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رسلني وعىل آله احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف امل  
 .وصحبه أمجعني

  :أما بعد

 هتاوت فيها بنوك كربى  التياملاليةاألزمة فقد ذاع يف األفق خرب 
، وانحدرت فيها البورصات العاملية،  عظمىومؤسسات مالية

 وتبخرت تريليونات، وطارت مليارات من أسواق املال، وهوت
عرشات اآلالف أمواهلم إما عىل هيئة فقد دول إىل احلضيض، و

 الشعب مدخرات أو استثامرات، وتآكلت من استثامرات أسهم، أو
 تريليون دوالر، وصارت ٤لبورصات املالية بمقدار األمريكي يف ا

 . هذه األزمة أشبه بتسونامي يعصف باقتصاديات الكثري من الدول

  ؟ٍ إىل أي يشء ستؤول أمام هذه األزمة،حائرين قف البرشوقد و 
 ؟رشكاتاملصارف والهل ستؤدي إىل إفالس  
 ؟ستؤدي إىل سقوط النظام املرصيفأم  
  ؟ة التي يمكن أن تنشأ عنهاما اآلثار العامليو 
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 واخلروج عن عالقة ذلك بمصادمة رشع اهللا ما و؟هي أسباهبا فام  
ثار عىل املستوى الفردي واجلامعي مع آ املسلمون ؟وكيف يتعاملحكمه

 .؟النازلةهذه 
 باطال، ويرزقنا سأل اهللا أن يرينا احلق حقا، ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطلن 

 .اجتنابه
 نا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني،،وصىل اهللا وسلم عىل نبي 

 

   حممد صاحل املنجد
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اته وتداعياته تعقيد له إن األزمة املالية شديدة للغاية، وهي حدث عظيم 
 املتعددة، وضخامة احلدث يوضحها االضطراب الكبري الذي يعيشه االقتصاديون

  .والسياسيون، من حمللني وأصحاب قرار وغريهم
  :أن نجمل خالصة ما حدث يف النقاط التاليةويمكن   
-م٢٠٠١ شجع االزدهار الكبري لسوق العقارات األمريكية ما بني عامي   -١

 كات اإلقراض عىل اللجوء إىل اإلقراض العقاريالبنوك ورش ،م٢٠٠٦
ًمرتفع املخاطر، والذي يقوم عىل منح املقرتضني قروضا بدون ضامنات 

، )عوائد ربوية أكرب(كافية، وبمخاطر كبرية مقابل سعر فائدة أعىل 
 ملؤسسات) عوائد الربا(هو حتقيق أكرب قدر ممكن من األرباح واهلدف 
 يف مارس  تريليون دوالر١٣قروض نحو وقد بلغت تلك ال، اإلقراض
 .م٢٠٠٧

 يف التشجيع دور كبريوذكرت بعض التقارير أن احلكومة األمريكية كان هلا   
 .لكسب رضا مواطنيهاعىل اإلقراض العقاري 

 ثم توسعت املؤسسات املالية الكربى يف منح القروض للمؤسسات  -٢ 
 . مليار دوالر عن سبعامئةبام يزيدالعقارية ورشكات املقاوالت 
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 ً هذه القروض كان قائام عىل فرضية عدم وجود خسارة أبدا،منحو  
 سيزيد ملسكن قرضه، فإن سعر اسداد يتمكن املقرتض منحتى لو مل 

 عليه ر من بيع بيته أو يتم احلجاملقرتضمع الزمن، وسيتمكن هذا 
 . وبيعه بسعر أعىل

 أدى إىل )يعائد الربوال( ولكن الذي حصل هو أن ارتفاع سعر الفائدة   -٣
َّتغيري يف طبيعة السوق األمريكية، ومن ثم قل الطلب عىل العقار نتيجة  َّ

ً تدرجييا حتى تتهاوىارتفاع أسعاره املبالغ فيها، وبالتايل بدأت أسعاره 
ًانخفضت انخفاضا شديدا ً. 

إما أن يستمر يف تسديد :  املواطن األمريكي أنه أمام خياريندركأ  -٤
، أو يمتنع ه دفعة واحدة من سعر منزله فيام لو سددأعىلقرض أصبح 

عن التسديد ويرتك منزله لكي يستويل عليه البنك، وهو احلل السليم 
 . يف نظره

 .وبلغ حجم القروض املتعثرة لألفراد نحو مائة مليار دوالر  
 الضغط تبع ذلك ازدياد عروض املنازل املرهونة للبيع، مما أدى معه إىل   -٥

الواليات يف ىل أسعار العقار، وزاد عدد املنازل املعروضة للبيع أكثر ع
 .  مليون منزال٢٫٢ ، حيث بلغ عددهام٢٠٠٧عام % ٧٥املتحدة 

أصبحت رشكات التأمني يف مأزق كبري، بسبب تأمينها عىل تلك   -٦
 . القروض املعدومة
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للبنوك  املقرضون(البنوك باملواطن األمريكي الذي كان يربط ودائعه شعر    -٧
 .، وبدأ بفك ودائعه من البنوك شديدبخطر )بالفائدة الربوية

 ضعفت قدرة البنوك عىل متويل الرشكات واألفراد، األمر الذي أدى -٨
 إىل انخفاض اإلنفاق االستثامري واالستهالكي، وهدد بحدوث كساد

 . كبري
 . ترسيح موظفيهاب البنوك، وبدأت إيرادات انخفضتوبالتايل   
وهو ما ، إيراداهتامطلوبات البنوك ورشكات التأمني أكثر من  أصبحت -٩

إفالس  من نظام أدى إىل إعالن بعض البنوك إفالسها، لالستفادة
واهلروب من   من دائنيه،الرشكات املعمول به يف أمريكا، وذلك حلاميته

 .املطالبات املستقبلية
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زمة هي األخطر منذ قرن، ومل تنته هذه األ( :)١(يقول آالن غرينسبان  
من املؤسسات بعد، وستستغرق مزيدا من الوقت، وأتوقع اهنيار العديد 

 .)املالية الكربى بسبب القسوة االستثنائية هلذه األزمة
 :لذلك كان هلذه األزمة نتائج كبرية جدا منها  
 فريدي« و»فاين ماي«تكبد أكرب مؤسستني للرهن العقاري يف أمريكا ومها    -١

 دوالر، وهو مبلغ  خسائر بالغة، حيث تتعامالن بمبلغ ستة تريليون»ماك
 .يعادل ستة أمثال حجم اقتصاديات الدول العربية جمتمعة

إفالسها،   رشكة رهن عقاري أمريكية عملياهتا، وأعلنت٧٠وعلقت قرابة   
 .وحتى اآلنم ٢٠٠٦ُأو عرضت للبيع منذ بداية عام 

، »رذليامن برا« كربى إفالسها، كمرصف  أعلنت مصارف أمريكية-٢
 .»واشنطن ميوتشوال« ، و»أنتجريت«ومرصف 

إندي « بنكا من الساحة، من بينها بنك ١١وقد أدت األزمة إىل اختفاء   
 مليار دوالر، وودائع تصل ٣٢ الذي يستحوذ عىل أصول بقيمة »ماك
 . مليار دوالر١٩إىل 

                                                      
 .الرئيس السابق لالحتياطي الفدرايل األمريكي  )١(
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 ترسيح عدد كبري من موظفيها، الكثري من الرشكات العقارية إىلأت جل  -٣
 ، كربى مؤسسات القروض»كانرتي وايد«ومن بني هذه الرشكات رشكة 

من موظفيها % ٢٠التي قررت ترسيح العقارية يف الواليات املتحدة، 
 مليار دوالر من اخلسائر التي ١٫٢ملواجهة نحو   ألف وظيفة،١٢بواقع 

 . أزمة الرهن العقاريحلقت هبا جراء
 أمريكي يواجهون خطر فقدان منازهلم، بسبب عدم مليون ٣-٢ ما بني   -٤

 . قدرهتم عىل دفع األقساط الشهرية
العقاري  قررت مجيع البنوك األوروبية جتميد صناديقها العاملة يف املجال   -٥

 أكرب بنك فرنيس )يب إن يب باريبا(يف الواليات املتحدة، حيث مجد بنك 
 .مليار دوالر) ٢٫٣(مدرج بالبورصة استثامرات قيمتها 

وآسيا أدى ارتباط عدد كبري من املؤسسات املالية خاصة يف أوروبا    -٦
 من الواليات انتقال أزمة الرهن العقاريبالسوق املالية األمريكية إىل 

، لتتطور إىل أزمة أكرب باتت املتحدة إىل القارة اآلسيوية واألوروبية
. 

رويال بنك أوف سكوتلند (زمة نالت بنوكا غربية عريقة، منها فهذه األ  
 مليون جنيه ٦٩١ بلغت بخسائرني ُيف بريطانيا، حيث م )يس. يب. ار

 ). مليار دوالر١٫٣٥(إسرتليني 
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 ٩٥٤٫٨١٨األملاين خسارة تقدر بـ ) أي كي يب إنادسرتي(وتكبد بنك   
 .مليون دوالر

 السويرسي سجلت أرقاما وخسائر مرصف بنك كريدي سويس  
 .قياسية

واحلكومة اليابانية تعلن أن خسائر مؤسساهتا املالية نتيجة ألزمة   
األشهر يف  مليارات دوالر ٥٫٦قروض الرهن العقاري تضاعفت إىل 

 .!!م٢٠٠٧الثالثة األخرية من عام 
 تصل ا بنك١١٠أن يتم إغالق ما يقرب من  )١(وتوقع كريستوفر والني  

 مليار دوالر، وذلك بحلول منتصف عام ٨٥٠ إىل حوايل قيمة أصوهلا
 .م٢٠٠٩

 واألسواق النقدية العربية أمام خماطر اتساع األزمة، تدهورت البورصات -٧
 وهو أمر متوقع يف ظل تبعية األسواق العربية لالقتصاد الغريب واألمريكي

 .منه عىل وجه اخلصوص
ة ودول اخلليج بشكل قد هبطت األسهم يف أوروبا والواليات املتحدف  

حاد وسط تداعيات األزمة املالية العاملية، رغم اعتامد خطة اإلنقاذ 
 .تكلفتها سبعامئة مليار دوالر املايل البالغ

                                                      
 .»حتليالت املخاطر املؤسسية«العضو املنتدب لرشكة أبحاث   )١(
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اخلطة  »جوزيف ستيغلتز«ّوقد شبه االقتصادي الفائز بجائرة نوبل   
لن تتمكن   إهنا:بعملية نقل دم إىل شخص يعاين من نزيف داخيل، وقال

 .دة االستقرار متاما لالقتصادمن إعا
 العقارية وأن اخلطة ربام متنع حاالت إفالس وحتول دون ضياع الرهون  

 .التي كانت سببا يف األزمة املالية، لكنها لن حتقق توازنا ماليا لألسواق
خطة اإلنقاذ املالية التي أقرهتا أمريكا وغريها بضخ  أن  لناكل ذلك يؤكد  

  بذلك كام شهد ال املعاجلات اجلوهريةِّكناتاملسهي من قبيل  األموال
 . بعض املحللني
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 :أن نرجع األزمة إىل األسباب التالية نستطيع  

 

 النظام الشك أن الربا من أعظم املعايص واجلرائم، وأنه أحد سيئات  
 .ياره وأحد أسباب تدهوره واهن العامليالرأساميل

 .وصور الربا التي كان هلا أثر يف هذا االهنيار كثرية ومتداخلة ومعقدة  
ومن أكربها أزمة الرهن العقاري يف أمريكا، حيث قامت البنوك بإغراء   

