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  المقدمة                                       
 يهده من أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستهديه ونستعينه حنمده هللا احلمد إن

  اهللا رسول حممداً وأن اهللا إال إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن املهتدي فهو اهللا

  :وبعد

 الرغيد العيش توفري يف يسهم ؛ألنه املساعدة العلوم من يعد املالية باملعامالت يعتين الذي العلم فإن

 ضمن املالية املعامالت قضايا أن جيد  القرآن يقرأ ومن ، باألوطان الرقي يف ،ويسهم لإلنسان

 O :،وقال)٢٧٥: البقرة( O 7  8  9  :  ; N :تعاىل ،قال ببياا ن القرآ اعتىن اليت األحكام

º  »  ¼ N    أيضاً ،وقال:  O «      ¬  ®   ¯  °  ±  ²  N )البقرة :

  O 9  :     ;  <  =  >  ?  @  A  B   C  D  E  F :وقال،)٢٨٢

G N )فقه ألن املالية؛ باملعامالت اإلسالمي الدين أتباع عناية أتت هنا ومن).٢٩: النساء 

 الظروف أن كما اتمع، ألفراد االقتصادي األمن حتقيق يف يسهم وظيفهت وحسن املالية املعامالت

 العسكرية قوا مستوى يف تؤثر وكذلك الدول، من بغريها الدولة عالقة يف تؤثر االقتصادية

 املشرع وأن سيما ؛ال اجلانب ذا املسلمون يعتين أن غرو فال إذاً ،١الدويل اتمع يف ومركزها

    M =  >   ?  @  A  B  C  D   E :تعاىل قوله من هذا ،ويتبني لذلك ندم

F  G  HL) قوله يف هنا ،والشاهد) ١٠٢: النساء :M DL مقومات أحد فاملتاع 

 األمم من بغريهم االستعانة إىل واضطروا أمتعة، بال واأصبح أمتعتهم املسلمون فقد ،فلو احلضارة

 ووصايتها، والياا حتت جيعلهم ما الشروط من عليهم ومتلي ،فتبتزهم حاجتهم تستغل قد اليت

 صور تعددت وقد.أيديهم يف كاألرقاء ،فيكونون وجمدهم عزهم بذلك ،ويذهب شوكتهم فتكسر

 بالدقة اتسمت اليت املؤلفات تدوين على العناية كتل تقتصر ومل اجلانب، ذا املسلمني عناية

 املالية املعامالت يف حاضراً احلسبة نظام جند ؛إذ أيضاً العملي اجلانب يف جتلت  وإمنا واإلبداع؛

 كانت ،وقد اإلسالم نشر يف املساعدة العوامل أحد كان املسلم للتاجر األخالقي السلوك إن ؛بل

                                                             
  .٣١٩-١/٣١٨.دغيم ومسيح جهامي واإلسالمي،جلريار العريب الفكر ملصطلحات اجلامعة املوسوعة -١

 



 - ٥٩٣ - 

 العصور مر على اإلسالمي النظام يف املالية التداوالت سوق منو يف سبباً صورها جبميع العناية هذه

 عام، بوجه االستقرار ذلك نلحظ أن نستطيع احلايل عصرنا ويف اإلسالمي، النهضة وعصر الذهبية

 يف  اإلسالمي املايل النظام بتطبيق املطالبة واألجنبية الغربية الدعوات تتواىل أن أذاً عجب وال

 سوق يف اإلبداعي اجلانب بإبراز عناييت كانت هنا ومن.الرأمسالية عن كبديل وإحالله أسواقها

 بسموم امللوثة الغربية بالنظم والتأثر العاملي االنفتاح رغم منوه يف السر وبيان املالية املعامالت

 ينفصل ال نظام ألنه إال ذاك وما اإلسالمي، املايل النظام بأسس اإلخالل على تقو مل اليت الرأمسالية

 أن البد أنه إال– واملتغريات الثوابت اعتبار ومع -ككل باإلسالم يرتبط فهو اإلسالم عقيدة عن

 يتصور ال ؛إذ الشرعية األحكام عن ينفك ال تعبدي،وهلذا طابع اإلسالم يف املايل للنظام يكون

  . شرعية ضوابط بال املسلمون ظله يف يعمل مايل نظام

 لغاية وسيلة اهلدف هذا من يتخذ ؛وإمنا فقط مادي نفع إىل دف ال الماإلس يف املالية فاملعامالت

 اهللا بأن وإمياناً األرض، يف اإلنسان خلالفة حتقيقاً اإلنسانية للحياة ويئتها األرض إعمار هي أخرى

 الوضعية املالية املعامالت بني النظرة هذه يف االختالف إن. اخلالفة هذه عن اإلنسان سيسأل

 النظام بقاء يف أسهم آخر أمر ومثة١ .اإلسالم إسهامات أبرز من يعترب اإلسالمية التواملعام

 الفقهاء عناية وهو ؛أال )األنا (مفهوم على القائمة الفاسدة الرأمسالية التيارات ضد شاخماً اإلسالمي

 لنصوص بتحكيمهم وذلك اإلسالمي، املايل النظام يف الشاملة اجلودة بتحقيق اإلسالم وعلماء

 املوضوع أمهية وتتجلى. والعادات األعراف من استجد فيما ديهما واالسترشاد والسنة الكتاب

 يسهل الذي األمر اإلسالمية؛ املالية للتداوالت املتميز األداء مؤشرات على الضوء يسلط كونه يف

 وفقاً املايل نظامه تصحيح أراد أو التميز رام من لكل مقارنة كمرجعية اإلسالمي املايل النظام اذاخت

  .اإلسالمية للمفاهيم

 ثالثة حول تدور البحث هذا يف الكتابة تكون أن اجتهدت فقد البحث من املقصود يتضح وكي

 النظام يف اجلودة معايري إلبراز حاجتنا مدى: األول: مطالب ثالثة وفيه متهيدي األول: مباحث

 أسس: الثالث املطلب.ومفاهيمها الشاملة اجلودة ماهية: الثاين ،املطلب.وتفعليها اإلسالمي املايل

                                                             
 ).بتصرف(٢٢٠الربيع،ص يزاوف خليل اإلسالمية،لعماد احلضارة يف الوسيط :ينظر-  ١
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 : الثاين املبحث. اإلسالم يف الشاملة اجلودة معايري عليه ترتكز الذي املبدأ تبني اليت املايل النظام

 امللكية إقرار: األول املطلب:مطلبان وفيه اإلسالم، يف املالية املعامالت نظام يف الشاملة اجلودة

 املايل النظام يف اجلودة معايري: الثاين املطلب. اجلودة معايري حيادية يف وأثره اإلسالم يف الفردية

  .                                                                                     اإلسالمي

 دالئل  يف: مطلباً تضمن وقد.واملشتري البائع حقوق حفظ يف اجلودة معايري أثر: الثالث املبحث

  .اإلسالمية املالية املعامالت نظام جودة

  .                                                     والتوصيات النتائج على واشتملت اخلامتة
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  اإلسالمي املايل النظام يف اجلودة مبعايري التعريف: التمهيدي األول املبحث

  :مطالب ثالثة وفيه

  .وتفعليها اإلسالمي املايل النظام يف اجلودة معايري إلبراز حاجتنا مدى: األول املطلب

 الغربية الدول بعض  اقتصاد وايار ب،الغر ا مير اليت االقتصادية األزمة: اآلن ظاهر هو مما

 السبب أن احملللني بعض ويعتقد ،"اليورو منطقة "إلنقاذ دولية جلنة تشكيل استدعى الذي ؛األمر

 الدول تلك سياسة أزمة ويف جهة، من الرأمسايل للنظام االقتصادية الطبيعة يف اخللل هو ذلك يف

. قرنني منذ الرأمسايل النظام لنشاط مالزمة ةاالقتصادي األزمات بأن ذلك ويفسر.أخرى جهة من

 أو جتاهلها أحد يستطيع ال بأزمات متر الغربية واحلضارة الغريب الفكر أن اآلخر البعض ويرى

 بكثري مرتبط األورويب االقتصاد ألن العامل على ؛بل وأهله النظام على ستكون وتأثرياا إنكارها،

  .١قبل ذي من أكثر مترابطاً أصبح ،والعامل فيهم أزماته تؤثر وأن البد وبالتايل األخرى، الدول من

 من الغربيني االقتصاد علماء من ظهر " بل االقتصادي؛ اإلصالح إىل احلاجة ظهرت هنا ومن

 الركود حاالت كل الربوية الفائدة تلك ومحل البنوك، ا تتعامل اليت الربوية ائدةالف بشدة هاجم

 الفائدة تلك جبعل وطالب دورية، مستمرة بصفة الرأمسايل النظام تصيب اليت والتضخم والكساد

 اإلسالم به قال ما وهذا السلبيات، هذه كل الرأمسايل االقتصاد يتجنب حىت) إلغاءها أي (صفراً

  .ورسوله اهللا من حبرب به املتعامل وتوعد الربا، حرم حني قرناً عشر مخسة منذ

 البنوك بعض أخذت قد إنه بل الربوية؛ الفائدة بإلغاء املطالبة أو اهلجوم جمرد على األمر يقتصر ومل

 أموال جذب على اإلسالمية البنوك ملنافسة حماولة يف اإلسالمية الصيغ تطبيق يف الكربى الغربية

  . خارجه أو اإلسالمي العامل داخل سواء ودعني؛امل

 توجد حيث ؛"برمنجهام "أو" لندن "يف سواء اإلسالمية؛ البنوك عاصمة بريطانيا أصبحت وقد

 الربيطانية املدن يف إسالمية لبنوك فرعاً عشر اثين لفتح خطط وهناك كبرية، إسالمية جالية

 لقياس ،"اإلسالمي جونز داو "مؤشر بإنشاء دنلن بورصة املقبلني،وقامت العامني خالل املختلفة

                                                             
١

 .م٢٠١١ سبتمر٣٠ الموافق/ ھـ١٤٣٢ القعدة ذو ٢ بتاریخ الصادر العدد ٤ ص  المدینة جریدة ملحق الرسالة: ینظر- 
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 على اإلقبال زيادة إىل يشري ما وهو ،"الصكوك "اإلسالمية املالية األوراق على التعامالت حجم

  . أوروبا يف اإلسالمية للشريعة وفقاً املايل التعامل

 حيث مريكية؛األ املتحدة الواليات يف للمسلمني متزايداً مطلباً اإلسالمية البنوك أصبحت كما

 القطاع يشهده الذي املتسارع النمو إىل األمريكي اخلزانة وزير وأشار. إسالميان بنكان يوجد

 إزاء األوروبية الدول تبديه الذي السريع بالتجاوب اهتمامه عن معرباً أمريكا، يف اإلسالمي املايل

 املالية للمؤسسات سبةاملنا العمل بيئة توفري خالل من اإلسالمية، املالية الصناعة متطلبات

 اإلسالمية البنوك انتشار وترية بتسريع ووعد األوروبية، والتشريعات القوانني إطار يف اإلسالمية

  . أمامها املعوقات مجيع إزالة طريق عن املتحدة الواليات يف

 يف وبدأت الوقف نظام اإلسالم من أخذت الغربية الدول أن اإلسالميني املختصني بعض ذكر وقد

 أفضل هو الوقف نظام بأن األمريكية املؤسسات من اعترافاً هناك إن حىت رائعاً؛ تطبيقاً بيقهتط

 وذكر. األوقاف ريع من عليها ينفَق وإجنلترا أمريكا يف جامعات وهناك واملساكني، للفقراء نظام

 أمريكا يف بنك أكرب وأن اإلسالمية، للمصارف املستقبل أن جيداً تعلم األوروبية الدول أن أيضاً

  . البحرين يف إسالمياً مصرفاً أنشأ" بنك سييت"

 األمريكية هارفارد جامعة من االقتصاديني األكادمييني من فريق وصف نورد أن هنا يكفي و

 املعامالت  نظام جودة لتأكيد ١"املعاصرة احلضارة يف للمسلمني إسهام أهم بأا اإلسالمية للبنوك

 ينعي االقتصاد خرباء أحد جند املسلمني غري من املنصفة الشهادات هذه ومع .اإلسالم يف املالية

 ثالث قبل وخمارج حلوالً يقدموا مل حني له واملشجعني اإلسالمي االقتصاد عن املدافعني على

 الدول بينها ومن- أمجع العامل يف رتوأث أمريكا يف العقاري الرهن أزمة عصفت حينما سنوات

 ببعض اإلسالمي االقتصاد ومشجعو حمامو خيرج أن نتوقع كنا كمتابعني حنن: وقال – اإلسالمية

 ومقترحات،كما حلوالً يقدم ومل نظريات جمرد كان اإلسالمي االقتصاد أن إال واملخارج؛ احللول

 والقوانني األنظمة إن: أيضاً وقال. دينية منهجية وفق به الوثوق ميكن اقتصاداً للعامل يقدم مل

 من ومافيه الكالم وهذا.ه-ا.٢نفسها تسويق من تتمكن ومل وهشة ضعيفة واإلسالمية العربية

 إقرار من إيراده سبق ملا به مسلم غري اإلسالمي االقتصاد شأن من التقليل يف ومبالغة  مغاالطات

 الذي اخللط  على التنبيه هنا جيدر و. اإلسالمي االقتصاد جبودة الغربيني االقتصاديني من جلمع

                                                             
١

 ").اإلسالمیة الشبكة "موقع عمر، الحلیم عبد محمد.د (:ینظر- 

٢
 السابق المرجع المدینة جریدة ملحق الرسالة: ینظر- 



 - ٥٩٧ - 

 املايل النظام"،و"اإلسالمية ،والبنوك"اإلسالمي االقتصاد "بني مييزون ال حني البعض فيه يقع

 قتصاديةاال الظواهر بدراسة يعتين الذي للعلم حادث اصطالح فهو األول فأما". اإلسالمي

 االقتصاد علم وبني بينه والتفريق" اإلسالمي قيد "إضافة يف املختصني بني خالف وحتليلها،على

 يف اإلسالمية بالضوابط االلتزام على حترص اليت املصرفيات لبعض اصطالح فهو الثاين وأما.العام

 يف ا املعمول والقوانني اتاإلجراء يبني الذي العام املايل النظام فهو الثالث وأما املالية التداوالت

 الفقهية، واالجتهادات الشرعية بالنصوص اجلملة يف حمكوم وهو اإلسالمية، التدوال سوق

 ال فإنه وعليه.واملتغريات الثوابت اعتبار مع بقوانينه وااللتزام تفعيله؛ على متوقفة منه واإلفادة

 ميكن ال ؛إذ البشر إخالل من يكون اًإذ  فيه القصور ألن فاعليته جهة المن فيه الطعن ألحد حيق

 للمتغريات؛ألنه ومواكبته صالحيته جهة من فيه الطعن وال القانون، إىل القصور نسبة يتصور أن

 اجتهدات مثرة فلكوا اإلسالمية البنوك ومكان،وأما زمان لكل الصاحلة الربانية الشريعة من جزء

 باالقتصاد يتعلق فيما وأما.بناًء كان إن يهإل حباجة تكون قد بل للنقد؛ قابلة فتكون بشرية

 مواده من كثرياً ألن عام؛ بوجه ذمه ينبغى ال فإنه اإلطالق؛ هذا يصحح من عند اإلسالمي

 وفقاً وتقنينها حدها أو العامة االقتصادية النظم توصيف وتعذر. اإلسالمية الشريعة من مستقاة

 هذا أن يشهد الواقع ألن والفاعلية؛ اجلدوى دموع بالفشل عليه احلكم يعين ال اإلسالمي للتصور

 هلم اهللا يفتح ممن غريهم على يسهل أن ميكن البعض على تعذر وما آلخر، جيل من يتطور العلم

  .علماً لدنه من ويأتيهم

 للعامل يقدموا مل اإلسالمي االقتصاد عليه يطلق مبا املعنيني أن من املزعومة الدعوى تلك وألجل

 أن رأيت اإلسالمية، أنظمتهم تسويق من عجزهم دينية،أو منهجية وفق به الوثوق ميكن اقتصاداً

 تسويق يسهل حىت وحتقيقها؛ باجلودة املعين القائم للتوجه وفقاً املايل النظام إبراز إىل داعية احلاجة

 ةاجلود معايري بصياغة وذلك اإلسالمية، املنهجية على القائم النظام من املنبثقة املفاهيم تلك

 عنها نتج الذي األثر على الضوء تسليط خالل من فاعليتها وبيان املالية املعامالت يف الشاملة

  .اإلسالمية الشريعة قررا اليت املتابعني حقوق على احلفاظ يف فأسهم

  : ومفاهيمها الشاملة اجلودة ماهية:الثاين املطلب
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 ١العطاء وكثرة بالشيء التسامح على يدل أصل ،وهو) د و ج (االشتقاقي أصلها: اللغة يف اجلودة

 فالن أجاد : ويقال ، والفعل القول من باجليد أتى : ،وأجاد جيداً صار أي: جوده الشيء وجاد. 

