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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والصريفة اإلسالمية،
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي (عريب
 انجليزي) من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والصريفة اإلسالمية ،كام هتدف إىل نرشالوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من وسائط النرش
الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..
٭
٭
٭
٭

٭إتاحة الفرصة للباحثني حملي ًا وعاملي ًا للتحكيم والنرش يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.
٭اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
٭حتقيق عاملية الصريفة اإلسالمية وفق الرؤية العرصية بضوابطها الرشعية وأخالقياهتا
املهنية.
٭تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون سجال وثائقي ًا
للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل:
http://www.mashurajournal.com

info@mashurajournal.com
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د .ف ــؤاد حميــد الـدليـمي
فـريــق التحــريــر

أ .محمد مصلح الدين مصعب

أ .مح ـمـد نفــيل محـبـوب

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي
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• د .مراد بوضاية

• أ .د .إبراهيم عبد اهلل األنصاري

• أ .د .عبد اهلل الزبير عبد الرحمن

رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف
واملؤسسات املالية ونائب رئيس مجمع الفقه اإلسالمي
(السودان)

• أ.د .عياض بن نامي السلمي

مدير مركز التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية (السعودية)

• د .العياشي الصادق فداد

كبير الباحثني يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع
للبنك اإلسالمي للتنمية  -جـدة (اجلزائر)

• أ .د .علي محمد الصوا

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك صفوة اإلسالمي
(األردن)

• د .خالد العبد القادر

أستاذ االقتصاد والتمويل اإلسالمي يف كلية الدراسات
اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة – قطر (مصر)
عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة قطر (اجلزائر)

• د .أسامة قيس الدريعي

العضو املنتدب الرئيس التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر)

• أ .د .محمد أكرم آلل الدين

املدير التنفيذي لألكادميية العاملية للبحوث الشرعية-إسرا
(ماليزيا)

• أ .د .عبد الودود السعودي

أستاذ مشارك يف قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة
والقانون بجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية (بروناي)

• د .فؤاد حميد الدليمي

رئيس مجموعة الرقابة والتدقيق الشرعي لدى بيت املشورة
لالستشارات املالية (العراق)

• د .أحمد بن عبد العزيز الشثري

عميد كلية اإلدارة واالقتصاد يف جامعة قطر (قطر)

أستاذ مساعد يف كلية إدارة األعمال بجامعة األمير سطام
بن عبد العزيز (السعودية)

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية يف كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر (العراق)

محاضر يف اجلامعة الوطنية ،ومدير الدراسات والبحوث
لدى بيت املشورة لالستشارات املالية (اليمن)

• أ .د .صالح قادر كرمي الزنكي

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
توطئــة:

بيت املشورة لالستشارات املالية هي رشكة مسامهة قطرية غري ربحية تأسست عام  2007م،
وتعد األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات
املالية اإلسالمية ،باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد ،وألجل
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة( ،)LEAوهي رشكة أمريكية
تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشي ًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل
التمويل اإلسالمي يف العامل ،باإلضافة إىل االهتامم باجلانب العلمي واملعريف املتمثل يف نرش
املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون رشيك ًا حقيقي ًا يف نجاح العمل املرصيف
اإلسالمي.
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رؤيتنا:

أن نكون رشكة رائدة عاملي ًا يف تقديم االستشارات الرشعية والتدقيق والتطوير والتدريب يف
جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:

نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية ،ومتابعة تطبيقها بأعىل
معايري اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:

األمانة ،املصداقية ،االحرتافية ،الشفافية ،روح الفريق ،الرسية.

أهدافنا:
٭
٭

٭
٭
٭

٭نرش ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.
٭استحداث وتطوير منتجات مالية إسالمية تواكب النمو يف الصناعة املالية اإلسالمية
وتدعيم وضعها التنافيس.
٭االستثامر يف العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علمي ًا وعملي ًا يف جمال اهليئات
االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
٭حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
٭التواصل مع املؤسسات املالية حملي ًا وإقليمي ًا وعاملي ًا.
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ً
أول :شروط النشر العامة :

1ـ تعنى املجلة بنرش املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلنجليزية ،سواء أكانت بحو ًثا أصيلة ،أم
تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ًا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص .
بأي وسيلة من وسائل النّرش ،وال ُقدِّ مت للنّرش يف جملة أخرى،
2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشهاّ ،
ويوثق ذلك بتعهد خطي من الباحث.
3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال تُرد سواء َأنُرشت أم مل تنرش .
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن خطي بذلك من رئيس
التحرير .
5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ االجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل
املجالت املتعاونة.
 - 6تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.

ً
ثانيا :شروط النشر الخاصة:

1ـ رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها :
أ -اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا .
ب -ال ُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث .
ج -معاجلة البحث القضايا ا ُملعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د -مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية .
2ـ حسن الصياغة العلمية للبحث ،ومراعاة ما ييل :
أ -سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب -مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية .
ج -الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3ـ أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4بام يف ذلك امللخصان :العريب
واالنجليزي ،وكذا املراجع واملالحق .
4ـ حجم اخلط ونوعه :
أ -البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها )16( :وخط اهلامش ،)12( :ونوع اخلط.
()Traditional Arabic
ب -أما البحوث املكتوبة باالنجليزية فيكون حجم اخلط )14( :واهلامش )10( :ونوع اخلط.
()Times New Roman
5ـ يرفق البحث بملخصني باللغتني :العربية واالنجليزية؛ عىل أن ال يتجاوز كل واحد منهام ( )300كلمة بلغة
رصينة؛ ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد الذي أتى به البحث يف بداية امللخص .
6ـ ُيقسم البحث وين َّظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفا ًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة،
عىل النحو اآليت :
أ -املقدمة وتشمل :موضوع البحث ،وأمهيته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه ،والدراسات السابقة (إن
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العدد ( )8ـ دولة قطر ـ أبريل  2018م

وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية .
مقسم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة .
ب -متن البحث ،وينبغي أن يكون
ً
ج -احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتن ًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و(التوصيات).
هـ ـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق .
 7ـ تكون طريقة التوثيق كاآليت:
أ -البحوث باللغة االنجليزية يتم اتباع منهج ( )APAيف التوثيق.
ب -البحوث باللغة العربية يكون منهج التوثيق كاآليت:
 ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:(شهرة املؤلف،االسم األول ،اسم الكتاب ،مكان النرش ،النارش ،رقم الطبعة ،تاريخ النرش ،اجلزء والصفحة)
 ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة (املرجع نفسه،اجلزء والصفحة) وعند ذكره يف موطنآخر من البحث فيكون (شهرة املؤلف ،اسم الكتاب ،اجلزء والصفحة).
ج -إذا خال املرجع من بعض البيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت :
ـ بدون مكان النرش( :د .م) .بدون اسـم النـارش( :د .ن)
ـ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النرش( :د .ت)
د -توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره .
هـ تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث .
و -الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها ،يراعى فيها ما ييل :
ـ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم
ً
متسلسل ،وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها .
ترقيم
ً
ً
متسلسل وتكتب عناوينها يف أعالها ،أما املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل
ترقيم
وترقم
املتن
يف
اجلداول
تدرج
ـ
ً
اجلدول .

ً
ثالثا :سير البحوث

ـ ترسل األبحاث إلكرتون ًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة (.)info@mashurajournal.com
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه .
ـ ُتكَّم البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل .
ـ تُعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم .
ـ إذا تم قبول البحث للنرشّ ،
بأي وسيلة من وسائل النرش
فإن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة ،وال جيوز نرشه ّ
الورقية أو اإللكرتونية ،إالّ بإذن كتايب من رئيس هيئة حترير املجلة .
ـ تنرش البحوث املقبولة حسب تسلسلها عىل املوقع الرسمي للمجلة.
ـ إذا تم نرش البحث فيمنح الباحث نسخة جمانية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما
بعد:
فيرسنا أن نقدم لكم العدد الثامن من «جملة بيت املشورة» والذي حوى يف طياته بحو ًثا
متميزة تتعلق بمستجدات االقتصاد والتمويل اإلسالمي ومتطلباته يف الفكر والتوجيه
الرشعي املؤصل كالعمالت الرقمية ،وإرشادات التعامل مع العقار ،وجتربة املؤسسات
املالية وسبل تنميتها وتطويرها ،والوقف وتفعيل دوره التنموي من خالل صيغ مبتكرة
وأطر نظرية جديدة.

إن من سعة الترشيع اإلسالمي استيعابه جلميع تفاصيل ومستجدات احلياة اإلنسانية؛
وتطورا ،وهذا ما يستدعي
وجمال املال واالقتصاد يعترب من أعظم وأرسع البيئات توس ًعا
ً
توسيع قاعدة التفكري االبتكاري ،واخلروج من دائرة استصحاب األفكار املقيدة
النطالقة حركة البحث العلمي ،والتي أدت إىل انحسار البحوث العلمية وترددها
يف إطار التكرار والنقل ،وندرة الدراسات االسترشافية يف جمال االقتصاد والتمويل
اإلسالمي.
إن االنتقال إىل مرحلة الدراسات املستقبلية يتطلب مزيدً ا من الدعم والتوجيه من قبل
مراكز البحث واجلامعات واملؤسسات ،ومن هنا تسعد «جملة بيت املشورة» بتجديد
دعوهتا للباحثني واملختصني ملزيد من البحث اإلبداعي يف جمال االقتصاد والتمويل
اإلسالمي ،آملني أن تسهم جهود الباحثني ونتاجهم العلمي يف تطوير مسرية املالية
اإلسالمية وريادة االقتصاد اإلسالمي.
ِ
وتعد املجلة السادة الباحثني واملختصني بمزيد من التطوير واالرتقاء سواء عىل الصعيد
العلمي أو التقني ،فهذا هو املنهج الذي التزمت به ،ورشفت بشهادة كثري من الباحثني
واملختصني هلا بذلك.
نسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

هيئة تحرير المجلة
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ََ
َّ
والعقار
أحاديث اإلرشاد إلى عدم استحباب بيع الدار
أحكام وتوجيهات

(*)

د .أحمد مهدي الشريف بلوافي
أستاذ مشارك في معهد االقتصاد االسالمي بجامعة الملك عبد العزيز -السعودية
ُ
(سلم البحث للنشر في 2018/1/13م،واعتمد للنشر في 2018/ 2/1م)

الملخص
تستعرض هذه املقالة بالدراسة والتحليل واالستنباط توجيهات نبوية تضمنتها
أحاديث رشيفة تتعلق بكيفية التعامل مع أصول اقتصادية واجتامعية ذات أمهية

بالغة يف حياة األفراد واملجتمعات والدول؛ أال وهي الدَّ ُار وال َعقار .ومن أهم ما
خلصت إليه الدراسة ما ييل:

1 .1مرويات األحاديث متنوعة وليست بدرجة واحدة؛ فمنها الضعيف ومنها
احلسن ومنها احلسن بمتابعاته وشواهده ،ومنها املوقوف ،ولكن جممل ما

(*) املادة األولية هلذا املقال ُقدمت يف الورشة التحضريية لندوة الربكة الثامنة والثالثني لالقتصاد اإلسالمي ( 9رجب 1438هـ =  6أبريل 2017م)،
ويف ندوة الربكة الثامنة والثالثني ( 9-8رمضان 1438هـ =  4-3يونيو 2017م) يف فندق هيلتون بجدة .وقد ُن ِّقحت املادة و ُأضيف عليها بنا ًء عىل
ملحوظات املشاركني يف تلك الفاعليتني وبام استجد للمؤلف من أمور أثناء املراجعة والتنقيح ،و ُأعيد ترتيب املادة بام يناسب النرش يف املجالت العلمية
املحكمة .يتقدم الباحث بجزيل الشكر ألولئك املشاركني ،وللمحكِّمي الكريمني عىل ما أبديا من ملحوظات َقي ٍ
مة سامهت بشكل كبري يف إثراء املحتوى
ِّ
ُ َ َْ
ً
العلمي للورقة ً
مسؤول عام ورد يف الورقة من نتائج وآراء.
شكل ومضمونًا ،ومع تقرير ذلك يبقى الكاتب وحده
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2 .2ما ورد يف األحاديث هو للتوجيه واإلرشاد ،وليس ثمة ما يفيد التحريم أو
الكراهة .وقد عمل بذلك بعض الصحابة من باب حصول الربكة من تطبيق
التوجيهات النبوية ،وليس من باب الترشيع ا ُمللزم.

3 .3ت ََّم استخالص توجيهات من األحاديث عىل مستويات التحليل االقتصادي
الثالثة؛ الكيل ،والبيني ،واجلزئي وقد ُربط ذلك بالضوابط واملقاصد الرشعية
املرعية يف هذا الباب؛ كعامرة األرض ،وحفظ املال ،مع مراعاة ما تُفيد به
السياسة الرشعية لتقدير املصلحة واملفسدة من فعل سياسة أو اختاذ إجراء
معني ويف ظل ظرف أو ظروف معينة.
الكلمات المفتاحية :بيع الدَّ ار ،بيع ال َعقار ،التحليل اجلزئي ،التحليل البيني،
التحليل الكيل ،قطاع اإلسكان
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The ahādīth of the Non-desirability of the Sale of Dwellings
and Properties:

Rules and directives
Dr.Ahmed Mahdi Al-Shareef Balwafi
Associate Prof. Institute of Islamic Economics, King Abdulaziz University, KSA

Abstract. This paper explores specific narrations of the Prophet -PBUH- (i.e.
ahādīth) relating to non-desirability of the sale of properties and residences.
The paper examined thoroughly the authenticity of such ahādīth, their true
meaning and the rulings that they encompass. In addition, the paper looked
at the directives that can be derived from them at the micro, meso and macro
levels. The paper concludes with important results and recommendations.
Among these are:
There are numerous narrations of the ahādīth, but their degree of authenticity
varies significantly. However, the overall result in all narrations collectively is
that they are authentic; their degree is no less than agreeable (Hasan) according
to some scholars like Shaikh Al-Albani.
The rulings in ahādīth are for persuasion, desirability and not proscription.
Some of the companions acted upon the statements of these narrations to attain

أحاديث اإلرشاد إىل عدم استحباب بيع
 أحكام وتوجيهات:الدَّ ار وال َعقَار

the blessings from the implementation of the saying of the Prophet -PBUHand not because it was an obligation; something that they must adhere to.
Keywords: house sale, property sale, micro-analysis, meso-analysis, macroanalysis, property sector
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المقدمة

ُي ُعد املسكن من احلاجات األساسية لتحقيق االستقرار النفيس واالقتصادي
﴿واللَُّ َج َع َل َلكُم ِّمن
واالجتامعي للفرد واملجتمع؛ يقول احلق جل يف عاله َ
واستقرارا لكم مع أهلكم ،والبيوت أصل احلضارة
ُب ُيوتِك ُْم َس َكنًا﴾(((؛ أي راحة
ً
تتقوم من
والتمدّ ن -كام يقول ابن عاشور رمحه اهلل -ألن البلدان ومنازل القبائل ّ
اجتامع البيوت (((.هلذا مل يكن غري ًبا أن أولته الرشائع والقوانني عىل مر الدهور
وتوجيها ،والناظر
والعصور عناية خاصة تليق بمكانته وأمهيته؛ تقنينًا ،وإرشا ًدا،
ً
يف عدد من املواثيق الدولية واملحلية يتضح له األمر يف ذلك بكل جالء .فعىل
سبيل املثال جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن اجلمعية العامة
حق يف مستوى معيشة يكفي لضامن
لألمم املتحدة عام 1948م« :لكل شخص ٌ
وألرسته ،وخاصة عىل صعيد املأكل وامللبس واملسكن …»(((.
والر َفاهة له
ِّ
الصحة َّ
َ
وقد كان لرشيعة اإلسالم قصب السبق والقدح املعىل يف هذا املقام -وال غرابة يف
ذلك ألهنا من عند العليم اخلبري-؛ يقول ابن حزم يف هذا الشأن« :وفرض عىل
األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ،وجيربهم السلطان عىل ذلك ،إن مل
تقم الزكوات هبم ،وال يف سائر أموال املسلمني ،فيقام هلم بام يأكلون من ال ُقوت
الذي ال بد منه ،ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ،وبمسكن ُي ِكنُّهم من
املطر ،والصيف والشمس ،وعيون املارة»(((.
وهلذا عَدَّ ت الرشيعة املسكن الواسع من أسباب السعادة يف الدنيا ،والضيق فيه
ٍ
ُ
خصال من َس َعا َد ِة
«ثالث
من أسباب الشقاء؛ فقد جاء يف احلديث الصحيح:
((( سورة النحل80 :
((( املصدر :مجاعة من علامء التفسري1437( .هـ) .املخترص يف تفسري القرآن الكريم .ط ،2ص ،276 .ونخبة من العلامء1434( .هـ) .التفسري امليرس.
السك ُ
ُون ،وال ُط َم ْأنِينة ،والراحة،
الس َك ُن يف اللغة بمعنىُ :
ط  ،5ص ،276 .وابن عاشور1984( .م) .التحرير والتنوير .جزء  ،15ص .237 .ويرد َ
الت َ
﴿و َص ِّل َع َل ْي ِه ْم إِ َّن َص َ
َك َس َك ٌن َل ُ ْم﴾ [التوبة ،]103 :وال شك يف أن السكن حيقق ذلك ألنه حيفظ قاطنيه «من غوائل
ويرد بمعنى :رمحة وطمأنينة؛ َ
ِ
َ
َ
«والس َك ُن وامل ْس َك ُن وامل ْسكن :املنزل
حر ومن غوائل السباع واهلوا ّم» ،كام ذكر ذلك ابن عاشور رمحه اهلل .وقال ابن منظور:
حوادث ّ
َّ
اجلو من شدّ ة برد أو ّ
والس ْك ُنَ :أهل الدار» ،ابن منظور1414( .هـ) .طبعة  ،3اجلزء  ،14ص.212 .
والبيت ...و َأهل احلجاز يقولون َم ْسك ٌن ،بالفتحَّ .
((( املصدر :األمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،املادة  .1/25وقد صدر اإلعالن بتاريخ  10ديسمرب 1948م ،وجاء التأكيد عىل ما ورد يف
اإلعالن يف معاهدة عام 1966م اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لألفراد.)Ohchr/Un-Habitat, 2009: 1( ،
((( ابن حزم2003( .م) .املحىل باآلثار .ج  ،4مسألة رقم  ،725ص.281 .
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ِ
الار الصالِح ،وا َْلركَب ْالنِيء ،وا َْلس َكن ا ْلو ِ
اس ُع»((( ،ويف الرواية
ا َْل ْرء يف الدنياَ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ :
الصالح،
واجلار
الواسع،
األخرى»:أربع من السعادة :املرأ ُة الصاحل ُة ،واملسك ُن
ُ
ُ
ُ
واملركب اهلنيء .وأربع من َّ ِ
السو ُء .واملركب السوء،
ُ
جل ُار ُّ
السو ُء ،وا َ
الشقاء :املرأ ُة ُّ
ُ
(((
الض ُيق».
وا َمل ْسك ُن َّ