 . شتى الوسائلبللرشاء ودفعهم الناس 
العملية، ونشط الوسطاء يف جلب الناس للبنوك وإقناعهم بجدوى   

 الرهن العقاري، قروضجز الناس عن تسديد حتى إذا جاء وقت السداد ع
فاهنارت البنوك وتلتها األسواق يف الواليات املتحدة، وبدأت اآلن تطال 

 .أوروبا
 الربوية فالتوسع اهلائل يف اإلقراض جلني األرباح حتى أصبحت العوائد  

 .فريوسا رسطانيا، يدمر خاليا االقتصاد
 احلقيقي  نمو االقتصادوتزايدت حجم املديونيات حتى صارت أكرب من  
 . نفسه
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آل [  ½ ¾  ¿  Á  À   :وقد قال اهللا تعاىل  
  ].١٣٠: عمران

أرضار ، والربا له وما حرم اهللا شيئا إال وكان يف ذلك مصلحة للعباد  
 كثرية، وعىل مستويات خمتلفة، عىل املستوى العقدي واألخالقي واالقتصادي

  . والسيايس واالجتامعي
 التي توعد اهللا عليها بالوعيد الشديد يف الدنيا لكبائر من أكرب اهوف  

 .واآلخرة
  w  v  u  x: وأعلن اهللا احلرب عىل أصحاهبا يف قوله  

¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡   �  ~  }  |  {  z   y   ª  © ¨  §
  ¶  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯  ® ¬« 

  .]٢٧٩ - ٢٧٨ :البقرة[
استمر عىل تعاطي الربا بعد وهذا هتديد شديد ووعيد أكيد، ملن   

 . )١(اإلنذار
ًوتنكري احلرب للتعظيم، وزادها تعظيام نسبتها إىل اسم اهللا األعظم،   

 . )٢(أرشف خليقته: وإىل رسوله الذي هو

                                                      
 ).١/٧١٦( تفسري القرآن العظيم  )١(
 ).١/٥٠٣( فتح القدير )٢(
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 وحرب عىل الربكة ،هذه احلرب هي حرب عىل األعصاب والقلوب  
 .وحرب عىل السعادة والطمأنينة  ،والرخاء

وهي مسعرة اآلن؛ .. ها اهللا عىل املتعاملني بالربا إهنا احلرب التي أعلن
 !األخرض واليابس وقد أكلت 

 فهو املتعامل بالربا يتجرد من القيم اإلنسانية واألخالق الفاضلة،و  
 عن التضحيةجشع ورشير وبخيل، وقلبه أشد قسوة من احلجارة، ال يتورع 

 .بكل املثل واألخالق السامية من أجل درهم ربا
 وقلق، كام ورد يف قوله سوسصفه القرآن بأنه جمنون وممولذلك و  

!  "   #  $  %  &  '   )  (    : تبارك وتعاىل
  8  7  65  4     3    2  1  0  /  .-  ,  +  *
  IH   G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <;  :  9

  R   Q  P  ON  M  L   K  J  ]٢٧٥: البقرة[. 
بورهم يوم القيامة إال كام يقوم املرصوع حال أي ال يقومون من ق  

 .رصعه وختبط الشيطان له

 

إضافة الفوائد عىل تكلفة األصول أو تكلفة البضاعة يؤدي إىل ارتفاع    -١
إن الفائدة هي وقود : األسعار، وهذا يقود إىل التضخم، ولقد قيل

 . فكلام ارتفع سعر الفائدة كلام زاد معدل التضخم التضخم،
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وذلك يف نظام الفائدة يؤدى إىل تعرس الرشكات أو توقفها أو تصفيتها،    -٢
 واألقساط، وهذا حالة تعذر رجال األعامل املقرتضني عن سداد الفوائد

وهذا يقود لسلسلة من املضاعفات قد  ...هو الواقع الذي نعيشه اآلن
 . يار البنوك وإفالس الرشكات وخلل يف النظام النقديتنتهي إىل اهن

 ، وذلك بأن جيعل للوقتاحلقيقيةفالربا يقوم بفصل قيمة املال عن قيمته   
قيمة مالية، وتصبح املتاجرة ليست يف اجلهد مقابل املال، وإنام املال مقابل 

 . الوقت
مصلحة  وهبذه الطريقة، يصبح الوقت من مصلحة صاحب املال، وضد  

 ألن الوقت ال املستدين، وبدون أن جيتهد أو يعمل أو يتعرض ألي خماطر،
 .يرجع بالعكس

قيمته مع   جيعل املال يرتفع وتتجمعاحلقيقيةوفصل قيمة املال عن قيمته   
الفعلية، فينخفض  الزمن بالتدريج إىل املرحلة التي يكتشف فيها الناس قيمته

 مل تكن لتحصل لوال وجود  التيمرة أخرى، وحتصل فيه االضطرابات املالية
 .الربا
، )البورصات( إىل حدوث اخللل يف األسواق املالية ينظام الفائدة يؤد    -٣

وما حدث يف دول رشق أسيا ليس منا ببعيد حيث تبني أن السبب 
البنوك بفائدة لتمويل املضاربات يف الرئييس يف ذلك هو االقرتاض من 

 . قبليات واملعامالت الومهية واملستالبورصة بنظام االختيارات
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 نظام الفائدة إىل خلل يف انسياب األموال إذا كان سعر الفائدة ييؤد    -٤
أعىل من العائد املتوقع من استثامر املال، وهذا حيجب التمويل عن 

 .  يقل عائدها املتوقع عن سعر الفائدةياملرشوعات الرضورية الت
 مات االقتصادية حيث يتوقف رجال نظام الفائدة إىل الكساد واألزييؤد  -٥

 . وهذا هو الواقعاألعامل عن السداد، وتتوقف البنوك عن التمويل،
 .حلت لعنة الفوائد عىل املستهلكني: كاتب أمريكي يقول  
يؤدي إىل تكدس املال بيد جمموعة حمدودة من األغنياء يتحرك املال بينهم     -٦

 . اآلخرينويأيت من اآلخرين إليهم وال يذهب منهم إىل
متناهية يتضح إنه بعملية رياضية غري : )١(يقول الدكتور األملاين شاخت  

من املرابني، ألن الدائن ًأن مجيع املال يف األرض سيصبح يف يد عدد قليل جدا 
 .ًاملرايب يربح دائام يف كل عملية، بينام املدين معرض للربح واخلسارة 

 W  V  U   T  \     [  Z  YX : والربا ممحوق عند اهللا  
 . ]٢٧٦: البقرة[ [          ^           _        

َيذهبه، إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو حيرمه : يمحق الربا، أي   ْ َ
 . بركة ماله فال ينتفع به، بل يعذبه به يف الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة

                                                      
 .م١٩٥٣املدير السابق ألحد البنوك األملانية عام    )١(
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    j    i  h  g    f  e   d : كام قال تعاىل  
  nm  l   k    ]٣٧: األنفال[. 

 |  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦   §  ¨  : وقال  
 . ]٣٩: الروم[

 فيكون سببا أي يذهبه وتذهب بركته ذاتا ووصفا،(: / ّقال السعدي  
لوقوع اآلفات فيه ونزع الربكة عنه، وإن أنفق منه مل يؤجر عليه بل يكون 

زاء من جنس العمل، فإن املرايب قد ظلم زادا له إىل النار، وهذا ألن اجل
 . )١()الناس وأخذ أمواهلم عىل وجه غري رشعي، فجوزي بذهاب ماله

إن اهللا يمحق الربا فال يفيض عىل املجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس   
 .إال القحط والشقاء

َّما أحد أكثر من الربا إال«: قال rعن النبي  tوعن ابن مسعود    ِ َ ْ َِّ َ َِ َ ْ َ ٌَ 
ٍكان عاقبة أمره إىل قلة ِ ِ َِّ َ ِ ِ ْ َ ُ َ َ َ َ«)٢(. 

عبداهللا  فعن جابر بن وآكل الربا وكل من أعان عليه ملعون عند اهللا  
ُلعن رسول «: قالب ُ َ َ َ ُآكل الربا ومؤكله وكاتبه r اهللاَ َ َ ُ َ َِ ِ َِ َ َْ ُ َ وشاهديه، وقالِّ َ َ َِ ِْ َ َ :

                                                      
 .)١/١١٦(تفسري السعدي    )١(
 .احلاكم ووافقه الذهبي وصححه )٢٢٧٩( رواه ابن ماجه   )٢(
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ٌهم سواء َ َُ نه ال يوجد نظام لذلك يؤكد رجال االقتصاد اإلسالمي بأ .)١(»ْ
رش ويقود إىل رش، وأن البديل له هو نظام أرش عىل العامل من نظام الفائدة فهو 

 . عىل الرشكة، واإلجارة، والتصنيع، والسلم القائم اإلسالمياالستثامر
    ة جي نتإال من كوارث مالية ما هو ما نعانيه اليومأن

النبي أن  ب حلديث عن ابن عباسفقد جاء يف ا ي النظام الربومن نتائج
rْإذا ظهر الزنا والربا يف قرية ، فقد أحلوا بأنفسهم «:  قال َ ْ ِّ َِ ِ ٍُ ْ ََ ِ ُّ َ َ ََ ْ َِّ ََ ِ َ َ َ َّعز اهللا  عذابِ َ

َّوجل َ َ«)٢( . 
 !! أمل يأن للمسلمني بعد هذا البيان أن يتوبوا   
هللا ثم توىف ًأمل يأن للذين يتعاملون بالربا أن يتقوا يوما يرجعون فيه إىل ا  

 . كل نفس ما كسبت

 

من  وذلكمن أسباب تفيش هذه األزمة عملية بيع الديون العقارية   
 ألي مستثمر يف جتميعها وحتويلها إىل أوراق مالية يمكن(خالل تصكيكها 
 ). العامل رشاؤها

                                                      
 .)١٥٩٨(رواه مسلم    )١(
 .ه احلاكم ووافقه الذهبي، وصحح)١/١٧٨(أخرجه الطرباين يف الكبري   )٢(
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مني خماطر، وتباع كأوراق أفيتم حتويلها إىل سندات مالية، ويعمل هلا ت  
 .ائتامنية عىل رشكات استثامرية وعىل مستثمرين، مع رهن يربط هبا

بتحويل وهذه القروض اجلديدة تقوم بنوك أو مؤسسات مالية أخرى   
حتى ،  وهكذاجانب منها إىل أوراق مالية حتصل هبا عىل قروض جديدة،

 . عسريهاؤتكونت أصول مالية ساقطة رديئة، تثمينها صعب، ورشا
 هنالك بناء مايل من عدة طوابق يمكن أن ينهار إذا والنتيجة أن يكون  

 .  فعالاهنار أي طابق منه، وهذا ما حدث
ًفكيف إذا كان البناء مبنيا عىل الربا، وهذا من املحق الذي ذكره اهللا،   

 .ومعناه ذهاب املال وذهاب الربكة، والعجز أو عدم القدرة عىل االنتفاع به
 :يع الدينوالرشيعة اإلسالمية قد منعت من ب

ْهنى عن « r أن النبي بعن ابن عمر ف   َ ِبيع الكالئ بالكالئََ ِِ َِ َْ ِْ َ ِ ْ َ)١(« ،
ِيعني ْ ِالدين بالدين: َ ِْ َّْ َِّ واحلديث وإن كان ضعيفا ، إال أن اإلمجاع منعقد عىل  َ

