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 : . مقدمة1
التي انطلقت شرارتها من الصين لتمتد بعد ذلك لكل أرجاء   ( 19- )كوفيد أدت أزمة وباء  

رغم من  الالعالم إلى إعادة بعث التفكير فيما ينبغي عمله لمواجهة مثل هذه األخطار والتي ب 

قد تمتد إلى أجيال. وألن الجوائح العامة التي تصيب كبيرة جدا وثارها  آقلة تكرارها إال أن  

من  أو جزءا  كله  أمر  هالعالم  معها يصبح طي   هو  بالتعامل  االهتمام  فإن  الحدوث،  نادر 

وبيئيا   واقتصاديا  تقريبا: سياسيا  االهتمامات في جميع جوانبه  آخر سلم  النسيان وضمن 

التهافت واالرتباك الحاصل بين الدول وتباين وجهات النظر حيال وصحيا، وهذا ما يبرر 

حاليا تجتهد كل الدول التي أصابتها هذه  يتها.مع الجائحة الحالية في أول بدا طرق التعامل

الجائحة التخاذ اإلجراءات العالجية والتصحيحية الالزمة سواء على المستوى الصحي أو  

قت إلى اآلن أن العالم قد تعلم الكثير  ب  ظهر الممارسات التي ط  االقتصادي أو المجتمعي، وت  

ا الدروس في  الجائحة. ستمر  من  ينبغي على  لتعامل مع  أن ما  تأكيد، غير  الجائحة بكل 

وهل تم اتخاذ   ،التعامل مع الجائحة التالية  يةصانعي السياسات أخذه بعين االعتبار هو كيف

األحداث؟  هذه  مثل  تكرار  حال  في  الوقائية  أخذ    اإلجراءات  بين  الموازنة  يمكن  وكيف 

حدث   لمواجهة  االحتياطية  نادرا    الترتيبات  هد   يعتبر  دون  أو جدا  الطاقات  من  الكثير  ر 

 . تعطيلها

الجائحة، غير أن بعض   مع  تعددت وتنوعت المقاربات والمناهج المستخدمة في التعامل

قوي  حدث  على  فعل  شكل ردود  في  كانت  واضحة    اإلجراءات  سياسة  كونها  من  أكثر 

وضع أطر عامة    في مواجهة الجوائح هوأن المنهج األنسب    في حين،  ومتكاملة المعالم

التبعات التي تترتب عن الجوائح،    حلوالل  تشم متكاملة تصلح للتعامل مع كل أو معظم 

 والتي ينبغي االستعداد لها في حاالت الجوائح، نذكر:  -وهي كثيرة جدا- ومن األمثلة 

المجتمع عامة وبشكل خاص  فئات  كيف يمكن التخفيف من وطأة الجائحة على   -

 الفقراء؟على الفئات الهشة من ذوي الدخل المحدود و

على النشاط االقتصادي وكيف يمكن تقليل تلك اآلثار    للجائحة  ما اآلثار المتوقعة -

 إلى حدها األدنى؟ 

وإيجار المحالت   المنازلما آثار الجائحة على العقود القائمة )مثال: عقود إيجار   -

وهل يتحمل المؤجر أم المستأجر أم كالهما التكاليف والخسائر الناتجة    (التجارية

 لجائحة؟ عن ا
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؟  وشرعا  هل قيام الشركات بمراجعة عقود موظفيها ورواتبهم هو أمر مقبول قانونا -

 وإلى أي مدى يمكن مراجعة تلك العقود؟ 

هل يجب على الشركات التي تقدم الخدمات العامة )كالكهرباء والماء( مراجعة  -

خدمات تكاليف تقديم تلك الخدمات؟ وهل يختلف األمر إذا كانت تتولى تقديم تلك ال

 شركات عامة أو خاصة؟ 

نتيجة   - المتضررين  األفراد  على  القروض  سداد  تأخير  البنوك  على  يجب  هل 

 فهل تحتسب تكاليف مقابل التأخير؟  قامت بذلكالجائحة؟ وإذا 

منعهم  هل   - نتيجة  تحصل  التي  )والخسائر(  األخطار  التجار  مزاولة يتحمل  من 

الجوائحتجاراتهم   نتيجة  اإلجباري  الغلق  األخطار   بسبب  مع  الحاصل  هو  كما 

 أم أنه يجب تعويضهم عن تلك الخسارة؟  األخرى )مثال أخطار السوق(

ما الدور المأمول لشركات التأمين في حاالت الجوائح؟ وهل تعوض األفراد الذين   -

قطاع   خسائر  بتغطية  ملزمة  هي  وهل  منها؟  جزءا  فقدوا  أو  دخولهم  خسروا 

 األعمال؟ 

االقتصادية   القضايا  آالف  بل  مئات  تعداد  صانعي  والقانونية  ويمكننا  على  ينبغي  التي 

 السياسات توقعها وتقدير اإلجابة المناسبة عنها عند حدوث الجائحة.

بإمكان لكان  سلفا،  جاهزة  كانت  األسئلة  لتلك  إجابات  أن  تقليل بعض ها  لو  في  المساهمة 

رعة التعامل معها، غير أنه بالرجوع إلى أقرب  وفي سإلى حدها األدنى  تكاليف الجائحة  

أصابت العالم، سنجد أن لها أكثر من قرن من الزمن، وهو  مقاربة للجائحة الحالية  جائحة  

الجائحة فضال عن آثارها. ومع   حقيقة ومعنى ما يعني أن الجيل الحالي والذي قبله لم يدرك  

الصناع الثورة  مع  وبشكل خاص  البشر  الذي وصله  فيها  التطور  تزول  التي  الرابعة  ية 

تتميز باختراق التكنولوجيا والمجاالت المادية والرقمية والبيولوجية،    الفوارق الفاصلة بين

من المجاالت، بما في ذلك البيانات الضخمة والروبوتات وتعلم اآللة والذكاء  االناشئة عدد 

والتكنولوجيا الحيوية،  االصطناعي وسلسلة الكتل وتكنولوجيا النانو والحوسبة الكمومية،  

فإن توقعا بأن يصبح تكرار الجوائح  وغير ذلك،    وإنترنت األشياء، والطباعة ثالثية األبعاد 

أكثر مما كان عليه، فإن ذلك مما يؤكد مرة أخرى أهمية أن يكون التعامل مع الجوائح 

 ، وليس ردة فعل تجاه حدث مستبعد الحصول. جزءا من صنع السياسات 
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تسارعت الكتابات حولها حيث غطت تلك الكتابات كل ما  19- جائحة كوفيد ومنذ أن بدأت 

اقتصاديا،  ثقافيا،  سياسيا،  بيئيا،  اجتماعيا،  نفسيا،  صحيا،  الجوائح:  عن  تخيله  يمكن 

بداية جائحة )كوفيد قانونيا...الخ. غير أ ( في مجال االقتصاد 19-ن المتتبع لما كتب منذ 

با ومبهورا من توفر كل هذا الكم الهائل من المعالجات اإلسالمي، يجعل المرء يتوقف متعج

لحاالت الجوائح في التراث الفقهي اإلسالمي، وهو جزء من التراث كان سيظل طي الكتب 

عرف فقهاء المسلمين معنى الجائحة ومي زوها عن غيرها    إال استثناء لوال هذه الجائحة.

وا لها كتبا أو فصوال كاملة لتحديد من األخطار التي تصيب المجتمع أو االقتصاد، وأفرد 

نظريات  بل ظهرت  لها،  الممكنة  والحلول  والمعالجات  وااللتزامات  العقود  على  آثارها 

كنظرية   الجوائح  كاملة  كوضع  حديثة  قانونية  نظريات  أن  كما  العذر،  نظرية  ونظرية 

تبار وامتداد  لها اع   -وإن لم يشيروا لها بأسمائها  -الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة

، فضال عن المعالجات المختلفة لإلشكاالت واألحداث التي تطرأ على  في الفقه اإلسالمي

لها امتدادات اقتصادية )كتوقف   ثم صار مشكلة صحية  إن الجائحة الحالية بدأت    العقود.

األعمال وانخفاض الطلب وحدوث تغييرات هيكلية في االقتصاد( وامتدادات قانونية وفقهية  

وامتدادات  كالو األجراء،  ورواتب  بالديون  الوفاء  عن  والعجز  وااللتزامات  بالعقود  فاء 

الدول   بين  بالعالقات  تتعلق  الحدود(  )سيادية  المجتمعإغالق  الدولة وأفراد  )حظر   وبين 

، وما سبق يعني أن التعامل مع )التباعد االجتماعي( ، وعالقات األفراد فيما بينهمالتجول(

عامل مع كل تلك الجوانب، ودراستنا هذه إنما تهتم بالجانب االقتصادي، الت  ب الجوائح يتطل

وستتداخل كثير من موضوعاتها مع الجوانب الفقهية والقانونية وهي جوانب يصعب فصلها 

 عن االقتصاد. 

، جمعت أهم ما وفرته الشريعة اإلسالمية في مجال االقتصاد لمعالجة وفي هذه الدراسة

الجوائح، فابتدأت بالتعريف بالجائحة وتمييزها عن المعاني األخرى القريبة كالوباء  حاالت  

والعذر والنازلة والظرف الطارئ والقوة القاهرة، ثم تناولت بالتفصيل تطبيقات   المتفشي

ن تشمل:  والتي  الجوائح  بنظريات  تسميته  أن نصطلح على  يمكن  القاهرة ما  القوة  ظرية 

نظرية وضع الجوائح، وهي إما نظريات تستند أساسا إلى ، وونظرية الظروف الطارئة

فيه،   اعتبار  لها  أو  اإلسالمي  آليات الفقه  اإلسالمي من  التمويل  يتيحه  ما  أتناول  أن  قبل 

 وأدوات لتقليل اآلثار االقتصادية للجوائح. 

 ال أزعم أن هذه الدراسة قد غطت كل الجوانب المتعلقة بدور ومساهمة التمويل اإلسالمي

في التعامل مع حاالت الجوائح، لكنها قد تكون مفتاحا لباب واسع يولج إلى مجال علمي 



دو ر التمويل ا�سالمي في حاالت الجوائح

 

دو ر التمويل ا�سالمي في حاالت الجوائح

 

9

 99 من  9 صفحة 
 

فسيح يحتاج المزيد من الجهود لسبر كل أغواره، وال يفوتني أن أشكر كل من اقترح أو 

وبناء   التدريب  للدكتور محمد عدوي )مدير معهد  الخاص  الدراسة، وشكري  راجع هذه 

اجعته للدراسة بشكل كبير، كما سأكون ممتنا لكل من يفيدني  القدرات( والذي أفادتني مر

 مستقبال بأية مالحظات أو مقترحات أخرى لتحسين هذه الدراسة. 

 قندوز أحمد عبد الكريم 
     2020- أبو ظنر  
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 :وتاريخها . معنى الجوائح2
 

 . تعريف الجائحة: 1.2
وجياحة إذا استأصلت  جوحا   وجاحتهم السنة  وهو االستئصال،  من الجوح  الجائحة  لغة : 

والجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من   ة،أموالهم، وسنة جائحة أي جدب

 .  (1993)ابن منظور،  سنة أو فتنة

  ( 1995خليل،  )  "فعهستطاع د ما ال ي  منها أنها: "  لها تعريفات عديدة  الجائحة اصطالحا  و

الشرعية،  )وفي  ،  (1992)المالكي،   العلوم  الجائحة مصيبة :  ( 2017معجم مصطلحات 

آفة سماوية كمطر شديد   دفعها، من  يستطاع  يغطي عامة ال  وبرد شديدين وجراد  وحر 

كلُّ وعرفها بعضهم على أنها "،  اآلفاق ويأكل الزرع، والثمر بجائحة عامة كمطر شديد 

 ، (1984الموسوعة الفقهية الكويتية،  )  كسماوي وجيش" ،  لو ع لم بهوشيء  ال ي ستطاع دفعه   

 :ين قسم ىتقسيمها إلف األخير، يمكن يوبحسب التعر 

ك فيها،  آلدمي     دخل    ال  جائحة   ▪ بها،  للبشر  عالقة  ال  أي  سماوي ة،  البرد  وتسمَّى 

فات التي  والقحط والريح والثلج والسيول والزالزل والجراد والطير الغالب واآل

 والفيروسات وغير ذلك.  ت هلك الثمار واألوبئة كالطاعون

والجيوش   اآلدمي    قبل  من  جائحة   ▪ الس لطان  دمار   كفعل  من  تسببه  وما  ونحوها 

 .ت وخراب  في الممتلكا

أن ذات العالقة بالجوائح وأحكامها، نلحظ    الدراسات الكثير من البحوث ووباالطالع على  

آفة ال صنع لآلدمي فيها كالريح الشديدة، والبرد القارس، ة كان يشمل كل  الجائحتعريف  

غير أنه حصل خالف حول ما إذا  ،  والحر الشديد، والجراد ونحو ذلك من اآلفات السماوية

ب تحصل  التي  الكبيرة  األحداث  اآلدمي  كانت  الجائحة  .  جائحةيعتبر  فعل  أن  نراه  والذي 

تشمل كليهما، خاصة أن بعض أفعال البشر قد تكون آثارها بنفس آثار اآلفات واألوبئة أو  

ئحة في الكتب أشد )كاالحتالل أو االجتياح العسكري والحروب وغيرها(. كما أن محل الجا

ب يتعلق  كان  والثمار،القديمة  أنواع    البقول  كل  ليشمل  محلها  توسع  الوقت  مع  أنه  غير 

 المعامالت التجارية. 

هناك خصائص يجب   إذا جرى االتفاق على ما سبق، وانطالقا من تعريف الجائحة، فإن

 توفرها في الحدث لوصفه على أنه جائحة، وهي: 
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)كاآلفات الطبيعية( وقد تكون بفعل البشر    ماويةفي األمور السالجائحة قد تكون   -

 )كالحروب والغزو(.

 ا.يكون انتشاره على رقعة جغرافية واسعة جد   -

 .عدد المتضررين من الجائحة كبير ويفوق العدد المتوسط في األحداث األخرى -

آثاره االقتصادية كبيرة جدا، يصعب على الفرد أو المؤسسة تحملها دون تدخل  -

 الدولة.

التوازن  - على  األصل  في  المبنية  العقدية  العالقات  في  اختالل  إلى  غالبا    يؤدي 

 بين األطراف.   االقتصادي

 

 . المصطلحات القريبة لمعنى الجائحة: 2.2
لمصطلح )الجائحة( مصطلحات مقاربة كثيرة، تتداخل بعضها بشكل يجعل من الصعب 

 المتخصص، وعلى ذلك وجب اإلشارة إليها: أحيانا التمييز بينها خاصة لغير 

 . الوباء: 1.2.2

أنه حالة انتشار لمرض معين، حيث يكون عدد على  لوباء  اعرفت منظمة الصحة العالمية  

حاالت اإلصابة أكبر مما هو متوقع في مجتمع محدد أو مساحة جغرافية معينة أو موسم  

 . أو مدة زمنية

 

 ن:. الوباء العام والوباء المستوط2.2.2

ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة مثل   )مرض(  العام هو وباءالوباء    أو  الجائح  الوباء

العالم أرجاء  كافة  لتضم  تتسع  قد  أو  ل  ،قارة  الواسع  االنتشار  ج لويسمى    ائحة مرض 

(Pandemic)  مستقر  لكنه    واسع االنتشار   فهو وباء  المستوطن  المتفشي أو الوباء  الوباء، أما

االنفلونزا   ، ومثال ذلكال يعتبر جائحةفاألفراد الذين يمرضون بسببه    من حيث معرفة عدد 

للبرد و المتكررة  الموسمية  توصف   النزالت  أنها ال  إال  العالم  عبر  انتشارها  برغم  فهي 

لتمييز الوباء المتفشي عن الوباء الجائح، فإن األول يحصل فيه إصابة عدد من   بالجائحة.

ع في منطقة محددة وفي فترة معينة، ومثال ذلك المتالزمة األشخاص أكثر من المعدل المتوق

(، أما الوباء الجائح فهو إصابة عدد كبير من MERS-Covالتنفسية في الشرق األوسط )

 األشخاص في فترة معينة ولكن في منطقة جغرافية واسعة أو جميع أنحاء العالم. 
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انتشر وكان معديا يمكن وصفه على  وال بأس من اإلشارة إلى أنه ليس كل مرض حتى لو 

 أنه وباء، بل إن وصف المرض بالوباء مشروط بشروط هي: 

فإذا انتشر المرض في رقعة جغرافية كبيرة نسبيا )مثال في بلد   سرعة االنتشار، -

أو منطقة من البلد( سمي وباء، وإن تفشى في رقعة أكبر )أصاب مجموعة دول(  

 سمي الوباء جائحة. 

فالمرض إن لم يكن معديا فإنه ال يوصف على أنه وباء حتى   س،العدوى بين النا -

لو كان عدد المصابين كبيرا، مثال ذلك أن النوبات القلبية تقتل سنويا مئات اآلالف  

 إال أنها ال توصف بالوباء. 

فإذا كان المرض يستثني فئات معينة أو    عدد الناس المعرضين لخطر اإلصابة، -

 ندها مقومات الحياة الصحية، فإنه ال يسمى وباء. يصيب شرائح محددة ال تتوفر ع

 

 التمييز بين المرض والوباء والجائحة: . 3.2.2

يشار إلى مقدار مرض معين موجود عادة في المجتمع باسم المستوى األساسي أو المستوى  

( للمرض  المستوى Endemic levelالمستوطن  هو  بالضرورة  ليس  المستوى  وهذا   ،)

المرغوب، فبكل تأكيد فإن مستوى الصفر هو أفضل شيء، لكن تأبى سنن  المطلوب أو  

الحياة أن يكون مستوى اإلصابات باألمراض صفرا. إن المستوى المستوطن للمرض هو 

المستوى المالحظ وهو مستوى مقبول في مجتمع ما. في حالة عدم التدخل وافتراض أن 

مجموعة   الستنفاد  يكفي  بما  مرتفع ا  ليس  يستمر المستوى  فقد  المعرضين،  األشخاص 

المرض في الحدوث عند هذا المستوى إلى أجل غير مسمى )أي يبقى ثابتا(، وبالتالي غالب ا  

ما ي نظر إلى مستوى خط األساس على أنه المستوى المتوقع للمرض وال يشكل أي قلق، 

تاد لمرض ( يشير إلى التواجد المستمر و / أو االنتشار المعEndemicفالمرض المتوطن )

في مجموعة سكانية داخل منطقة جغرافية، في حين هناك مصطلح قريب   أو عامل معد  

( والذي يشير إلى مرض يحدث بشكل غير دوري وغير  Sporadicهو المرض العرضي )

كمية   ترتفع  األحيان،  بعض  قلقا. في  األمراض  من  النوع  هذا  يشكل  وبدوره ال  منتظم، 

لمجتمع فوق المستوى المتوقع، وهذا ما يعرف بالوباء  المرض )أي عدد المصابين( في ا

(Epidemic أو الوباء المتفشي. يشير الوباء المتفشي إلى زيادة، غالبا مفاجئة، في عدد )

حاالت المرض فوق ما هو متوقع عادة في تلك الفئة من السكان في تلك المنطقة. يشير  
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ر في عدة بلدان أو قارات، وعادة ما  ( )الوباء الجائح( إلى وباء انتشPandemicالجائحة )

( الفرق بين كل من المرض العرضي 1، ويوضح الشكل )يصيب عددا كبيرا من الناس

 والمرض المستوطن والوباء والجائحة: 

 

 (: مراحل تطور المرض ليصبح جائحة 1شكل )

 
 

 العذر: . 4.2.2

بلغ أقصى الغاية في العذر،  عتذر بها، ويقال أعذر الرجل إذا  العذر لغة هو الحجة التي ي  

أما اصطالحا فهو العجز عن المضي في موجب العقد إال بضرر يلحقه، لم يلتزمه بالعقد،  

فكان محتمال للفسخ في هذه الحالة، ومثاله لو اكتشف المشتري عيبا في المبيع أو حدث  

 . (1986)الكاساني،   خلل في العين المستأجرة

 

 . النازلة:5.2.2

النازلة )جمعها نوازل( لغة هي الشدة من شدائد الدهر أو هي المصيبة والكارثة الشديدة 

(، أما اصطالحا فهي 329/ 2( والمعجم الوسيط  525/ 8)أنظر: ابن منظور، لسان العرب 

 الوقائع المستجدة التي تتطلب اجتهادا ملحا.

 

مرض عرضي
(غير دوري وغير منتظم)

مرض مستوطن 
المستوى المتوقع )

(للمرض

وباء
ارتفاع أكثر )

من المتوسط 
(نلعدد المصابي

جائحة
ى وباء منتشر عل)

مساحة جغرافية 
ر كبيرة وعدد كبي

(من الناس
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 . الظرف الطارئ:6.2.2

متوقع   وغير  العقد،  تكوين  على  عام، الحق  حادث  كل  هو  الطارئ  الحادث  أو  الظرف 

الحصول عند التعاقد، ينجم عنه اختالل بي ِّن في المنافع المتولدة عن عقد يتراخى تنفيذه إلى  

أجل أو آجال، ويصبح تنفيذ المدين اللتزامه كما أوجبه العقد يرهقه إرهاقا  شديد ا، يتهدده  

 ( 1980)قباني،   ة تخرج عن الحد المألوف في خسائر التجاربخسارة فادح

 

 . القوة القاهرة: 7.2.2

القاهرة بنود  واالقتصاد  القانون في القوة  إحدى  الطرفين   هي  من  كال  تعفي  العقود، 

ظروف   حدوث  عند  التزاماتهما  من  إرادتهما،   استثنائيةالمتعاقدين  عن  خارجة 

إضراب ب وحرال مثل طبيعيةات  أو  كوارث  أو  جريمة  أو  قد  .فيضان أو كزلزال العمال، 

لعقد. ولكن بند القوة  ذ التزامات انفي أحد طرفي التعاقد أو كليهما من ت يمنع أحد تلك األحداث  

 .ارتكاب فعل ضارفي  القاهرة ال ينطبق في حالة اإلهمال

 

 . نظرة في تاريخ الجوائح: 3.2

 الجوائح عبر التاريخ: . 1.3.2

أشرنا في تعريف الجائحة إلى أنه ال يتعلق فقط بما ليس للبشر دخل فيه، بل إن ما ال يمكن  

دفعه مما كان سببه البشر يدخل تحت هذا المعنى، ومن أمثلة ذلك الحروب واالجتياحات 

الت العسكرية وغيرها. إذا جرى االتفاق على ذلك، فيمكن أن نأخذ من التاريخ بعض حا

 (: 1)أنظر الجدول   الجوائح التي كانت بسبب سماوي والحاالت التي تسبب بها البشر

 

 (: أمثلة تاريخية عن بعض الجوائح 1جدول )

 الوصف التاريخ والمكان الجوائح

بسبب  

 سماوي

طاعون عمواس  

 م(. 693  /ـه  18)

 

الخطاب رضي هللا عنه،  بن  حدث في زمن عمر 

َمواس   عِّ بطاعون  ي  صغيرة،  وسم ِّ بلدة   إِّلى  نسبة 

َمواس عِّ لها:  إلى    يقال  انتشر  ومنها  فلسطين  في 
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و الشام،  كثيرٌ كامل  خلٌق  به  )الطراونة،   هلك 

2010) . 

طاعون الجارف  

، م(688ه/  69)

 البصرة )العراق(

حدث في زمن عبد هللا بن الزبير )رضي هللا عنه(،  

لكثرة م بالجارف  اجترف وسمي  فقد  فيه،  مات  ن 

 ( 2011)فاضل،  الموت فيه الناس اجترافا  كالسيل

المغرب طاعون 

 م 1798عام  العربي

حدث طاعون انتقل بالعدوى من التجار الذين حملوه  

معهم من االسكندرية إلى تونس فالجزائر فالمغرب،  

في المغرب وتسبب في موت  وقد تفشى الطاعون  

 (. 1992البزاز،) خلق عظيم

الموت األسود، 

أوروبا والشام  

 م 1352- م1347

وتسبب في موت ما ال  ء أوروبا  أنحامعظم    اجتاح 

رة، كما أنه أصاب بالد الشام  القا  يقل عن ثلث سكان 

والقدس   وحلب  دمشق  سكان  وأفنى  ومصر 

 )ابن إياس(ووصفه    .( 2010)الطراونة،   وغيرها

واشتد أمر الفناء والغالء بالديار المصرية، فقال: )

أهل   من  ومات  ضواحيها  سائر  القاهرة  وعم 

 ( والفالحين نحو النصف

للبشر يد 

 فيها 

اجتياح المغول  

 م 1258لبغداد، 

بغداد    ذكر المغول  أنه عندما اجتاح  عام  ابن كثير 

قال:    م1258  هـ/656 حيث  بالكامل،  دمروها 

تعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور  )

بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس  ]...[ و ببغداد 

بها أحد إال الشاذ من الناس، والقتلى في الطرقات  

فتغيرت   المطر  عليهم  سقط  وقد  التلول،  كأنها 

الهواء  وتغير  البلد،  جيفهم  من  وأنتنت  صورهم 

فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في  

تغير   من  كثير  خلق  فمات  الشام،  بالد  إلى  الهواء 

وف الغالء  الجو  الناس  على  فاجتمع  الريح،  ساد 
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والطاعون والطعن  والفناء  كثير،    (والوباء  )ابن 

2004 ) 

 
ة،  األنفلونزا اإلسباني

 م 1918

أودى   وقد  العالم،  اإلسبانية  اإلنفلونزا  وباء  اجتاح 

بي  يتراوح  ما  شخص،   مليون  50و  40ن  بحياة 

الكبير  العدد  سبب  أن  مؤكد  شبه  اعتقاد  وهناك 

ال تزال حديثة كانت  لفيروسات  كون اللضحايا هو  

ولماالكتشاف األطباء    ،  أيدرك  كانت نأصال    ها 

وكان الطريق أمامهم ال يزال  ،  تسبب هذه األمراض 

للفيروسات   المضادة  األدوية  الكتشاف  طويال 

 واللقاحات التي تساعد اآلن في كبح تفشي المرض 

 ه. وتسريع التعافي من

 
  انفلونزا الخنازير

 م 2009

اكتشف أوال في المكسيك، قبل أن ينتشر في العديد 

من دول العالم. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن  

خطورة   الفيروسات  أكثر  من  الخنازير  إنفلونزا 

تكوين   من  هربا  سريعة،  تغير  بقدرة  يتمتع  حيث 

يستهدفها، وقد أعلنت مضادات له في األجسام التي  

 ألف  18ة  فاو  2010م  منظمة الصحة العالمية في عا

 ء.شخص جراء الوبا

 م 1976اإليدز  

)االيدز(  شفاكت   المكتسب  المناعة  نقص   مرض 

مرة أنحاء    أول  مختلف  في  وانتشر  الكونغو  في 

حوالي المصابين  عدد  بلغ  وقد    مليونا   36  العالم، 

 ويعتبر من أخطر األوبئة. 
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 كيف تعامل المسلمون مع األوبئة وآثارها في مراحل تاريخهم؟. 2.3.2

إن المتتبع لتاريخ األوبئة والجوائح يجد أن البشر منذ بدء الخلق قد تعاقبت عليهم األوبئة  

واألزمات، وقد تسبب بعضها في حدوث تغييرات كبيرة شملت تغييرات ديموغرافية أو 

أو اجتم اقتصادية  أو  أو سياسية  تلك األوبئة  سكانية  تنوعت أسباب  أو غيرها، وقد  اعية 

والجوائح وأنواعها فشملت الزالزل والسيول والطواعين واألمراض المتفشية والمجاعات 

والجفاف واالجتياحات العسكرية والحروب وغيرها. والمالحظ في التاريخ القديم أنه لم  

، (2014)برين،    وت األسود(حتى سموه )الم  1يكن وباء أشد فتكا بالبشر أكثر من الطاعون 

غير أنه في القرون المتأخرة ظهرت أوبئة فتاكة لعل أخطرها: االنفلوانزا والفيروسات 

المرتبطة بها ومنها االنفلونزا االسبانية التي اجتاحت معظم دول العالم وإنفلوانزا الطيور  

مثلتا جائحة نسبية أصابت عددا كبيرا نسبيا من الدول، وفايروس  وانفلوانزا الخنازير اللتين  

 تضح آثاره الكاملة وإن كانت تأثيراته االقتصادية مهولة.توهو وباء جائح لم  19-فيد كو

الذين عاصروا    قام  بدقة كبيرة، مبرزين  المؤرخون  بتوثيق ما حصل  األوبئة والجوائح 

اآل  تلك  لكون  ونظرا  وآثارها،  وبيئية  ثار  أسبابها  واقتصادية  اجتماعية  امتدادات  ذات 

وسياسية، فقد انعكس ذلك الحقا على الكثير من الكتابات التي أخذت تهتم أكثر باألوبئة  

ومسبباتها وطرق الوقاية منها، ومن أفضل من اهتم بموضوعات األوبئة والجوائح نجد: 

، كما بحثت في هموغير   المقريزي وابن تغري بردي وابن كثير وابن إياس وابن بطوطة

 .ذلك كتب النوازل الفقهية للونشريسي وابن رشد وغيرهم 

 

 كتب القدماء:بعض تحليل الجوائح من . 3.3.2

اآلثار   على  ركزت  تحليالت  بين  الزمن،  قديم  من  للجوائح  البشر  تحليالت  اختلفت 

كما   الجوائح  أن  خاصة  للجائحة،  والشرعية  واالقتصادية  والسياسية  سبق  االجتماعية 

فيها كالحروب واالجتياحات العسكرية،   دخللها أسباب مختلفة بعضها للبشر  ه  اإلشارة إلي

 
الطاعون مرض بكتيري وبائي معد، وهو من األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان وينتقل لإلنسان   1

أيام حسب نوع الطاعون، تبدأ  5عن طريق القوارض كالفئران، وفترة حضانته تنحصر بين  يومين إلى 
ة األبطية والفخذية(، بارتفاع في درجة حرارة الجسم وتورم في الغدد الليمفاوية وبخاصة )العقد اللمفاوي

وتظهر أعراضه على شكل دمامل عند الفخذ وتحت اإلبط واألذن، وتتضخم الدمامل وتأخذ شكال نزفيا 
فيصاب المريض بألم شديد ويتقيا دما لمدة ثالثة أيام دون انقطاع، وهو من األمراض الفتاكة حيث تتراوح 

 جدا. % وهي نسبة عالية60% و30نسب اإلماتة لبعض أنواعه بين 
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واجتماعية  سياسية  تغييرات  إلى  العباسية  للدولة  المغول  اجتياح  أدى  المثال  سبيل    فعلى 

، بينما كانت الجوائح التي سببها موجات الجفاف والمجاعات )مثال انتهاء الدولة العباسية( 

 شكل رئيس على الحياة االقتصادية، وهكذا.ب  مؤثرة

من أفضل من تناول تحليل جائحة أصابت مصر في القرن الثامن الهجري المؤرخ تقي 

في   الفضل  له  يرجع  والذي  المقريزي  في  الدين  أسس  اإلسهام  النظريات   بعض وضع 

سنة   من  وامتدت  مصر  في  وقعت  التي  المجاعة  عاصر  حيث  المعاصرة،  االقتصادية 

، والكتاب [إغاثة األمة بكشف الغمةهـ ما دفعه لتأليف كتابه الشهير: ]808إلى عام    هـ796

حيث  -اقتصادي   بامتياز،  فيه  ركز  اجتماعي  الجانب المقريزي   االقتصادي ين  على 

 واالجتماعي، وكان نهج الكتاب وصفيا تحليليا، ومن بين الموضوعات التي تناولها الكتاب: 

واألزمات االقتصادية هو سوء اإلدارة والغفلة عن النظر في أحد أسباب األوبئة   •

 مصالح العباد. 

