما يفاجئ بنك ما بزيادة كبرية يف طلب سحب الودائع ، السحب اليومي

 وإذا امتدت إىل بنوك أخرى تصبح تلك احلالة أزمة مصرفية. ، االستجابة لطلبات املودعني حتدث األزمة

عدم قدرهتا على الوفاء بطلبات وترفض منح القروض خوفا من  ، عندما تتوافر الودائع لدى البنوك: أزمة االئتمان -ب
 السحب فتحدث أزمة ائتمانية.

 ، عندما ترتفع أسعار األصول حبيث تتجاوز قيمتها العادلة على حنو ارتفاع غري مربر : أزمات أسواق املال : الثاين
اق لبيع وحينما يكون اجتاه قوي يف األسو  ، وهو حيدث عندما يكون اهلدف من شراء األصل هو املضاربة على سعره

 فتنهار األسواق. ، وميتد أثر اهنيارها حنو أسعار األصول األخرى ، فتنهار األسعار ، األصول تبدأ أسعارها باهلبوط
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مما يؤثر  ، ملا تتخذ السلطات النقدية قرارا خبفض سعر العملة نتيجة عمليات املضاربة: أزمات العمالت : الثالث
همتها كوسيط للتبادل أو ملخزن للقيمة يكون هذا التدهور أكثر من احلدود بشكل كبري على قدرة العملة على أداء م

 1وهناحتدث أزمة العمالت. ، %82املعقولة اليت يتم اعتبارها يف الغالب ما فوق

 : نبذة تاريخية عن األزمات المالية العالمية

 : من أمهها ، مر االقتصاد العاملي بأزمات مالية اقتصادية عرفها التاريخ االقتصادي

 حني تعرضت عدد من البنوك اإلجنليزية لإلفالس مما أدى إىل أزمة مالية : 1211أزمة عام  – 1

 عصفت باستقرار النظام املايل الربيطاين.

 هااألزمات املالية االقتصادية شهد هي أشهر : 1181أزمة الركود أو الكساد الكبري عام  – 8

 االقتصاد العاملي.

 منها البولندية هذه. ، وقعت عّدة أزمات يف الستينات من القرن العشرين : البولنديةأزمة الديون  – 3

 أزمة الديون العاملية مع بداية الثمانينات من القرن العشرين. – 1

 . 1122اهنيار بورصة لندن يف اكتوبر  – 2

 اليت عصفت ببلدان شرق آسيا. 1112أزمة الدول اآلسيوية املالية عام  – 1

 شهد العامل نوعاً جديداً من األزمات املالية. : 8000أزمة فقاعات شركات اإلنرتنيت عام  – 2

 سبتمرب يف الواليات املتحدة األمريكية . 11أزمة ما حدث بعد  .2

 2من السرد التارخيي املوجز لألزمات االقتصادية يتضح أن السبب الرئيس املشرتك هو الدين املبالغ فيه.

                                                           
1
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 العقارية الراهنة.أزمة الرهون  .1

 : تشخيص هذه األزمة

وأثرت  ، عصفت باألسواق املالية الدولية ، إن االقتصاد العاملي يواجه يف الفرتة الراهنة أزمة مالية اقتصادية حقيقية
غري  ، م8002على البنوك واملؤسسات املالية. وبالرغم من أن األزمة احلالية مل تظهر بشكل واضح إال يف أواخر سنة

 ، م8002م.وتعود بداية األزمة إىل أغسطس/آب عام8000ا بدأت تتكون داخل االقتصاد األمريكي منذ سنة أهن
 مسيت بـ"أزمة الرهن العقاري"أو"القروض السيئة ذات الفائدة القابلة للتغيري".و 

نازل فضت أسعار الفائدة بشكل كبري سعى كثري من األسر األمريكية إىل قروض لتمويل شراء املحينما اخن
بري من األسر من ذوي الدخول وتوسعت البنوك وشركات التمويل العقاري يف منح قروض لعدد ك ، والعقارات

تريليون دوالر. مث قامت هذه املؤسسات املالية ببيع هذه  11والعقارات بلغت  ، فضة لتمويل شراء املنازلاملنخ
 و أعادت إقراض ما حصلته يف متويل عقاري جديد مرات متتالية. ، القروض إىل شركات التوريق

وطرحتها للتداول يف األسواق بأسعار أكثر من  ، وقامت شركات التوريق بإصدار سندات بقيمة هذه القروض
 قيمتها االمسية.

 ، صليةوقام املقرتضون أصحاب املنازل والعقارات بإعادة رهنها بعد تقييمها مببالغ أكثر من قيمتها األ
وهي بدورها باعت هذه القروض إىل شركات التوريق اليت  ، وحصلوا على قروض جديدة من مؤسسات أخرى

 وطرحتها للتداول يف البورصات. هذا من جهة. ، أصدرت مبوجبها سندات

 ومن جهة أخرى قامت البنوك وشركات التمويل العقاري باالتفاق مع مشرتى العقارات واملنازل بالتأمني على
 و باالتفاق مع  محلة السندات بالتأمني على سداد قيمة السندات لدى شركات التأمني. ، سداد القروض

وخالل ذات الفرتة مت إصدار أدوات مالية جديدة تسمى بـ )مشتقات مالية( للمضاربة على فروق أسعار هذه 
 السندات.



ويف ظل ارتفاع أسعار الفوائد  ، لعقاراتوا ، وملا تشبع السوق العقاري وقل الطلب اخنفضت أسعار املنازل
فبدأت  ، أو رهنها توقفوا عن سداد أقساط القروض وفوائدها ، وعدم قدرة أصحاهبا على إعادة بيعها ، وتزايدها

  .علما بأن هذه القروض من ودائع عمالء آخرينخنفاض مع احنفاض أسعار العقارات أسعار السندات يف اال

 ، فأعلنت إفالسها ، عجزت املؤسسات املالية عن مواجهة السحبمواهلم وملا بدأوا بسحب مجاعي أل
و هكذا استمر  ، السيولة الالزمة لدفع التعويضات فدخلت يف التعثر واإلفالس وعجزت شركات التأمني عن توفري

 1اهنيار املؤسسات املالية.

 ويف ضوء هذا التشخيص ميكن دراسة أسباب األزمة من وجهة نظر إسالمية .

 : أسباب األزمة المالية العالمية من وجهة نظر إسالمية

دراسة أسباب األزمة من وجهة نظر إسالمية تعين بأن األسباب ناجتة عن أساليب وممارسات حمرمة من وجهة  إنّ      
 نظر إسالمية

 : تحليل أسباب األزمة وتكييفها على أحكام شرعية

  : الرهن العقاري  : أّوال

 ، %مثال(10ويدفع املشرتي جزءا من الثمن) ، العقد ثالثيا يقوم املالك ببيع العقار للمشرتي مببلغ معنييتم        
ى ويسدد القرض عل ، ويقوم املمول بدفع باقي الثمن للبائع مباشرة معتربا إياه قرضا بفائدة مقابل رهن العقار له

 مالكا له. ويسجل العقار باسم املشرتي باعتباره ، أقساط طويلة األجل

وطريقة حمرمة من وجهة نظر  ، إن الطريقة اليت تسلكها البنوك وشركات التمويل العقاري هي اإلقراض بفائدة : تكييفه
يف دورته السادسة  28/1/1ملا فيها من التعامل بالربا. وفيه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  ؛ إسالمية

 : يليما 1110املنعقدة يف آذار) مارس( 
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وإن الطريقة اليت  ، وينبغي أن يوفر بالطرق املشروعة مبال حالل ، "إن السكن من احلاجات األساسية لإلنسان
ملا فيها من  ؛ تسلكها البنوك العقارية واإلسكانية وحنوها من اإلقراض بفائدة قلت أو كثرت هى طريقة حمرمة شرعا

 عن الطرق احملرمة لتوفري املسكن بالتملك".وهناك طرق مشروعة يستغين هبا  ، التعامل بالربا

  : إعادة بيع أو رهن العقار : ثانيا  

وبيعه أورهنه مقابل قرض  ، همببالغ أكثر من قيمت هكثريا مايقوم املشرتي بتقييم  ، عنما يرتفع سعر العقار املرهون      
 جديد بفائدة.

 وهو حمرم شرعا. ، وهي الربا ، هذه املعاملة تشتمل علي قرض جديد بفائدة : تكييفها

  : بيع الدين : ثالثا  

 شركات التوريق. مويل العقاري ببيع هذه القروض إىلقوم البنوك وشركات التت : صورته       

كما   ، إلفضائه إيل الربا ؛ دين بنقد معجل من جنسه أومن غري جنسهالجيوز بيع الدين املؤجل من غري امل : تكييفه
 ألنه من بيع الكالئ بالكالئ املنهي عنه شرعا. ؛ الجيوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غري جنسه

يف دورته 18/1/11ويف شأنه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي رقم       
 : ما يلي1112احلادية عشرة يف نوفمرب

كما   ، إلفضائه إىل الربا ؛ دين بنقد معجل من جنسه أو من غري جنسه ين املؤجل من غري امل"والجيوز بيع الد       
والفرق يف  ، ألنه من بيع الكالئ بالكالئ املنهي عنه شرعا ؛ الجيوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو من غري جنسه 

 ذلك بني كون الدين ناشئا عن قرض أو بيع آجل".