  .)٢(حتريم بيع الدين بالدين ، كام نقله ابن املنذر وغريه
 

                                                      
 . )٣/٧١( رواه الدار قطني   )١(
 ).١١٧(اإلمجاع    )٢(
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 : ومن قرارات جممع الفقه اإلسالمي
 أو من ال جيوز بيع الدين املؤجل من غري املدين بنقد معجل من جنسه«  

 .غري جنسه إلفضائه إىل الربا
 الكاىلء كام ال جيوز بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غري جنسه ألنه من بيع  

 .ًبالكاىلء املنهي عنه رشعا
 .»ًوال فرق يف ذلك بني كون الدين ناشئا عن قرض أو بيع آجل  

 

االقتصاد العاملي مبني عىل وهم مستندات مالية ال مقابل هلا، وقيمتها   
مرتبطة سياسيا بحجم الطلب، يف سيل من املضاربات من دون تسليم فعيل 

 . للمواد
 إن التاجر  التعامل يرفضها النظام املايل اإلسالمي، حيثيفهذه الشكلية   

ة ومل يستلمها، فال يسمح له ببيعها والربح فيها، فالتاجر إذا اشرتى بضاع
وإن ملك البضاعة بالعقد، لكنه ال يسمح له باالجتار هبا، واحلصول عىل 

ربط األرباح التجارية بعمل، وإخراج ربح ما مل يستلم البضاعة، حرصا عىل 
 . قانوين يدر ربحاالتجارة من كوهنا جمرد عمل

 فمن ًء قبل قبضه حتى يكون البيع حقيقيا،فالرشيعة هنت عن بيع اليش  
 .اشرتى شيئا فليس له أن يبعه حتى يقبضه وينقله من مكانه
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يا رسول اهللا، إين أشرتي بيوعا فام : قلت: قال t حكيم بن حزام عن  
ُإذا اشرتيت بيعا فال تبعه حتى تقبضه«: فقال حيل يل منها، وما حيرم عيل؟ َ ُ ْ ً ََ ِ ِْ َ َّ َ ََ ََ ْْ ْ َ َ ِ«)١(.  

ُهنى أن تباع السلع حيث « :rأن رسول اهللا  tوعن زيد بن ثابت    ْ ِّ ََ ُ َ َ ََ ُ ْ َ
ْتبتاع حتى حيوزها التجار إىل رحاهلم ُِِ َ َّ َ َ ُ ِْ َ ِ ُّ َ َّ َ ُُ َ«)٢( . 

ُمن ابتاع طعاما فال يبعه «: قال r أن النبي ب ابن عباس وعن   ْ َ َ ْ ِْ َ ً ََ َ َ َ
ُحتى يقبضه ََ ِ ْ َ َّ«)٣(.  

 ال فرق بني الطعام: يأ. يشء مثله كلوأحسب : ب قال ابن عباس  
 .وغريه يف ذلك

االقتصادي كام أن النهي عن بيع ما مل يقبض له حكم بالغة يعجز النظام   
 واملصداقية املطلقة يف العاملي عن وضعها، بام يكفل للرشيعة اإلسالمية التميز

 .ن حكيم خبريأهنا من لد
ضامنه، مما فيام مل يدخل يف فمن ذلك أن بيع ما مل يقبض يرتتب عليه الربح    

عليه للمشرتي  جيعل املبيع مضمونا للمشرتي األول عىل البائع، ومضمونا
وهذا يف حال تلف املبيع  الثاين، وهو ما يعرف يف لسان الفقهاء بتوايل الضامنني،

 . مما جيعل العقد غري مستقرعند البائع األول يفيض إىل نزاعات عظيمة،

                                                      
 .وصححه األلباين ) ٤٦٠٣(والنسائي ) ١٤٨٩٢( أمحد  رواه  )١(
 . وحسنه األلباين،)٣٤٩٩(رواه أبو داود    )٢(
 ).١٥٢٥(، ومسلم )٢١٣٢(رواه البخاري    )٣(
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ملبيع عند البائع األول فإن العقد ينفسخ، ومن ثم كام أنه يف حال تلف ا  
 .يرتتب عليه فسخ العقود األخرى املنعقدة بعده

 الدويل هو  املشاكل املالية واملخاطر الدولية التي هتدد النظام املايلفأساس  
 .ختطي هذه القاعدة

لثالث، فإذا باع املشرتي السلعة آلخر قبل قبضها، ثم باعها الثاين   
 اليوم، نشأ عن ًكام حيدث كثريا يف األسواق الدولية...رابع وهكذا والثالث ل

 .ً بعضها عىل بعض بصورة هشة جدائذلك هرم من االلتزامات التي يتك
 فإذا أخفق األول أو من يليه يف تسليم املبيع، تسلسل إخفاق هذه العقود  

َّواحدا تلو اآلخر، وحتول هذا اهلرم إىل هرم من الديون احلالة ال ىل تي جيب عً
 احتامل اهنياره ارتفع وكلام كرب هذا اهلرم كلام ،ًكل مدين فيها سداد دينه فورا

 .من أي موضع فيه
فمنع  ،وهذا من شأنه أن يزعزع الثقة يف أداء االقتصاد واستقراره  

  .ًالشارع احلكيم هذا الترصف من أساسه سدا هلذا الباب

   وهي أعىل  -قابة املالية  العليا للر
 يف وقت سابق قرارا يقيض -هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك

بمنع تداول الصفقات الومهية، والبيوع الرمزية التي يتميز هبا النظام 
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 إبرامالرأساميل، واشرتاط التقابض يف أجل حمدد بثالثة أيام ال أكثر من 
  .)١(م الفقه اإلسالميالعقد، وهو ما يتطابق نوعا ما مع أحكا

وقد كانت أكمل حاالت االستقرار املايل حينام كانت قيمة النقود يف   
 . كان الناس يتعاملون بالذهب والفضةعندما: ، أيذاهتا
املالية التي ما انتقل الناس إىل األوراق عندثم بدأ الفساد بنسبة حمدودة   
 ). والفضةالذهب(تطبع إال بوجود ما يغطيها من النقود احلقيقية  ال

 بإمكان ثم ازداد الفساد االقتصادي حينام سحب الغطاء الذهبي، فأصبح  
 الدول أن تطبع ما شاءت من األوراق املالية التي تستمد قيمتها من االستقرار

 .والقوة السياسية للدولة صاحبة العملة
 عن أرقام واكتمل الفساد االقتصادي حينام أصبحت أموال الناس عبارة  
 هنا عرب الشاشات التي تعرض أرصدهتم، ومن صور هذا الفساد االقتصادييرو

احلقيقية، ووصل   موجوداهتا أضعافعرشةأن البنوك سمح هلا أن تقرض 
 ضعف ثالثنياملؤسسات أقرضت احلد قبل األزمة األخرية إىل أن بعض 

 . األموال الومهية موجوداهتا احلقيقية، وهذه حقيقة
 منها  انتقال السلع بني الناس، فصارت التجارةفكانت النقود لتسهيل  
 . وفيها

                                                      
 اليشء  ثالثة أيام خلفة األمر وألن ما قاربأجاز املالكية خالفا للجمهور تأخري القبض  )١(

 ).٢/٢٠٢ (هد انظر بداية املجتيعطى حكمه
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  . عندهاالذي تسبب يف سقوط رشكات التأمني التي تم تأمني السنداتو  
التأمني عىل خماطر الديون اهلالكة، فلكي يستغلوا االحتياطي املرصود   

كرب أسباب اهنيار أمني عليها، وهذا من أهلا تفتقت عقوهلم عىل بيعها مع الت
 .اكرب رشكة تأمني) AIG(رشكة 

 من حجم اخلسائر؛ إذ إهنا كانت نصيب كبريوقد كان لرشكات التأمني   
 .حلقة الوصل بني املقرتضني وبني البنوك

فكان املقرتضون يؤمنون عىل ممتلكاهتم يف حالة حدوث عجز عن   
 .تسديد مستحقاهتا

كي تضمن تسديد قرضها إذا وكذلك كانت البنوك تؤمن عىل قروضها   
 !!عجز املقرتض عن ذلك

 دوالر بليون ١١ مؤخرا عن دفعها )AIG(عالن رشكة إاجلدير بالذكر   
 !!!! وتكبدها أكرب خسائر يف تارخيها الذي يمتد إىل تسعني عاما،كتعويضات

والتي عملت ) AIG( سهاأمني عىل رأخذ العربة من اهنيار رشكات التأأين   
 .مني عىل مقايضة الديونأعىل مبدأ الت

 يف حتريم التأمني، ملا يشتمل عليه من يتبني لنا احلكمة العظيمةومن هنا   
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ُهنى رسول«: قال tفعن أيب هريرة غرر،  ُ َ َ ِ عن بيع الغررr ِاهللا  َ َ َْ ْ ِ َ ْ َ«)١(. 
ِّألن املؤمن يدفع لرشكة ..  امليرس الذي حرمته الرشيعةواملشتمل عىل  

، فإما أن يعود مضاعفا أضعافا ، عىل وجه املخاطرةلالتأمني مبلغا من املا
!  "  #  $  : وقد قال اهللا تعاىل.. كبرية، وإما أن يضيع عليه

  .  -  ,  +  *   )  (  '  & %
 .]٩٠: املائدة[ /

فاملؤمن يعطي ماال قليال ويأخذ ماال كثريا، وقد ال يأخذ شيئا وقد   
 .خترس الرشكة أمواال عظيمة

 املقدار، يه امليرس والغرر بأنواعه الثالثة، غرر احلصول وغررفاجتمع ف  
 .وغرر األجل

، لنسيئة ألنه مال بامل مع التأخري، ربا ا اشتامله عىل الربويننناهيك ع  
 .وربا الفضل فيام إذا أخذ أكثر مما دفع

 

 ا من ألكثر من ستني ضعففقد توسعت بعض هذه البنوك يف اإلقراض  
 كان أكرب، Lymanإن الوضع بالنسبة لبنك : حجم رؤوس أمواهلا، ويقال

                                                      
 ).١٥١٣( رواه مسلم   )١(
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ًوهذه الزيادة الكبرية يف االقرتاض تعني مزيدا من املخاطر إذا تعرض 
 .بعض املدينني ملشكلة يف السداد

والسبب يف زيادة اإلقراض واالقرتاض هو اجلشع؛ ألن ذلك يعني   
ح، أما املخاطر النامجة عن هذا التوسع يف اإلقراض فهي ال ًمزيدا من األربا

هتم جمالس اإلدارة يف معظم هذه البنوك، والتي هتتم فقط باألرباح قصرية 
 .حيث يتوقف عليها حجم مكافآت اإلدارة األجل،

كنائس وقد استفزت األزمة ردود فعل شعبية غاضبة لدرجة أن قادة   
 . طرق ولصوص أسواق املال بأهنم قطاعإنجلرتا وصفوا بعض املضاربني يف

 وتشري عناوين صحف أمريكية إىل حجم الرفض االجتامعي لطبقة رجال  
 .األعامل

 .إن األزمة الراهنة هي ثمن الطمع: ًفمثال قالت جملة التايم  
 .)لوموا الطمع(: وقال صحيفة شيكاغو تريبيون  
إىل راجع ا  سبب املشكلة كلهأن :)١( إلكرتوينويف دراسة يف موقع  

املالية مثل اجلشع والطمع عند الناس، وخاصة الذين يتاجرون يف األسواق 
 . البورصات والقروض

واضح، ويذكر املقال الكثري من احلاالت التي ثبت فيها الطمع بشكل   
                                                      

)١(   http://www.acton.org/commentary/425_greed_hurts.php 

http://www.acton.org/commentary/425_greed_hurts.php
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 مثل إنرون وكثري منها آلت إىل حماكمة القائمني عىل الرشكات الطامعة،
 .واملتعاملني يف سوق وول سرتيت