األساسية هي   • السلع  فتصبح  إلى طبيعتها،  األولويات  تعود  األزمات،  أوقات  في 

األهم على حساب السلع غير الضرورية )يذكر المقريزي أنه في وقت المجاعة 

 حين لكن دون جدوى(. يحاول استبدال ما لديه من جواهر بالطبعض الناس كان 

ف • الناس،  أخالق  في  االقتصادية  األزمات  أوضاع  التجار تؤثر  بعض  يستغل 

 ا.ون الغالل ويرفعون أسعاره زن ، فيتالعبون بالعملة، ويختظروف الصعبةال

 في أوقات األزمات بطرق، منها:  ضرورة تدخل الدولة •

o   والحزم المحتكرين  بالقوة  التجار  أزمة  تجاه  بين  كان من  ـ  ه  387)في 

"ض   أن  األزمة  تلك  والخبازين  حلول  الطحانين  من  عدة  ،  بالسوطرب 

 ز"(.وش ه روا من أجل ازدحام الناس على الخب

o ـ أدى ه  399سنة  أزمة  في  ف  :ومنع االحتكار  إلغاء آلية السوق في التسعير

ال أن  المقريزي  )ذكر  األزمة  انكشاف  إلى  الخبز  بأمر هللا تسعير   حاكم 

وجدت من لديه غلة ولم يطرحها في  أقسم باهلل لئن  خطب في الناس فقال:  

نها في السوق ألضربن رقبته. ف لم يبق أحد وعنده غلة حتى حملها، وشو 

وخي ر   نفوسهم.  وشبعت  أعينهم،  وامتألت  الناس،  فرضي  الطرقات، 

هم، الحاكم بأمر هللا تجار الغالل بين البيع بالسعر الذي يقرره وفيه فائدة ل

وبين االمتناع »فيختم على غالتهم وال يمكنهم من بيع شيء منها إلى حين 
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السعر،  وانحل   أمره،  وأطاعوا  لقوله  فاستجابوا  الجديدة.  الغلة  دخول 

 ر(.وارتفع الضر

، يختلف تأثر كل طبقة منها يوجد في الدولة سبع طبقات )اقتصادية واجتماعية( •

 من الجائحة وذلك على النحو التالي: 

الحال من  ا والثالث متوسطو  التجار،  اليسار من  أهل  والثاني  الدولة،  أهل  ألول 

الفقراء   والخامس  القرى،  سكان  الفالحون  والرابع  الفقهاء  )التجار،  جل   وهم 

، والسادس أرباب الصنائع واألجراء أصحاب المهن، والسابع ذوو  (وطالب العلم

ة على تلك الطبعات مختلفا: ففي  يكون تأثير األزمات االقتصادي   الحاجة والمسكنة.

هلك الكثيرون من القسم الرابع وهم أصحاب الفالحة والحرث، أوقات األزمات ي

وأما القسم الخامس ويضم أكثر الفقهاء وطالب العلم، فهم ما بين ميت أو مشتهي 

 م. الموت، لسوء ما حل به

 

 وما هي آثاره االقتصادية؟ هل هو جائحة؟ 19- كوفيد. 4.3.2

  عالميا    (19-كوفيد   علميا:  )المسمى  المستجد   كورونا  لفيروس  الكبير  النتشارل  ننظر  أن  يمكن

 تتوفر   أنها  نجد   وخصائصها  الجائحة  تعريف  إلى  وبالرجوع  ،الجوائح  من  جائحة    أنه  على

  19-كوفيد   وباء  جائحة  مثل  للجوائح  عمليا  مثاال  نجد   لن  إننا  بل   ،19- كوفيد   وباء  في  كلها

  وسرعة   االنتشار  بسرعة  تميزه  عن  فضال  العالم  أرجاء  كل  في  انتشر  الوباء  إن  حيث 

 االقتصادية   آثاره  أن  كما  بكثير،  المتوسط   يفوق  جدا  كبير  منه  المتضررين  وأعداد   العدوى

 سواء  التعاقدية  العالقات   في  كبيرة  الالت اخت  حدوث   إلى  وأدى  هائلة،  بل  جدا  كبيرة  كانت 

  بحق   جائحة  يعتبر   19-كوفيد   أن  األمر   وخالصة  الدول.  وحتى  المؤسسات   أو  األفراد   بين

 واالقتصادية.  الصحية المعايير بكل

(، ويمكننا تتبع ما 19-تأثرت الكثير من القطاعات االقتصادية نتيجة تأثير جائحة )كوفيد 

اقتصادية معينة لمعالجة اآلثار والتبعات على كل قطاع على    أن تقدمه سياسات يمكن  الذي  

 : هما  ال تعتبر طريقة مثلى، لسببين المقاربةحدة، غير أن هذه 

االقتصادية   - القطاعات  العقود    :وتنوعهاكثرة  في  االقتصادية  التطورات  أدت 

قبل،   من  معروفة  تكن  لم  تقليدية  غير  اقتصادية  قطاعات  ظهور  إلى  األخيرة 

 القطاعات التقنية التي طغت في بعض الحاالت على غيرها من قطاعات   وأبرزها
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الحصر:  اقتصادية المثال ال  االقتصادية تشمل على سبيل  القطاعات  ، وصارت 

والمؤسسات   والخدمات،  والزراعة،  والسياحة،  والخدمات  الالصناعة،  مالية، 

تتبا ين فيها  الحكومية، فضال عن أن كل قطاع قد ينطوي تحته قطاعات فرعية 

تأثيرات الجائحة، فالقطاع المالي يشمل المصارف وشركات التأمين وأسواق المال  

وتأث ر كل واحد منها بالجائحة مختلف جذريا، وقطاع التجارة ينطوي على قطاعات  

فرعية كان تأثير الجائحة عليها كذلك متباينا، إذ تأثرت التجارة التقليدية في حين  

 وهكذا.  نشطت التجارة االلكترونية

فالقطاعات االقتصادية ليست مفصولة أو معزولة   تداخل القطاعات االقتصادية: -

 وبالتالي يصعب تتبع أثر الجائحة على قطاع بشكل معزول.عن بعضها، 

وألن كل القطاعات االقتصادية مهما تنوعت وتداخلت أو تكاملت، فإنها ال تخرج عن كونها  

المعامالت وااللتزامات التعاقدية، فعلى سبيل المثال: عقد القرض قائمة على مجموعة من  

هو أهم التزام تعاقدي موجود في القطاع المصرفي، واإلجارة تعتبر أهم عقد في قطاعات 

التي  المعالجات  تتبع  األجدى  من  فسيكون  وهكذا،  والنقل،  والسياحية  الفندقية  الخدمات 

 غض النظر عن القطاعات االقتصادية. يقدمها التمويل اإلسالمي لتلك العقود ب

 

 باألوبئة: المتعلقة للجوائح االقتصادية اآلثار .2.3.5

بالنسبة   الوبائية( معضلة  الجوائح  )بشكل خاص  الجوائح  مع موضوعات  التعامل  يعتبر 

كبيرة   والصحية واالجتماعية(  البيئية  االقتصادية )وحتى  آثارها  تعتبر  فمن جهة  للدول، 

الحدوث.   نادرة  الوقت  نفس  لكنها في  الجوائح جدا،  أنه في حالة إهمال  يترتب عن ذلك 

نها أحداث جد نادرة، فقد تكون التكاليف حال حدوثها كبيرة جدا،  وعدم القيام بشيء بمبرر أ

يتطلب تخصيص واستهالك الكثير من الموارد المالية  وفي مقابل ذلك، فإن االستعداد الدائم  

والبشرية لحدث يمكن أال يحصل أصال. ما سبق، يعني أنه يجب الموازنة بين األمرين:  

في    ائح دون تعطيل أو هدر الكثير من الموارد. االستعداد المستمر لمواجهة حاالت الجو

) 2016عام   للمستقبل  العالمية  الصحية  المخاطر  بإطار  المعنية  اللجنة  قدرت   ،The 

Commission on a Global Health Risk Framework for the Future أحداث أن   )  

قرن الحادي تريليون دوالر في ال  6األمراض الوبائية ستكلف االقتصاد العالمي أكثر من  

 Commission on a Global Health Risk)  مليار دوالر سنوي ا   60أكثر من    -والعشرين  
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Framework for the Future, 2016)    مليار دوالر سنوي ا    4.5وأوصى التقرير نفسه بإنفاق

 التهديد الذي تمثله أحداث الوباء. على قدرات الوقاية واالستجابة العالمية للحد من 

م  2020، إذ سبق فترة تفشي الجائحة توقعات متعاظمة أن سنة  19- لنأخذ مثال جائحة كوفيد

األزمة االقتصادية العالمية التالية )آخر أزمة اقتصادية مالية عالمية تعود لسنة  سنة  ستكون  

كانتا تشيران إلى ذلك، غير  الدورة االقتصادية وتباطؤ االقتصاد العالمي    إن(، حيث  2009

 أن ال أحد كان بإمكانه توقع حدوث جائحة تبدو آثارها إلى اآلن أشد من أي أزمة اقتصادية. 

تأثير سلبي عميق على  لها  من المتوقع أن يكون  إلى اآلن، لكن    19-لما تنتهي جائحة كوفيد 

المحلي اإلجمالي   االقتصاد العالمي، ربما لسنوات قادمة، مع انخفاضات كبيرة في الناتج

غير أن أثرا إيجابيا واحدا يبدو جليا في   .مصحوبة بزيادة في البطالة في جميع أنحاء العالم

جائحة بسبب اإلغالق سواء داخل  تباطؤ النشاط االقتصادي أثناء الهذه األزمة، حيث أدى  

لملوثات اثاني أوكسيد الكربون وانبعاثات  الدولة أو بين الدول إلى تراجع كبير في حجم  

صار يحتل أهمية  ال بأس من التذكير أن موضوع االحتباس الحراري ، وغازات الدفيئةالو

 كبرى لدى صانعي السياسات على مستوى العالم ألنه يهدد العالم أجمع.

 

 األوبئة؟ سببها  التي للجوائح االقتصادية باآلثار التنبؤ يصعب لماذا .2.3.6

في المستقبل أمر   الجوائح الوبائيةلة المرتبطة بأحداث  إن توقع الخسائر االقتصادية المحتم

وسبب ذلك أن الجوائح )الوبائية(    ،(McKibben & Sidorenko, 2006)  للغاية  صعب 

تعتبر أحداثا نادرة، ويجد حتى المتخصصون في مجال األوبئة عند محاولة تطوير نماذج 

البيانات التاريخية، وعلى    المالحظات أو  تنبؤية صعوبة بسبب وجود عدد قليل نسبيا من 

 انزا ملحوظة. سبيل المثال، فإنه طيلة القرن العشرين ال تتوفر إال ثالثة أوبئة إنفلو

اولة  حفي م البيانات المحدودة    (El Turabi & Saynisch, 2016)  استخدم  ومع ذلك

 بسبب الجوائح، وقد كانت المنهجية على النحو التالي:   جم الخسائر المحتملةالتعرف على ح

يمكننا أن نبدأ، على سبيل المثال، بتقدير عدد األوبئة التي قد نراها في هذا القرن. نحن نعلم  

أن القرن العشرين شهد ثالث أوبئة، لذلك قد يكون من المنطقي االفتراض أن هناك احتماال   

بحدوث جائحة في أي عام معين. وهذا يعني أنه في حين أننا قد نحصل   المئةفي    3بنسبة  

ث في  على  قرن  كل  أوبئة  العشوائ  المتوسط،الث  االختالف  بعض يبسبب  تحصل  فقد   ،

المحاكاة  نماذج  استخدام  يمكننا  أقل.  عدد  على  البعض  يحصل  وقد  المزيد  على  القرون 
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التغير  لتعطينا فكرة عن عدد األوبئة في كل قرن   بسبب الصدفة العشوائية،  مع مراعاة 

 : أدناه ( 2)وهذا يعطينا التوزيع الموضح في الشكل 

 في القرن الحادي والعشرين. للجوائحتوزيع العدد المتوقع (: 2شكل )

 
 (El Turabi & Saynisch, 2016)المصدر: 

 

إحدى السمات المهمة في هذا الرسم البياني هي أنه على الرغم من أننا نتوقع رؤية ثالثة  

إال أن هناك فرصة ألن يشهد العالم المزيد. في الواقع،   األوقات،أحداث أو أقل في معظم  

شهد القرن التاسع عشر خمسة أوبئة من الكوليرا وحدها، والتي، على الرغم من أنها ليست 

، فإنها تعطينا  بسبب تحسن الظروف الصحية  قابلة للمقارنة بشكل مباشر مع الوضع اليوم

 . معقول جالنموذ إحساس ا بأن ترتيب الحجم الذي تنبأ به 

وفي السنوات األخيرة صار تكرار الجوائح التي سببها األوبئة أكبر نسبيا حتى مع ما عرفه 

صحيح أن الجوائح التي تسببها األمراض   العالم من تطور في المجال الطبي والصيدلي.

التقليدية كالكوليرا والطاعون والسل قد صارت في حكم المعدوم، إال أن ظهور الفيروسات 

قد   للتغير  الجوائح.القابلة  تكرار  يؤثران بشكل أساسي على عدد    زاد من  هناك عامالن 

ألول هو معدل ظهور التي قد تحدث في أي فترة زمنية. او  األوبئةالجوائح التي سببها  

اإلصابات الجديدة والثاني هو احتمال أن تتطور هذه األمراض إلى تفشي أكثر خطورة 

 )احتماالت االنتقال(؛ كل من هذه العوامل زادت في السنوات األخيرة. 

ارتفع معدل األمراض المعدية الجديدة خالل القرن ، فقد  (Jones, et al., 2008)وبحسب  

عام  العشرين.   منذ  الجديدة  المعدية  لألمراض  الرئيسي  انتقال   1950المصدر  من  كان 
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الحيوانية   للبشر  - األمراض  الحيوانية  األنواع  من  األمراض   ,.Jones, et al)  عبور 

زيادة استخدام أساليب الزراعة    منها:ذلك، نذكر  في  ساهم عدد من العوامل  ، وقد  (2008

المكثفة، وزيادة التكثيف البشري والحيواني، وزيادة نقص المناعة البشرية نتيجة لفيروس  

العوامل  هذه  جعلت  نفسه،  الوقت  وفي  التغذية.  وسوء  اإليدز   / البشرية  المناعة  نقص 

حدي المستويات المرتفعة لمقاومة  مجتمعة مع زيادة مستويات الهجرة والتجارة والنقل، وت

خالل  من  تتطور  أن  الجديدة  المعدية  األمراض  على  السهل  من  الميكروبات  مضادات 

حاالت ما قبل الوباء. من المرجح أن تستمر كل هذه االتجاهات، ومن دون جهود متضافرة،  

ال الضرر من المرجح أن يزداد التهديد الذي تثيره أحداث الوباء. وفي الوقت نفسه، ال يز

حاالت  وفيات  معدالت  تكون  عندما  حتى  النطاق،  واسع  باألوبئة  المرتبط  االقتصادي 

 المرض منخفضة. 

 

 األزمات المالية واالقتصادية: هل يمكن اعتبارها من الجوائح؟ . 4.2
ما ال يمكن دفعه سواء كان بسبب سماوي أو  أنها    إلىسبق اإلشارة في تعريف الجائحة  

األزمات المالية التي تحدث كل فترة تعتبر من قبيل الجوائح؟ خاصة أن بفعل البشر، فهل  

( أصابت معظم  1998آثارها تمتد على رقعة واسعة من العالم، فاألزمة المالية األسيوية )

قد   2009  القارة األسيوية إضافة لبعض الدول خارج القارة، كما أن األزمة المالية العالمية

 مست كل أرجاء العالم.

 

 ( تعتبر جائحة؟ 2009هل األزمة المالية العالمية ). 1.4.2

في  يواجهه  أن  يمكن  الذي  الغموض  بعض  فهم  لمحاولة  للتاريخ  اإلنسان  عاد  لطالما 

الحاضر. وكذلك الحال مع موضوع الجوائح، إذ قد تساعد العودة للتاريخ في تعلم بعض 

ئة التي قد تتحول إلى جائحة، الدروس. وألن موضوع بحثنا عن الجوائح ال يتعلق فقط باألوب

فإننا سنعود قليال للتاريخ القريب وبالضبط ألقرب صدمة اقتصادية عالمية، وهي األزمة 

 والتي أصابت عمليا كل دول العالم.  2009المالية لسنة  

في  بدأت  التي  اإلفالس  وحاالت  األزمة  تلك  خلفتها  التي  واآلثار  النتائج  في  المتأمل  إن 

ثم المالي  اقتصادي   القطاع  بطالة وركود  ذلك من  تبع  وما  الحقيقي  القطاع  إلى   تدرجت 

يستطيع أن يدرك أن وصف تلك األزمة بالجائحة هو وصف صائب، هذا فضال عما تسببت  



دو ر التمويل ا�سالمي في حاالت الجوائح

 

دو ر التمويل ا�سالمي في حاالت الجوائح

 

24

 99 من   24 صفحة 
 

فيه من االختالالت في العالقات التعاقدية، من ذلك عجز الكثير عن سداد التزاماتهم. وإذا 

( هي جائحة، فإن السؤال الذي يستتبع  2008المية )جرى االتفاق على أن األزمة المالية الع

ذلك هو ما إذا كانت تلك الجائحة سببها هم البشر أم أنه ليس للبشر يد فيها. وبالرجوع إلى 

الكثير من الكتابات المتخصصة والدراسات العلمية، نجد أن تسبب اإلنسان في تلك األزمة  

بدءا من فيه،  المصرفيون،  المغامرات والمخاطر  واضح ال مراء  التي كان يقوم بها  ات 

ومرورا بما كانت تقوم به مؤسسات التصنيف االئتماني مما اعتبره البعض تغريرا باألفراد  

وحتى المؤسسات، حيث كانت تعطي تقييمات جيدة لمنتجات اعتبرت الحقا على أنها سامة. 

على   اال ويدل  )المشتقات  المالية  بالمشتقات  التعامل  ازدياد  أيضا  وجه  ذلك  على  ئتمانية 

الخصوص( وازدياد المجازفات وحصول تشوهات في مجال المكافآت التي يحصل عليها  

المؤسسات المالية العالمية وضعف كفاءة بعض أعضائها، وغياب    كبرمجالس اإلدارات أل

 المأمول. مالحوكمة والشفافية، وعدم قيام المساهمين بدوره 

 

 (؟ 2009الية العالمية )كيف تم التعامل مع األزمة الم. 2.4.2

بشكل خاص في الواليات المتحدة األمريكية والتي كانت   المالية  المصرفية  النهيارات بعد ا

 وكيفية   النهيارل  أدت   التي  األسباب   بدراسة  ألمريكيةا  السلطات   وجهت   بؤرة األزمة المالية،

الواضح الجلي أن جزءا كان من  .  عليه  والسيطرة  آثاره  من  والحد   المستقبل  في  أسبابه  تالفي

 در مهما من األزمة كان يتعلق بجوانب غياب الحوكمة بما في ذلك الشفافية واألمانة. ص

 1فرانك   –  دود ك والذي عرف أيضا بقانون:  المستهل  وحماية  ستريت   وول  إصالح  قانون

(The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 

Act)  ولية ؤالمس  تحمل  ومبدأ  واإلفصاح للشفافية  جديدة  اييروضع معل، والذي كان يهدف  

وبرغم أن فترة األزمة    .عليها  لسيطرةل  والعمل  المخاطر  من  الحد   بغرض   الشركات،  في

ما   )عكس  وصريح  جلي  بشكل  االقتصاد  في  الحكومات  تدخل  عرفت  العالمية  المالية 

ف الغالبة  النظرية االقتصادية  التشريعات هدفت  تفترضه  التعديالت في  أن  ي حينها(، إال 

لوضع المسؤولية األكبر على المؤسسات المالية بدال من انتظار تدخل الحكومة لإلنقاذ، 

 
يوليو   21قانون اإلصالح وحماية المستهلك دود فرانك هو قانون اتحادي للواليات المتحدة صدر في     1

(، وأحدث 2008، هدفه إجراءات إصالحات جوهرية على النظام المالي في أعقاب الركود العظيم )2010
 .تغييرات تؤثر على جميع الهيئات التنظيمية المالية الفيدرالية في البالد
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تغول   من  المستهلكين  لحماية  قرب  عن  والتنظيمية  اإلشرافية  الرقابة  أسس  توفير  مع 

المست الخاطئة والتي كبدت  المالية وبعض ممارساتها  الكثير )كخسارة المؤسسات  هلكين 

لقد كانت منازلهم ثم وظائفهم بعد تحول األزمة المالية إلى أزمة اقتصادية(.  ومدخراتهم  

نظرة المنظم )الجهات الرقابية واإلشرافية( أنه ال يمكن القبول بوضع تكون فيه المؤسسات 

تكال  الحكومات  تتحمل  ثم  االقتصادي،  الرخاء  حاالت  في  المستفيدة  هي  يف المالية 

الممارسات الخاطئة لتلك المؤسسات وتقديم الدعم الحكومي على حساب أولويات أخرى 

)كالصحة والبنية التحتية والتعليم(، لذا هدفت الكثير من القوانين والمتطلبات الجديدة لجعل 

 أعمالها   نتائج   لتحمل  الشركات   وإلزام  حكومي  دعم وبدون أي    نفسها  لىعتعتمد    الشركات 

(  Buffers)لذلك أضافت متطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية مجموعة من المصدات )

تتفق الكثير من الجهات   أو الدعامات التي تهدف لدعم رأس المال في حاالت األزمات(.

  يعتبر (  "فرانك  –  دود "وقانون    IIIالمختصة على أن التشريعات الجديدة )كمتطلبات بازل  

وبالتالي تجنيب العالم   المالي  االستقرار  لتحقيق المزيد من  ات وم الحك  سعي  في  جيدة  بداية

المالية. التي صارت عنصرا ال غنى عنه في   ويالت األزمات  العناصر األساسية  ومن 

  واإلدارة   الشركات في قطاع    حوكمةالتشريعات المالية العمل على تحقيق أعلى درجات ال

 مجالس   أعضاء  نحومِّ   ومزايا  رواتب   لتحديد   جديدة  أسس  وضع  ضمنها  ومن  الفعالة  الرشيدة

اآلليات والتقنيات الالزمة لإلنذار   توفير، والشركات   في  العليا  التنفيذية  واإلدارات   اإلدارة

 ألسواق   بالنسبةو،  (Stress Testsواختبارات الضغط )   (Early Warning Systemsالمبكر )

ال  المال من  مجموعة  وضع  تم    تقديم   شركات   تسجيلب  الخاصة  معاييرالو  ضوابطفقد 

 البورصات   في  الشركات   وإدراج  المختلفة  الصناديق  إنشاء  وضوابط  المالية  االستشارات 

 . المال أسواق في المستثمرين حماية وأحكام

ساهمت القوانين واإلجراءات المذكورة في تخفيف وطأة األزمة وتقليل الخسائر إلى حد 

نها كفيلة بمنع تكرار األزمات المالية، وي رجع البعض الفضل معقول، لكن ال يمكن الزعم بأ

إلى    19-إلى تلك القوانين في صمود القطاع المالي العالمي في ظل ظروف جائحة كوفيد 

اآلن، حيث برغم اآلثار االقتصادية الكبيرة للجائحة، لم تسجل أية حاالت إفالس أو عجز  

 ر إيجابي بكل تأكيد. في قطاعات البنوك وشركات التأمين، وهذا مؤش
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 : 2009واألزمة المالية العالمية  19-. أوجه الشبه بين جائحة كوفيد3.4.2

تكاد يمر بدورات اقتصادية  من المتعارف عليه في عالم االقتصاد، أن النظام االقتصادي  

يتباطأ معدل النمو وصوال إلى   تكون منتظمة، تبدأ بصعود االقتصاد إلى ذروته قبل أن 

صيب االقتصاد أزمات مفاجئة خارجة عن إرادة  وفي خضم تلك الدورات، قد ي  االنكماش،

ونظرا ألن أقرب جائحة مرت على البشرية    ة.تعجل بالدورة االقتصادي كالجوائح  البشر  

الحالية الربط   19-على من عايش أزمة كوفيد يصعب    هتعود لحوالي قرن من الزمن، فإن

الجائحة. ما يمكن للناس فعله اآلن هو مقارنة الجائحة الحالية  بينهما وهو لم يعايش تلك  

اقتصادية   بآخر أزمة  باألزمات االقتصادية هو مقارنتها  اقتصادية شبيهة  آثار  لها  والتي 

. قد  2009عرفها العالم، وهي األزمة المالية التي تحولت الحقا إلى أزمة اقتصادية عام  

تختلف فيه األزمات، وهو ما قد يساعد في التعامل تساعد المقارنة في فهم ما تشترك وما  

مع األزمة الحالية. هناك في الحقيقة مجموعة من المالمح المشتركة بين األزمتين، فيما 

 يلي أهمها: 

 العالمية:  المال حدوث تقلبات شديدة في أسواق •

حدوث  كان  إذا  قيمتها.  من  الكثير  الخصوص  وجه  على  األسهم  أسواق  فقدت 

االضطرابات في أسواق المال نتيجة أزمة مالية أمرا طبيعيا ومفهوما، إال أن تأثيرات 

وباء جائح على أسواق المال ليس كذلك، ويحتاج إلى المزيد من أزمة صحية بسبب  

 األسهم على وجه الخصوص. الفهم للعالقات المعقدة بين الجوائح وأسواق

 : هبوط أسعار النفط •

أو في أزمة جائحة كورونا، خذل النفط    2009في األزمة المالية العالمية لسنة    ءسوا

المستثمرين فضال عن الدول المصدرة له، فقد عرف تراجعا كبيرا أثر على الكثير من 

ك لعقود قادمة، القطاعات وحتى الدول. يعتبر النفط سلعة استراتيجية وسيستمر كذل

ويطرح تذبذب أسعار النفط بشكل خاص أوقات األزمات الكثير من التساؤالت حول 

االعتماد عليه كمورد للمال ومصدر للدخل بالنسبة للدول، إذ يظهر أنه يساير الدورة 

لموارده،  ماسة  هناك حاجة  تكون  أسعاره حيث ال  ترتفع  إذ  واألزمات،  االقتصادية 

 لعصيبة.وتنهار في األوقات ا
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 :  حالة عدم اليقين •

تعتبر حالة عدم التأكد سمة مالزمة لعالم المال واألعمال، غير أن هذه الحالة تزداد  

في  غاية  مستقبلية  تقديرات  وضع  على  القدرة  وتصبح  األزمات  أوقات  في  أكثر 

، حيث ال 19- وفي جائحة كوفيد   (2009وهذا الحاصل في األزمة المالية ) ،  الصعوبة

والمتوسط فضال عن يمكن ألح القصير  المستويين  على  يحدث  أن  يمكن  ما  توقع  د 

وهذا الغموض مكلف جدا ينعكس في عالوة الخطر ويؤدي إلى تأخير المدى البعيد،  

 الكثير من المشروعات االستثمارية. 

 على نموذج الدولة الحارسة  الدولة المتدخلة نموذجتغلب  •
الدول التي قامت على أساس الحكومات المركزية  يصف مصطلح )الدولة المتدخلة(  

وتقديم الخدمات   وذلك بالتدخل في توجيه األنظمة االقتصادية واالجتماعية والسياسية

كان تدخل الدولة   19-وفي جائحة كوفيد   2009. في كل من أزمة عام  العامة المختلفة

الحكومات  تدخلت  األولى  ففي  اليد   واضحا،  التأمين ووضع  البنوك وشركات  لتأميم 

على مؤسسات كثيرة وأحيانا توفير الحماية لها من اإلفالس، وأما في األزمة الحالية، 

في  الهشة  للفئات  المباشر  الدعم  خالل  من  مباشر  بشكل  الحكومات  تدخل  كان  فقد 

ءات للشركات المجتمع أو تقديم حزم تحفيزات لقطاع األعمال وتقديم الكثير من اإلعفا

من   كبيرة  كميات  ضخت  كما  اإلفالس،  من  عليها  للمحافظة  والمتوسطة  الصغيرة 

 السيولة في األسواق، فضال عن تدخلها في بعض الحاالت في تسعير السلع والخدمات.
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 ذات العالقة بالجوائح:البحوث والدراسات . 5.2
مي المتعلق بهذا الوباء، وتظهر إلى تسارع كبير في وتيرة البحث العل  19- أدت جائحة كوفيد 

( شركة  منصتها Primer.aiبيانات  خالل  من   )

(https://covid19primer.com/dashboard العلمية األبحاث  حجم  في  المطرد  التزايد   )

 (: 3المنشورة )أنظر الشكل 

 

 19- (: العدد المتراكم للبحوث العلمية المنشورة ذات العالقة بكوفيد3شكل )

 
 https://covid19primer.com/dashboard:  المصدر

 

( الشكل  البيانات  أعاله  (  3ويظهر من  هائل من  كم  توليد  في  كانت سببا  قد  الجائحة  أن 

خالل فترة وجيزة جدا يبدو أكثر من أي حدث آخر، ويقترب عدد  والبحوث والدراسات  

ألف دراسة وبحث تغطي مجاالت: الصحة   35من   2020الدراسات مع نهاية شهر يونيو  

واالقتصاد   التنبؤية  والنماذج  وغيرهاوالبيئة  والسياسة  ذات    واالجتماع  موضوعات  من 

قد ال تكون كل الدراسات موثوقة، لكن من الواضح أن العالم قد   .19-عالقة بوباء كوفيد 

تغير فعال بفضل االنترنت وتقنية المعلومات وسهول الوصول إلى البيانات، وهو ما يسهل 

التح يبقى  لكن  والمهتمين،  والمتخصصين  الباحثين  التأكد من كثيرا مهمة  في  األكبر  دي 

 موثوقية المصادر والنتائج المتوصل إليها.