  : التوريق : رابعا  

وأقل من  ، وطرحها للتداول بقيمة أكثر ، إصدار سندات بقيمة هذه القروض بقيمة امسية لكل سند : هو      
 .القيمة



كما   ، حسم األوراق التجارية ألنه يف معىن ؛ الجيوز توريق الديون حبيث تكون قابلة للتداول يف سوق ثانوية : تكييفه
 الفوائد الربوية.ى الشتماهلا عل ؛ أنه الجيوز التعامل بالسندات الربوية إصدارا أو بيعا

ويف ذلك صدر قرار للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته السادسة عشرة املنعقدة يف     
 : م ما يلي8008يناير

الشتماهلاعلى الفوائد الربوية.والجيوز توريق)تصكيك(  ؛ أوبيعا ، أوتداوال ، التعامل بالسندات الربوية إصدارا "الجيوز
ملا فيه من بيع الدين لغري  ؛ ألنه يف معىن حسم األوراق التجارية ؛ الديون حبيث تكون قابلة للتداول يف سوق ثانوية

 املدين على وجه يشتمل على الربا".

  : فوائد القروض : خامسا  

 الفوائد علي القروض.ى التمويل العقاري وتوابعها تقوم علإن عمليات      

 وإمجاعا من املسلمني. ، حمرم من الكتاب والسنةوهو  ، إهنا ربا : تكييفها

حىت هدد القرآن  ، الذنوب اليت حذر منها القرآن الكرمي بعد الشرك باهلل سبحانه با أشدّ الرّ  مما الشك فيه أنّ      
وهذا التهديد  ، وقد توعد اهلل سبحانه مرتكبيه بأكثر من عقوبة ، نته عن أكل الربا باحلربالعزيز املرايب إذا مل ي

 : ومن هذه العقوبات ، هوعلى اجملتمع بأسر  ، والوعيد يدل على أن الربا بالغ األثر على النشاط املايل واالقتصادي

: كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس(.}البقرة)الذين يأكلون الربوا اليقومون إال  : قال اهلل تعاىل : التخبط -أ
 ، "أي اليقومون من قبورهم يوم القيامة إال كما يقوم املصروع حال صرعه وختبط الشيطان له: {يقول ابن كثري822

 1آكل الربا يبعث يوم القيامة جمنونا خينق. رواه ابن أيب حامت".: وذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال ابن عباس

 ، وأما يف الدنيا فيالحظ أن األزمات املالية تتسبب أزمات نفسية ألكلة الربا من اخلوف والفزع ، هذا يف اآلخرة      
 واالضطراب وغري ذلك من األمور النفسية. ، واالكتئاب واحلزن
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واهلزات ، حيث يظل باستمرار عرضة لألزمات املالية، فهو أقرب وصف حلال االقتصاد القائم على نظام الفائدة
 االقتصادية.

{ 821: )ميحق اهلل الربوا ويريب الصدقات(. }البقرة: يقول تعاىل : وهالك املال ، وهو ذهاب الربكة : احملق -ب
ويهلك املال الذي يدخل فيه.أخرج أمحد وابن ماجه وابن جريج واحلاكم  ، "أي يذهب بركته: يقول اآللوسي

 1"إن الربا وإن كثرفعاقبته إىل قل".: عليه وسلم قالوصححه عن ابن مسعود عن النيب صلى  اهلل 

 {.821 : )فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهلل ورسوله(}البقرة: يقول جل جالله : احلرب من اهلل ورسوله -ج

هذه احلرب  يف األزمة الراهنة هى جزاء وعقوبة دنيوية وشاملة يف صورة إعصار مايل عاملي على مجيع املؤسسات 
 والقائمني عليها. ، واملتعاملني معها ، املالية

اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا َفَمْن َجاَءه  َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَانْ تَ َهى فَ َله  َما َسَلَف  َوَأَحلَّ اللَّه   ):يقول جل شأنه: اخللود بالنار -د
  {822: }البقرة (نَّاِر ه ْم ِفيَها َخاِلد ونَ َوَأْمر ه  ِإَلى اللَِّه َوَمْن َعاَد فَأ ولَِئَك َأْصَحاب  ال

  2"إذا ظهر الربا والزنا يف قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اهلل".: وصح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال    

  : التأمين : سادسا  

واملنازل بالتأمني علي سداد  ، قوم البنوك وشركات التمويل العقاري باالتفاق مع مشرتي العقاراتت : صورته     
 شركات التأمني.ى وباالتفاق مع محلة السندات بالتأمني علي سداد قيمة السندات لد ، القروض

ألن املستأمن اليستطيع أن يعرف  ؛ وهو ينطوي علي الغرر الفاحش ، نه عقد من عقود املعاوضات املاليةإ : تكييفه
: ملا فيه من املخاطرة يف املعاوضات املالية. ويف احلديث ؛ وب املقامرة وأنه ضرب من ضر  ، مقدار ما يعطي وما يأخذ
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وهذا من قبيل أكل املال  ، .وملا فيه من أخذ مال بال مقابل1ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"هنى عن بيع الغرر"أ
 2{.122: رة)وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...(. }البق: بالباطل نص علي حترميه القرآن الكرمي

  : المشتقات المالية : سابعا  

عمالت ، )أوراق مالية "عبارة عن عقود فرعية تبىن أو تشتق من عقود أساسية ألدوات استثمارية: عرفت بأهنا        
 : . و تتنوع إيل عدة أنواع من أمهها3لينشأ عن تلك العقود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة" سلع(، أجنبية

 ، "عقود تعطي حلاملها احلق يف شراء أوبيع كمية من أصل معني بسعر حمدد مسبقا: عرفت بأهنا : املستقبليةالعقود  -أ
 .4على أن يتم التسليم والتسلم يف تاريخ الحق يف املستقبل"

فال غرض  ، املضاربة على فروق األسعار من خالل وجود املضاربني على الصعود واهلبوط : والقصد من إبرامها      
 وإمنا غرضهم اغتنام فرصة وجود تغريات سعرية ليقوموا بالبيع أوالشراء هبدف حتقيق الربح. ، هلم يف حمل العقد

فهنايتضح أن ما يتم أنه يف احلقيقة بيع توقع ارتفاع  ، ويتم تداوهلا يف السوق ، وتصدر أدوات مالية هبذه العقود      
 أواخنفاض األسعار فقط.

 .5ألنه من بيع الدين اجملمع على حترميه  ؛ وهذا الجيوز ، يف هذه العقود يتم تأجيل تسليم الثمن واملثمن : تكييفها
أن " : هـ ما نصه1101ويف ذلك صدر قرار اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته السابعة املنعقدة يف ربيع اآلخرة سنة 

بالكيفية اليت  ، البائع أي على األسهم والسلع اليت ليست يف ملك ، العقود اآلجلة بأنواعها اليت جترى على املكشوف
الميلك اعتمادا على أنه سيشرتيه  ألهنا تشتمل على بيع الشخص ما ؛ جترى يف السوق املالية )البورصة( غري جائزة

"التبع ما : قال ويسلمه يف املوعد. وهذا منهي عنه شرعا ملا صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه ، فيما بعد
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أن النيب صلى  : -رضي اهلل عنه -وكذا ما رواه اإلمام أمحد وأبوداد بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت ، ليس عندك"
 حىت حيوزها التجار إىل رحاهلم". ، هنى أن تباع حيث تبتاع اهلل عليه وسلم

يف دورته السابعة 12/1/2المي رقمويف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلس      
 : ما يلي 1118هـ املوافق 1188عام

"الطريقة الرابعة أن يكون العقد على تسلم سلعة موصوفة يف الذمة يف موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن 
األكثر شيوعا  وهذا هو النوع، يتضمن العقد شرط أن ينتهي التسليم والتسلم الفعليني بل ميكن تصفيته بعقد معاكس

 وهذا العقد غري جائز أصال". ، يف أسواق السلع

وليس  -اتفاق بني طرفني مينح مبوجبه أحدمها لآلخر احلق: عرف عقد االختيار بأنه : اخليارات أو االختيارات -ب
 . 1أوأداة مالية معينة بسعر حمدد خالل فرتة معينة ، أوبيع أصل معني ، يف شراء -االلتزام

فاملعقود  ، نه عقد على حق جمرد خيول مشرتيه حق بيع أو شراء أسهم معلومة نص عليها يف العقدإ : مفهومهتوضيح 
 ال األسهم املنصوص عليها يف العقد. ، عليه هو االختيار نفسه

وملا فيه  ، والحقا ماليا جيوز االعتياض عنه ، وال منفعة ، إن املعقود عليه يف عقود االختيارات ليس ماال : تكييفها
 . 2فهو عقد غري جائز ، من القمار يف احلاالت اليت تنتهي بالتسوية النقدية بني الطرفني

 : ويف نفس القرار السابق جملمع الفقه اإلسالمي ما يلي

هي عقود مستحدثة التنضوي حتت أي عقد  -كما جتري اليوم يف األسواق املالية العاملية  -عقود االختيارات "إنّ      
 من العقود الشرعية املسماة.