   . ٢عمله وجاد وأجود عمله يف

 السابقة اآلية يف واجلياد) . ٣١: ص( O V  W  X  Y  Z  [  N : الترتيل حمكم يف وجاء

  . ٣اجلمال يف والرائعة العطاء، ،وكثرية االنقياد يف والسريعة اجلري، يف اجليدة: مبعىن

 العطاءو اجليد األداء تتضمن أا يتضح اللغوية الناحية من اجلودة ملعاين السابق العرض خالل ومن

  اهتمام حمل اجلودة تصبح أن عجب ال وهلذا ؛ واجلمال بالروعة يتصف الذي املستمر الواسع

 التحسني إىل تدفع تنظيمية وثقافة فلسفة فاجلودة. والعملية التعليمية القطاعات مجيع يف العلماء

 أحد تعد لشاملةا اجلودة فإن املعنية للدراسات ووفقاً. متميزة خدمات لتقدمي املستمر واالهتمام

 وضعت ولذا والعلمية؛ العملية ااالت من كثري تقدم يف أسهمت اليت احلديثة التخطيط أساليب

 ااالت مجيع يف وتطبيقه اجلودة مبفهوم األخذ استمرارية إىل دف معايري باجلودة املعنية اهليئات

  .لألمم  احلضاري اجلانب خدمة يف يسهم مبا

 من عنها نتج وما الثالثة األلفية مطلع فمع املعاصرة، االقتصاديات يف تيجيةإسترا أمهية وللجودة

 العاملية الشركات ،وهيمنة واالستثمار التجارة ومشولية العوملة،: مثل -جديدة عاملية حتديات

 واتفاقية اآليزو، الدولية املواصفات وتطبيق والسياسية، االقتصادية التكتالت وظهور الكربى،

 الفعال العلمي األسلوب انتهاج واخلاصة احلكومية املنظمات على تفرض بدأت - عامليةال التجارة

 مستويات أحسن حتقيق يف اإلنسانية الطاقات واستثمار املتسارعة التحديات هذه مواجهة يف

 من جمموعة عن عبارة: "بأا اجلودة وتعرف. لعمالئها تقدمها اليت واخلدمات املنتجات يف اجلودة

  ".املستهلكني حاجات تلبية إىل تؤدي اليت اخلدمة أو للمنتج املميزة واخلصائص الصفات

                                                             

١
  .)٤٩٣ : ١ج ، ١٩٩١ ، فارس ابن(- 

 

٢
 .)٢٥٥ ، ٢٥٤ : ٢ج ، ٢٠٠٣ ، منظور ابن(- 

٣
 ) .١٦٢ ، ١٦١ : ٨ج ، ٢٠٠٢ ، القرطيب(- 
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 واألفكار املشتركة اجلوانب من عدد على الشاملة اجلودة تعريفات معظم اتفقت وقد هذا"

  :التايل النحو على ؛وهي املتشاة

  . املستهلك رغبات حتقيق تتطلب اجلودة أن-١

  . والعمليات واألفراد، ، واخلدمات ، السلع على تطبيقها ميكن اجلودة أن -٢

  .السبل وأفضل كلفة، بأقل اإلجناز-٣

  . املنتج جودة عن مسؤول فرد كل ألن املشاركة؛ بأسلوب ،والعمل بالعميل االهتمام-٤

 مث ،ومن األخطاء يف الوقوع عن االبتعاد يتم حبيث البداية؛ منذ صحيحة بصورة العمل أداء-٥

  ١".املستمر التطوير على والتركيز تفاديها،

 الفكر ألن به؛ مسلم غري قول احلديثة التخطيط  أساليب أحد  الشاملة اجلودة بأن والقول

 من العديد الكرمي القرآن حوى الغريب؛حيث الفكر قبل ملةالشا اجلودة عرف قد اإلسالمي

 واحلرص واملتقن، اجليد العمل على  الرسول حثنا ،كما العمل يف اإلتقان إىل تشري اليت اآليات

  .اةاحلي شؤون خمتلف يف اإلتقان وعدم اخللل إىل يؤدي عما والبعد املعاملة، يف الشديد

 وحماولة خاص، بشكل للجودة اإلسالمي الفكر منظور إىل اإلشارة املطلب هذا يف جداً املهم ومن

 تعين اإلسالمي الفكر يف فاجلودة احلنيف، اإلسالمي الدين هي منابعها أن على والتأكيد تأصيلها،

 تبارك اهللا يرضي بشكل املقدمة اخلدمة أو املنتج يف املطلوبة السمات ،وحتقيق شيء كل يف اإلتقان

 بنفسه نفسه على بالعمل املكلف رقابة تعين اليت الذاتية بالرقابة املسلم استشعار خالل من وتعاىل

 ما تقدمي مع املستفيد كسب أجل من العمل؛ صاحب إرضاء مث ومن وجل، عز املوىل اهللا من خوفاً

  .إليه يتطلع

                                                             
 عبد حلليمة الطبع حتت هدكتورا رسالة(الشاملة للجودة دمينج منوذج على قائمة مقترحة تدريسية استراتيجية أثر:ينظر-  ١

 .٧٤ص.)القادر
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 اإلنساين اخللقي اجلانب إىل املنتج أو للخدمة املادي اجلانب يتعدى اإلسالم يف اإلتقان أو واجلودة

  . والرمحة الرفق ومعه العمل وجييد املسلم يتقن حبيث ؛

 خالل من األداء وحسن اجلودة  استشعار إىل تنبه الكرمي القرآن يف اآليات من الكثري وردت وقد

  M Û  Ü  Ý     Þ  ß          àá  â  ã  ä :تعاىل قوله: اآليات تلك ؛ومن الكون تأمل

å  L )٨٨: النمل( .  

 أحد تكون أن قبل شرعياً مطلباً اجلودة تكون وبذلك اإلتقان، دين هو اإلسالمي فالدين

  .واملعاصرة احلديثة  التوجهات

] الشاملة اجلودة [مبصطلح العالقة ذات واملفاهيم الدالالت أهم نذكر أن هنا املناسب من ولعله

   :اإلسالمي الدين يف

 على به يقوم قول وكل عمل كل يف املسلم الفرد من يتطلب فيما ويندرج:إلحسانا مفهوم-١

  ).١٩٥: البقرة( M z{  |    }  ~    �L :تعاىل لقوله مصداقاً وجه أحسن

 ضده إىل والعودة عليه، والقضاء الفساد إزالة ويعين اإلفساد؛ نقيض وهو: اإلصالح مفهوم-٢

 اإلميان أن الطبيعي من كان باهللا؛ولذلك احلقيقي اإلميان مثرة هو الصاحل والعمل. اإلصالح وهو

 الكرمي،يقول القرآن يف باإلميان مقترناً الصاحل العمل ورد ما ،فكثرياً الصاحل للعمل صاحبه يدفع

    O Ñ  Ò :تعاىل ،ويقول)٤٨: األنعام( O [  \  ]    ^   _  `  a    b  cN :وتعاىل تبارك

Ó  Ô    Õ    N )ما كلها أموره يف اإلصالح إال يريد ال احلق واملسلم).١٧٠: األعراف 

 داخل] الشاملة اجلودة [مصطلح تقوي اليت الدالالت أحد يعد بدوره واإلصالح... استطاع

  .املسلم اتمع

 حيب وجل عز فاملوىل فيه؛ قصور وبدون حمكم وجه على بالعمل اإلتيان وهو: اإلتقان مفهوم -٣

  .١)يتِقنه أَنْ عمالً أَحدكُم عِملَ ِإذَا يِحب اللَّه ِإنَّ: (العمل،قال إتقان

                                                             
 .الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين صححه واحلديث].٤٣٢٣[برقم مسنده يف يعلى أبو رواه-  ١
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 بل منه؛ املطلوب العمل ءأدا مبجرد يرضى ال املسلم إن حيث:العمل يف اإلخالص مفهوم-٤

 اإلنسان يقرب العمل يف واإلخالص. تعاىل اهللا لوجه وخالصاً صاحلاً العمل هذا يكون أن حيرص

: البينة( O h  i  j  k  l  m   n  o  pN :تعاىل ،قال العالية املكانة إىل ويرفعه ربه، إىل

 ، ورسوِلِه اللَِّه ِإلَى ِهجرته كَانت فَمن ، نوى ما ِلامِرٍئ وِإنما ، ِبالنيِة الْأَعمالُ ِإنما  :( ،وقال)٥

هتروِلِه اللَِّه ِإلَى فَِهجسربعداً يضيف ؛مما العمل يصوبو اإلرادة، يقوي العمل فإخالص ١).و 

 ملرضاة اقتراباً وأكثر صواباً، أكثر جودة وجيعلها اإلسالم، يف] الشاملة اجلودة [ملصطلح جديداً

  .اهللا

 فيما األوقات مجيع قضاء ينبغي وبالتايل عليه، حمسوبة كلها املسلم حياة إن: الوقت مفهوم-٥

   O +  ,   -  .  /   0 :وتعاىل تبارك ال،ق اآلخرة يف فضله مرجواً ويكون الدنيا يف يفيد

1    2N )ولُ لَا:( والسالم الصالة عليه وقال ،) ٢: امللكزا تمٍد قَدبع موِة يامى الِْقيتأَلَ حسي 

نِرِه عما عِفيم اهأَفْن ، نعِعلِْمِه و لَ ِفيمفَع ، نعاِلِه وم ِمن نأَي هبساكْت وِفيم فَقَهأَن ، نعِمِه وِجس 

ِفيم لَاهمث ومن الشاملة، اجلودة جناح روافد أهم من استغالله وحسن الوقت إدارة تعد لذلك ٢)أَب 

  .مهماً مطلباً يظل احلياة يف اإلسالمي املفهوم هذا تفعيل فإن

 ميحق شر كل خري،ومنع كل على التعاون منه مطلوب املسلم الفرد: التعاون مفهوم-٦

  O ¿  À  Á  ÂÃ  Ä  Å   Æ  Ç     ÈÉ  Ê  ËÌ  Í     Î  Ï :تعاىل يقول احلسنات،

ÐN )تعاىل ،ويقول)٢: املائدة: O A  B  C  D  E  FG   H  I  J  K  L  

M         N  O  P   Q   R  S  T  N) الرسول عن ،وجاء)١٠٣: عمران آل 

ثَلُ :(قولهم ِمِننيؤِفي الْم ِهمادوت ِمِهماحرتو اطُِفِهمعتثَلُ وِد مسكَى ِإذَا الْجتاش هِمن وضى عاعدت 

لَه اِئرِد سسالْج ِرِبالسى همالْحلألفراد النافعة األعمال من كثري تنجز أن ميكن وبالتعاون ٣).و 

                                                             
 .للبخاري واللفظ]. ٣٥٣٧[برقم ،ومسلم]٦٢٢٥[برقم البخاري رواه:عليه متفق-  ١

 .الصحيحة األحاديث سلسلة يف األلباين صححه و".صحيح حسن حديث هذا :"وقال] ٢٣٥٥[برقم الترمذي رواه-  ٢

 ].٢٥٨٦[برقم مسلم رواه-  ٣
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 مفهوم شيوع فإن مث وفاعلية،ومن جودة أكثر األداء جيعل الذي سواء،فهو حد على واتمع

  .الشاملة اجلودة حتقيق دعائم من مهمة دعامة ميثل اإلسالمي التعاون

 وأقواله أعماله مجيع عن الكاملة باملسؤولية شعور لديه املسلم:املسؤوليةب الشعور-٧

 O É  Ê  ËÌ  Í  Î  Ï   Ð  ÑN :وتعاىل تبارك يقول ذلك وجوارحه،ويف

 O O  P  Q  R   S  T    U   V  W    XN :أيضاً سبحانه ،ويقول)٣٦: اإلسراء(

 ضيعت ِإذَا:(  ويقول). ٣٦: القيامة( Oj   k l  m    n N :ويقول ،)٢٨٤: البقرة(

 أَهِلِه غَيِر ِإلَى الْأَمر أُسِند ِإذَا: قَالَ ؟ اللَِّه رسولَ يا ِإضاعتها كَيف :قَالَ. الساعةَ فَانتِظر الْأَمانةُ

ِظرتةَ فَاناعجناح دعائم أكرب من ذلك يكون املسلم نفس من املفهوم هذا يتمكن وحينما. ١)الس 

 ٢.الشامل مبعناها اجلودة

 أشد يف حىت عطائه يف مستمراً جاداً يكون أن منه مطلوب املسلم الفرد: االستمرارية مفهوم-٨

 إمتام يترك من على املشرع عاب هنا ،ومن العامة املصاحل تتعطل ال كي واألحوال؛ الظروف

: النحل( O s  t  u     v   w  x  y  z  {  N :سبحانه قال ؛حيث النافع العمل

 الساعةُ قَامت ِإنْ:(  قوله العطاء يف االستمرارية أمهية تصور اليت املعاين أبلغ من ولعل) .٩٢

 كلمات حتملها اليت املعاين إن ،٣)لْفَلْيفْع يغِرسها حتى يقُوم لَا أَنْ استطَاع فَِإنْ فَِسيلَةٌ أَحِدكُم وِبيِد

 الشاملة اجلودة دميومة دعائم أهم من تعد اإلعمار على واحلث والتفاؤل االستمرارية من احلديث

  .اإلسالمي التصور يف

                                                             
 ].٦١٣١[برقم البخاري رواه-  ١

 عن نقالً) يسري بتصرف (١٩٣-١٨٣ص نيوآخر البيالوي حلسن االعتماد ومعايري التميز مؤشرات بني التعليم يف الشاملة اجلودة-  ٢

 .٧٩-٧٥ص.الشاملة للجودة دمينج منوذج على قائمة مقترحة تدريسية جيةتيإسترا أثر كتاب

 ].١٢٥٦٩[برقم مسنده يف أمحد اإلمام رواه-  ٣
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 تلك سيما ال ببعض؛ بعضهم األفراد عالقات بتنظيم املعنية األحكام يف أكثر تتجلى املفاهيم وهذه

 املفاهيم أهم بني مقارنة هنا سأورد أكثر الصورة اجلملة،ولتتضح يف النفعي التبادل ذات العالقات

  :اإلسالمي النظام يف- أراه ملا وفقاً- الشاملة اجلودة ومفاهيم الوضعي الفكر يف

 الوضعي النظام منظري عند اجلودة مفاهيم

 :املعاصر

 يف فأسهمت املشرع إليها دعا اليت املبادئ

 : اإلسالمي املايل النظام يف اجلودة مفاهيم تعزيز

 رغبات حتقيق تتطلب اجلودة أن-"١

  .املستهلك

 