ك تب في هذا قد  حيث  ،  سبق بهبشيء لم أ  في هذه الدراسة  جئت  قد  أنني    أزعم ال  وحيث أني  

جمع موضوعات مشتتة تتعلق بالجوائح في   فيفقد بذلت قصارى الجهد  ،  الكثير  الموضوع

 تمويل اإلسالمي في معالجة حاالت الجوائح. ن من توضيح أهمية الوحدة موضوعية تمك  

  



دو ر التمويل ا�سالمي في حاالت الجوائح

 

دو ر التمويل ا�سالمي في حاالت الجوائح

 

29

 99 من   29 صفحة 
 

 الجوائح في الفقه اإلسالمي: .  3
ذات العالقة، المصطلحات األساسية  معنى الجائحة وأهم  من الدراسة    الجزء الثانيتناول  

من في هذا الجزء  فضال عن استعراض لتاريخ الجوائح وعالقتها باألزمات االقتصادية.  

األسس  التعرف على  جوائح في االقتصاد اإلسالمي، وسنحاول وضع أصول الالدراسة،  

الجوائح المترتبة عن  اآلثار  لمعالجة  عليها  االستناد  يمكن  التي  أهم واالعتبارات  وكذا   ،

 . النظريات التي يتم تطبيقها في حاالت الجوائح

 

 ي للجوائح: قهالتأصيل الف. 1.3
، قال تعالى:  رفع الحرج ودفع المشقةالتيسير والشريعة اإلسالمية وأحكامها  من مميزات  

ال يُِريُد بُِكُم اْلعُْسر) ُ بُِكُم اْليُْسر  و  إنما  ونقل عن أهل العلم قولهم: )[  185البقرة: ( ]يُِريُد �ه

مما له ، وفي القواعد الفقهية الكثير  العلم الرخصة من ثقة، وأما التشديد فيحسنه كل أحد(

األخذ بالرخص أولى من العزيمة  و المشقة تجلب التيسير،    عالقة برفع المشقة، من ذلك:

ضرار وال  ضرر  وال  للنفوس،  النفس والمال يصبحان مهدد حفظا   ن في حاالت ي. وألن 

الجوائح، فقد مكنت الشريعة من اتخاذ كل األسباب المشروعة لحفظهما، وال شك أن جعل 

يات الخمس ومن مقاصد الشريعة لهو أمر كفيل بجعل العمل على  النفس والمال من الكل

  19-كوفيد ، وقد وضحت جائحة  حفظهما أمرا غاية في األهمية وهدفا ال يمكن الحياد عنه 

كيف يمكن أن   نازلة ال يعلم لها نظير منذ حوالي قرن من الزمن وهي  -على سبيل المثال-

والجوائح عموما أحداث نادرة، وال شك أنها تستدعي حكما   تصبح األنفس واألموال مهددة،

ثر في العقود تؤاالقتصاد و  تؤدي لتعطيلشرعيا وقانونيا بسبب اآلثار المترتبة عنها، فهي  

 تكاد ال  ااألرزاق، كما أنهتزعزع األسواق وتهدد  لخلل في االلتزامات و تؤدي لحصول او

 . ستثني بلدا في العالم من آثارهات

سبق اإلشارة إلى الكم الهائل من البيانات الذي تسببت فيه هذه الجائحة، في شكل أرقام 

والسياسية   واالقتصادية  والشرعية  القانونية  الجوانب:  كل  تشمل  ودراسات  وتحليالت 

ها الجسيم على  والصحية والبيئية والنفسية واالجتماعية وغيرها، ومن أسباب ذلك هو تأثير 

القطاعات المختلفة. أحد أهم المجاالت التي تسابق إليها الباحثون من اقتصاديين وقانونيين  

، هل يعد قوة  قاهرة، هذه الجائحةنزيل أحكام النظريات الفقهية والقانونية التقليدية على  هو ت 
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خليط من كل أو  أم أنه من قبيل الظروف الطارئة، أم السبب األجنبي، أم وضع الجوائح،  

 تلك النظريات.  

إن تنزيل أحكام أحد تلك النظريات دون وجود تصور كامل لطبيعة الجائحة وآثارها قد 

يترتب عنه   هذه النظرية  إلزام ايكون له عواقب وخيمة، حيث  لمتقاضين بناء  على آثار 

ما يستدعي  هاومآالت النا، وهذا  لهذه  والقانوني  الفقهي  التوصيف  الدقيق عن  زلة، البحث 

التصور الكامل للواقعة، على نحو دقيق، شامل لكافة جزئياتها الجوهرية، ومن   ونقصد به

إليه تنتمي  الذي  )كوفيد   .ثم تحرير األصل  الحالية  الجائحة  أن  قد مر 19- وبالرغم من   )

آثارها بشكل ملحوظ، إال أن الكثير من الغموض ال عليها بضعة شهور، وبرغم من تبدي  

ال يعرف متى تكون نهايتها وال كيف ستكون، ومع ما يرشح دوريا حول  يزال يكتنفها، و

وطرق  وآثاره  الصحية  وتداعياته  الجائحة  لهذه  المسبب  الفيروس  في  تغييرات  حدوث 

 ر.انتقاله، فإن الغموض يزداد أكث

 

 بعض العناصر األساسية لنظريات الجوائح: . 2.3
نظرية القوة القاهرة  وضع الجوائح و ة  في العناصر التي ستأتي حيث سنتناول كال من نظري

ونظرية الظروف الطارئة والتي يمكننا أن نصطلح على تسميتها بنظريات الجوائح، سنجد 

أن الكثير من العناصر التي ستتشاركها تلك النظريات، ومن ذلك أنها كلها نظريات قانونية، 

رر شرح كل هذه المفاهيم، وأنها كلها تستند على ما يعرف بالعقود المتراخية، وحتى ال يتك

 فسنستعرضها هنا: 

 . تعريف النظرية في القانون:1.2.3

" القانونيين هي:  نظر  من وجهة  تحته موضوعات النظرية  كلي  مفهوم  أو  كبرى  قاعدة 

ركان والشروط العـامة. بمعنى أنها عبارة عن دراسة متكاملة لموضوع  األمتشابهة في  

هذه   تمتد  بحيث  بالعموم،  حقيقته،  يتسم  بيان  من  الموضوع  بهذا  يتعلق  ما  إلى  الـدراسة 

 ( 1967،  أبو سنة)" وأركانه، وآثاره، وتطبيقاته  وشروطه،

 

 . العقود المتراخية:2.2.3

العقد  بين صدور  ما  الزمن  فترة من  ينطوي على  الذي  العقد  التنفيذ هو  المتراخي  العقد 

وتن  التعاقد(  من  )لحظة  يستتبعه  وما  التراخي،  في شرط  هاما  الزمن عنصرا  ويعد  فيذه. 
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تطبيق نظرية وضع الجائحة أو نظرية الظروف الطارئة أو نظرية القوة القاهرة، وتتجلى 

 هذه األهمية في جانبين: 

العقد في المستقبل حتى يحدث تغيير في الظروف التي تم التعاقد فيها،   يذ امتداد تنف -

ت ليكون للجائحة أو الظرف الطارئ أو القوة القاهرة لتؤثر  بحيث يكون هناك وق

 وبالتالي تخل باقتصاديات العقد.

أن يكون هناك متسع من الوقت يسمح بتأثير الجائحة أو الظرف الطارئ أو القوة  -

 القاهرة على االلتزام التعاقدي قبل تمام تنفيذه. 

 التراخي )الزمن( ( أقسام العقود من ناحية 4ويظهر الشكل )

 

 
 

 (: أنواع العقود من حيث التراخي 4شكل )

 

 

  

تقسيم العقود زمنيا

: العقود الفورية
العقد الذي ال يكون الزمن 

عنصرا جوهريا فيه

: عقود المدة
العقد الذي يدخل الزمن في 

تعيين محله

ذات تنفيذ دوري

التوريد

ذات تنفيذ مستمر

اإلجارة
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 وتطبيقاتها في حاالت الجوائح:  نظرية الظروف الطارئة. 3.3
وما يستتبعها من تبدالت مفاجئة في الظروف واألحوال إلى حدوث تؤدي حاالت الجوائح 

ميزان التعادل الذي   بينها اختاللمن  ذات التنفيذ المتراخي،  العقود  إبرام    تغييرات كبيرة بعد 

بنى عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما، فيما يعطيه العقد كالًّ منهما من حقوق، وما يحمله 

 . بالظروف الطارئةإياه من التزامات، مما يسمى اليوم في العرف التعاملي 

 

 :مفهوم نظرية الظروف الطارئة .1.3.3

ــرت   ــروف ظهـ ــة الظـ ــةنظريـ ــوادث اال الطارئـ ــبب الحـ ــة، بسـ ــر المتوقعـ ــتثنائية غيـ سـ

ل فــــي التــــوازن  ختــــالضرابــــات التــــي تــــؤدي إلــــى االزل واإلوالــــزال  كالحــــروب 

خســارة فادحــة إذا أتــم    بالمدين، بحيــث تلحــق  في األسعار الفاحــشر  قتصــادي، والتغيــاال

ــا فيق ــن مرهق ــزام المدي ــح الت ــد، فيصب ــذ العق ــل االتنفي ــ ــي بتعدي ــ ــوم القاض ــات  ــ ــ لتزام

  مــن نظريــة لــزوم العقــد  المترتبــــة علــــى العقــــد. فنظريــــة الظــــروف الطارئــــة مســــتثناة

، وـبذـلك ـفإن نظرـية الظروف الـطارـئة هي مجموـعة القواـعد واألحـكام  (2019)الجـناحي، 

ــارة الالحـقة ـبأـحد الـعاـقدين الـناتـجة عن تغير الظروف التي تم بـناء   التي تـعالج اآلـثار الضــ

 .(1998، منصور)العقد في ظلها 

منو عقد  إبرام  افتراض  على  الطارئة  الظروف  نظرية  فكرة  في   تقوم  الالزمة  العقود 

تكن   لم  بصورة  العقد  عليها  قام  التي  الظروف  هذه  تتغير  ثم  معتادة  اقتصادية  ظروف 

بالحسبان تجعل تنفيذ هذا العقد مرهقا  للمدين ومهددا  له بالخسارة، فهل يجبر هذا الشخص 

لتزام  على تنفيذ هذا االلتزام مهما كانت درجة الخسارة وأيا  كانت الظروف؟ أم أن هذا اال

ل إلى الحد المقبول بتوزيع الضرر أو بالفسخ؟ وهذا ما جاءت به هذه النظرية إذ أباحت يعد  

للقاضي أن يتدخل في مثل هذه الحاالت بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد االلتزام 

العقد  بفسخ  أو  المتعاقدين  على  الضرر  بتوزيع  المقبول  الحد  إلى  )الفزاري،   المرهق 

للقاضي اآلليات الضرورية لمعالجة أي اختالل للتوازن وتعطي كثير من القوانين    ،(1979

من    107من المادة    3االقتصادي للعقد في مرحلة تنفيذه، فعلى سبيل المثال تنص الفقرة  

م يكن في الوسع  غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة ل: )القانون المدني الجزائري 

توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيال صار مرهقا 

لمصلحة  مراعاة  وبعد  للظروف  تبعا  للقاضي  فادحة جاز  بخسارة  يهدده  بحيث  للمدين 
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( الطرفين أن يرد االلتزام المرفق إلى الحد المعقول ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك

  249المادة  ،  قانون المعامالت المدنية في دولة اإلمارات   وفي  .نون المدني الجزائري[]القا

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على : )منه على أنه

للمدين بحيث  لم يصبح مستحيالً، صار مرهقاً  التعاقدي وإن  تنفيذ االلتزام  حدوثها أن 

جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن  يهدده بخسارة فادحة،  

يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك، ويقع باطالً كل اتفاق على 

 (.خالف ذلك

 

 . الظروف الطارئة:2.3.3

حادث عام نادر الوقوع يطرأ على العقد بعد يعرف فقهاء القانون الظرف الطارئ على أنه  

و دفعه؛ بحيث يؤدي  أ  إبرامه، وقبل تنفيذه، ولم يكن متوقعا، وليس في الوسع التحرز منه

تاريخ حافل . وللقانونيين (2000، السنهوري)  المضي في موجب العقد إلى خسارة فادحة

من الخالف حيال أسس نظرية الظروف الطارئة، فظهرت اتجاهات وآراء كثيرة، فبعضهم  

إلى   اإلنصافيردها  العدالة وروح  إلى    مبادئ  الغبنوبعضهم  فكرة    رفع  إلى  وآخرون 

السببية في    وفريق إلى فكرة  التعسف في استعمال الحقوفريق آخر إلى    اإلثراء بال سبب

 . (2007،  الصيفي)   التعادل الموضوعي بين المتعاقدين  وهناك من استند على فكرةالعقد  

 

 ة شروط نظرية الظروف الطارئ. 3.3.3

العديد   الطارئة  من  هناك  الظروف  نظرية  لتطبيق  توفرها  الواجب  )ترمانيني، الشروط 

1971) : 

 أن يكون العقد متراخي التنفيذ، أي أن هناك فاصل بين إبرام العقد وبين تنفيذه. ▪

حصول ضرر الحق، ، بمعنى آخر  أن يكون حصول الظرف الطارئ بعد نشأة االلتزام ▪

 .بعد إبرام العقد، مؤثر على انسيابيته، ومعارض لما اتفق عليه الطرفان ابتداء  

، وبوصف آخر ير الذي طرأ استثنائيا  خارجا  عن حدود المألوف المعتاد أن يكون التغي  ▪

في    المضيإرهاقا  ال يطيقه أحد الطرفين، بحيث يؤدي  مرهقا  ضرر  يجب أن يكون ال

 . مقتضى العقد إلى إحداث األذى الكبير على أحدهما أو كليهما

 أن يكون الظرف عاما  ال خاصا . ▪
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 مما ال يمكن توقعه أو دفعه أو التقليل من آثاره.  -عند إبرام العقد - أن يكون الظرف ▪

اإلرهاق الذي   يقصد بهوليس مستحيال ، واإلرهاق الشديد  أن يصبح تنفيذ العقد مرهقا   ▪

يجاوز المتعارف عليه من خسارة معتادة في التعامالت العادية في الظروف العادية، 

بمعيار مادي وموضوعي، دون االعتداد بالظروف الشخصية للمدين، وهذا ما يميز 

الطارئة الظروف  في   نظرية  االلتزام  تنفيذ  يستحيل  التي  القاهرة  القوة  نظرية  عن 

 . وجودها

الظروف االستثنائية، صطالحات أخرى للتعبير عن الظروف الطارئة منها:  وللقانونيين ا

 . والظروف المفاجئة

 

 . تطبيق نظرية الظروف الطارئة على بعض العقود:4.3.3

أشرت فيما سبق إلى أن الظروف الطارئة تؤثر على العقود المتراخية التنفيذ، أي تلك التي  

يوجد فيها وقت بين لحظة التعاقد ولحظة التنفيذ، وهو ما يعني أنه كلما امتد الزمن إلى 

لتلك الظروف وبالتالي حدوث  تنفيذ العقد )أي ازداد تراخي العقد( زاد احتمال تعرضه 

عالقة التوازنية التي بني عليها العقد أساسا. وسنأخذ ها هنا بعض تطبيقات  تغييرات في ال

أو البيع بالتقسيط  )المقسط(  نظرية العقود الطارئة على العقود ذات التراخي كالبيع اآلجل  

 وعقود التوريد:  وعقود المقاوالت 

 

 تطبيق النظرية على البيع بالتقسيط:  ▪

على أن ي دفع الثمن    الحال(ثمنها    )غالبا أعلى من بيع السلعة بثمن مؤجل  البيع بالتقسيط هو  

ويختلف البيع بالتقسيط عن البيع   .)أقساط(  على أجزاء متفرقة مقسمة على أوقات معلومة

اآلجل في كون دفع الثمن في البيع بالتقسيط يكون على دفعات بعد استالم األصل في حين  

دفع الثمن عن وقت استالم السلعة بغض النظر عن كونه    أنه في البيع اآلجل يتأخر وقت 

، ويظهر من ذلك أن البيع التقسيط جزء من البيع اآلجل. سيدفع مره واحدة أو على دفعات 

إلى و تؤدي  قد  كما  )بالتقسيط(  المشتري  إعسار  إلى  تؤدي  أن  الطارئة  للظروف  يمكن 

 إفالسه:

ئ أدى إلى إعساره، فإن  إذا عجز المشتري عن أداء األقساط بسبب ظرف طار  -

 . الواجب شرعا هو إنظاره إلى حين ميسرة
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إذا أدى الظرف الطارئ إلى عجزه عن أداء األقساط عند حلولها بسبب اإلفالس  -

 وهذه الحالة تندرج تحت ثالث حاالت: فحجر عليه، 

o  إذا حلت األقساط ولم يكن المشتري قد سدد شيئا منها، وكان األصل المباع

 ائع فسخ العقد )أي استرداد األصل المباع(.على حاله، فللب

o   إذا حلت األقساط وكان المشتري قد سدد جزءا من الثمن وكان األصل

المباع  الفسخ بحيث يسترد األصل  بين  فالبائع مخير  المباع على حاله، 

 ويرد الثمن الذي سبق له قبضه، وبين عدم الفسخ ومحاصة الغرماء.

o ان األصل على حاله فللبائع الحق في  إذا كانت األقساط لم تحل بعد وك

 .الفسخ حاال

 

 : وعقد التوريد عقد المقاولة ▪

عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه، أن يصنع شيئا  أو يؤدي عمال  لقاء بدل  عقد المقاولة هو  

عقد يتعهد وعقد التوريد هو  (.  646)القانون المدني المصري:     .يتعهد به الطرف اآلخر

أول   معينة،  بمقتضاه طرف  فترة  خالل  دورية،  بصفة  مؤجلة،  معلومة،  سلعا   يسلم  بأن 

ه. وفيما يلي مثال عن العقدين وتأثرهما  لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعض

 بالجوائح: 

سنوات، تم بين طرفين وتم   7مباني سكنية وتجارية، مدته  عقد مقاولة على إنشاء  ▪

البناء   تكاليف  وأجورتحديد  بناء  لحظة العمال(    )مواد  ومعروفة  محددة  وهي 

، ثم حصلت خالل فترة العقد جائحة كحرب أو وباء ما أدى إلى انقطاع  التعاقد 

االستيراد وارتفاع التكاليف بشكل كبير جدا، مما يؤدي بالمقاول إلى تحقيق خسائر  

 فادحة وأصبح عقد المقاولة مرهقا إرهاقا شديدا. 

م فيه بتوريد منتجات غذائية لصالح مستشفى  مدته سنة، يتلز في عقد توريد متعهد  ▪

بشكل يومي، وقد تم االتفاق على أسعار التوريد، ثم حصلت جائحة في البلد بسبب  

المنتجات الزراعية أضعافا مضاعفة، رتفعت أسعار  فيضان أو وزلزال أو وباء، فا

 فصار عقد التوريد مرهقا للمورد بشكل كبير ويتهدده بتحقيق خسائر فاددحة.

 وقد نظر مجمع الفقه اإلسالمي هذه القضايا، وقرر التالي: 

تبدلت ف .1 إذا  والمقاوالت(  والتعهدات  التوريد  )كعقود  التنفيذ  المتراخية  العقود  ي 

ا  تغيير  واألسعار،  والتكاليف  األوضاع  َغيََّر  تبدال   التعاقد  فيها  تم  التي  الظروف 
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ا، بأسباب طارئة عامة، لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ االلتزام   كبير 

ئر جسيمة غير معتادة، من تقلبات األسعار في طرق  العقدي يلحق بالملتزم خسا 

التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه 

الحقوق  تعديل  الطلب،  على  وبناء   التنازع،  عند  الحالة  هذه  في  للقاضي  يحق 

الخس من  للمتعاقد  المتجاوز  القدر  توزع  بصورة  العقدية،  على  وااللتزامات  ارة 

الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد، فيما لم يتم تنفيذه منه، إذا رأى  

تعويض عادل  المعروضة عليه، وذلك مع  القضية  في  وأسهل  أن فسخه أصلح 

من الخسارة، التي   معقوال   جانب ا  يجبر له  صاحب الحق في التنفيذ،  للملتزم له ، 

بحيث  العقد،  فسخ  من  ويعتمد يتحقق    تلحقه  للملتزم،  إرهاق  دون  بينهما،  عدل 

 ت.القاضي في هذه الموازنات جميع ا رأي أهل الخبرة الثقا 

ا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في  .2 ويحق للقاضي أيض 

ا بهذا اإلمهال  . وقت قصير، وال يتضرر الملتزم له كثير 

 

 وضع الجوائح: نظرية . 4.3
، يبرز ا  عام  مبدأ  ( وضع الجوائح. وتعتبر فكرة ) بوضع الجوائحاإلسالمية أمرت الشريعة 

وقد    .عدالة الشريعة ومرونتها لمواجهة المستجدات التي تطرأ على االلتزامات التعاقدية 

استنبط الفقهاء من هذا المبدأ العام كثيرا من الفروع الفقهية واألحكام التفصيلية التي تناسب 

شهدت أنواعا مختلفة من الجوائح واألحداث الطارئة أو القاهرة التي حلت العصور التي  

بالتزاماتهم الوفاء  على  قدرتهم  على  وأثرت  الشريعة  إن    .بالناس،  مقاصد  في  المتأمل 

االسالمية وقواعدها العامة ونصوصها يتبين له أن أحكام الجوائح في الفقه مبنية على رفع 

 العقود المختلفة. قامة العدل بين أطراف إو تخفيفه، والحرج والمشقة، وإزالة الضرر أ

 

 . نظرية وضع الجوائح: 1.4.3

  ( 2011،  الذهب )من أفضل ما كتب في نظرية وضح الجوائح بشكل جامع شامل دراسة  

تعمل على رفع الضرر عن المشتري  وحسبه فإنه نظرية وضع الجوائح هي النظرية التي  

يد له فيها، وليس له قدرة على دفعها؛   والكوب بخسارة فادحة، لم تكن مستحقة بالعقد،  المن

فيجعلها   فيتدخل المشرع لرفع هذه الخسارة  حصلت بسبب ظرف طارئ غير متوقع  ألنها
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لمبدأ العدالة في   تطبيقاتحقيقا للتوازن العقدي و  من ضمان المشتري،  المن ضمان البائع  

 ة.مساويا للسلعة المشترا المدفوعالتعاوضية، وهـو أن يكون الثمن العقود 

العديد من األدلة على وضع الجوائح من السنة النبوية الشريفة واآلثار، وهذه األدلة  هناك

 : هي

بوضع   ▪ أمر  عليه وسلم  النبي صلى هللا  )أن  ما جاء في صحيح مسلم عن جابر 

 1( الجوائح 

ن عبد هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  ما جاء في صحيح مسلم عن جابر ب  ▪

)لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فال يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال 

 2أخيك بغير حق( 

يقول ابن عبد البر في التمهيد: "وممن قال بوضع الجوائح هكذا مجمال أكثر أهل   ▪

وأصحابه وهو قول عمر    المدينة منهم يحيى بن سعيد األنصاري ومالك بن أنس

بن عبد العزيز وبوضع الجوائح كان يقضي رضي هللا عنه وبه قال أحمد بن حنبل 

 3".وسائر أصحاب الحديث وأهل الظاهر

 

 . الحلول التي توفرها نظرية وضع الجوائح:2.4.3

تقف نظرية وضع الجوائح إلى جانب الطرف المتضرر المنكوب بالخسارة الفادحة بسبب 

تتلف أو تستأصل المبيع )من ثمار وزروع( بعد إبرام العقد في الظروف الجائحة   التي 

المستقرة، ذلك من أجل تعديل االلتزامات العقدية ورفع اإلرهاق والخسارة الفادحة وتحقيق  

بالغرم   الغنم  بقاعدة  بين طرفيه عمال  العقدي  النظرية  .  (2011،  الذهب )التوازن  وتتيح 

 مجموعة من الحلول لحاالت الجوائح، منها: 

التعاقدية:  - المبيع    تعديل االلتزامات  البائع خسارة  ذلك من خالل تضمين  ويكون 

 : (2001بن عبد البر، )االتالف بالجائحة، ولهذا األمر حاالت 

 
 (، كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح1554، حديث رقم )1191، ص3مسلم: صحيح مسلم، ج  1
 (، كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح1554، حديث رقم )1191، ص3مسلم: صحيح مسلم، ج  2
انظر، يوسف بن عبدهللا ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، تحقيق: مصطفى    3
المغرب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  ب البكري،  الكبير  العلوي ومحمد عبد  ه، 1387ن احمد 

 .196-195، ص2ج
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o  :في هذه الحالة يتم فسخ العقد ويرجع المشتري    حالة التلف الكلي للمبيع

 بجميع الثمن على البائع إن كان دفعه، ويسقط إن كان لم يدفعه بعد.

o للمبيع الجزئي  التلف  بمقدار حالة  المشتري  عن  ي حط  الحالة  هذه  في   :

 التلف الحاصل في المبيع. 

ويكون ذلك على النحو    تحديد الطرف الذي يتحمل الخسارة الناتجة عن الجائحة: -

 التالي: 

o :يتحمل الطرف المتضرر بسبب الجائحة    إذا كانت الخسارة أقل من الثلث

من الخسارة ما كان دون الثلث ألنه في حكم اليسير، ودخول المشتري 

عليه بالشرط الضمني، فإن كانت الخسارة أكثر من الثلث كانت من ضمان 

 البائع. 

o ير المشتري بين فسخ العقد والرجوع  يخ :  إذا زادت الخسارة عن الثلث

بالثمن على البائع وبين إمضائه والرجوع بالقيمة على المتلف في حالة 

 اإلتالف بفعل اآلدمي )بسبب الحروب مثال(

o   ي خي ر الجائحة،  بسبب  تلف(  )دون  األصل  في  تعيب  حدوث  حالة  في 

مبيع  المشتري بين إمضاء البيع والرجوع على البائع بما نقص من قيمة ال

 بعد العيب، وبين رد المبيع وأخذ كامل الثمن.

 حالتان: لجوائحل -

o    القبض    في هذه الحالة يكونوقوع الجائحة قبل القبض:    -  األولىالحالة

 . هو من ضمان البائع

o   إذا هلك المبيع بعد القبض   :الجائحة بعد القبض  وقوع  -  الثانيةالحالة

المشتري، أو بفعل البائع، أو بفعل  سواء كان ذلك بآفة سماوية، أو بفعل  

المشتري ويكون هالكه على ضمان  ينفسخ،  البيع ال  فإن  ألنه    ،أجنبي، 

خرج من عهدة البائع بقبض المشتري له، ويرجع المشتري بالضمان على  

وإن باعها البائع مع أصلها، ثم تلفت بجائحة  .  األجنبي إن كان التلف بسببه

 . افذ، سواء كان قبل القبض أو بعدهفهي من ضمان المشتري، والبيع ن

 ( اآلليات والحلول التي تقترحها نظرية وضع الجوائح: 5يوضح المخطط البياني )
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 (: الحلول التي تقترحها نظرية وضع الجوائح5شكل )

 

 لوضعها:  شروط الجوائح .3.4.3

 يشترط لوضع الجائحة أربعة شروط هي:  

عن   .1 مستقالً  شراء الثمرة  يكون  أي أن المشتري اشترى  ،  األصلالشرط األول: أن 

الثمرة دون أصلها، أو اشترى الثمرة ثم اشترى أصلها، أما إذا اشترى األصل والثمرة 

 .1معا  أو اشترى األصل ثم الثمرة فال توضع الجائحة 

 
. اآلبي، الثمر 129، ص2. النفراوي، الفواكه الدواني، ج281، ص2انظر: العدوي، حاشية العدوي، ج   1

 .282، ص2. أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب، ج534، ص1الداني، ج

الجائحة

متى حصلت الخسارة؟

بعد القبض

ينظر في مقدار التلف

التلف جزئي

ينظر في مقدار الخسارة

الثلث وأكثر

ضمان البائع 

أقل من الثلث

ضمان المشتري

التلف كلي

فسخ العقد

قبل القبض

ضمان البائع
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تناهت ومضى ما تقع فيه عادة فإذا  ،  الشرط الثاني: أن يكون بقاء الثمرة ليتم طيبها .2

، أي إذا نضجت هذه الثمرة، ومر عليها من الوقت يمكن المشتري قطفها 1فال توضع 

 فيه فال توضع الجائحة.