 والحقا ماليا جيوز االعتياض عنه فإنه عقد غري جائز شرعا. ، والمنفعة ، ومبا أن املعقود عليه ليس ماال     

 ابتداء فالجيوز تداوهلا". ومبا أن هذه العقود الجتوز    
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تقوم على توقعات املضاربني بتغري األسعار يف الفرتات القصرية لكسب  يه : املعامالت العاجلة أو قصرية األجل -2
ويتم ذلك من خالل عدة  ، أوأوراقا مالية ، وزيادة حجم التعامل بإتاحة التعامل ملن الميلك ماال ، فروق األسعار

  :منها ما يلي ، آليات

ويتم التسليم الفعلي بواسطة  ، بيع أوراق الميلكها البائع عند إمتام عملية البيع: عرف بأنه : البيع على املكشوف -أ
 . 1أوراق مالية مقرتضة من وكيله

 املضاربة على فروق األسعار من أجل حتقيق الربح يف األجل القصري.: واهلدف األساسي منه هو     

وفيه بيع ما الميلك  ، فإنه الجيوز أن تباع قبل أن متلك ، أوما يف الذمة ، من قبيل بيع املعنين بيع األسهم إ : تكييفه
 2والقرض بالفائدة إذا اشرتط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل اإلقراض. ، البائع

وإمنا  ، "الجيوز أيضا بيع سهم الميلكه البائع: قةوقد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته الساب     
إذا اشرتط ؛ ويقوي املنع ، ألنه من بيع ما الميلكه البائع؛ يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم يف موعد التسليم

 إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل اإلقراض".

 ، يقوم املستثمر بدفع جزء من مثن األسهم اليت يريد شراءها من أمواله اخلاصة أن  :يراد به : الشراء باهلامش -ب
وذلك عن طريق إقراضه بضمان األوراق املالية املشرتاة مقابل  ، ويقوم السمسار بدفع اجلزء الباقي من أموال مقرتضة

 فائدة أعلى.

ملا فيه من  ؛ فإنه غري جائز ؛ للمشرتي لقاء رهنهأوغريه  ، نه شراء السهم بقرض بفائدة يقدمه السمسارإ : تكييفه
 . 3ومها من األعمال احملرمة شرعا ، القرض الربوي وتوثيقه بالرهن
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"الجيوزشراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غريه للمشرتي : جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل السابق
ومها من األعمال احملرمة بالنص على لعن آكل الربا وموكله  ، ملا يف ذلك من املراباة وتوثيقها بالرهن ؛ لقاء رهن السهم
 وكاتبه وشاهده".

ولكن ما حدث  ، ان االقتصاد املايل نشأ خلدمة االقتصاد احلقيقي : عدم الرتابط بني االقتصاد املايل واحلقيقي -1
تم التعامل يف النقود والتمويل ذاته بيعاوشراء من خالل املداينات واالئتمان وأضحى ي ، هواالنفصام واالنفصال بينهما

 مما أدى إىل خلل يف التوازن بينهما هذا من جانب. ، أضعاف أضعاف االقتصاد احلقيقي

فإن وجود أى  ، ومن جانب آخر أن االقتصاد املايل يستند إىل الديون املركبة بعضها فوق بعض يف توازن هش       
 ، لل يف إحدى حلقات الديون املركبة كما حدث يف التمويل العقاري حيث توقف املقرتضون عن سداد القروضخ

 وحدثت األزمة الراهنة.، فاهنار البناء املايل بكامله

 وباملقابل فإن االقتصاد اإلسالمي يربط يف التعامل بني االقتصاد املايل واحلقيقي ربطا حمكما.         

ؤسسات املالية يتضح جليا أن من أهم للمتأمل يف أحوال املتعاملني يف امل : السلوكية غري السويةاجلوانب  -10
 ، واخليانة ، واالحتيال ، والكذب ، واجلشع ، أسباب األزمة احلالية هو السلوكيات غري السوية من جانبهم مثل الطمع

 خرين.األرباح على حساب اآلتحقيق مزيد من والفساد اإلداري ل ، واملعلومات املضللة

 1وأما االقتصاد اإلسالمي فإنه يف مجيع املعامالت املالية يربط بينها وبني القيم واألخالق احلسنة ربطا حمكما.     

 -وتكييفها من منظور شرعي، ومن مث حتليلها، واستخراج أسباهبا، وتشخيصها، وبعد دراسة األزمات املالية
األزمات السابقة  وتشاركها، اليب وممارسات وسلوكيات نتجت منها أسباب األزمة الراهنةأن هناك جمموعة أس ، تبني

 ، قبلها. وهذه األساليب واملمارسات والسلوكيات فصلت املعامالت املالية العاملية عن القيم واألخالق احلميدة
وبالتايل أدت إىل ، ق املذمومة والسيئةوربطتها بالقيم واألخال ، وأبعدهتا عنها، واملبادئ والضوابط األخالقية احلسنة

 األزمة.
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 اإلسالمي.
 



 : عالجها

واملبادئ والضوابط  األخالقية احلميدة  ، األخالق و وعالجها يستوجب ربط املعامالت املالية العاملية بالقيم
، العامليةوتشمل تداعيتها أسواق املال والبورصات ، كيال حتدث أزمة مالية أخرى؛  احلاكمة هلا يف التشريع اإلسالمي

واخنفاض حاد يف النمو.وهذا يتطلب بيان تلك القيم و ، و متتد آثارها إىل مجيع العامل يف صورة ركود، واهنيارها
 واالقتصاد اإلسالمي. ، األخالق احلاكمة للمعامالت املالية

 : القيم واألخالق الحاكمة للمعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي في التشريع اإلسالمي

لذلك  ؛ كذلك تطلق على صفات مذمومة وسيئة،  القيم واألخالق كما تطلق على صفات حممودة وحسنة
 وقيم وأخالق مذمومة وسيئة.، قيم وأخالق محيدة وحسنة : قسمها العلماء إىل

القيم واألخالق الحميدة -أوال :  

الصدق -1 :  

 : مفهوم الصدق

 .1أخرب بالواقع: احلديث يصدق صدقاصدق يف : يقال، ضد الكذب : الصدق يف اللغة    

 2"إخبار عن املخرب به على ماهوبه مع العلم بأنه كذلك".: عرف بأنه : صطالحويف اال

  :فضل الصدق وأثره

: واإلميان أساسه، ومقام اإلسالم واإلميان، وهو أساس بناء الدين، 3 يتبني فضله من أنه أصل كل شيئ     
) يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع : فقال، أهل اإلميان بأن يكونوا مع الصادقني.و قد أمر اهلل سبحانه 4الصدق

                                                           
1
 /صدق(  0/001/صدق(، واملعجم الوسيط)62/2/صدق(، والزبيدي: تاج العروس)01/091راجع: ابن منظور: لسان العرب) - 

2
 (002راجع: الكفوي: الكليات)ص/ -

3
 (            0/612راجع: البكري الشافعي: دليل الفاحلني) - 

4
 (629/ 6راجع: ابن القيم:  مدارج السالكني ) - 



وجماالت ، وأحواهلم، بل يف معامالهتم، (.وهويستلزم أن يكونوا صادقني يف أقواهلم وأعماهلم009: الصَّاِدِقنَي( )التوبة
 حياهتم كلها.

: والتجار خاصة على الصدق يف املعامالت حيث قال ، هلل عليه وسلم املسلمني عامةوقد حث الرسول صلى ا     
فإن ، "البيعان باخليار ما مل يتفرقا: وقال(0)1والربيهدي إىل اجلنة...".، فإن الصدق يهدي إىل الرب؛ "عليكم بالصدق

 2صدق وبينا بورك هلما يف بيعهما...".

واملبادئ والضوابط األخالقية احلاكمة للمعامالت ، أن الصدق من أهم القيم : يتضح مما سبق من النصوص     
 وربطها به. ، فيجب االلتزام به يف املعامالت املالية العاملية، واالقتصادية يف التشريع اإلسالمي، املالية

 3 األحوال.إن الصدق كما يكون يف األقوال يكون كذلك يف األفعال واألعمال بل وكذلك يف : مجاالته

األمانة -2 :  

 : مفهوم األمانة

الوديعة أمانة : فقيل، مث مسي ما تأمتن عليه صاحبك أمانة 4سكون القلب. : ومعناها، ضد اخليانة: هي لغة     
 5أمانات.: واجلمع ، وحنوها

 6وأسرار فهو أمانة".، وحرم، "كل ما يؤمتن عليه من أموال: عرفت بأهنا: واصطالحا 

  : وأثرها فضلها

                                                           
1
              (عبد الباقي6212-010أخرجه مسلم يف صحيحه)ح/ - 

2
 (0016(، ومسلم يف صحيحه)ح/6001يف صحيحه)ح/ اخرجه البخاري- 

3
 .(6/621راجع: املرجع السابق) - 

4
 /أمن011-0/011راجع: ابن فارس:  معجم مقاييس اللغة) - 

5
 91/أمن(، والقوموي: أنيس الفقهاء)ص/0/61راجع: الفيومي: املصباح املنري) -

6
 (082راجع: الكفوي: الكليات)ص/ - 



وأمر املسلمني بأخذها وتطبيقها  ، لذلك أشاد هبا اإلسالم؛ وهي عظيمة القدر فيه، األمانة من كمال اإلميان
: َأْهِلَها(]النساء اأْلََمانَاِت ِإىَل ) ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا : قال سبحانه ، إىل أهلهاوأدائها ، يف حياهتم ومعامالهتم كلها

08.] 