 يف والرضى القناعة املشرع اشترط-١

  <  =  > O:سبحانه فقال املعامالت

?  @  A  B   C  D  E  F  

G N ذات كلمة والتراضي ،)٢٩: النساء 

 املعين الرئيس عيارامل وهي متعددة، دالالت

 سوياً شخصاً جتد لن ألنك  اجلودة؛ بتحقق

. خلل به أو ناقص أو رديء بشيء يرضى

 وبلوغ املستهلك رغبة حتقق يعين فالرضى

 القناعة أيضاً ويعين. املطلوب الشيء من مراده

 برضى هنا املشرع عين وقد هذا.باملنتج التامة

 من هذا ويتبني واملستهلك، البائع من كلٍّ

 كان وإن املستهلك رضى ؛ألن O G N :قوله

 سلعته بيع على يكره قد أحياناً فالبائع مطلوباً

 هذا املشرع فراعى مقابل، بغري منه تغتصب أو

 اشتراط ،فكان الطرفني رضى واشترط اجلانب

 رغبات على األمر قصر من أبلغ رضامها

 . املستهلكني

 معىن هلا السابقة اآلية يف املذكورة التجارة ، السلع على تطبيقها ميكن اجلودة أن -٢
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 سلع من - النفعي التبادل صور جلميع شامل .والعمليات واألفراد، ، خلدماتوا

 حيكمها أن على -وعمليات وأفراد وخدمات

 وفقاً اجلودة به تتحقق الذي التراضي قانون

 .اإلسالمي للتصور

  .السبل وأفضل كلفة، بأقل اإلجناز-٣

 

 يف اجلانب هذا بتحقيق عين قد املشرع فنجد

 قوله: ذلك أمثلة ومن االقتصادي؛ النظام

:)بِب الذَّهةُ ِبِمثٍْل ِمثْلًا ِبالذَّهالِْفضِة ،وِبالِْفض 

 ِبالْبر والْبر ِبِمثٍْل ِمثْلًا ِبالتمِر والتمر ِبِمثٍْل ِمثْلًا

 والشِعري ِبِمثٍْل ِمثْلًا ِبالِْملِْح والِْملْح ِبِمثٍْل اِمثْلً

 فَقَد ازداد أَو زاد فَمن ِبِمثٍْل ِمثْلًا ِبالشِعِري

 أن الرسول اطاشتر يبينه فاإلجناز١).أَربى

 أي- بيد يداً الربوية األصناف يف البيع يكون

 اليت السبل أفضل من ألنه ؛-واحد جملس يف

 الشحناء، إىل املفضي التفاضل  باب معها يغلق

 الذي الرئيس املعيار ألن مبثل؛ مثالً يكون وأن

 يتحقق لن اجلودة على للداللة املشرع اشترطه

 يف ذلك شرط التماثل،وإمنا عدم إذا فيما

 الس يف البيوع تلك إجناز عدم ؛ألن اإلسالم

 ؛فقد الطرفني أحد إضرار إىل يفضي الواحد

 النقصان، أو بالزيادة إما السلعة قيمة تتغري

 نفس يف هلا املقابل يتحصل مل إذا فيما وذلك

 . الس

                                                             
 ].٢٠٦٢[رقم حديث ريالبخا صحيح: ينظر آخر بلفظ البخاري اهرو صحيح واحلديث.] ١٢٤٠[برقم الترمذي رواه-  ١
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 ببأسلو والعمل بالعميل، االهتمام-٤

 جودة عن مسؤول فرد كل ألن املشاركة؛

  .املنتج

 

 إىل ألمته النيب إرشاد يبينه بالعميل فاالهتمام

 اللَّه رِحم) : قال حيث التعامل يف السماحة

 سمحا شترىا ِإذَا سمحا باع ِإذَا سمحا عبدا

 املشاركة بأسلوب العمل أما. ١)اقْتضى ِإذَا

 O :تعاىل بقوله العموم وجه على له فيستدل

¿  À  Á  Â N )ويستدل ،)٢: املائدة 

 اللَّه ِإنَّ:( بقوله اخلصوص وجه على له

 أَحدهما يخن لَم ما الشِريكَيِن ثَاِلثُ أَنا: يقُولُ

هاِحبفَِإذَا ص، هانخ تجرخ ا ِمنِنِهمي٢)ب .

 ألن العمل؛ يف الشراكة استحباب فيه فاحلديث

 إذا ما ،خبالف فيها تعاىل اهللا من منصبة الربكة

 الشريكني من واحد كل ألن منفرداً؛ كان

 العبد عون يف اهللا وأن صاحبه، غبطة يف يسعى

 ٣.املسلم أخيه عون يف العبد مادام

 البداية منذ صحيحة بصورة العمل أداء-٥

 األخطاء يف الوقوع عن االبتعاد يتم ؛حبيث

 التطوير على والتركيز تفاديها، مث ومن

  ٤".املستمر

  ±  ° O  :تعاىل قوله من املبدأ هذا ويتجلى

²  ³  ´   µ  ¶ N) ١٠٥: التوبة.( 

                                                             
 ].٢٢٠٣[برقم سننه يف ماجه ابن رواه-  ١

 ].٣٣٨٣[برقم سننه يف اودد أبو رواه-  ٢

 .٦/٢٥٥داود، أيب سنن شرح املعبود عون :رينظ-  ٣

 عبد حلليمة الطبع حتت هدكتورا رسالة(الشاملة للجودة دمينج منوذج على قائمة مقترحة تدريسية جيةتياسترا أثر:ينظر-  ٤

 ).٧٤ص.القادر
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 يف الشاملة اجلودة معايري عليه ترتكز الذي بدأامل تبني اليت املايل النظام أسس:الثالث املطلب

  :اإلسالم

 هناك  تكون أن البد وهلذا ؛  -سبق كما-اإلسالم عقيدة عن ينفصل ال املايل النظام أن-"١

 النشاط كان األصل،وإذا يف ذاتية رقابة -أغلبها يف- املالية التداوالت أنشطة على رقابة

 اإلنساين النشاط فإن وضعية؛ قوانني -كله إلنساينا النشاط شأن- حتكمه الوضعي االقتصادي

 رقابة إىل ،باإلضافة الشرعية القوانني حتكمه -املالية التداوالت أنشطة بينه ومن -اإلسالمي

 رقابة من يفلت أنه املسلم رأى إذا وهناك اآلخرة، يف واحلساب باهللا االتصال على القائمة الضمري

 وينتفي السوي، للسلوك ضمان أكرب هذا ويف اهللا، رقابة من يفلت أن يستطيع لن ؛فإنه السلطة

 السلوك مساوئ من وغريمها واإلمهال التسيب ظواهر اإلسالمية املالية التداوالت أنشطة من

  .اإلنساين

 التعرف مبلكة اإلنسان اهللا أمد اإلسالمي،وقد املايل النظام يف النشاط جوهر هو اإلنسان أن-٢

 االستخالف مفهوم بني ربط هو واالستخالف اإلنسان بني والربط منها، يستفيد كي األشياء على

  .نفسه اإلنسان ؛إمنا بذاا العمارة ليس اهلدف كان وإن االستكشاف على القائم العمارة ومبدأ

 حاجات إلشباع كافية املالية املوارد إن ؛أي شاملة نظرة احلياتية املوارد إىل اإلسالم ينظر-٣

  ).١٠: فصلت( M ¦  §  ¨  ©  ª  L :تعاىل ل،قا ككل اإلنسان

 باهلدف ويربطها الشامل، اإلطار يف التنمية مفهوم على يرتكز اإلسالم يف املايل النظام أن  -٥

 هو العمل ،ويعترب االستخالف لرسالة  حتقيق هي وإمنا حبتة؛ مادية أو ناقصة ليست ،فهي األمسى

 :تعاىل ،قال لإلنتاج األساسية الدعامة وهو اإلسالم، أباحها اليت الكسب طرق يف الفعال العنصر

M 8  9  :  ;  <  =      >  ?  @  A  L )يشبع أن واألصل).١٠: اجلمعة 
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 إن الدولة؛بل مسؤولية من تكون العوز محاية أن ،كما سعيه ونتاج عمله من حاجاته اإلنسان

  ١".اجلماعية املسؤولية ملهوحت اتمع تضامن من انطالقاً كفاية فرض تعترب األعمال بعض

 وضرورة التوزيع عدالة حيث من االجتماعي؛ التكافل مبدأ على قائم اإلسالم يف املايل النظام-٦

 ومن ، لَه ظَهر لَا من علَى ِبِه فَلْيعد ظَهٍر فَضلُ معه كَانَ من) :قوله من املبدأ هذا اإلنفاق،ويتبني

: احلديث راوي اخلدري سعيد أبو يقول. ٢.. )لَه زاد لَا من علَى ِبِه فَلْيعد زاٍد ِمن فَضلٌ لَه كَانَ

 أي. فضل يف ألحدنا حق ال أنه رأينا ؛حىت لزادوا الظهر غري املال من أصنافاً  اهللا رسول فذكر

 بني االجتماعي التكافل لتحقيق حاجتهم؛ عن يزيد مبا التصدق عليهم يتحتم أنه الصحابة ظن حىت

 من أكثر يف اإلسالم يف االجتماعية احلقوق مع تلتقي إذاً الفردية فاحلقوق. اإلسالمي الدين أتباع

 مثة تكون ،ولن طبقية أو فقر هناك يكون لن األمثل لوجها على به وأخذ هذا اعترب ومىت وجه،

  M h        i    j   k  l  m :تعاىل اهللا ملراد وفقاً املايل التداول دائرة تتسع ؛حيث اقتصادية مشاكل

n   L )تمع أفراد بني املال تدويل مبدأ يتعارض وال هذا).٧: احلشرمابينه مع اإلسالمي ا 

 قال حيث الواحد اتمع أفراد بني معيشي تفاوت وجود من للحياة طبيعية كسنة وذكره اإلسالم

  ¿   ¾  ½  ¼  «  M ̄  °  ±  ²  ³  ´   µ¶  ¸  ¹  º:تعاىل

ÀÁ  L )ومتنوعة كثرية صور اإلسالم يف االجتماعي وللتكافل).                  ٣٢: الزخرف 

  :أمهها ؛فمن

 زكا، : يقال ؛فإنه حجماً منا أو ، عدداً زاد شيء فكل والنماء، الزيادة : اللغة يف وهي:الزكاة-١

  . وطال منا إذا  الزرع زكا : فيقال

 أو لطائفة خمصوصة أموال يف شرعاً واجب قدر بإخراج تعاىل هللا التعبد فهي : الشرع يف وأما

 .خمصوصة جهة

                                                             
 .٢٢٢-٢٢٠ ص الوسيط-  ١

 ].٣٢٦٤[برقم مسلم رواه-  ٢
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 قال  واملساكني، الفقراء امإطع الذنوب بعض كفارة املشرع جعل حيث:والنذور الكفارات-٢

  ´  O £  ¤  ¥   ¦  §  ̈  ©  ª  «  ¬  ®¯   °  ±   ²  ³ :تعاىل

µ  ¶  ̧   ¹  º  »            N )على اإلنسان أوجبه ما كل: فهي النذور أما).٨٩: املائدة 

 ومل كرهه املشرع أن ورغم. األموال ،وبذل الطاعات بفعل والتقرب؛ الشكر سبيل على نفسه

 النذر عقد الذي– املشرع حلق تعظيماً وأدائه بإخراجه نفسه ألزم من على أوجب أنه إال تحبه؛يس

 .١)يعِصِه فَلَا  يعِصيه أَنْ نذَر ومن ، فَلْيِطعه اللَّه يِطيع أَنْ نذَر من): قال ،- ابتداء ألجله

 يف اهللا ألوامر خمالفة ارتكاب عن تكفرياً للفقراء يدفع أوحلم طعام من صدقة وهي :الفدية-٣

 .مناسكه من بشيء خيل ،أو احلج فريضة

  .  -  ,  +   *  (  )  '  &  %  $   #  "  O :تعاىل واهلبات،قال الصدقات-٤

/  0  1  2   3  4  5  6  7  8  9  :   ;  <  

=  >  N) ١٧٧: البقرة.( 

 ).  ٧: املاعون (O S  T  N :بقوله العارية مينعون الذين القرآن يف اهللا ذم وقد: العارية-٥

 أَو ، جاِريٍة صدقٍَة ِمن اِإلَّ : ثَلَاثٍَة ِمن ِإلَّا عملُه عنه انقَطَع الِْإنسانُ مات ِإذَا :( ،قال الوقف-٦

 .٢)لَه يدعو صاِلٍح ولٍَد أَو ، ِبِه ينتفَع ِعلٍْم

 O ª  «   ¬  ®  ¯  °  ±  ²   ³´  µ  ¶    ¸  N:تعاىل قال احلسنة، القروض-٧

 اهللا من واملثوبة األجر ابتغاء إال يرجى نفع ورائه من ليس الذي هو: احلسن والقرض).١٧: التغابن(

 .سبحانه

                                                             
 ].٦٢٣٢[برقم البخاري رواه-  ١

 ].٣٠٩٢[برقم مسلم رواه-  ٢
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  O Ç  È  ÉÊ :تعاىل قال التكسب، عن والعاجزين احملتاجني من األقارب على النفقة-٨

Ë   Ì  Í  Î  Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó    Ô  ÕÖ  ×  Ø  Ù  Ú  Û  Ü  Ý   Þ  N 

 ).٢١٥: البقرة(

 ،وتوثيق الناس بني للمحبة إجياد يه،وف وتكافله اتمع ترابط فيه املالية الواجبات من اجلانب فهذا

 ١.اتمعات يف اإلنسانية األعمال نشاطات تغطية على يساعد الطيبة،كما للعالقات

 أراد ما بنحو اإلسالمي اتمع أفراد بني املالية الثروة توزيع أيضاً االجتماعي بالتكافل ويتحقق

  O X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  `  a   b  c   d  e  f  g :قال حيث الباري

h             i    j   k  l  m  n N )تمع يف طبقية هناك تكون لن ومعه  ،)٧: احلشركما  اإلسالمي ا 

  .          يوعيةالش يف احلال هو كما اتمع أطياف أكثر بني للفقر شيوع ،وال الرأمسالية يف الشأن هو

:                مطلبان وفيه اإلسالم، يف املالية املعامالت نظام يف الشاملة اجلودة : الثاين املبحث

  :اجلودة معايري حيادية يف وأثره اإلسالم يف الفردية امللكية إقرار:األول املطلب

 املعامل من تعد اليت الفردية للملكية اإلسالم إقرار لك يتبني املال تدويل يف اإلسالم منهجية ومن

 وامللكية . املالية التداوالت يف الرئيس احملور هي بل غريه؛ عن فيه املايل النظام متيز اليت البارزة

 الناقصة امللكية أما معاً، واملنفعة الرقبة ملكية التامة امللكية وتتضمن. وناقصة تامة: نوعني على

 يقبل ما فكل املال؛ عن امللكية وختتلف. ٢وحدها لرقبةا ملكية أو وحدها املنفعة ملكية فتتضمن

 باصطالح ويراد املنفعة، شكل أو النقدي، الشكل أو العيين، الشكل أخذ سواء مال؛ فهو امللكية

  ٣.عتاداًم انتفاعاً به واالنتفاع حيازته ميكن ما: -الفقهاء أغلب نظر يف- املال

- النفع إىل تؤدي أن: ؛األول بأمرين حمكوم اإلقرار ذلك أن إال الفردية بامللكية يقر إذ واإلسالم

   . االجتماعية املصاحل فيها تراعى وأن ،-عاماً أو خاصاً أكان سواء

                                                             
 .١٧٣املرزوقي،ص اهللا ،لعبد اإلسالم يف اخلريية األعمال: ينظر-  ١

٢
 .٢٥٦ص المعامالت نظام لدراسة مدخل اإلسالمي الفقھ- 

٣
 .٥٢-٥١ص.العقد ونظریة الملكیة 
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 قالاإلسالم، يف مشروعيته وطرق التملك بضوابط حمكومة تكون الضرر؛بأن إىل تؤدي أال:الثاين