 2الشرط الثالث: أن يكون الثمر عوضاً عن بيع  .3

لعادة جرت أن الثمر  أن ا تعليل اشتراط الثلث  ث، والشرط الرابع: أن يبلغ ما أجيح الثل .4

عندما  ، كما أن المشتري وأن يسقط بعضه بسبب الهواء أو الطير أو ما شابه ذلكالبد 

كان أقل من الثلث  ، وما  هذه الثمار كان متوقعا  أن تنقص هذا المقدار  الشراء أراد أن  

 3و الكثير. يعتبر يسير أما ما زاد عن الثلث فه

 

 في وضع الجوائح:  الجهات القضائية واإلشرافيةدور  .4.4.3

من األمور التي يختلف فيها األفراد وتتفاوت فيها وجهات قدير المشقة والضرر  ر تيعتب

ل واإلشرافية  والرقابية  القضائية  الجهات  تدخل  يستدعي ضرورة  ما  وهو  تنظيم  النظر، 

عند حلول الجوائح بهدف إعادة التوازن للعالقات التعاقدية دون ترك العالقة بين األفراد  

 دية.المجال لالجتهادات الفر

نصاف بين  طبيق القواعد القانونية القائمة على مبادئ العدالة واإلي توقع من تلك الجهات ت

، بمعنى  الجوائحأضرار  مع مراعاة اختالف تأثر األفراد )وحتى الشركات( من  ،  المتعاقدين

الحاالت  مراعاة  يجب  بل  بحذافيرها،  التوازن  إعادة  قواعد  تعميم  يتم  أال  يجب  أنه  آخر 

إرادة المتعاقدين في المعامالت الفردية واالستثناءات كلما دعت الضرورة لذلك، ومراعاة  

 . والعقود 

ر وألن الجوائح من األحداث النادرة، فإن ذلك يعني أن مبادئ وضع الجوائح وتقدير الضر

وإعادة التوازن هي إجراءات استثنائية قد تصبح طي النسيان في الظروف العادية، فإنه  

بوضع مبادئ مرجعية لتعديل االلتزامات لكل    القضائية واإلشرافيةهم قيام السلطات  من الم

قطاع رئيسي على حدة كعقود العمل، وعقود إيجارات المساكن، وعقود إيجارات المحالت 

 
. اآلبي، الثمر 506، ص4. المواق، التاج واإلكليل، ج129، ص2انظر: النفراوي، الفواكه الدواني، ج   1

ج ج535-534، ص1الداني،  الطالب،  كفاية  المالكي،  الحسن  أبو  القوانين 283، ص2.  جزي،  ابن   .
 .173، ص1الفقهية، ج

 . العدوي، 129، ص2النفراوي، الفواكه الدواني، ج  2
 . 130، ص2. النفراوي، الفواكه الدواني، ج283، ص2أبو الحسن المالكي، كفاية الطالب، ج  3
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التجاري ووالمكاتب  وة،  التوريد  المقاوالت عقود  التنفيذ عقود  قيد  وضعها  يمكن  بحيث   ،

 بمجرد حدوث الحاالت االستثنائية )الجوائح(. 

 

 الجوائح بنظرية الظروف الطارئة  نظرية وضع عالقة. 5.4.3

الظروف  الجوائح ونظرية  نظرية وضع  بين  االختالف  الشبه وأوجه  أوجه  هناك بعض 

 الطارئة، نذكرها فيما يلي: 

 وجه الشبه: أ

 : في العناصر التاليةالظروف الطارئة نظرية الجوائح مع نظرية وضع تتفق 

رفع الضرر الذي يلحق كال النظريتين هو    األساس الذي قامت عليه: فرفع الضرر  -

 د.بأحد المتعاقدين نتيجة إبرام العق

وكذلك العقد في نظرية الظروف  فالعقد في الجوائح متراخي التنفيذ،    :طبيعة العقد -

 الطارئة. 

فاالتغيير الحاصل على العقد - خارج عن  في كل من النظريتين  لتغيير الحاصل  : 

حيث إن ما زاد عن الثلث )كما هو المحدد في نظرية وضع الجوائح(  المألوف،  

 .تجاوزا  للحد الطبيعي المعتاد يعتبر 

 االختالف: أوجه 

 الجوائح عن نظرية الظروف الطارئة من حيث: نظرية وضع تختلف 

، فقد يكون الحادث في الجوائح حادثا  خاصا   عدم اشتراط العمومية في الحادث -

 بالفرد وحده دون غيره فال يكون عاما  كما اشترطت النظرية. 

العقد،م - آثار  ا  عالجة  في  الموجود  اإلرهاق  إزالة  النظرية  أوجبت  بأحد فقد  لعقد 

حملت  فقد  الجوائح  أما  بالفسخ،  أو  المتعاقدين  بين  الضرر  بتوزيع  إما  أمرين، 

 الضرر ألحد المتعاقدين وهو البائع. 
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 : المالية وضح الجوائح على بعض العقودنظرية تطبيقات . 6.4.3

 المساقاة: .1

أعمالها غالبا، يقال: سقى  المساقاة في اللغة: مفاعلة من السقي الحتياجها إليه لكونه أكثر  

الزرع إذا صب عليه الماء، وساقى فالن فالنا نخله، أو عنبه: إذا دفعه إليه واستعمله فيه، 

على أن يعمره ويسقيه، ويقوم بمصلحته من اآلبار وغيرها، ويكون له من ريع ذلك جزٌء 

 2وللفقهاء تعريفات عديدة لعقد المساقاة، نذكر منها:  1معلوٌم. 

 دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره.معاقدة  -

 عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته.  -

نوع شركة على أن تكون األشجار من طرف والتربية من طرف آخر وأن يقسم   -

 الثمر الحاصل بينهما. 

إذا تعرض األصل محل عقد المساقاة )أي البستان أو األرض( لجائحة، فقد ذكر أهل الفقه  

 لمسألة أحواال: أن ل

، في هذه الحالة يرى بعض أهل  الثمرة  كاملالجائحة    الحالة األولى: إذا أصابت •

إن ، فيما يرى بعضهم أن الجائحة  شريكان في الثمار والنقص العلم أن العاقدين  

كان   الثلث  له من    للعاملبلغت  فليس  فإن خرج  يخرج  أو  كله  الحائط  يسقي  أن 

 .عالجه ونفقته شيء

الثانية:   • الجائحة في  الحالة  الثمرة، في هذه الحالة هناك من إذا كانت  جزء من 

الثلث أو    ا )أي فيتلزمه المساقاة في السالم إذا كان المجاح يسير  يرى أن العامل

ويسقي السالم وحده ما   الجزء المصاب  سقي عليه في  (، ويرى بعضهم أنه الأقل

 ا )أقل من الثلث(.لم يكن السالم يسير

  

 
 .6/302لسان العرب  1
 .3/593الشرح الكبير: أحمد الدردير أنظر:  2

 . 2/233، اللباب في شرح الكتاب 5/284تبيين الحقائق 
 . 150جع سبق ذكره، صإرشيد، محمود عبد الكريم، الشامل في عمليات المصارف اإلسالمية، مر
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 اإلجارة: .2

ارتفاع أجرة المثل بشكل كبير يضر بالمؤجر، يتجلى أثر الجائحة في عقد اإلجارة من خالل  

، أو قد يستأجر شخص أرضا للزراعة فيفسد الزرع أو انخفاضها بشكل يضر بالمستأجر

ألزمت الدولة أصحاب المحالت حيث    19-بجائحة، أو كما هو الحاصل في جائحة كوفيد 

بإغالقها الوباء.   التجارية  انتشار  ف  ألسباب صحية ولمنع  الجوائح،  لمبدأ وضع  إن ووفقا 

من األجرة. يقول شيخ    تعطل منافع األصل المؤجر يعد سببا لفسخ عقد اإلجارة وللتخفيف

اإلسالم ابن تيمية: )وإن تعطل نفع األصل المؤجر بعض المدة لزمه من األجرة بقدر ما  

انتفع بها، فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر من منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من األجرة 

ل المنفعة  كما قال: )وال خالف بين األمة أن تعط[،  مجموع الفتاوى]بمقدار مدة انتفاعه(  

الفسخ وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع   بأمر سماوي يوجب سقوط األجرة أو نقصها أو 

الغرق وغيره من اآلفات  وث كموت الدابة أو انهدام الدار أو انقطاع ماء السماء فكذلك حد 

رجل اكترى رحى سنة فأصاب أهل ذلك  ومن األمثلة:  ،  المانعة من كمال االنتفاع بالزرع(

فتنة جلوا بسببها عن المكان وجال معهم المكتري أو أقام آمنا  إال أنه ال يأتيه طعام  البلد  

لجالء الناس فهو كبطالن الرحى من نقصان الماء أو كثرته ويوضع عنه قدر المدة التي 

جلوا فيها، ويستثنى من هذه الحالة إذا قام شخص باستئجار دار ثم جال أهل ذلك المكان  

ري آمنا  أو رحل وهو آمن ففي هذه الحالة يلزمه الكراء كله أما إذا كان  لفتنة وأقام المكت

 1. الءبسبب الخوف فيسقط عنه مدة الج

وفق نظرية وضع الجوائح، فإن الجوائح المؤثرة في عقد اإلجارة وخالصة ما سبق، فإنه  

 تستلزم الوضع من األجرة بمقدار الضرر الالحق بالمستأجر.

 

 

  

 
 ه 1398محمد بن يوسف المواق، التاج واإلكليل لمختصر خليل، بيروت، دار الفكر،   1
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 القاهرة:. نظرية القوة 5.3
 

 . القوة القاهرة: 1.5.3

على أنه صورة من صور السبب األجنبي الذي ينفي    ة(القوة القاهر)يعرف القانون شرط  

عالقة السببية بين فعل المدعى عليه، وبين الضرر الذي لحق بالمدعي؛ أي أنه يمثل كل 

القاهرة إما   حادث خارجي عن الشيء ال يمكن توقعه، وال يمكن دفعه مطلقا . وتنشأ القوة

 . عن فعل الطبيعة، كالزالزل والصواعق والفيضانات والثلوج، أو عن فعل اإلنسان

 

 . التمييز بين القوة القاهرة والظروف الطارئة:2.5.3

بين القوة القاهرة والظروف الطارئة أمرا مهما يترتب عليه معرفة متى يتم يعتبر التمييز  

 فيما يلي أهم عناصر االختالف بينهما: تطبيق أحكام أحدهما على ظرف أو عقد، و

فيصل التفرقة بين الظروف القاهرة والطارئة هو من حيث إمكان تنفيذ موجب العقد  -

 .وإن استحال )كالهالك( فهو ظرف قاهر، أو استحالته، فإن أمكن فهو ظرف طارئ

القاهرة ليس هو  أساس التمييز بين الظروف الطارئة والقوة    ، فإنمن الناحية القانونية -

وإنما أساس التمييز هو ،  إمكانية التوقع، ألنهما معا يشترط فيهما عدم إمكانية التوقع

 التنفيذ.مدى إمكانية 

ال قبله؛   الظرف الطارئبعد ظهور    تمنظرية الظروف الطارئة إذا كان العقد  تطبق   -

فبعده مدخول عليه ومتوقع، أما قبل ظهوره فتجري فيه نظرية القوة القاهرة أو نظرية 

 ؛ ألنه غير متوقع وغير مدخول عليه. حالجوائ

فهي   القوة القاهرةما  أو مقدور الدفع  أتشمل ما كان متوقعا  نظرية الظروف الطارئة   -

 . غير متوقعة وال مقدور على دفعها

القاهرة و - القوة  بعد إن  إال  العقد  تقعان على  أنهما ال  في  تشتركان  الطارئة  الظروف 

إبرامه، ودون تدخل من أحد أطرافه؛ ما يؤدي إلى وجود عوائق وعقبات تحول دون  

كليا أو  جزئيا  إلى ،  تنفيذه  أدى  فإذا  العقد،  على  الحاصل  الضرر  أثر  في  وتختلفان 

وإذا كان باإلمكان تنفيذه التنفيذ المرهق استحالة تنفيذه جزئيا أو كليا فهو قوة ظاهرة،  

 . والمكلف فوق العادة فهو ظرف طارئ
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 القوة القاهرة المؤقتة:. 3.5.3

لنشاط معين محدد   توريد  العقد منتهيا حكما، مثال عقد  إلى جعل  القاهرة  القوة  تؤدي  قد 

تكون   قد  الحاالت  أن هناك بعض  النشاط. غير  هذا  )مؤتمر مثال( وانقضى وقت  بوقت 

من قانون المعامالت المدنية    273نصت المادة  استحالة تنفيذ العقد مؤقتة أو لجزء منه.  

 ي: على ما يل اإلماراتي  

في العقود الملزمة للجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال ، انقضى  -

 . معه االلتزام المقابل وانفسخ العقد من تلقاء نفسه

ية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل، وينطبق هذا الحكم على إذا كانت االستحالة جزئ -

العقد  للدائن فسخ  الحالتين يجوز  المستمرة، وفي هاتين  العقود  الوقتية في  االستحالة 

 ن. بشرط علم المدي

ضررا  مباشرا  بفعل القوة القاهرة،   قد الذي يتضررلعوبحسب المادة القانونية أعاله، فإن ا

 . بين الطرفين  ومنقض  ن تلقاء نفسه مفسوخا  م  اعقد يعتبر 

 

 : هل هو جائحة، قوة قاهرة أم ظرف طارئ؟19-. كوفيد6.3

 :19-. تأسيس الوضع القانوني لجائحة كوفيد1.6.3

يصعب في أول الجائحة تأسيس وضع قانوني موحد بشأنها وهل يمكن اعتبارها قوة قاهرة  

الوفاء ، ذلك أنه يصعب التبين ما إذا كانت األوضاع التي طرأت جعلت  أو ظرفا طارئا

العقود   في  األجل  )خاصة  بااللتزامات  والتوريد( طويلة  اإليجار  وعقود  كالمقاوالت 

ظرفا  طارئا  جعل الوفاء بهذه االلتزامات مرهقا  ومهددا  بخسائر فادحة   ت مستحيال  أم َخلق

 . دون استحالة مطلقة للتنفيذ 

قيقة أن األمر ليس هينا كما قد يبدو للوهلة األولى، وقد سبقت اإلشارة إلى أن تنزيل والح

أحكام أحد القوة القاهرة أو الظروف الطارئة أو غيرهما دون وجود تصور كامل لطبيعة  

لمتقاضين بناء  على  الجائحة وآثارها قد يكون له عواقب وخيمة، حيث يترتب عنه إلزام ا

ها، كما أن تنزيل تلك األحكام قد ال يكون صحيحا لكل العقود، مآالتآثار هذه النظرية و

(، حيث توضح الظروف الحالية أن بعض العقود صار 19-ولنأخذ مثاال ذلك جائحة )كوفيد 

تنفيذ االلتزامات التي فيها مستحيال، وأبسط مثال له عقود النقل الجوي حيث توقف قطاع  

عل هذا العقد تحت حكم القوة القاهرة، في حين أن  الطيران لألفراد بشكل شبه كلي، ما يج
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وقد تسبب له خسائر  عقودا أخرى ما تزال ممكنة التنفيذ ولو كانت مرهقة ألحد طرفيها  

. ختاما، فإن تطبيق أحكام  ومثالها عقود إيجار المحالت التجارية وعقود المقاوالت كبيرة  

يكون طريقة للتنصل من المسؤولية  الظروف الطارئة والقوة القاهرة، ال يجب وال يمكن أن  

 العقدية.

 

 في االلتزامات التعاقدية؟ مؤثرةقوة قاهرة (  19 -كوفيد)هل . 2.6.3

يحتاج   المنظم  فإن  أو ظرفا طارئا،  تمثل قوة قاهرة  الحالية  الجائحة  إذا كانت  لتحديد ما 

في سبب   التعاقدية  للنظر  بالتزاماتهم  المتعاقدين  هوإخالل  الجائحة  إلى  فعال  يرجع    هل 

  الجائحة كان تأثير    نفي العقد، فإ  الجائحة   دى تأثيرمفإن كان األمر كذلك، فيتم تقدير  ابتداء،  

والتأمين(    ارتفاع كلفة اإلنتاج، زيادة أسعار النقل)  رهاق الشديد ألحد طرفي العقد هو اإل

 في هذه الحالةفي العقد  الجائحة فإن تأثير ما أدى إلى تحقيقه خسارة أو انتفاء منفعة العقد، 

، التي تخول ألحد المتعاقدين اللجوء إلى القاضي، بطلب الظروف الطارئةيعتبر من قبيل  

)وقد   للحد المعقول، الذي يستطيع معه الوفاء بجزء من التزاماته   -أي إنقاصه    -ام  رد االلتز

في استحالة تنفيذ العقد ت الجائحة ، بينما إذا تسبب سبق شرح النظرية وتطبيقاتها بالتفصيل(

الموانئ، فيعد ذلك قوة و  المطارات   مطلقا ، كأن يصبح نقل البضائع مستحيال ، بسبب غلق

 . ((6)أنظر شكل ) المتضرر من التزاماتهمتعاقد قاهرة، تعفي ال
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 (: الجائحة بين الظروف الطارئة أم القوة القاهرة 6شكل )

 

قوة  نها تمثل  ، فذهب بعضهم إلى أ19-وقد تباينت آراء فقهاء القانون حيال جائحة كوفيد 

الذي يعفي أحد المتعاقدين أو كليهما من مسؤوليته    السبب األجنبي، كأحد عناصر  قاهرة

عن عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية، شريطة توافر شروط القوة القاهرة، كحادث مفاجئ، ال 

خالل أحد المتعاقدين  وإذا تم اعتبار الجائحة قوة قاهرة، فإن إ  .يمكن توقعه، ويستحيل دفعه

الطرف اآلخر  تعويض  يعفيه من    جائحةاللى  أو كليهما بالتزاماته العقدية، بسبب يرجع إ

لحقت التي  األضرار  الظروف   ه.عن  نظرية  تنزيل  إلى  يذهب  القانونيين  من  آخر  اتجاه 

، وكما أشرت سابقا، فإنه وفقا لنظرية الظروف الطارئة ال  19- الطارئة على جائحة كوفيد 

االلتزامات،   الحق في رد وإنما  تنقضي  الم  للقاضي  الحد  إلى  عقول، حتى يطيق  االلتزام 

 . المدين تنفيذه بغير إرهاق

لم   19-وال شك أن الجمع بين الرأيين أو االتجاهين هو األقرب للصواب، فجائحة كوفيد 

بعض   ع تنفيذ يكن تأثيرها واحدا على كل القطاعات وال على كل العقود، إذ أدت إلى من

عليها،  العقود   المتفق  بعض بالصورة  أن  أي  أخرى.  عقود  تنفيذ  استحالة  إلى  أدت  كما 

(اختالل توازن)حدوث طارئ للعقد 

هل سبب ذلك هو الجائحة؟

ال

يجب الوفاء بالعقد

نعم

هل العقد ممكن التنفيذ؟

ال

تطبيق نظرية القوة القاهرة

إعفاء الطرف المتضرر

نعم

تطبيق نظرية الظروف الطارئة

إعادة التوازن للعقد
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الحاالت تأخذ حكم الظروف الطارئة وهو ما يستدعي تعديل العقود لغرض إعادة التوازن 

الذي اختل، في حين أن حاالت أخرى تأخذ حكم القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ العقد غير  

القاهر  ممكن. القوة  بظروف  تتحجج  قد  األطراف  بعض  التزاماتها  وألن  عن  للنكول  ة 

لتحديد ما إذا كانت الجائحة ظرفا طارئا أم قوة وضع معيارا  قانونيا     المنظمإن  التعاقدية، ف

بحيث يهدد  الجائحة  وهو إذا أصبح االلتزام التعاقدي مستحيال  أو مرهقا  للمدين بفعل    قاهرة،

أن يلجأ إلى القضاء بطلب   استمرار العقد بالشروط ذاتها بخسارة فادحة، جاز ألحد الطرفين

النزول بالتزاماته إلى الحد المعقول بغرض الموازنة بين مصلحة طرفي العقد للتخفيف  

من عبء هذا االلتزام. وقد تكون هذه الموازنة هي إنهاء العقد، أو زيادة القيمة السعرية  

الممكن أن  التي من  الظروف  أو أي من  للسماح،  أو إعطاء فترة زمنية  يتخذها   للتعاقد، 

 . القاضي في قراره من أجل تحقيق الموازنة بين مصلحة الطرفين في الظروف االستثنائية
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القاهرة  .  7.3 والقوة  الجوائح  وضع  للنظريات  واالقتصادية  العقدية  اآلثار 

 والظروف الطارئة: 
إن تطبيق نظريات وضـــع الجوائح إضـــافة لنظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة في 

 قتصاد اإلسالمي على نحو ما تم عرضه يهدف إلى تحقيق الغايات التالية:اال

 

 :الجزئيعلى المستوى . 1.7.3

العديد من    نظريات وضع الجوائح إضافة لنظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرةحقق  ت

 المزايا لألفراد المتعاقدين، نذكر منها: 

لو أن القوانين كانت جامدة وتلزم المتعاقدين بنص العقد دونما مراعاة   رفع الحرج: -

التي تحدث بسبب   تلك  بالعقد خاصة  المحيطة  الظروف  الحاصلة في  للتغييرات 

رج شديد، خارج عن إرادة طرفي العقد، فإن األطراف المتعاقدة كانت ستقع في ح

حلوال   تتيح  القوانين  أن  على  يطمئنان  الطرفين  يجعل  مخارج  وجود  أن  غير 

 للحاالت االستثنائية. 

للعقود: - التوازن  في   إعادة  التعادل  أساس  على  يكون  إنما  العقود  تبنى  ما  أول 

تطرأ   وحين  التعادل.  هذا  هو  العقد  وجود  أساس  إن  بل  وااللتزامات،  الحقوق 

كحاالت  استثنائية  التعادل   ظروف  في  اختالل  حدوث  ذلك  يستتبع  الجوائح، 

الطارئة   والظروف  الجوائح  نظريات  وبوضع  العقد،  عليه  نشأ  الذي  والتوازن 

 والقوة القاهرة، فإنه يتم إعادة التعادل والتوازن لتلك العقود.

ورفع الظلم أو الحيف الذي قد يترتب عن التنفيذ الجبري للعقد بالرغم   تحقيق العدل -

ليس من العدل واإلنصاف  ، كما أنه هاق الذي يقع على طرف دون اآلخرمن اإلر 

لظروف ال دخل له فيها وبدون أي تعويض    ضحيةفي المعامالت أن يترك المتعاقد  

 . استنادا  إلى نصوص العقد الحرفية

عندما تتوفر نظريات وقواعد كلية لمعالجة اإلشكاالت العقدية نتيجة  تقليل النزاع:   -

الظروف الطارئة واالستثنائية، فإن ذلك يعني أن على الجميع االلتزام بها، ويقلل  

ذلك من النزاعات الفردية الحاصلة بين المتعاقدين، إذ تصبح الحقوق وااللتزامات  

ذلك من إشغال الجهات القضائية  معروفة بدال من النزاع والخصام، وما يستتبع  
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بكم هائل من القضايا، خاصة أن الجوائح والظروف الطارئة تصيب فئات واسعة  

 يؤدي تكاثر المنازعات إلى تعطيل المرافق العامة مع الدولة.، كما من الناس

سبق اإلشارة إلى أن إعادة التوازن في العقود من خالل   السماح بتنفيذ العقود: -

قاهرة يشمل من بين ما يشمله إعطاء الوقت إلمكانية التنفيذ إذا كان  نظرية القوة ال

ذلك ممكنا، وذلك بكل تأكيد أفضل من فسخ العقد، ونفس األمر ينطبق على نظرية 

الظروف الطارئة، حيث تخفيف اإلرهاق الحاصل على الطرف المتضرر يجعله  

مطلقا )بسبب صدور  قادرا على تنفيذ العقد، وهو بكل تأكيد أفضل من عدم تنفيذه

 حكم قضائي باإلفالس مثال(. 

األمناء:   - المستثمرين  والتنفيذ  المحافظة على  االلتزامات  تعديل  إمكانية  إن عدم 

سوف  من  األكفاء  األمناء  المقاولين  خروج  إلى  مثال  يؤدي  للعقود  الحرفي 

 المقاوالت 

 

 : الكلي على المستوى االقتصادي. 2.7.3

 : ا من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ المال الذي يعتبر مقصد -

ومسؤولية  و كسبه،  مسؤولية  جوانب:  أربعة  اإلسالم  في  المال  على  المسؤولية  تتضمن 

تنميته )استثماره(، ومسؤولية حفظه، ومسؤولية إنفاقه. ومسؤولية حفظ المال في اإلسالم 

س، وتصل مقصد من مقاصد الشريعة اإلسالمية، ولهذا السبب كان المال أحد الكليات الخم

والدين. النفس  أهمية  إلى  الكريم    أهميته  القرآن  ابتداء من  يتجلى  بالمال  واهتمام اإلسالم 

والسنة النبوية ومرورا بالقواعد الفقهية التي وضعها الفقهاء، ففي القرآن الكريم نجد أنه قد  

تعالى: )وابتلوا  دعا إلى اختبار اليتامى على قدرتهم على حفظ المال قبل دفع المال لهم، قال  

[، 6اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم( ]النساء:  

وابتلوا هنا بمعنى اختبروا، أي اختبروا اليتامى. قال سعيد بن جبير وغيره: ال يدفع إليه 

مبنية على   وإذا كانت عقود التمويل اإلسالمي 1ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه رشده. 

التوازن في الحقوق وااللتزامات بين طرفي العقد، فقد كفلت التشريعات اإلسالمية ما يحقق  

 
م، الطبعة 2002هـ /  1422، دار طيبة،  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيتفسير ابن كثير،  1

، دار طيبة، سنة النشر: لحسين بن مسعود البغويا. راجع كذلك: تفسير البغوي،  216، ص2)بدون(، ج
 .165، ص 2)بدون(، رقم الطبعة )بدون(، ج
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المحافظة على ذلك التوازن بعد التعاقد وإلى غاية تنفيذ العقد وهو ما يحقق مقصد حفظ  

الظروف  الجوائح ونظرية  لنظرية وضع  تطبيقات  ذكرناه من  ما  وذلك من خالل  المال 

القوة القاهرة والتي من دونها يصعب التوسع في المبادالت العقدية بين الناس  الطارئة و

التعاقد قد يؤدي إلى ضرر أحد   حيث أن أي تغير في الظروف التي كانت سائدة لحظة 

طرفي العقد وتحمله خسارة كبيرة قد تكون أكبر من قدرته وقد تؤدي إلى خروجه من سوق  

عن   فضال  اإلفالس،  إلى  أو  في التداول  للدخول  والمؤسسات  الناس  بين  الخوف  شيوع 

التزامات تعاقدية. فوجود النظريات المذكورة يوفر مالذا آمنا لجميع المتعاقدين ويمنحهم  

إلى غاية  توازنها االقتصادي  التي دخلوها ستبقى محافظة على  االلتزامات  أن  الثقة في 

 مع.تنفيذها، وال شك أن لهذا أثرا اقتصاديا كبيرا على المجت

 تحقيق االستقرار االقتصادي: -

في ويتجلى   المتعاقدين  عن  الضرر  تخفيف  تتيح  قوانين  وجود  يحققه  ما  من خالل  ذلك 

   ن.حاالت الطوارئ من اطمئنان، بما ينعكس على مجموع المتعاقدي

 تحويل تكاليف الجائحة للحاضر:  -

إجراءات تحوطية، وهو يضطر المتعاقدون نتيجة عدم إمكانية تعديل االلتزامات إلى القيام ب 

ما يعني أن تكاليف الجائحة أو الظرف الطارئ أو القوة القاهرة قد تحولت من تكلفة محتملة  

إلى تكلفة فعلية تم تحملها فعليا، وانتقلت من المستقبل الممكن إلى الحاضر المؤكد، وهذا 

ج من السوق، كما يحمل المتعاقدين تكاليف أكبر ما قد يدفع بالمتعاملين األمناء إلى الخرو

أن التعاقدات سترسو على العقود ذات الخصائص الفنية الهزيلة، وما يؤديه ذلك إلى تأثير  

 بعيد المدى على البنية التحتية والقطاعات الكبرى والحيوية. 

 حماية أصحاب الدخول الثابتة من آثار التضخم:   -

كالموظفين وأصحاب المعاشات بشكل كبير  تتأثر الدخول الحقيقية ألصحاب الدخول الثابتة  

بالتضخم، وعادة ما يكونون عرضة لآلثار السلبية للعقود المتراخية التنفيذ ويلحقهم نتيجة  

نظريات  إعمال  في حالة  لكن  العقود،  تلك  بموجب  إلزامهم  تم  ما  إذا  كبيرة  ذلك خسائر 

يقلل ثار التضخم و آ من  ، فإن ذلك يخفف  معقولالجوائح بحيث يمكن رد التزاماتهم للحد ال

 تأثر دخولهم الحقيقية إلى أدنى حد.
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 :  تأثر البنية التحتية -

عادة ما تكون العقود على البنى التحتية للبلد ذات طبيعة متراخية، وقد تمتد بعض عقود 

إنجاز البني التحتية لعقود من الزمن. هذا يجعلها أكثر القطاعات عرضة للظروف الطارئة  

والقوة القاهرة والجوائح. لنفترض أن لدينا عقدا إلنشاء سد تكفلت به مؤسسة خاصة مدته 

وخال  10 نتيجة حصار سنوات،  كبير  بشكل  االقتصادية  الظروف  تغيرت  العقد  فترة  ل 

اقتصادي مثال ما أدى إلى ارتفاع تكاليف اإلنجاز على الشركة المنجزة للسد، فأيهما أفضل:  

وفق  تعديله  أم  الشركة،  توقف  بشكل ضمني  يعني  ما  بشكل حرفي  العقد  ببنود  االلتزام 

وتعديل الطارئة  والظروف  الجوائح  يسمح    نظريات  وبما  المعقول  الحد  إلى  االلتزامات 

المشروع؟   والجسور باستمرار  الطرقات  مشاريع  على  مطبقا  الوضع  نفس  تصور 

 والمطارات والموانئ وغيرها. 
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 : ودوره في معالجة حاالت الجوائح . التمويل اإلسالمي 4
من أصحاب   إشراك مجموعة متنوعة وشاملةتتطلب حاالت الجوائح التي تواجه االقتصاد  

نجد أن   19- ة التي تسببها، وإذا أخذنا مثال جائحة كوفيد الهائل ات المصلحة لمعالجة التحدي

معالجة الطوارئ الصحية؛  الحاجات الملحة التي وجب على الدول التعامل معها تمثلت في  

التعافي  على  البلدان  ومساعدة  والتعافي؛  االستجابة  في  االجتماعي  التأثير  على  التركيز 

ألن آثار الجائحة يتوقع أن تمتد لسنوات ووضع    كل أكثر استدامة على المدى الطويل بش

إل االجتماعية نظم  االحتياجات  وتقييم  والمتكاملة  الشاملة  واالستجابة  األزمات  دارة 

 ا. واالقتصادية وتأثيره

ا من   ن  ة على المديين القصير والطويل مستجابااليمكن أن يكون التمويل اإلسالمي جزء 

ا لكل مرحلةخ  .الل مجموعة من أدوات التمويل المناسبة تمام 

من فقه المعامالت، كما يستفيد من العلوم المالية التقليدية.    هأسس  اإلسالمي  التمويليستمد  

الدنيا كالبيع والشراء واإلجارة   األحكام  المعامالت فقه  بويقصد   بأمور  المتعلقة  الشرعية 

 ، والمراد بالمعامالت هنا: المعامالت المالية  1الرهن وغير ذلك.المشاركة والمضاربة وو

وهي المعامالت التي يقصد  )  معاوضات عقود    2: أشهرها تقسيمها إلى   تقسيمات عديدة   وهي

وهي المعامالت التي يقصد  )عقود تبرعات و  (،جارات يلبيوع واإلكاالربح   أوبها العوض 

والوصيةك  بها اإلحسان واإلرفاق والوقف  والعارية  والقرض  مشاركات قود  (، وعالهبة 

والمضاربة،  )ك والمساقاةوالمشاركة  و المزارعة  )كالرهنعقود  (،  والكفالة   استيثاق 

ال  .(والحوالة توازن بين  وألن هدف التمويل اإلسالمي على المستوى الفردي هو تحقيق 

ه  المتعاملين الماليين )أفرادا ومؤسسات( وعلى المستوى الكلي هو تحقيق االستقرار، فإن

يتوقع أن ي سهم بدور فاعل في معالجة وتصحيح األوضاع االستثنائية كحاالت الجوائح.  