واجلشع، ًويلخص احلل بأنه جيب أوال أن نغري قلوبنا ونرتك الطمع   
فقط إذا نجحنا يف وبعدها يمكن أن نقوم بعمل القوانني التي يمكن أن تنجح 

 .إصالح قلوبنا
  : يعمدون اآلن فهم

أسعار هابطة كام فعل  بإىل رشاء األصول العقارية وأصول املصانع والرشكات
 .وارن باكيت حينام اشرتى وسرتن هاوس

 بمبالغ فهم يقرضون الناس حتى يفلسوا، ثم يشرتون أصوهلم ورهوهنم  
زهيدة، وهبذا يتحقق يف النظام الغريب حتول املال إىل كونه دولة بني األغنياء 

 .من الناس
بتنزيل  وهذا قريب مما يفعله بعض هوامري األسهم من إخراج الصغار  

 يف إنزال السعر السعر ورشائهم ألسهمهم، وذلك إما بصنعهم ألزمة تتسبب
 .أو استغالهلم لبعض األزمات كاألزمة املالية املعارصة 

 

 مليون ١٥ويكفي أن نعلم أن كلفة احلرب عىل العراق وأفغانستان   
 . ألفغانستان٤اق و  مليون للعر١١دوالر شهريا، 
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مليار دوالر عىل احلرب ) ٧٠٠(أنفقنا أكثر من : يقول أوباما يف مناظرته  
 .عىل العراق

 إن احلرب كلفت أمريكا حتى اآلن: وتقول بعض الدراسات األمريكية  
 . ترليون دوالر٣

ذكر اهللا  فام أصاهبم جزاء من حاد عن رشع اهللا وظلم وجترب وتكرب، وقد  
 ]٢١: األنعام[ j  ihg : ظاملني، فقال تعاىلتعاىل خيبة ال

بالعذاب  ّ وقد توعد اهللا الظاملني،فالظامل حمروم من الفالح يف الدنيا واآلخرة  
   ^  _Z  Y  ]   \  [: والنكال الشديد، فقال

 . ]٦٥: الزخرف[
Í  Ì  Ë  Ê   : وهددهم بسوء العاقبة وشؤم املنقلب فقال  

Ï  Î ]٢٢٧: الشعراء[. 
َّإن «: r قال رسول اهللا: قال tوعن أيب موسى    َّليميل للظاملِ حتى اهللا ِ َ ِ َّ ِ ِ ْ ُ َ

َإذا أخذه مل يفلته، ثم قرأ ََ َّ َُ ُ ُ ُْ َِ ْ ْ َ َ َ ِ : :  ed  c  b  a       `  _  ^  ]
  i   h    g  f   «)١( . 

وإن عقاب اهللا للظاملني ال يقترص عىل األفراد، بل إن سنة اهللا جارية   
 . ى عىل األمم حت

                                                      
 .)٢٥٨٣(ومسلم ) ٤٦٨٦(البخاري    )١(
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أهلكها وأخبار الظاملني وما جرى هلم من العذاب كثرية، واألمم التي   
"  #  !   :اهللا تعاىل بسبب ظلمها وبغيها عديدة، كام قال سبحانه

 .]١١: األنبياء[ $  % &  '  )  (   * 
º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³      : وقال تعاىل  

 . ]٥٩: الكهف[ « 
 j  i  h  : مم الظاملة بأنواع من العقوباتوقد عاقب اهللا األ  

    z  yx  w   v  u  t  s  r  q   p  o  n  m  l          k
  ].٣١: الرعد[ }  |    {  ~    

 . نكرة تفيد العموم فتعم كل قارعة»قارعة«وكلمة   
 قوارع وهناك ...والقارعة قد تكون مسموعة كالصواعق والعواصف  

ًأو حتل قريبا من ( . واهللع كقوارع االهنيارات املاليةتقرع القلوب بالذعر
فرتوعهم وتدعهم يف قلق وانتظار ملثلها؛ وقد تلني بعض القلوب  )..دارهم

 .وحتركها وحتييها
2 3 4   5  6 :  يذكرنا بقوله تعاىلأمريكاوما أصاب   

  A  @  ?  >=  <   ;  :  9  8  7
I  H  G  F  E      D  C  B ]النحل :

١١٢[. 
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باجلوع  واألزمات االقتصادية تأيت، وهذه تنسحب عىل كل بلد ودولة  
 6 5 43 210: واخلوف كام يف اآلية

 . فقد تبخرت الرتليونات]١٥٥: البقرة[ 7
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ّالرأساملية نظام قائم عىل حرية التملك     الفردي، ويدعو إىل حرية اختيارّ
 .األعامل والنشاطات االقتصادية بال قيود

يشاء، ولو ّوهلذا ترك الباب مفتوحا عىل مرصاعيه؛ ليترصف الفرد كام   
ّحساب املجتمع كله، دون أن يضع حدا هلذه امللكية، فهو حر يف ماله عىل  ّ ّ

ّ إىل تضخم رؤوس  أدى االقتصادية لتنمية ذلك املال، األمر الذيوترصفاته
 . لدى فئة من املجتمعاألموال

ِغني ذو غنى مفرط، وفقري ذو فقر مدقع، ومن هنا عدم : فانقسموا إىل   ُ ٍ ً ّ
 .التوازن

وهذا بدوره أدى إىل ظهور الطبقية يف تلك املجتمعات التي يسود فيها   
 .هذا النظام

ه، وعند التطبيق العميل نجد أن هذا النظام ثبت فشله، وبان عوار  
، فعجز عن حتقيق التوازن والعدالة االجتامعية احلاليةالسيام يف األزمة 

سوءا مع الضغوط واالقتصادية بني فئات املجتمع املختلفة، وازداد األمر 
 معاجلتها، وال إجياد بدائل املتتالية ملستجدات اقتصادية مل يستطع هذا النظام

 .حتقق رغباهتم، فمن هنا دخل اخللل وأعلن إفالسه
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ّوهذه هناية كل نظام ال يقوم عىل نور من الرشيعة التي جاء هبا حممد   
r ّيف ضوء الكتاب والسنة النبوية املطهرة ّ. 

، وا بهطاملا تباه، الذي ولقد اعرتف الغرب بفشل النظام املايل احلايل  
وزعموا أنه أكمل ما وصلت إليه البرشية، وأنه مل يأت ولن يأيت نظام أكمل 

 .منه
ستطالوا بسببها عىل الرشيعة اإلسالمية وعىل ما قبلها من الرشائع، بل ا  

 بل وصل بمفكرهيم احلال إىل اعتقاد أهنم وصلوا إىل درجة اإلعالن عن النرص
 يف العامل األتباعورددها معهم  .الليربايل العظيم الذي سيكون هناية التاريخ

 .اإلسالمي وأساءوا هبا إىل الرشيعة
قول الرئيس  -مع استمرارهم عليه -بفشل هذا النظام ومن اعرتافاهتم   

إن النظام املايل العاملي عىل وشك كارثة، ( :)نيكوال ساركوزي(الفرنيس 
 حاجة إىل إعادة بناء النظام النقدي واملايل العاملي من جذوره، ففكرةوإننا يف 

 هي فكرة وجود أسواق بصالحيات مطلقة دون قيود، ودون تدخل احلكومات
 . )ونة، وفكرة أن األسواق دائام عىل حق هي فكرة جمنونة أيضاجمن

ودعا إىل قمة جتمع قادة الدول الكربى لوضع نظام عاملي مايل جديد   
 .)١(م٢٠٠٨ قبل هناية عام

                                                      
)١(  http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_7636000/7636903.stm 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_7636000/7636903.stm


 األزمة املالية  
  

لقد كان كارل ماركس : وأحد األساقفة يف الكنيسة األنجليكانية قال  
  .)١(ًحمقا يف تشخيص الرأساملية

ًشل نظامهم أن خطة إنقاذه التي تقر حاليا وتكلف ومن أكرب دالئل ف  
 .مئات املليارات قائمة عىل نقض أصوله

فرغم أن النظام االقتصادي العاملي بقيادة الواليات املتحدة األمريكية   
 دعه يعمل(، )الدولة حتكم وال متلك: (قائم عىل االقتصاد احلر ورفعه شعار

 ).دعه يمر
ود، عكس النظام االشرتاكي الذي حيد فهو يعطي الفرد حرية بال حد  

 .الدولةمن حرية األفراد مقابل تعظيم دور 
بكل  تدخل الدولة ةزمرغم ذلك وجدنا يف حلول اإلدارة األمريكية لأل  

األنظمة من أجل محاية مؤسساهتا االقتصادية سن كياهنا، وضخ األموال و
 .من االهنيار

إن التدخل  ذلك بقوله )سونهنري بول(بل أكد وزير اخلزانة األمريكية   
 للحيلولة دون اهنيار غري املسبوق والشامل للحكومة يعترب الوسيلة الوحيدة

 .االقتصاد األمريكي بشكل أكرب

                                                      
 .١٠٩٠٢ عدد الرشق األوسط   )١(
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 !!فأين النظام الرأساميل الذي يتبجحون به   
وهو نقيض النظام الرأساميل، يقوم عىل مبدأ حتويل : والنظام االشرتاكي  

ّىل ممتلكات عامة، حتى يوفر للمجتمع كل مجيع املمتلكات اخلاصة إ
 .مستلزمات احلياة، بأساليب أكثر عدالة

 . فشلهولكن أمام بعض الظروف التي طرأت سقط هذا النظام وأعلن  
هي عبارة عن ختبط يف الربا، خيرجون من : والعالجات الغربية لألزمة  

سيولة مالية لعنة اهللا، ويدخلون يف غضب اهللا، وذلك ألهنا تقوم عىل توفري 
 .بالربا للمصارف، إلقراض بعضها بعضا، وإلقراض املستهلكني

 . مليار تأيت من خالل قروض ربوية٧٠٠حتى خطة الـ   
وكذلك اقرتاح البنك الفيدرايل املركزي بإعطاء املصارف ربا عىل   

 .االحتياطات املالية التي تودعها لديه

 

 الدين باالقتصاد، وكام قال قوم عالقةما :  كان أهل النفاق يقولوندفق  
u:  {  z y   x  wvut شعيب

: هود[ |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤¥   ¦     § ̈     ©
٨٧[. 