  M º  »     ¼  ½  ¾     ¿  Á  Â    Ã  Ä  ÅÇ  È  É   Ê  Ë :تعاىل

Í  Î  Ï  Ð  ÑÓ   Ô  Õ  Ö  ×  L )٧٧: القصص.(   

 كان  إذا إال وثروات أموال من الفرد ميتلكه فيما يتدخل ال اإلسالم أن فاعلم هذا لك تبني وإذا

 كبيع عيناً؛ حمرماً املبيع يكون ؛كأن اإلسالمي املايل النظام هاعلي قام اليت لألسس خمالفاً تكسبه

 من يكون أو. بيعه وجل عز اهللا حرم مما ،وحنوه والنجاسات واألصنام، ،واخلرتير، واخلمر امليتة،

  .الغرر بيع باب من يكون الربا،أو باب

 ورسولَه اللَّه إنَّ: ( كقوله هلا؛ حمرمة الشرعية النصوص جاءت فقد البيوع من األول النوع أما

مرح عيِر بمِة ، الْختيالْمِزيِر ، والِْخناِم ، ونالْأَصاهللا رسول إن :(وحديث) .و ىهن نِن عثَم 

 عن النيب زجر: (قال والسنور الكلب مثن عن ملاسئل أنه جابر عن وروي ١).الْكَلِْب

 وهذه. ٣) الدِم ثَمِن عن نهى اهللا رسول إن:(قال أنه جحيفة أيب عن روي وما ٢).ذلك

 الناس به يستنفع مما كان وإن فحرمه كالكل اجلزء املشرع جعل أشكاهلا،وقد جبميع حمرمة البيوع

 .والْأَصناِم ، والِْخنِزيِر ، والْميتِة ، الْخمِر بيع حرم ورسولَه اللَّه ِإنَّ :(قوله هذا على ،ويدل

 ، ودالْجلُ ِبها ويدهن ، السفُن ِبها يطْلَى فَِإنها ؟ الْميتِة شحوم أَرأَيت ، اللَِّه رسولَ يا : فَِقيلَ

ِبحصتسيا وِبه اسلَا : فَقَالَ . الن وه امرح . ولُ قَالَ ثُمساللَِّه ر دِعن لَ : ذَِلكقَات اللَّه ودهالْي ، 

  O :تعاىل قوله اخلمر يف جاء وقد ٤).ثَمنه فَأَكَلُوا باعوه ثُم ، جملُوه شحومها حرم لَما اللَّه ِإنَّ

´  µ  ¶   ¸¹  º  »  ¼         ½  ¾  ¿  N )كانت إن ،فاملنافع)٢١٩: البقرة 

 على مقدم املفاسد درء :"العلم أهل من املختصون قال هنا ،ومن معتربة فغري مفاسد تصحبها

 األحوال،فإن من حبال جتوز فال عنها يغين ما هناك كان فإن ا؛ التداوي عن أما".املنافع جلب

                                                             
 ].٢٩٣٨[برقم ،ومسلم]٤٩٥٦[برقم اريالبخ رواه عليه: متفق-  ١

 ].٢٩٤١[برقم مسلم رواه-  ٢

 ].٥٥١٩[برقم البخاري رواه-  ٣

 ].٢٠٩٣[برقم صحيحه يف البخاري رواه-  ٤
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 وال اهلبة سبيل على متنح أا يرى من فمنهم بيعها؛ حكم يف العلماء اختلف فقد الضرورة أباحتها

   .اهللا رسول ألمر امتثاالً باملال؛ عنها يعتاض أن جيوز

  :وصوره أنواعه جبميع الربا: احملرمة البيوع من الثاين والنوع

  ).٥: احلج( O ¼  ½  ¾   ¿  À  Á  N :تعاىل قوله ،ومنه١الزيادة:العرب لغة يف وهو

  ٢.مشروع عوض عن خالية العقد يف مشروطة زيادة كل هو:االصطالح ويف

 احتالوا باب قفل فكلما املترابني، حتايل بازدياد تزداد ألا تنحصر؛ ال تكاد ،وصوره أنواع رباوال

 دون العاقد يشترطها زيادة أي أن يعلم أن املكلف على هنا ،ومن آخر باب من الربا يف للدخول

 الضعفاء حاجة يستغل املرايب أن يف تكمن الربا حترمي وعلة. حمرمة فهي شرعي مربر هلا يكون أن

 وألجل ومدخرام؛ مكتسبام يسترتف مبا السداد وقت عليهم يشترطها اليت بالزيادة ويفاقمها

 يف وقال أفالطون اليوناين الفيلسوف أنكره فقد واحلكمة، العدل ذوي من العقالء استقبحه هذا

 أن يرون كانوا اجلاهلية يف العرب بعض حىت ؛"الربا يقرض أن لشخص حيل ال:"القانون كتابه

 إعادة قريش وأرادت الكعبة جدار دم عندما أنه روي فقد مشروع، غري الربا من املكتسب املال

 ال طيباً، إال كسبكم من بنياا يف تدخلوا ال قريش، معشر يا:"فقال خمزوم بن وهب أبو بنائه،قام

 استهجنوا البشر ءعقال كان وإذا".الناس من أحد مظلمة وال ربا، بيع وال ، بغي مهر فيها يدخل

 ودليل .السوية الفطرة تقره ال أمر ؛ألنه السماوية الشرائع مجيع يف الربا حيرم أن غرو ؛فال الربا

 إسرائيل بين عن تتحدث ،واآلية)١٦١: النساء (O ±  ²  ³  ´  µ  N :تعاىل قوله التحرمي هذا

 سفر يف جاء وقد .غريهم مع به يتعاملون ؛لكنهم بينهم فيما بالربا يتعاملون ال كانوا الذين

 وهذا] بالربا تقرض ال ألخيك ولكن بربا؛ تقرض لألجنيب:[والعشرين الثالث التثنية،اإلصحاح

 عباده بعض على منه الضرر يلزم شيئاً حيرم العاملني رب أن يعقل ال ألنه حمرفاً؛ كان وإن نص

 حمرم وهو.اليهود شريعة يف ابتث الربا حترمي أن على شاهد هذا مع أنه إال اآلخر؛ للبعض ويبيحه

                                                             
 ).ربا(مادة احمليط القاموس: ينظر-  ١

 .٢١٨ص الفقهاء لغة معجم-  ٢
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 فأي املكافأة منهم ترجون الذين أقرضتم إذا:[لوقا إجنيل يف ورد ،فقد النصارى شريعة يف أيضاً

 ثواا يكون وإذاً...عائدا منتظرين غري وأقرضوا اخلريات افعلوا ولكن... لكم؟ يعرف فضل

 حترمياً الربا حترمي على معهاجما اتفقت كما  ورؤساؤها الكنيسة رجال أمجع وقد]. جزيالً

 األب يقول املرابني، حق يف صارخة عبارات عنهم وردت اليسوعيني اآلباء إن قاطعاً؛حىت

  .١"موم بعد للتكفني أهالً ليسوا احلياة،إم يف شرفهم يفقدون املرابني إن:"بوين

 وأنواعه أشكاله جبميع الباري حرمه ،وقد الذنوب كبائر من اإلسالمية الشريعة يف الربا ويعد

 O º  »     ¼  ½  ¾  ¿  À  ÁÂ  Ã  Ä   Å  Æ    N :تعاىل قال ومسمياته،

  ). ١٣٠: عمران آل(

 ،واملراد٢واخلدعة اخلطر وهو التغرير؛ من مصدر اسم:العرب لغة يف وهو. الغرر بيع:الثالث النوع

 يف أم املبيع، يف أم الثمن، يف أكانت سواء اجلهالة؛ دخلته بيع كل:" الفقهاء اصطالح يف به

 ى: (هريرة أيب حلديث وحمرم؛ عنه منهي والغرر ٣".التسليم على القدرة يف أم األجل،

  .٤)الْغرر بيِع وعن ، الْحصاِة بيِع عن النيب

 الفرد فيجرب خاصاً، أم كان عاماً باملسلمني الضرر يلحق ما كل منع يف أيضاً املشرع يتدخل وقد

  :التالية الصور يف الشأن هو كما الضرر رفع على

 قول فيه جاء مما و. سعره فيغلو الناس بني يقل أن إىل وحبسه الشيء شراء هو :االحتكار -١

 ما بإخراج احملتكر يأمر أن للحاكم أن على الفقهاء اتفق وقد.٥)خاِطئٌ ِإلَّا يحتِكر لَا: ( النيب

                                                             
١

  htm.٩٨/www.saaid.net/Doat/abu_sarah :اإللكتروين املوقع عن نقالً- 

 ).غرر(مادة العرب سانل-  ٢

 .٣٣٠ص الفقهاء لغة معجم :ينظر-  ٣

 ].٢٧٩١[برقم مسلم رواه-  ٤

 ].٣٠٢١[برقم مسلم رواه-  ٥
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 التوزيع عدالة فقدان يف يتسبب فهو بالغة؛ اجتماعية أضرار ولالحتكار ١.وبيعه السوق إىل حتكرا

 اإلخالل إىل ويؤدي الفرص، تكافؤ ومبدأ االجتماعية العدالة بضوابط خيل أنه كما األمة، أبناء بني

 مبصاحل يضر احملتكر فإن أخرى ناحية ومن. واالقتصادي واملايل التجاري زنالتوا بسياسة أيضاً

 إىل سيؤدي وبالتايل اتمع، يف السوداء السوق إشاعة على باحتكاره يعمل حيث العليا؛ األمة

 ظهور إىل يؤدي أنه كما .وأمرهم املسلمني بشؤون االهتمام ،وعدم الناس حلاجات االستغالل

 يتوافق ال لكونه وحماربته؛ مبنعه اإلسالم أمر وهلذا الواحدة؛ األمة أبناء بني احلسدو واحلقد األنانية

  .رعاياها بني لترسيخها شريعته تسعى اليت السماحة مع

 يِبيع ولَا ، الركْبانَ تلَقَّوا لَا:( بقوله الرسول عنه ى الذي الركبان تلقي باالحتكار ويلحق

اِضراٍد حبلدته أطراف يف- الغرباء الباعة التاجر يستقبل أن هو :الركبان بتلقي واملراد. ٢)ِلب- 

 أهل حاجة أيضاً ويستغل .سعرها بدون السلعة منهم ،فيشتري السوق بسعر جهلهم ويستغل

 املتلقي على غرر فيه كان وإن وهو .سوقهم سعر من بأكثر سلعةال ،فيبيعهم الوبة للسلعة بلدته

  .أعلم واهللا عنه، املنهي االحتكار من نوع أيضاً فيه أنه ؛إال

 احلرام مسي املنع،ومنه:العرب لغة يف واحلجر:القصر على الوصايا السفهاء،وفرض على احلجر-٢

 قوله احلجر مشروعية ودليل.ماله يف تصرفه من إنسان منع:طالحاالص ويف.٣ممنوع ألنه حجراً

 ،مع)٥: النساء( O ¤  ¥  ¦   §   ¨     ©  ª  «     ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³       ´ N :تعاىل

 ،فدلت)٦: النساء( O ¶   ¸   ¹  º  »  ¼  ½  ¾  ¿  À  Á      Â  Ã N :تعاىل قوله

 حتقق بعد إال إليه يدفع ال ويضيعه،وأنه يفسده ماله؛لئال يف واليتيم السفيه على احلجر على اآليتان

  ٤.فيه رشده

                                                             
 .٢/٩٥ الفقهية املوسوعة، األوطار ،نيل السالم سبل:  ينظر-  ١

 ].٢٠٢٤[برقم صحيحه يف البخاري رواه-  ٢

 .)حجر(مادة املنري املصباح-  ٣

 .٢/٦٨، الفقهي،للفوزان امللخص-  ٤
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 جييز املشرع ؛فإن ديونه سداد قبل تويف أو ماطل، أو أفلس، إذا فيما وذلك:املدين أموال بيع-٣

 وعجز تويف  ملا  حرام بن اهللا عبد ممتلكات  النيب باع وقد.حقهم الغرماء ليأخذ أمواله بيع

 عليه كان دين في وباعه ماله معاذ على حجر وسلم عليه اهللا صلى النبي أن } .١ديونه سداد عن جابر ابنه

  ( رقطنيالدا رواه {

 طريق املقربة،أو أو املسجد، جبوار- أرض له من مبقتضاه جيرب األمر لويل حقاً املشرع أعطى و-٤

   .مضطر حيتاجه طعام معه من وكذا الناس، على التوسيع أجل من ببيعها -إليها حيتاج

 من نعامل يف ظاهر هو كما ضرر أي دون السلعة متلك يف املشترى حق مراعاة من احليادية تتبني و

 ظاهر هو كما استغفال أي ودون الربا، حترمي من يظهر كما استغالل أي ودون وامليتة، اخلمر بيع

  . والتملك االستثمار يف البائع حلق مراعاة االدخار وإباحة التسعري حترمي ومن. الغرر منع يف

  ٢.إليه ينتهي ماًمعلو ِسعراً له جعلت إذا تسعرياً الشيء سعرت: يقال السعر، تقدير:هو والتسعري-

 اتفق وقد هذا.بقدره التبايع على سعراً،وإجبارهم للناس نائبه أو السلطان تقدير: االصطالح ويف

 إليه دعت إذا إال وهجييز ،ومل٣احلرمة هو التسعري يف األصل أن على األربعة املذاهب فقهاء

 معايري لكن نفسها السلعة تكون ،فقد وفروقها اجلودة ملعايري إلغاء من التسعري يف ملا الضرورة؛

 املصنعة املادة حيث ومن العاملة، األيدي حيث من متفاوتة املنتجة الشركات التزمتها اليت اجلودة

 تسعري جتعل االعتبارات هذه مجيعو ا، املتعهد الضمانات حيث الرقابة،ومن حيث ونقاؤها،ومن

 الدولة فسعرت الضرورة اقتضت إن وعليه اإلنصاف، عن بعيداً أمراً واحد بسعر الواحد الصنف

 ال الضرر ؛ألن اجلودة معايري وحتكمه أعلى وحد أدىن حد للتسعري يكون أن فينبغي السلعة؛ بعض

  .بالضرر يزال

 أولت وقد. واألفراد الدولة يشمل حيث سع؛وا جمال له االقتصادي النظام يف واالدخار -

 قوا واستمرارية األمة، مدخرات حفظ يف املهمة العوامل أحد ؛ألنه بالغة عناية االدخار الشريعة

                                                             
١

 - 

 ).سعر (مادة املنري املصباح-  ٢

 .١١/٣٠١الفقهية، املوسوعة، األوطار نيل ، السالم سبل -  ٣
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 توجيهات من فيها كان وما  يوسف قصة سياق يف القرآن يف جاء وما.وثباا االقتصادية

  O N   O  P  Q  R  S :تعاىل قال ؛حيثيوسف لسان على االدخار على حاثة اقتصادية

T  U  V  W  X        Y  Z  [ N )التوجيهات بتلك األخذ عن نتج ،وما ) ٤٧: يوسف 

 على مثال أبلغ هلو يوسف عهد يف مصر يف القحط عن النامجة االقتصادية األزمة تدارك من

 املفضية االقتصادية النكبات من ،ووقايتها للدولة االقتصادي الثبات حتقيق يف وأثره االدخار أمهية

 سلبية آثار من ذلك يتبع وما التغذية، سوء عن الناجتة األمراض وظهور ااعات، حدوث إىل

 ذلك يكلفها ،وقد اجلوار بدول واالستعانة االستدانة إىل ةالدول تضطر قد إذ الدولة؛ كاهل تثقل

 املتميزة القوية الدول مصاف عن يؤخرها الذي ،األمر املعينة الدولة هليمنة للخضوع اللجوء

  . اإلرادة املسلوبة التابعة الدول مصاف إىل والقيادة بالرقي

 ومنها القرآن، يف جاء ما ؛فمنها رةكث متنوعة االدخار على احلاثة فالنصوص باألفراد يتعلق ما أما