مل تكتف الرشيعة بالترشيعات والتقنني ،وربط سعة البيت بأسباب السعادة؛ بل
جاءت بتوجيهات وإرشادات تشري إىل أمهية حسن التعامل مع هذا األصل وعدم
التفريط فيه ألي سبب كال َّت ْقليب له عرب عمليات استثامر غري مدروسة العواقب
مما قد يعرض ثمنه للتلف -أي ذهاب الربكة -الذي أشارت إليه األحاديث قيد
الدراسة .وعىل الرغم مما تضمنته األحاديث من توجيهات مهمة إالَّ أن الباحث
ويف حدود ما اطلع عليه من مصادر -مل يعثر من أفرد املوضوع بالتأليف مناملعارصين((( ،ومن ذلك الرسائل اجلامعية التي ظهر منها عدد ال بأس به يف
موضوع ال َع َقار يف السنوات األخرية((( ،ومن القدامى مل أعثر إال عىل رسالة
صغرية البن عبد اهلادي املقديس -الفقيه احلنبيل -يف هذا الباب .وهذا ما يطرح
عد ًدا من التساؤالت اجلوهرية مثل :هل األمر راجع إىل أن املوضوع حمسوم من
حيث أصل اجلواز؟ أم أن األحاديث التي ذكرت يف الباب غري ثابتة؟ أم أن ما
ورد فيها من قبيل السنن التي يمكن للعقل البرشي أن يدرك حكمتها من خالل
كبريا حتى يصل للمراد ،فجاء التوجيه فيها ليختزل
التجربة التي قد تستغرق وقتًا ً
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((( (األلباين)1988.م(.صحيح اجلامع الصغري وزيادته) الفتح الكبري ( ،احلديث رقم  ،3029ص.572 .
((( (األلباين)1988.م(.مرجع سابق ،احلديث رقم ،887،ص 215 .و ص582 .؛ واأللباين)1995.م) .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من
فقهها وفوائدها،.املجلد رقم  ،1احلديث رقم ،282ص.571 .
((( غالب ما عثرت عليه من مادة يف املوضوع عبارة عن فتاوى ،ومل تكن دراسات موسعة مستفيضة.
((( مما أمكن الوقوف عليه يف هذا الصدد ما ييل:
«1 .1نوازل العقار» ،أمحد العمرية (2011م).
«2 .2بيع العقار وتأجريه يف الفقه اإلسالمي» ،عدالن الشمراين (2016م).
«3 .3بيع العقار والثامر يف الفقه اإلسالمي» ،حممد العثامن (1997م).
«4 .4االستثامر العقاري يف االقتصاد اإلسالمي» ،عبد املحسن يوسف اخلرايف (1409هـ).
«5 .5اخلصومة يف متلك العقار :دراسة مقارنة» ،عمر بن عيل احلمد (1434/1433هـ).
ً
ً
مستقل ،وال حتى
تناول
ومن خالل النظر يف فقرة الدراسات السابقة ،ويف فهارس املوضوعات يف تلك الرسائل العلمية مل أجد من تناول املوضوع
مستفيضا .فعىل سبيل املثال تعرض له صاحب املرجع األول [العمرية حفظه اهلل] يف نصف صفحة [ ص ]64-63 .من رسالة تزيد عدد صفحاهتا عن
ً
الستامئة صفحة.
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ذلك عىل اإلنسان ويوفر عليه اجلهد واملوارد التي كان سيبذهلا؟

وهي تساؤالت غاية يف األمهية ستجيب الدراسة عن بعضها يف ضوء املحددات
املوجهة ملسار البحث وبنا ًء عىل منهج علمي جيمع بني االستقراء واالستنباط.
ومن هنا فإن الدراسة تستفيد مما جاء يف رسالة ابن عبد اهلادي املقديس ،وتضيف
عليها ما مل تتعرض له بشكل مستفيض؛ كالتفصيل يف األحكام املستنبطة واخلروج
برأي واضح يف ذلك ،كام أن الدراسة حاولت استخالص توجيهات من هذه
النصوص النبوية املباركة ع َّلها تساهم يف ترشيد تعامل الفرد واملجتمع والدولة
مع هذا األصل االقتصادي واالجتامعي املهم .ومن أجل اخلروج بنتائج حمددة،
وبتوجيهات واضحة فإن األسئلة املحورية التي حتاول املقالة اإلجابة عنها تتمثل
يف اآليت:

1 .1هل تصح نسبة األحاديث التي وردت يف الباب للنبي -صىل اهلل عليه
وسلم-؟
2 .2ما الفقه الذي تضمنته األحاديث وما أهم األحكام واملسائل التي يمكن
استنباطها منها؟
3 .3هل ُيمل ما ورد فيها عىل الكراهة والتحريم أم عىل اإلرشاد والتوجيه؟
4 .4ما املوجهات التي يمكن استخالصها من هذه األحاديث والتي يمكن أن
يستفيد منها الفرد واملجتمع والدولة يف تعامله مع هذا األصل االقتصادي
واالجتامعي اهلام؟

يف ضوء ما سبق من حيثيات وتساؤالت انتظمت الورقة يف فقرات أربع كام ييل:
1 .1ختريج األحاديث.
2 .2فقه األحاديث وأهم األحكام واملسائل املستنبطة منها.
3 .3التوجيهات اإلرشادية التي يمكن استخالصها من األحاديث.
4 .4خامتة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي أمكن اخلروج هبا.
والله ولي التوفيق ،وهو الهادي إلى سواء السبيل
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المبحث األول :تخريج األحاديث
من املقرر لدى أهل العلم أننا ال نستطيع بناء األحكام إال بعد التأكد من صحة
نسبة األحاديث للرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف باب أو مسألة معينة؛ واألمر
يف التخريج يطول ،وسأقترص يف هذه العجالة عىل ما أمكن الوقوف عليه من
مصادر ورقية وإلكرتونية موثوقة.

((( وقد نُرشت يف املجلد التاسع من سلسلة «لقاء العرش األواخر باملسجد احلرام» ،وهي حتمل رقم  ،102ومن طباعة دار البشائر اإلسالمية (بريوت)
عام 1428هـ (2008م) ،وحتقيق عبد الرؤوف بن حممد بن أمحد الكاميل.
( ((1من أراد االطالع عىل الصيغ املختلفة لروايات األحاديث وخترجيها فعليه العودة إىل دراسة آل حممود (2017م( أحاديث النهي عن بيع دار أو مال
ص 164 159- .و ،185-173وإىل األلباين (1995م( ،مرجع سابق ،جملد  ،5حديث رقم ،2327ص.432-427 .
( ((1األلباين1995 ،م ،مرجع سابق ،جملد  :5ص.430 .
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ويف البداية ُأشري إىل أنه ويف حدود ما اطلعت عليه من ختريج لألحاديث ،كام
يف رسالة «االختيار يف بيع العقار»((( البن عبد اهلادي املقديس -الفقيه احلنبيل-
فإن األحاديث مل ختل من مقال إال أهنا وبمجموع شواهدها ،ومتابعاهتا ترقى إىل
رتبة ال تنزل عن مرتبة احلسن ،كام ذكر ذلك الشيخ حممد نارص الدين األلباين
رمحه اهلل يف سلسلة األحاديث الصحيحة كام سيأيت معنا .فيام ييل ختريج خمترص
لبعض روايات األحاديث وبألفاظ خمتلفة حتى نتجنب اإلطالة غري الرضورية من
جهة ،وليحصل اهلدف املراد حتقيقه من الدراسة بإيراد روايات متنوعة تتضمن
عبارات وألفا ًظا مهمة تساعد يف استنباط األحكام بشكل شمويل واستخالص
(((1
التوجيهات عىل ِعدَّ ة مستويات:
الحديث األول :وهو احلديث الذي رواه اإلمام أمحد ،وابن ماجة َعن س ِع ِ
يد ْب ِن
ْ َ
حري ٍ
ث ريض اهلل عنه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
اع َد ًارا
ول اللَِّ -صىل اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن َب َ
َُْ
ي َع ْل َث َمن ََها ِف ِم ْث ِل ِه ك َ
َان َق ِمنًا َأ ْن َل ُي َب َار َك َل ُه فِ ِيه» .ورواه ابن ماجة َع ْن
َأ ْو َع َق ًارا َف َل ْم َ ْ
ِ
ُح َذ ْي َف َة ْب ِن ا ْل َي َم ِن ريض اهلل عنه َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
اع
ول اللَِّ َصلَّ اللَُّ َع َل ْيه َو َس َّل َمَ ( :م ْن َب َ
ي َع ْل َث َمن ََها ِف ِم ْث ِل َها َل ْ ُي َب َار ْك َل ُه فِ َيها) ،واحلديث ال يقل عن رتبة احلسن كام
َد ًارا َو َل ْ َ ْ
قرر الشيخ األلباين رمحه اهلل يف السلسلة الصحيحة( ،((1حني قال« :ومجلة القول؛
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إن احلديث بمتابعاته وشاهده األول ال ينزل عن رتبة احلسن .واهلل سبحانه وتعاىل
أعلم» .كام ذكر نفس احلكم يف صحيح اجلامع الصغري وزيادته بلفظ «من باع
َد ًارا ،ثم مل جيعل َث َمنَها يف ِم ْثلها ،مل ُيبارك له فيها» ،وبلفظ« :من باع منكم َد ًارا،
قارا ف ْليعلم أنه ٌ
مال َق ِم ٌن أن ال ُيبارك له فيه ،إال أن جيعله يف مثله»( .((1ويف
أو َع ً
رواية مسند األمام أمحد عن سعيد بن حريث -ريض اهلل عنه قال  :سمعت رسول
عقارا كان قمنًا أن ال يبارك له ،إال أن
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يقول ”:من باع ً
جيعله يف مثله أو غريه” ((1(.وهكذا نالحظ من النقول السابقة ،ويف ضوء ما متكن
الباحث من االطالع عليه من مصادر ،إىل أن املرجع األساس يف حتسني احلديث
من املعارصين هو الشيخ األلباين رمحه اهلل ،وحمققو مسند اإلمام أمحد رمحه اهلل،
وقد سبقهم يف هذا احلكم احلافظ السخاوي من املتقدمني -كام نقل ذلك الشيخ
األلباين رمحه اهلل( ،((1وهناك من أوقف احلديث عىل حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه
ومل يرفعه للنبي -صىل اهلل عليه وسلم.((1( -

الحديث الثاني :روى الطرباين رمحه اهلل يف املعجم الكبري( ((1عن َع ْم َرو بن
ثَ ،ق َال :حدَّ َثنِي َأ ِخي س ِعيدُ بن حري ٍ
حري ٍ
ثَ ،وك َ
َان َل ُه ُص ْح َب ٌة لِلنَّبِ ِّي -صىل اهلل
َُْ
َ
َُْ
َ
عليه وسلم ،-وك َ ِ
ْت ِف َب ْي ِع الدَّ ِار،
است َْأ َذن ُ
َ
َان ن ْع َم األَ ُخَ ،ف ُكن ُْت َأ ْه َوى ا ْلكُو َف َةَ ،ف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص منْ ُه
َف َأذ َن بِ َب ْيع َهاَ ،ف َق َال ِلَ :يا َأخيَ ،أ ْمس ْك َيدَ َك َع ْن َث َم ِن َهذه الدَّ ِارَ ،وال ُتنْق ْ
ِ
ول اهلل -صىل اهلل عليه وسلمَ ،-ي ُق ُ
يعَ ،فإِ ِّن َس ِم ْع ُت َر ُس َ
ول:
َش ْي ًئاَ ،و َأن َ
ْت ت َْستَط ُ
ِ ِ
“من ب ِ
ي َع َل ُه ِف ِم ْث ِل ِهَ ،ف َصدَّ ْق ُت َأ ِخي
َ ْ َ َ
اع منْك ُْم َد ًارا َأ ْو َع َق ًاراَ ،ف َم ُي َب َار ُك َل ُه فيه إِال َأ ْن َ ْ
بِ َق ْولِ ِهَ ،وا ْلتَمس ُت ا ْلب َك َة بِ َق ْو ِل رس ِ
ول اهلل َصلَّ اهلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،وا ْب َت ْع ُت َب ْع َض
َ ُ
ََ
َ ْ
ِ
َد ِارنَا َه ِذ ِه ِم ْن َذل َكَ ،فأ ْع َق َبنَا اهلل ِ َبا َما ُه َو َخ ْ ٌي” .وجاء يف كتاب املسند الصحيح
( ((1األلباين1988 ،م ،مرجع سابق ،ص.1055 .رقم [ ]6119ورقم []6120
( ((1اإلمام أمحد1411( .هـ2001/م) .املسند ،حتقيق شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون ،إرشاف عبداهلل بن عبد املحسن الرتكي احلديث
رقم .15842
( ((1األلباين1995( .م) ،مرجع سابق ،املجلد اخلامس ،ص.430 .
( ((1كابن أيب حاتم يف «كتاب العلل» كام نقل عنه حمقق رسالة ابن عبد اهلادي املقديس[ ،الكاميل2008 ،م :ص ]12 .والذي ختم التخريج للحديث
موقوف عليه ،وأما رفعه فال يثبت من روايته» ،وكذا نقل ذلك الشيخ األلباين يف سلسلة
بقوله« :واحلاصل :أن الراجح يف حديث حذيفة هذا أنه
ٌ
األحاديث الصحيحة»( ،األلباين1995 ،م ،مرجع سابق ،املجلد اخلامس ،ص 428 .و (430
( ((1الطرباين1415( .هـ)ـ املعجم الكبري .حتقيق محدي بن عبداملجيد السلفي ،ط  ،1احلديث رقم .5526
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املخترص لإلمام مسلم -رمحه اهللَ -أ َّن َس ْعدَ ْب َن ِه َشا ِم ْب ِن َع ِام ٍرَ ،أ َرا َد َأ ْن َي ْغ ُز َو ِف
ِ
ِ
َسبِ ِ
يع َع َق ًارا َل ُه ِ َبا َف َي ْج َع َل ُه ِف الس َِّل ِح َوا ْلك َُراعِ،
يل اهللَِ ،ف َقد َم ا َْلدينَ َةَ ،ف َأ َرا َد َأ ْن َيبِ َ
ِ
ِ ِ
وُ ِ
َاسا ِم ْن َأ ْه ِل ا َْل ِدين َِةَ ،فن ََه ْو ُه َع ْن
الرو َم َحتَّى َي ُم َ
َ َ
وتَ ،ف َل َّم َقد َم ا َْلدينَ َة َلق َي ُأن ً
ياهدَ ُّ
ِ
بو ُه َأ َّن َر ْه ًطا ِس َّت ًة َأ َرا ُدوا َذلِ َك ِف َح َي ِاة نَبِ ِّي اهللِ َص َّل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َم،
َذل َكَ ،و َأ ْخ َ ُ
اه ْم نَبِ ُّي اهللِ َص َّل اهللُ َع َل ْي ِه َو َس َّل َمَ ،و َق َالَ “ :أ َل ْي َس َلك ُْم ِ َّف ُأ ْس َوةٌ؟”َ ،ف َل َّم َحدَّ ُثو ُه
َفن ََه ُ
ِ
اج َع ا ْم َر َأ َت ُهَ ،و َقدْ ك َ
َان َط َّل َق َها َو َأ ْش َهدَ َع َل َر ْج َعتِ َها»( .((1وجاء يف رواية
بِ َذل َك َر َ
ِ
يع َع َق ًارا
صحيح أيب داود عن سعد بن هشام قالَ :ط َّل ْق ُت امرأيت َف َأ َت ْي ُت ا َْلدينَ َة ألَبِ َ
ِ
يت َن َف ًرا ِم ْن َأ ْص َح ِ
ك َ
اب النَّبِ ِّى – صىل اهلل
السال ََح َو َأ ْغ ُز َو َف َل ِق ُ
َان يل ِ َبا َف َأ ْش َ ِت َى بِه ِّ
ِ
ِ ِ
اه ُم النَّبِ ُّي -صىل اهلل
عليه وسلمَ -ف َقا ُلواَ :قدْ َأ َرا َد َن َف ٌر منَّا س َّت ٌة َأ ْن َي ْف َع ُلوا َذل َك َفن ََه ُ
َان َلكُم يف رس ِ
ول اهلل ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة﴾(.((1(((1
عليه وسلمَ -و َق َالَ ﴿ :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ

الحديث الثالث :عن يسار بن معقل -ريض اهلل عنه -قال :قال صىل اهلل عليه
وسلم« :من باع ُع ْقرة َد ٍار من غري رضورة سلط اهلل عىل ثمنها تال ًفا يتلفه» ،رواه
الطرباين يف األوسط ،وقد ضعف األلباين هذه الرواية( .((2وروى الطرباين بإسناد
حسن -كام نقل املال القاري -عن معقل بن يسار بلفظ «من باع َد ًارا من غري رضورة
ِ
ور ٍة
سلط اهلل عىل ثمنها تال ًفا يتلفه»( .((2ويف لفظَ « :م ْن َب َ
اع َع ْق َر َد ٍار م ْن َغ ِْي َُض َ
َس َّل َط اهلل َع َل َث َمنِ َها تَالِ ًفا ُيت ِْل ُف ُه( ،”((2وعند الطرباين« :ما من عبد يبيع تالدً ا(((2؛ إال
سلط اهلل عليه تال ًفا» ،ويف إسناده مقال( ،((2ويف رواية مسند اإلمام أمحد« :من باع
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( ((1أبو احلسن القشريي النيسابوري (د .ت) .املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،حتقيق حممد فؤاد
عبد الباقي ،ج ،2ص 512 .احلديث رقم 746
( ((1سورة األحزاب.21 :
( ((1األلباين2002/1423( .م) .صحيح أيب داود  -األم .طبعة  ،1ج ،6احلديث رقم  ،1213ص.86 .
( ((2األلباين( .د .ت) .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته .ج ،2احلديث رقم  ،5500ص793.
( ((2املال عيل القاري1422( .هـ2002/م) .مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح .ج  ،5ص 983 .ورواه الطياليس بإسناد فيه جماهيل كام ذكر
املناوي؛ املناوي1408( .هـ1988/م) .التيسري برشح اجلامع الصغري .ط  ،3ج ،2ص.407 .
( ((2السيوطي1423( .هـ2003/م) .كتاب الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري .ج  ،3احلديث رقم  ،11564ص165 .
( ((2قال حمقق رسالة ابن عبد اهلادي املقديس  -عبد الرؤوف بن حممد بن أمحد الكامل ي2008( -م :ص»:)13 .الت َّالِدُ  :املال القديم الذي ُولِد عندك،
وهو نقيض ال ّطارف ...وعىل هذا فهو ال خيتص بالعقار ،وهلذا قال الطحاوي يف «رشح مشكل اآلثار»« :فكان معناه -واهلل أعلم :-عىل من متعه اهلل عز
ِ
مستبد ًل ما هو ضدٌّ لذلك،
وجل بيشء من املال طال مكثه عنده ،صار بذلك نعمة من اهلل عز وجل عليه ،فكان بيعه ما أنعم اهلل عز وجل عليه من ذلك:
فيسلط اهلل عز وجل عليه عقوب ًة له ،متل ًفا ملا استبدل به» .اهـ ،لكن يعكر [والكالم لصاحب حتقيق الرسالة] عىل هذا التعميم ضعف الرواية التي فيها
ذكر التالد ،مع ختصيص الروايات األخرى احلكم بالعقار» .اهـ.
( ((2كام نقل الكاميل2008( .م) .مرجع سابق ،ص13-12 .
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ُع ْقدَ َة(ٍ ((2
مال ،سلط اهلل عليها تال ًفا يتلفه»( .((2وقد جاء يف بعض الروايات ذكر
عمران بن
كلمة «احلاجة» بدل لفظة «الرضورة” ،ومن ذلك ما ُروي عن حممد بن َ
ِ
اع عقره من غري
ُح َص ْي ،عن أبيه َأن َر ُسول اهلل صىل اهلل َع َل ْيه َوسلم ،قال« :من َب َ
اجة صب اهلل عىل َذلِك ا َملال تلفا»( ،((2ويف رواية أخرى ورد لفظ”سلط” بدل
َح َ
عمران بن ُح َص ْيَ ،ق َال َر ُسول اهلل صىل اهلل
صب ،ذكرها ابن نارص الدينَ ،عن َ
َع َل ْي ِه َوسلمَ « :ما من عبد َيبِيع تالدا إِ َّل سلط اهلل َع َل ْي ِه تَالِفا»(((2ويف رواية أخرجها
الطرباين يف األوسط وضعفها األلباين واهليثمي« :أيام رجل باع عقرة من غري
حاجة بعث اهلل له تال ًفا يتلفها»(.((2
بنا ًء عىل ما سبق من نقول ألهل العلم املتخصصني يف فن التخريج وعىل ما ورد
يف املصادر التي توسعت يف ذكر روايات األحاديث بألفاظها وطرقها املختلفة
كام يف دراسة آل املحمود (2017م) ،ويف حتقيق الكاميل (2007م) لرسالة ابنعبد اهلادي املقديس -يمكن اخللوص إىل أن مرويات األحاديث متنوعة وليست
بدرجة واحدة «فمنها الضعيف ومنها احلسن ومنها احلسن بمتابعاته وشواهده،
ومنها املوقوف ،ومن ثم فمجمل ما جاء فيها مقبول ُيعمل به»(.((3

المبحث الثاني:فقه األحاديث وأهم األحكام والمسائل المستنبطة منها
مما وقفت عليه يف تناول هذا املوضوع بشكل مستقل رسالة خمترصة نفيسة للفقيه
احلنبيل ابن عبد اهلادي املقديس الدمشقي( ((3عنواهنا «االختيار يف بيع العقار»،
الض ْي َعة ،وال َعقار الذي اعتقده صاح ُبه ِملكًاً ،
نقل عن (املقديس2008 ،م :ص.)14 .
( ((2ال ُع ْقدةَّ :
( ((2وهو ضعيف كام نقل آل حممود2017( .م) .أحاديث النهي عن بيع دار أو مال .ص.162 .
( ((2ابن نارص الدين1993( .م) .توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم .طبعة  ،1ج  ،2ص .502 .قال الكاميل(2008م).
مرجع سابق ،ص  ،13يف اإلسناد :حممد بن عمران بن حصني ،مل أجد له ترمجة.
( ((2ابن نارص الدين1993( .م) ،مرجع سابق ،ج ،2ص.502 .
( ((2األلباين1412( .هـ) .سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة .طبعة ،1رقم احلديث ،4577 :ج  ،10ص83 .؛ واهليثمي.
(1414هـ1994/م) .جممع الزوائد ومنبع الفوائد .د .ط ،احلديث رقم ،6543 :ج  ،4ص.111 .
( ((3آل حممود2017( .م) .أحاديث النهي عن بيع دار أو مال .ص.164 .
( ((3هو مجال الدِّ ين أيب املحاسن يوسف بن حسن بن أمحد بن عبد اهلادي العمري املقديس الدمشقي احلنبيل .وقد اشتهر بابن عبد اهلادي املقديس،
وقد ألف الكثري من الكتب -خاصة يف الفقه احلنبيل -أوصلها البعض إىل أكثر من أربعامئة مصنف؛ انظر ترمجة خمترصة له كتبها الكاميل يف حتقيقه لرسالة
«االختيار ،»..الصفحات  5-4من الرسالة.
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ومن ثم فإنني أستهل الفقرة بعرض رأيه يف املوضوع وأدلف إىل رأي غريه ثم
أختم بأهم األحكام واملسائل التي يمكن استنباطها من األحاديث .بعد أن ساق
مجلة من األحاديث يف الباب أتبع ابن عبد اهلادي ذلك ً
قائل« :فينبغي للعاقل
أن حيرص جهده يف ترك بيع العقار؛ ما دام مستغن ًيا عن ثمنه ...وينبغي له إذا
عقارا؛ وليس َث َّم رضورة داعية إىل ثمنه ...أن ُي َبادر بثمنه ويشرتي به غريه
باع ً
من ال َع َقار [كام ورد احلديث بذلك] ...وإذا دعت رضورة إىل بيع العقار نُظر يف
املصلحة يف ذلك .فإنه يباع ألمور متعددة ،وليس هو من األمور املكروهة:
1 .1لقضاء الدَّ ْين ،فإن بيعه يف قضاء الدَّ ْين ،ال بأس به.
ف له ما هو خري منه.
2 .2للحج الواجب ،فإنه ال بأس به ،ومن فضل اهلل ُي ِل ُ
3 .3يف التزويج ،فإنه ال بأس به يف ذلك لتزويج النفس واألوالد.
4 .4النفقة عىل النفس والعيال ،إذا مل جيد غريه.

وكثري من اجلهال يبيع ال َعقار ليتجر بثمنه .وقد رأيت ذلك من أرسعه َذ َها ًبا
ٌ
وانمحا ًقا ،وال يقيم يف أيدهيم غال ًبا .بل ينبغي لإلنسان أن يتخذ ال َع َقار ،وما
َ َت َّصل منه من َر ْي ِع ِه َج َع َل ُه يف َعقار آخر؛ فإن ذلك يكثره وينميه ...وقد شاهدنا
ذلك؛ فقد كان عبد اهلادي األرموي يفعل ذلك فصار له دنيا ُمت َِّسع ٌة»( .((3وهكذا

( ((3املقديس2007 ( .م) .مرجع سابق ،ص.18-17 .
والست خاتون ،راجع ذلك يف رسالة ابن عبد اهلادي املقديس؛ ص.21 - 18 .
ست الشام،
ُّ
( ((3األختان مهاُّ :

285

أحاديث اإلرشاد إىل عدم استحباب بيع
الدَّ ار وال َعقَار :أحكام وتوجيهات

يالحظ من النقل السابق أن الشيخ يميل إىل الكراهة .ومن أجل تعزيز رأيه هذا مل
يكتف بام ساقه من «األدلة الرشعية» ،بل عضده بشواهد عايشها حيسب أهنا تؤكد
ما ذهب إليه .وتلك احلوادث متعلقة بالتاجر عبد اهلادي األرموي الذي كان
ب أمواله يف ال َعقار فصار له بذلك «دنيا مت َِّسعة» -كام يقول املؤلف ،-وبأختني
ُي َق ِّل ُ
لصالح الدين األيويب -رمحه اهلل -كن يفعلن ذلك كذلك ففتح اهلل عليهن مما
جعلهن ي ِ
وقفن أمالكًا كبرية عىل املدرستني الشافعية واحلنبلية يف زماهنام ،عالوة
ُ
عىل إنفاقهن عىل الفقراء واملحاويج(.((3
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يظهر أن الرأي الذي ذهب إليه ابن عبد اهلادي مل ينفرد به؛ بل قال به غريه ،إال
أن الغالبية -فيام ظهر يل -مل يشريوا إىل «الكراهة» وال إىل «الرضورة» إذا عمد
مضطرا
حمتاجا وال
الشخص إىل بيع ما بحوزته من َعقار أو َدار -حتى إذا مل يكن
ً
ً
لذلك ،-وإليك طر ًفا من ذلك حسبام سمح بجمعه احلال ،واتسع له املقال(:((3

ففي حاشية السندي عىل سنن ابن ماجة قال حممد بن عبد اهلادي السندي رمحه
ي َع ْل َث َمنَ ُه ِف ِم ْث ِل ِه ك َ
َان َق ِمنًا َأ ْن َل
اهلل يف معنى احلديثَ « :م ْن َب َ
اع َد ًارا َأ ْو َع َق ًارا َف َل ْم َ ْ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ِ َ
أيَ :م ْن َب َ
ُي َب َار َك فيه»؛ ْ
اع َد ًارا َينْ َبغي أ ْن َي ْش َت َي ب َث َمن َها م ْث َل َها ،أ ْيَ :د ًارا أ ْخ َرى َوإ ْن َل ْ
اع َد َار ُه ك َ
َان َح ِقي ًقا َأ ْن َل ُي َب َار َك َل ُه فِ ِيهَ ،و َق ْو ُل ُهَ :ق ِمنًاَ ،أ ْيَ :ج ِد ًيرا
َي ْش َ ِت َد ًارا َب ْعدَ َأ ْن َب َ
ِ
ِ
َس َها َج َع َل ُه َو ْص ًفا َو ُه َو ْالَ ْق َرب»(.((3
َو َخلي ًقا َو َم ْن َفت ََح ا ْل َ
يم َج َع َل ُه َم ْصدَ ًرا َو َم ْن ك َ َ
اع ِمنْك ُْم َد ًارا َأ ْو َع َق ًارا»َ ،و ُه َو
وجاء يف مرقاة املفاتيح للمال عيل القاريَ «« :م ْن َب َ
الض ْي َع ُة َأ ْو ك ُُّل م ٍ
ال َل ُه َأ ْص ٌل ِم ْن َد ٍار َأ ْو َض ْي َع ٍة ،ك ََذا ِف ا ُْل ْغ ِر ِ
ف « َأ ْو» لِل َّتن ِْوي ِع
بَ ،
َّ
َ
َس ا ْلِي ِم َأي :ج ِدير وح ِق ٌيق (« َأ ْن َل يبار َك») بِ َفت ِْح الراءِ
(« َق ِمن») بِ َفت ِْح ا ْل َق ِ
اف َوك ْ ِ
ْ َ ٌ َ َ
ٌ
َّ
َُ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َع َل ا ْل َ َ ِ
ِ
ورة («إِ َّل َأ ْن
َأ ْيَ :ل َ ْ
ض َ
ب َك َة ف َث َم ِن َمبِيعه (« َل ُه») َأ ْي :ل ْل َبائ ِع م ْن َغ ْي َ ُ
ي َع َل ُه») َأ ْيَ :ث َم َن َب ْي ِع ِه ِ
(«ف ِم ْث ِل ِه») َأ ْيِ :م ْث ِل َما ُذ ِك َر ِم ْن َد ٍار َو َع َق ٍ
ارَ ،ق َال ا ُْل ْظ ِه ُر:
َْ
ف َثمنِها إِ َل ا َْلنْ ُق َ ِ
ِ
ِ
ِ
بِ ،لَ َّنَا
ولت َغ ْ ُي ُم ْست ََح ٍّ
ص ُ َ َ
« َي ْعنيَ :ب ْي ُع ْالَ َراض َوالدُّ ور َو َ ْ
ول ِ
خ َل ِ
ار ٌق و َل ي ْلح ُقها َغار ٌة بِ ِ
كَثِ َري ُة ا َْلنَافِ ِع َق ِلي َل ُة ْال َف ِة َل َي ْ ِ
ف ا َْلنْ ُق َ
ت،
س ُق َها َس ِ َ َ َ َ
َ
َف ْالَ ْو َل َأ ْن َل ُت َب َ ِ
ف َث َمنِ َها إِ َل َأ ْر ٍ
ض َأ ْو َد ٍار»(.((3
ص ُ
اع َوإ ْن َبا َع َها َف ْالَ ْو َل َ ْ
ومما ورد يف معنى األحاديث ما جاء يف فتوى عىل موقع الشبكة اإلسالمية(»:((3ذكر
البيهقي بعد ما روى احلديث :أن ابن عيينة قال يف تفسري هذا احلديث« :من باع
دارا مل يبارك له يف ثمنها» ،قال سفيان :إن اهلل -عز وجل-
دارا ومل يشرت من ثمنها ً
ً

( ((3ا ُلالحظ يف النقول التي وردت يف هذه الفقرة -خاصة املعارصة منها -أهنا جاءت يف شكل فتاوى وردت عىل بعض أهل العلم وطلبته ،ومل أجد
فيام أمكن الوقوف عليه من يشري إىل رسالة مستقلة أفردت يف املوضوع -حتى رسالة ابن عبد اهلادي املقديس -مل تتم اإلشارة إليها يف تلك الفتاوى ،وهذا
ما يعضد أن املوضوع مل يفرد ببحث مستقل يف الرسائل العلمية التي تناولت فقه مستجدات العقار.
( ((3السندي) .د .ت( .حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه = كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه ،د .ط ،ج ،3ص.97 .
( ((3املال عيل القاري1422( .هـ2002/م) .مرجع سابق ،ج  ،5ص983 .
( ((3الفتوى بتاريخ 2004-08-23مhttp://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=52436 :
.&Option=FatwaId
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ِ
ِ
اتا﴾( ،((3يقول :فلام خرج من الربكة ثم مل
يقولَ :
﴿و َب َار َك ف َيها َو َقدَّ َر ف َيها َأ ْق َو َ َ
يعده يف مثلها مل يبارك له .ويف رشح سنن ابن ماجه :يعني أن بيع األرض والدور
ورصف ثمنها يف املنقوالت غري مستحب ألهنا كثرية املنافع قليلة اآلفة ال يرسقها
سارق وال يلحقها غارة ...وأما إذا جعل ثمنها يف مثلها فقد أبقى األمر عىل
تدبريه الذي هيأه له فيناله من الربكة التي بارك فيها ،فالربكة مقرونة بتدبريه تعاىل
خللقه .ويف فتوى أخرى( ((3للشبكة أكدت نفس املعاين ُ
وختمت باخلالصة التالية
صحيحا أو ضعي ًفا ،فلم يقل أحد من أهل العلم بأنه جيب
«وسواء كان احلديث
ً
عىل من باع َداره أو َعقاره أن يضع الثمن يف مثله ،وإنام هذا من باب اإلرشاد».