هو  uإن هذا الكالم الصادر عن قوم مدين يف اإلنكار عىل شعيب   
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ن تدخل اإلسالم يستغربونفسه الكالم الذي يصدر عن اجلاهليني دائام الذين 
 .!! أهل هذا العرصاصةخيف جتاراهتم وأمواهلم واقتصادهم 

 منذ زمن للتفريق بني احلياة االقتصادية واإلسالم، قديمة فهذه املحاولة  
 اليومية، وسلوكهم لقد أنكروا أن يتدخل الدين يف حياهتم. u قوم شعيب

 .واقتصادهم وطريقة إنفاقهم ألمواهلم بحرية
ف السنني هي ذاهتا التي قبل آال uقوم شعيب  لتي قاهلاإن املقولة ا  

إىل الفصل بني العقيدة والشعائر،  يقوهلا بعض الناس اليوم ممن يدعون
 والرشيعة والتعامل، فيجعل العقيدة والشعائر هللا، وجيعل الرشيعة والتعامل

 .. لغري اهللا
دية، ما لإلسالم وسلوك اإلنسان الشخيص، وحياهتم االقتصا :يقولون  

 ؟..التوزيع وترصف الناس يف أمواهلم كام يشاءون وأسلوب اإلنتاج، وطرق
 االقتصاد؟بلدين عالقة املاذا تدخلون أمر الدين يف صلب احلياة، ما   
فهم ينكرون بشدة وعنف أن يتدخل الدين يف االقتصاد، وأن تتصل   

 ن واملعامالتفام للدي.. املعامالت باالعتقاد، أو حتى باألخالق من غري اعتقاد
 ما مل يقعا حتت طائلة القانون الربوية؟ وما للدين واملهارة يف الغش والرسقة

 الوضعي؟
. ال بل إهنم يتبجحون بأن األخالق إذا تدخلت يف االقتصاد تفسده  
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ن إسالمكم ينظم العالقة والصلة بينكم وبني ربكم، لكن ال دخل له يف وأ
 .القتصادية كام نريداحلياة واملجتمع، فنحن ننظم حياتنا ا

 العلم ، ولكنها تدعيجاهلية أشد جهالة من أهل مدينه جنوانحن اليوم   
واملعرفة واحلضارة، وتتهم الذين يربطون بني العقيدة والسلوك الشخيص يف 

 .!!!تتهمهم بالرجعية والتعصب واجلمود.. احلياة، واملعامالت املادية يف السوق

 

   واملنتجات السلع واخلدمات : القطاع العيني
 والسندات املالية، كرتونية،لالنقود الورقية، واال: والقطاع املايل، احلقيقية

 وأرصدة... كرتونية ببطاقات ائتامنية عىل نقود ومهيةلوسائل الدفع االو
تضمنها بنوك،  ...ة إال يف ذاكرات احلواسيب ليست موجودالكرتونية

 .ّفإذا فقدت الثقة يف البنوك ومصدري البطاقات، فامذا بقي؟
 ويف مقابل ذلك قدرة اهللا

Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  التامة النافذة التي ال يعجزها يشء 
 Þ  Ý   Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö   Õ  â     á  à   ß 

  ä             ã ]٦١:يونس.[ 
قد أنشأ  والنظام املادي يف رغبته لتحويل كل األشياء لصورة مادية فإنه  

ً املستقبلية بناء جمموعة من األساليب املادية التي يستطيع أن يتنبأ هبا بالنتائج
عىل مقدمات ومعلومات ليتوقى الكوارث وحيقق االزدهار واملكاسب، 
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لوا لذلك حواسيب ضخمة حلساب هذه املعادالت واستخراج هذه وجع
 .عليها واتكأوا عىل هذه الوسائل وتوكلوا النتائج

 بل إن أحد مراكز االسترشاف، فجاءت هذه األزمة عىل خالف توقعاهتم  
 سيكون عام ازدهار اقتصادي، جاءت هذه م٢٠٠٩التي تنبأت بأن العام 

  سيعيدون نظرهتم وتوقعهمبأهنمهم إىل القول األزمة خميبة لتوقعاهتم مما دعا
 . للوضع املايل يف املستقبل

لعاملي  االنظام املايل: ظنوا أهنم يأوون إىل ركن شديد، وقالوا: واملنافقون  
¡ ¢    £ ¤  كامل قال ابن نوح ...حمكم ال يتطرق إليه اخللل
 .؟فأين هو اآلن ]٤٣: هود[ ¥ ¦

 .نظمة ألهنا عمل برشفلم تنجهم التقنية وال األ  
  جحورهمفالذين ربطوا نظامهم بنظامهم، وعمالهتم بدوالرهم، ودخلوا  

 .يف منتجاهتم الربوية، أصاهبم ما أصاهبم
 وهؤالء املوالون ملن مترد عىل رشع اهللا يفتنون يف كل عام مرة أو مرتني  

 .بسبب الذين يثقون هبم ويرتبطون هبم ويقلدوهنم
وتفسري املصائب ة األسباب التي يركز عليها املاديون، ويف هذا إبطال لعباد  

مع التأكيد عىل أن األخذ  .باألسباب املادية ونسيان األسباب والسنن اإلهلية
 باألسباب دون التوكل عليها ودون إلغاء البعد الغيبي املتمثل بالتوفيق والربكة

 .هٌ أمر مطلوب بقدره ال يتجاوز به حدواملحق وأمثال هذه املعاين
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ْالدين   سيام إال أنه ينبغي عدم التوسع فيه ال وإن كان جائزا يف األصل َّ
 .، فال يستدين إال حلاجة أو رضورةمع عدم احلاجة إليه

 كان rأخربته أن رسول اهللا لفعن عروة بن الزبري أن عائشة   
ُاللهم إين أع«: يدعو يف صالته ويقول َ ِّ ِ َّ ُ ِوذ بك من املأثم واملغرمَّ َِ ْ َْ ََْ ََ ْ ِ َ ِ فقال له   )١(»ُ

َإن الرجل إذا غرم حدث «: فقال!ما أكثر ما تستعيذ من املغرم : قائل َّ َ َُ َِّ َ َ ِ َِ َّ
َفكذب، ووعد فأخلف ََ ْ ََ َ ََ َ َ َ َ«)٢( . 

، ًعجيبا ًومع األسف فأكثر الناس اليوم يتساهلون يف االستدانة تساهال  
  بل جتدهم يستدينون لرشاء كامليات وحتسينات، حاجةفيستدينون بحاجة وبغري
  فيظنون أن االقرتاض أسهل األمور، وهو سهل حلو،يمكن االستغناء عنها

 . عند أخذه، مر حنظل عند حلول وقت دفعه 
  .ًلفكروا مرارا قبل أن يستدينوا  ،ولو أن الناس علموا خطورة الدين  
ُنفـس« rقال رسول اهللا : قال tعن أيب هريرة    ْ ٌ املـؤمن معلقـةَ َ َّ َ ُ ِ ِ ْ ِ بدينـه ُْ ِ ْ َ ِ

ُحتى ي َّ ُ عنهىضـْقـَ َْ«)٣(. 

                                                      
 .هو الدين: املغرم   )١(
 ).٥٨٩(، ومسلم)٨٣٣(رواه البخاري    )٢(
 .، وصححه احلاكم ووافقه الذهبي)١٠٧٨(رواه الرتمذي   )٣(
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 هذه األزمة املالية الطاحنة التي رضبت العديد من دول العامل متثل فرصة  
ذهبية للنظام االقتصادي اإلسالمي كبديل اقتصادي ناجح وهو ما حيتاجه 

 .وقت احلايلالعامل يف ال
إن شاء - ً فشل النظام االشرتاكي، وسيتبعه النظام الرأساميل قريباُيعد  
 .أقوى دليل عىل أن النظام االقتصادي اإلسالمي هو الصالح -اهللا

فهو ينظر للفرد واجلامعة معا، وال ينتظر وقوع األزمات حتى تتدخل   
 .احلكومات بل يقي أصال من وقوعها

 ويؤهلها ة الفردية وال يكبتها كام يف النظام االشرتاكي،كام أنه حيرتم امللكي  
تدليس، وال احتكار، وال ربا، لتنمو يف حضن القيم اإليامنية فال غش، وال 

 . كام هو عليه نظام اقتصاد السوقوال مقامرة، وال غبن، وال استغالل،
 اخلاص، ويف الوقت نفسه ال هيمل دور الدولة كرشيك للتنمية مع القطاع  
 خالل اضطالعها بمرشوعات املنافع العامة التي تقوم عليها حياة الناس من

من خالل أفضل استخدام للموارد املائية والرعوية ومصادر الطاقة والثروة 
 .واحلقيقة أن العقل واملنطق يقول إن هذا النظام هو احلل، املعدنية

لبديل فالبد أن يطرح احلل اإلسالمي عىل أنه احلل البديل، بل ليس ا  
 .وإنام هو األصيل، وغريه هو الدخيل
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اإلسالمي واالستثامر األكرب للحدث هو إظهار حماسن البناء والنظام   
 ًخصوصا بعد سقوط االشرتاكية التي من آفاهتا قتل الطموح الفردي وحرمان

 .أصحاب اجلهد من جهدهم ومكافأة الكساىل
 .وسحق من عداهوسقوط النظام املايل الذي يقوم عىل تقديس الفرد   
 لكل وذلك ألن النظام اإلسالمي نظام فيه متلك بضوابط وفيه حفظ  

 .احلقوق

 

g      f e d  : أن املال مال اهللا والبرش مستخلفون فيه  =
   h ]٧: احلديد[. 

، حتى لغري املسلمنيضامن حد الكفاية لكل فرد يف املجتمع اإلسالمي،   =
َمن ويل « : يقولrسمعت رسول اهللا :  قالtفعن املستورد بن شداد  ِ َ ْ َ

ْلنا عمال وليس له منزل فليتخذ منزال، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو  ْ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ََ ََ َ َ ْ ْ َّ ْ ََ َ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ ََ ٌَ ً ِ ِْ ًِ ٌ
ُليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له ْ ُ ََ َ ْ َ َْ َ َّ ََ ْ ً َ ٌ َْ ِ ِ ِْ ً دابة فليتخذ دابةَ ٌَّ َ َّ َْ ِ َّ َ ْ َ«)١(. 

. حتقيق العدالة االجتامعية وحفظ التوازن االجتامعي بني أفراد املجتمع  =
 n  m  l  k   j    i       h   ]٧: احلرش[. 

                                                      
 .حديث صحيح: طقال شعيب األرنؤو) ١٧٥٥٤(أمحدرواه    )١(
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!  "  #  احرتام امللكية اخلاصة للنساء والرجال سواسية،   =
  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $

 ].٧: النساء[   3   4.  /  0   21 
  <  9  :     ;  >  =: احلرية االقتصادية املقيدة  =

 G  F  E  D  C   B  A  @  ? ]٢٩: النساء.[ 
 .التنمية االقتصادية الشاملة للقطاعات واألنشطة كافة  = 

  *   +      (ًترشيد االستهالك واإلنفاق مع مراعاة االدخار أيضا   =
 ].٣١: األعراف[  1 ,-  .        /  0 

 .حتريم الربا بكل صوره وأشكاله  =
 .حتريم الغرر وامليرس  =
 ...)اخلمر والزنا(حتريم التعامل يف األمور املحرمة رشعا   =
 .تقاسم الربح واخلسارة يف الرشاكة  =
األمر بإخراج الزكاة من أرباب األموال، وفيه التكافل وإعادة توزيع   =

 .لزكاة نصيب فيهااألرباح ليكون ملستحقي ا
 حتريم االحتكار، وفيه التخيل عن األنانية وحب التفرد، والقضاء عىل الطبقية  =

 .املقيتة
 .تغليب املنفعة العامة عىل املنفعة اخلاصة عند التضارب  =
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 .حتريم بيع ما ال يمتلكه الفرد وذلك ملنع املخاطرة أو املقامرة  =
بـ يسمى  منديد السعر عن طريق مراقبة السوق املايل دون التدخل يف حت  =

 .)املحتسب(
العينة، الغرر، اجلهالة، بيع ما ال يقدر عىل : منع كافة البيوع املحرمة مثل  =

 .عةفتسليمه، والقروض املشتملة عىل املن
 وقد دعت كربى الصحف االقتصادية يف أوروبا لتطبيق الرشيعة اإلسالمية   

ن براثن النظام الرأساميل الذي يف املجال االقتصادي كحل أوحد للتخلص م
 . يقف وراء الكارثة االقتصادية التي ختيم عىل العامل

 رئيس حتريرها )بوفيس فانسون( كتب »تشالينجز«ففي افتتاحية جملة   
 أثار موجة عارمة من اجلدل وردود األفعال) البابا أو القرآن(موضوعا بعنوان 