وفي هذا الجزء من الدراسة، سنتناول كيف يسهم التمويل اإلسالمي في تخفيف آثار الجوائح 

التمويل  التي   التمويل اإلسالمي ودور  بالتعرف على طبيعة  تصيب االقتصاد، وسنبتدئ 

 الخيري منه، وتطبيق بعض العقود )كالوقف والصدقة( في تجاوز آثار الجائحة: 

 
م العلماء الفقه إلى أربعة أقسام: عبادات ومعامالت وأنكحة وأحكام الجنايات والقضاء. 1  يقس ِّ
  .سيتم اإلشارة إلى أهم تلك التقسيمات في المبحث الثالث من هذا الجزء 
اإلسالم"، ط  2 ظل  في  المعاصرة  المالية  "المعامالت  الكبي،  محمد  الدين  اإلسالمي، 1سعد  المكتب   ،

 . 2002بيروت، 



دو ر التمويل ا�سالمي في حاالت الجوائح

 

دو ر التمويل ا�سالمي في حاالت الجوائح

 

54

 99 من   54 صفحة 
 

 الخيري والربحي وضوابطهما  . التمويل اإلسالمي: 1.4
 

 طبيعة التمويل اإلسالمي وأسسه. 1.1.4

ل أي قدم المال مصطلح مركب. وكلمة تمويل مشتقة من موَّ مصطلح تمويل إسالمي هو  

ِّ ل أي كثر ماله، والم  موَّ لمن يحتاج، وتَ  ل )بكسر الواو المشددة( هو باذل المال )مانح(، مو 

ِّ تَ والم   وفي االصطالح نجد أن التمويل اإلسالمي له معنيان:    ل هو طالب المال )اآلخذ(.مو 

هو تقديم ثروة عينية أو  ويل اإلسالمي بمعناه الواسع  المعنى الواسع والمعنى الضيق. التم

الممولنقدية   قصد  كان  بالضوابط  االسترباح    سواء  االلتزام  مع  واالرتفاق،  التبرع  أو 

الشرعية التي تحكم المعامالت المالية، ويمكن تعريفه أيضا على أنه إعطاء المال )بمفهومه  

تشمل عقود التبرع واالرتفاق وعقود الشرعي( عن طريق عقود التمويل اإلسالمي والتي 

االستثمار. ويتضح مما سبق أن التمويل اإلسالمي بمعناه الواسع يشمل التمويل الخيري 

 بأنواعه والتمويل الربحي. 

وأما المعنى الضيق للتمويل اإلسالمي وهو نفسه ما يمكن التعبير عنه بالمالية اإلسالمية  

يهتم بدراسة أفضل اإلسالمي  فرع من علم االقتصاد    أو علم اإلدارة المالية اإلسالمية فهو

الوسائل الستخدام   الالزمة وأفضل  لتحقيق  الوسائل للحصول على األموال  هذه األموال 

 أهداف المنظمة، ومن التعريف نلحظ ما يلي: 

لم نضف ضابط االلتزام بالضوابط الشرعية، إذ ذلك متحقق أصال على اعتبار أن  •

فرع عن علم االقتصاد اإلسالمي المنضبط أصال بضوابط    علم المالية اإلسالمية 

 الشريعة اإلسالمية.

فقط صيغ التمويل اإلسالمي االستثمارية القائمة على المعاوضة هي التي يمكن   •

أن ينطوي عليها علم اإلدارة المالية اإلسالمية، ويضاف إليها عقد تبرعي واحد 

م إن كان من ضمن عقود  وهو )القرض(، وهو أصال محل خالف بين أهل العل

 التبرعات أو المعاوضات. 

مفهوم   هو  األول  أن  في  الضيق  المعنى  عن  اإلسالمي  للتمويل  الواسع  المعنى  ويختلف 

مرتبط بمفهوم المال بمعناه الشرعي والذي يشمل كل ما له قيمة اقتصادية وجاز االنتفاع  

الم األصول  )استخدام  المالي  التمويل  من ضمنه  يدخل  لذلك  الحقيقي به،  والتمويل  الية( 

)استخدام األصول الحقيقية( الصدقة والهبة والوصية وغيرها والوقف، وهو بذلك أقرب  
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إلى معنى التمليك من معنى المالية. بينما يختص الثاني بما له طبيعة مالية وبشكل خاص 

 األصول المالية.

 

 ضوابط التمويل اإلسالمي. 2.1.4

 مالت الحلالضابط األول: األصل في المعا

، بل أن األصل في العقود والمعامالت الحل إال ما استثناه الشرع  العلماء  جمهورما عليه   

  [ 1]المائدة:    ﴾يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ ﴿  قوله تعالى:  ودليل ذلكح كي اإلجماع على ذلك،  

عهد النَّبِّي   وهذا يتضمن اإليفاء بكل معاملة وبكل عقد سواء   صورته ولفظه في  وجدت 

وكذلك    ،صورته ولفظه في عهده )صلى هللا عليه وسلم(د  )صلى هللا عليه وسلم( أو لم توج

 .وهذا مطلق يشمل كل عقد   .[34]اإلسراء:    ﴾٣٤اْلعَْهَد َكاَن َمْسئُوالً   بِاْلعَْهِد إِنَّ   َوأَْوفُوا﴿  قوله تعالى:

 

 الشروط في المعامالت الحلالضابط الثاني: األصل في 

الحل المعامالت  في  الشروط  في  األصل  أن  على  العلم  أهل  أحد  ،جمهور  يشترطه    فما 

  المتعاقدين من الشروط سواء كان شرطاَ يقتضيه العقد أو كان شرطاَ من مصلحه العقد أو

فاألصل في ذلك الحل، ويدل لذلك قول هللا عزَّ وجل:    1ة كان شرط وصف أو شرط منفع

واألمر بإيفاء العقد يتضمن األمر بإيفاء أصله ،  [1]المائدة:    ﴾يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا بِاْلعُقُودِ ﴿

ووصفه ومن وصفه الشرط فيه. والمراد بالشروط في العقد هو ما يشترطه أحد العاقدين  

إذا اتفق المتعاقدان على    أيومحل الشرط في العقد أنه يكون قبل العقد    مما له فيه منفعة،

هذا الشرط كأن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع لمدة كذا أو أن المشتري يشترط أن يكون  

 الثمن مؤجالَ...، ويشترط لذلك األمور التالية: 

 . أن يكون محل الشرط في العقد قبل العقد إذا اتفقا عليه -

 . )خيار الشرط وخيار المجلس( في زمن الخيارينو صلب العقد  أو يكون في -

  

 
 سيأتي تفصيل في تقسيم الشروط. 1
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 الضابط الثالث: منع الغرر 

والخطر،  النقصان،  معنى؛  على  دائر  وهو  ر(،  )َغرَّ ل  مصدر  اسم  اللغة:  في  الغرر 

فه بعضهم، فقال  والتعرض للهلكة، والجهل. الغرر: ما يكون  : )أما في االصطالح، فقد عر 

هلت عينه. أو  بة(،  مستور العاق يت معرفته وج   هو ما تردد بين الحصول والفوات أو ما ط وِّ

فه شيخ اإلسالم ابن تيمية، فقال منع الغرر أصل ، و1ة( بالغرر: هو المجهول العاق: )وعر 

عظيم من أصول الشريعة في باب المعامالت في المبايعات، وسائر المعاوضات؛ فإنه لما 

المعاوض إلى  ضرورة  في  الخلق  هذا  كان  تحقيق  الحاكمين  أحكم  حكمة  اقتضت  ات 

العباد،  مصالح  بذلك  لتتمم  ومواردها؛  العقود،  مصادر  عن  الغرر  نفي  مع  المقصود، 

واألصل في ذلك ما .  وت حصن أموالهم من الضياع، وت قطع المنازعات والمخاصمات بينهم

هريرة أبو  عنه  )رضي  رواه  قالهللا  وسنهى رسول هللا  )  :(  عليه  بيع  لم  صلى هللا  عن 

(الغرر
2

، 3، وقد دخل تحت هذا النهي مسائل كثيرة؛ فمن ذلك النهي عن بيع َحبَل الَحبَلة

، 7، وبيع المنابذة 6، وبيع الثمر قبل بدو صالحه، وبيع المالمسة 5، والمضامين 4والمالقيح 

وع  وبيع المعجوز عن تسليمه، كبيع الطير في الهواء، ونحو ذلك من البياعات التي هي ن

من الغرر، المجهول العاقبة، الدائر بين العطب والسالمة، سواء كان الغرر في العقد أو 

ومما ينبغي مالحظته في معرفة الغرر الممنوع أن نهي الشارع عن  .  العوض أو األجل

الغرر ال يمكن حمله على اإلطالق الذي يقتضيه لفظ النهي، بل يجب فيه النظر إلى مقصود 

يتبع وال  ذلك    الشارع،  وليس  البيع،  باب  إغالق  إلى  يؤدي  ذلك  فإن  بمجرده،  اللفظ  فيه 

مقصودا للشارع، إذ ال تكاد تخلو معاملة من شيء من الغرر؛ ولذلك اشترط العلماء رحمهم  

 هللا أوصافا للغرر المؤثر، البد من وجودها، وهي كما يلي:  

 .على العقد  أن يكون الغرر كثيرا غالبا -

 
، 2005رمضان حافظ عبد الرحمن، "نظرية الغرر في البيوع"، الطبعة األولى، دار السالم، مصر،    1

 .9ص
البيوع    2 كتاب  في  مسلم  غرر  - رواه  فيه  الذي  والبيع  الحصاة،  بيع  بطالن  )-باب  رقم   ،1513 ،)
(3/1153.) 
: بفتح الجميع، الولد الذي في بطن الناقة.  3  َحبَل الحبلةَ
 و ما في بطون النوق من األجنةالمالقيح: وه 4
 المضامين: جمع مضمون، وهو ما في أصالب الفحول  5
 المالمسة: من اللمس، وهو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع  6
 المنابذة: من النبذ، وهو أن يقول الرجل لصاحبه: إذا نبذت متاعك، أو نبذت متاعي، فقد وجب البيع. 7
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 .الغرر دون حرج ومشقةأن يمكن التحرز من  -

 .أالَّ تدعو إلى الغرر حاجة عامة: فإن الحاجات العامة تنزل منزلة الضرورات  -

 أن يكون الغرر أصال غير تابع  -

والهبة،   - التبرعات، كالصدقة،  أما عقود  المعاوضات:  الغرر في عقود  يكون  أن 

 .1فال يؤثر فيها الغرر واإلبراء، وما أشبه ذلك،

 

 الربا : منعالرابعالضابط 

َوَما آتَْيتُْم ِمْن ِربًا  ﴿:  الربا في اللغة: هو الزيادة تقول: ربا الشيء إذا زاد، ومنه قول هللا تعالى

وأما في اصطالح الفقهاء، فيتناول  ،  [39]الروم:    ﴾ِليَْربَُو فِي أَْمَواِل النَّاِس فَاَل يَْربُو ِعْنَد ّللاَِّ 

 أمرين في الجملة:  

وهو الزيادة في الدين مقابل التأجيل، سواء اشترطت   أوال: ربا الجاهلية )ربا القرض(:

 .عند حلول األجل، أو في بداية األجل

 وهو نوعان:   ثانيا: ربا البيوع،

 . ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا ▪

ربا النسيئة: وهو تأخير القبض في أحد البدلين الربويين المتفقين في علة الربا،  ▪

 وليس أحدهما نقدا.

 

 : سد الذرائعالخامسالضابط 

وأما في االصطالح:    والذرائع: جمع ذريعة وهي الوسيلة.،  السد في اللغة: إغالق الخلل 

 وتنقسم الذرائع إلى ثالثة أقسام: فهو منع الوسائل التي ظاهرها مباح وتؤدي إلى محرم، 

ذرائع أجمع العلماء على سدها: وهي الذرائع المؤدية إلى الفساد والخلل في أمور   -

المقرض عن أخذ الهدية من المدين، لئال    ، ومثال ذلك نهي النَّبي   الدين والدنيا

 
اختلف العلماء في وجب منع الغرر في عقود التبرعات على قولين، بعد اتفاقهم على جوازه في الوصية.    1

القول األول: ال يمنع الغرر في عقود التبرعات، وهو مذهب المالكية، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية،  
معاوضات. وهو مذهب الحنفية، وابن القيم. القول الثاني: يمنع الغرر في عقود التبرعات، كما في عقود ال

 والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية.  
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االحتكار  يتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الدَّْين ألجل الهدية فيكون ربا، والنهي عن  

 ألنه ذريعة إلى التضييق على الناس في أقواتهم. 

ذرائع أجمع العلماء على عدم سدها: مثل زراعة العنب لئال يتخذ خمرا، فالعلماء   -

مجمعون على أن زراعة العنب جائزة وإن كان شيء من هذا العنب قد يشترى  

ريعة ال ويتخذ ويعصر لكي يكون خمرا، ومع ذلك أجمع العلماء على أن هذه الذ 

 تسد.

 1تسد. فإنها الوسائل المباحة إذا أفضت إلى محرم غالبا  -

 

 التمويل المجاني تعريف . 3.1.4

يمكن تعريف التمويل المجاني على أنه تقديم المال لطرف آخر بال عوض مادي انطالقا 

 من إيمان الشخص ومبادئه اإلنسانية. وينقسم التمويل المجاني إلى قسمين: 

ا - أوجبه  تاركه  إلزامي:  يعاقب  فاعلهلشرع،  بالنذور  كالزكاة    ويثاب  واإليفاء 

 ...والكفارات 

أجرا عظيما دون الوصول    ورتب عليهتطوعي: وهو كل عمل حث عليه الشرع  -

 لمرحلة الوجوب كالصدقة وكفالة اليتامى ودعم المشاريع الخيرية التنموية...

 : أشكال التمويل اإلسالمي (7) شكل

 
الحنفية    1 وعند  الحنابلة.  مذهب  بعدهم  ثم  الذرائع  بسد  يتعلق  فيما  المذاهب  أحسن  هو  المالكية  مذهب 

 والشافعية يقولون: ال يجب سد الذرائع المباحة التي تفضي إلى محرم.
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 لالقتصاد؟ أيهما أهم الخيري والتمويل الربحي:التمويل . 4.1.4

اإلسالمي التمويل  التمويل    نشأ  يشمل  )الذي  الواسع  االصطالحي-بمفهومه  - بمفهومه 

مع ظهور اإلسالم، وقد استفاد النظام المالي اإلسالمي من بعض الطرق التمويلية    والتملك(

هي مثل إطعام المسكين وإكرام   باألخذ بها كما  قبل ظهور اإلسالم سواءٌ   التي كانت موجودة  

لم   جديدة    لم والقروض، كما جاء بتمويالت  الضيف، أو تصحيحها كما في المشاركات والس  

وينقسم التمويل اإلسالمي إلى ثالثة  ،  دقة والزكاة وغيرهمامن قبل مثل الص    تكن معروفة  

 أقسام، هي: 

  

التمويل اإلسالمي

عقود التمويل 
االستثماري

البيوع المشاركات

اإلجارات

عقود التبرع 
واالرتفاق

ةالوصي الهبة

العارية إحياء 
الموات

القرض الوقف

التمويل المجاني

اإللزامي

الزكاة الضرائب 
والرسوم

النذور 
والكفارات

التطوعي

الصدقة صلة 
الرحم

كفالة 
اليتيم

نفقة 
األقارب
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 .تطوعي وآخر إلزاميالتمويل المجاني، وينقسم بدوره إلى تمويل مجاني   (1)

 . واالرتفاقي التمويل التبرعي (2)

 . التمويل االستثماري (3)

التمويل   يمثل  حين  في  الربحي،  غير  التمويل  جانب  والثاني  األول  القسمان  ويمثل 

الربحي التمويل  جانب  اجتماعي    ،االستثماري  نظام  ألي  يمكن  يقوم    اقتصادي-وال  أن 

 بأحدهما دون اآلخر. 

 

 ؟من التمويل اإلسالمي التبرعي االرتفاقي جاني والتمويلهل التمويل الم. 5.1.4

وغيرها(   والصدقة وكفالة األيتامقد ال يكون التمويل المجاني )والذي يشمل إطعام الطعام 

يبقى   تعاقدية، كما أنه ال يمثل حقيقة التمويل بمفهومه المتعارف عليه، إال أنه  ذا طبيعة 

وحتى التمويل    .مي وجزءا مساعدا على التمويلجزءا أصيال من النظام االقتصادي اإلسال

االرتفاقي رغم طبيعته التعاقدية )كالوقف والهبة والوصية وغيرها( إال أنه يواَجه    التبرعي

بدوره بنفس النقد الموجه للتمويل المجاني إذا أضفناه للتمويل اإلسالمي، إذ هو ليس في 

التمويل ويؤدي بعض الوظائف ذات الطبيعة  جوهره وحقيقته تمويل بقدر ما هو مساعد في  

تلك   .المالية أهم  المعاصرة، سنجد من  التعريفات  في  المالي  النظام  دور  إلى  وبالرجوع 

الزمان والمكان،   المالية عبر  الموارد  أنهاالوظائف توزيع  وظيفة يقوم بها كل من   نجد 

التبرعي والتمويل  المجاني  اع ،  االرتفاقي  التمويل  جرى  ذلك  من وعلى  جزءا  تبارهما 

 .التمويل اإلسالمي ككل

 

 أهمية القطاع غير الربحي في النشاط االقتصادي:. 6.1.4

التمويل اإلسالمي عقود التمويل المجاني )اإللزامي والتطوعي( كالزكاة والصدقة يشمل  

والقرض  والوصية  والهبة  كالوقف  واالرتفاق  التبرع  الطعام...وعقود  وإطعام 

التم  كالبيوع  الحسن...وعقود  االستثماري  النوعان والمشاركات.    ت واإليجارا ويل  ويمثل 

األول والثاني من التمويالت )أي عقود التمويل المجاني وعقود التبرع واالرتفاق( جانب 

النشاط غير الربحي في المجتمع، في حين يمثل النوع الثالث )التمويل االستثماري( جانب 

الربحي.   االج  التمويل  النشاط  النشاط ويقوم  النشاطين:  كال  على  واالقتصادي  تماعي 

الربحي، والنشاط غير الربحي، وال يوجد اقتصاد على وجه األرض يقتصر على أحدهما. 
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فالدول الرأسمالية تملك الكثير من البرامج واألنشطة، سواء الحكومية أو الخاصة، التي ال 

أ أو الصحة  التعليم  أو  التمويل  للربح، سواء في مجال  و غيرها. وقد أدركت هذه تهدف 

الدول هذه الحقيقة خاصة بعد أزمة الكساد الكبير في الثالثينيات من القرن العشرين مما 

جعلها تتخلى عن االعتماد شبه الكلي على آلية السوق والنشاط الربحي إلدارة دفة االقتصاد. 

الجانب غير الربحي    أما الدول االشتراكية فقد اكتشفت بالتجربة أن االعتماد شبه الكلي على

فالواقع والتاريخ من أقوى الشواهد على أن   ال يمكن أن يحقق االزدهار االقتصادي للبالد.

االقتصاد ال يمكن أن يقتصر على النشاط الربحي وحده، وال على النشاط غير الربحي  

قتصادي غير أن التحدي الي يواجه العاملين في المجال اال  1وحده. بل ال بد من األمرين معا.

 هو تحديد وتقدير الحد الفاصل بين جانبي التمويل: الربحي وغير الربحي. 

 

 . هل يقتصر التمويل الخيري على المسلمين؟7.1.4 

كما  االقتصادية،  النظم  كل  فيها  وتشترك  المجتمعات،  كل  في  موجود  الخيري  التمويل 

ثار والتقرب إلى هللا تشترك في دوافعها التي تنبثق عموما من حب الخير لآلخرين واإلي

الغرب مثلما هو   لدى  الخيري  للتمويل  البحث عن تطبيقات مؤسسية  وغيره. قد يصعب 

تأسست مع  والتي  الراسخة  الوقف  لديهم مؤسسة  الذين كانت  المسلمين  لدى  الحال عليه 

ت قرون أو أزيد قليال، بدأ  4قرنا، غير أنه منذ حوالي    15ظهور اإلسالم قبل ما يقرب من  

وتنظم  القو امتيازاته،  وترتب  ألدواته،  وتتطرق  الخيري  العمل  تستوعب  الغربية  انين 

( والذي جاء م1601م  )صدر عاأعماله. ومن أسبقها: القانون اإلنجليزي لألعمال الخيرية  

الممارسات  تنتظم  قوانين  وجود  إلى  والحاجة  الخيري  العمل  في  خبرات  لتراكم  نتيجة 

هر مفاهيم قانونية وتطبيقية شبيهة جدا بمعنى الوقف مثل المتنامية في هذا المجال، ثم ظ

(Endowment(وهي أقرب شيء لمعنى الوقف و )Trust(و )Foundation  اللتان تشتركان )

 مع الوقف في عناصر كثيرة.

في ظل جائحة كورونا، تتفاعل مجموع المؤسسات المعنية لإلسهام في مكافحة الجائحة  و

آثارها المثال شركة وقفية شهيرة هي  والتخفيف من   Lilly)  شركة، ولنأخذ على سبيل 

Endowment Inc)  لها،  و رئيسيا   مقرا   إنديانا  بوالية  إنديانابوليس  من  تتخذ  وتعتبر  التي 

 
الغ 1 "الفريضة  السويلم،  http://www.suwailem.net/NewsDetails/THE-ائبة"سامي 

20-MISSING-OBLIGATORY 
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واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم ومن بين أكبر األوقاف في الواليات  

  2016(. تظهر تقارير عام  Josiah K. Lilly Sr)  بواسطة  1937عام  ، وتأسست  المتحدة

مليون دوالر( وهو   831.5بليون دوالر أمريكي )  1أن الشركة حققت أرباح قريبة من  

- رقم ليس بالبسيط تعجز عن تحقيقه شركات ربحية كبرى. وفي ظروف جائحة )كوفيد 

مبلغ  19 الشركة  أطلقتها   50( خصصت  مبادرة خاصة  أجل  أمريكية من  دوالر    مليون 

وتظهر الممارسات الغربية كذلك دعما منقطع النظير لمؤسسات التمويل    لمجابهة الوباء.

بالواليات   قانون التحفيز االقتصادي للمنظمات غير الربحيةغير الربحي، ومن ذلك نجد أن  

بقيمة   مالية  تحفيزات  أقر  قد  وجيزة  فترة  قبل  الذي صدر  األمريكية  تريليون    2المتحدة 

وقد إسهامها لمكافحة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها،    جيعا لها فيدوالر أمريكي تش

 شمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

موظف فأقل، وذلك بما  500قروض قابلة لإلعفاء للمنظمات غير الربحية التي تضم  .1

دم خفض وع  ماليين دوالر؛ شريطة )محافظتها على مستوى التوظيف  10يصل إلى  

 %(، مقارنة بما قبل األزمة. 25 الرواتب بأكثر من

ألف دوالر، دون أي ضمانات، مع فترة   200إلى    25قروض صغيرة تتراوح ما بين   .2

 سنة، وفترة سماح عن السداد السنة األولى. 30سداد تصل 

 آالف دوالر.  10منح مالية مستعجلة غير مستردة بقيمة   .3

المدفوعة لموظفيها، وبما % من الرواتب  50يحق للمنظمات غير الربحية استرجاع   .4

تأثر   5يصل إلى   للمنظمات غير الربحية التي  آالف دوالر للموظف الواحد، وذلك 

حق  وفي  األزمة،  قبل  بما  مقارنة  جزئيا   أو  كليا   األزمة  بسبب  أعمالها  أو  وارداتها 

 . آالف دوالر 10الموظفين الذين ال تتجاوز رواتبهم  

 

 

 

 

 

 

  



دو ر التمويل ا�سالمي في حاالت الجوائح

 

دو ر التمويل ا�سالمي في حاالت الجوائح

 

63

 99 من   63 صفحة 
 

 التطوعي  أنواع التمويل المجاني. 2.4
البذل والتطوع   إلى  تعالى   وحض عليهدعا اإلسالم  قال  الَِّذيَن  ﴿:  في عدة مواضع،  َمثَُل 

ِمائَةُ   ُسْنبُلٍَة  ُكل ِ  َسنَابَِل فِي  أَْنبَتَْت َسْبَع  َحبٍَّة  َكَمثَِل   ِ َسبِيِل ّللاَّ أَْمَوالَُهْم فِي  ُ يُْنِفقُوَن  َوّللاَّ   َحبٍَّة 

ُ يَُضاِعُف ِلَمْن   ويضم التمويل المجاني قائمة  ،  [261]البقرة:    ﴾٢٦١َواِسٌع َعِليمٌ   يََشاُء َوّللاَّ

واسعة من أعمال الخير كالصدقات وصلة الرحم وإكرام الجار والضيف ورعاية األيتام  

 واإلعانة على الزواج ودعم المشاريع التنموية...

 

 ي التطوعي في اإلسالم:دوافع ومحفزات التمويل المجان. 1.2.4

 وأثرها  أوال: الرحمة

الرحمة في اللغة الرقة والتعطف. وال تقف الرحمة في االصطالح على الرقة والتعطف 

ف الحرجاني الرحمة في التعريفات بقوله: )هي إرادة   حتى تنتج القصد والعمل، لذلك عر 

)كمال في الطبيعة يجعل المرء   بذلك إيصال الخير( وهذه اإلرادة أول بوادر العمل، فهي  

. وعرفها بعضهم  يرق آلالم الخلق ويسعى إلزالتها ويأسى ألخطائهم فيتمنى لهم الهداية(

على أنها رقة في القلب يالمسها األلم حينما تدرك الحواس )أو يتصور الفكر( وجود األلم  

األعلى   فقها]أتنبع أهميتها من كونها صفة للمولى عز وجل فهي في  و  1عند طرف آخر.

وعمت  الوجود  شملت  رحمته  فإن  أسماؤه،  تباركت  للمولى  صفة  المطلق  وامتدادها 

الملكوت. وعلى العباد العمل للتحلي بهذه الصفة التي اختص سبحانه نبيه بها، إذ هي األمان  

إن الرحمة خلق   األول بعد رحمته لعباده، لبقاء هذا الجنس البشري على وجه البسيطة.

نبيه الكريم )صلى هللا عليه وسلم( وأوصى بها هللا في كتابه به   به ووصف  كريم اتصف هللا

ْبِر َوتََواَصْوا بِاْلَمْرَحَمةِ ﴿قال تعالى:    بها المؤمنون،  ىليتواص ]البلد:   ﴾١٧َوتََواَصْوا بِالصَّ

  ﴿:  وهي الصفة التي مدح هللا بها أصحاب محمد )صلى هللا عليه وسلم( في القرآن  [17

ولذلك وص ى النبي )صلى هللا عليه وسلم(    [،29]الفتح:    ﴾ُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهمْ أَِشدَّا

بها في أحاديث كثيرة وشدد على من تغافل عنها ولم يهتم بأمرها، فقال صلى هللا عليه وسلم  

 
 .1992، 5، ص 2عبد الرحمن حسن حبنكة، "األخالق اإلسالمية وأسسها"، ج  1
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السماء( في  من  يرحمكم  األرض  في  من  ارحموا  الرحمان،  يرحمهم  وقال   1)الراحمون 

:  )صلى هللا عليه وسلم(  وقال  2صلى هللا عليه وسلم: ) من لم يرحم الناس ال يرحمه هللا (

، وبالرحمة تظهر معاني التكاتف والتآزر بين اإلنسانية  3)ال تنزع الرحمة إال من شقي(

 جمعاء، وبين المسلمين أجمع... 

 صلة الرحم فضل ثانيا: 

الرحم أساسي نص عليه صلة  بين   مفهوم  القطيعة  منه عدم  والمقصود  الدين اإلسالمي، 

ويعرف بعض الفقهاء الصلة: بالوصل، وهو ضد القطع،  األقارب، والحث على زيارتهم.

وبالمال،  والزيارة،  والبشاشة،  الوجه،  وطالقة  السالم،  نحو  بالمعاملة  الوصل  ويكون 

بين المحارم أو  ونحوها. والرحم في اإلسالم: اسم شامل لكافة األقارب من غير تفريق 

الكريم،  واحدة، بوصف القرآن األرحام أو غيرهم. واألرحام تعني األقارب ذوات الرحم ال

َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَحامَ   َواتَّقُوا ﴿   تعالى:  قال عبد الرحمن بن   ، وعن[1]النساء:    ﴾ّللاَّ

عوف )رضي هللا عنه( قال: سمعت رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( يقول: )قال هللا تبارك 

م، وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن  وهللا: أنا هللا وأنا الرحمن، خلقت  حِّ الرَّ

بتَتُّه(  الزواج. 4قطعها  في  إال  غيرهم  على  األرحام  تقديم  الفضل  في  اإلسالم  واستحب   ، 

صلة الرحم تعني اإلحسان إلى األقربين وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما أمكن  و

  اإلحسان إلى األقارب، وقيل هي اإلساءة إليهم. وقطيعة الرحم تعني عدم  ،  من الخير إليهم

ال خالف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية من كبائر الذنوب. وصلة و

الرحم عند الدخول في تفصيالتها يختلف حكمها باختالف قدرة الواصل وحاجة الموصول، 

اج للمساعدة فإن األخ  وباختالف الشيء الذي يوصل به، فلو كان إلنسان غني أخ فقير يحت 

الغني هنا يجب عليه أن يصل رحمه بإعطاء أخيه الفقير، فهنا اإلعطاء أصبح من الصلة 

وهو واجب، بينما لو كان األخ غنيا ال يحتاج إلى المال ألصبح اإلعطاء غير واجب لكن 

ردت  ووقد    الصلة باألشياء األخرى كالسالم والصلة بالكالم هي التي تصبح واجبة...وهكذا.