( ((3سورة فصلت10 :
َقارا أن جيعل الثمن يف مثله؟» وهي بت ِ
َاريخ  05مجادي األوىل 1428هـ ،فتاوى الشبكة
( ((3محلت الفتوى رقم [ ،]96001عنوان «هل يلزم من باع ع ً
اإلسالمية.http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=96001 :
( ((4موقع اإلسالم سؤال وجواب: https://islamqa.info/ar/172445 .
( ((4موقع الشيخ حممد عيل فركوس.https://ferkous.com/home/?q=fatwa-963 :
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وجاء يف موقع اإلسالم سؤال وجواب للشيخ املنجد ...« :قوله« :جعله يف مثله»
قارا؛ ألن بالدُّ ور والعقار ُتي األرض امليتة ،وال فرق
أي يشرتي هبا َد ًارا أو َع ً
أرضا ثم يقوم بعامرهتا حلصول املقصود ،وهو إحياء
بني أن يشرتي َد ًارا عامرة أو ً
وإعامر األرض امليتة ...وهذا احلكم ما مل يكن يف بيع العقار أو الدار رضورة ،فإن
كان بيعها رضورة ،كأن يكون عليه َد ْي ٍن قد حل أجله أو غري ذلك ...وليس عنده
إال هذه الدَّ ار فال يدخل يف احلديث ،بل جيب عليه بيعها وتسديد دينه»(.((4
ويف سؤال عن« :رجل باع دارا فهل جيوز له َأ ْن يأخذ جزءا ِم ْن تلك األموال ل ُي ِ
تاجر
ً
ً
ِ
(((4
الدار أو األرض التي
هبا؟» .أجاب الشيخ حممد عيل فركوس  ...«:فإِ ْن كانَت ُ
يريد بي َعها زائد ًة عن حوائجه األصلية حيث يمكن االستغنا ُء عنها بغريها ،أو
َت حاجتُه إىل أرضه أو داره
جيعل ثمنَها يف مثلها؛ فال
حرج يف ذلك ،أ َّما إذا كان ْ
َ
ٍ
ِ
جتارة فال ُي ِ
بار ُك اهللُ له يف هذه التجارة كام
وج َعل ثمنَها يف
ثم باعها َ
قائم ًة َو ُمل َّحة َّ
ي َع ْل
النبي -صىل اهلل عليه وسلم ،-حيث قالَ « :م ْن َب َ
اع َد ًارا َو َل ْ َ ْ
أخرب بذلك ُّ
ٍ
حديث َ
آخ َر قال -صىل اهلل عليه وسلم: -
َث َمن ََها ِف ِم ْث ِل َها َل ْ ُي َب َار ْك َل ُه فِ َيها» ،ويف
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ِ ِ
ِ
ي َع َل ُه ِف ِم ْث ِل ِه»،
« َم ْن َب َ
اع َد ًارا َأ ْو َع َق ًارا َف ْل َي ْع َل ْم َأ َّن ُه َقم ٌن َأ ْن َل ُي َب َار َك َل ُه فيه إِ َّل َأ ْن َ ْ
َّ
آثار يف األرض،
قال املناوي -رمحه اهلل-
«:ألن اإلنسان ُي ْط َلب منه َأ ْن يكون له ٌ
أثره ببيعها رغب ًة يف ثمنها ُج ِ
وز َي بفواته» .والظاهر َّ
أن احلكم ال يلحق
فلم َمَا َ
َّ
ٍ
ِ
املضطر؛ الختالف األحكام العادية واالضطرارية ،والتجار ُة بجزء م ْن ثمنها عند
َّ
احلاجة ال يدخل يف احلكم؛ مراعا ًة لرشط الرضورة التي تُقدَّ ُر ب َقدْ رها ،وقد جاء
بن ٍ
حديث َم ْع ِق ِل ِ
ُ
يسار يف قوله -صىل اهلل عليه وسلمَ »: -م ْن
يف معنى هذا احلك ِم
ٍ ِ
ِ
ور ٍة َس َّل َط اهللُ َع َل َث َمنِ َها تَالِ ًفا ُيت ِْل ُف ُه» ،واحلديث ،وإِ ْن
َب َ
ض َ
اع َع ْق َر َدار م ْن َغ ْي َ ُ
ِ
ض َّعفه ُ
الواردة يف
للمضطر عمو ُم النصوص الرشعية
أهل العلمَّ ،إل أنه يشهد
ِّ
باب الرضورة ،»..اهـ..
وخالصة احلكم الفقهي املستنبط من هذه األحاديث ليس يف مروياهتا بألفاظها
املختلفة وطرقها املتعددة ما يشري إىل أن الذي تضمنته للتحريم ،بل وال حتى
الكراهة(((4؛ وأن من قال بالكراهة -كابن عبد اهلادي املقديس رمحه اهلل -فهي
للتنزيه وليس أكثر ،وهلذا ورد يف بعض الفتاوى املعارصة يف التعليق عىل أحاديث
صحيحا أو ضعي ًفا ،فلم يقل أحد من أهل العلم
هذا الباب «وسواء كان احلديث
ً
بأنه جيب عىل من باع َداره أو َعقاره أن يضع الثمن يف مثله ،وإنام هذا من باب
اإلرشاد» ،بل هناك من أهل العلم من ذهب إىل عدم صحتها؛ فعىل سبيل املثال
ملا سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل عن [حديث بيع الدار] ،أجاب« :بأن شواهد
الرشيعة تدل عىل أنه ليس بصحيح؛ ألن اإلنسان إذا باع بيته فإنه يترصف يف ثمنه
ٍ
إعانة عىل طلب
بام شاء؛ ألنه ملكه سواء اشرتى به بدله أو حج به ،أو بذله يف
العلم أو غري ذلك مما أباح اهلل له»( ،((4ومن جهة أخرى فإنه من املقرر عند أهل
العلم أن األمر والنهي إن تعلقا بتحصيل مصلحة دنيوية ال تعلق هلام بعبادة فهذا
( ((4يف خطاب الدعوة الذي ُوجه للباحث من قبل املرشفني عىل ندوة الربكة الثامنة والثالثني ( )38تساءل املنظمون  -حفظهم اهلل «: -ما هو املدلول
الفقهي للنهي الوارد يف األحاديث [أحاديث بيع الدار والعقار]؟ هل هو حتريم مطلق أم للكراهة».
( ((4كان ذلك جوا ًبا للشيخ عىل سؤال ُوجه له يف برنامج «فتاوى نور عىل الدرب» ،الرشيط رقم [ ،]199وكان السؤال كاآليت« :هذا املستمع عودة
مرعي يعمل باالتصاالت السعودية يقول يف سؤاله :قرأت يف كتاب خمتار األحاديث النبوية تأليف السيد أمحد اهلاشمي رمحه اهلل حديث رواه ابن ماجه:
دارا ،ومل جيعل ثمنها يف مثلها مل يبارك له فيها أو مل يبارك له فيه» ،السؤال ما صحة هذا احلديث؟»[ ،املصدر :موقع الشيخ حممد بن صالح العثيمني
«من باع ً
رمحه اهلل.]http://binothaimeen.net/content/9335 :
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األمر إرشادي ال تكليف فيه ،فال يرتتب عليه ثواب و ال عقاب .قال أبو زرعة
العراقي(((4بعد ذكر حديث َ
«ل ت َُْتكُوا الن ََّار ِف ُب ُيوتِك ُْم ِح َني َتنَا ُم َ
ون» ،فيه َف َو ِائدُ :
لر َش ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اد َف ُه َو ك ْ
َالَ ْم ِر ِف
«(ال َّثان َي ُة) َه َذا الن َّْه ُي َل ْي َس للت َّْح ِري ِم َب ْل َو َل ل ْلك ََر َاهة َوإِن ََّم ُه َو ل ْ ِ ْ
َان لِلنَّدْ ِ
﴿و َأ ْش ِهدُ وا إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم﴾(َ ،((4وا ْل َف ْر ُق َب ْينَ ُه َو َب َْي َما ك َ
ب ِف ا ْل ِف ْع ِل
َق ْوله َت َع َال َ
ِ
ِ
الت ِك َأ َّن َذلِ َك َلِ ْص َل َح ٍة ِدينِ َّي ٍة َو ْ ِ
ال ْر َشا َد َي ْر ِج ُع َلِ ْص َل َح ٍة ُد ْن َي ِو َّي ٍة،”...
َول ْلك ََر َاهة ِف َّ ْ
دارا أن جيعله يف مثله قول بعيد مل يقل
قارا أو ً
وألن القول بأنه جيب عىل من باع َع ً
به أحد من أهل العلم ال يف القديم أو احلديث.
أما ما يمكن الوقوف عليه من مسائل وأحكام أخرى يمكن استنباطها من
األحاديث فهي:

( ((4العراقي( .د .ت) .طرح التثريب يف رشح التقريب .د .ط ،ص.1905 .
( ((4سورة البقرة.282 :
( ((4الشمراين2016( .م) .بيع العقار وتأجريه يف الفقه اإلسالمي ،ص.109-100 .
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1 .1يظهر  -والعلم عند اهلل  -أن املقصود بالدَّ ار أو ال َّعقار يف األحاديث ما
كان للحاجة األصلية التي ال يمكن االستغناء عنها بالنسبة لإلنسان أو
ثم؛ ال يمكن بحال محل األحاديث عىل عدم االستحباب
من يعول ،ومن َّ
املطلق لبيع ال َعقار والدَّ ار ،وإال لتعطلت الكثري من املنافع للفرد واملجتمع،
خاصة من يتخذ من هذا املجال حرفة يتجر فيها ،ويسرتبح منها .عالوة
عىل ما سبق ذكره من أقوال ألهل العلم واملفتني التي تؤكد هذا املعنى فقد
نقل صاحب أطروحة «بيع العقار وتأجريه» ً
نقول مستفيضة عن العلامء
يبني فيها إطالق حكم اجلواز ببيع العقار مع بعض االستثناءات ،ومل يذكر
منها ما ورد يف أحاديث الباب(((4؛ ومن ذلك عىل سبيل املثال« ،كل ما أبيح
نفعه واقتناؤه مطل ًقا :فبيعه جائز ،كال َع َقارات واملتاع» ،وقوهلم« :واتفقوا
أن بيع املرء َعقاره من الدُّ ور ،واحلوائط ،واحلوانيت ،ما مل يكن ال َعقار
بمكة :فهو جائز ..واتفقوا عىل أن بيع َعقاره من املزارع ،واحلوائط غري
املشاعة جائز ،ما مل يكن أرض عنوة غري أرض مقسومة» ،وقوهلم »:جيوز
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بيع األعيان املنتفع هبا من املأكول واملرشوب وامللبوس واألرض والعقار،
التفاق أهل األمصار يف مجيع األعصار عىل بيعها من غري إنكار.»...
2 .2ومع تقرير ما سبق يبقى السؤال :ملاذا هذا التخصيص للدار والعقار؟
ويبدو -والعلم عند اهلل -أن اجلواب تأكيد ألمهية السكن والعقار بالنسبة
الستقرار الفرد ،واألرسة واملجتمع .كام تشهد بذلك التجربة التارخيية
يف القديم واحلديث بسبب املكانة التي حيتلها ال َع َقار لدى مجيع األمم.
وكداللة عىل ذلك نجد يف زمننا املعارص أن أكرب ما يرهق كاهل األفراد
واألرس -خاصة يف املجتمعات الغربية -من الديون هو األعباء املرتتبة عىل
رشاء املنازل لتملكها ،وذلك ألهنا مرتفعة الثمن ،وألن مدد التمويالت
يف هذا طويلة األجل ،والقوانني ال تسمح للمصارف بالدخول رشاكة
يف مثل هذه العقود ،وال يسمح يف ذلك إال بالعقد القائم عىل الربا الذي
يتحول إىل كابوس بعد أن َي ْع ُلو الدَّ ْين قيمة املنزل ( )negative equityمما
يؤدي إىل مصادرة املنازل ( )home repossession or foreclosureوطرد
أصحاهبا منها ألن القانون يسمح بذلك .وهناك مسألة جزئية أخرى :هل
ثمة يف تاريخ الوقائع االقتصادية يف زمن الترشيع -ما يشري إىل أن األمر
حتول إىل ظاهرة -كالتسعري [الذي مل يتدخل يف حتديد مستواه يف السوق
الرسول عليه الصالة والسالم]  -مما تطلب تدخل ويل األمر هبذا التوجيه
حتى ال تطفو ظاهرة الت ََّشد ( )homelessnessكام هو احلال يف الكثري من
ٍ
املجتمعات املعارصة ،أو حتى ال يترصف األولياء «ب َتع ٍ
إجحاف»
سف أو
َ
يف حق من يعولون .وهي مسألة جديرة بالتأمل ومزيد بحث ،والعلم عند
اهلل.
3 .3الناظر يف روايات األحاديث املتعددة يلحظ ذكر الدَّ ار تارة ،وال َعقار تارة
أخرى ،واألرض كذلك ،فام املراد بالدار والعقار واألرض؟ هل هذه
األلفاظ بمعنى واحد بحيث تتداخل معانيها أو لكل منها معنى يدل عليه؟
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من أجل الوقوف عىل ذلك نسلط الضوء عىل معنى ال َعقار حتى يتَّضح
الفرق -إن وجد -بينه وبني غريه.

تعريف َ
العقار:

قار،
قار :ا َْلن ِْز ُل َّ
دار َو َل َع ٌ
والض ْيع ُة؛ ُي َق ُالَ :ما َل ُه ٌ
لغة :قال ابن منظور«:وال َع ْق ُر وال َع ُ
النخل ...و ِف ْ ِ ِ
َ
قار،
ص َب ْع ُض ُه ْم بال َعقار
الديثَ :من َب َ
َ
َو َخ َّ
قارا؛ ال َع ُ
اع َد ًارا َأو َع ً
َ
ُ
الرجل ا ْلكَثِ ُري ال َعقار،
الض ْيعة َوالن َّْخ ُل واألَرض َون َْح ُو َذلِ َك .وا ُمل ْع ِق ُر:
بِا ْل َفت ِْحَّ ،
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ص ِة:
ض اللَُّ َعن َْها ،عنْدَ ُخ ُروج َها إىل ا ْل َب ْ َ
َو َقدْ َأ ْع َقرَ .قا َل ْت ُأم َس َل َم َة ل َعائ َش َةَ ،ر َ
ِ
ِ
ِ
ت ِك فِ ِيه َف َل
وس َ َ
َس َّك َن اللَُّ ُع َق ْياك َف َل ت ُْصحرهيا َأي َأس َكنَك اللَُّ َب ْيتَك وع َق َارك َ
ُبزيه( ...»((4وقال الفيوميُ َ« :ع ْقر الدَّ ِار َأص ُلها ِف ُل َغ ِة ِْ
تِْ
ال َج ِ
از َوت َُض ُّم ا ْل َع ُْي
ْ َ
ُ
َو ُت ْفت َُح ِعنْدَ ُه ْم َو ِم ْن ُهنَا َق َال ا ْب ُن َف ِ
ار ٍ
ش ٍء َو ُع ْق ُر َها ُم ْع َظ ُم َها
س َوا ْل ُع ْق ُر َأ ْص ُل ك ُّل َ ْ
ِف ُل َغ ِة َغ ِي ِهم وت َُضم َل َغي .وا ْلع َقار ك ُُّل ِم ْل ٍك َثابِ ٍ
ت َل ُه َأ ْص ٌل َكالدَّ ِار َوالن َّْخ ِل
ُْ َ َ ُ
ْ ْ َ ُّ
ِ
ات»((4(.ويطلق ال َعقار يف السنة
ال ْم ُع َع َق َار ٌ
َق َالَ :ب ْع ُض ُه ْم َو ُر َّب َم ُأ ْطل َق َع َل ا َْلتَا ِع َو ْ َ

و ُيراد به النخل كام يف حديث أنس بن مالك ريض اهلل عنه قال« :ملا قدم املهاجرون
املدينة من مكة ،وليس بأيدهيم يعني شي ًئا وكان األنصار أهل األرض وال َعقار
(وك َ
َان َْالن َْص ُار
فقاسمهم األنصار ،((4(»...قال اإلمام النووي رمحه اهللَ « :ق ْو ُل ُه َ
ار) َأ َرا َد بِا ْل َع َق ِ
ض َوا ْل َع َق ِ
َأ ْه َل ْالَ ْر ِ
اج :ا ْل َع َق ُار كل ماله َأ ْص ٌل
ار ُهنَا الن َّْخ َل َق َال َّ
الز َّج ُ
ِ
أيضا بمعنى الدَّ ار
اص ًة ُي َق ُال َل ُه ا ْل َع َق ُار ((5(.ويرد يف السنة ً
َق َالَ :وق َيل إِ َّن الن َّْخ َل َخ َّ
عقارا
كام صح عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :اشرتى رجل من رجل ً
له ،فوجد الرجل الذي اشرتى ال َعقار يف َعقاره جرة فيها ذهب ،((5(»....قال ابن
حجر رمحه اهلل« :واملراد به هنا الدار»(.((5
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( ((4ابن منظور1414( .هـ) .لسان العرب .مرجع سابق ،ج ،5ص.597 .
( ((4الفيومي(.د.ت) .املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري .د .ط ،ج  ،3ص421 .
( ((4متفق عليه.
( ((5النووي1392( .هـ) .املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج .طبعة  ،2ج ،12ص.99 .
( ((5متفق عليه.
(ً ((5
نقل عن العمرية2011( .م) .مرجع سابق ،ص.36 .
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اصطالحا :انتهج الفقهاء يف تعريف العقار منهجني؛ يتفقان يف جزء وخيتلفان يف
آخر .فقد اتفق عامة الفقهاء من أصحاب املذاهب عىل دخول األرض يف مسمى
العقار وحصل االختالف فيام عدا ذلك من دور وغراس وغريها هل تدخل يف
ذلك أم ال؟ فانقسموا إزاء ذلك إىل فريقني(:((5
¦ ¦الفريق األول :أن ال َعقار ال يشمل سوى األرض فقط وأن الغراس والبناء
ال يدخالن فيه ،بل يدخالن يف ذلك تب ًعا لألرض فإذا انفصال عنها فليس
بعقار؛ فلو بيعت األرض املبنية أو املشجرة أو املزروعة طبقت أحكام
ال َعقار عىل ما يتبع األرض من البناء ونحوه .أما لو بيع البناء وحده أو
الشجر وحده من غري األرض فال يطبق عليهام حكم ال َعقار .وهو مذهب
احلنفية واحلنابلة.