  O .  /  0  1  2    3  4    5   6  7 :تعاىل اآلثار،قال وصحيح السنة يف جاء ما

8  9  :  N )تعاىل قوله يف والشاهد). ٢٩: اإلسراء: O 4    5   6  7  8  9  

:  N ،مال ال فتبق كمال كل تنفق ال أي إليه، يشري أنه إال ؛]االدخار [بلفظ يأت مل وإن وهو 

     §  ¦  ¥ O :تعاىل قوله  هذا من وقريب نفسك، لوم من وتكثر حسرة يف تقع ،مث لك

 ̈ª  «  ®      ¯  °  ±N )١٤١: األنعام (، تعاىل وقال: O )  *   +    

,-  .        /  0  1   N )وجوب على داللة اإلسراف عن النهي ففي ، ) ٣١: األعراف 

 ماتت قد ميمونة ملوالة شاة رأى حينما:(  قوله يف و. االدخار وسائل دأح هو الذي االقتصاد

 الذي األمر استخدامها، وإعادة النفايات لتدوير إرشاد فيه. ٢) ١؟ ِبِإهاِبها انتفَعتم أَلَّا:(حديثا

 يكسبه جلدية أمتعة من املرء حيتاجه ما صنع يف باجللد االنتفاع ألن النفقات؛ تقليل يف يسهم

 كان اليت السلعة تلك لتوفري بذلهو املال إخراج نفسه الوقت يف عليه ،ويوفر -كلفة بال -  متاعاً

                                                             
 . ]اإلهاب [مادة املنري املصباح: ينظر. )والتجفيف التطهري  قبل أي (الدباغ قبل اجللد :اإلهاب-  ١

 .له واللفظ] ٥٥١[برقم ومسلم،] ٥١٣٤[برقم البخاري رواه: عليه متفق-  ٢
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 ورثَتك تدع أَنْ ِإنك) :املصطفى قول املطهرة السنة يف جاء ما هذا من وأصرح. إليها حباجة

 بيان فيه االدخار على حث من فيه ما على فهو ،١)الناس يتكَفَّفُونَ عالَةً تدعهم أَنْ ِمن خير أَغِْنياَء

  .بعده من ولذريته للفرد االقتصادي األمن توفري يف يسهم ؛حيث اإلسالم يف منه للغاية أيضاً

  : اإلسالمي املايل النظام يف اجلودة معايري:الثاين املطلب

 لعمل ضابطة معايري إصدار مهمته تكون إسالمي، اقتصادي" آيزو "إنشاء إىل املختصني بعض دعا

 املطلب  هذا حتقيق أن شك وال.املهين واجلانب الشرعي اجلانب بني جتمع االقتصادية املؤسسات

 تكون أن مينع ال هذا االقتصادي،ومع واال الشرعي اال يف املختصني من كادر إىل حيتاج

 أبناء من املخلصني جهود تستحثل املوضوع؛ ذا تعين اليت اجلادة الفردية احملاوالت بعض هناك

 اهلمم ذوي حلث املوضوع هذا إبراز يف يسهم ممن سأكون فإنين به،وعليه لالهتمام وتدفعهم األمة

 الشاملة،فيحكم اجلودة على وعلماً مناراً يصبح ؛حىت بنيانه وإعالء أركانه، تأسيس على العاليات

  . اإلبداع شهادات ومينح اإلتقان، معايري

 أن العرب لسان يف جاء وقد ،"عري "ومادته أوعيار، معيار ومفردها مجع، املعايري :ايرياملع معىن-

 وعاورمها، واملكيال، امليزان وعير سويته، أي به عايرت: وتقول.. عير، ما املكاييل من املعيار

 .٢بينهما ما ونظر قدرمها: وعياراً معايرة بينهما وعاير وعايرمها،

 رأي خيتلف ال منضبط بشيء مادي كيان أو شيء، معايرة: لغة يعين ملعيارا أن يتضح وهكذا

 املثاقيل (وبالكيل ،)ومضاعفاته وجزيئاته، جرام، الكيلو (بالوزن التقدير هذا ويكون فيه، الناس

 ،)ومضاعفاته املتر (املكانية املساحة وبتحديد ،)شاكلها وما اليد، وقبضة والصاع، بأنواعها،

 مصطلح وانتقل). ذلك وحنو والساعة، والدقيقة، والثانية، ثانية، الفانتو (الزمنية ةاملساف وتعيني

 بصورة يستعمل إذ ؛ واالجتماعية واالقتصادية، والنفسية، التربوية، العلوم جماالت إىل" املعيار"

 أو الظاهرة، أو الشيء، إليه يصل أن جيب الذي املستوى على للداللة حقيقية وليست جمازية

 باللغة التربوي األدب يف املعىن يف) معيار (كلمة ويرادف. املقيسة الصفة يف املعني ائنالك

 ويوجد األشياء، جودة مستوى لقياس مقننة كأداة وتستخدم) Standard (كلمة اإلجنليزية

) Rubrics (تقديرات أو تدرجيية ورتب لوصفه،) Indicators (دقيقة مؤشرات للمعيار
                                                             

 ].٢٥٥١[قمبر البخاري رواه-  ١

٢
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 أو األداء مستوى لتحديد) األدىن احلد املتوسط، احلد األعلى، احلد (ةمتعدد مستويات تتضمن

 يتم أسس وجود وعلى ، اال ذلك يف التفوق على أدلة املعايري تكون أن وميكن. املقيس الشيء

 املعايري وهذه والفكرية، العلمية للمستجدات مالءمتها ومدى املشاريع، أو الربامج تقييم مبوجبها

 خالل من للتقومي أساساً تقدم وهي اجلودة، بتحقيق املعنية املؤسسات عليها تسري عمل خطة متثل

  .عادة ومعاجلتها القصور نواحي وتعيني وتعزيزها، النجاح أوجه حتديد

  :اجلودة قياس يف املعتربة املعايري-

 عملية لتحكم معينة معايري تلتزم أا جيد اجلودة بتحقيق املعنية املؤسسات مسلك يف املتأمل 

 تبني حمكمة خطة وفق املؤسسة تتبناها برامج أو إجراءات عن عبارة واملعايري لديها، اجلودة

 برهاناً تعد حيث) األداء مؤشرات (اخلطة لتلك العملية املمارسات و تنفيذها وسائل مصداقيتها

 ألخرى؛ سسةمؤ ومن آلخر قطاع من املعايري وتتباين املعايري؛ بتلك املؤسسة التزام على واضحاً

 تلك يقيم اجلودة عن والباحث ؛ وأهدافها املؤسسة لرسالة مفردات إال ماهي املعايري ألن

 اختذت اليت املؤسسات تلك خمرجات  جبودة ليحكم الضعف أو القوة حيث من املمارسات

 لكت بأن جزم أداءها ومتيز املؤسسة تطوير يف وتسهم وقوية ناجعة كانت ،فإن هلا شعارا اجلودة

 معايري سأذكر هذا حبثي يف لكين معيار؛ عليه يطلق الذي اال ذلك يف اجلودة حققت قد املؤسسة

 يف آخر لسلوك منع أو لسلوك حتديد ،وهي األخالقية املعايري عليها تطلق اليت وهي آخر؛ نوع من

 يف املايل النظام ألن اإلسالمي؛ املايل النظام يف اجلودة لقياس مناسبة أراها اليت وهي معني، موقف

 جمااً قوياً نظاماً جعلته اليت اجلودة ومنحته به مست اليت هي شرعية نصوص من منبثق اإلسالم

 بتحقيق املعنية والقطاعات املؤسسات من كثري وتتجه هذا. السوق ومتغريات املالية لألزمات

 يرى من ومثة معايريها، قيقوحت اجلودة نظم على للسري منهجاً تعدها أخالقية قيم تبين إىل اجلودة

 القيم لعالقة حتليل من القيم موسوعة نقلته ما :مثالً هذا فمن "واملعايري، القيم بني فرقاً هنالك أن

 أن إىل التفات غري من) املعيار(و) القيمة (بني فوارق من الباحثني بعض إليه انتهى ملا باملعايري،وِذكٍْر

 من درجة الثقافات تلك يف تنشأ حيث املدنية؛ القوانني على تعتمد ثقافات إىل تنتمي النقول تلك

 يف والعقوبة اإللزام فارق والقيمة املعيار بني ،فيربز االجتماعية والقيم القانوين املعيار بني التمايز

 كل يف قائماً التفريق هذا يبدو فال العربية الثقافة يف أما القيم، دائرة يف املباح ،والتساهل املعيار

 يف إشكال ال هنا ومن.١"املعايري مع تتداخل القيم فإن األحوال؛ معظم يف حىت وال وال؛األح

                                                             
١

 . الفیفي اهللا لعبد جدید علمي لمنھاج تخطیطیة مقاربات القیم نقد - 
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 املعايري اعتبار يف أيضاً إشكال وال اإللزامي، الطابع ذات السلوكيات على القيمية املعايري إطالق

 خرباء أن جند باجلودة؛وهلذا املعنية املؤسسات قبل من أيضاً عناية حمل ؛ألا للجودة مقياساً القيمية

 االقتصاد يف القيم يئة يف تبحث اليت القضايا فيه حبثوا عاملياً مؤمتراً عقدوا قد ماليزيا ،يف االقتصاد

 يف القضايا تلك مناقشة متت ؛حيث العاملية املالية للسوق اإلسالمي املايل النظام تقوية وكيفية

 الدويل االحتاد من كل نظمه الذي املؤمتر ،وحيمل م ٢٠١٠ نوفمرب ١١ حىت ٨ من الفترة

 للجهات ،ووفقاً) القيم يئة على واحملافظة احملاسبون(شعار للمحاسبني املاليزي واملعهد للمحاسبني

- ماليزيا يف اإلسالمي ايلامل للنظام الدويل املركز يعد الذي- املاليزي الوطين البنك فإن املنظمة

 إطالق يكون وقد ١.اإلسالمي املايل بالنظام اإلميان إحياء حول متفردة رؤى تقدمي على يعمل

 كمؤسسات؛ ا األنسب هو باجلودة املعنية املؤسسات يف املتبعة واإلجراءات الربامج على املعايري

 لكونه األليق؛ هو اإلسالمي املايل النظام يف والسلوكية األخالقية القيم على املعايري قإطال أن إال

 املطهرة السنة يف جاء حيث اإلسالمي؛ املشرع إليه دعا وأخالقيات قيم من منبثقاً نظاماً

 قيماً إيرادها يف سأجتهد اليت املعايري ستكون هنا ومن.٢)لَاِقالْأَخ صاِلح ِلأُتمم بِعثْت ِإنما:(قوله

  .املايل النظام يف اجلودة حتقيق على تعمل أداء مؤشرات ذات سلوكية

 - اجلملة يف- تتوافق اليت اإلسالمي النظام يف الشاملة اجلودة فاهيمم من لديك تقرر ما على وبناًء

 اجلودة معايري نقرر أن ميكن املعاصر الوضعي النظام علماء لدى الشاملة اجلودة مفاهيم مع

  :التايل النحو على الشاملة

 لتفعيله ةاملتبع اإلجراءات كانت وقد والغبِن، والتدليس الغش حترمي خالل من ويتبني: اإلتقان-١

 بنحو امليدانية؛ واملتابعة اجلوالت ،وعلى٣)ِمنا فَلَيس ، غَشنا من): قوله ؛بنحو الوعظ على قائمة

 يا هذَا ما فَقَالَ بلَلًا أَصاِبعه فَنالَت ِفيها يده فَأَدخلَ عاٍمطَ صبرِة علَى مر أنه ( النيب عن جاء ما

اِحباِم؟ صقَالَ الطَّع هتاباُء أَصما السولَ يسأَفَلَا قَالَ اللَِّه ر هلْتعج قاِم فَوالطَّع كَي اهري اسالن 

                                                             
١

 http:// www.almasrifiah.com موقع عن نقال- 

 .الذهيب عنه وسكت مسلم شرط على صحيح وقال.٢/٦١٣ مسنده يف واحلاكم] ٨٧٢٩[ برقم مسنده يف أمحد األمام رواه-  ٢

٣
 ].١٤٩[برقم مسلم رواه- 
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 ؛يقف احلسبة نظام على ويطلع الراشدين، اخللفاء سرية على يقف ومن١).ِمني فَلَيس غَش من!؟

  .وأشكاله صوره جبميع الغش وحماربة لألسواق امليدانية املتابعة صور على

  : يعرف مما التعاون،ويتبني-٢

 إىل شجره الرجل يدفع أن املاء،وهي عليه صب إذا الزرع سقي من- امليم بضم-: باملساقاة-

  .٢مثره من له معلوم جبزء إليه حيتاج ما سائر وعمل بسقيه ليقوم آخر

 من إىل األرض دفع:بالزرع،وهي الغري مع زارع،التعامل من مفاعلة -امليم بضم-: واملزارعة -

  .  ٣بينهما الزرع يكون أن على يزرعها

 االنتفاع وجوه من بوجه ا منتفعاً هلا مالك ال اليت امليتة األرض جعل وهو: املوات إحياء-

 .األرض عمارة من ذلك عن يثمر ،وما٤والبناء والزرع كالغرس

 ورضاه رغباته حتقق شروط بوضع واملشتري البائع من لكل السماح من تتبني اليت: الشفافية -٣

 عليها ويطلق الصفقة، إمتام دون حتول أو اآلخر، الطرف منها يتضرر أال بشرط الشرائية بالعملية

. منفعة فيه ماله العقد بسبب اآلخر املتعاقدين أحد إلزام "وهي ؛)البيع يف الشرط (الفقهاء بعض

  :أنواع ثالثة العقد،وهي صلب منها املعترب وحمل

 ملقتضى وتأكيد بيان ألنه فيه؛ يؤثر ،فال الثمن وحلول يع؛كالتقابضالب مقتضى شرط:أحدها-

  .العقد

 بعضه أو مثن وكتأجيل املعني، الضامن أو املعني، كالرهن العقد؛ مصلحة من كان ما شرط:الثاين-

 فلصاحب وإال البيع؛ مت اآلخر الطرف بالشرط وىف املبيع،فإن يف صفة ،وكشرط معلومة مدة إىل

                                                             
 ].١٠٢[برقم مسلم هرواو-  ١

٢
 .٤٢٥صادق،ص جي،وحامد قلعة رواس لمحمد الفقھاء لغة معجم- 

٣
 .٤٢٣ص فقھاءال لغة معجم - 

 .٤٨ص الفقهاء لغة معجم -  ٤
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 يف النقص قيمة عن تعويض أو كغرامة يدفع الذي املال: أي (الصفقة فقد أرش وأ الفسخ الشرط

  .األرش تعني املبيع رد تعذر ،وإن) املبيع

 املشتري يشترط أو شهراً، الدار سكىن البائع يشترط ؛كأن مبيع يف معلوم نفع شرط: الثالث-

: لقوله البيع، بطل األولني النوعني غري من شرطني مجع إن لكن معني؛ مكان إىل البضاعة إيصال

   ٢"١....).بيٍع ِفي شرطَاِن ولَا وبيع ، سلَف يِحلُّ لَا(

 واملكاييل واألطوال الوحدات بنظام السلع ربط من وتتبني: التبادلية العملية ضبط يف الدقة -٤

 ، تمٍر ِفي أَسلَف من): قوله من هذا وتبني التسليم، وحمل السلعة تسليم زمن وحتديد واملوازين،

ِلفسٍل ِفي فَلْيلُوٍم كَيعٍن مزوو لُوٍممٍل ِإلَى علُوٍم أَجعرخص وسلم عليه اهللا صلى النيب أن .٣)م 

 . أوسق مخسة دون فيما خبرصها تباع أن العرايا يف

   :صورة من أكثر يف  وتتبني: املصداقية -٥

 أحـد  من ثحتد قد اليت التالعب مسألة ؛لضبط انعقاده بعد اللزوم صفة البيع إعطاء من:األوىل