"أد األمانة إىل من : وقال صلى اهلل عليه وسلم 1الإميان ملن أمانة له...".: وقال صلى اهلل عليه وسلم         
 2والختن من خانك".، ائتمنك

، ومعيشتهم، ومعامالهتم، وحقوقهم، فإهنامتصلةاتصاالشديدابالناس؛ اإلسالم يف األمانة شأهنا خطري إنّ       
وبالتايل إىل ، واإلخالل به يفضي إىل ضياعها، أهلها يفضي إىل التعاون والتفاهم فيما بينهموثقتهم.وأداؤها إىل 

 .العداوة والبغضاء والنزاع يف اجملتمع كله

 : مجاالت األمانة

 ، والواجبات اليت جيب حفظها، ألن مدلوهلا واسع يشمل مجيع احلقوق؛ جماالهتا وميادينها كثرية ومتنوعة    
 3 وأداؤها. ، وصيانتها

 يف اإلسالم. -منها االقتصادية واملصرفية-فاألمانة إذن من أهم الضوابط األخالقية احلاكمة للمعامالت املالية     

العدل-3 :  

 : مفهومه

 4والقصد يف األمور، واالستقامة، االستواء : خالف اجلور.ومعناه: العدل لغة

 1ساويه دون زيادة ونقصانإعطاء كل ذي حق حقه أوما يعادله وي: واصطالحا
                                                           

1
 ( وهو حديث حسن.06022/ح/11-61/16( و )06181/ح/122-09/120أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ) - 

  (عن أيب هريرةرضي اهلل عنه. وهوصحيح لغريه لوروده من طرق أخرى.0621(،  والرتمذي يف جامعه)ح/1010ود يف السنن)ح/أخرجه أبودا -2
 161/ح/0/281راجع: األلباين: سلسلة األحاديث الصحيحة)      

3
 (68/620( و)60/116راجع: ابن تيمية: جمموع الفتاوى ) - 

4
 /عدل(6/192/عدل(، والفيومي: املصباح)00/111/عدل(، وابن منظور: لسان العرب)612، 1/612راجع: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة) -



وبه ، وهو ميزانه الذي وضعه للخلق، وبه قامت السماوات واألرض، العدل : من أمساء اهلل: وأثره، فضله 
 2ويدعو إىل األلفة، وهو يبعث على الطاعة، وتنمو األموال، تتعمرالبالد

َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اللََّه  ): حيث قال، الناس وأمربإقامته بني، وأوجبه يف كل شيئ، لذلك كله أمر اهلل سبحانه بالعدل (1)
 [.9: حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي(]احلجرات

وأدى  ، ساد اجلور-وانعدم بني الناس يف حياهتم ومعامالهتم، وعكس العدل اجلور.ومىت اختل خلق العدل
 اإلسالم. منها املعامالت املالية يف البناء االقتصادي يف، إىل اختالل التوازن يف أداء احلقوق

 : مجاالته 

ن احلياة و فله جماالت واسعة تشمل شؤ ، أو ما يعادله ويساويه، إعطاء كل ذي حق حقه : ملا كان العدل هو
 كلها.

 : حسن المعاملة -4

 : مفهومه 

 3وهو ما حسن من كل شيء. ، نعت ملا حسن : احلسن لغه

 : حسن المعاملة اصطالحا

 التعامل احلسن مع اآلخرين يف سائر املعامالت . : هو

 : فضل حسن المعاملة وأثره

                                                           
 

1
 (0/216راجع: الشيخ حبنكة: األخالق اإلسالمية) - 

 (0/019راجع: املاوردي: أدب الدنيا والدين) - 2
 

 /حسن(.0/0089احمليط)/حسن(، والفريوزآبادي: القاموس 01/001راجع:  ابن منظور: لسان العرب) - 3
 



" رحم اهلل رجال  : يقول النيب صلى اهلل عليه سلم، ودعاإليه ، حث عليه الشرع احلنيف ، هو من معايل األخالق
 1" وإذا قضى". : وإذا اقتضي" ويف رواية  ، وإذا اشرتى  ، مسحا إذا باع

واستعمال معايل األخالق  ، " فيه احلض على السماحة وحسن املعاملة : ه (111)ت/يقول ابن بطال 
ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم ال حيض  ؛ وترك املشاحة والرقة يف البيع. وسبب ذلك إىل وجود الربكة فيه  ، ومكارمها

قد دعا عليه السالم بالرمحة ملن فعل أمته إال على ما فيه النفع هلم يف الدنيا واآلخرة. فأما فضل ذلك يف اآلخرة ف
)اقتضى( حض  : فليتقيد هبذا احلديث ويعمل به. ويف قوله –ذلك. فمن أحب أن تناوله بركة دعوة النيب عليه السالم 

 .2وأخذ العفو منهم" ، على ترك التضييق على الناس عند طلب احلقوق

 ، ويرغب املسلمني فيه  ، . واإلسالم حيض عليهتبني مما سبق أن حسن املعاملة من معايل األخالق ومكارمها
 بل ويف سائر املعامالت.، وقضاء واقتضاء الديون ، والبيع والشراء ، ويأمرهم بالعمل به يف األخذ واإلعطاء

 : الوفاء -5

 يتنوع باعتبار املوىف به فقد يكون وفاء بالعهد وقد يكون وفاء بالوعد وقد يكون وفاء بالعقد.

 : مفهوم الوفاء

 3وهو الرتك ، الغدر : وضده، واحلفظ، مواإلمتا، واإلكمال، التمام: الوفاء لغة

 والعباد.، ملا فيه من بلوغ متام الكمال يف تنفيذ كل ما عاهد عليه اهلل ؛ ومسي بذلك

 : الوفاء اصطالحا

 القيام مبقتضى العهد والوعد والعقد. -0
 إمتام اإلنسان ما التزم به من حقوق وواجبات . -6

                                                           
1
 (6122/ح/1/112أخرجه البخاري يف صحيحه) - 

 (2/601راجع: شرحه للبخاري) - 2
 

3
: والفيومي    ، /وىف(111-00/198لسان العرب): وابن منظور، ( 828املفردات)ص/: واألصفهاين، /وىف(2/6062الصحاح): اجلوهري: راجع - 

 /وىف(6/222املصباح)



 : أهمية الوفاءوفضله وأثره وحكمه

لذلك عظم  ، وجعله اهلل تعاىل من اإلميان ، 1فإنه صدق اللسان والفعل معا ؛ عدلالوفاء أخو الصدق وال
وحثهم على التحلي  ، . وأمر املؤمنني به  (44 : ) وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فرهبون( )البقرة  : أمره فقال 

 [0: يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوُفوا بِاْلُعُقوِد( ]املائدة) : والتمسك به فقال سبحانه

 أمر سبحانه وتعاىل باإليفاء هبا خاطب بأمره الذين آمنوا إشعارا بأن الوفاء بالعقودمن لوازم اإلميان. ملا

 فالنص القرآين يوجب على املؤمنني الوفاء والقيام بالتزاماهتم وواجباهتم يف مجيع املعامالت. 

 : إنظار المعسر -6

 : مفهوم المعسر

افتقر.: وقيل، وصارذا عسرة وقلة ذات يد، أضاق: هو اسم فاعل من اإلعسار. أعسر الرجل :  لغةاملعسر        

 .2وهو الضيق. ونقيض اليسر ، من اإلعسار -الضم –والعسر 

 .3ين الذي ال ميلك فاضال عن حاجته""املد: هو: اصطالحااملعسر 

 : حكم إنظار المدين المعسر

)وإن   : حىت جيد ما يوىف به الدين لقوله سبحانه وتعاىل ، إنظار املدين املعسر واجب على الدائن إىل امليسرة 
وهذه اآلية خرب مبعىن األمر أي إن كان الذي عليه الدين معسرا  .(681 : كان ذو عسرة فنظرةإىل ميسرة( ) البقرة

 4فأنظروه إىل ميسرته. 

 : وأثره االقتصادي، والتيسيرعليه ، فضل إنظار المعسر والوضع عنه
                                                           

 (0/619الذريعة إىل مكارم األخالق): األصفهاين: راجع - 1

 /عسر(021، 1/021لسان العرب): وابن منظور، /عسر(1/109معجم مقاييس اللغة): ابن فارس: راجع - 2

 (1أحكام اإلعسار)ص/: أمحد اجلعفري: راجع - 3

 (610-8/611فتح الباري): وابن حجر، (69، 2/68جامع البيان عن تأويل القرآن): الطربي: راجع - 4



 والوضع عنه. ، و يف ثواب إنظاره ، وردت أحاديث كثرية يف الرتغيب ملن له دين على معسر يف أن ينظره

يؤدي وظيفة اقتصادية يف غاية ، بأن هذا املبدأ والضابط األخالقي هام يف االقتصاد اإلسالمي: القولوميكن       
من شأنه  -مثل األزمة العقارية بأمريكا-األمهية.وذلك أن إنظار املعسر خالل أي أزمة من األزمات املالية املديونية

أو على األقل يقلل سرعة ، ر ومينعها من اهلبوطألنه حيفظ األسعا؛ والبورصات، تطويق تداعيات اهنيار السوق
 والدائن بثبات قيمة أصوله متماسكة. ، فاملدين ينتفع باإلنظار ، االخنفاض.وهذا حيقق مصلحة الدائن واملدين معا

           هذا من جانب.