¦ ¦الفريق الثاين :أن ال َعقار يطلق عىل البناء والشجر ،كام يطلق عىل األرايض،
وهو مذهب املالكية ،والشافعية؛ ألهنم جيعلون ال َعقار ما ال يمكن نقله
وحتويله مع بقاء هيئته وصورته ،وهذا يشمل البناء واألشجار إِ ْذ بنقلهام
تتغري حالتهام وهيئتهام.

ولعل القول الثاين أقرب إىل املراد وذلك لثالثة أمور(:((5

أ -ألنه موافق ملا جاء يف السنة النبوية من التوسيع يف معنى ال َعقار ليشمل
األرض والنخل والغراس والدور عمو ًما كام مر معنا فيام مىض.

ب -ألنه املوافق للمعنى اللغوي الذي يوسع يف معنى ال َعقار كذلك ،قال
احلافظ ابن حجر -رمحه اهلل« :معنى العقار ،هل هو الضيعة أو الدار أو
األرض؟ واملعروف يف اللغة أنه مقول باالشرتاك عىل اجلميع».
أيضا؛ كالقانون املدين الليبي ،كام
ت -وألنه موافق لتعريف القوانني املدنية ً

( ((5العمرية2011( .م) .مرجع سابق ،ص.39-37 .
( ((5العمرية2011( .م) .مرجع سابق ،ص.39 .
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جاء يف املادة « :82كل يشء مستقر بحيزه ثابت فيه ال يمكن نقله من دون
(((5
تلف فهو َعقار ،وكل ماعدا ذلك من يشء فهو منقول».

ولعل هذا هو املراد يف األحاديث التي نحن بصددها؛ فتكون لفظة ال َعقار شاملة
لغريها باملعنى الواسع ،خاصة وقد تنوعت األلفاظ يف جمموع الروايات السابقة.
قال الطحاويِ :
ــز َو َج َّل َيقــ ُ
«مَّا َقدْ ك َ
ُول:
َان ا ْب ُن ُع َي ْينَ َة ا ْنت ََز َع فِ ِيه َأ َّن ُه َو َجدَ اهللَ َع َّ
ِ
ِ
اتا﴾(َ ،((5ي ْعنِي َْال ْر َضَ ،فك َ
اع َد ًارا َأ ْو َع َق ًارا،
﴿و َب َار َك ف َ
َ
َان َم ْن َب َ
يها َو َقدَّ َر ف َيها َأ ْق َو َ َ
ِ ِ
اس َت ْبدَ َل ُه بِ ِهَ ،ي ْعنِي ِم ْن َما ِس َوا ُه
َف َقدْ َب َ
اع َما َب َار َك اهللُ َع َّز َو َج َّل فيهَ ،ف َعا َق َب ُه بِ َأ ْن َج َع َل َما ْ
ِمن ْالد ِر وا ْل ِعمر ِ
ات َغ ْ َي ُم َب َار ٍك َل ُه فِ ِيهَ ،واهللَ َع َّز َو َج َّل ن َْس َأ ُل ُه الت َّْوفِ َيق( .((5ولعل
َ ُ َ َ َ

املعنى ُيرصف ليشء أعم وهو األصول الثابتة يف مقابل األصول املنقولة كام يف
السالف الذكر -والعلم عند اهلل.-
قول املال عيل القاري َّ
ُ «4 .4ع ْقدَ َة أو َع ْقد ُة ٍ
مال( »((5أم « ُع ْق ُر أو َع ْق ُر َد ٍار( ،»((5أهيام ثبت ذكره يف
األحاديث؟ وما املقصود هبام؟ وردت اللفظتان يف األحاديث ،واملراد هبام
ما ملكه اإلنسان من َض ْي َع ٍة َأو َع َق ٍ
ار َأو متاعٍَ ،أو مال( ،((6وهي هبذا تكون
مراد ًفا للدَّ ار وال َعقار واألرض من قبيل التنويع يف التعبري عن نفس األمر
والعلم عند اهلل.-«5 .5قم ٌن أن ال يبارك له فيه» :هل هو من باب الدعاء أو من باب اإلخبار؟
الظاهر أنه من باب اإلخبار وليس الدعاء ،ألن النبي -صىل اهلل عليه وسلم
 وهو الذي ال ينطق عن اهلوى يعلم ما قد يعرض للناس من أحوالتستدعي منهم الترصف يف ما يف حوزهتم من دور و َع َقارات بالبيع وغريه
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( ((5وزارة العدل الليبية( .د .ت) .القانون املدين الليبي :الفصل الثالث تقسيم األشياء واألموال .ص.19 .
( ((5سورة فصلت.10 :
( ((5الطحاوي1415( .هـ) .رشح مشكل اآلثار .حتقيق شعيب األرناووط ،طبعة  ،1ج ،11ص.101 .
ِ
صاح ُب ُه ِم ْلكًا ،الفريوز آبادي1426( .هـ2005/م) .القاموس املحيط .طبعة  ،8ص.300 .
قار الذي ا ْع َت َقدَ ُه
( ((5ال ُع ْقدةَّ :
الض ْي َع ُة ،وال َع ُ
ٍ
ال ِد ِ
( ((5جاء يف لسان العرب« :و ُع ْق ُر ِّ
الض ِّمَ :-أص ُلهاَ ،و ِق َيل :وسطها ،وهو َم ّلة للقومَ .و ِف َْ
يثَ :ما غ ُِز َي قو ٌم
كل َْشءَ :أصله .و ُع ْق ُر الدَّ ِار -بِا ْل َفت ِْح َو َّ
ُقر د ِار ِهم َّإل َذ ُّلواَ ...ق َال األَصمعيُ :ع ْقر الدَّ ِار َأص ُلها ِف ُلغ َِة ِْ
ال َج ِ
ازَ ،فأما َأهل ن َْج ٍد َف َي ُقو ُل َ
والض َياع
ون َع ْقرَ ،و ِمنْ ُه ِق َيل :ال َع َق ُار َو ُه َو ا َْلن ِْز ُل واألَرض ِّ
ُ
ِف ع ِ َ ْ
« ،ابن منظور1414( .هـ) ،مرجع سابق ،ج  ،5ص.596 .
( ((6إبراهيم مصطفى وآخرون( .د .ت).كتاب املعجم الوسيط .د .ط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة .ج  ،2ص.614 .
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من أنواع الترصف لقضاء حوائجهم من وقت آلخر ،والتعبري بلفظ
(قم ٌن) ،يؤكد أن املقصود اإلخبار ال الدعاء( ،((6واشرتاط الربكة يف جعل
ثمنه يف مثله ينضوي عىل أن ما كان أفضل فهو داخل من باب أوىل.
اع ِمنْك ُْم َد ًارا َأ ْو َع َق ًاراَ ،ف َم
6 .6جاء يف بعض الروايات لفظ «منكم»؛ “ َم ْن َب َ
ِ ِ
ي َع َل ُه ِف ِم ْث ِل ِه” ،فهل يعني ذلك أن اخلطاب موجه
ُي َب َار ُك َل ُه فيه إِال َأ ْن َ ْ
للصحب الكرام؟ أم أنه شامل لعموم األمة -بل الناس قاطبة-؟ الذي
يظهر أنه موجه لعموم األمة؛ بل مجيع الناس؛ ألن لفظة “منكم” وردت يف
بعض الروايات وليس يف مجيعها ،ومل يذكر أحد من أهل العلم -فيام أمكن
للباحث االطالع عليه -توجيه ذلك عىل أنه خطاب خاص بالصحب
الكرام -ريض اهلل عنهم .وما ورد يف األحاديث هو للتوجيه واإلرشاد
وهلذا فقد عمل الصحابة بذلك رجاء نيل بركة حديث النبي -صىل اهلل
عليه وسلم -كام نُقل عن عمرو بن ُحريث قولهَ « :ف َصدَّ ْق ُت َأ ِخي [يعني
سعيد بن ُحريث] بِ َق ْولِ ِهَ ،وا ْلتَمس ُت ا ْلب َك َة بِ َق ْو ِل رس ِ
ول اهلل َصلَّ اهلل َع َل ْي ِه
َ ُ
ََ
َ ْ
ِ
ِ
َو َس َّل َمَ ،وا ْب َت ْع ُت َب ْع َض َد ِارنَا َه ِذ ِه م ْن َذل َكَ ،فأ ْع َق َبنَا اهلل ِ َبا َما ُه َو َخ ْ ٌي».

المبحث الثالث:التوجيهات اإلرشادية التي يمكن استخالصها من األحاديث
من أجل الوقوف عىل بعض التوجيهات التي تضمنتها األحاديث يمكن النظر
يف ذلك عىل ثالثة مستويات وهي؛ اجلزئي ( :)microأي التحليل عىل مستوى
الوحدة كالفرد واملنشأة ،والبيني ( :)mesoوهو أسلوب حتليل وسط بني الكيل
واجلزئي ،ويكون حمور اهتاممه أحد قطاعات األنشطة االقتصادية كالزراعة أو
الصناعة ،أو البعد املؤسيس للعقود وااللتزامات وأثرها ،أو بشكل أعم املجاالت
التي ال يغطيها أ ًيا من التحليلني الكيل واجلزئي ،والكيل ( :)macroوهو يعالج
املتغريات املتعلقة بعموم النشاط االقتصادي كالدخل الوطني واالنتاج اإلمجايل؛
( ((6آل حممود2017( .م) .مرجع سابق ،ص.167-166 .
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وهي مستويات التحليل االقتصادي كام هو معلوم لدى أهل التخصص .اتبع
الباحث هذا التقسيم من أجل الوقوف عىل نقاط حمددة يف كل مستوى ،وال يعني
ذلك أنه ال توجد تداخالت ،بل تشابكات وعالقات معقدة عىل أرض الواقع بني
هذه املستويات؛ فالتفريق لغرض منهجي لإلسهام يف زيادة الرتكيز بشكل أكرب يف
استخراج ما يمكن من توجيهات من هذه األحاديث املباركة.

المطلب األول:التوجيهات الخاصة بالمستوى الجزئي
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1 .1اإلرشاد إلى حسن التصرف والتدبير في القرار االستثماري .ومما يمكن
االستئناس به يف هذا املقام مفاضلة العلامء بني األصول الثابتة واملنقولة والتي
حتمل يف طياهتا لفتة بعيدة النظر يف أمهية أخذ املرء احليطة واحلذر الشديدين
يف القرار االستثامري املتعلق بالفرص التي قد تعرض له يف ظل ظرف أو
ظروف معينة والتي يكون ظاهرها حتقيق عوائد «جمزية» إال أن عاقبتها
ومآهلا خماطر «مذهبة» للامل وم ٍ
تلفة له .ومن هذا الباب يعترب ال َعقار من آمن
ُ
ُ
األصول من حيث املخاطر ،إال أنه قليل العائد يف الغالب .إن هذه الطبيعة
«املحافظة» وذاك العائد «املتواضع» يف نظر البعض قد يدفع من تلهف نفسه
إىل حتقيق عوائد «جمزية»؛ أي الثراء يف ظرف زمني قصري إىل التفريط فيه
والعدول إىل غريه ،وهذا أمر حمفوف باملخاطر ألنه قد يذهب املال بالكلية،
وقد حصل يشء من ذلك للكثريين عىل مر التاريخ -خاصة الذي دخلوا يف
«مقامرات» أسواق األسهم واملال؛ وما كارثة سوق األسهم السعودية عام
2006م عنا ببعيد .فام يزال البعض يتجرع من ويالهتا ويتحرس عىل ما فقده
من ُدور و َعقار إىل يومنا هذا ،كام أن البعض ال يزال حتت وطأة املطالبة بام
عليه من مستحقات .أما اآلثار النفسية والصحية واالجتامعية ،فتلك تكاليف
غري مبارشة أخرى ،تُضاف إىل ما ُفقد من ُأصول -وهي ال تقدر بثمن بطبيعة
احلال .-هذه األحداث جتعلنا ندرك أمهية االسرتشاد هبذا اهلدي النبوي

العدد ( )8ـ دولة قطر ـ أبريل  2018م

ِ
راس ،أو
الرشيف ،وأن االستثامر بطريقة «حذرة» أو «حمافظة» ملن ليس له م ٌ
ٍ
بعض مما يفيد بشكل
يرب بعضها خماطر
ليس لديه أصول وممتلكات متنوعة َ ْ
كبري يف كبح مجاح العجلة والترسع غري حمسوب العاقبة واملآل.

2 .2أهمية االستفادة من التجارب والسنن في تقليب المال من قبل الفرد .حب
التملك جبلة فطرية يف اإلنسان ،ومن ذلك ارتباطه باألرض والعقار ،وحبه
الشديد لتكثري املال ومجعه ﴿و ُ ِ
ت ُّب َ
تعاىل﴿:وإِ َّن ُه
جا﴾( ،((6وقال
ون ا َْل َال ُح ًّبا َ ًّ
َ
َ
ِ
ب ْ
ٱلَ ْ ِي َل َش ِديدٌ ﴾(((6؛ وقد كان لل َعقار -وما يزال -مكانته اخلاصة لدى
ل ِّ
ُ
املجتمعات؛ غنيها وفقريها ،مسلمها وكافرها .إال أنه قد حيصل التعارض بني
األمرين؛ حب التملك من جهة ،واحلرص عىل تكثري املال بأي وجه من جهة
أخرى ،فيعمد البعض إىل بيع األصول األساسية ومن ذلك الدَّ ار وال َعقار مما
قد يتسبب يف ذهاهبا بالكلية ،ونيس الكثري من أولئك املتعجلني االستفادة
من السنن والتجارب يف هذا املضامر ،ألهنا تساعد يف إدراك عواقب األمور
مستقر
ومآالهتا؛ يقول ابن عبد اهلادي املقديس يف هذا الصدد« :وهذا األمر
ٌ
عرف احلديث ومن مل
عند الناس ،مشاهدٌ هلم بالعقل ،تنطق به ألسنتهم ،من َي ُ
أيضا ورأيت صحته ...وكثري من اجلهال
يعرفهُ ،م َ َّر ٌب عندهم ،وقد جربته أنا ً
يبيع ال َعقار ليتجر بثمنه .وقد رأيت ذلك من أرسعه َذها ًبا وانمحا ًقا ،وال يقيم
يف أيدهيم غال ًبا ،((6(»...ويقول اللحيدان« :فالتجارة والعقار والبيع والرشاء
له سنن ماضية استقرأها الناس عرب التاريخ وجتارب األمم ،وأول ما يسعى
املرء إىل امتالكه بيتًا يؤويه إذ إن استقرار املرء يف داره من أسباب السعادة ومن
نعيم الدُّ نْياُ ،روي أن داود عليه السالم َق َال البنه ُس َل ْي َمن :يا بني ،أتدري ما
َج ْهدُ البالء؟ َق َال :الَ ،ق َال :رشاء اخلبز من السوقَ ،واالنتقال من منزل إِ َل
منزل( .((6وبركة ال َعقار تظهر عىل املرء يف حياته وينتفع هبا أهله من بعد وفاته،
( ((6سورة الفجر.20 :
( ((6سورة العاديات.8 :
( ((6ابن عبد اهلادي املقديس2007،م ،مرجع سابق ،ص.18-17.
( ((6البغدادي1422( .هـ2002/م) .تاريخ بغداد .طبعة  ،1ج ،7ص.329 .
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ويف قصة الزبري بن العوام -ريض اهلل عنه ،-يف صحيح البخاري ،ما يشهد
ورا يف
لذلك حيث تويف ريض اهلل عنه وعليه َد ْين وكان قد ترك بعد وفاته ُد ً
املدينة ومكة والبرصة والكوفة ومرص فبيعت من بعده؛ لسداد َد ْينه ،فأوفت
َد ْينَه ،ثم كان نصيب الواحدة من زوجاته ،و ُك َّن أرب ًعا ،ألف ألف ومائتي
ألف؛ أي كان الثمن من تركته أربعة ماليني وثامنامئة ألف ،وعقب عىل ذلك
ابن حجر يف الفتح بقوله« :ويف ذلك بركة العقار واألرض ملا فيه من النفع
قديم:
العاجل واآلجل بغري كثري تعب وال دخول يف مكروه ،»...وقد قيل ً
«ال َعقار هو االبن البار» ،ألن لل َع َقار فوائد مجة تتعدى اجلانب الرتيف كام قال
والضياع فهي غري كافية ملالكها
ابن خلدون -رمحه اهلل« :-وأ ّما فوائد العقار ّ
التف وأسبابه وإنّام هي يف الغالب
يف حاجات معاشه إذ هي ال تفي بعوائد ّ
لسدّ اخل ّلة ورضورة املعاش .وا ّلذي سمعناه من مشيخة البلدان ّ
أن القصد
والضياع إنّام هو اخلشية عىل من يرتك خلفه من ّ
الذ ّر ّية
باقتناء امللك من العقار ّ
الضعفاء ،ليكون مرباهم به ورزقه فيه ونشؤهم بفائدته ما داموا عاجزين
ّ
عن االكتساب فإذا اقتدروا عىل حتصيل املكاسب سعوا فيها بأنفسهم ور ّبام
املعايش
ّكسب لضعف يف بدنه أو آفة يف عقله
يكون من الولد من يعجز عن الت ّ
ّ
فيكون ذلك العقار قوا ًما حلاله»(.((6