 .يف األوساط االقتصادية
ظن أننا بحاجة أكثر يف هذه األزمة إىل قراءة القرآن أ(: مقالهيف وقال   

ألنه لو حاول القائمون بدال من اإلنجيل لفهم ما حيدث بنا وبمصارفنا، 
وأحكام وطبقوها ما حل بنا عىل مصارفنا احرتام ما ورد يف القرآن من تعاليم 

 بنا احلال إىل هذا الوضع املزري؛ ألن ا وصلمل، وما حل من كوارث وأزمات
 .)١()لنقود ال تلد النقودا

                                                      
)١(   http://www.challenges.fr/magazine/0135-016203/le_pape_ou_le_coran.html/ 

http://www.challenges.fr/magazine/0135-016203/le_pape_ou_le_coran.html/
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» د فينانس   لوجورنال « رئيس حترير صحيفة )روالن السكني(وكتب   
 .)الرشيعة اإلسالمية؟هل تأهلت وول سرتيت العتناق مبادئ (: مقاال بعنوان

 بالبحث وبني يف مقاله املخاطر التي حتدق بالرأساملية ورضورة اإلرساع  
يف مقدمتها  سلسلة من املقرتحات عن خيارات بديلة إلنقاذ الوضع، وقدم

 تطبيق مبادئ الرشيعة اإلسالمية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداهتا
 .الدينية

واالقتصادي وطالب برضورة تطبيق الرشيعة اإلسالمية يف املجال املايل   
 لوضع حد هلذه األزمة التي هتز أسواق العامل من جراء التالعب بقواعد التعامل

 .فراط يف املضاربات الومهية غري املرشوعةواإل
 للنظام ودعا جملس الشيوخ الفرنيس إىل ضم النظام املرصيف اإلسالمي  

إن النظام املرصيف الذي يعتمد عىل قواعد مستمدة ( :املرصيف يف فرنسا، وقال
 أن هذا من الرشيعة اإلسالمية مريح للجميع مسلمني وغري مسلمني، وأكدوا

 .)١() الذي يعيش ازدهارا واضحا قابل للتطبيق يف فرنساالنظام املرصيف
ودعا رئيس اللجنة املالية بمجلس الشيوخ الفرنيس إىل إدراج املعامالت   

اإلسالمية يف النظام املرصيف الفرنيس لكوهنا حال ممكنا للعجز بالتمويل 
 . الذي يعاين منه اقتصاد البالد

                                                      
)١(  http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CB71F733-B0AB-401B-9214-

A47A22F10994.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CB71F733-B0AB-401B-9214
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التي سا أن حتذو حذو بريطانيا  أن من املفيد لفرن)جان أرتوي(واعترب   
اإلسالمية   تقديم خدمات مرصفية متفقة مع الرشيعةم٢٠٠٤بدأت منذ 

 املرجعي يف ألفراد اجلاليات املسلمة، وجعلت من لندن املركز األورويب
 .)١(ميدان التعامالت املالية اإلسالمية

ومنذ سنوات والشهادات تتواىل من عقالء الغرب ورجاالت االقتصاد   
  خطورة األوضاع التي يقود إليها النظام الرأساميل عىل صعيد واسع،نبهون عىلي

 .ورضورة البحث عن خيارات بديلة تصب يف جمملها يف خانة البديل اإلسالمي
 بعنوان )لووريتا نابليوين(ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة اإليطالية   
ي ودوره يف إنقاذ أشارت فيه إىل أمهية التمويل اإلسالم »اقتصاد ابن آوى«

 .االقتصاد الغريب
 مسئولية الوضع الطارئ يف االقتصاد العاملي والذي نعيشه(واعتربت أن   

اليوم ناتج عن الفساد املسترشي واملضاربات التي تتحكم بالسوق والتي 
 .)أدت إىل مضاعفة اآلثار االقتصادية

 بفضل التمويلإن التوازن يف األسواق املالية يمكن التوصل إليه (: وقالت  
اإلسالمي بعد حتطيم التصنيف الغريب الذي يشبه االقتصاد اإلسالمي 

 .)باإلرهاب
                                                      

)١(  http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5A6777D5-AF93-4792-AC4D-
6A88AA30D0BE.htm 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5A6777D5-AF93-4792-AC4D


 األزمة املالية  
  

املناسب املصارف اإلسالمية يمكن أن تصبح البديل (: ًوقالت أيضا  
القروض يف  للبنوك الغربية، فمع اهنيار البورصات يف هذه األيام وأزمة

 تصدعا وحيتاج إىل ي بدأ يظهرالواليات املتحدة فإن النظام املرصيف التقليد
 . )حلول جذرية عميقة

ومنذ عقدين من الزمن تطرق االقتصادي الفرنيس احلائز عىل جائزة   
 إىل األزمة اهليكلية التي يشهدها االقتصاد )موريس آيل(نوبل يف االقتصاد 

الوضع عىل حافة بركان، ومهدد  معتربا أن »الليربالية املتوحشة«العاملي بقيادة 
 ).املديونية والبطالة (الهنيار حتت وطأة األزمة املضاعفةبا

 :واقرتح للخروج من األزمة وإعادة التوازن رشطني مها
 .تعديل معدل الفائدة إىل حدود الصفر  -١ 
 %. ٢ومراجعة معدل الرضيبة إىل ما يقارب   -٢

وهو ما يتطابق متاما مع إلغاء الربا، ويقارب نسبة الزكاة يف النظام   
 .سالمياإل

 :ومن واجب اخلرباء املاليني اإلسالميني 
 نظاما أن يستخرجوا النظام املايل اإلسالمي من القرآن والسنة ويقدموه  

 .ماليا مستقال ال تابعا، وال ترقيعيا، ولكنه الدين الوحيد
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الذي  ملاذا سبقت بعض الدول الغربية يف املرصفية اإلسالمية يف الوقت  
 ؟ يف مواطنهاصارف اإلسالمية من التضييق واملحارصةتعاين فيه كثري من امل

 .لقد أدرك غري املسلمني أن النظام املايل اإلسالمي مربح وعادل  
اقتنع الغرب بمنع البيع عىل املكشوف واملتاجرة بالديون، فهل اقتنعنا   

 .؟برشيعة اهللانحن 
مقاصد أين الرؤية الواضحة للنظام املرصيف اإلسالمي الذي حيقق   
 والتداول احلقيقي لرشيعة، والقائم عىل منتوجات أساسها املشاركة يف السلع،ا

 .للسلع، وليس التورق ومقلوب التورق
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ٍال شك أن العامل اليوم يمر بأزمة اقتصادية عنيفة      هاقد بدت آثار.. ٍ
 .ًواضحة عىل كافة األصعدة

 :ٌية لالقتصاد العامليٌإهنا صدمة قاس

 .أبواب البنوك قفلت خالهلاُأ  =
 .َهوت فيها ثقة املحافظ االستثامرية إىل احلضيض  =
 تريليون ١٠املالية بخسائر فادحة فاقت  منيت مؤرشات أسواقها  =

كانت أمريكا  و العامليةالتجارة من إمجايل قيمة% ٨٠عادل مما يوالر، د
أوروبا بخسائر   دوالر، تبعتها تريليون٣٫٤أكرب اخلارسين بحدود 

 تريليون، ثم اليابان وروسيا وجنوب كوريا وآيسلندا ٢٫٦فاقت 
 .واليابان واهلند والصني

 هتاوت البنوك والبورصات العاملية، وانحدرت أسعار األسهم والسندات  =
 .من أقىص غرب العامل إىل رشقه

 التي كانت تبخرت األرقام الفلكية ملاليني بل مليارات الدوالرات  =
 . عىل شاشات البورصاتتظهر

 أخرى وتريليونات... تريليونات الدوالرات ضاعت من أسواق املال  =
 .تبخرت من صناديق مدخرات املتقاعدين
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 أو ،أو مدخراتعرشات اآلالف فقدوا أمواهلم إما عىل هيئة أسهم،   =
  .استثامرات

ر تتآكل يف  تريليون دوال٤ثلث مدخرات الشعب األمريكي البالغة   =
 .سوق األسهم

 .عجز امليزانية األمريكية تضاعف ثالث مرات  =
 . من القمة إىل احلضيضاقتصاديا هوت كثري من الدول  =
تراجعت  .)١(بورصات اخلليج يف أسبوعخسارة  مليار دوالر ١٥٥  =

نتيجة انخفاض قيمة الدوالر خالل % ٤٠االستثامرات العربية نحو 
 .)٢ (الفرتة املاضية

 

 .ألقت األزمة بظالهلا عىل الناس يف كافة املجاالت  

 

  :اإلصابة بالقلق واالكتئاب  =
 .فاملاليني من األشخاص يف العامل يصابون باالكتئاب جراء األزمة  

                                                      
 ١١/١٠/٠٨يس ان ان    )١(
 .اجلزيرة نت   )٢(
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ويطلبون املساعدة فعدد األشخاص الذين يعانون من القلق جراء األزمة 
ًا كبريا يف اآلونة األخرية، سجل ارتفاع العاملة النفسية األمريكية  تقولً

ممارستي هذه املهنة منذ عرشين مل أشهد يوما طوال (: )نانيس موليتور(
 .)القلق حيطم كل األرقام القياسيةعاما، ما يشبه ذلك، إن مستوى 

ن واملصابون بالقلق م% ٥٦وازداد الشعور باالكتئاب واحلزن ليشمل   
فاملخاوف واألزمات النفسية وصلت ...مجيع األعامر واألوضاع
 .لذروهتا لدى األمريكيني

  :األزمة املالية حترم األمريكيني النوم  =
من املشاركني %) ٩٢(أفاد مسح أجرته مؤسسة كومسايك كورب، أن   

 .إن األزمة االقتصادية تبقيهم مستيقظني يف الليل: قالوا
بينام أشار  .رب باعث للقلق لدهيم هو تكلفة املعيشةإن أك: وقال ثلث هؤالء  

وأكد واحد من  .ثلث آخر إىل القلق بشأن الديون عىل بطاقاهتم االئتامنية
 .)١(كل ستة أن أكرب مصدر للقلق لدهيم هو سداد الرهون العقارية

  :حاالت انتحار نتيجة ضغوط األزمة  =
 أمر طرد من املنزل الذي اهمن عمرها بعدما بلغانتحار امرأة يف التسعني   

 . عاما٣٨ منذ كانت تسكنه
                                                      

نقال ) ٢٦٩١( العدد ٢٠٠٨/أكتوبر/٢٩) هـ ٠١/١١/١٤٢٩األربعاء (صحيفة عكاظ   )١(
 .نيويورك -عن رويرتز 
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 .انتحار تاجر عريب بعد اهنيار أسهمه يف البورصة  
 كل  بعد خسارته،آخر يذبح زوجته وابنته وحيرق جثتيهام ثم ينتحرو  

 .أمواله يف البورصة
وأم  يف لوس أنجلس بقتل زوجته، وأطفاله الثالثة، )١(قام مدير مايلو  

 إنه قد انتحر :ر بعد ذلك، ويف رسالة تركها للرشطة قال، ثم انتحزوجته
بسبب موقفه االقتصادي الصعب، فلقد كان بال وظيفة لعدة أشهر، كام 

 .ل سرتيتو املالية قد أهنكها اهنيار وهأن مجيع مدخرات
امرأة قتلت نفسها يف اليوم الذي عرض فيه بيتها للمزاد، بعد ختلفها و  

 .نوية للرهن العقاريعن سداد ثالث دفعات نصف س
 ودمروا وهناك قصص كثرية ألناس قتلوا زوجاهتم أو حيواناهتم األليفة،  