 جمال باجلدية يتصفون ال الذين العبثية الشخصيات ذوو سيجد مفتوحاً اال ترك ،فلو املتعاقدين

 يف  يأخذها املشتري جاء إذا مث الصباح يف السلعة يبيع قد إذ بالناس؛ للتالعب خصباً مرتعاً البيع

 البيع، عن املشتري تراجعي ؛بأن العكس أو لغريك، بعتها: أويقول البيع، يف رجعت: يقول املساء

 العـرض  قـوة  حيكمها اليت اجلودة تتحقق وذا الالزمة،  العقود من البيوع جعلت هذا وألجل

 الـشرائية  العمليـة  جديـة  واملـشتري  البـائع  من كل يستشعر عندما يكون ،وهذا والطلب

  . ومصداقيتها

  :املالية املعامالت لزوم على املترتبة اآلثار

 :الثمن أداء-٢ :امللك انتقال-١

 يف حيصل ما ملك للمشتري يثبت أن-أ

 يقـبض  مل ولو منه متولدة زيادة من املبيع

 وهـو  حاالً أو معجالً الثمن يكون أن-أ

 أبـداً  الـثمن : الرب عبد ابن قال األصل،

                                                             
 .السبيل منار يف األلباين حسنه ،وقد"صحيح حسن حديث" :وقال الترمذي رواه-  ١

 .٢٢٨-٢٢٧البهويت،ص ملنصور املربع الروض-  ٢

 ].٣٠١٨ [برقم مسلم رواه-  ٣
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 إىل املبيع ملكية انتقال من مينع وال.املبيع

  ١.مؤجالً الثمن كون املشتري

 املبيع، يف املشتري تصرفات تنفذ أن-ب

 أحال لو كما الثمن، يف البائع وتصرفات

 بعـد  هـذا . املـشتري  على به شخصاً

 القـبض  قبل املشتري تصرف القبض،أما

 بـني  خـالف  على ٢باطل أو فاسد فإنه

  .٣يقبض ماال بيع يف الفقهاء

 يقـبض  ومل الـثمن،  البائع قبض إذا-ج

 البـائع  مـات  لـو  حىت املبيع، املشتري

 املبيع يف التقدم حق للمشتري فإن مفلساً؛

 هذه يف املبيع ويكون الغرماء، سائر على

 يف يـدخل  البـائع،وال  يد يف أمانة احلال

  .التركة

 حمتفظـاً  البـائع  بقاء اشتراط جيوز ال-د

 املؤجل، الثمن أداء حني إىل املبيع مبلكية

  .معني آخر أجل إىل أو

 أو بيعامل يف امللك انتقال من مينع وال هذا

 مل إذا الذمـة  يف ثابتة ديوناً كوما الثمن

 أجـالً  لـه  املتبايعـان  يذكر أن حالّ،إال

 مقتـضى  احللول ألن٥.أجله إىل فيكون

  وموجبه العقد

 أن فإمـا  مـؤجالً،  الثمن كان إذا -ب

 الثمن،وإمـا  جلميع معني موعد إىل يكون

 مواعيـد  على) مقسطاً(منجماً يكون أن

  .معلومة

 دينـاً  معينة،أو عيناً الثمن يكون وقد-ج

 احلكم فإن الثاين كان فإذا الذمة يف ملتزماً

 أو مؤجالً أو معجالً كونه حبسب خيتلف

 يتعني منجماً أو مؤجالً كان فإذا منجماً،

  .للمتعاقدين معلوماً األجل يكون أن

 لـه  حيق مل الثمن بعض املشتري دفع ولو

 اجلـزء  يعادل ما تسلم وال املبيع، تسليم

 شيئاً املبيع أكان سواء الثمن، من املدفوع

ـ  متعددة،وسـواء  أشياء أو واحداً  صلف

 عليهـا  وقع أم األشياء تلك على الثمن

 ٦.واحدة بصفقة مت قد البيع مادام مجلة

                                                                                                                                                                               
 .٩/٣٦ الفقھیة الموسوعة- ١

٢
 ).٣٧١ (المادة العدلیة المجلة شرح- 

٣
 .١٢٨-٩/١٢٣ الفقھیة الموسوعة- 

٤
 ).٢٨٣ (المادة المجلة شرح:ینظر - 

٥
 .٢/٨٨التحفة شرح ،والبھجة٢/٧٢٦البر عبد البن الكافي- 

٦
 ).٢٧٨ (المادة المجلة شرح:ینظر - 
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 يف متلـك  الديون ألن األعيان؛ من يكونا

 زائد أمر التعيني فإن تتعني؛ مل ولو الذمم

 وقد له، مقارناً حيصل امللك،فقد أصل عن

 لـو  ،كما ٤التسليم يتم أن إىل عنه يتأخر

 من معينة كمية من ماًمعلو مقداراً اشترى

 ال الكميـة  تلـك  من حصته فإن األرز،

 إذا الثمن وكذلك التسليم، بعد إال تتعني

 الذمة يف ديناً كان

 ذكرها اليت الشروط ومن الغموض، يعتريها اليت واملعامالت الغرر بيوع  حترمي من تتبني: الثانية

 املثال سبيل ؛فعلى والكثرة التنوع من حداً بلغت الغرر عن الناهية واألحاديث. منه لتحد الفقهاء

 وهي واحدة؛ علة يف تشترك أا إال عدة صور ،وله احلصاة بيع عن ى قد املشرع جند: احلصر ال

 أن مافيه غاية أقصى، وال أدىن حبد وال السوق بسعر منضبط غري فهو احلظ، حيكمه البيع هذا أن

 ومىت القيمة، يف متفاوتة تكون قد اليت سلعال من جمموعة على حنوها أو احلصاة املشتري يرمي

 القيمة دون كان ولو سلفاً املشتري أعده الذي بالسعر البيع وجب أحدها على احلصاة وقعت

 الصور لبعض وفقاً السلعة أو بالثمن اجلهالة  ألجل: هنا املنع ووجه. االختيار قبل للسلعة احلقيقية

 أن:وصورته يستوفيه؛ أن قبل الطعام وبيع صالحه، بدو قبل الثمر وبيع. الفقهاء ذكرها اليت

 اليت املواصفات من يتحقق أن قبل يبيعها مث اإلنترنت عرب أو باملراسلة سلعة شخص يشتري

 الثاين؛ باملشتري تغرير من ذلك يف ملا: هنا النهي ووجه. وزا أو حجمها، أو قدرها، أو اشترطها،

 التلف أو النقص يعتريها وقد األول، البائع اشترطها يتال للشروط وفقاً السلعة تكون ال قد إذا

 لظنه معني مبلغ دفع ارتضى الذي الثاين املشتري يتضرر هنا ومن والشحن، التخزين سوء بسبب

 وتلقي املاء، يف السمك بيع وحنوه. األول املشتري ذكرها اليت للمواصفات وفقاً السلعة تلك أن

 بسعر بيعها يريد بسلعة غريب البلد جييء أن للباد؛وهو اضراحل ،وبيع -بيانه سبق وقد- الركبان

 ١السعر هذا من بأعلى التدريج على لك ألبيع عندي ضعه: فيقول احلاضر فيأتيه احلال، يف الوقت
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 حدوث من حتد أن شأا من شروط املختصون وضع وكثرا الغرر صور تعدد وألجل .١السعر

 جعلها فقد البيع، شروط حصر يف الفقهاء طريقة اختلفت وقد هذا. املبيع يف اجلودة قوحتق الغرر

 إحلاق مث املبيع، شروط بذكر آخرون اهتم حني يف هو، حيث من البيع لصحة شروطاً بعضهم

 تلك معظم بني تباين وال.فيه تصورها إمكان حسب بعضها يف أو املبيع شروط مجيع يف الثمن

 :الشروط هذه ؛ومن٢عنها به عربوا مبا ملقصودا لتقارب الشروط؛

 وال الفقهاء، باتفاق املعدوم،وذلك بيع يصح فال:العقد حني موجوداً املبيع يكون أن-أ

 الواردة للنصوص وذلك املعدوم؛ بيع أنه مع صحيح فهو ، السلم بيع استثناء يف خالف

  .٣)السلم يف ورخص اإلنسان، عند ليس ما بيع عن  اهللا رسول ي( :ومنها فيه؛

 مبال ليس فيه نفع ماال: فيقال االنتفاع، أو النفع بلفظ عنه يعرب وقد ماالً، يكون أن-ب

 بعوض،والعربة للمبادلة حمال ليس مبال ليس فما. به املبادلة جتوز ال ،أي به ابليق فال

  ٤.مبال ليس املسفوح والدم فامليتة الشرع، نظر يف باملالية

 لعدم استدل وقد. باألصالة يبيع كان إذا وذلك:العقد يلي ملن مملوكاً يكون أن-ج

 ليس ما التبع: (عنه اهللا رضي حزام بن حكيم حبديث اإلنسان ميلكه ماال بيع مشروعية

  .الفضويل بيع يف الفقهاء أجازها اليت الصور بعض ذلك من ويستثىن). عندك

 اهلواء،وال يف الطري بيع وال الشارد، اجلمل بيع يصح فال:التسليم مقدور يكون أن-د

  .الغرر بيع عن النيب لنهي املاء؛ يف السمك

 ومينع غريه عن املبيع مييز ما بكل العلم وحيصل: العاقدين من لكل معلوماً يكون أن-ه

  .٥القطيع من شاة كبيع صحيح؛ غري املنازعة إىل تفضي جهالة اهول فبيع املنازعة،

                                                             
١

 .٢٢-٣/٢١ للصنعاني السالم سبل- 

٢
 .٩/١٤الفقھیة، الموسوعة- 

٣
 .١٧٦-٢/١٧٥،والقلیوبي٤/٢٧٦الكبیر والشرح ،والمغني١٥٨-٣/١٥٧،والدسوقي١/٥٠:القدیر فتح- 

٤
 .٣/١٦٠ القناع ،وكشاف٢/٥٧،والقیلوبي٣/١٠،والدسوقي٥/١٤٩ ،والبدائع٤/١٠٠عابدین ابن- 

 .٢/١٦١ ،والقليويب٢/١٤٦ اإلرادات منتهى ،وشرح٣/١٥ الدسوقي،و٤/٦ عابدين ابن-  ٥
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  ١.العني طاهر يكون أن-و

 ويف. ليصاد مكانه من  واستثارته دالصي تنفري : اللغة يف ومعناه النجش، حترمي من تتبني:الثالثة

 يف الناجش ومسي. غريه بذلك ليغر بل ليشتريها؛ ال للبيع املعروضة السلعة مثن يف الزيادة: الشرع

 الناجش أن على العلماء أمجع: "بطال ابن قال.مثنها ويرفع فيها الرغبة يثري ألنه ناجشاً السلعة

 . ٢"بفعله عاص

 :( قال والتباغض، التحاسد وترك الشريف بالتنافس التحلي إىل التوجيه من وتتبني:الرتاهة-٦

 على  البيع وصورة. ٤)أَِخيِه سوِم علَى الْمسِلم يسم لَا:( وقَالَ. ٣) بعٍض بيِع علَى بعضكُم يِبع لَا

 البيع هذا افسخ: للمشتري فيقول رجل اخليار مدة يف فيأيت باخليار، البيع وقع قد يكون أن: البيع

 يف للبائع يقول أن هو: الشراء على الشراء وكذا.منه وأحسن مثنه من بأرخص مثله أبيعك وأنا

 اتفق قد يكون أن: السوم وصورة.الثمن هذا من بأكثر منك أشتريه وأنا البيع افسخ: اخليار مدة

 بعد بأكثر، منك أشتريه أنا: للبائع آخر فيقول يعقد، ومل البيع على فيها والراغب السلعة مالك

  .٥عاص فاعلها وأن كلها الصور هذه حترمي على العلماء أمجع وقد. الثمن على اتفقا قد كانا أن

 صاِحبه يفَاِرق أَنْ لَه يِحلُّ ولَا ، ِخياٍر صفْقَةَ تكُونَ أَنْ ِإلَّا يتفَرقَا لَم ما ِبالِْخياِر الْبيعاِن:( ولهوق

 عن والتراجع الفسخ يف حقه عليه يفوت أن ألجل يفارقه أن له حيل ال أي. ٦)يستِقيلَه أَنْ خشيةَ

 .  العقد جملس يف ماداما الصفقة إمتام

                                                             
 ،والقليويب٢/١١ احملتاج ،ومغين٦-٢/٤ اإلكليل ،وجواهر٤٨٥-٢/٤٧٥اجلليل منح :ينظر. واملالكية الشافعية اشترطه وقد -١

٢/١٥٧. 

 .٣/١٨ للصنعاين ، السالم سبل-  ٢

٣
 )٢٧٩٤(: برقم مسلم رواه- 

٤
 ].١٥١٥:[ برقم مسلم واهر- 

 .٣/٢٩ للصنعاين السالم سبل-  ٥

 ".حسن حديث هذا :"،وقال]١١٦٥[برقم سننه يف الترمذي رواه-  ٦
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 لكل يكون أن:هو باخليار واملقصود".املالية املعامالت سائر يف اخليار مبدأ إقرار ويبينها: املرونة-٧

 البائع من كل يقدره زمن يف أو العقد لسجم يف مادما البيع إمتام عدم حق واملشتري البائع من

 ألن وذاك ؛ "النقود أو السلعة يف أوغش غنب أوحدوث عيب وجود حال يف أو واملشتري

 وملا املتبايعني، أحد موت مع حىت إمتامها جيب اليت الالزمة املعامالت من - بيانه سبق كما-البيوع

 و املشتري من كلٍّ حق يف البيع لزوم مبوجبه يتقرر زمن مضي قبل اخليار شرع شأا هذا كان

 منحت اليت الفرصة املالية؛ألن املعامالت يف اجلودة ا تتحقق اليت املعايري أقوى من البائع،فاخليار

 لطموحاته وفقاً الصفقة هذه أن من يتحقق منهما كالٍّ جتعل بأن كفيلة واملشتري للبائع مبوجبه

 عنصر وتنقية اإلرادتني، متحيص اخليارات من لغايةا أن العلماء بعض ويرى ."إليه ومايصبو

 .١"العاقد عن الضرر دفع إىل توصالً الشوائب؛ من التراضي

 : هي املشروعة واخليارات

 ومل العقد جملس يف داما ما العقد فسخ حق املتعاقدين من لكل يكون بأن وذلك:الس خيار-أ"

  .٢ابأبدام عنه يتفرقا

 له يكون أن اآلخر على يشترط أن املتعاقدين ألحد حيق ألنه كذلك ومسي:الشرط خيار-ب

  .معينة مدة إىل العقد فسخ حق

 مبقداره،مث فأخربه ،به اشتراها الذي بثمنها السلعة باع إذا ما وهو:بالثمن التخبري خيار-ج

 ذلك له تبني ومىت ،٣به أخربه مما أقل أو أكثر الثمن أن تبني احلقيقة؛كأن خبالف أخرب أنه تبني

  .البيع يفسخ أو بالفرق يطالب أن حقه من كان

 مل قصودبامل يخل أو الثمن ينقص املبيع يف عيب ظهور عند ويكون:بالعيب الرد خيار هـ

   .البيع فسخ أو بالتعويض املطالبة فللمشتري الشراء، حني املشتري عليه يطلع

                                                             
 .٢٠/١٧الفقهية املوسوعة-  ١

٢
 والمالكیة األحناف ذلك في وخالفھم والحنابلة الشافعیة مذھب ھو بمشروعیتھ والقول- 

 .٢/٢١،للفوزان، الفقهي امللخص-  ٣
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 تقومي عن زائد بسعر له بيعت قد السلعة أن املشتري اكتشاف عند ويكون: ١الغنب خيار-و