آيات وأحاديث كثيرة فيها األمر بصلة الرحم وبيان ثواب الواصل والنهي عن قطيعة الرحم  

 
 1569ح الترمذي انظر صحي 4941وأبو داود  1924رواه الترمذي  1
 1567صحيح الترمذي  2
 1568وانظر صحيح الترمذي  1923الترمذي  3
، 1907الجزء والصفحة:   الراوي: عبد الرحمن بن عوف، المحدث: الترمذي، المصدر: سنن الترمذي،   4

 ث: صحيح. المحد حكم
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َ  ﴿تعالى:  قوله  وبيان عقاب القاطع منها   َوإِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل اَل تَْعبُُدوَن إِالَّ ّللاَّ

ى َواْلَمَساِكيِن َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسنًا َوأَقِيُموا الصَّاَلةَ  َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا َوِذي اْلقُْربَى َواْليَتَامَ 

َكاةَ ثُمَّ تََولَّْيتُْم إِالَّ قَِلياًل ِمْنُكْم َوأَْنتُْم ُمْعِرُضونَ  عن أبي أيوب  . و[83]البقرة:    ﴾٨٣َوآتُوا الزَّ

للنبي )صلى هللا عليه وسلم(:   قال  أن رجال  بعمل األنصاري )رضي هللا عنه(  أخبرني 

النبي )صلى هللا عليه وسلم(: ))تعبد هللا، وال تشرك به شيئا، وتقيم  يدخلني الجنة. فقال 

قال رسول   قالت:عن عائشة )رضي هللا عنها(  ، و1الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم(( 

ومن  هللا من وصلني وصله هللا،  تقول:  بالعرش  معلقة  )الرحم  وسلم(:  عليه  هللا  )صلى 

 2ي قطعه هللا( قطعن

 الجار ثالثا: إكرام

إن إكرام الجار واإلحسان إليه من اإليمان ومن آكد أبواب اإلحسان، فقد أوصى هللا سبحانه  

َ َواَل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا  َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي  َوا ﴿وتعالى في كتابه بالجار، فقال: ْعبُُدوا ّللاَّ

اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن  اْلقُْربَى َواْليَتَ  اَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

َ اَل يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَااًل فَُخوًرا وأكد ،  [ 36]النساء:    ﴾٣٦السَّبِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم  إِنَّ ّللاَّ

)صلى هللا عليه وسلم(:    منها قوله  وسلم في أحاديث كثيرة،على هذا النبي صلى هللا عليه  

جاره..."  فليكرم  اآلخر  واليوم  باهلل  يؤمن  كان  وقوله:  الحديث  3"من  جبريل ،  )مازال 

ثه(  ا أو     .4يوصيني بالجار حتى ظننت أنه َسي ور ِّ  والجار هو َمن جاورك سواٌء كان مسلم 

ا وأما حد الجوار فقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان ذلك الحد ولعل األقرب أن ما    كافر 

 تعارف عليه الناس أنه يدخل في حدود الجوار فهو الجار.

 

 
 (14( واللفظ له، ومسلم )1396)3البخاري، الفتح  1

 . البخاري، الفتح 10)5989(. ومسلم )2555( وهذا لفظه2
الجزء  الراوي: أبو شريح العدوي الخزاعي الكعبي، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري،   3

 ، حكم المحدث: صحيح.6019والصفحة: 
ا   4 المحدث:  عمرو،  بن  هللا  عبد  والترهيب،الراوي:  الترغيب  المصدر:  والصفحة:   لمنذري،  الجزء 

 ، حكم المحدث: روي هذا المتن من طرق كثيرة. 326/3
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 بعض التمويالت المجانية التطوعية:. 2.2.4

في الحقيقة أنه ال يمكن تحديد وحصر التمويل المجاني التطوعي لكثرة تطبيقاته وتنوعه،  

إليه سابقا، وهو أن التمويل المجاني التطوعي    والضابط الوحيد لتحديده هو التعريف المشار

،  المال لطرف آخر بال عوض مادي انطالقا من إيمان الشخص ومبادئه اإلنسانية   هو تقديم

وال بد من التذكير أن المقصود بالمال هنا هو المال بتعريفه الشرعي والذي يشمل كل ما 

ذي قد يتبادر إلى الذهن من أنه له قيمة اقتصادية وجاز االنتفاع به، وليس هو المعنى ال

تقديم النقد أو ما في حكمه. وما يغلب على تطبيقات التمويالت المجانية غالبا أنها ليست 

 ذات طبيعة تعاقدية، ومن أمثلتها على سبيل المثال ال الحصر: 

 : إطعام الطعام أوال

اتهم؛ رزقهم أنواع  إن هللا تعالى حين خلق البشر وجعل الطعام قواما لهم وسببا الستمرار حي 

تعالى:  المآكل قال  َطعَاِمهِ ﴿،  إِلَى  ْنَساُن  اْْلِ   َشقَْقنَا   ثُمَّ   ٢٥َصبًّا   اْلَماءَ   َصبَْبنَا  أَنَّا  ٢٤فَْليَْنظُِر 

ثم عدد سبحانه أنواعا من الطعام. ،  [27- 24]عبس:    ﴾٢٧َحبًّا  فِيَها   فَأَْنبَتْنَا   ٢٦َشقًّا   اْْلَْرضَ 

 كما  ،[ 5﴾ ]النحل:  ٥َواْْلَْنعَاَم َخلَقََها لَُكْم فِيَها ِدْفٌء َوَمنَافُِع َوِمْنَها تَأُْكلُونَ ﴿:  وفي آية أخرى 

ويسكن   حاجتهم،  ويلبي  خلقتهم،  يوافق  ما  الشرائع  من  للعباد  وتعالى  سبحانه  هللا  شرع 

اإلنسان،  على  لضرره  خبث  ما  إال  منه  يحرم  وال  الطعام،  حل  األصل  فجعل    جوعهم، 

وأنكر النبي صلى هللا عليه  ،  [4]المائدة:    ﴾ونََك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُْل أُِحلَّ لَُكُم الطَّي ِبَاتُ يَْسأَلُ ﴿

)صلى ، وسئل النبي وسلم على من حرم على نفسه أكل اللحم، وأخبر أنه راغب عن سنته

يب  اْلَكالَمِّ َوإِّ   اإلسالم؟هللا عليه وسلم(: )ما   ( فقال صلى هللا عليه وسلم: طِّ .  1ْطعَام  الطَّعَامِّ

فكان إطعام الطعام حاضرا في أول خطابات الدعوة المكية، ولما هاجر إلى المدينة كان  

مقدمه للمدينة: )يا   عند فيها فيه ذكر الطعام؛ إذ قال    (صلى هللا عليه وسلم)أول خطاب له  

 َ ل وا اأْل وا الطَّعَاَم َوصِّ م  ل واْرَحاَم َوَصلُّوا بالليل َوالنَّاس  نِّيَاٌم  أَيَُّها الناس أَْفش وا السَّاَلَم َوأَْطعِّ  تَْدخ 

 
، 91/2الجزء والصفحة:   الراوي: عمرو بن عبسة، المحدث: األلباني، المصدر: السلسلة الصحيحة،  1

 حكم المحدث: إسناده ضعيف.
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 ) بَِّساَلم  الطَّعَاَم    وسئل  .1اْلَجنَّةَ  م   ت ْطعِّ قال:  َخْيٌر؟  ْساَلمِّ  اإْلِّ وسلم: )أَيُّ  عليه  هللا  صلى  النبي 

ْف(   .2َوتَْقَرأ  السَّاَلَم على من َعَرْفَت َوَمْن لم تَْعرِّ

َويُْطِعُموَن  ﴿  أعمالهم وفي أوصاف األبرار، وذكر أعمالهم التي استحقوا بها الجنة؛ كان من  

ِ   ِلَوْجهِ   نُْطِعُمُكمْ   إِنََّما  ٨الطَّعَاَم َعلَى ُحب ِِه ِمْسِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا  اَل نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل    ّللاَّ

من أوصاف أهل النار، وذكر أفعالهم التي أوجبت كما كان  ،  [9- 8]اإلنسان:    ﴾ ٩ُشُكوًرا

َما َسلََكُكْم فِي  ﴿  لهم النار أنهم حبسوا الطعام عن المحتاجين، ولم يدعوا غيرهم لإلطعام

وفي ،  [44-42]المدثر:    ﴾٤٤نَُك نُْطِعُم اْلِمْسِكينَ   َولَمْ   ٤٣اْلُمَصل ِينَ   ِمنَ   نَكُ   لَمْ   قَالُوا  ٤٢َسقَرَ 

ن اإلسالم فرض هللا تعالى الزكاة في الحبوب والثمار، وفرضها في الركن الثالث من أركا

بهيمة األنعام، وكلها طعام وتنتج طعاما، ولم يكتف بفرضها في األموال فقط مع أن األموال 

الفرض سابقة   بالطعام، وهي في  الفطر من رمضان  الطعام. وخصت زكاة  بها  يشترى 

ارات: ففي كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة وأ دخل اإلطعام في كل الكف  لزكاة األموال.

الوطء في نهار رمضان، في كل واحدة منها إطعام ستين مسكينا، وفي كفارة قتل الصيد 

الحرام إذا لم يجد مثله قوم قيمته واشترى بها طعاما للمساكين، وفي كفارة اليمين إطعام  

 3تة مساكين. عشرة مساكين، وفي فدية ارتكاب محظور في اإلحرام إطعام س

 

 : اإلنفاق على األقارب ثانيا

َوتَعَاَونُوا  ﴿  النفقة على القادر يدفعها إلى أقاربه وذويه المحتاجين. قال تعالى:  اإلسالم  أوجب 

َواْلعُْدَوانِ  ثِْم  اْْلِ َعلَى  تَعَاَونُوا  َواَل  َوالتَّْقَوى  اْلبِر ِ  األسرة ،  [2]المائدة:    ﴾ َعلَى  فإلزام رب 

ينفق على من   أن  العمل  األسرة على مضاعفة    يعولهمالقادر على  لرب  أكبر حافز  فيه 

الجهود والسعي بكل جد على مضاعفة اإلنتاج مما يكون سببا لرفاهيته وأسرته ومجتمعه  

 
، 2648الجزء والصفحة:   لمصدر: صحيح ابن ماجه،الراوي: عبد هللا بن سالم، المحدث: األلباني، ا  1

 حكم المحدث: صحيح. 
، حكم 12الجزء والصفحة:   الراوي: عبد هللا بن عمرو، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري،  2

 المحدث: صحيح. 
اإلسالم"،    3 في  الطعام  إطعام  "أهمية  الحقيل،  محمد  بن  إبراهيم  : 2011/ 17/3الشيخ 

http://www.alukah.net/Web/hogail/0/30336/#ixzz24pTZkuTX 
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والنفقة على   1مة لتحريك دوالب االقتصاد،الذي يعيش فيه. ويضيف جهده إلى جهود األ

 قسمان: األقارب 

باء وإن علوا واألوالد وإن نزلوا فالنفقة تجب  وهم اآل  :عمودي النسب - القسم األول -

أن يكون المنفَق عليه منهم فقيرا ال يملك شيئا أوال يملك ما  هما:    لهم عند شرطين

أن يكون المنفِّق غنيا عنده ما يكفيه ويفضل عن  ، ويكفيه وال يقدر على التكسب.

 قوته وقوت زوجته. 

النسب   بقية-الثاني القسم   - ويشترط لوجوب اإلنفاق عليهم    :األقارب غير عمودي 

زيادة على الشرطين السابقين شرط ثالث وهو أن يكون المنفِّق وارثا للمنفَق عليه، 

 أي يمكن أن يرثه. 

 تحديد النفقة: 

يلزم اإلسالم المنفق المكتمل لشروط النفقة أن يضمن حد الكفاية لكل من تجب عليهم نفقته  

ماال  نفسه  يكلف  وال  وطاقته  قدرته  حسب  على  ومسكن،  وملبس  ومشرب  مأكل  من 

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها﴿ تعالى:  قال    يستطيعه.   ِليُْنِفقْ ﴿  تعالى: وقال  ،  [286]البقرة:    ﴾ اَل يَُكل ُِف ّللاَّ

ُ نَْفًسا إِ  ُ  اَل يَُكل ُِف ّللاَّ ا آتَاهُ ّللاَّ الَّ َما آتَاَها   ُذو َسعٍَة ِمْن َسعَتِِه  َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليُْنِفْق ِممَّ

ُ بَْعَد ُعْسٍر يُْسًرا وقد نص الفقهاء على أن النفقة تشمل الحاجات ،  [7]الطالق:    ﴾٧َسيَْجعَُل ّللاَّ

  الكسوة -وما يتبعه من أثاث وفراش    المسكن-الغذاء والماء2اة اإلنسان وهي: الضرورية لحي

  نفقة - من يتوق للزواج  تزويج-لمن يعجز عن خدمة نفسه  الخادم-للشتاء والصيف بما يناسب 

هناك ثالثة أسباب رئيسية استنبطها الفقهاء من نصوص كتاب هللا وسنة  و  زوجته وعياله.

،  3الملكوالقرابة  و  حباإللزام: النكاورتبوها على حسب قوتها  (  صلى هللا عليه وسلم )رسوله  

 : ما يلي يشترط لوجوب اإلنفاقكما 

 
ه الدور األكبر في تخفيف الضغط والطلب على وال شك أن إلزام رب األسرة أن ينفق على من يعول ل1

الزكاة المفروضة وعلى بيت مال المسلمين بحيث تصرف تلك األموال على مستحقيها من أفراد األمة 
 الذين ألجأتهم ظروف الحياة بسبب فقد منفق أو مرض أو عجز أو كبر سن أو غيره. 

 35الحاجات األساسية لكل فرد"، ص  فهد بن حمود العصيمي، "خطة الشريعة اإلسالمية في ضمان    2
 وما بعدها 

 .728، ص2الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب مالك، احمد الدر دير، ج  3
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 غيرهم.أن يكون المنفق عليهم فقراء ال مال لهم وال كسب يستغنون به عن إنفاق   -

ن كانوا موسرين بمال أو كسب يكفيهم فال نفقة لهم ألنها تجب على سبيل المواساة  فإ

 والموسر مستغن عن المواساة.

أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضال عن نفقة نفسه، إما من ماله  -

عن    يلما رو   1يءفال يجب عليه ش يء  وإما من كسبه، فأما من ال يفضل عنده ش

ذا كان أحدهم  إقال: "  (صلى هللا عليه وسلم)أن الرسول    ( عنهرضي هللا )جابر  

 .2فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته" 

 

 العناية باليتامى :ثالثا

َواْعبُُدوا  ﴿  اعتنى اإلسالم باليتيم غاية العناية، فأمر باإلحسان إليه ورعايته؛ قال هللا تعالى: 

َ َواَل تُْشِرُكوا بِِه َشْيئًا  َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانًا َوبِِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْلجَ  اِر ِذي  ّللاَّ

اِحِب بِاْلَجْنِب َواْبِن السَّبِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكمْ  ، [36اء:  ]النس  ﴾اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

ومن اإلحسان إلى اليتيم كفالته ورعايته واإلحسان إليه وتربيته وحفظ ماله وصيانة ماله، 

: "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين".  يقول(  وسلمصلى هللا عليه  )   هذا من كفالة اليتيم، ونبينا

يال للنجاة وقد جعل هللا اإلحسان إلى اليتيم سب  .3السبابة والوسطى أصبعيه يعني:  وأشار ب

  إِْطعَامٌ   أَوْ   ١٣َرقَبَةٍ   فَكُّ   ١٢اْلعَقَبَةُ   َما   أَْدَراكَ   َوَما  ١١فاََل اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ ﴿  من عذابه يوم القيامة

وجعل ،  [16- 11]البلد:    ﴾١٦َمتَْربَةٍ   ذَا  ِمْسِكينًا   أَوْ   ١٥َمْقَربَةٍ   ذَا  يَتِيًما  ١٤ٍم ِذي َمْسغَبَةٍ يَوْ   فِي

 
 ، مطبعة الكليات األزهرية.321القواعد في الفقه اإلسالمي، ابن رجب الحنبلي، الطبعة األولى، ص  1
 305، ص3رواه أبو داود والنسائي في البيوع، وأحمد ج 2
   إذا عجز المنفق عن النفقة أو لم يوجد له منفق أصال فهنا تجب النفقة على بيت مال المسلمين، ألن بيت

جين والعاجزين، ألن رئيس الدولة المسلمة راع ومسؤول عن رعيته وسواء كان اإلنفاق  المال كافل للمحتا
على المحتاج من ))الزكاة((، أو من عموم بيت مال المسلمين حين ال تكفي الزكاة. قال صلى هللا عليه  

ولى بالمؤمنين  سلم: "ما من مؤمن إال أنا أولى به في الدنيا واآلخرة اقرؤوا إن شئتم قوله تعالى: )النبي أ
من أنفسهم. فأيما مؤمن مات وترك ماال فليرثه عصبته من كانوا ومن دينا أو ضياعا فليأت فأنا مواله(،  

، 6. وكذلك نيل األوطار، الشوكاني ج235، ص12أأنظر: عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ج
 .57ص

المصدر: صح   3 األلباني،  المحدث:  الساعدي،  بن سعد  الترمذي،الراوي: سهل  والصفحة:   يح  الجزء 
 ، حكم المحدث: صحيح. 1918
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غير   سبيل  اْليَتِيمَ ﴿  المتقين:إهانته  تُْكِرُموَن  اَل  بَْل    َطعَامِ   َعلَى   تََحاضُّونَ   َوالَ   ١٧َكالَّ  

ا اْليَتِيَم فاََل تَْقَهرْ ﴿، ونهى عن قهر اليتيم وإهانته:  [18- 17]الفجر:    ﴾١٨اْلِمْسِكينِ    ﴾ ٩فَأَمَّ

فقال:  [9]الضحى:   اإلنفاق  وجوه  من  ذلك  وجعل  اليتيم،  على  باإلنفاق  تعالى  وأمر   ،

اِكيِن َواْبِن  يَْسأَلُونََك َماذَا يُْنِفقُوَن  قُْل َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخْيٍر فَِلْلَواِلَدْيِن َواْْلَْقَربِيَن َواْليَتَاَمى َواْلَمسَ ﴿

َواَل تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَّ بِالَّتِي  ﴿  م، فقال:، وأمر بحفظ أموال األيتا [215]البقرة:    ﴾السَّبِيلِ 

هُ  ، وأمر باختباره عند دفع ماله إليه؛ حتى يكون  [152]األنعام:    ﴾ ِهَي أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَُشدَّ

اَح فَإِْن  َواْبتَلُوا اْليَتَاَمى َحتَّى إِذَا بَلَغُوا الن ِكَ ﴿الولي على ثقة من أن هذا اليتيم عرف ومي ز:  

]النساء:    ﴾آنَْستُْم ِمْنُهْم ُرْشًدا فَاْدفَعُوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم  َواَل تَأُْكلُوَها إِْسَرافًا َوبَِداًرا أَْن يَْكبَُروا

، وأخبر أن أكل مال اليتيم سبب للعذاب يوم القيامة، إذ هو من كبائر الذنوب؛ يقول هللا [6

أُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ُظْلًما إِنََّما يَأُْكلُوَن فِي بُُطونِِهْم نَاًرا  َوَسيَْصلَْوَن  إِنَّ الَِّذيَن يَ ﴿:- جل وعال-

يقول  [10]النساء:    ﴾١٠َسِعيًرا الموبقات  السبع  : "اجتنبوا ( صلى هللا عليه وسلم)، وفي 

الموبقات" منها  السبع  وذكر  اليتيم ،  مال  مطالٌب  فا  .1أكل  المسلم  بهذا  لمجتمع  بالقيام 

اليتيموتشمل  ،  2الواجب  أمواله  حقوق  وحفظ  إليه،  ومحبة    النظر  وإحسان،  نظرة رحمة 

ا    تهوتربي   هوتوجيه  هتعليم، ووالتلطف معه  الخير له على الخير والصالح، ليكون عضو 

ا في مجتمعه ولئن كانت رعاية األيتام قد ه يئِّت لها جهات مختصة بها، لكن المجتمع  .  صالح 

ا،   المسلم مأمور بالتعاون على البر والتقوى، والعون على المصالح، وإذا علم المسلم أيتام 

البر  على  التعاون  من  هذا  ألن  وإحسانه؛  بصدقته  وخصهم  بزكاته،  خص هم  حالهم  وعلم 

 والتقوى، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. 

 

 التمويل المجاني اإللزامي. 3.4
 قسمين:  ينقسم التمويل المجاني اإللزامي إلى

 
، حكم 2766الجزء والصفحة:   الراوي: أبو هريرة، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري،   1

 المحدث: صحيح. 
رقم:    2 الخطباء،  ملتقى  موقع  باليتامى"،  اإلسالم  "عناية  الشيخ،  آل  هللا  عبد  بن  العزيز  - 4448عبد 
(http://www.khutabaa.com/) 
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وزكاة  يجب على المسلم تقديمه بشكل دوري كالزكاة السنوية    تمويل إلزامي دائم: -

 الفطر.

االنسان نفسه شيئا طارئا لم يكن ملزما    إلزامينشأ عبر    تمويل إلزامي غير دائم: -

 به من األصل كالوفاء بالنذر أو تقديم الكفارة. 

 وفيما يلي تفصيل لصيغ التمويل المجاني اإللزامي: 

 الزكاةطبيعة  .1.3.4

 اسم لما يخرجه اإلنسان من حق هللا تعالى إلى الفقراء التعريف 
دليل 

 الوجوب 
يِهْم بَِها ﴿:  قال تعالى  ُرُهْم َوتَُزك ِ  [ 103]التوبة:    ﴾ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً تَُطه ِ

 األهمية 
وثمانين آية، وتعد  أحد اركان االسالم الخمسة وقرنت بالصالة في اثنين  

الزكاة من أهم موارد الدولة في إدارة سياستها المالية ألنها تفرض دائما  
 على القادرين وليست تبرعا موهوبا بمشيئة االنسان 

 الهدف 
تهدف الزكاة إلى إعادة توزيع الثروة مما يعني تقليل الفارق بين طبقات  

 المجتمع. 

 الشروط

)عند جمهور الفقهاء    العقل-البلوغ-يةالحر-المزكي: اإلسالمأوال: شروط  
 ال تشترط بخالف الحنفية( 

عام على امتالكه    مضي-ثانيا: شروط المال المزكَّي: )فضوله عن الحاجة  
 قيمة شرعية( ذو-المال  نمو-

 الركاز(-التجارة  عروض - األنعام  بهيمة- الثمار-الحلي-النقد  )زكاة أقسامها

 المستحقون 

َدقَاُت ِلْلفُقََراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة  ﴿قوله تعالى:   إِنََّما الصَّ
ِ َواْبِن   قَاِب َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل ّللاَّ ِ    السَّبِيِل فَِريَضةً قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ ِمَن ّللاَّ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ   [ 60]التوبة:  ﴾٦٠َوّللاَّ

 المستثنون 
ال يجوز إعطاء الزكاة لمن ، كما  ال تعطى الزكاة آلل البيت عليهم السالم

 . يجب في حقهم النفقة بشكل عام
 

 دعم الطوارئ على المدى القصير لزكاة و. ا2.3.4

لمعالجة   مناسبة جداعلى رأس المال سنويا، فهذا يجعل منها أداة    دفعنظرا لكون الزكاة ت

دعم  لتوفر تحويالت نقدية مهمة  المستعجلة والطارئة )قصيرة األجل( ولذلك فهي    الحاالت 

السريعة للجوائح،  على المدى القصير ويمكن أن تسهم في االستجابة    الفقراء والمساكين

الزكاة تقديم  إمكانية  السريعة  أن    ومما يعزز استجابتها  )تعجيل زكاة سنتين(، كما يمكن 
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 المؤسسات الخيرية وغيرها. في برامج دعم الطوارئ وبرامج  تصبح مكونا وعنصرا هاما   

لفئات األكثر تعرضا وتضررا من هي ل  اوبالنظر إلى مصارف الزكاة نجد أن الكثير منه

وبالتالي يمكن    الذين يعتبرون غير آمنين اقتصاديا،  الجوائح كالفقراء والمساكين والغارمين

الزكاة   األخرى.  استخدام  الفورية  واالحتياجات  والغذاء  الصحية  الرعاية  تستخدم لدعم 

لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل هياكل التمويل األصغر كذلك  أموال الزكاة  

 . اإلسالمي

الطارئة   الظروف  العادية وفي ظل  الظروف  في  الزكاة  دور  فولتفعيل  يمكن  كالجوائح، 

 منهجي، ألصحاب المصلحة من الزكاة ربط مشاريعهم بأهداف التنمية المستدامة بشكل  

 للحاالت الطارئة كاألزمات. بما في ذلك االستجابة 
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 عقود )أدوات( التمويل اإلسالمي القائمة على التبرع واالرتفاق .  5
اإلسالمي   التمويل  عقود  علىتمثل  واال   القائمة  التمويل  التبرع  عقود  إلى  إضافة  رتفاق 

. والجانب األهم من التمويل الخيري المجاني )السابق تناولها( جانب التمويل غير الربحي

وهي تشمل مجموعة من عقود المعامالت القائمة على البر واإلحسان والتي تهدف أساسا 

مة يوجد هذا النوع  وفي كل األنظمة االقتصادية القائ  ،للتقرب إلى هللا ونيل األجر والمثوبة

- الدينيةخاصة تلك التي تغيب فيها الدوافع  -من التمويل. وتحفز بعض األنظمة االقتصادية  

 النوع من التمويل ألهميته االجتماعية واالقتصادية.  هذا

 

 طبيعة التمويل التبرعي االرتفاقي .1.5

 التبرعي العقد . طبيعة1.1.5

أنواع المعامالت المالية اإلحسانية غير العوضية التي هي عقود تنظم كل  العقود التبرعية  

يجريها المتبرع بإرادته الحرة تقربا إلى هللا تعالى، وهي ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله  

 . [1]المائدة:  ﴾بِاْلعُقُودِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوفُوا  ﴿ تعالى:

من   كبيرا  عددا  واالرتفاق  التبرع  عقود  ال تشمل  المثال،  سبيل  على  منها  نذكر  العقود، 

 الحصر: 

عقد تبرع وتفضل بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع   القرض: -

 استرداد مقدار العين.

 موت الموصي على وجه التأبيد. د عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بع الوصية: -

 .الحياةعقد تبرع بذي منفعة لجهة على وجه التأبيد حال  الهبة: -

  وبصيغة معتبرة عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة بصفة مؤبدة    الوقف: -

 شرعا. 

عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد   العارية: -

 العين. 

 التي يمكن استخدامها لمعالجة حاالت الجوائح.وسيأتي تفصيل العقود 
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 التبرعية: مقاصد العقود . 2.1.5

اجتماعية  لتشمل مقاصد  تتسع  بل  التبرعية على كونها عبادة،  العقود  مقاصد  تقتصر  ال 

 وتنموية واقتصادية: 

المقصد العقدي التعبدي: تهدف إلى تكفير ذنب أو صلة رحم أو تقرب إلى هللا تعالى  ▪

 أو تدارك ما فرط فيه اإلنسان في حياته. 

الحق في العيش الكريم وترسخ قيم األخوة والترابط  المقصد االجتماعي التكافلي: تحفظ   ▪

والجماعات  واألسر  األفراد  بين  كما  والتواد  العد ،  من   ةاالجتماعي   ةلاتحقق  وتقلل 

 . الفوارق االجتماعية

البنيات والوسائل المحققة للخدمات العامة كالطرق وحفر   المقصد التنموي: مثل توفير ▪

 اآلبار. 

فع عبء عن كاهل الدولة والمساهمة في تقليل نسب  تساهم في رالمقصد االقتصادي:  ▪

الفقراء في المجتمع، كما تساهم عقود التبرع واالرتفاق في تنشيط القطاعات الربحية  

 وتحرر المعامالت المالية من االستغالل الربوي. 

 

 خصائص العقود التبرعية: . 3.1.5

 للعقود التبرعية خصائص أهمها: 

 تطوعية غير واجبة توكل إلى رغبة اإلنسان وقوة إيمانه.  عقود اختيارية: ▪

ال يقصد صاحبها تحصيل نفع مادي أو معنوي بل هي لوجه هللا   عقود غير نفعية: ▪

 وطلبا لمرضاته. 

التقيد    :إلزامية  عقود ▪ ويجب  تبرعه  في  وشروطه  المتبرع  إلرادة  فقط  تخضع 

 بشروطه ما دامت موافقة للشرع.

توثيق بنص القرآن والسنة حماية وصيانة للحقوق المالية  واجبة ال  توثيقية:  عقود ▪

لجميع األطراف وقد رغب الشرع في تعجيل ذلك دفعا لآلفات كما في الحديث  

  الصحيح )ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إال ووصيته مكتوبة 

 عنده(. 
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 كيف يمكن تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية:. 4.1.5

للعقود يالح التنموي  اإلسهام  مدى قصور  المسلمين  تاريخ  من  المتأخرة  العصور  في  ظ 

المسلمة،   التبرعية المجتمعات  تنمية  في  المطلوب  الدور  لها  يعد  لم  بحيث  واالرتفاقية 

وأصبح دورها محدودا في مجاالت معينة ومحدودة في أثرها التنموي، وذلك ال شك مرده 

ال المسلمين في  أحوال  تردي  المتأخرةإلى  التنموي  ،  عصور  اإلسهام  تطوير  ينبغي  لذلك 

وإذا للعقود التبرعية، وهذا مرهون بمشاركة المسلم في الشأن االجتماعي وتنمية وعيه.  