إذا علم مسبقا ن الدائن أل؛ ن مبدأ إنظار املعسر ميتد أثره االقتصادي إىل أبعد من ذلكفإومن جانب آخر 
 .1فيكون حذرا من فتح االعتماد منذ البداية، لن يستطيع بيع عقاره يف احلال مثال-أنه يف حالة تعثر الديون

 : القيم واألخالق المذمومة-ثانيا

وهي فيما  ، كذالك هنى عن األخالق املذمومة السيئة  ، اإلسالم كما أمر باألخالق احلميدة احلسنة  إنّ 
 : يلي

 : الكذب -0

 : مفهوم الكذب 

 2نقيض الصدق :  لغة الكذب

 : الكذب اصطالحا  

 3عن املخرب به على خالف ما هو عليه مع العلم بأنه كذلك" "إخبار

                                                           
1
 (.28-21راجع:  د. سامي بن إبراهيم السويلم،  األزمات المالية في ضوء االقتصاد اإلسالمي،  )ص:  - 

 /كذب(.6/068املصباح املنري): والفيومي، /كذب(0/211لسان العرب): وابن منظور : راجع - 2

                (      002الكليات)ص/: الكفوي : راجع - 3



 : حكم الكذب

أوغريه.فهو إذن حمرم يف ، ولكنه ليس لعينه بل ملا فيه من الضرر على املخاطب ، األصل يف الكذب التحرمي 
 من الكبائر. عنه وكبريةي ومنه ، اجلملة

 : ذم الكذب و أثره

يقلب احلقائق.قال بعض  ، بل ومن أقبح الصفات ، وخصلة وصفة قبيحة ، الكذب سلوك رذيل وذميم 
لذلك ذمه اإلسالم وحذر منه ؛ 1وخبث نتائجه" ، وأصل كل ذم لسوء عواقبه ، "والكذب مجاع كل شر : العلماء

 [.11: ﴾]احلج عنه. يقول سبحانه وتعاىل ﴿ َواْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّورِ والبعد  ، وأمر الناس باجتنابه  ، وهنى عنه 

 2... وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما " ، " البيعان باخليار ما مل يتفرقا  : ويقول صلى اهلل عليه وسلم

 3فيعامل بنقيض ما قصده ". ، "واملراد مبحق بركة البيع ما يقصده التاجر من الزيادة والنماء 

واجتنابه يف البيع وغريه من املعامالت  ، واحلث على منعه  ، ويف هذا احلديث ذم الكذب 
 4فإنه سبب حملق الربكة وذهاهبا. ؛ التجارية

 : الخيانة2-

 : مفهوم الخيانة

 1ونقضه ، نقصان الوفاء ونكث العهد: خالف األمانة ونقيضها.وهي : الخيانة لغة

                                                           
1
 (626الدنيا والدين)ص/أدب : املاوردي: راجع - 

                                                     سبق خترجيه - 2

 (00/090عمدة القاري): العيين: راجع - 3

 (1/169فتح الباري): ابن حجر: راجع - 4



 2الرجل على شيئ فال يؤدي األمانة فيه""أن يؤمتن : الخيانة اصطالحا  

 : حكم الخيانة

 3إذ ورد يف شأهنا وعيد شديد يف آيات وأحاديث يقتضي اعتبارها كبرية.؛ هي كبرية من الكبائر

 : ذم الخيانة وأثرها

وحذر ، و هنى عنها ، وخصلة قبيحة ومذمومة ذمها اإلسالم ، فهي خلق رذيل وسيئ ، اخليانة نقيض األمانة
﴿ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل خَتُونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل وخَتُونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَنـُْتْم  : يقول اهلل سبحانه وتعاىل، منها

ألن مدلوهلا واسع يشمل مجيع احلقوق ؛ [. تضمنت هذه األية النهى عن خيانة األمانات كلها8: تـَْعَلُموَن(]األنفال
 حقوقا للعباد كالودائع وغريها. مأ، كانت حقوقا هلل تعاىل ولرسوله أ   سواء  ، صيانتها  وأداؤهااليت جيب حفظها و 

 ..}أمانته }فَِإْن أَِمَن بـَْعُضُكم بـَْعضًا فـَْليـَُؤدِّ الَِّذي اْؤمتُِنَ : وملا أمر اهلل باألمانة يف احلقوق املالية يف قوله تعاىل
 واملعامالت املالية اليت تكون بني الناس. ، فإهنا مبفهومها تشمل النهى عن اخليانة يف سائر احلقوق ، [681: ]البقرة

وهذا بدوره يؤدي  ، واخليانة عكس ذلك تفضي إىل ضياعها ، واألمانة يرتتب عليها حفظ احلقوق وصيانتها 
 وعظيمة بين الناس في معامالتهم المالية. وإىل مفاسد كثرية ، وإىل النزاع واخلصومات ، إىل أكل مال الغري بالباطل 

 : التصرف في المال بالباطل 3-

  : مفهوم الباطل

 4نقيض احلق. : الباطل لغة

                                                           
 

1
                                                                              و                                                                                                                            ، /خون(2/011لسان العرب): وابن منظور، /خون(0/002املغرب): واملطرزي، /خون(6/610معجم مقاييس اللغة) : ابن فارس: راجع - 

 ون(/خ0/81املصباح املنري): الفيومي

 (6/100اجلامع ألحكام القرآن): القرطيب: ويراجع أيضا، (626تأويل مشكل القرآن)ص/: ابن قتيبة: راجع - 2

 (0/116الزواجرعن اقرتاف الكبائر): واهليتمي، (019الكبائر)ص/ : الذهيب: راجع - 3

 /بطل(00/02لسان العرب): ابن منظور : راجع - 4



 1وكل حمرم ورد الشرع به". ، "اسم جامع لكل ما ال حيل يف الشرع: هو : شرعا

 مأ ، هبة مأ ، بيعاً  مأ ، كان أكالأ   سواء  ، أن التصرف يف املال بالباطل حمرم باإلمجاع مطلقا : حكمه
 2غري ذلك.

 : النهى عن التصرف في المال بالباطل وأثره

كله أصرف يف املال بالباطل يؤدي إىل أخذ وأكل املال بالباطل وقد وردت آيات تنهي عن أخذه و التّ 
َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن جِتَاَرًة َعن تـَرَ : قوله تعاىل: بالباطل.منها اٍض مِّنُكْم } يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ اَل تَْأُكُلواْ أَْمَواَلُكْم بـَيـْ

 [69 : َوالَ تـَْقتـُُلواْ أَنُفَسُكْم ِإنَّ الّلَه َكاَن ِبُكْم َرِحيماً { ]النساء 

ن أخذ املال وأكله فيها إكذلك ،  والنهي فيها كما أنه على العموم، كلوعربعنه باأل، األخذ: املراد من األكل
 3على العموم من أخذه وأكله بكل وجه حمرم.

 4اليأخذ بعضكم أموال بعض بالباطل.أي من غري الوجه الذي أباحه اهلل تعاىل.: ومعىن اآلية

وكل أنواع  ، وكل ما ورد الشرع بتحرميه ، فالباطل املنهى عنه اسم جامع وشامل لكل ماال حيل يف الشرع 
وسائر صنوف احليل. يقول ابن كثري  ، سدةوالعقود الفا ، والبيوع املنهي عنها، املكاسب غري الشرعية 

"ينهي تبارك وتعاىل عباده املؤمنني عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا بالباطل أي بأنواع املكاسب : /ه(221)ت/
وإن ظهرت يف غالب احلكم الشرعي مما  ، وما جرى ذلك من سائر احليل  ، اليت هي غري شرعية كأنواع الربا والقمار 

 5يعلم اهلل أن متعاطيها إمنا يريد احليلة على الربا".

ضرارالضرروال : -4 

 : والضرار معنى الضرر

                                                           
 (      9/010( أو)9/012اجملموع): النووي: راجع - 1

 املرجع السابق : النووي: راجع - 2

 (     8-0/2واحلاوي)، (6/102النكت والعيون): املاوردي: راجع - 3

 (1/012جامع البيان): الطربي: راجع - 4

 (6/628تفسريالقرآن العظيم): راجع - 5



والضرار من ضاره مضارة وضرارا مبعىن.وقد ، وهو االسم، ضد النفع: الضرر: لغة والضرار الضرر
 1أطلق على نقص يدخل األعيان

 : شرعا الضرر

الضرر(أي اليضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من : ")معىن قوله: /ه(212يقول ابن األثري)ت/
، فعل الواحد: والضرر، أي الجيازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه: الضرحقه.والضرار فعال من 

 .2اجلزاء عليه": والضرار، والضرر ابتداء الفعل، والضرارفعل االثنني

ليس ألحد أن : والضرارفعل االثنني.ومعىن احلديث، وهو فعل الواحد، الضررخالف النفع: خالصة القول
يضر كل منهما بصاحبه على وجه املقابلة ومن باب التبادل.والالثنني أن ، يضر صاحبه بأي وجه  

.وهو بعمومه يشمل كل 3"الضرروالضرار": للحديث النبوي الشريف؛ وحمرم شرعا ، الضرر منفي: حكمه
4ففيه حترمي سائر أنواع الضرر.، ألن النكرة يف سياق النفي تعم؛ أنواع الضرر  

: /ه(121املعامالت املالية.يقول ابن عبد الرب)ت/والسيما يف جمال  ، ووجوه الضرر كثرية
 5هلا أحكام خمتلفة".، "ويدخل الضرر يف األموال من وجوه كثرية

 

 

 

                                                           
 /ضرر(6/121املصباح): والفيومي، /ضرر(1/186لسان العرب): ابن منظور: راجع - 1

 (1/80النهاية يف غريب احلديث واألثر): راجع - 2

قال ، (162، 0/162وأمحد يف املسند)، (6111/ح/6/281منهم عبادة بن الصامت رواه ابن ماجه يف السنن)، احلديث روي عن عدة صحابة - 3
، لكثرة طرقه؛ ولكنه مع ذلك اليقل عن درجة احلسن، رقه الخيلو من مقال"وفيه انقطاع".ويالحظ أن سند احلديث يف مجيع ط: (6/686احلافظ يف الدراية)

 (101-1/118إرواء الغليل) : األلباين: وشواهده.راجع

 (    2/110فيض القدير): واملناوي، (8/121املعيار املعرب): الونشريسي: راجع - 4

 (61/021التمهيد) : راجع - 5



الغرر: -5  

 الغرر أصل عظيم من أصول املعامالت املالية.