  . السابق اخليار يف ذكره ماسبق بنحو فهو املقومني،

  السلعة اشترى أجلها من اليت الصفة أن املشتري اكتشاف عند كونوي:التدليس خيار-ز

 الطيور أويصبغ جيدة، حبالة كأا فتظهر السيارة مكينة يف شيئاً يضع ؛كمن موهومة كانت

 إما الصفة؛ تلك زوال عند للمشتري اخليار ،فيثبت خلقتها أصل من كأا تبدو بألوان

  ٣".٢هبرد أو القيمة فرق وأخذ املبيع بإمساك

 املتشابه البيوع بعض استثناء  من ويتبني ٤اإلسالم مقاصد من مقصد وهو: والسماحة اليسر-٨

 التخفيف ألجل أبيحت وقد. التحرمي علة يف هلا املشاركة أو احملرمة البيوع بعض مع صورا يف

 دقيقة؛ ومعايري لضوابط وفقاً ولكن اتمع؛ يف الطبقي والتفاوت للحاجة واعتباراً الناس، على

   :املستثناة البيوع تلك أهم ومن

 خبرصها تباع أن العرايا يف رخص اهللا لرسو أن ثابت بن زيد حديث فيه واألصل: العرايا بيع-أ

 مخسة يف أو أوسق مخسة دون فيما التمر من خبرصها العرايا بيع يف رخص:(رواية ،ويف) كيالً

  ).أوسق

 املعامالت أسس مع يتفق مبا اإلسالم قبل الشائع التجاري التبادل أعراف وإقرار السلم بيع -ب

 وهم املدينة النيب قدم: قال -عنهما اهللا رضي- عباس ابن حديث فيه ،واألصل سالميةاإل

 معلوم، ،ووزن معلوم كيل يف فليسلف متر يف أسلف من: فقال والسنتني، السنة الثمار يف يسلفون

 ).معلوم أجل إىل

                                                             
١

 .خالف بمشروعیتھ القول وفي- 

 .٢٠٣- ٢٠٢ص الفقهاء لغة معجم ؛١/٧٦٦ التهانوي على ،حملمد والعلوم الفنون اصطالحات كشاف موسوعة  -  ٢

٣
 سبیل على وانظر المتن في أثبت عما الغالب في تخرج ال أنھا إال الخیارات تسمیة في آلخر مذھب من الفقھاء عبارات تختلف وقد- 

 .٢٩٤ص  الفقھیة القوانیین ؛ینظر٦/٣ الدقائق كنز الرائق البحر في الخیارات أنواع المثال

 .٢٥١ص واألربعون الثالث ،العدد١٥ اإلسالمية،السنة والدراسات الشريعة مبجلة منشور ،حبث البيانوين حملمد اإلسالم ومقاصد حماسن- -٤
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 هي واليسر السماحة لكن .١"غرر وعقد معدوم بيع هو إذ القياس خالف السلم: "الصنعاين قال

  . إقراره اقتضت اليت

 ال :( قال  النيب عن -عنه اهللا رضي- هريرة أيب حديث فيه واألصل: املصراة بدل  -ج

 وإن أمسك، شاء إن حيلبها؛ أن دبع النظرين خبري فهو بعد ابتاعها فمن والغنم، اإلبل تصروا

 عليها املتعارف القاعدة هنا النبوي التوجيه خالف وقد. عليه متفق)متر من وصاعاً ردها شاء

 به ورد خاصاً حكماً لكونه برأسه، مستقال أصالً العلماء وعده املتلفات ضمان باب يف

 لدفع فذاك القيمة أو املثل عن بدالً  الصاع تقدير أما.العام على مقدم واخلاص النص،

 البيع بعد حادث بلنب اختالطه جلواز املغشوش؛ اللنب قدر حقيقة على الوقوف لعدم التشاجر،

 اللنب؛فإما إىل شيء بأقرب للخصومة،وقدره رفعاً يبعد ال حبد وقدره الرتاع الشارع فقطع

 ٢كاملوضحة؛ ياتاجلنا ضمان وهو الشريعة يف نظائر احلكم الزمان؛وهلذا ذلك يف قوتني كانا

 يف واحلكمة اختالفه، مع ننياجل يف ٤والغرة والصغر الكرب يف االختالف مع مقدر ٣أرشها فإن

  ٥.التشاجر دفع: كله ذلك

 املالك استثمار طريقة يف يتدخل ال الفردية،وهو للملكية اإلسالم إقرار بيان سبق: الشفعة-د

 أن إال العامة؛ امللكية مع تزامحت أو الضرر، التملك أو االستثمار ذلك على ترتب إذا إال

 واحد عن تدفع ال األذية وألن كرهاً، تؤخذ ألا القياس؛ خالف على جاء فعةالش يف الشأن

 بضرر الغري ضرر فيها يدفع آخر قياساً ووافقت القياس هذا خالفت: وقيل.آخر بضرر

  ٦.وحنومها واملفلس املتمرد عن احلاكم ؛كبيع كرهاً حقه يؤخذ مث اآلخر،

  

                                                             
 .٢/٤٩ السالم سبل-  ١

٢
 .حكومة ففیھا غیرھما في كانت وإن الوجھ، أو الرأس في كانت إن اإلبل من خمس بیاضھ،وفیھا العظم؛أي وضح تبدي التي ھي- 

٣
 قیمتھا- 

٤
 .الفرس وجھ في یكون الذي البیاض: الغرة األمة،وأصل أو العبد- 

٥
 .٢/٢٧،٢٩ السالم سبل- 

٦
 .٢/٧٣السالم سبل- 



 - ٦٢٨ - 

  

  

  

  

  

  

  واملشتري البائع حقوق حفظ يف اجلودة معايري حتقيق رأث: الثالث املبحث

  :نوعني على واملشتري البائع وحقوق

  :مشتركة حقوق-أ

 خالهلا من تتحقق شروط وضع واملشتري البائع من لكل أتاحت اليت بالشفافية ويتحقق:الرضا -

  .السلعة من رغبام

 يف أكثر هذا ويتجلى التفكري، يف فرصة املتبايعان مبوجبها منح اليت املرونة من اخليار،ويتحقق -

  .والشرط الس خياري

  . أقسامه مبختلف اخليار زمن يف احلق هذا يتاح وإمنا إطالقه؛ على هذا وليس: الفسخ -

 العلماء عد ،حىت اللزوم صفة التبادلية العملية أعطت اليت باملصداقية هذا ويتحقق: التملك -

  ١.روءةبامل خمل سبب ما لغري البيع فسخ

  :خاصة حقوق-ب

   :التبادلية العملية من وحاجتهما بغرضهما العناية من وتتجلى 

                                                             
١

 .٣/٣٥ للصنعاني السالم سبل- 
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  :املباعة بالسلعة املشتري حق ويتعلق املشتري، حق: أوالً 

 هذا ويحفظ. ا انتفاعه دون حتول اليت العيوب من خالية لرغباته حمققة السلعة تكون بأن-١

 اليت الغش،والشفافية بترك يكون الذي كاإلتقان املعايري؛ بعض حتقيق خالل من مشتريلل احلق

 السلعة رد يف اخليار مبوجبها مينح اليت السلعة،واملرونة يف معينة مواصفة اشتراط من املشتري متكن

 اليت املصداقية ومن.العيب أحدثه الذي النقص عن بالتعويض املطالبة مع إمساكها أو ، املعيبة

  .البيع لزوم بعد إال عيوا تظهر ال لسلعة شرائه بني حتول

 التبادلية العملية تسبغ اليت املصداقية بتحقيق للمشتري احلق هذا وحيفظ: الصفقة إمتام يف حقه-٢

  .بالبيع الوعد بعد الصفقة عن التراجع معها ومينع باجلدية،

 تغرير عن واالبتعاد املصداقية قيقبتح احلق هذا وحيفظ: السوق بسعر السلعة شراء يف حقه-٣

  .لباد احلاضر بيع عن النهي من هذا ويتبني ، السوق بسعر اجلاهل

 اليت املرونة احلق هذا له وحيفظ:معيبة وكوا السلعة تلف حالة يف والتعويض الضمان يف حقه-٤

  .التدليس وخيار العيب خيار مبوجبها منح

   :البائع حق:ثانياً-

. أخوانه فيه يراعي أن على خلدماته أو للمنتج مناسباً يراه الذي السعر ضعو: البائع حق من-١

  .العلماء مجهور ملذهب وفقاً التسعري حترمي من يتبني وهذا

. بضاعته نفس يبيع أن رد شريفة غري منافسة منافسته عدم: البائع أخيه على البائع حق من-٢

 على أحد يبيع أن عن الناهي النبوي بالتوجيه تجارال بالرتاهة،والتزام بااللتزام احلق هذا وحيفظ

  .أخيه بيع

 يالئمه مبا املشتري مع باالتفاق تالئمه اليت والدفع التوصيل طريقة اختيار :البائع حق من-٣

 من يناسبه ما وضع يف احلق واملشتري البائع من كالً تعطي اليت بالشفافية هذا ويتحقق. أيضاً

  .الشروط
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 ويتحقق.حقيقية قيمة هلا تكون ؛بأن كاسدة أو مزورة غري العملة تكون أن: البائع حق من -٤

.                                                                                                       الغش مبوجبه حرم الذي اإلتقان ومن الغرر، مبقتضاها منع اليت املصداقية من هذا

:                                                     اإلسالمية املالية املعامالت نظام جودة الئلد  يف مطلب-

 حيث، النهضة عصور يف التاريخ سجله ما اإلسالمي املايل النظام جودة على برهان أكرب إن

 تعاليم تطبق كانت حينما عديدة قرون طوال اقتصادي رخاء يف اإلسالمية الشعوب عاشت

 بالنقاط اإلسالمي املايل النظام جودة على يستدل أن وميكن االقتصادي، بالنشاط املتعلقة إلسالما

  : التالية

 حلقوقهم، ضمانات بتوفر الستشعارهم املنتفعني إرضاء إىل أدى الشاملة اجلودة حتقق أن جند-١

 البيوع، يف خيدع أنه  للنيب ذكر رجال أن عنهما اهللا رضي– عمر ابن عن جاء ما هذا ومن

 ابتعتها سلعة كل يف باخليار أنت مث " إسحاق ابن رواية ويف). خالبة ال: فقل بايعت إذا : (فقال

 ابن وهو عثمان زمان أدرك حىت فبقي " فاردد سخطت وإن فأمسك رضيت فإن ، ليال ثالث

 . فيه غبنت إنك : له فقيل شيئا اشترى إذا وكان ، عثمان زمن يف الناس فكثر ، سنة وثالثني مائة

. درامهه له فريد ، ثالثا باخليار جعله قد   النيب بأن الصحابة من الرجل له فيشهد به رجع

 أياها منحه اليت احلقوق ولوال خيدعه، أال البائع على يشترط أي  خديعة ال أي) الخالبة (وقوله

 املتعاملني املشرع ا ألزم اليت الذاتية والرقابة الضمان يف وحقه اخلديعة حال املبيع رد يف اإلسالم

 لقنه : العلماء قال .حقه حفظ يف أثر أي الصحايب هذا لقول كان ملا املالية التداوالت سوق يف

 ليس أنه على صاحبه به فيطلع بيعال عند به ليتلفظ القول هذا - وسلم عليه اهللا صلى - النيب

 حض من تقرر ملا ، لنفسه يرى كما له فريى القيمة ومقادير السلع معرفة يف البصائر ذوي من

 بن حكيم حديث يف -  وسلم عليه اهللا صلى - قوله يف تقدم كما النصيحة أداء على املتبايعني

    احلديث) بيعهما يف هلما بورك وبينا صدقا فإن(:  حزام

 سنة أربعني قبل بدأت عندما اإلسالمية املالية املؤسسات وبقية اإلسالمية فالبنوك: ليةالفاع-٢

 املنتجات مع التعامل عملية يف عنهم احلرج لرفع املسلمني على تترتل رمحة مبثابة كانت

 مل م١٩٧٥ عام فقبل التاريخ، هذا قبل من موجودة تكن مل واليت واإلسالمية املالية والتعامالت

 يبيح شرعي خمرج وجود لعدم كبري، حرج يف املسلمني أوقع مما واحد؛ إسالمي بنك ناكه يكن

  .معينة بكيفية املالية املسائل مع تعاملهم هلم
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 التشريع بتاريخ ميتد الذي املايل للنظام الطويل التاريخ من وتتبني: املنافسة على القدرة-٣

 أن حني يف سياسية، تأثريات من الزمها وما املالية األزمات ضد تعاملي كنظام وصموده اإلسالمي

 األوطان من كثري يف االستعمار وطأت رغم إزاحته على تقدر مل بعده ظهرت اليت األنظمة

 كالشيوعية الغربية األنظمة بعض وسقوط الساحة على اإلسالمية البنوك فظهور .اإلسالمية

 وقدرته اإلسالمي املايل النظام قوة تأثب املالية األزمات بسبب كالرأمسالية بعضها فاعلية وضعف

 يتأثر ال املايل النظام أن يؤكد مما أنظمته، على أسقطت اليت الدخيلة املواد من بالرغم املنافسة على

    ١.والثبات والشمول املرونة خصائصها من أسس على قائم ألنه إال ذاك وما باملتغريات

 غري من االقتصاديني بعض وتطلع اإلسالمي املايل النظام متيز هو ا واملراد:  املقارنة املرجعية-٤

 ومقارنتها املتميز النظام معايري على باالطالع املرجعية تتحقق وعادة- منه اإلفادة إىل املسلمني

 فتصلحها براجمها يف القصور جانب على تقف ؛حىت منه اإلفادة يف ترغب اليت سةاملؤس مبعايري

 املبحث من هذا لك تبني وقد.-هلا كمرجعية اختذته الذي املتميز للربنامج وفقاً وتطورها

 اإلسالمية البنوك جتربة من باإلفادة الغريب الرأمسايل  االقتصاد علماء من عدد طالب األول؛حيث

 بنوك إنشاء أقروا ؛بل املطالبة على األمر يقتصر ،ومل عام بوجه اإلسالمي تصادياالق والنظام

 املالية املعامالت عن بدائل أوجد قد اإلسالمية املصرفية الصناعة تطور إن مث .أوطام يف إسالمية

 التصرفات يف الشرعية اجلودة سياسة عن يتحدث البعض أصبح حىت اإلسالمية؛ للشريعة املخالفة

 قبل من اإلسالمية املالية التعامالت الستقطاب تسابق من األخرية اآلونة شهدته ملا نتيجة اليةامل

 الدويل النقد لصندوق دراسة وحسب الدول، من كثري يف اخلاص القطاع ومؤسسات احلكومات

 اإلسالمية؛ الشريعة مع املتوافقة املالية املنتجات على الطلب يف قوية زيادة لوحظ) م٢٠١٠(

 واليت األصول يف الكبري النمو ذلك يعكس ومما العامل، يف أو التعاون جملس دول منطقة يف اءسو

( حنو بلغ اإلسالمية الصكوك إصدار حجم وأن دوالر، مليار) ٨٥٠(من يقرب مبا حاليا تقدر

( حنو اإلسالمية واملؤسسات املصارف وتشكل. م ٢٠٠٩ عام اية يف دوالر مليار) ١٠٠

 إمجايل وأن دولة،) ٧٥ (من أكثر يف تعمل مالية ومؤسسة مصرفًا) ٣٥ (أكرب ولأص من% ) ١٥

                                                             
 ).تصرف.(١١٧٧٤ العدد ٢٠١١ فرباير ٢٢ هـ ١٤٣٢ االول ـعربي ١٩ الثالثـاء األوسط الشرق جريدة عن نقالً-  ١
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) ٢٧ (بنحو تقدر م٢٠٠٩ عام من الثالث الربع اية يف اإلسالمية االستثمارية الصناديق أصول

 ماليون حمللون يؤكد كما. العامل يف إسالميا استثمار صندوق ٤٧٨ على موزعة دوالر، مليار