( ((6ابن خلدون1408( .هـ1988/م) .ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب .طبعة  ،2ص-460 .
.459
( ((6السيوطي ،والدهلوي( .د .ت) .رشح سنن ابن ماجه .ص.179 .
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3 .3الداللة على عدم استحباب بيع األصول الثابتة لتلبية حاجات استهالكية.
ففي رشح سنن ابن ماجه للسيوطي والدهلوي »:يعني أن بيع األرض
والدور ورصف ثمنها يف املنقوالت غري مستحب ألهنا كثرية املنافع قليلة
اآلفة ال يرسقها سارق وال يلحقها غارة ،ذكره الطيبي»( ،((6وملا َس َلف ذكره
من أمور يف النقاط السابقة؛ وهذا كله حممول عىل التوجيه واإلرشاد ،ال
الوجوب واإللزام.
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المطلب الثاني :التوجيهات الخاصة بالمستوى البيني

ََ
ً
عموما واإلسكان على وجه الخصوص
العقار
1 .1ضرورة االعتناء بقطاع

السكن حاجة أساسية الستقرار حياة الفرد واملجتمع .ومن ثم وجب االعتناء

بقطاع العقار بوجه عام ،واإلسكان بشكل أخص ،وذلك باختاذ اإلجراءات
والتدابري التي من شأهنا أن جتعل متلك السكن -أو احلصول عىل مأوى الئق-

من األمور امليسورة ،ألن عدم توافر ذلك له عواقب وخيمة ليست اقتصادية
فحسب ،بل اجتامعية ونفسية مما يؤثر سل ًبا عىل استقرار املجتمع؛ وقد بينت

األبحاث يف هذا املجال أن الوقاية خري من العالج .وهلذا خص بعض علامئنا
هذا األمر بالذكر تأكيدً ا عىل أمهيته ،يقول اإلمام اجلويني -رمحه اهلل -يف كتابه

الغياثي« :فأما املساكن ،فإين أرى مسكن الرجل من أظهر ما متس إليه حاجته
ِ
[والك ُّن( ]((6الذي يؤويه وعيلتَه وذريتَه ،مما ال غناء به عنه»( ،((6وهلذا إذا ُسلب
بعض أفراد املجتمع هذا األمر وحتول إىل ظاهرة -كام هو مشاهد يف العديد من
أثارا وأبعا ًدا وخيمة .ومما هو جدير باملالحظة يف هذا الشأن أن
البالد ،فإن لذلك ً
الدراسات االقتصادية مل تلتفت هلذا األمر بشكل مركز إال يف السنوات األخرية
حينام طفت ظاهرة الت ََّشد ( )homelessnessيف العديد من املجتمعات ،وكان

مما توصلت إليه بعض األبحاث يف هذا الصدد؛ أن معاجلة املشكلة من جذورها
باإلجراءات الوقائية ،وليس العالجية للظاهرة بعد تفاقمها سيكون ً
حل ناج ًعا
بكل املقاييس .ومن أمثلة الدراسات واألبحاث يف هذا الباب:

( ((6السرت ،وكل ما َي ُر ُّد احلر والربد.
( ((6اجلويني1401( .ه)ـ الغياثي :غياث األمم يف التياث ال ُّظ َلم .ص .486 .ومما يبني أمهية توفري السكن -الذي ال غنى لإلنسان عنه -يف الرشيعة
اإلسالمية مناقشة العلامء مسألة بيع دار املفلس ،هل تباع أم ال؟ وإذا بيعت هل ُيكرتى له ً
بديل عنها؟ أم ُينظر يف أصلها :أهي نفيسة أم غري نفيسة؟َ « :قال
مالِ ٌك و َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع َد ُار ا ُْل َف ِّل ِ
َّ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
ْ
َّ
ْتى َل ُه َبدَ لَاَ ،واخت ََار َهذا ا ْب ُن النْذر ،ألن النَّب َّي َصل اللَُّ َعل ْيه َو َسل َم
ش ْي ٌحُ :ت َب ُ
َ
س َو ُيك َ َ
الشافع ُّي [يف دار ُّ
َ
السكنى]  -ف األْ َص ِّح َعنْ ُه َ -و ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
ُ
َّ
َ
ٌ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
اع َد ُار ُه
يب ف ث َمر ا ْبتَاع ََها« :خذوا َما َو َجدْ ت ُْمَ ،ول ْي َس لك ُْم إال ذلك»َ .وقال أ ْحَدُ َوإ ْس َحاقَ ،و ُه َو ق ْول عنْدَ الَنَف َّية َوالشافع َّية .ال ُت َب ُ
َقال لغ َُر َماء ا َّلذي أص َ
اقي إِ َل ا ْلغُرم ِ
ف ا ْلب ِ
ض َثمنِها مس َكن يبِ ُ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء» ،جمموعة من املؤلفني.
ا َّلتي الَ غنًى َل ُه َع ْن ُس ْكن َ
ص ُ َ
يس ًة بِي َع ْت َو ْاش ُ ِت َي َل ُه بِ َب ْع ِ َ َ َ ْ ٌ َ
َ َ
َاهاَ .فإِ ْن كَانَت الدَّ ُار نَف َ
يت فيهَ ،و ُي ْ َ
(1427هـ) .املوسوعة الفقهية الكويتية .طبعة  ،2ج ،6ص.319-318 .
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(،((7( )Eberle, 2001; Gaetz, 2012; Johnson, 2016; Pleace, et al. 2013; White, 2017
والتي وثقت باألرقام واإلحصائيات أن اإلجراءات الوقائية كانتهاج سياسة

توفري مساكن من قبل الدول واملجتمعات بأسعار يف املتناول بالنسبة ألفراد

املجتمع أوفر بكثري من معاجلة مضاعفات ظاهرة الت ََّشد؛ ببناء املزيد من
املستشفيات خلدمة هذه الفئة من املجتمع ،وتوفري مالجئ (مساكن مؤقتة)،
أو بناء السجون بالنسبة للذين تعرضوا للترشيد بسبب عمل إجرامي .ومما
هو جدير باألخذ يف احلسبان أن ترك أمر القطاع ملؤسسات التمويل عرب صيغ
التمويل القائمة عىل املداينات -الربا عىل وجه اخلصوص -ستكون له عواقب
غري محيدة ،ومن ثم وجب التنويع يف الصيغ بالسامح لألدوات القائمة عىل
املشاركة للعب دور أكرب يف هذا ،كام ال يمكن االعتامد بحال عىل القطاع اخلاص
عرب آلية السوق -حلل اإلشكال يف هذا بل ال بد من تضافر جهود القطاع العاموالقطاع اخلريي يف ذلك ،عالوة عىل ما يقدمه القطاع اخلاص بطبيعة احلال(.((7
ومما قد يعضد هذا التوجه ويؤكد عليه ما نجد يف زمننا املعارص من أن أكرب ما
يرهق كاهل األفراد واألرس  -خاصة يف املجتمعات الغربية -من الديون هو
األعباء املرتتبة عىل رشاء املنازل لتملكها وذلك ألهنا مرتفعة الثمن( ،((7وألن
مدد التمويالت يف هذا طويلة األجل -كام مر معنا ساب ًقا.
2 .2اتخاذ سياسات وإجراءات «استثنائية» ومؤقتة لتنظيم قطاع العقار

مباحا؟(- ((7كالتشديد
ومما يمكن أن ُيثار ها هنا :هل يمكن لويل األمر أن يقيد ً

استفادت االستفادة القصوى من خصيصة خلق النقود واالئتامن (.)159-money creation)، (Jackson and Dyson, 2014: 158
( ((7وهي مسألة أصولية دقيقة ال يمكن إطالق القول فيها من غري ضبط وال حتديد ،كام سيتضح بعض ذلك يف التناول الرسيع واملخترص للمسألة
يف هذه الفقرة.
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( ((7اجلدير بالذكر ان هذه الدراسات تغطي عددا معتربا من الدول؛ أمريكا ،وكندا ،ودول االحتاد األورويب ،وأسرتاليا مما يعزز أمهية اختاذ سياسات
سكانية تعالج األمر قبل وقوعه ،وحتوله إىل ظاهرة.
( ((7شريازي وآخرون2015( .م) .حتديات متويل اإلسكان لدى الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية من خالل صيغ التمويل اإلسالمية.
ص.5 .
( ((7وقد وجدت بعض الدراسات أن من أهم ما يغذي هذا االرتفاع هو التمويل القائم عىل الفائدة واملولد ( )createdمن قبل املصارف التجارية التي
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يف مسألة بيع ال َعقار يف بعض األحوال والظروف( - ((7ملصلحة راجحة كاحلد
من املضاربات (املجازفات) والتالعب يف قطاع معني -قطاع اإلسكان يف مثل
حالتنا ،-أو سوق كسوق املال ()capital market؛ يبدو أن ذلك وار ٌد -متى
ما كان ذلك منضب ًطا بالضوابط الرشعية يف هذا الباب( .((7كام حصل يف بعض
احلقب التارخيية للمجتمعات املسلمة عندما تدخل ويل األمر (الدولة) يف
مسألة التسعري ،مع أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -مل يتدخل يف ذلك يف زمانه،
وكام جاء يف بعض املصادر فيام يتعلق باحلسبة كام يقرر املاوردي يف األحكام
السلطانية ،عىل سبيل املثال ،حيث يقول« :وللمحتسب أن يمنع ...من يبني
يف طريق سابل ويأمرهم هبدم ما بنوه ولو كان املبنى مسجدً ا ألن مرافق الطرق
للسلوك ال لألبنية وأن يمنع الناس من وضع األمتعة وآالت األبنية يف مسالك
الشوارع واألسواق إن استرض به الناس :وعىل املحتسب أن جيتهد برأيه
يرض ألنه يف االجتهاد العريف دون الرشعي»( .((7كام أن التجربة
رض ومل ّ
فيام َّ
املعارصة لبعض الدول يف العمد إىل إجراءات استثنائية مؤقتة -كإلغاء البيع
القصري ( -)short saleيف أسواق املال يف عدد من الدول الغربية يف أعقاب
األزمة املالية األمريكية (2008-2007م) ،مع أن ذلك يعارض فلسفة
النهج الليربايل الذي تعتنقه هذه الدول والذي ُي َق ِّزم دور الدولة االقتصادي
يف حدود ضيقة جدً ا ،أو احلد من خروج رؤوس األموال كام فعلت ماليزيا
دورا
يف أزمة 1998-1997م املالية .وقد لعبت هذه السياسات واإلجراءات ً
إجياب ًيا يف حتقيق االستقرار يف أسواق املال والرصف يف تلك الدول .ومع كل ما
سبق جيب التنبيه إىل أن السياسات واإلجراءات يف هذا الباب -تقييد املباح-
( ((7هذه الظروف حددها البعض باحلاجة العامة امللحة ،أو الرضورة وبشكل مؤقت وليس دائم( ،الرشيف ،د .ت مقال:من يملك تقييد املباح أو
اإللزام به ؛ والطحان2015 ،م :ص.)6 .
( ((7من القواعد التي قررها أهل العلم يف الباب أن «ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة [العامة بطبيعة احلال]»( ،الرشيف ،د.ت ،مرجع
سابق) ،وجاء يف األشباه والنظائر للسيوطي ً
نقل عن (األمحدي2016 ،م :ص»: -)121 .الواجب عىل ويل األمر أثناء سياسته لرعيته سياسة رشعيةأن يقوم بكل ما تقتضيه املصلحة العامة ،وله أن يوازن بني املصالح واملفاسد عند تعارضها من خالل استشارة العلامء وأهل احلل والعقد ،فالقاعدة
الرشعية أن «ترصف اإلمام عىل الرعية منوط باملصلحة»» ،اهـ.
(ً ((7
نقل عن ابن الرامي البناء1999 .م .اإلعالن يف أحكام البنيان .ص.7 .
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جيب أن ختضع إىل «البحث والتحري [الدقيقني] واستشارة أهل العلم األمناء
وأهل اخلربة العدول ،((7(»...وأن تكون مبنية عىل «دراسات عميقة من أهل
العلم والفقه [واخلربة] ،وأن ال ترتتب عليها نتائج عكسية تكون عىل خالف
املقصود»( ،((7حتى ال حتصل أية خمالفات أوتضييق عىل الناس مما يفسد ويعطل
عمل آلية السوق ،أو يؤثر يف ثراء الناس -املباح-؛ ألن «تغول» الدولة وترك
اليد الطوىل هلا -كام حصل يف جتربة الدول االشرتاكية  -أفسد عىل الناس
معاشهم ،وعطل؛ بل دمر اقتصادياهتم ،كام أن االعتامد املفرط عىل آلية السوق
( )market fundamentalismسيجر وراءه كوارث وأزمات كام أبانت عن ذلك
التجربة الطويلة واملريرة لالقتصاديات القائمة عىل املذهب الليربايل ،فيجب
االعتدال والعدل يف األمر وفق حمكامت الرشع وضوابطه ،ال وفق الرغبات
واألهواء.

( ((7الرشيف ،د .ت ،مرجع سابق.
( ((7الطحان2015 ،م :ص.7 .
( ((7األصول أعم بطبيعة احلال من العقار أو األرض أو الدار ،إال أن البعض اختار لفظة العقار ً
بديل عنها بسبب وضوح هذه األخرية لدى عامة
الناس ،وإال فمباحث العقار تابعة لألصول ،وهو اللفظ الذي درج عىل استخدامه األولون .العثامن1997( .م) .بيع العقار والثامر يف الفقه اإلسالمي:
بحث مقارن .مرجع سابق ،ص 6 .و.9
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ً
مستقل للمسائل املتعلقة
3 .3أهمية التحليل البيني .أفرد بعض الفقهاء با ًبا
«باألصول (((7والثامر» ،مما يدل عىل أن هلا أحكا ًما تنفرد هبا عن غريها من
املبيعات ،أو ألن هلا مكانة خاصة تتميز هبا عن بقية املبيعات؛ االستهالكية
منها عىل وجه اخلصوص .مما قد يشري إىل أمهية التحليل البيني؛ لقطاع أو سلع
دورا يتجاوز املستوى اجلزئي
بينها قاسم مشرتك ،أو مؤسسات كربى تؤدي ً
املحدود كقطاع العوائل واألفراد ،ويف املسألة التي نحن بصددها نجد أن
األحاديث يف الباب ركزت عىل أصول ثابتة هلا أمهيتها ومكانتها االقتصادية
واالجتامعية عىل مر العصور والدهور مما يربر أمر االعتناء بمسائلها
ومستجداهتا بام يقيم أمر الناس بتحقيق االستقرار النفيس واالجتامعي هلم،
والذي سينعكس إجيا ًبا من غري شك عىل اجلانب االقتصادي والتنموي
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بطبيعة احلال.