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :  " هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه  هواألصل فيه ما رواه اإلمام مسلم يف صحيح
. يالحظ منه ما يأيت :(1) وسلم عن بيع احلصاة ،وعن بيع الغرر"  

هذا احلديث بألفاظه الوجيزة املشتمل على هني الغرر يتمثل قاعدة كلية عامة ؛ فإن الراوي قدرواه بلفظ عام وهو 
اجملموع : " إن املعتمد يف األصول أن الراوي إذا حكي واقعة بلفظ عام كقوله : "  صاحب تكملة السبكي الغرر.يقول

  .(3)فيدخل فيه املعاوضات املالية كلها .(2) هنى عن الغرر ..." وما أشبهه أنه على العموم"

الغرر: مفهوم  

  (4) الغرر لغة : اخلطر

.حصوله،واجملهول اليدرى ما:الفقهاءهو عامة عند الغرر:واصطالحا  

: (5)حكمة النهي عن الغرر  

حتصني األموال عن الضياع - 0  

منع أكل األموال بالباطل   - 6  

قطع اخلصومة والنزاع -1  

 ضابط الغرر املؤثر يف التحرمي عن غري مؤثره :

: ضابط الغرر المؤثر في التحريم –أوال   

                                                           

(
1

 (0001/ح/1/0001يف صحيحه)( 

(
2

 (00/68راجع:)( 

 (
3

 (002-01/002راجع:النووي:شرحه على صحيح مسلم)(  

(
4
 /غرر6/111/غرر(،والفيومي:املصباح املنري)0/01راجع:ابن منظور:لسان العرب)(  

(
5

 (011-69/99(،وابن تيمية:جمموع الفتاوى)1/88راجع:اخلطايب:معامل السنن)( 



أن يكون يف معاوضة؛ ألنه أكل مال للغري بالباطل ؛ فإن أحد املتعاوضنْي حيصل شيئا ، واآلخر يبقى حتت  – 0
 اخلطر.

أن ميكن االحرتاز منه – 6  

أن يكون مقصودا – 1  

أن يكون يف متبوع دون تابع  – 1  

أال تدعو احلاجة إليه. – 0  

 ضابط الغرر غري املؤثر يف التحرمي :

.وأما إذا كان يف معاوضة فيشرتط ما يلي:ري معاوضةأن يكون يف غ – 0  

أال ميكن االحرتاز منه  – 6  

أن يكون غري مقصود – 1  

أن يكون يف تابع دون متبوع – 1  

(0)أن تدعو احلاجة إليه. – 0  

.________________________ 

(مع 0/20(،وخمتصر خليل)2/11(،ويراجع أيضا:الذخرية)622-0/622(،والقرايف:الفروق)611،،6/611(راجع:املازري:املعلم بفوائد صحيح مسلم)0)
(،وابن 9/612(، والنووي:اجملموع)6/22(،والعزبن عبد السالم:قواعد األحكام)129شرح اخلرشي،والونشريسي:عدة الربوق)ص/

(011-69/99(،وابن تيمية:جمموع الفتاوى)1/82،21قدامة:املغين)  

 

 

 



  : الغش والتدليس-6
 : والتدليسمفهوم الغش 

 1والخديعة.، ضد النصح: الغش لغة

  : والغش شرعا  هو 

 وجودة يف املعقود عليه أو يف الثمن. الً ماوما يوهم ك  ، وإظهار ما خيالف ما يف الباطن ، كتمان عيب

 : التدليس لغة 

كتمان عيب فالتدليس   ، وعليه .2وأخفاه ، كتم عيب السلعة من املشرتى   : مصدر دلس البائع تدليسا  
 وإخفاؤه

  :التدليس شرعا

 فال خيتلف عن معىن الغش شرعاً  : وأما معناه شرعا  

  :حكم الغش والتدليس 

"من غشنا فليس : للحديث ؛ الخالف بني العلماء يف أن الغش والتدليس يف املعامالت حرام
 .4.ومها من أكل أموال الناس بالباطل فيكون منهيا عنهما وحمرما3منا"

5هي أكل أموال الناس بالباطل.:  النهي عن الغش والتدليسحكمة   

  : الغبن-2 

                                                           
 /غش6/112املصباح املنري): والفيومي، /غش(0/211القاموس): الفريوزآبادي: راجع - 1

 /دلس0/098املرجع السابق): والفيومي : راجع - 2

 (عبد الباقي010-021/ح/0/99أخرجه مسلم يف صحيحه) - 3

 0/600نيل األوطار): والشوكاين، (0/00شرحه على خمتصر خليل): اخلرشي: راجع - 4

 (.0/12ى الدر املختار )حاشيته عل : وا بن عابدين، (6/99املقدمات ) : راجع  - 5



 : مفهوم الغبن

 1النقص والوكس أو اخلديعة. : يف البيع والشراء -سكني بالتّ  -: الغبن لغة

   2.نقص أحد البدلنْي يف عقد املعاوضة مبثله من اآلخر يف العرف عند التعاقد : الغبن اصطالحا

 : حكم الغبن

والتغرير  ، و ملا فيه من اخلداع ، 3الخالبة": "إذا بايعت فقل: للحديث النبوي؛ حمرم يف اجلملة الغنب
 4 وأكل املال بالباطل ، باملشرتي

 : حكمة النهي عن الغبن

 وهونقص أحد البدلني مبثله.، هي الضرر املايل احلاصل ألحد املتعاقدْين بالغنب

 : النجش-8

 : مفهوم النجش

 5إثارة شيئ : النجش لغة

 .6وذمه ، واطراؤه  ، ومدحه ، وتنفريه  ، البحث عن الشيء وإثارته : وأصل النجش هو 

 : النجش اصطالحا
                                                           

 /غنب6/116املصباح املنري): والفيومي، /غنب(0609القاموس احمليط)ص/: الفريوزآبادي: راجع - 1

 102أحكام املعامالت الشرعية)ص/: علي اخلفيف: يراجع - 2

 ( من فتح الباري6002/ح/1/112أخرجه البخاري يف صحيحه) - 3

 (6/16شرح منتهى اإلرادات ): والبهويت، (1/620أحكام القرآن): وابن العريب، (2/011االستذكار): ابن عبد الرب: راجع  - 4

 /جنش(0/100معجم مقاييس اللغة): ابن فارس: راجع  - 5

 املفهم ملا أشكل من خمتصر : والقرطيب، /جنش(111، 02/116تاج العروس): والزبيدي، /جنش(2/100لسان العرب): ابن منظور: راجع - 6
 (1/100فتح الباري): وابن حجر، (01/09مسلم)



 .1ليضر املشرتي" ؛ ا" أن يزيديف مثن السلعة من ال يريد شراءه: هو 

منها يثري الرغبة إذ كل ؛ أصل النجش كما يتحقق بالزيادة يف مثن السلعة كذلك يتحقق مبدحها لرتوجيها  إنّ 
 يف الزيادة ليزيد الراغب يف مثنها .

 : حكمه

 2هنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن النجش" : للنهي عنه يف حديث ابن عمرقال؛ هو منهي عنه وحمرم

 : علة النهي

يرغب فإن الزيادة يف مثن السلعة هي إضرار مبن ؛ علة النهي عن النجش يف البيع هي الضرراملايل للمشرتي إنّ 
 قياسا عليه.ى وكذلك غريه يف عقودأخر ، وهو املشرتي، يف شرائها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (1/190اإلنصاف ) : املرداوي  : راجع  - 1

2
 .( من فتح الباري1/100/6016أخرجه البخاري يف صحيحه) - 



 

 

 

 

 

 خالصة البحث

 فرتة حامسة يقع فيها تغريما. : وهى أزمات. : ومجعها ، الضيق والشدة : وهى ، كلمة "األزمة" مشتقة من )أزم(

  : األزمة المالية هي

 ، يتبعها اهنيار يف املؤسسات املالية ، التوازنات االقتصادية اختالل عميق واضطراب حاد ومفاجئ يف بعض        
 وميتّد آثار ذلك كله إىل القطاعات األخرى. ، ومؤشرات أدائها

  : ويعرف األزمة االقتصادية بأنها

وتتمّيز عادة باخنفاض عنيف لإلنتاج  ، مرحلة تباطؤ للنشاط االقتصادي تأيت بعد مرحلة توُسع اقتصادي
 وبارتفاع معّدل البطالة. ، مووملعّدل الن

 : أسباب األزمة المالية االقتصادية العالمية من وجهة نظر إسالمية

دراسة أسباب األزمة من وجهة نظر إسالمية تعين بأن األسباب ناجتة عن أساليب وممارسات حمرمة من وجهة  إنّ       
 نظر إسالمية.



فإن تصوير الشئ تصويرا موضوعيا  ؛ مفتاح العالج الصحيح السليمبعد دراسة األزمة الراهنة وتشخيصها وهو       
 : برزت أسباب األزمة احلقيقية التالية -دقيقا هو جزء من احلل املوضوعي الدقيق الرصني

ويدفع املشرتي جزءا من  ، يتم العقد ثالثيا يقوم املالك ببيع العقار للمشرتي مببلغ معني : الرهن العقاري -1
 ، ويقوم املمول بدفع باقي الثمن للبائع مباشرة معتربا إياه قرضا بفائدة مقابل رهن العقار له ، (%مثال10الثمن)

 ويسجل العقار باسم املشرتي باعتباره مالكا له. ، ويسدد القرض علي أقساط طويلة األجل

 ، قييمها مببالغ أكثر من قيمتهاعنما يرتفع سعر العقار املرهون كثريامايقوم املشرتي بت : إعادة بيع أو رهن العقار -8
 وبيعه أورهنه مقابل قرض جديد بفائدة.