 العام يف اإلسالمية املصرفية صناعة منو إىل تشري االقتصادية املؤشرات كل أن االقتصاد وخرباء

 الصناعة هذه يف النمو حجم يقل أال توقعات مع ثابتة وخطى تصاعدية بوترية م٢٠١٠

 املعايري بوضع العتناء إىل اهليئات هذه ونشوء امللحوظ التنامي هذا أدى وقد تقريبا،% )٣٠(عن

 فمجلس املختلفة، املالية املؤسسات بني للتنسيق والسعي التعامالت، من النوع هلذا الالزمة

 واإلشراف، الرقابة معايري بإصدار خمتص -املثال سبيل على- ماليزيا يف اإلسالمية املالية اخلدمات

 معيارا أربعني من أكثر أصدرت البحرين يف اإلسالمية املالية للمؤسسات واملراجعة احملاسبة وهيئة

 عناية له الذي البحرين، يف اإلسالمية للبنوك العام والس واملراجعة، احملاسبة ومعايري ،شرعيا

 اهليئات بني التواصل عملية تنسيق فإن اإلسالمية؛ املالية املؤسسات بني التنسيق جمال يف ظاهرة

 بني للتعاون أوسع آفاق وفتح اإلسالمية، املصرفية لنظم توحيد إىل سيؤدي. والعمل الشرعية

 أن على التميز رام من كل ويعني ييسر أن شأنه من اجلهد هذا كل  ١.املختلفة املالية املؤسسات

  . ارنةمق مرجعية اإلسالمي املايل النظام من يتخذ

                                    

  

  

  

  

  

  

                                                             
١

 اإللكتروني الموقع عن ،نقًالسعود آل عبدالعزیز بن سطام بن عبدالعزیز. د اإلسالمیة المصرفیة في الشرعیة الجودة سیاسة- 

 لجینیات
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  اخلامتة                                                  

 وعلى   حممد نبينا األنام هادي على والسالم والصالة الصاحلات، تتم بنعمته الذي هللا احلمد

  :التالية النتائج إىل البحث خالل من توصلت وتوفيقه اهللا من فبفضل. أمجعني وصحبه آله

 املعاصرة القضايا ملستجدات وفقاً وتكيفها العصر بلغة وجتسيدها اإلسالمية املفاهيم بيان أن-١

 تنظيم يف وطريقته اإلسالم هدي ،ونشر اإلسالمية املالية النظم عوملة يف األثر أكرب له كان

  .املالية التدوالت

 حىت باخليار واملبتاع البائع "-كقوهلم- عامة نصوص يف وصيغتها املعامالت قضايا تقعيد أن-٢

 الربا باب:"،وكقوهلم"يستقيله أن خشية يفارقه أن له حيل وال خيار، صفقة تكون أن إال يتفرقا

 ال البدل له من بتسليم يتقرر املعاوضات عقود يف البدل:" وكقوهلم ،"االحتياط على مبين

 العصور مر على اإلسالمية املالية النظم تفعيل يف األثر أكرب له كان   -١"عليه من استيفاءب

                                                             
 .٣/٣٠،١١،٩البورنو، حملمد الفقهية القواعد موسوعة-  ١
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 ألتباع االقتصادي األمن حقق الذي األمر القواعد؛ تلك عن املنبثقة للمفاهيم وفقاً واالجتهاد

  . عدة قروناً اإلسالمي الدين

 الناجتة السيئة اآلثار ختفيف على تعمل االجتماعي التكافل خالهلا من يتحقق اليت الربامج نأ-٣

 يف الزكوية األموال من املؤخوذة النسبة ١ثبات أن كما والعجز كالبطالة االقتصادية األزمات من

 أسرار أحد وهذا األزمات، حال املادي التوازن إقرار يف األثر أكرب له االقتصادية األحوال مجيع

  .  اإلسالمي املايل النظام دميومة

 السياسة هذه وأن ريعة،الش ربانية تؤكد حتكمه اليت النصوص قدم مع املايل النظام دميومة أن-٤

   .هلا اهللا هداهم أن لوال ناملسلمو إليها ليهتدي كان ما الناجحة االقتصادية

  :يلي مبا توصي الباحثة فإن السابقة النتائج على وبناًء

  .العصر روح مع يتفق مبا  اإلسالمي للمنهج وفقاً االقتصادية املبادئ وتوصيف تكييف جيب-١

 يدعمان لكوما اإلسالمي؛ ،واالقتصاد اإلسالمية البنوك نقد عند الدقة  والتزام التأدب جيب-٢

 يف للتطبيق صالحيتها مع للعاملني، اهلداية حاملة جاءت اليت املهيمنة بالشريعة براجمهما من كثرياً

  . ومكان زمان كل

 لدى ومفهومه االجتماعي االقتصاد ثقافة تعزز اليت النظرية بالدراسات االهتمام جيب-٣

 حيقق مبا اتمع أفراد بني املال تدويل يف اإلسالمية املنهجية على العامل يقف حىت املسلمني؛

  .أفراده بني احملبة روح ويشيع التوازن،

                                                                                      

                                                             
 ةيسياسال بالظروف تتأثر قد واليت الضرائب على اقتصاده يف يعتمد الذي الرأمسايل النظام يف الوضع مبقارنة الثبات هذا أمهية وتتبني-  ١

 على برهان أكرب األمريكية القتصاديةا األزمة يف حدث ما يكون وقد ، احلاجة تقتضيه ما حبسب أو ،األثرياء لرغبة وفقاً أحياناً فتخفض

 لصاحل الضربية اإلعفاءات الثاين بوش جورج األمريكي الرئيس أقر حني وذاك، األمريكي االقتصاد يف وأثره الضرييب الدخل تذبذب

 فوائد أم خارجية ديون من أكان سواء كبري مادي لدعم حباجة و عجز حالة يف أألمريكي االقتصاد كان الذي الوقت يف اءاألثري

 االقتصاد، يف نوبل جائزة على ستيجلتيز،احلائز جلوزيف بأمريكا، الدن بن أحلقها اليت األضرار حول التحليلي املقال :ينظر.  ضريبية

  م٢٨/٩/٢٠١١ األربعاء-١٨٠٤ددالع ٣٤ص العريب الوطن جملة
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  املراجع                                          

  الكرمي القرآن-

 عبد ،حلليمة الشاملة للجودة دمينج منوذج على قائمة مقترحة تدرسية استراتيجية أثر-

 .القرى جبامعةأم .م٢٠٠٨-ه١٤٢٨عام نوقشت الطبع حتت دكتوراة القادر،رسالة

 العـريب،  الكتاب دار: بريوت األوىل، الطبعة،املهدي اقالرز عبد: ت، العريب البنالقرآن، أحكام-

                                                                                             .هـ١٤٢١

 املرزوقي،الطبعة اهللا آداا،لعبد -مشروعيتها  االسالم يف اخلريية األعمال-

  .م٢٠١٠-ه١٤٣١)بدون:ط(األوىل،

 عمرياتنالطبعة زكريا:النسفي،ت الربكات أبو لإلمام:الدقائق كرت شرح الرائق رالبح-

  .م١٩٩٧-١٤١٨العلمية، الكتب دار:األوىل،بريوت
  .                                                 ھـ١٤١٨العربي، داالكتاب:،األبیاري،الطبعةالرابعة،بیروتإبراھیم:للجرجاني،تحقیق :التعریفات-

 الكتب دار:األوىل،بريوت األحوذي،الطبعة عارضة مع املطبوع للترمذي: الصحيح امعاجل-

  .م١٩٩٧-ه١٤١٨العلمية،
  .ھـ١٤٢٣العربي، دارالكتاب:المھدي،بیروت الرزاق عبد للقرطبي،تحقیق:القرآن ألحكام الجامع-

 حممد،الطبعة يوسف:البهويت،ت منصور للعالمة:املستقنع زاد بشرح املربع الروض-

  .م١٩٩٨-ه١٤١٩العصرية، املطبعة:بريوت:لثانيةا

-ه١٤٠٤للماليني، العلم دار:عطار،لبنان أمحد:الثالثة،ت اجلوهري،الطبعة إلمساعيل: الصحاح-

  .م١٩٨٤

  .هـ١٤١٨العلمية، الكتب دار:،بريوت القاضي، حازم:،حتقيق)٧٦٢ت(مفلح ألبن: الفروع-

  .هـ١٤١٦الرسالة، مؤسسة:،بريوت وس،العرق حممد آبادي،حتقيق للفريوز:احمليط القاموس-

 املكتبة:الفضيلي،بريوت الكرمي عبد:للغرناطي،حتقيق:املالكية مذهب تلخيص يف الفقهية القوانني-

  .هـ١٤٢٣العصرية،

  ).بدون:ت(الفكر، دار:بريوت)بدون:ط (للنووي،:املهذب بشرح اموع-

  .هـ١٤١٤العلمية، الكتب دار:بريوت للفيومي،:املنري املصباح-

 القادر،حممد عبد الزيات،حامد مصطفى،أمحد إبراهيم:تأليف:الوسيط املعجم-

  ). بدون:ت(والنشر، للطباعة اإلسالمية املكتبة: ،استنابول)بدون:ط(النجار،

  .م١٩٨٥-ه١٤٠٥ الفكر، دار:األوىل،بريوت قدامة،الطبعة ابن الدين موفق للعالمة :املغين-

-ه١٤١٨اجلوزي، ابن دار:السابعة،الدمام ن،الطبعةالفوزا صاحل للشيخ ، الفقهي امللخص-

  .م١٩٩٨
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  . م٢٠٠٦لبنان، مكتبة:لبنان:واإلسالمي العريب الفكر ملصطلحات اجلامعة املوسوعة-

  .هـ١٤٢٥األوقاف، وزارة: الكويت ، األوقاف وزارة:إعداد:الفقهية املوسوعة-

 احلامـد  األوىل،دار بعـة الط ،ربيـع  وفـايز  خليـل  لعمـاد   ، االسالمية احلضارة يف الوسيط-

  .م٢٠٠٤للنشر،

- ه١٤٠٦املعرفة، دار:الثانية،بريوت القرطيب،الطبعة رشد املقتصد،البن واية اتهد بداية-

  .م١٩٨٦

  .          هـ١٤٠٦العلمية، الكتب دار:،بريوت للكاساين: الصنائع بدائع-

- ه١٤٢٢الرسالة، ؤسسةم:األوىل،بريوت القطان،الطبعة ملناع االسالمي، التشريع تاريخ-  

  .م٢٠٠١
                                 .ھـ١٤٢٠صادر، دار:،بیروت محموداألرناؤوط،:،وتصحیح كثیر البن:تفسیرالقرآن-

-ه١٤٢٣الفكر، دار:،بريوت)بدون:ط(الدسوقي، الكبري،حملمد الشرح على الدسوقي حاشية-

  . م٢٠٠٢
-ه١٤١١بیروت،:الجیل دار :األولى،بیروت الطبعة الحسني، فھمي یبحیدر،تعر األحكام،لعلي مجلة شرح الحكام درر-

  .م١٩٩١
  

 بابن الشهري عمر حممد للعالمة: عابدين ابن حباشية املعروف احملتار الدر على احملتار رد-

  ).بدون:ت(العريب، التراث إحياء:،األردن)بدون:ط(عابدين،

 الكتب دار:األوىل،بريوت لطبعةاملوجود،ا عبد عالد:ت النووي، ،لإلمام الطالبني روضة-

  .م١٩٩٢-ه١٤١٢العلمية،

: ت (الفكر، دار: بريوت ،)بدون:ط (للصنعاين، األحكام، أدلة من املرام بلوغ شرح السالم سبل- 

   ).بدون

 آل عبيدة أبو:به األلباين،اعتىن الدين ناصر حممد للعالمة:الصحيحة االحاديث سلسلة-

  .م٢٠٠٤-ه١٤٢٥املعارف، مكتبة:األوىل،الرياض مشهور،الطبعة

 دار:األوىل،بريوت عطار،الطبعة صدقي الغزويين،بعناية اهللا عبد أيب للحافظ:ماجه ابن سنن-

  .م٢٠٠١-ه١٤٢١الفكر،

 األفكار بيت فريق السجستاين،إعداد داود أيب للحافظ :داود أيب سنن-

  ).بدون:ت(الدولية، األفكار بيت:،األردن)بدون:ط(الدولية،

 الطيب اليب السلفية التعليقات مع النسائي،مطبوع الرمحن عبد أيب للحافظ: النسائي سنن-

   .م٢٠٠٢-ه١٤٢٢السلفية، املكتبة:املكتبة:األوىل،باكستان الفوجياين،الطبعة

  ).بدون:ت(الفكر، دار:بريوت البهويت منصور للشيخ:اإلرادات منتهى شرح -
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  ).بدون:ت(الفكر، دار:،بريوت)دونب:ط(، البخاري لإلمام:الباري فتح مع البخاري صحيح -

 علوش، السالم عبد:مسلم،ت لإلمام : النووي شرح مع مسلم صحيح -

  .١٤٢٥الرشد،:الرياض

                                .م١٩٩٧- هـ١٤١٨الرسالة،: الرابعة،بريوت القرضاوي،الطبعة يوسف.،د الزكاة فقه-

  .ه١٤٢٥الوطن، مدار:،الرياض)بدون:ط(عثيمني، بن صاحل ،للشيخ العبادات فقه-

 األوىل،املدينة السهلي،الطبعة اهللا عبد:البغوي،ت احلسني حممد أليب :التهذيب من الزكاة كتاب-

  .م١٩٩٣-ه١٤١٣البخاري، دار:املنورة

 دحروج،الطبعة علي:التهانوي،ت حممد والعلوم،للعالمة الفنون اصطالحات كشاف-

  .م١٩٩٦لبنان، مكتبة:األوىل،بريوت

  .هـ١٤٠٢الفكر دار:مصطفى،بريوت هالل:البهويت،حتقيق للشيخ:القناع فكشا-

  .هـ١٤٢٣احلديث، دار:،القاهرة)بدون:ط (، منظور البن:العرب لسان-

 الطبعة مرشد، األرنؤوط،عادل حنبل،تشعيب بن أمحد اهللا عبد أيب لإلمام: أمحد االمام مسند-

   .م١٩٩٩-ه١٤٢٠الرسالة، مؤسسة:األوىل،بريوت

  .هـ١٤٠٨النفائس، دار:بريوت قنييب، قلعجي،وحامد حملمد: الفقهاء لغة معجم-

  .هـ١٤٢٠اجليل، دار:هارون،بريوت السالم عبد:،حتقيق فارس البن:اللغة مقاييس معجم-

  ).بدون:ت(مبكة، الفيصلية مكتبة: ،تصوير للشربيين: احملتاج مغين-

  .م١٩٩٣العريب، الفكر دار:وتاألوىل،بري البورنو،الطبعة الفقهية،حممد القواعد موسوعة-

 دار:الثانية،مصر الطبعة ساعي، نعيم ،حملمد اإلسالمي الفقه يف اجلمهور مسائل موسوعة-

  .م٢٠٠٧-ه١٤٢٨السالم،

  .م١٩٨٤-هـ١٤٠٤الفكر، دار:األخرية،بريوت الطبعة ، الرملي العباس أليب: احملتاج اية-

  .م١٩٩٦-ه١٤١٧حممد، دار:،الطائفاألوىل النجدي،الطبعة عثمان الراغب،للشيخ هداية-

  :احملكمة واالت العلمية األحباث-#

 اخلامسة السنة االسالمية، والدراسات الشريعة ،مبجلة البيانوين حملمد ، االسالم ومقاصد حماسن-

   .م٢٠٠٠-ه١٤٢١واألربعون، العددالثالث-عشرة

  :اإللكترونية املواقع#

  .السعودية العربية باململكة اإلسالمية الشؤونو األوقاف  لوزارة اإللكتروين املوقع-

  .ويب إسالم شبكة على الشريف احلديث موسوعة-

- : www.saaid.net/Doat/abu_sarah/٩٨.htm   