المطلب الثالث:التوجيهات الخاصة بالمستوى الكلي

1 .1البعد التنموي ،يمكن النظر إليه من خالل أمهية املحافظة وصون األصول
املنتجة اقتصاد ًيا واجتامع ًيا وعدم املساس هبا إال ملا فيه مصلحة أعىل ،ويمكن
االستئناس يف هذا الباب ببعض أحكام الوقف املتعلقة باستبداله أو استثامره.
فالتشديد يف هذا األمر جاء من باب املصلحة واحلرص عىل عدم الترصف إال
بام يفيد ،ال بام ُيذهب األصول الوقفية أو جيعل ثمرهتا تذهب إىل غري املجال
الذي خصصت له .وكذا احلال يف األصول املنتجة العامة ينبغي التعامل معها
بحذر بام خيدم مصلحة األمة -بأجياهلا املختلفة -وليس املصلحة اآلنية جليل
من أجياهلا خاصة ما يتعلق بقطاعات املوارد الريعية -كالنفط -الذي حتوز
األمة منه عىل اليشء الكثري .وإذا أضيفت إىل هذه األحاديث نصوص أخرى
كحديث «الفسيلة( ،»((8وحديث «إياك! َ
لوب»( ،((8وحديث «النهي
واحل َ
عن قطع السدرة»( ،((8أو نصوص أعىل ثبوتًا منها وإحكا ًما كعامرة األرض،
وحفظ املال فإن البعد التنموي يف دين اإلسالم ستتضح أمهيته ومكانته بكل
جالء .ومن ثم فإن تضافر هذه النصوص مع غريها أعتقد أهنا تساهم بشكل
غري مبارش يف املجال التنموي من حيث استقرار الفرد واألرسة -بحيازة
السكن ومتلكه -مما قد ينعكس إجيا ًبا عىل إنتاجية الفرد ،كام أن توفر السكن

( ((8احلديث رواه اإلمام أمحد يف املسند ،والبخاري يف «األدب املفرد» ،وعبد بن محيد يف «مسنده» ،والبزار يف «مسنده» َع ْن َأن ِ
َس ْب ِن َمالِ ٍك َق َالَ :ق َال
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َر ُس ُ
اع َأ ْن َل َت ُقو َم َحتَّى َيغ ِْر َس َها َف ْل َيغ ِْر ْس َها» .ولفظ أمحد« :إِ ْن َقا َم ْت ع ََل
اس َت َط َ
السا َع ُة َو ِف َيد َأ َحدك ُْم َفسي َل ٌةَ ،فإِن ْ
ول اهللِ َصلَّ اهللُ َع َل ْيه َو َس َّل َم« :إِ ْن َقا َمت َّ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ٌ
َ
َأ َح ِدك ُُم ا ْل ِق َيا َم ُةَ ،و ِف َي ِد ِه فسيلة فل َيغْر ْس َها» ،وصححه األلباين يف «سلسلة األحاديث الصحيحة ،احلديث رقم  ،9املجلد  ،1ص.»38 .
( ((8رواه مسلم.
( ((8هذا احلديث أخرجه أبو داود بلفظ« :من قطع سدرة صوب اهلل رأسه يف النار» ،برقم  .5239وقال عنه األلباين رمحه اهلل «صحيح» ،وسئل أبو
وظلم بغري حق يكون له فيها،
داود عن معنى هذا احلديث فقال :هذا احلديث خمترص ،يعني :من قطع سدرة يف فالة يستظل هبا ابن السبيل والبهائم عب ًثا
ً
صوب اهلل رأسه يف النار .األلباين1419( .هـ1998/م) .صحيح سنن أيب داود .طبعة  ،1ج  ،3ص ،287-286 .وقال الشيخ املنجد« :واخلالصة :أن
تصح ،وإما أهنا حسنة ،وحتمل عىل أحد معنيني :األول :قطع السدر الذي يستظل به الناس عب ًثا
أحاديث النهي عن قطع السدر إما أحاديث ضعيفة ال
ُّ
من غري حاجة وال مصلحة .الثاين :قطع شجر السدر الذي يكون يف احلرم ،وعىل هذا ال حرج عليك يف قطع هذه الشجرة التي زرعتها ما مل تكن زرعتها
يف طريق ليستظل هبا الناس» ،وذلك استنا ًدا إىل التفسري الذي توصل إليه الشيخ األلباين واإلمام السيوطي يف األمر» ،املصدر :موقع اإلسالم سؤال
وجواب.https://islamqa.info/ar/45671 :
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من شأنه أن يزيح تبعات صحية ومالية ترهق كاهل املوارد املالية العامة كام
أبانت عن ذلك احلقائق املتعلقة بظاهرة الترشد يف بعض املجتمعات؛ فعىل
ِ
سبيل املثال وجدت أحدث دراسة قامت هبا جامعة ملبورن (Melbourne
 )Universityيف أسرتاليا(-((8وهي األوىل من نوعها يف باب تقدير التكاليف
االقتصادية املرتتبة عىل ظاهرة الت ََّشد التي تتعرض هلا بعض فئات املجتمع،-
أن احلكومة ستوفر ما مقداره  25,600دوالر أسرتايل يف السنة عن كل شخص
يتم إيواؤه يف سكن الئق بدل االستمرار يف السياسات احلالية التي ترتكز
عىل توفري مالجئ مؤقتة( ،((8وخدمات صحية ،وغريها بالنسبة لألشخاص
الذين ينامون يف الطرقات؛ معنى ذلك أنه كلام ازداد عدد األفراد بدون مأوى
كلام زادت األعباء والتكاليف عىل اخلزانة العامة للدولة ،والعكس صحيح.
فمن األجدر واألوىل اختاذ سياسات تقيض عىل الظاهرة يف بداية أمرها ،ال
بعد تفاقمها؛ ألن التفاقم يساهم يف عدم االتزان النفيس لألفراد .فقد وجدت
دراسة(((8قامت هبا اجلمعية الكندية لألمراض العقلية (The Canadian
 )Mental Health Associationعام 2004م أن عدم توفر مأوى مناسب
يساهم يف األمراض العقلية لألفراد الذين يفتقرون لذلك .ومن ثم ختلص
إىل أن السكن حاجة اجتامعية وعىل احلكومة توفريها بكل السبل والوسائل
لتكون يف متناول طبقات املجتمع بمختلف أحواهلم وظروفهم وإمكاناتكم.

(.Witte, E. (2017). ‘The case for investing in last resort housing’, MSSI Issues Paper No. 10 ((8
( ((8وهو ما يعني توفري  194,7مليون دوالر اسرتايل يف السنة بالنسبة لـ  7600شخص يعانون من الترشيد يف مقاطعة فيكتوريا ()Victoria county؛
(.) White, E., 2017:23
(.The Canadian Mental Health Association. (2004). Housing: A Social Necessity ((8
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2 .2البعد االستراتيجي يف ترتيب األولويات فيام يتعلق باألنشطة االقتصادية
واملحافظة عىل ما هو اسرتاتيجي؛ كالقطاع الزراعي أو الصناعي ،أو
غريمها -حسبام تقتضيه املصلحة وحسب الظرف أو الظروف التي يمر هبا
االقتصاد .ففي مسألة موازنة العلامء بني األصول الثابتة واملنقولة وتفضليهم
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عىل ما يبدو -أمهية الرتكيز عىل األصول الثابتة يمكن أن ُيستفاد منه سياسةالتمييز بني السلع والقطاعات االسرتاتيجية؛ واالسرتاتيجي ُيصنف يف خانة
األمور التي ال يمكن التنازل أو التخيل عنها بحال ،ألهنا ُت ِّث ُل دعامة رئيسة
يف حتقيق األمن االقتصادي ،واالستقرار االجتامعي ﴿ا َّل ِذي َأ ْط َع َم ُه ْم ِم ْن
جو ٍع وآمنَهم ِمن َخو ٍ
ف﴾(((8؛ ومها دعامتان أساسيتان يف حياة املجتمعات،
َ َ ُ ْ ْ ْ
ُ
عالوة عىل احلفاظ عىل اخلصوصية الثقافية واهلوية الدينية .وخري مثال يف
زماننا املعارص هو دعم احلكومات األوربية لقطاع الزراعة وعدم تركه ملجال
التحرير -أي حرية التجارة -كام تنص عىل ذلك اتفاقيات منظمة التجارة
العاملية ( ،)WTOويلحق به القطاع الثقايف الذي وقف فيه مندوب االحتاد
األوريب يف وجه املندوب األمريكي قبل انبثاق منظمة التجارة -فيام عرف
بجولة مراكش يف أواخر عام 1994م .وهكذا ينبغي للفرد أن ال يفرط يف
داره أو عقاره مع حاجته أو من يعول لذلك ،اللهم إالّ إذا كان مما يزيد عن
حاجته ،أو إذا كان يملك ً
بديل أفضل -كام سبق التفصيل فيه فيام مىض.-
فإذا كان العلامء لثاقب نظرهم قد قارنوا بني املنقول والثابت من األصول،
وهم مل يعاينوا ما عليه الوضع من التقلبات والكوارث التي آل إليها حال
أسواق املال فام عساهم يقولون يف من أضاع ما مجعه عرب سنوات من الكد
والكدح يف مثل هذه املقامرات التي َحدَ ْت بالرئيس اإلندونييس السابق
سوهارتو -إىل التعليق عىل الوضع الصعب الذي مرت به بالده يف أزمة1998/1997م املالية اآلسيوية بقوله« :لقد خرسنا يف ليلة واحدة ما بنيناه
يف عرشات السنني»( .((8ومما هو متمم هلذا البعد اعتبار رأس املال الثابت
أحد الركائز األساسية للمقومات االقتصادية للدولة يف تكوين رأس املال
االجتامعي ،وذلك باإلبقاء عليه وعدم التفريط ببيعه قدر املستطاع ،وإن ظهر
ما يستوجب ذلك تم استبداله برأس مال ثابت منتج آخر .وتكمن األمهية
( ((8سورة قريش.4 :
( ((8بلوايف2012( .م) .األزمات االقتصادية واملالية :قضايا وآراء من منظور االقتصاد اإلسالمي.ص.32 .
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النسبية للمحافظة عىل رأس املال العيني يف جماهبة النقص يف القيم الفعلية
لرؤوس األموال النقدية ،وحماربة التوجه إىل االستثامر يف األصول النقدية
مثل رشاء األسهم والسندات يف األسواق العاملية؛ ألن هذه األصول أصول
غري منتجة ،وقد «تتبخر» يف أية هزة أو اضطراب مايل ،وهلذا جاء التوجيه
النبوي يف هذه األحاديث بالعناية برأس املال العيني باعتباره ركيزة مهمة يف
تكوين رأس املال االجتامعي(.((8

(ً ((8
نقل عن الشباين1415( .هـ) .املشكلة االقتصادية وعالجها من املنظور اإلسالمي ( .)5جملة البيان ،العدد  ،81ص ،41-40 .بترصف.
( ((8سورة القصص.78 :
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3 .3البعد التثقيفي والتعليمي .أن تُغرس هذه املفاهيم وتُؤصل يف املناهج
التعليمية حتى يدرك أفراد املجتمع أمهية التعامل بحكمة وبحسن تدبري
وترصف مع املال؛ ألنه مال اهلل ونحن مستخلفون فيه ،وحماسبون عليه .فهذا
العبث واالستهتار والترصف الطائش الذي يتسم به البعض جراء ما يصله
من مال -إما باإلرث أو اهلبة والوصية -يف بعثرته هنا وهناك يشري إىل خلل
عميق يف املفاهيم ويف الرؤية هلذه النعمة؛ الرؤية التي قد تتقاطع مع املفهوم
«القاروين» ﴿ َق َال إِنَّم ُأوتِي ُته َع َل ِع ْل ٍم ِع ِ
ندي﴾( ،((8وتنسى نسبة الفضل
َ
ُ ٰ
إىل املنعم األول -وهو اهلل عز وجل .-ومما هو مهم يف اجلانب التعليمي
قديم وحدي ًثا .ومما يبني
االهتامم بالوقائع االقتصادية يف املجتمعات املسلمة؛ ً
هذه األمهية يف موضوعنا ما عضد به ابن عبد اهلادي املقديس الرأي الذي
ذهب إليه يف أحاديث الباب عندما استشهد بوقائع عارصها أو ُحكيت له.
مهم
إن يف االستشهاد بمثل هذه الوقائع لفتة بالغة األمهية ألهنا متثل رصيدً ا ً
مهم من
يف حقل الدراسات املتعلقة بالوقائع االقتصادية ،التي تشكل رافدً ا ً
روافد املعرفة االقتصادية للوقوف عىل األحوال االقتصادية وتطوراهتا يف
املجتمعات املسلمة .وتكمن تلك األمهية يف أهنا متدنا بمالبسات ،ومربرات
غاية يف األمهية فيام يتعلق بفهم املستندات التي اعتمد فيها الفقهاء لتقرير
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ما توصلوا إليه من أحكام وذلك بالنظر يف سياق الظروف االقتصادية
واالجتامعية ،والسياسية التي عايشوها .وهي سياقات غاية يف األمهية ألهنا
كبريا .كام أن هذه الوقائع
تؤثر يف الفتاوى التي يؤدي فيها العرف والعادة ً
دورا ً
تكشف جانب السنن الكونية التي حتكم الترصفات واملعامالت مما يفيد الفرد
واملجتمع يف التعلم من جتارب من سبق.

وهذا البعد -يف تقديري -من آكدها وأمهها ملا له من تأثري بالغ يف مجيع ما سلف،
وخاصة النهوض االقتصادي والتنموي .فاألمم التي تغزونا وتغزو العامل اليوم
بسلعها وتقنياهتا املتطورة ما أنجزت ذلك وحققته إال بعد إدخال إصالحات
جوهرية يف مناهجها التعليمية وحماضنها الرتبوية -بام يتالءم وثقافتها وبيئتها-؛
ركزت عىل اإلنسان بإعادة صياغة تفكريه ،من التفكري املقلد إىل املبدع ،ومن سلوك
االستهتار والالمباالة إىل سلوك اجلد واملسؤولية واالجتهاد؛ السلوك الذي حيسن
التدبري ويقدر عواقب األمور يف تعامله مع املوارد املحدودة واملحدودة جدً ا؛ إذا
ما قورنت بغريها  -بالدنا العربية واإلسالمية عىل وجه اخلصوص والتي تذخر
بوفرة هائلة من تلك املوارد ،-وما قصة اليابان وأملانيا -يف ما مىض؛ أي ُبعيد
هناية احلرب العاملية الثانية والدمار الذي تعرضت له -ثم اآلن ما يسمى بدول
االقتصاديات الصاعدة أو الناشئة ()emerging economies؛ ككوريا اجلنوبية،
وسنغافورة ،وتايوان وغريهم ،-ملاذا صعدت وبدأت تنافس الدول املتقدمة يف
ُعقر دارها؟ مل يكن وراء ذلك وفرة املوارد الطبيعية األولية كالنفط أو الزراعة أو
غريمها؛ بل بإعادة صياغة وتشكيل عقل وفكر اإلنسان ليكون الركيزة واملنطلق
األساس يف هذا النهوض االقتصادي والتنموي الذي تشهده .ومن امللفت يف
هذا الشأن أن الكثري ال يعلم أن رشكة سامسونج التي غزت العامل بأجهزهتا
الذكية ،ومنتجاهتا الكهرو-منزلية بدأت عملها عام 1938م «كمصدر لألسامك
واخلرضوات والفواكه لكل من «منشوريا» ،و»بكني»»( ،((9وهنالك الكثري مما
( ((9أجتميل2007( .م) .قرن األسواق الناشئة :كيف تستويل ساللة جديدة من الرشكات العاملية عىل العامل؟ ص.92 .
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يمكن أن يقال وأن ُي َس َّطر من قصص نجاح وصعود لرشكات الدول الناشئة مما
ال يتسع له املقال هنا .كام أن جتارب بعض الدول الصغرية كفنلندا وسنغافورة
يف املجال التعليمي جديرة بالدراسة والتأمل الستخالص ما يفيد من دروس
تناسب الواقع الثقايف واالجتامعي لدولنا.

فام أحرانا وأوالنا أن نعيد النظر -بكل جدية وجترد وعمق -ملناهجنا التعليمية،
وروافدنا الرتبوية والتثقيفية العامة ُلتبنى عىل أسس علمية طموحة؛ تراعي
املوروث الثقايف واالجتامعي بشكل رئيس -كالنصوص التي بني أيدينا يف جمال
املال واألعامل -ليكون ركيزة انطالقها مع االستفادة مما أنتجته التجربة البرشية
بطبيعة احلال؛ االستفادة الواعية ال املستجلبة لكل وافد من غري متييز بني املفيد
وغري املفيد ،واملناسب وغري املناسب .فالنهوض االقتصادي والتنموي باإلنسان
ومن أجل أن يسعد اإلنسان؛ ومتى ختلفت هذه الركيزة وهذا املنطلق فمهام َش َّيدنا
من مظاهر مادية و َت َفنَّنا يف ذلك فسيبقى ذلك البناء فار ًغا غري قائم عىل أسس قابلة
للديمومة واالستمرار.
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الخاتمة

النتائج والتوصيات .وقفنا يف ما َت َقدَّ م من صفحات مع أحاديث اإلرشاد إىل عدم
استحباب بيع الدَّ ار وال َع َقار وقفات رسيعة يف ضوء تساؤالت ونقاط حمددة؛ بد ًءا
ومرورا باملدلوالت وبعض األحكام الفقهية
من تبيان التخريج هلذه األحاديث،
ً
ومسائل أخرى ذات صلة ،وانتها ًء ببعض التوجيهات ،مما يمكن اخللوص معه إىل
النتائج والتوصيات التالية:

1 .1مرويات األحاديث متنوعة وليست درجة واحدة؛ فمنها الضعيف ومنها
احلسن ومنها احلسن بمتابعاته وشواهده ،ومنها املوقوف ،ولكن جممل ما
جاء فيها مقبول ُيعمل به.
2 .2ما ورد يف أحاديث الباب بطرقها املتعددة هو للتوجيه واإلرشاد ،وليس
ثمة ما يفيد التحريم أو الكراهة ،وقد عمل بذلك بعض الصحابة -كعمرو
بن ح ٍ
ريث -من باب حصول الربكة ،وليس من باب الترشيع ا ُمللزم.
ُ
3 .3يظهر أن الوحيد الذي أفرد املوضوع بالتأليف هو ابن عبد اهلادي املقديس،
ألن الباحث مل يعثر -يف حدود ما اطلع عليه من دراسات -عىل يشء من
هذا القبيل يف كتابات املعارصين ،وخاصة الرسائل واملقاالت العلمية.
4 .4من أهم اإلرشادات التي تضمنتها األحاديث هو توجيه الفرد إىل الرتوي يف
بيع األصول األساسية التي يتوقف عليها استقرار حياته وحياة من يعول.
فإذا ُفقد هذا االستقرار وحتول إىل عامل ُم َغ ٍّذ لظاهرة الت ََّشد التي تئن من
وآثارا ليس عىل
وطأهتا الكثري من املجتمعات املعارصة ،فإن لذلك تبعات
ً
الفرد فحسب بل عىل املجتمع والدولة ،مما يزيد من العبء واإلرهاق عىل
املوارد العامة (بيت املال)؛ فمن احلكمة والعقل أن يكون لدى الدول
سياسات تشجع الناس عىل متلك املنازل بالطرق الرشعية العادلة واملناسبة.
5 .5إن قطاع اإلسكان من األمهية بمكان ،وهذا ما يستوجب القيام بدراسات
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موضوعية شاملة حول املسائل األساسية التي تؤثر سل ًبا أو إجيا ًبا عىل هذا
القطاع؛ ال يقترص التناول فيها عىل اجلانب الفقهي والتنظيمي واالقتصادي
فحسب ،بل يتعداه إىل اجلوانب االجتامعية والنفسية .ومن املوضوعات
املهمة مراجعة صيغ التمويل التي تطبق والتي تكاد تكون ً
نسخا طبق األصل
ملا أفرزته التجربة الغربية يف هذا الباب حتى نبدأ من حيث بدأوا ،ال من
حيث انتهوا؛ بدراسة التجربة بسلبياهتا وإجيابياهتا الستخالص الدروس
والعرب املفيدة يف ذلك .ومما هو متمم هلذا دراسة املبادرات الناجحة يف دول
وثقافات أخرى بدل االنكفاء عىل التجربة الغربية مما قد يساعد يف الوقوف
عىل أفكار وممارسات نستلهم منها ما يوافق ظروف جمتمعاتنا ويتسق مع
موروثنا الثقايف واالجتامعي.
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ابن الرامي البناء ،حممد بن إبراهيم اللخمي1999( .م) .اإلعالن يف أحكام البنيان.حتقيق ودراسة فريد بن سليامن ،طبعة  ،1تونس :مركز النرش اجلامعي.
ابن حزم ،عيل بن أمحد بن سعيد1425( .هـ2003/م) .املحىل باآلثار .حتقيق عبدالغفارسليامن البنداري ،بريوت :دار الكتب العلمية.
ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد بن حممد ،أبو زيد1408( .هـ1988/م) .ديوان املبتدأواخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عارصهم من ذوي الشأن األكرب .حتقيق خليل
شحادة ،طبعة  ،2بريوت :دار الفكر.
ابن عاشور ،حممد الطاهر1984( .م) .التحرير والتنوير «حترير املعنى السديد وتنويرالعقل اجلديد من تفسري الكتاب املجيد» .د .ط ،تونس :الدار التونسية للنرش.
 ابن عبد اهلادي املقديس2008( .م) .االختيار يف بيع العقار .لقاء العرش األواخر بالسجداحلرام ( ،)102املجلد التاسع ،حتقيق ،عبدالرؤوف بن حممد بن أمحد الكاميل ،بريوت:
رشكة دار البشائر للطباعة والنرش والتوزيع.
ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم1414( .هـ) .لسان العرب .طبعة ،3بريوت :دار صادر.
ابن نارص الدين ،حممد بن عبد اهلل (أيب بكر) بن حممد ابن أمحد بن جماهد القييس الدمشقي.(1993م) .توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم .حتقيق حممد
نعيم العرقسويس ،طبعة  ،1بريوت :مؤسسة الرسالة.
أبو احلسن القشريي النيسابوري ،مسلم بن احلجاج (د .ت) .املسند الصحيح املخترصبنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،
د .ط ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
أبو عبداهلل ،أمحد بن حممد بن هالل بن أسد الشيباين1421( .هـ ) مسند اإلمام أمحد.حتقيق شعيب األرناووط وعادل مرشد وآخرون ،إرشاف عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي،
طبعة ،1بريوت :مؤسسة الرسالة.
أجتميل ،أنتوين فان2007( .م) .قرن األسواق الناشئة :كيف تستويل ساللة جديدة منالرشكات العاملية عىل العامل؟ طبعة  ،1الرياض :مكتبة جرير.
األمحدي ،حممد بن عواد2016( .م) .عقد الرهن العقاري يف الفقه اإلسالمي والنظامالسعودي والقانون املقارن .طبعة  ،1مجهورية مرص العربية :مركز الدراسات العربية
للنرش والتوزيع.
آل حممود ،عبد اللطيف2017( .م) .أحاديث النهي عن بيع دار أو مال .يف كتاب «أوراق310
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http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html.

البغدادي ،أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب1422( .هـ2002/م).تاريخ بغداد.حتقيق بشار عواد معروف ،طبعة  ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي.
بلوايف ،أمحد2012( .م) .األزمات االقتصادية واملالية :قضايا وراء من منظور االقتصاداإلسالمي .طبعة  ،1السودان :منتدى النهضة والتواصل احلضاري.
مجاعة من علامء التفسري1437( .هـ) .املخترص يف تفسري القرآن الكريم .طبعة ،2الرياض :مركز تفسري للدراسات القرآنية.
اجلويني ،أيب املعايل عبدامللك بن عبداهلل1401( .هـ) .الغياثي :غياث األمم يف التياثال ُّظ َلم .طبعة  ،2حتقيق عبد العظيم الديب ،قطر :وزارة الشؤون الدينية.
احلمد ،عمر بن عيل1434/1433( .هـ) .اخلصومة يف متلك العقار :دراسة مقارنة.أطروحة دكتوراه غري منشورة ،اململكة العربية السعودية :جامعة القصيم.
اخلرايف ،عبد املحسن يوسف1409( .هـ) .االستثامر العقاري يف االقتصاد اإلسالمي،رسالة ماجستري ،مكة الكرمة :قسم االقتصاد اإلسالمي ،جامعة أم القرى.
السندي ،حممد بن عبد اهلادي التتوي( .د .ت) .حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه =كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه ،د .ط ،بريوت :دار اجليل.
السيوطي جالل الدين ،عبد الرمحن بن أيب بكر1423( .هـ2003/م) كتاب الفتح الكبري311
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الورشة التحضريية لندوة الربكة الثامنة والثالثون لالقتصاد اإلسالمي» ،تنظيم ومراجعة
أمحد حمي الدين ،اخلميس  9رجب 1438هـ املوافق  6أبريل 2017م ،جدة (هلتون):
وقف اقرأ لإلنامء والتشغيل وندوة الربكة الثامنة والثالثني ،ص ص.186 - 155 .
األلباين .حممد نارص الدين1408( .هـ1988/م) .صحيح اجلامع الصغري وزيادته(الفتح الكبري) .طبعة  ،3بريوت :املكتب اإلسالمي.
األلباين .حممد نارص الدين1423( .هـ2002/م) .صحيح أيب داود – األم .طبعة ،1الكويت :مؤسسة غراس للنرش والتوزيع.
األلباين ،حممد نارص الدين1419( .هـ1998/م) .صحيح سنن أيب داود .طبعة ،1الرياض :مكتبة املعارف.
األلباين ،حممد نارص الدين1995( .م) .سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقههاوفوائدها .املجلد اخلامس ،الرياض :مكتبة املعارف للنرش والتوزيع.
األلباين ،حممد نارص الدين( .د .ت) .ضعيف اجلامع الصغري وزيادته .الطبعة :املجددةواملزيدة واملنقحة ،بريوت :املكتب اإلسالمي.
األلباين ،حممد نارص الدين1412( .هـ1992/م) ،سلسلة األحاديث الضعيفةواملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة .طبعة ،1الرياض :دار املعارف.
األمم املتحدة1948( .م) .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،املادة  .1/25وهو متاح عىلالرابط التايل:
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يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري .طبعة  ،1حتقيق يوسف النبهاين ،بريوت :دار الفكر.
السيوطي ،عبدالغني والدهلوي ،فخر احلسن( .د .ت) .رشح سنن ابن ماجه .عدداألجزاء ،1 :كراتيش :قديمي كتب خانة.
الشباين ،حممد عبداهلل1415( .هـ) .املشكلة االقتصادية وعالجها من املنظور اإلسالمي( .)5جملة البيان ،العدد  ،81ص ص ،42-37 .لندن :املنتدى اإلسالمي.
الرشيف ،حممد بن شاكر( .د .ت) .من يملك تقييد املباح أو اإللزام به .موقع صيدالفوائد.http://www.saaid.net/Doat/alsharef/50.htm :
الشمراين ،عدالن بن غازي بن عيل2016( .م) .بيع العقار وتأجريه يف الفقه اإلسالمي.الطبعة األوىل ،اعتنى به فراس بن خالد بن عبدالعزيز الغنام ،الرياض :اجلمعية الفقهية
السعودية بالتعاون مع مكتبة العبيكان.
شريازي ،نسيم شاه؛ ذو اخلربي ،حممد؛ سيد عيل ،سلامن2015( .م) .حتديات متويلاإلسكان لدى الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية من خالل صيغ التمويل
اإلسالمية .ورقة عرضية ،طبعة  ،1جدة :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب (عضو
جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية).
الطرباين ،أبو القاسم سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي1415( .هـ)املعجم الكبري .حتقيق محدي بن عبداملجيد السلفي ،طبعة  ،1القاهرة :مكتبة ابن تيمية.
الطحان ،أمحد خالد2015( .م) .نور الصباح يف فقه تقييد املباح .موقع شبكة األلوكة:http://www.alukah.net/library/0/83376/.

الطحاوي ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي.(1415هـ) .رشح مشكل اآلثار .حتقيق شعيب األرناووط ،طبعة  ،1بريوت :مؤسسة
الرسالة.
العثامن ،حممد بن راشد بن عيل1997( .م) .بيع العقار والثامر يف الفقه اإلسالمي :بحثمقارن .الطبعة الثالثة ،بريوت :مؤسسة الرسالة.
العراقي ،أبوالفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بنإبراهيم( .د .ت) .طرح التثريب يف رشح التقريب .د .ط ،القاهرة :الطبعة املرصية
القديمة.
العمرية ،أمحد بن عبدالعزيز2011( .م) .نوازل العقار :دراسة فقهية تأصيلية ألهمقضايا العقار املعارصة .الرياض :بنك البالد ودار امليامن للنرش والتوزيع.
الفريوزآبادي ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب1426( .هـ2005/م) .القاموسالعرقسويس،
املحيط .حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإرشاف :حممد نعيم
ُ
طبعة  ،8بريوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع.
الفيومي ،أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل(د .ت) املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري.د .ط ،بريوت :املكتبة العلمية.
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القاري ،عيل بن سلطان حممد ،أبو احلسن نور الدين املال اهلروي1422( .هـ2002/م).مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح .طبعة  ،1بريوت :دار الفكر.
اللحيدان ،عبداهلل بن إبراهيم( .د .ت) .العقار له بركة ال يدركها من يريدون الكسبالرسيع .منقول من شبكة األلوكة ،ومتوفر عىل الرابط التايلhttp://majles.alukah.net/t15810/. :
جمموعة من املؤلفني1427( .هـ) .املوسوعة الفقهية الكويتية .طبعة  ،2الكويت :وزارةاألوقاف والشئون اإلسالمية.
مصطفى ،إبراهيم؛ والزيات ،أمحد؛ وعبد القادر ،حامد؛ والنجار ،حممد( .د .ت) .املعجمالوسيط املؤلف :جممع اللغة العربية بالقاهرة ،د .ط ،القاهرة :دار الدعوة.
املناوي ،زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زين العابديناحلدادي1408( .هـ1988/م) التيسري برشح اجلامع الصغري .ط  ،3الرياض :مكتبة
اإلمام الشافعي.
نخبة من العلامء1434( .هـ) .التفسري امليرس .ط  ،5املدينة املنورة :جممع امللك فهدلطباعة املصحف الرشيف.
النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف1392( .هـ) .املنهاج رشح صحيح مسلمبن احلجاج .طبعة  ،2بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
اهليثمي ،نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن1414( .هـ1994/م) .جممع الزوائدومنبع الفوائد .حتقيق حسام الدين القديس ،د .ط ،القاهرة :مكتبة القديس.
وزارة العدل الليبية( .د .ت) .القانون املدين :الفصل الثالث تقسيم األشياء واألموال.ص .19 .متاح عىل موقع وزارة العدل عىل الرابط التايلhttp://aladel.gov.ly. :
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:المراجع باللغة األجنبية

Eberle, Margaret. (2001). Homelessness — Causes & Effects: The Relationship between
Homelessness and the Health, Social Services and Criminal Justice Systems: A Review of
the Literature. A team of consultants and researchers led by Margaret Eberle, USA: British
Columbia University.
Gaetz, Stephen. (2012). The real cost of homelessness: Can we save money by doing the
right thing? Toronto: Canadian Homelessness Research Network Press.
Jackson, Adrew and Dyson, Ben. (2014). Modernizing Money: Why Our Monetary
System is Broken and How It Can Be Fixed. Positive Money Movement, London, UK.
Johnson, Christopher. (2016). Socio-economic and Environmental Impact of Homelessness
in Olympia, Washington. Environmental Health and Social Justice, March 3, 2016.
OHCHR/UN-Habitat. (2009). The Right to Adequate Housing. Office of the United Nations
High Commissioner for Human Rights, Fact Sheet No. 21/Rev.1. New York Office: Office
of the United Nations High Commissioner for Human Rights United Nations.
Pleace, Nicholas; Baptista, Isabel; Benjaminsen, Lars and Busch-Geertsema, Volker.
(2013). The Costs of Homelessness in Europe: An Assessment of the Current Evidence
Base. EOH Comparative Studies on Homelessness, December 2013, Brussels: European
Observatory on Homelessness.
The Canadian Mental Health Association. (2004). Housing: A Social Necessity. Available
at: https://cmha.ca/documents/housing-a-social-necessity/.
Witte, E. (2017). ‘The case for investing in last resort housing’, MSSI Issues Paper No. 10,
Melbourne Sustainable Society Institute, The University of Melbourne.

:المواقع اإللكترونية
https://islamqa.info/ar/172445 :موقع اإلسالم سؤال وجواب-

:موقع األمم املتحدة- -

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html

http://fatwa.islamweb.net :موقع الشبكة اإلسالمية-

http://binothaimeen.net/content/9335 :موقع الشيخ ابن عثيمني- https://ferkous.com/home/?q=fatwa-963 :موقع الشيخ فركوس- http://www.alukah.net :موقع شبكة األلوكة- -
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c.
d.
e.
7.

Ensure that a specific idea is presented in each section to avoid prolonged paragraphs and
sub-headings.
Conclusion should summarize the research and give a comprehensive outlook including
the most important (results) and (recommendations).
List of sources, references and annexes.

The citation method should be applied as follows:
a. Researches in English language shall use (APA) methodology for in text and bibliographic
citations.
b. Researches in Arabic Language shall adopt the below methodology for citing the sources
and references:
i. The sources and references in the footnote for the first time are mentioned as follows:
(Author’s nickname, first name, source material, place of publication, publisher,
edition number, publication date, volume and page)
ii. The source and reference are mentioned when recurred in the next foot note directly
(ibid., volume and page) and when mentioned in another place of the research (the
author’s nickname, name of the source, the volume and the page).
c. If the reference is lacking some data, the abbreviations shall be as follows:
i. Without the place of publication: (Untitled Publisher). Without the name of the
publisher (Unkown Publisher)
ii. Without edition number: (Undated Publication) Without publication date: (Undated
Publication)
d. Footnotes are placed at the bottom of each page with sequential numbering from the
beginning of the research to the end.
e. The sources and references of the research shall be indexed at the end of the research.
f. Graphics, data, tables, etc., to be placed as follows:
i. Graphs and illustrations are included in the text, in black and white colours,
numbered sequentially, and their titles and annotations are written at the bottom.
ii. The tables are listed in the text, given serial numbers and their titles written on the
top while explanatory notes written below the table.

Third: Research Submission Procedures
-

-

Research papers are sent electronically via email to the journal’s email address at:
info@mashurajournal.com
The editorial board of the journal shall conduct the initial examination of the research, and
then decide whether it is competent for review or rejection.
The researches and studies submitted for publication in the Journal shall be reviewed by
at least two reviewers.
The research shall be returned to the researchers after review for the purpose of amendment,
if necessary.
If the search is accepted for publication, all the copyrights shall be reserved by the journal
and may not be published by any means of paper or electronic publishing, except with the
written permission by the editor in chief of the journal.
The accepted papers are published in its sequence on the official website of the journal.
Once the research is published, the researcher will be provided a free copy of the journal
in which the research has been published.
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First: General Publishing Conditions:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

The Journal publishes articles related to Islamic economics in both Arabic and English,
whether original researches, reports and proceedings of conferences, seminars, workshops
or thesis proposals related to the field of specialization.
The journal shall publish researches that have never been published before, by any means
of publication, not been submitted for publication in another journal. The researcher shall
confirm the same with a written undertaking.
The researches submitted to the journal are not recalled whether published or not published.
The research may not be published elsewhere after it has been approved for publication/
published in the journal, except after obtaining written permission from the editor in chief.
In the event that the researcher is found to be in breach of the academic integrity, the journal
has the right to take the necessary action and notify the same to the co-journals.
The journal is not required to detail the reasons in case of the research was not published.

Second: Special Publishing Conditions:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

The researcher should adhere to the objectives and ethical values of scientific researches,
including but not limited to:
a. The originality and integrity of the research paper, both scientifically and intellectually.
b. Refraining from offending individuals and institutions while undertaking scientific
criticism in research.
c. Addressing contemporary issues and that are in need for human realism in theoretical and
applied spectrums.
d. Ensuring the adherence to the objectivity without influence of any personal tendencies
and trends.
The manuscript should meet the following scientific standards for presenting research:
a. The linguistic accuracy free from linguistic and grammatical errors.
b. Proper application of the punctuation and spelling rules.
c. Accuracy in editing and citing the texts and references.
The number of pages of the research paper should not exceed (30) pages of normal (A4) size,
including the summaries: Arabic and English, as well as the references and annexure.
Font size and type:
a. Researches submitted in Arabic should be submitted in Traditional Arabic font: size (16),
with margin line (12).
b. Researches written in English should be submitted in (Times New Roman) font and size
of (14), with the margin of (10).
The researches should be accompanied by abstracts in both Arabic and English, in no more
than 300 words in a clear language. Both abstracts should include: Clarification of the research
subject and the new idea presented at the beginning of the abstracts.
The research has to be divided and organized according to the requirements of the research
method in order to maintain the styles of the researches and reports published in the journal as
following:
a. The introduction which shall includes: the research’s subject, significance, problem,
limitations, objectives, methodology, literature review (if any), and detailed research
structure.
b. The research contents should be divided into subtopics systematically and coherently.
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