 يقوم البنوك وشركات التمويل العقاري ببيع هذه القروض إيل شركات التوريق. : صورته : بيع الدين -3

وطرحها للتداول بقيمة أكرب وأقل  ، إصدار سندات بقيمة هذه القروض بقيمة امسية لكل سند : هو : التوريق -1
 من القيمة االمسية.

 إن عمليات التمويل العقاري وتوابعها تقوم علي الفوائد علي القروض. : فوائد القروض -2

واملنازل بالتأمني علي  ، يقوم البنوك وشركات التمويل العقاري باالتفاق مع مشرتي العقارات : صورته : التأمني -1
 االتفاق مع محلة السندات بالتأمني علي سداد قيمة السندات لدي شركات التأمني.وب ، سداد القروض

 "عبارة عن عقود فرعية تبىن أو تشتق من عقود أساسية ألدوات استثمارية: عرفت بأهنا : املشتقات املالية -2

 : و تتنوع إيل عدة أنواع من أمهها

ملها احلق يف شراء أوبيع كمية من أصل معني بسعر حمدد مسبقا "عقود تعطي حلا: عرفت بأهنا : العقود املستقبلية -أ
 على أن يتم التسليم والتسلم يف تاريخ الحق يف املستقبل".

وليس  -"اتفاق بني طرفني مينح مبوجبه أحدمها لآلخر احلق: عرف عقد االختيار بأنه : اخليارات أو االختيارات -ب
 مالية معينة بسعر حمدد خالل فرتة معينة". أوأداة ، يف شراءأوبيع أصل معني -االلتزام



هى تقوم على توقعات املضاربني بتغري األسعار يف الفرتات القصرية لكسب  : قصرية األجل أو املعامالت العاجلة -2
ويتم ذلك من خالل عدة  ، أوأوراقا مالية ، وزياة حجم التعامل بإتاحة التعامل ملن الميلك ماال ، فروق األسعار

 : منها ما يلي ،آليات

ويتم التسليم الفعلي بواسطة  ، "بيع أوراق الميلكها البائع عند إمتام عملية البيع: عرف بأنه : البيع على املكشوف -أ
 أوراق مالية مقرتضة من وكيله".

 املضاربة على فروق األسعار من أجل حتقيق الربح يف األجل القصري.: واهلدف األساسي منه هو   

 ، أنه يقوم املستثمر بدفع جزء من مثن األسهم اليت يريد شراءها من أمواله اخلاصة : يراد به : باهلامشالشراء  -ب
وذلك عن طريق إقراضه بضمان األوراق املالية املشرتاة مقابل  ، ويقوم السمسار بدفع اجلزء الباقي من أموال مقرتضة

 فائدة أعلى.

ولكن ما حدث  ، ان االقتصاد املايل نشأ خلدمة االقتصاد احلقيقي : واحلقيقيعدم الرتابط بني االقتصاد املايل  -1
وأضحى يتم التعامل يف النقود والتمويل ذاته بيعا وشراء من خالل املداينات  ، هو االنفصام واالنفصال بينهما

 مما أدى إىل خلل يف التوازن بينهما ، واالئتمان أضعاف أضعاف االقتصاد احلقيقي

للمتأمل يف أحوال املتعاملني يف املؤسسات املالية يتضح جليا أن من أهم  : انب السلوكية غري السويةاجلو  -10
 ، والكذب ، واخليانة ، واجلشع ، مثل البطمع، أسباب األزمة احلالية هو السلوكيات غري السوية من جانبهم

 األرباح على حساب اآلخرين.والفساد اإلداري لتحقيق مزيد من  ، واملعلومات املضللة ، واالحتيال

 -وتكييفها من منظور شرعي، ومن مث حتليلها، واستخراج أسباهبا، وتشخيصها، وبعد دراسة األزمات املالية
املعامالت املالية العاملية بالقيم واألخالق املذمومة  تربط أن هناك جمموعة أساليب وممارسات وسلوكيات ، تبني

 ، واإلجيابية، واملبادئ والضوابط األخالقية احلسنة ، عن القيم واألخالق احلميدة هاصلتوف ، والسلبية، والسيئة
 وبالتايل أدت إىل األزمة. ، عنهاوأبعدهتا

 : عالج األزمات المالية العالمية



ها ربطو ، والسلبية، والفاسدة، عن القيم واألخالق املذمومة املعامالت املالية العاملية تطهري وعالجها يستوجب
وتشمل  ، كيال حتدث أزمة مالية أخرى؛  واإلجيابية، واملبادئ والضوابط األخالقية احلسنة ، قيم واألخالق احلميدةالب

 .واخنفاض حاد يف النمو، و متتد آثارها إىل مجيع العامل يف صورة ركود، و ، العاملية تداعيتها أسواق املال والبورصات
 واالقتصاد اإلسالمي.، وهذا يتطلب بيان تلك القيم واألخالق احلاكمة للمعامالت املالية

 : القيم واألخالق الحاكمة للمعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي في التشريع اإلسالمي

 ؛ يةوسلب كذلك تطلق على صفات مذمومة وسيئة،  وإجيابيةالقيم واألخالق كما تطلق على صفات حممودة وحسنة

 وقيم وأخالق مذمومة وسيئة.، قيم وأخالق محيدة وحسنة : لذلك قسمها العلماء إىل

 : اإليجابية القيم واألخالق الحميدة -أوال

 الصدق -1
 األمانة -6
 العدل-1
 حسن املعاملة -1
 الوفاء -0
 إنظار املعسر -2

 بالتزامها يف املعامالت املالية كلها.هذه أهم القيم واألخالق اإلجيابية احملمودة اليت أمر اإلسالم 
 : السلبية القيم واألخالق املذمومة -ثانيا
 الكذب -0

  6- اخليانة
 الباطلبالتصرف يف املال  -1
 الضرروالضرار -1
 الغرر -0
 الغش والتدليس -2
 الغنب -2



 النجش -8
 وحذرمنها.، هذه أهم القيم واألخالق السلبية املذمومة اليت هني عنها اإلسالم

 : توصية البحث
 : والقائمني عليها بـ، يوصي البحث املؤسسات املالية العاملية

 تطهري املعامالت املالية العاملية عن القيم واألخالق السلبية املذمومة -0
 ربطها بالقيم واألخالق اإلجيابية احملمودة -6

ومتتد تداعياهتا إىل األسواق والبورصات احمللية و ، يةوذلك لكيال تقع أزمة مالية أخرى تعصف املؤسست املالية العامل
 العاملية.

  



 ائمة المراجعق

 ، (62العدد)، حبث منشور مبجلة العدل، امحد بن عبد اهلل اجلعفري: أحكام اإلعسار يف الفقه اإلسالمي -
 .الرياض، ه0162رجب

، كنوز إشبيليا: ط، حممد آل سليمانمبارك بن سليمان بن -د: أحكام التعامل يف األسواق املالية املعاصرة -
 الرياض.، هـ1182

 -بريوت  ، دار الكتب العلمية، هـ(011 : القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب )املتوىف: أحكام القرآن -
 م 6111 -هـ  0161 ، الثالثة، لبنان

 القاهرة، م6118، دار الفكر العريب، علي اخلفيف: أحكام املعامالت الشرعية  -
 /م0982، دار مكتبة احلياة، /ه(101علي بن حممد البصري)ت/، أبو احلسن: أدب الدنيا والدين -
، املكتب اإلسالمي ، هـ(0161 : حممد ناصر الدين األلباين )املتوىف  : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل -

 م0980 -هـ  0110الثانية ، بريوت
 الشريعة اإلسالمية.أزمة االئتمان العاملية يف ضوء  -
 اجلوزي مجيلة.-د: أسباب األزمة املالية وجذورها -
-/ه0161، اخلامسة، دمشق، دار القلم، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين: األخالق اإلسالمية وأسسها -

 /م0999
جامعة ، اإلداريةكلية االقتصاد والعلوم ،  سامي بن إبراهيم السويلم -د: األزمات املالية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي -

 اإلمام حممد بن سعوداإلسالمية.
 األستاذ عبد اجمليد قدي.: األزمة االقتصادية األمريكية وتداعياهتا العاملية -
 فريد كورتل.-د، األزمة املالية العاملية وأثرها على االقتصاديات العربية -
 عبد اهلل شحاته.-د: املفهوم واألسباب: األزمة املالية -
، بريوت ، دار الكتب العلمية، هـ(121 : عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب )املتوىفأبو : االستذكار -

 م6111 – ه0160 ، األوىل
دار إحياء ، هـ(880 : أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي )املتوىف : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف -

 بدون تاريخ -الثانية ، العريب الرتاث
أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب  : يف املوطأ من املعاين واألسانيدالتمهيد ملا  -

 هـ 0182، املغرب –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ، هـ(121 : )املتوىف



ن الطبعة دار الفكر ع، /ه(602أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري )ت/ : اجلامع الصحيح مع فتح الباري -
 لفيةالسّ 

 ، /ه0196-الثانية، بريوت-دار إحياء الرتاث العريب، /ه(620مسلم بن حجاج القشريي)ت/: اجلامع الصحيح -
 عيسى احلليب.: وط

 0161 ، الرياض، الكتب دارعامل ، هـ( 220 ت/أبو عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب ): اجلامع ألحكام القرآن -
 م 6111هـ/ 