لهذه العقود أن تعود لدورها الفعال كما كانت البد من تطوير أدائها وبرامجها لتصبح    أريد 

مستويات وأن تتوسع برامجها لتشمل كل مشاركا فعاال في التنمية واإلنتاج على جميع ال

 المؤسسات   –دور إيواء الطلبة   – مؤسسات البحث العلمي    –دراسية   ))منحمناحي الحياة  

 بناء المؤسسات التعليمية.  –التغطية الصحية    – إنشاء مؤسسات القرض الحسن    –الصحية  

 

 دور وأهمية عقود التبرع واالرتفاق: . 2.5
دي ال يمكن أن يقوم من دون وجود نوعين من األنشطة: هما إن أي نظام اجتماعي واقتصا

. وال يتصور قيام مجتمع بوجود أحدهما )الخيري(  النشاط الربحي والنشاط غير الربحي

منفردا. وإذا كانت أهمية النشاط الربحي واضحة ودوافعه قوية، فإن للنشاط غير الربحي  

 ما في المجتمع، نفصله على النحو التالي: القائم أساسا على عقود التبرع واالرتفاق دورا مه

 

 :  الدور التمويلي. 1.2.5

ال يمكن للتمويل االستثماري الربحي أن يغطي كل حاجات المجتمع، إذ أن هدف الممول 

فيه هو تحقيق عائد، وهو ما يجعل هذا التمويل يتتبع المنافذ التي تحقق تلك الغاية. وإذا 

الربحي   التمويل  أهمية  للمشروعات كانت  تمويله  في  وتتجلى  واضحة  )االستثماري( 

االقتصادية على اختالف أنواعها، فإن هناك مجاالت واسعة في المجتمع ال يغطيها هذا  

النوع من التمويل ككفالة األيتام وإعانة الفقراء والمساكين ومساعدة المحتاجين والعاطلين  

د التبرع واالرتفاق والتي تكون إما عن العمل...وهنا يبرز التمويل الخيري من خالل عقو

 من خالل األفراد فيما بينهم أو من خالل الدولة والمؤسسات.
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 :الدور االجتماعي. 2.2.5

واالرتفاقي وهي عقود قائمة على الرفق والتراحم، تزيد   ال شك أن عقود التمويل التبرعي

واحد   كل  يشعر  المجتمع، حيث  أفراد  بين  واألخوة  المحبة  أمن من  في  يعيش  بأنه  فيهم 

أو حتى   التي يمكن أن تصيب األفراد  الظروف االجتماعية  اجتماعي، خاصة أن بعض 

الجماعات ليست تحت تحكمهم، ومثال ذلك أن اليتيم لم يختر أو يقرر بنفسه أن يكون يتيما، 

أن  يمكن  أن أي فرد  يعني  أو غيرهم... وهو ما  للفقير أو األرملة  بالنسبة  الحال    وكذلك 

 . يتحول من وضع اجتماعي إلى وضع اجتماعي آخر )من الغنى إلى الفقر مثال(

 

 عقود التبرعات في المجتمع المسلم وفي المجتمع غير المسلم:. 3.2.5

إن المجتمعات اإلسالمية ال تنفرد بهذا النوع من العقود فبعضها كالهبة واألوقاف والوصايا  

المجتمعات الغربية اليوم، لكنها في المجتمع  موجودة أيضا في المجتمعات األخرى وخاصة  

 اإلسالمي تتميز بخصائص نذكر منها: 

واإلنساني   ▪ الديني  بالدافع  مدفوعة  المسلم  المجتمع  في  التبرعات  عقود  تعتبر 

حوافز   هناك  تكون  أن  فالغالب  الغربية،  المجتمعات  أن  حين  في  االجتماعي، 

 . ة أقل تأثيرا(ضريبية لمثل هذه العقود )مع وجود دوافع إنساني

عقود التبرع في اإلسالم أوسع وأشمل، لهذا نجد بعض عقود التبرعات في المجتمع  ▪

المسلم غير موجود في المجتمعات الغربية وبعضها موجود لكن بمقابل كالقرض، 

حيث ال توجد قروض حسنة بالمجتمعات الغربية، بل قروض بفائدة وكذلك عقود  

والتي ال تعتبر تمويالت مجانية وبالتالي فهي الكفالة والضمان وإنظار المعسر  

 .تخرج عن كونها عقود تبرع 

يترتب عن البعد العقائدي لعقود التبرع عند المسلمين الربط بين الجانب االجتماعي   ▪

واألخالقي وجانب النشاط الربحي، بمعنى آخر فإن هذه العقود في المجتمع غير  

بالنسبة للمجتمع المسلم هي نشاط اجتماعي أوال ولكنها ذات ب عد اقتصادي. أما 

المسلم فإن هذه العقود هي نشاط اجتماعي واقتصادي مع ا وذات أبعاد اقتصادية  

 واجتماعية في الوقت نفسه.  

العقائدي   ▪ البعد  النشاط االقتصادي هو ما يشجع روح    –إن وجود  األخالقي في 

 ا ضد االنتهازية المؤذية. المبادرة الفردية، إال أنه في الوقت نفسه يوفر رادع ا ذاتي  
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 آليات التعاون والتكافل ودورها في تجاوز آثار الجوائح: . 3.5
يوفر االقتصاد اإلسالمي الكثير من اآلليات التي تستخدم لمساعدة وإعانة الجهات األقل 

قدرة، أو لتحسين تقديم الخدمات أو لتقديمها أصال في حاالت قد تعجز فيها الدولة أو آلية 

توفيرها، ومن بين تلك اآلليات الوقف والقروض الحسنة التي تقدمها الدولة أو    السوق عن

 المؤسسات المتخصصة وأنظمة التكافل )الفرد أو الجماعي( وغيرها: 

 

 القرض الحسن: .1.3.5

 تعريف القرض:  

للمستقرض  وتسليمه  المقرض  مال  من  جزء  قطع  ذلك  ويعني  القطع،  هو  لغة  القرض 

ويرد دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به  "أو  وشرعا هو: "دفع مال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله"،  

 1".بدله

وعلى مستوى المؤسسي يمكن تعريفه أنه إتاحة المصرف أو المؤسسة المالية مبلغا محددا  

، أو ألحد عمالئه حيث يضمن سداد القرض الحسن، دون تحميل هذا الفرد  لفرد من األفراد 

أو العميل أية أعباء أو عموالت، أو مطالبته بفوائد وعائد استثمار هذا المبلغ، أو مطالبته  

َمْن ذَا الَِّذي  ﴿  :- جل وعز-يقول هللا  2بأي زيادة من أي نوع، بل يكفي استرداد أصل القرض. 

َ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ َولَهُ أَْجٌر َكِريمٌ يُْقِرُض   عن طريق  وعملية التمويل  ،[11]الحديد:   ﴾١١ّللاَّ

هامة   إنمائية  مشاريع  لتمويل  اإلسالمية  المصارف  عليها  تعتمد  صيغة  الحسن  القرض 

جوهرها تمويل أصحاب السمعة الحسنة حتى ال يتعرضوا للبطالة إذا كانوا في عسرة من 

أمرهم كي يستمر إنتاجهم. فالقرض الحسن إذن هو عبارة عن قرض  خال  من الفائدة، يمنح  

اد المجتمع على أن يرد المقترض المال المقرض له بعد تحسن أحواله، للمستحقين من أفر

اإلسالمي التوسع فيه    المصرفويكون القرض الحسن على نطاق ضيق إذ يصعب على  

 ألنه يضر بمصلحة المصرف والمدخر في نفس الوقت.

  

 
نزيه حماد، " عقد القرض في الشريعة اإلسالمية: عرض منهجي مقارن"، دار القلم، دمشق، سورية،   1

 .1999. وكذلك: فؤاد السرطاوي، "التمويل االسالمي ودور القطاع الخاص"، 9، ص1992، 1الطبعة 
 .204، ص1999محسن أحمد الخضيري، "البنوك اإلسالمية"، ايتراك للنشر والتوزيع،  2
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 : عقد القرضطبيعة 

وهو بهذا يختلط مع عقود أخرى هي السلم  ،القرض سبب من أسباب نقل الملكية إذا قبض 

 معها في بعض الجوانب.  هواالعارة والصرف مع أنه مختلف عنها ولكن يتشاب 

 لماذا يعتبر القرض عقد تبرع؟

يلزمه بذلك،  القرض   المقرض يقرض ماله دون وجود ما  أن  تبرعي ألسباب منها  عقد 

إنشائها. في  ملزمة  معاملة  وال  واجبة،  زكاة  ليس  على    فالقرض  الضرر  يقع  ما  وغالبا 

 ا: المقرض من نواحي، منه

التضحية بسيولة حالية كان بإمكانه استغاللها في االنفاق على نفسه والتوسع في   -

 .المأكل والملبس وغيرها من متطلبات الحياة

التضحية بفرصة بديلة، إذ من الممكن للمقرض بدال من إقراض ماله )بدون عائد   -

اس عقد  في  الدخول  صندوق  مادي(  أو  مشاركة  أو  مضاربة  )مثال  تثماري 

 .استثماري(، وهو ما يعني أن ماله بعد فترة سيكون أكثر من المال الذي سيسترده

أنه مهما كانت طبيعة   - تعريض المال للخطر، فالمقرض يعطي ماله وهو يدرك 

بالعقد بكل   المالية حاليا، فإن خطر عدم السداد قائم ومرتبط  المقترض ومالءته 

تمنعه عن تأكي العقد، وتطرأ عليه طوارئ  فترة  المقترض  تتغير ظروف  فقد  د، 

 ا.السداد، وبالتالي فإن إمكانية عدم استرداد ماله واردة دائم

قيمته بسبب ظروف   - تتناقص  النقد  أن  المتعارف عليه  إذ من  النقد:  قيمة  تناقص 

ا أقرضه التضخم، وأن ما يسترده المقرض مستقبال غالبا أقل قيمة )حقيقية( مم

 .حال

اإلنسان أناني بطبيعته، ولديه تفضيل للحاضر على حساب المستقبل، فلو خيرنا   -

  1000لاير اآلن أو الحصول على    1000أي إنسان عاقل بين أن يحصل على  

لاير بعد سنة، فسيختار بكل تأكيد األلف الحاضرة. هذا يعني أن تقديم ماله اآلن  

بر عكسا للطبيعة البشرية )األنانية(، وهذا يؤكد مع استرداد نفس قيمته بعد فترة يعت 

مرة أخرى الطبيعة التبرعية اإلحسانية لعقد القرض، فاإلنسان هنا قد تخلى عن 

 .أنانيته

في  أنه  وأفضل، رغم  الصدقة  إلى  وأجره  القرض يصل جزاؤه  فإن  السابقة،  ولألسباب 

يك الجزاء  فإن  القرض  في  بينما  للمتصدق شيء،  يعود  ال  قيمة الصدقة  استرداد  مع  ون 

فعن بريدة بن الحصيب األسلمي )رضي هللا عنه(، قال: قال رسول هللا صلى هللا ،  القرض 
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: يا رسول هللا، سمعت َك تقول:   ا فله كلَّ يوم  مثلِّه َصدقة. فق لت  ر  عسِّ عليه وسلم: )َمن أنظَر م 

ثلَْيهِّ صدقةٌ. قال: كل يوم مثل ا فله كلَّ يوم  مِّ ه صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا  َمن أنظَر م عسر 

ثلَْيه صدَقةٌ( فتأمل قوله )صلى هللا عليه وسلم(: )كل يوم مثله .  1حلَّ فأنَظَر فله كلَّ يوم  مِّ

 .صدقة قبل أن يحل الدين( لتعرف عظم أجر القرض وفضله عن الصدقة

إنسانية وللقرض الحسن أهمية كبيرة في المجتمع، فانتشاره بين أفراد المجتمع دليل على  

أفراده وحبهم لإلحسان، كما أنه طمأنينة لكل فرد منهم أنه متى احتاج سيجد من يقرضه 

 .دون أن يتطرق إلى ذلك المنة المرتبطة عادة بالصدقة

 : وشروطه مشروعيته، وحكمه

َ قَْرًضا َحَسنًا  ﴿ى:  القرض مستحب بالنسبة للمقرض، قال هللا تعال فَيَُضاِعفَهُ  َمْن ذَا الَِّذي يُْقِرُض ّللاَّ

ُ لَهُ أَْضعَافًا   وقوله صلى هللا عليه    ،[245]البقرة:    ﴾٢٤٥يَْقبُِض َويَْبُسُط َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ   َكثِيَرةً َوّللاَّ

وسلم: "من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج هللا عنه كربة من يوم القيامة" رواه  

وأما بالنسبة للمقترض فهو مباح ال حرج فيه، وقد اقترض النبي صلى هللا عليه وسلم    مسلم.

يَارِّ النَّاسِّ )وقال:  ن خِّ  2( قََضاء   أْحَسنَه مْ  إنَّ مِّ

 فضل القرض الحسن في اإلسالم:

 حبب اإلسالم القرض الحسن ورغب فيه، ومن ذلك: 

 
)الر   1 الترغيب  المصدر: صحيح  األلباني،  المحدث:  األسلمي،  الحصيب  بريدة بن  (، حكم 907اوي: 

 المحدث: صحيح. 
، حكم 2392الراوي: أبو هريرة، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الجزء والصفحة:     2

 المحدث: صحيح. 
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عازب  - بن  البراء  لحديث  الرقبة؛  إعتاق  مثل  القرض  سمعت    ( )   أجر  قال: 

ق  1يقول: )من َمنَح منيحةَ لبن    ( )   رسول هللا  قاقا   ، أو 2أو َورِّ ثل   3َهدَى ز  كان له مِّ

تقِّ رقبة    .4( عِّ

 كل قرض صدقة؛   -

أمامة - أبي  لحديث  األجر؛  في  أضعافا  يضاعف  النبي    ()  القرض  قال:   ()عن 

))دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية 

 .5(( عشر

، ()  بن مسعود   عبد هللامن أقرض مسلما مرتين كان كصدقة بهذا المال مرة؛ لحديث   -

النبي كصدقتها (  )   أن  كان  إال  مرتين  قرضا  مسلما  يقرض  مسلم  من  ))ما  قال: 

 .6((مرة

 اعتبار القرض واجبا )وجوب كفاية(.  -

 ، أن النبي ()بن مسعود    عبد هللاالقرض الحسن نوعا من الصدقة لحديث    اعتبار -

(  )قال، و7(قال:)كلُّ قرض صدقة  ()  ،"إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة" :

فهو داخل في وعد النبي صلى هللا عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة" وقوله عليه  

دقته يوم القيامة". فمن أقرض قرضا فكأنه تصدق بنصف السالم: "المؤمن في ظل ص 

 ما أقرضه.

 
لبن: العطية، وقد تكون في الحيوان وفي الثمار، وغيرهما، ثم قد تكون المنيحة عطية للرقبة   منيحة   1

بمنافعها وهي الهبة، وقد تكون عطية اللبن أو الثمر مدة، وتكون الرقبة باقية على ملك صاحبها يردها 
 . 7/111إليه. النووي، 

، والترغيب والترهيب للمنذري، 1957الترمذي، حديث رقم  ورق: يعني به قرض الدراهم:    منيحة    2
1/364. 
قاقا: يعني به هداية الطريق، الترمذي، حديث رقم َهدَى 3  .1/364، والترغيب للمنذري، 1957ز 
  ، وصححه األلباني في4/296، وأحمد،  1957الترمذي، كتاب البر، باب ما جاء في المنيحة، برقم      4

 . 1/537، وفي صحيح الترغيب والترهيب، 2/363صحيح سنن الترمذي، 
، وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، 7976، برقم  8/249الطبراني في المعجم الكبير،      5
 .900، برقم 1/537
، وحسنه األلباني في صحيح سنن ابن ماجه،  2430ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب القرض، برقم      6
 .1/538، وفي صحيح الترغيب والترهيب، 1389، وفي إرواء الغليل، برقم 2/284
المعجم األوسط،      7 الطبراني في  الترغيب، 2067، برقم  4/42أخرجه  المنذري في  ، وحسن إسناده 
 : ))حسن لغيره((. 1/547، وقال األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/686
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وفي مقابل ذلك، فقد اعتبر اإلسالم القرض بفائدة أو أي قرض جر نفعا من قبيل الربا  -

 التي هي من أكبر الكبائر.

 

 الصدقة .2.3.5

 تعريف الصدقة: 

الضعفاء، الذين ال كسب لهم وال كاسب، يعطون    اإلحسان إلى الناس المحاويجالصدقة هي  

 خلقه. وإحسانا إلى األموال طاعة هلل، من فضول

 مشروعيتها: 

ا  ﴿قال هللا تعالى:   َدقَاِت فَنِِعمَّ تُْخفُوَها َوتُْؤتُوَها اْلفُقََراَء فَُهَو َخْيٌر لَُكْم    ِهَي َوإِنْ إِْن تُْبُدوا الصَّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيرٌ َويَُكف ُِر َعْنُكْم ِمْن َسي ِئَ  ، وقال صلى هللا عليه  [271]البقرة:    ﴾٢٧١اتُِكْم َوّللاَّ

 .1وسلم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة" 

 أولى الناس بالصدقات: 

فعن ن الصدقة أو المساعدة لألقربين إذا كانوا محتاجين أولى وأعظم أجرا منها لغيرهم،  إ

ل:  قَاَم إلى َرسولِّ هللاِّ َصلَّى �َّ  عليه وسلََّم فَقاأنس بن مالك )رضي هللا عنه( أن أبا طلحة  

يقول   إنَّ   َ ممَّ   في �َّ ت ْنفِّق وا  حتَّى  البِّرَّ  تَنَال وا  : }لَْن  تَابِّهِّ إلَيَّ كِّ أَْمَوالِّي  أََحبَّ  وإنَّ  بُّوَن{،  ت حِّ ا 

ئَْت،  ْندَ هللاِّ، فََضْعَها، يا َرسوَل هللاِّ، َحْيث  شِّ َها َوذ ْخَرَها عِّ و برَّ ِّ، أَْرج  َّ بَْيَرَحى، وإنََّها َصدَقَةٌ ّلِلِّ

ْعت  ما ق ْلَت  قاَل َرسول  هللاِّ َصلَّى �َّ  عليه وسلََّم: بَْخ، ذلَك َماٌل َرابٌِّح، ذلَك َماٌل رَ  ابٌِّح، قْد َسمِّ

وإن ِّي َطْلَحةَ  األْقَربِّينَ  في تَْجعَلََها أَنْ  أََرى فِّيَها،  أَب و  َعم ِّ  في فَقََسَمَها  َوبَنِّي  بِّهِّ  وقال .  2ه أَقَارِّ

وسل ) عليه  هللا  )صلى  سكينِّ  على الصدَقَة  م(:  و المِّ مِّ   على يَ هِّ َصدقةٌ،  حِّ الرَّ ذِّي 

لَة  َصدَقةٌ  ن:اثْنتا  . 3( وصِّ

  

 
ا   1 الطائي،  حاتم  بن  والصفحة:  الراوي: عدي  الجزء  البخاري،  المصدر: صحيح  البخاري،  لمحدث: 

 ، حكم المحدث: صحيح. 6540
، حكم المحدث: 998الراوي: أنس بن مالك، المحدث: مسلم، المصدر: صحيح مسلم، الجزء والصفحة:     2

 صحيح.
والصفحة:    3 الجزء  الجامع،  صحيح  المصدر:  األلباني،  المحدث:  الضبي،  عامر  بن  سلمان  الراوي: 

 ، حكم المحدث: صحيح. 3858
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 الوقف. 3.3.5

 الوقف لغة واصطالحا تعريف

الوقف في اللغة: الحبس. يقال: وقف يقف وقفا أي حبس يحبس حبسا. وفي الشرع: حبس  

سبيل هللا  في  منافعه  المال وصرف  أي حبس  الثمرة.  وتسبيل  الفقهاء 1األصل  ... عرف 

الوقف بأنه: )إعطاء عين لمن يستوفي منافعها واالنتفاع بها، أو االنتفاع بها فقط على وجه  

 جامعا  رحمه هللا تعريفا-الشيخ أبو زهرة  وقد أورد التأبيد، وقد يكون على وجه التوقيت(.  

صرف و "حبس عين، بحيث ال يتصرف فيها بالبيع أو الهبة أو التوريث،   وهو أن الوقف:

: حبس مال وتسبيل منافعه هوالوقف  ف  2إلى جهة من جهات البر وفق شرط الواقف".  الثمرة

وهو يقوم على مفهوم الصدقة   ،على مصرف أو أكثر من مصارف البر تقربا إلى هللا تعالى

الجارية الذي ورد في قوله صلى هللا عليه وسلم: "إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من 

 3صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". ثالث: إال من  

 أصل مشروعية الوقف 

إذا رجعنا إلى األصول الشرعية للوقف وجدنا أن الفقهاء قد استندوا في تأصيلهم له إلى 

ن الكريم والسنة النبوية واإلجماع، وهذه األدلة وإن كانت ال تدل على  آ أدلة كثيرة من القر

مب الوقف بصفة  والخير.  موضوع  البر  أعمال  على  تحث  فإنها  الكريم  اشرة  القرآن  ففي 

آيات كثيرة تحث على عمل الخير وإعطاء الصدقات التي يتقرب بها إلى هللا عز  وردت  

ا تُِحبُّونَ ﴿وجل كقوله تعالى:   َوأَْن  ﴿   ، وقوله تعالى:[92]آل عمران:    ﴾لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ

 .[280]البقرة:  ﴾٢٨٠تََصدَّقُوا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ 

وأثرت عن النبي )صلى هللا عليه وسلم( عدة أحاديث تشير إلى مدى أهمية الوقف منها ما 

روي عن أبي هريرة )رضي هللا عنه( أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا مات ابن 

 
، 1998اعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،  سيد سابق، "فقه السنة"، الجزء الثالث، دار الفكر للطب  1

 .283-267ص
نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات  -محمود أحمد مهدي، "نظام الوقف في التطبيق المعاصر  2

اإلسالمية"، البنك اإلسالمي للتنمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، مكتبة الملك فهد، وقائع ندوات 
 . 9، ص2002، 45رقم 

، حكم المحدث: 793الجامع، الجزء والصفحة:  الراوي: أبو هريرة، المحدث: األلباني، المصدر: صحيح    3
 صحيح.
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،  1: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" آدم، انقطع عمله إال من ثالث 

وروي أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني  

المطلب" ف2هاشم وبني عبد  كذلك  واَل  ،  ا،  ينَار  دِّ وسلََّم  عليه  هللا   َصلَّى   ِّ َّ� َرسول   تََرَك  ما 

ا، واَل   ْرَهم  ا َجعَلََها  البَْيَضاءَ  بَْغلَتَه   َعْبد ا، واَل أَمة ، إالَّ دِّ اَلَحه ، وأَْرض  الَّتي كاَن يَْرَكب َها، وسِّ

ْبنِّ السَّبِّيلِّ َصدَقَة.  وروي عن أبي هريرة )رضي هللا عنه( أن رسول هللا صلى هللا عليه    3الِّ

يُّه     وسلم، قال: "من احتبس فرسا في سبيل هللا إيمانا باهلل، وتصديقا بع ه  ورِّ لوعد هللا، كان شِّ

حسنات   وَروث ه   . في وبول ه   بن    4ميزانِّهِّ أمثال عمر  الكرام  الصحابة  الوقف عن  ثبت  كما 

الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب 

 )رضي هللا عنهم جميعا(.

 حكمة مشروعية الوقف:  

للمو المنفعة  إعطاء  لماء وجهه وحفظا  إن  أساس مساعدته صونا  يكون على  عليه  قوف 

لكرامته وذلك من أجل التقرب إلى هللا عز وجل. وهذا اإلعطاء هو الذي يعبر عنه بالصدقة 

عليها النبي عليه السالم، فالصدقة التي يراد بها الوقف تبقى مستمرة العطاء بينما  التي حث  

قال زيد بن ثابت   5حتاج الفقراء إلى صدقات مثلها.الصدقة التي ال يراد بها ذلك تنقضي وي

م نر خيرا للميت وال للحي من هذه الح بس الموقوفة. أما الميت ل رضي هللا تعالى عنه: "

على   يقدر  وال  تورث  وال  توهب  وال  عليه  فتحبس  الحي  وأما  عليه،  أجرها  فيجري 

 استهالكها". 

 أشكال الوقف

(، وكذلك وفقا للمستفيد منه، وذلك ومنقولته )ثابت  يمكن تصنيف أنواع الوقف وفقا لطبيع 

  كما يلي: 

 
  أخرجه مسلم واللفظ له وابن ماجة والترمذي وأبو داود وأحمد. 1
، حكم 2300/5الراوي: عائشة أم المؤمنين، المحدث: الذهبي، المصدر: المهذب، الجزء والصفحة:    2

 المحدث: غريب.
، 4461ر: صحيح البخاري، الجزء والصفحة:  الراوي: عمرو بن الحارث، المحدث: البخاري، المصد  3

 حكم المحدث: صحيح. 
والصفحة:    4 الجزء  النسائي،  المصدر: صحيح  األلباني،  المحدث:  هريرة،  أبو  حكم 3584الراوي:   ،

 المحدث: صحيح. 
موقع وزارة األوقاف المغربية:  5

http://www.habous.gov.ma/ar/detail.aspx?id=1095&z=100&s=3 
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 حسب طبيعة الوقف 

ثابت: ▪ أو    وقف  الخير  إيراداتها إلى وجوه  أموال تحبس عينها وتوجه    إلى وهي 

والمستشفيات   واآلبار  والبساتين  والحدائق  والمباني  األراضي  مثل  مستحقيها، 

 والمدارس وما في حكمها. 

وهي أموال تحبس عينها وتوجه إيراداتها إلى وجوه الخير أو إلى    وقف منقول: ▪

مستحقيها، مثل السيارات والحيوانات واألثاث والثياب وما في حكمها. ويدخل في  

تلك األموال النقدية التي يتم استثمارها لالنتفاع من عوائدها في وجوه الخير، مثل  

ة التي توجه عوائدها إلى وجوه  الودائع المخصصة لدى المؤسسات المالية اإلسالمي

 الخير.

 المستفيد من الوقف حسب 

 1وقفه على الذرية واألهل. وهو الذي يتم   الوقف األهلي )أو الذري(: ▪

وهو تمويل يتم وقفه على أعمال الخير العامة لمصالح المسلمين،    الوقف الخيري: ▪

ات وما شابه ذلك كالفقراء، أو طلبة العلم، أو دور العلم، أو المساجد أو المستشفي

من وجوه الخير. أي يكون عائده مصروفا إلى جهة خيرية مستمرة الوجود )ال 

يدخل في ذلك ما وقف لالستثمار في مشروعات استثمارية    ويمكن أنتنقطع( ...

 بغرض در إيراد يتم إنفاقه في أوجه الخير المختلفة. 

اشترك في استحقاق    وهو مزيج بين النوعين السابقين، أي هو ما  الوقف المشترك: ▪

 2عائده الذرية )واألهل( وجهات البر العامة معا.

 

 

 

  

 
لجهة خيرية مستمرة    1 بعدها  ثم من  البداية،  في  للذرية  األهلي يكون عائده  الوقف  إن  قال  وهناك من 

 الوجود.
نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات  -وقف في التطبيق المعاصرمحمود أحمد مهدي، "نظام ال  2

 .10اإلسالمية"، مرجع سابق، ص
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 . التكافل االجتماعي:4.3.5

عليه    تحث   أسسه،  من   إنه  بل  اإلسالمي،  االقتصاد   خصائص   من  االجتماعي  التكافل  يعد 

 وحاالت   األزمات   ظروف  في  عليه  وتؤكد   األحوال،  كل  في  النبوية  والسنة  القرآنية  اآليات 

  وليس .  ومسكن  وملبس  مأكل  من  الحياة  لضروريات   الناس  حاجة   تكون  حيث   الجوائح،

تنشأ    التي  االحتياجات   كل  لتغطية  استخدامه  يمكن  إذ   قيود،  وال  د   حدو  االجتماعي  للتكافل

دخولهم    تأثرت  الذين  اْلفراد   عن  الفواتير   سداد   تطبيقاته  أمثلة  ومن   الجائحة،   ظروف  عن 

واْلحسان    المعسرين   ديون   وسداد   والمحتاجين  الفقراء  مساعدة  عن   فضال   الجائحة  نتيجة 

  من   االجتماعي  للتعاون   الدولة   تبني  أن  شك  العمل. وال   عن   والعاطلين   واْليتام   لألرامل

  الشؤون   مظلة  تحت   أو  الخيرية  الجمعيات   من خالل   مؤسسي  عمل   شكل  في  انتظامه  خالل

  يوفر   جهة   فمن  دوره،  أداء  في  فعال  بشكل  المثال يسهم   سبيل   على   اْلوقاف  أو   االجتماعية

 العمل،  هذا  في   واندماجهم   الخير   فاعلي   ثقة   من  ما يزيد   الشفافية   من  المزيد   المؤسسي   العمل

  أصحابها   إلى  المساعدات   تلك  تتوجه   أن   يضمن   ما   المحتاجين الفعليين   تتبع  خالل   من  وأيضا 

 الحقيقيين. 

 

 اإلسالمي لبعض المتغيرات االقتصادية: . ما الذي يتيحه التمويل 4.5

 . تغير قيمة العملة وكيف يمكن التعامل معها: 1.4.5

 اختلف الفقهاء في سداد الديون وااللتزامات عند تغير قيمة النقود على أقوال: 

 وجوب رد قيمة الدين وااللتزام عند تغير القيمة الشرائية للعمالت (1)

رد الدين بمثله ال بقيمته، ألن العمالت الورقية تأخذ حكم النقود المعدنية    ب وجو (2)

 )الذهب والفضة( 

الفقه اإلسالمي أن أصدر قراره حيال وفاء الديون في حالة تغير قيمة  وقد سبق لمجمع 

العملة، ونصه: )العبرة في وفاء الديون بأمثالها، فال يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا 

 مصدرها بمستوى األسعار. كان

وهناك رأي وسط حيال تغير قيمة النقد )الفلوس(، وهو أن العبرة بمقدار التغير، فإذا كان  

 يسيرا رد المقترض المثل، وأما إن كان التغير فاحشا وجب رد القيمة.
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 إلى االقتراض بفائدة: ات اضطرار الشرك. 2.4.5

من  مجموعة  ذلك  عن  بدال  ويتيح  بفائدة،  القرض  يكون  أن  اإلسالمي  التمويل  يجيز  ال 

التمويل   سوق  لضيق  ونظرا  وغيرها.  واالجارة  والمرابحة  كالتورق  األخرى  الخيارات 

% من 5اإلسالمي حيث تمثل الصناعة المالية اإلسالمية في أعلى التقديرات ما ال يتجاوز  

هذا يعني أنه في الظروف االستثنائية التي يحتاج فيها فإن  ية،  حجم الصناعة المالية العالم

األفراد وأعداد كبيرة من الشركات للتمويل فإنها التمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية  

القتراض بفائدة  المتاح لن يكون كافيا، وهو ما قد يضطر األفراد والشركات إلى اللجوء  

 لوضع سؤالين رئيسين هما: . يطرح هذا ا)من البنوك التقليدية(

الصعبة   - االقتصادية  الظروف  بسبب  للفرد  بالنسبة  بفائدة  القرض  حكم  ما 

 )كالجائحة(؟ وهل يترخص له ألن ذلك يعتبر من الضروريات؟ 

هل ينطبق الحكم السابق )أي الضرورة( على الشركات وهي ذات شخصية معنوية   -

 تختلف عن الفرد؟ 

:  منتدى االقتصاد اإلسالمي هذا السؤال أفضل مما تناوله ) وال أعتقد أن هناك جوابا وافيا ل

( بشأن اقتراض الشركات بالفائدة في ظروف الجوائح، حيث انتهى المنتدى  3/2020بيان: 

 إلى ما يأتي: 

يحرم على الشركات المالية واالستثمارية أيا كان نوع نشاطها التجاري والمالي،  (1)

نقصان الربح، خسارة قدر معتبر   تالية:االقتراض بالفائدة ألي سبب من األسباب ال

من رأس المال، اإلفالس والخروج من النشاط التجاري الذي تعمل فيه، عدم القدرة 

على دفع أجور العاملين أو سداد الدائنين، سواء أكان الدائنون جهات خاصة أم 

 عامة. 