 .املنشآت، أو هامجوا الرشطة قبل أن ينتحروا
ويف البالد العربية قام بائع معدات إلكرتونية باالنتحار بعد انخفاض   

وت املحتى ] ًعاما ١٢[حاد يف املؤرش، كام قام آخر بطعن زوجته وابنته 
هلكت أمواله يف خسارة بعدما  يف بيته ويقتل نفسه رقبل أن يرضم النا

 .األسهم

                                                      
 .ً عاما٤٥كارثك راجارام ،    )١(
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ٌ أستاذ جامعي خيلع مالبسه داخل إحدى رشكات :صدمات نفسية  =
عدة ماليني من السمرسة، ويقفز فوق املكاتب كاملجنون بعد أن فقد 

ت  وخابت كل حماوال،اجلنيهات مجعها من زمالئه الستثامرها يف البورصة
 !!شاشات عرض األسهموآخر يبول عىل  .ًهتدئته حتى سقط فاقدا للوعي

 بفقدان  الوعي ألن زوجته عريتهاأحدهم يصل إىل العيادة النفسية فاقدو  
 .املال وفقدان الرجولة

 .%٣٠انتعش سوق األطباء النفسانيني وازدادت احلاالت   =
، واالضطرابات ًإن العامل سيشهد مزيدا من الضغط النفيس، واالنتحار(  

 .)١()العقلية، نتيجة لتفاقم األزمة املالية، وسيكون تأثريها عىل الفقري والغني
وحوادث ينبغي أال نصاب بالدهشة إذا استمرت الزيادة يف التوترات، (  

فإن  )٣(يف رشكة فولت أوبشنز. )٢()االنتحار، واالضطرابات العقلية
  العقبات واملصاعب املالية قداحلاالت املتعلقة بالضغط النفيس الناشئ عن

 .)٤(يف كاليفورنيا% ٢٠٠ارتفعت بنسبة 

                                                      
 .حسب ترصيح منظمة الصحة العاملية  )١(
 .يةاملدير العام ملنظمة الصحة العامل) مارجريت تشان(كام يقول   )٢(
 .رابع أكرب رشكة خدمات طبية وصحية يف أمريكا  )٣(
 .لوس أنجلس تايمز: املصدر   )٤(
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 إن عدد احلاالت املسجلة خالل( :)١(وقال الدكتور ماسون ترنر  =
من املرىض % ٦٠أغسطس قد تضاعفت أربع مرات، مع نسبة تقدر بـ

 .)قالوا إن الضغوط املالية سامهت يف معاناهتم
هنم حيسون بضغط نفيس متزايد إ :ًنصف األمريكيني تقريبا يقولون  =

% ٨٠  توفري حاجات عائالهتم األساسية، وعن عجزهمعليهم حيال 
  .)٢(يقولون إن االقتصاد هو سبب أسايس هلذا الضغط

و األكل غري من األمريكيني جلوءهم إىل اإلكثار من األكل أ% ٤٨ علل
 .الصحي ملجاهبة الضغط

ًا خالل الشهر املايض نتيجة برتكهم لوجبة واحدة يومي% ٣٩بينام قام   
 .الضغط

 ويف بريطانيا فإن الواقعني يف الديون يعانون من ضعفي معدل االكتئاب،  
االعتامد عىل اخلمر، وضعفي معدل االختالل العقيل، وضعف معدل 

 وذلك مقارنة بباقي سكان وثالثة أضعاف معدل االعتامد عىل املخدرات،
 يف الديون أن تزداد آثار الصدمات ُوخيشى بزيادة الواقعني...بريطانيا

 .)٣(عىل الصحة العقلية
                                                      

 .رئيس األخصائيني النفسيني يف مركز قيرص للعناية الطبية بسان فرانسيسكو   )١(
 .الرابطة األمريكية لعلم النفس   )٢(
 .، ربيكا سميث ، املحرر الطبي٢٢/١٠/٢٠٠٨جريدة تليغراف : املصدر  )٣(
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 : سبتمرب١١وعن آثار الصدمة احلالية عىل الصحة العقلية مقارنة بآثار   
 ١١ أحداثبام كانت ر(: قال املدير التنفيذي لرشكة كوم سايك

، وقال عن )ًسبتمرب أعىل ابتداء، إال أن أثر هذه األزمة أدوم وأبقى
ًإهنا ستزداد سوءا وعمقا(ة التبعات النفسي ً()١(. 

 

، وأمراض القلب، والعديد من »اجللطة« ف البرش يصابون بـالآ  =
 . البورصاتاهنيار إثر ،أمراض اجلهاز العصبي

يف عام % ٣٦مقارنة بـ % (٥٦ازدادت أوجاع الرأس والصداع لتشمل   =
 ).م٢٠٠٧

 .وها ونح القلبيةاملوت املفاجئ بالسكتة  =

 

 كثري من الرشكات يف تبدأفقد ... فقدان الوظائف وازدياد البطالة  =
 . عن موظفيها نتيجة انخفاض الطلب عىل منتجاهتااالستغناء

 ألف أمريكي فقدوا وظائفهم يف ١٥٩تظهر إحصاءات رسمية أن نحو   =
 .سبتمرب املايض

                                                      
ًهواتف الصحة العقلية تئز اكتئابا من : مقالة روب واترز ودايفيد أملوس بعنوان : املصدر   )١( ّ

 .التحديث األول - الركود يف الواليات املتحدة
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  اململوك لعمالق صناعة السيارات،»فولفو«مصنع السيارات السويدي قام   =
 ٢٧٠٠من قواه العاملة، بواقع نحو % ١٥ترسيح ب، )فورد(األمريكي 

  . يف اخلارج٦٠٠موظف داخل السويد، و
 شخص  مليون٢٠حذر رئيس منظمة العمل الدولية من فقدان حوايل   =

 .عىل خلفية األزمة املالية العامليةم ٢٠٠٩هاية عام نوظائفهم ب
 ٢١٠ إىل م٢٠٠٧ مليونا خالل عام ١٩٠عاطلني قد ارتفع من ن عدد الإ  =

 .م٢٠٠٩أواخر يون مل
نسبة البطالة يف الواليات املتحدة وأغلب دول العامل سرتتفع لتصل إىل   =

٢٥.% 
م ٢٠٠٩وتوقعات تشري إىل إمكان إلغاء أكثر من مليون وظيفة عام   =

 .بسبب تباطؤ االقتصاد
يف  لعمل من ستة إىل مخسة أيامبعض الرشكات خفضت عدد أيام ا  =

 .اإلضايفاألسبوع بينام قامت رشكات أخرى بتجميد العمل 
قد تكون حذر األمني العام لألمم املتحدة من أن األزمة املالية العاملية   =

 . أفقر فقراء العاملالرضبة األخرية التي ال يستطيع أن ينجو منها كثري من
إن األزمة تعرض للخطر كل يشء فعلته األمم املتحدة ملساعدة : وقال  

 .فقراء وجياع العامل
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 .)١ ()األزمة املالية هتدد معيشة مليارات األشخاص عرب العامل(  =
من املتوقع ارتفاع عدد العاملني الفقراء الذين يعيشون عىل أقل من   =

ين يعيشون عىل  مليونا فيام يرتفع عدد الذ٤٠دوالر يوميا بحوايل 
 . مليون١٠٠دوالرين يوميا بام يزيد عىل 

ألف جلنة  ٣٤ إىل »الفاو«يف رسالة بعثت هبا منظمة األغذية والزراعة   =
 أسواق املال يف إن اهنيار(: لألمن الغذائي يف أنحاء العامل ، تقول فيها

 بلدا يف آسيا وإفريقيا ٣٦العامل سيتمخض عن جماعة حقيقية تنال 
 ).م٢٠٠٩الالتينية بحلول وأمريكا 

ٍنظام التأمني االجتامعي بات غري قادر عىل تغطية كل طلبات املساعدات   = َ
 .املالية للمواطنني

ً فورا،  بإيقاف التوظيفت غربية يف اخلليج يصدرون قراراتمدراء رشكا  =
 .املتوقع بعده ترسيح موظفني، واملتوقع بعده ختفيض رواتب موظفني

 . املصانع إغالق مؤقت لبعض  =
 .تراجع أسعار املنازل  =
 .ً دوالرا ٦٠تراجع النفط دون   =
 . التنميةانخفاض الطلب عىل النفط وانخفاض سعره سيؤثر عىل مشاريع  =

                                                      
 .األمني العام لألمم املتحدة   )١(
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 .ماليني مهددون بالترشد يف أمريكا  =
الكثري من السكان سيرتكون مساكنهم، ومن يضطر لبيعه فسيخرس   =

 .من قيمته% ٤٠
 بخسائر عدد من مقار الرشكات املالية التي منيتوقوع مشاجرات أمام   =

 .فادحة
ٍمن مدرسة إىل مدرسة حتويلهم إخراج األوالد من املدارس اخلاصة أو   =

 .أرخص
 .توقف مرشوع بناء بيت العمر  =
 .هتديد األمان واالستقرار األرسي  =
 .تنامي احلقد الطبقي  =
 إىل زمة املالية العامليةاسرتاليا ستخفض عدد املهاجرين إليها إذا أدت األ  =

إن بريطانيا من (: قالووزير اهلجرة الربيطاين  )١(طالةبزيادة معدالت ال
 .) إليها نتيجة لألزمة االقتصاديةاملمكن أن ختفض عدد املهاجرين القادمني

 

أغسطس  املشاكل املالية قد تقدح زناد العنف، ففي :ازدياد العنف األرسي  =
 مكاملة، وقد كان ٢٣٫٤٢٦بلت خطوط العنف األرسي أكثر من استق

                                                      
 .٢٠٠٩ /٢٠٠٨ ألف مهاجر خالل العام ١٩٠وكان يتوقع أن تستقبل اسرتاليا أكثر من   )١(
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 .)١(نفسه يف العام املايضمقارنة بالشهر % ١٠ًهذا زيادة بقدر 
 »طالق«  من املتوقع أن تتسبب خسائر البورصة يف حاالت:ازدياد الطالق  =

 دون »ًرسا«عديدة بني املستثمرين بسبب إقدام أحد الزوجني عىل االستثامر 
 . البنوك واملؤسسات املاليةًر، خاصة من موظفي وموظفاتعلم اآلخ

 فسوق البغايا قد زادت أنشطتهم عىل إثر :ازدياد بعض أنواع الرذيلة  =
 .)٢(االنحدار االقتصادي

 فستتعرض الكثري من العالقات :ختلخل البيوت القائمة عىل جمرد املادية  =
 ًلتوتر والضغوط، وخصوصاالزوجية يف األزمة املالية احلالية لقدر كبري من ا

وظائف يفتخرون هبا، فحني يفقد بالنسبة إىل األزواج الذين يعملون يف 
ً عادة ما يفقدون قدرا كبريا من ثقتهم هؤالء الرجال وظائفهم فإهنم ً

وهكذا فإننا سنرى الكثري . يؤثر عىل حياهتم الزوجيةوهذا بدوره  بأنفسهم،
سنرى الكثري من املصاعب  الطالق واالنفصال األرسي ومن عمليات
 .الزوجية

ِّفمن املتوقع أن تؤثر األزمة املالية العاملية، عىل استقرار املجتمعات   ّ
 . )٣(واألرس

                                                      
 .٢٥/١٠/٢٠٠٨جريدة أمريكان ستايتامن ستاف، أندريا بول، : املصدر  )١(
 .٢٠٠٨ سبتمرب ٢٦ساليت : املصدر   )٢(
 ).الصحة بينيديتو ساراسينو مدير قسم الصحة العقلية بمنظمة(قاله   )٣(
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  واهللع،تأثر كثري من الناس هبذه األزمة تأثرا كبريا، وانترش بينهم اخلوف  
 :سباب كثرية منهاأل وهذا التأثر يرجع

 

ً إن عقيدة التوحيد ترسخ يف النفس البرشية دوما هدوءا وثباتا   ً ً ، ً عجيباِّ
ِّفاملوحد يعرف أن مصدر األمور كلها هو اهللا ذو األسامء احلسنى والصفات 

َّالعىل، وأنه ال يفعل شيئا إال حلكمة بالغة، فهو املحمود عىل مجيع أفعاله ً. 
َّنقص هذا اجلانب من النفوس، كلام زاد معدل الضغوط النفسية وكلام   

ًعىل الشخص والتجأ إىل أسباب ومهية ال تزيده إال شقاء َّ َّ . 