 دار الفكر ـ بريوت، هـ( 101 : الشهري باملاوردي )املتوىف ، أبو احلسن علي بن حممد  : احلاوى الكبري -
 : )املتوىف  أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين: الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية -

 بريوت –دار املعرفة ، هـ(806
دار الغرب ، هـ(281 : أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الشهري بالقرايف )املتوىف : الذخرية -

 م 0991 ، األوىل، بريوت -اإلسالمي
/ه( دار 016املعروف بالراغب األصفهاين)ت/ ، احلسني بن حممد، أبوالقاسم : الذريعة إىل مكارم األخالق -

 /م6112-/ه0168، القاهرة، السالم
، األوىل، الفكردار ، هـ(921 : أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي )املتوىف : الزواجر عن اقرتاف الكبائر -

 م 0982 -هـ 0112
 /م0982-/ه0112، الرابعة، دار العلم للمالييننبريوت، /ه(191إمساعيل محاد اجلوهري)ت/: الصحاح -
 م0998 -هـ 0108 دار الكتب العلمية، (هـ281 ت/) أبو العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف: الفروق  -

 بريوت، 
 الرسالة، /ه(802أو802حممد بن يعقوب الفريوزآبادي)ت/: القاموس احمليط -
 بريوت ، دار الندوة اجلديدة، هـ(218 : أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف: الكبائر -
 /م0998-/ه0109، بريوت ، الرسالة، موسى الكفويأبوالبقاء أيوب بن : الكليات -
 م0992، دارالفكر، هـ(222: النووي)املتوىف شرف بن حيىي الدين حميي زكريا أبو : املهذب شرح موعاجمل -
 /م0999-/ه0161، الثانية، الرسالة، /ه(610اإلمام أمحد بن حنبل)ن/: املسند -
بدون ، بريوت، املكتبة العلمية، /ه(221حممد املقرئ الفيومي)ت/أمحد بن : املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -

 طبعة وتاريخ
 مصر، الثانية، دار املعارف، جمموعة العلماء: املعجم الوسيط -



، الثانية ، الدارالتونسية، /ه(002حممد بن علي بن عمر املازري)ت/، أبوعبد اهلل : املعلم بفوائد صحيح مسلم -
 م0982

وزارة األوقاف والشئون ، /ه(901أبوالعباس أمحد بن حيي الونشريسي)ت/: واجلامع املغرباملعيار املعرب  -
 م0980-ه0110، املغرب، اإلسالمية

َُطرِّزِّى ) ، أبو الفتح ، ناصر بن عبد السيد  : املغرب يف ترتيب املعرب -
بدون ، دار الكتاب العريب، هـ(201 / تامل

 وتاريخ، طبعة
: )املتوىف الشهري بابن قدامة املقدسي ، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة : املغين -

 م0928 -هـ 0188، بدون طبعة، مكتبة القاهرة، هـ(261
، دار القلم، /ه(016املعروف بالراغب األصفهاين)ت/، احلسني بن حممد، أبوالقاسم: املفردات يف غريب القرآن -

 دمشق
ودار الكلم ، دار ابن كثري، /ه(202أبوالعباس أمحد بن عمر القرطيب)ت/: أشكل من خمتصر مسلم املفهم ملا -

 م0992-ه0102، األوىل، بريوت-دمشق، الطيب 
 ، األوىل، اإلسالمي دار الغرب، هـ(061 : أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: املقدمات املمهدات -

 م 0988 -هـ  0118
هـ( دار إحياء 222 : أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: شرح صحيح مسلم بن احلجاج املنهاج -

 ه0196 ، الثانية، بيروت – الرتاث العريب
بريوت   -العلمية الكتب دار ، هـ(101 : الشهري باملاوردي )املتوىف ، أبو احلسن علي بن حممد  : النكت والعيون -

 لبنان –
املكتبة ، هـ(212 : ابن األثري )املتوىف ، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري : غريب احلديث واألثرالنهاية يف  -

 م0929 -هـ 0199 ، بريوت -العلمية 
دار الكتب ، /ه(928قاسم بن عبد اهلل القونوي)ت/: أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء -

 /ه0161-/م6111، العلمية
 دار اهلداية.، /ه(0610حممد بن حممد بن عبد الرزاق)ت/: العروس من جواهر القاموس تاج -
 بريوت، دار الكتب العلمية، هـ(622 ت/أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ): تأويل مشكل القرآن -
هـ 0161الثانية  ، دار طيبة، هـ(221 : أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي)املتوىف: تفسري القرآن العظيم -

 م 0999 -
 الثانية.، دار طيبة: ط، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري: تفسري القرآن العظيم -



، الرسالة، أمحد شاكر، /ه(101حممد بن جريرالطربي)ت/، أبوجعفر: جامع البيان عن تأويل القرآن -
 م6111-ه0161األوىل

 بريوت.، /م1121، الثالثة، دار املعرفة: ط، وجدي حممد فريد: دائرة معارف القرن العشرين -
-الرابعة ، بريوت، املعرفةدار ، /ه(0102حممد علي بن عالن البكري)ت/: دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني -

 /م6111-/ه0160
، بريوت، دار الفكر، هـ(0606 : حممد أمني بن عمر عابدين )املتوىف ، ابن عابدين: احملتار على الدر املختار ردّ  -

 م0996 -هـ 0106 ، الثانية
 بريوت.، إحياء الرتاث العريب: ط، حممود اآللوسي: روح املعاين -
 األوىل، الرياض، مكتبةاملعارف، /ه(0161حممد ناصر الدين األلباين)ت/: سلسلة األحاديث الصحيحة -
دار إحياء  ، حممد فؤاد عبد الباقي : حتقيق ، /ه(620)ت/أبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويين : سنن ابن ماجه -

 فيصل عيسى البايب احلليب -الكتب العربية 
 بريوت-صيدا، املكتبة العصرية، /ه(620سليمان بن األشعث السجستاين)ت/ : سنن أيب داؤد -
 ، الثانية، مصطفى احلليب، أمحد شاكر، /ه(629حممد بن عيسى الرتمذي)ت/، أبوعلي: سنن الرتمذي -

 /م0920-/ه0190
، الرياض، مكتبة الرشد، /ه(111علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال)ت/، أبواحلسن: شرح صحيح البخاري -

 /م6111-/ه0161
، بريوت-دار الفكر للطباعة ، هـ(0010 : أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلرشي )املتوىف : شرح خمتصر خليل -

 بدون طبعة وبدون تاريخ
 0100: يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى )املتوىف منصور بن : شرح منتهى اإلرادات -

 م0991 -هـ 0101 ، األوىل، عامل الكتب، هـ(
 هـ1102املكتب اإلسالمي  : ط، حممد ناصر الدين اللباين: صحيح اجلامع الصغري -
 عيسى احلليب. : ط، بن حجاج القشريي : صحيح مسلم -
إحياء الرتاث ، /ه(800بدرالدين العيين)ت/، حممودبن أمحد، أبوحممد: عمدة القاري شرح صحيح البخاري -

 بريوت-العريب
 دار الفكر عن الطبعة السلفية، /ه(806أمحد بن علي بن حجرالعسقالين)ت/: فتح الباري بشرح صحيح البخاري -
، هـ(0110 : املناوي )املتوىف ، زين الدين حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني : فيض القدير شرح اجلامع الصغري -

 0102 ، األوىل، مصر –املكتبة التجارية الكربى 



ندوة األزمة املالية العاملية من منظورإسالمي ، حممد عبد احلليم عمر-د: قراءة إسالمية يف األزمة املالية العاملية -
 جامعة األزهر. ، مركزصاحل عبد اهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي ، وتأثريها على االقتصادات العربية

امللقب بسلطان العلماء )املتوىف  ، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم : قواعد األحكام يف مصاحل األنام -
 لبنان –دار املعارف بريوت ، حممود الشنقيطي : ت، هـ(221: 

 /ه.0101، الثالثة، بريوت، /ه(.دار صادر200منظور)ت/حممد بن مكرم بن : لسان العرب -
 جملة اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي. -
 جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملؤمتر العامل اإلسالمي.  -
 /م6110-/ه0162، الثالثة، دار الوفاء، /ه(268أمحد بن عبد احلليم)ت/، تيميةابن : جمموع الفتاوى -

دار الفكر  ، هـ(222 : املالكي املصري )املتوىف ، خليل بن إسحاق بن موسى: مع شرح اخلرشي خمتصر خليل
 بدون طبعة وبدون تاريخ، بريوت –للطباعة 

-الثانية، بريوت، دار الكتاب العريب، /ه(200بن أيب بكر)ت/ حممد، ابن قبم اجلوزية: مدارج السالكني -
 /م0921-/ه0191

املطبعة  ، هـ(188 : باخلطايب )املتوىف أبو سليمان محد بن حممد املعروف : داودمعامل السنن شرح سنن أيب  -
 م 0916 -هـ 0100األوىل ، حلب-العلمية

: إعداد ، أسباب وحلول من منظور إسالمي: األزمة املالية العاملية: ضمن ، د. عبد الرزاق بلعباس: معىن األزمة -
 جامعة امللك عبد العزيز.، إلسالميمركز أحباث االقتصاد ا ، جمموعة من الباحثني

 م0929-ه0199 الفكر، دار ،(ه/190/ت)زكريا بن فارس بن أمحد أبواحلسن،: اللغة مقاييس معجم  -
، مصر ، دار احلديث، هـ(0601 : حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمين )املتوىف: نيل األوطار -

 م0991 -هـ 0101 ، األوىل
 

  

 

 

 