إن قياس الشركة وهي شخص اعتباري على الشخص الطبيعي في الضرورة التي   (2)

 ح االقتراض بفائدة قياس مع الفارق لما يأتي: تبي

أن هالك النفس البشرية موت إنسان ذي روح، وإفالس الشركة هالك   ▪

 مال.

أن كل ما ذكر في البند السابق )أعاله( لم يعهد مسوغا لالقتراض بالفائدة   ▪

في حق الشخص الطبيعي عند الفقهاء األقدمين ومن ثم فال يصلح القياس  

 عليه. 
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ئم حاالت اإلعسار والتعثر المالي والخوف من اإلفالس، هو  أن الذي يال ▪

اإلنظار من طرف الدائنين أو تقديم الحلول والبدائل المقبولة شرعا، مثل  

 سداد الدين بأعيان ومنافع.

للمساهمين الطبيعيين )وكذا العاملين والدائنين الطبعيين( المتضررين من خسارة   (3)

ن تحققت فيهم موجبات الترخص بالضرورة  وإفالس الشركة االفتراض بالفائدة إ

التي  الضرورة  وحقيقة حصول  المعهودة شرعا.  وبشروطها  الشرعية  بحقيقتها 

تكون سببا للرخصة الشرعية في األحكام هي أن اإلنسان لو امتنع عن االفتراض  

يعولهم   من  أو  )المقترض(  باألمري  المعني  نفس  هالك  إلى  ذلك  ألدى  بالفائدة 

أو غلبة  كالزوجة واألوال القطع  الضرر على سبيل  يكون حصول  أن  بشرط  د، 

المؤسسات  أو  األفراد  إعانات  تلقي  مثل  أخرى  بوسيلة  دفعه  يمكن  ولم  الظن، 

وجودب   مع  هذا  الضروريات،  من  ليس  ما  بيع  أو  الرسمية،  وغير  الرسمية 

 االقتصار على قدرها دون التوسع فيها. 

لة قائمة مقام الضرورة، ألنها أقل رتبة  ال ي سلم عد الحاجة الخاصة في هذه المسأ (4)

من الضرورة وال يحل بها ما هو محرم في األصل. قال اإلمام الشافعي: )وليس  

 يحل بالحاجة محرم إال في الضرورات(.

 

 . االحتكار ورفع األسعار:3.4.5

محتكر وصاحبه  للتربص،  الطعام  ادخار  اللغة:  في  واالحتكار  العرب )  الحكر  لسان 

، بمعنى آخر في االصطالح: هو االدخار للمبيع وطلب الربح بتقلب األسواقو.  (204/ 2

ارتفاعا فاحشا   ههو حجز أصل أو منفعة أصل أو عمل عن البيع أو البذل حتى يرتفع سعر

م مبادئ االقتصاد اإلسالمي االحتكار، بسبب قلته أو انعدامه مع شدة الحاجة إليه. وتحر  

لو احتكر إنسان شيئ ا واضطر الناس  وهي رفع الضرر عن عامة الناس؛  ذلك  في  والحكمة  

 .بيعه، دفع ا لضرر الناسعلى إليه، ولم يجدوا غيره أ جبر  

وإذا كان االحتكار لكل األصول والمنافع محرما، فإنه في الطعام )األغذية( أشد وأشنع،  

و بدونه،  الحياة  تستقيم  ال  حيث  معاشهم  في  إليه  الناس  البيوع    فيلحاجة  تشريعات 

إال  ر   يَْحتَكِّ ))اَل  الحديث:  في  فجاء  ألهميته  بأحكام  غيره  عن  الطعام  خ ص  والمعامالت 

علت حيازة الطعام   ٌئ(( ونقل الترمذي إجماع العلماء على منع االحتكار في الطعام، وج  َخاطِّ
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هما قال: المبيع قبل بيعه مرة أخرى أمرا واجبا، وجاء فيه حديث ابن ع َمَر رضي هللا عن

نَا بِّاْنتِّقَالِّهِّ  ر  )كنا في َزَمانِّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نَْبتَاع  الطَّعَاَم فَيَْبعَث  َعلَْينَا من يَأْم 

َواه  قبل أَْن نَبِّيعَه ( رواه الشيخان، وكانوا يعاقبون   من اْلَمَكانِّ الذي اْبتَْعنَاه  فيه إلى َمَكان  سِّ

ْم َكان وا ي ْضَرب وَن على َعْهدِّ رسول هللا صلى   على اإلخالل بذلك؛ كما روى ابن ع َمَر )أَنَّه 

ل وه ( رواه الشيخان. ِّ َزاف ا أَْن يَبِّيع وه  في َمَكانِّهِّ حتى ي َحو  ا جِّ  هللا عليه وسلم إذا اْشتََرْوا َطعَام 

ار كل طريق تؤدي إلى احتك  منعالشارع الحكيم  فوهذا التشديد في الطعام لم يرد في غيره،  

الطعام؛ ألن معايش الناس متعلقة به، فحين يلزم بكيله ونقله وحيازته بعد بيعه قبل أن يباع  

مرة أخرى؛ تكثر األيدي التي تتداوله، فيمتنع احتكاره، ويراه الناس بكثرة انتقاله في األيدي  

 فيطمئنون على معايشهم، وهو ما يسمى في اصطالح العصر: تحقيق األمن الغذائي. 

 

 :(سداد الديون إنظار المعسر )تأجيل .4.4.5

القدرة على سداد   تكثر في حاالت الجوائح والظروف االستثنائية حاالت اإلعسار وعدم 

الديون سواء للشركات واألفراد، فقد يفقد الكثير من األفراد دخولهم بسبب فقدان الوظيفة  

مالها بشكل كبير،  أو تنقص نقصا كبيرا، وكذلك الحال بالنسبة للشركات حيث تتراجع أع

وقد تحقق خسائر أو تفلس إن لم تجد الدعم من الدولة. وألن عالم المال واألعمال ال يخلو  

من الديون والتي قد تنشأ طواعية أوكرها، فإن المدينين الموسرين قد يتحولون في أوقات 

إنظار   أهمية  تظهر  لذلك  وتبعا  لإلفالس،  معرضين  معسرين  إلى  والجوائح  األزمات 

عسر، ولذلك تشجع مبادئ االقتصاد اإلسالمي إنظار المعسر، وأفضل من ذلك إسقاط الم

ْير  ل ُكْم إِْن  قال هللا عز وجل: }الدين.   دهقُوا خ  أ ْن ت ص  ة  و  ْيس ر  ة  إِل ى م  ة  ف ن ِظر  إِْن ك ان  ذُو ُعْسر  و 

ريب عليه والتشديد عليه  { فحث هللا جل وعال على إنظار المعسر، وعدم التثُكْنتُْم ت ْعل ُمون  

رشد إلى أمر أعظم من ذلك وهو التنازل عن الدين، والتصدق وأ   في أداء ما عليه من الدين

له الزما   كان  من  على  وسلم(: به  عليه  )صلى هللا  قوله  الشريف  النبوي  الحديث  وفي   ،  

ه َمنْ " لَّه تَحَت عَ  يومِّ القيامةِّ وأن َكربِّ  من هللا   ي نجيَهِّ  أن َسرَّ اي ظِّ ر  عسِّ ْر م  ه فَليَنظِّ    1" ْرشِّ

  

 
، حكم 903المحدث: األلباني، المصدر: صحيح الترغيب، ص   الراوي: أبو قتادة الحارث بن ربعي   1

 المحدث: صحيح لغيره
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 ومعالجة حاالت الجوائح: ( AAOIFI)المعايير الشرعية  . 5.5
تعتبر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية من مؤسسات البنية التحتية  

والمحاسبية الداعمة للصناعة المالية اإلسالمية ولها دور كبير في وضع المعايير الشرعية  

في حقيقتها ضوابط تشمل الجانبين الشرعي والفني  المعايير الشرعية  الخاصة بالصناعة. و

المالية   المؤسسات  أداء  تحسين  األساس  وهدفها  اإلسالمية  المالية  المعامالت  لمختلف 

المتطلبات   التجانس بينتحقيق  اإلسالمية والعمل على جعله نمطيا لما لذلك من فعالية في  

ة والتطبيقات العملية ما يجنب الكثير من التداخل والتضارب بين أعمال المؤسسات النظري

وكذلك  المالية اإلسالمية فيما بينها أو في عالقاتها المتشعبة مع الجهات الرقابية واإلشرافية،  

في توضيح    رييتساعد المعا، وضبط العمل المصرفي اإلسالمي بقوانين وأعراف موحدةل

قواعد ت قرر صالحية اإلجراء؛ لي صدر القانون المناسب   يحتاج المنظم إلىالقوانين، إذ قد  

اللها فقد  ، وبخصوص موضوع  الطارئة،  والظروف  كامال جوائح  الهيئة معيارا  أفردت 

ا بالعوارض الطارئة على االلتزامات، والتي تشمل أنواعا كثيرة منها الجوائح، وفيما خاص

   المعيار:يلي تفصيل لبعض ما ورد في 

 

 . العوارض الطارئة على االلتزامات: 1.5.5

خصصت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيارا كامال للعوارض 

(. كما أن المعايير المتعلقة بتطبيقات العقود قد 36الطارئة على االلتزامات وهو المعيار )

  ت الجوائح أو الظروف الطارئة. تضمنت بعض المقتطفات عن كيفيات التعامل مع حاال

المعيار   التي تطرأ (36)وبحسب  الطارئة على االلتزامات هي األمور  العوارض  فإن   ،

فتؤثر فيها. وتختلف   -بعد وقوعها صحيحة - على التصرفات أو االلتزامات الناشئة عنها  

، كما العوارض الطارئة عن عيوب اإلرادة التي تقارن إبرام العقد وإن كانت تظهر بعده

تختلف عن إنهاء االلتزامات باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما إن كان يحق له ذلك بسبب 

 طبيعة العقد، أو باالشتراط فيه. 
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 :حسب المعيار  أنواع العوارض. 2.5.5

 قسمين:  إلى –من حيث أثرها   –تنقسم العوارض 

 : عوارض معدلة لاللتزام ▪

فتثبت له آثار غير التي كانت لـه   ،االلتزام على تعديلهأثرها في    يقتصر  هذه العوارض 

 ها: قبـل طروء العارض. ومن تطبيقات

فتعـدل آثـار االلتـزام   ،تحمل الرسوم الجمركية أو الضرائب بعـد إبـرام العقـد  -

 ط.االشترا بالنسبة لمن  تحملها بموجب القانون أو بمقتضى

 اولة بحيث يلحق المقـاول ضررتغير أسعار المواد المستخدمة في تنفيذ المق -

 م. بالصلح أو التحكي  فيستحق إزالة الغبن عنهر، كبـي

ة، حظر استيراد السلع المتعاقد عـلى تـسليمها لتنفيـذ عقـد المرابحـة أو اإلجـار -

يتحمل الضرر الفعلي المتعامل مـع المؤسـسة إذا كـان قـد تقـدم ببيانـات غـير  ف

الفعلي    ،صحيحة الضرر  في  ويتمثل  مـصروفات  مـن  المؤسـسة  أنفقته  بما 

 اد. عمليـة االستير

أحد طرفي ت - المترتبة على  المالية  االلتزامات  لزيادة  يؤدي  بما  القوانين  غير 

 .االشتراط فتحمل الزيادة على من يحدده القانون أو بمقتضى، االلتـزام

 : بسبب خارجي اللتزاممنهية لـ عوارض ▪

ناط به تدخل من أحد العاقدين، ويتحمل آثارها من ت    هذه العوارض تنهي االلتزامات دون

 : من تطبيقاتها . في حالة عدم وجود االلتزامات، مثل تحمل المالك تبعة ملكه

منه - الغرض  فقد  أو  االلتزام  تنفيذ  أو  استحالة  كليا  االلتزام  محل  وهالك   ،

. جزئي ا، واستحقاق محل االلتزام، والفسخ لألعذار، والجوائح

إذا استحال تنفيذ االلتزام أو فقد الغرض  :  ه استحالة التنفيذ أو عدم الجدوى من -

فإن  التوريد،  قبل  موعده  انتهى  إذا  مؤتمر  لوازم  بتوريد  االلتزام  مثل  منه، 

االلتزام ينتهي بالشروط اآلتية:  

 ا. أن تكون االستحالة مطلقة ال يمكن التغلب عليه ▪

  شخصية.  أن تكون االستحالة ألسباب موضوعية ال ▪

 م.أن يكون مصدر االستحالة أجنبيا عن الملتز  ▪
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  المشتري قبل تسليمه إلى    األصلإذا هلك    ا:هالك محل االلتزام كليا أو جزئي -

  المشتري كله بفعل    األصل ، وإذا هلك محل  البائعله فإنه يهلك على ضمان  

يقة  قبل تســليمه حق  البائعفي يد  األصل    فإنه يهلك على ضمانه. وإذا هلك بعض 

ا أو بعارض سماوي ال يد له فيه يثبت   . لخيارللمشتري اأو حكم 

إذا اســتحق محل االلتزام بأن ظهر مملوكا   :)األصل( استحقاق محل االلتزام -

العوض   يلزم رد  فإنه  فيه،  المتصــرف  أو  بتســليمه،  الملتزم  )المقابل لغير 

االلتزام في ذلك ، وإذا استحق بعضه بطل  المحلإلى مــن انتزع منه  المؤدى(  

البعض، وكان للملتزم له حق الخيار في الباقي: إن شــاء أخذه بحصته من  

 العوض، وإن شاء فسخ العقد لتفرق الصفقة عليه. 

على العقد الالزم، مثل اإلجارة، فإنها    عذر طارئ  إذا وقع  لفسخ لألعذار:ا -

بقاء   على  ترتب  إذا  وذلك  المستأجر  أو  للمؤجر  العذر  حدث  سواء  تنفسخ 

ق الفسخ لصاحب  اإلجارة ضرر بأحدهما غير ناشئ عن مقتضى العقد، ويح

العــذر ظاهرا، وباالتفاق إن كان محل اشــتباه. وعند االختالف   العذر إن كان

 .يرجع للقضاء

كون بسبب توقد سبق تعريفها، غير أن المعيار استبعد الجائحة التي    :الجوائح -

أن   تطبيقاتها  من  اآلدمي.  أصاب  جناية  ما  مقدار  الثمن  من  األصل، يسـقط 

إسـقاط ما زاد عن أجرة المثل من أقساط اإلجارة المنتهية بالتمليك  ومثال ذلك  

 ر. إذا فات التمليك بسبب ال دخل فيه للمستأج

 

 

 

 

  



دو ر التمويل ا�سالمي في حاالت الجوائح

 

دو ر التمويل ا�سالمي في حاالت الجوائح

 

92

 99 من   92 صفحة 
 

 التقنية المالية اإلسالمية: كيف يمكن أن تسهم في مواجهة الجوائح:. 6.5
تبين الدور الرئيس الذي يمكن أن تلعبه التقنيات المالية، بل ،  (19- ة )كوفيد في خضم جائح 

نتيجة  قطاع التقنية المالية كان من أكثر القطاعات االقتصادية استفادة من آثار الجائحة إن 

تماد على الخدمات الرقمية على نطاق أوسع، ونجاح هذه الخدمات  تحول الناس إلى االع 

بتجاوز األزمة بفضل كفاءتها، وموثوقيتها، وقدرتها الواضحة على التأثير في المنظومة  

، فضال عن أنها سمحت بشمول األعمال وتقديم بعض االستقرار الذي االقتصادية العالمية

 هي ميزة الجائحة. تشتد الحاجة له في ظروف عدم التيقن التي 

الشريعة  التقنيات   ساهمت  مع  المتوافقة  للخدمات   المالية  الوصول  من  المزيد  تحقيق  في 

المالية لألفراد والمؤسسات، بشكل خاص أولئك الذين يحرصون أن تكون الخدمات المالية  

التي يحصلون عليها متوافقة مع الشريعة. حاليا، ال يوجد شك حول دور وأهمية التقنيات 

 (. 19- مالية المتوافقة، غير أننا سنحاول بحث مدى مساهمتها في تقليل آثار جائحة )كوفيد ال

 

 (؟Fintechما هي التقنية المالية اإلسالمية ) . 1.6.5

التقنيات المالية    تفتحمن المتوقع أن  واعدة، وتمتلك الصناعة المالية اإلسالمية آفاقا مستقبلية  

(FinTech)   تعزيز خدمات التمويل اإلسالمي من  إمكانية استفادة صناعة  أمام  المجال 

قرضين التقليديين. حيث توفر هذه التقنية معامالت  عمالئها وقدرتها التنافسية مقارنة مع الم 

للبنوك  وتسمح  التكاليف  وتخفيض  المالية،  والتحويالت  الدفع  في خدمات  وأسرع  أسهل 

تقنية .  ليات ذات قيمة أكبربإعادة توزيع الموظفين في عم كما يمكن أن يساعد استخدام 

في الحد من تعرض صناعة التمويل اإلسالمي للمخاطر مثل أمن المعامالت  سلسلة الكتل

توسيع نطاق انتشار هذه الصناعة  ( في  Fintech) . تسهم التقنيات الماليةوسرقة الهوية

حاليا  ت جديدة من العمالء ال تشكل  والسماح لها بتقديم خدمات التمويل اإلسالمي لقطاعا

المصرفي  النظام  من  ا  النائية،  .  جزء  المناطق  في  للعمالء  المتنقلة  المصرفية  الخدمات 

والتمويل الجماعي للسكن بأسعار معقولة أو للشركات الصغيرة والمتوسطة هي بعض من  

سالمية تقديم اإل  التقنيات المالية. ويقصد بفرص النمو الجديدة التي يمكن الحصول عليها

ومن خالل حلول   المالية اإلسالمية باستخدام الطرق التقنية الحديثةوالمنتجات  الخدمات  

مبتكرة، وما تزال التقنيات المالية في ربح مساحات واسعة على مستوى العالم، إذ تتبنى  

وأنشأت  المالية،  التقنية  قطاع  في  تعمل  ومؤسسات  قوانين  اإلسالمية  الدول  معظم  حاليا 
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المصرفية ا الخدمات  المالية:  التقنية  تشملها  التي  القطاعات  ومن  التنظيمية،  لمختبرات 

الرقمية، والتمويل الند للند والتمويل الجماعي وأنظمة الدفع والتحويالت وتمويل الشركات 

األفراد   المالية  ووتمويل  التقنيات  أن  الحقيقة  في  وغيرها.  الكتل  وسلسلة  الثروة  إدارة 

مثل الموجة التالية للنمو في الصناعة المالية اإلسالمية، لذا فمن المتوقع أن  اإلسالمية ست

 يكون لها دور في مواجهة الظروف االستثنائية التي تواجه اقتصاديات الدول. 

 

 ما الدور المأمول للتقنية المالية في ظل الجوائح؟. 2.6.5

، المالية اإلسالمية  ناعةللص  كبيرة)ربحية(  فر شركات التكنولوجيا المالية فرصة تجارية  تو

للمجتمع واالقتصاد ككل غير أن اهتمامنا هو ما الذي يمكن للتقنية المالية اإلسالمية تقديمه  

بين ما يمكن للتقنيات تقديمه في حاالت الجوائح، ومن  حاالت  االستثنائية كفي الظروف  

 الجوائح، نذكر ما يلي: 

 

 الشمول المالي:  •

تسهم التقنيات المالية كذلك في الوصول إلى الفئات األكثر حرمانا وغير المشمولين  

في وصول   يعني سالسة  وهذا  التقليدية،  والمصرفية  المالية  وبالخدمات  حزم الدعم 

المستهدفة  التحفيز   تأثير  وللجهات  تسريع  االقتصاديةبالتالي  الحكومية   السياسات 

الم الدخل  ذوي  حماية  إلى  الصغيرةالرامية  والمؤسسات  ظروف   حدود  ظل  في 

الوصول   ، خاصة أنه في الحاالت والظروف االستثنائية )كالجوائح( يصبحالجوائح

الصعوبة في  غاية  أمرا  المجتمع  فئات  قد  لجميع  كذلك  عمالء ،  غير  على  يتعذر 

المصارف الحصول على الخدمات والمساعدات المالية في األزمات االقتصادية، في 

ي تتيح فيه التقنيات المالية وسائل بديلة أسرع، وأقل تكلفة من الوسائل المالية الوقت الذ 

  19- بينت جائحة كوفيد على سبيل المثال،    التقليدية، بل وأشمل لجميع فئات المجتمع.

المالي  أن موضوع   الناشئة  بشكل خاص  الشمول  ذو أهمية كبيرة، كما في األسواق 

 . االقتصادات  هذه الحياة في أثبتت الحلول المتنقلة أنها شريان

 

 : سرعة االستجابة •
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لحكومات  ما بين ا  تحويل العمالت الرقمية  التي تتيحها التقنيات المالية، مثل   سرعة إن ال

والشركات   الحكومة  بين  المهددة أو  للقطاعات  النقدية  السيولة  توفير  إمكانية  تتيح 

ومعروف أن سرعة االستجابة   جائحة بسرعة ودون الحاجة لوسيط.البأخطار أزمة  

 في حاالت الجوائح والظروف الطارئة هو جزء مهم من التعامل مع تبعاتها السلبية. 

 

 ة: تشجيع الرقمن  •

لسلة الكتل، تقنية التأمين، العقود الذكية، التقنيات المالية على اختالف أنواعها )ستوفر  

الفاعلة في  العمالت الرقمية، تطبيقات الذكاء االصطناعي وغيرها( فرصة للجهات 

نظراء مقارنة بال توحيد المعايير والكفاءة والقدرة التنافسية  وتطوير  التمويل اإلسالمي ل

االحتكاالتقليديين تقليل  على  المالية  الخدمات  رقمنة  وتساعد  ما ،  وهو  البشر  بين  ك 

 19- يساعد بشكل خاص في ظروف الجوائح الوبائية كما هو الحال في جائحة كوفيد 

 الحالية. 

 

  تعزيز ودعم أنشطة التكافل:  •

( والتمويل الجماعي InsurTechيمكن لبعض التقنيات المالية كتقنية التأمين التكافلي )

الجوائح، كما يمكن تطوير منصات روح التعاون بين أفراد المجتمع في ظروف  تعزيز  

الشفافية  مستويات  أعلى  توفير  مع  للزكاة،  أو  فائدة(  )بدون  المجاني  لإلقراض 

العمل  مجال  في  توفرها  الواجب  األساسية  العناصر  من  يعتبر  والذي  واالفصاح 

 الخيري. 
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 . خاتمة: 6
توقف النشاط   عنهاترتب    19-جائحة كوفيد يعيش العالم أزمة اقتصادية كبرى بسبب انتشار  

االقتصادي في كثير من القطاعات الصناعية والسياحية واالستثمارية الخاصة والعامة، 

الحكومية؛ المؤسسات  عن  األفراد،    فضال   الحلول   استدعىما  وتضرر  عن  البحث 

المستعجلة والحلول طويلة األجل واقترحت الكثير من الجهات الدولية آليات التعامل مع 

الجائحة فقط في الجانب االقتصادي، بل كانت لها امتدادات    آثارأحداث هذه الجائحة. لم يكن  

)إغالق  وسيادية  العدوى(  من  والخوف  االجتماعي  )التباعد  واجتماعية  )الوباء(    صحية 

 الحدود بين الدول(، وهو ما يعني أن الحلول يجب أن تغطي كل هذه الجوانب. 

اعتمدت هذه الدراسة مقاربة مختلفة عن المقاربات التقليدية القتراح الحلول لكل قطاع أو 

التأصيل لتلك الحلول، من خالل معالجات العقود التي هي  استهدفت    حيث مجال على حدة،  

لجائحة الحالية كما الكثير من األزمات أن حيث وضحت ا  ،أساس القطاعات االقتصادية 

 د تأثرت بشكل جذري بين األفراد وفي القطاع الحكومي وقطاع األعمال ق  العقود المبرمة

وكانت من نتائجه تعثر سداد الديون وتعطل المقاوالت والتوريدات والنقل الجوي وحدوث 

قود الخدمات السياحية والخدمات اختالالت كبيرة في عقود العمل وعقود اإليجارات وع

 الحكومية. 

نظريات   من  مجموعة  تشمل  الحلول  من  متكاملة  حزمة  اإلسالمي  االقتصاد   مبادئ  توفر

نظرية وضع الجوائح ونظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة،    الجوائح، وهي:

ع الجائحة وتقليل فضال عن مجموعة من العقود والتطبيقات التي تهدف كلها للتعامل اآلني م

 آثارها على المديين المتوسط والطويل. 

  تكن  لم   فادحة،بخسارة    المنكوب   المشتري  عن  الضرر  لرفع  الجوائح  وضع  نظرية  تهدف

  ظرف   بسبب   حصلت   ْلنها  دفعها؛  على   قدرة  له  وليس  فيها،  له  يد   وال  بالعقد،  مستحقة 

  من  ال   البائع  ضمان  من  فيجعلهاالخسارة    هذه  لرفع  المشرع  فيتدخل  متوقع  غير  طارئ

  وهو   التعاوضية،  العقود   في  العدالة  المبدأ  وتطبيق   العقدي   للتوازن  تحقيقا   المشتري،  ضمان 

   .للسلعة المشتراة مساويا  المدفوع  الثمن  يكون  أن

الجوائح،   العذر  ونظرية   الضرورة   نظرية   إلى   الطارئة   الظروف   نظرية  تستند    ونظرية 

ُ   أن   اْلسالمي قبل   الفقه   أسسها  أصيلة   نظريات   وكلها    في   الطارئة   نظرية الظروف   عرفت

وقبل   بعد   طرأت،   إذا  أنه   النظرية   وخالصة .  الغربي   الفكر   ظروف  تنفيذه،  تمام   العقد 
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  االلتزام   تنفيذ   أن   حدوثها   على   إبرامه، وترتب   عند   توقعها   الوسع  في   يكن   لم  عامة  استثنائية 

  فادحة،   بخسارة  يهدده  بحيث   للمدين،  صار مرهقا  مستحيال،  يصبح  لم  وإن  عنه  الناشئ

الطرفين،  بين  الموازنة   بعد   للقاضي   جاز  الحد   إلى   المرهق  االلتزام  يرد   أن   مصلحة 

 .ذلك خالف  على اتفاق  كل باطال ويقع   مقابله، يزيد في  أو  مداه من يضيق  بأن  المعقول،

الملزم   أحد   التزام  تنفيذ   أصبح  إذا  ،القاهرة  القوة  نظرية  بحسب و العقد  )في  الطرفين 

  معه  وانقضت   االلتزام،  هذا  انقضى  فيه،   له   يد   ال   أجنبي  بسبب   مستحيال للطرفين(  

االستحالة    كانت   فاذا.  نفسه   تلقاء   من   العقد   وانفسخ   اآلخر،   الطرف  على   االلتزامات المقابلة 

 أن يطلب   أو   التنفيذ   ممكن  بقي  فيما  بالعقد  يتمسك أن  اْلحوال بحسب  للدائن،  كان   جزئية، 

  أجنبي   مستحيال بسبب   االلتزام  تنفيذ   أصبح  إذا  واحد،  لجانب   الملزمة  العقود   وفي  الفسخ،

  أن   للدائن  كان   االستحالة جزئية،  كانت   فإذا.  نفسه   تلقاء  من   العقد   انفسخ  فيه،  للمدين  يد   ال

  إلى   المتعاقدان   أعيد   انفسخ العقد   ممكن التنفيذ/ وإذا  االلتزام   من  بقي   فيما  بالعقد   يتمسك 

 .  الفسخ  شأن  في   القانون  في   الحدود المقررة  نفس  في   وذلك  العقد،  قبل  عليها  كانا  التي   الحالة

  التمويل   ت الجوائح، يوفراالمذكورة والتي يمكن تسميتها بنظري  النظريات   إلى  وباإلضافة

األخرى  من  كبيرة  مجموعة  اإلسالمي   التبرع   كعقود   متنوعة  عقودا  تشمل  التي  الحلول 

  االجتماعي   التكافل  مثل  عملية   الصدقة( وممارسات الحسن،    القرض   )الوقف،  واالرتفاق

  حاالت   في   السريعة   لالستجابة  يستخدم  مؤسسيا   فرديا أو   عمال  تكون   أن   يمكن   التي   والزكاة

 الجوائح، وغيرها. 

مجاالت   تكون   أن   يمكن  والتي   الدراسة،  تغطها  لم  عديدة  أخرى  جوانب   هناك  أن   شك  ال

 الحصر:  ال  المثال  سبيل على  منها نذكر  مستقبلية، بحثية 

 . األصول أنواع كل لتشمل الجوائح  وضع نظرية  توسيع  إمكانية -

 العالقات  في التوازن إعادة لمعالجات  ومحاسبية   ومالية شرعية  معايير  وضع -

 .التعاقدية

 ح. الجوائ آثار من الحد  في التكافل آليات  دور -

ف، وهل  االختال  وأوجه  الشبه  أوجه:  والجوائح  المالية   األزمات   بين  العالقة -

 تنطبق أحكام الجوائح على األزمات المالية. 
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