 

ًفأكثر الناس اضطرابا وحرية هم املبتعدون عن اهللا تعاىل، فمن    أين هلم ً
من يمنع ترسب  نقذهم؟ُ؟ من ي هلم معني وال نارصالثبات يف األزمات وليس

!  "  #   $    من الغموم سوى اهللا سبحانه؟هماهلموم؟ من ينجي
  .  -   ,  +   *)  (  '  &  %
   :  9  87  6  5  43  2  1   0  /

  ].٢٥٧: البقرة[  ;
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اإلنسان بطبعه هلوع جزوع عند املصائب إال من رحم اهللا من عباده   
t  s  r  q  p  o  n  m  : قال تعاىل، صاحلنيال

  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v         u
  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦   ¥  ¤£  ¢  ¡

 ].١١ – ٩: هود[ ¯  °  ±     ²  ³  
فهذه طبيعة اإلنسان إذا أصابته شدة بعد نعمة، حصل له يأس وقنوط   

ملايض احلال، كأنه مل ير خريا، ومل وهلع وفزع من املستقبل، وكفر وجحود 
ْيرج بعد ذلك فرجا َ    N  M      L  K  T  S       R  Q  P  O

[   Z  Y  X     W  V  U ]٢٢-١٩: املعارج.[  
الرش، يتأمل للذعته، وجيزع فهذا هو اإلنسان بطبيعته، جزوع عند مس   
ًفال يتصور أن هناك فرجا؛ وال يتوقع من اهللا تغ، لوقعه ن ثم يأكله ًيريا، ومَ

ذلك أنه ال يأوي إىل ركن يشد من عزمه، ويعلق به ، اجلزع، ويمزقه اهللع
  .، حني خيلو قلبه من اإليامنوهي صورة بائسة لإلنسان، وأملهرجاءه 

 

: أي ].٢٠: الفجر[ ®  ¯   °  ±  : قال تبارك وتعاىل  
ًحبا كثريا شديدا ًً. 
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واجلزع، ّظهر هذا األمر جليا يف هذه األزمة، فام قاد الناس إىل اهللع و  
 والدوالر وتعلق واحلاالت النفسية، واإلقدام عىل االنتحار إال حب الدرهم

ً تعلقا شديدالالقلوب هبذه األموا ً. 
 به بالعبد، به احلريص عىل املال الذي تعلق قلrولذلك وصف النبي   
ِتعس عبد الدينار، «: rقال رسول اهللا : ال قبعن جابر بن عبداهللا ف َ ِّ ُ َْ َ َ ِ

َوعبد الدرهم، وعبد اخلميصة، إن أعطي ريض، ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ ْ َ َ َ ْ َ َُ ْ ِ َْ ُ ِّ َ وإن مل يعط سخط، تعس ُِ ْ َِ َِ َ ََ ُ ْ َ ْ ِ
َوانتكس، وإذا شيك فال انتقش ْ َ َْ َ ََ ََ َ ِ ِ َ َ َ«)١(.   

َدع احلرص واق َ َِ ِنع بالكـِ ْ ِفاف من الغـَ ِ  ىـنَِ
َوق ِهيلد ـــَ ِك اإلنســُ َان كــُ ُـرة مـالـِهـــثَ َ 

ــشه ــد معي ــاش عن ــا ع ــى م ــرزق الفت ِف ِ َِ َ َ َ ُ َ  
ُكام يذبح الط َ ُ ِاووس مـــَ ِل ريشـَن أجــُ  ِهـِ

 

 األكوان، ّالبد أن يدرك العبد أن اهللا هو خالق الساموات واألرض، ومدبر  
  "  #   : ًوأن بيده مفاتيح كل يشء، وأن أحدا ال ينال من رزقه إال بإذنه

 ].٦: هود[ $  %  &  '    )  (  *
 N  M      L  K  J    I  H  G  F  E  D   C: وقال  

  ].٣٨: األنعام[
 بفعن جابر بن عبداهللا ، وقد ضمن اهللا لنا الرزق سبحانه وتعاىل  

                                                      
 .)٢٨٨٧(البخاري رواه   )١(
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َأهي« :rقال النبي : قال ُّ ُا الناس اتقوا َ َّ ِوأمجلوا يف الطلب،اهللا َُّ َ َُّ ِ ِ ْ َ َ فإن نفسا لن متوت َ ُ َ ْ َ ً ْ َ َّ ِ َ
َحتى تستويف رزقها، وإن أبطأ َ ْ َ ْ ََ ْ ِ َ َ ْ َ َ َِّ َ ِ ُعنها، فاتقوا  ْ َّ َْ َ َوأمجلوا يف الطلب، خذوا ما اهللا َ ُ ُ ِ َ َُّ ِ ِ ْ َ َ

َحل، ودعوا ما حرم ُ ََ ُ َ َ ََّ«.)١(  
 Q   : اء، ويرزق من يشاء، وبيده خزائن السامواتمن يش يفقر وهو الذي       

 T   S  R ]وامللكوهو واسع الرزق  ].٧: املنافقون :  G
ONM  L  K   JI  H ]٩٦: النحل.[ 

ْيا عبادي لو أن أولكم«: يف احلديث القديس عز وجل وكام قال   َُ َ ََّ ْ ََ ََّ ِ ْ وآخركم ِ َُ ِ َ
َوإنسكم وجنكم قاموا يف ص َ َِ ُ ْ ْ ََ ُ ُ َّْ ِ ُعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته ِ ْ ََ َُ َّ َُ َ َْ َ َ ْ ٍَ ِْ ِ ُ َ َ َ ٍ ِ ٍ ِ

َما نقص ذلك مما عندي إال كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر َ َ َْ َ ْ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َِ ُِ ْ ْ ْْ ُ ََ َ َّ َّ َ َ«)٢(.  

 

اهللا تعاىل،  ِّيقدرهاُضعف اإليامن املسبق بام قد يقع يف العامل من حوادث  إن  
 . ها، وربام يفقد حياته حينها تقبل لإلنسانقد يأيت بصدمة ال يمكن

«  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �  ®  ¬    
¿    ¾  ½  ¼  »  º   ¹   ̧     ¶  µ   ́ ³  ²  ±°  ¯  

  È  Ç            Æ  Å  Ä   Ã  ÂÁ  À ]٢٣ – ٢٢: احلديد.[ 
                                                      

 .وصححه األلباين) ٢١٤٤(رواه ابن ماجة   )١(
 ).٢٥٧٧( مسلمرواه   )٢(
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 يا بني إنك لن جتد طعم حقيقة اإليامن«: البنه س الصامت قال عبادة بن  
 .)١( »حتى تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك

 

مستثمرون حقيقيون إمكانية االقرتاض جعلت الناس يعيشون وكأهنم   
اء املقرتضني الفقر يعلق بأن مالكون ألموال ختصهم، مما جعل بعض املحللني

 جمالت األغنياء كمجلة ظنوا أنفسهم مستثمرين، وأصبحوا ممن يشرتون
 .موين واملجالت االقتصادية

 

جورج  وهذا هو الشعار األساس الذي كان ينادي به الرئيس األمريكي  
 املتمثلة يف متكني ٌائم عىل الرؤيةوكسب به قلوب الكثريين، وهو ق بوش االبن

أمريكا تصبح دولة أقوى يف كل «: كل أرسة أمريكية من متلك بيت، وأن
 .»مرة تنتقل فيها أرسة أمريكية إىل منزل مستقل ملك هلا 

ومل يراع هذا القانون تفاوت إمكانيات الناس وقدرهتم عىل الوفاء   
التسهيل الزائد أن يسببها طويل األجل والتأثريات االقتصادية التي يمكن 

 دون دفعات شهرية يف باب القروض إىل حد السامح بقروض متلك منازل
 .ً شهرا ٢٤َملدة 

                                                      
 .وصححه األلباين) ٤٧٠٠(اود رواه أبو د  )١(



 األزمة املالية  
  

 

ر ٍقد أتيح للجميع بال استثناء وسمح باقرتاض أي مبلغ مهام كثف  
ة حتى أدى إىل أن ازدادت الديون العائلي. واالقرتاض بأي سبب مهام ضعف

وهذا املبلغ ازداد .  دوالر تريليون١٤ إىل م١٩٧٤ر عام  مليار دوال٦٨٠من 
فالعائلة العادية متلك . ثالثة أضعاف خالل السنوات السبع املاضية فقط 

عام % ٦ منها تم استعامهلا لرشاء السلع ، مقارنة بـ % ٤٠ بطاقة ائتامن ، و١٣
 .)١( م١٩٧٠

                                                      
 .١٤ ص٢١/١٠/٢٠٠٨نيوزويك   )١(
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ْمن «: rقال  :t، فعن ابن مسعود عز وجلالكاشف للفاقة هو اهللا    َ
ِنزلت به فاقة فأنزهلا بالناس مل تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزهلا باهللاِ ِ ِ ََِ َََ ْ َ ُ َّ ُ َّ َ ْ َْ َ ْ ََ ََ َ َ َ ٌَ َ َ ٌ َِ َِ َْ َ َُ َ ْ َ ِ 

ُفيوشك اهللاُ ِ ُ ٍ له برزق عاجل أو آجلَ ٍِ ِْ َ َُ ٍ ْ ِ ِ َ«)١(.  

 

 بالقضاء والقدر جينب من خرس ماله االهنيار النفيس واإلحباط االرض  
املعنوي، فال يصاب باجلنون أو بسكتة قلبية، أو ينتحر كام وقع لبعض 

.  /  0   1  2        3  54  6  7  8  : قال تعاىل .القانطني
 ].١١:  التغابن[  9  :

واستسلم  ،ابته مصيبة فعلم أهنا بقضاء اهللا وقدره، فصرب واحتسبفمن أص   
ُلقضاء اهللا، هدى اهللا قلبه، وعوضه عام فاته من الدنيا هدى َّ  يف قلبه، ويقينا َ

ًصادقا، وقد خيلف عليه ما كان أخذ منه، أو خريا منه ً)٢(. 
 ها قد جزعت فامذا ينفع اجلزع؟ َّال جتزعن عىل ما فات مطلبه

                                                      
 . بلفظ مقارب، وصححها أمحد شاكر)٣٨٥٩ (وأمحد) ٢٣٢٦(رواه الرتمذي   )١(
 ).٨/١٣٧( ابن كثري،)١٨/١٣٩(القرطبي   )٢(
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 ،عىل من ابتيل يف ماله أن ينظر إىل من أصيب بمثل مصيبته أو أعظم منها  
 ألن االشرتاك يف املصيبة مما ؛وهذا حيمله عىل الصرب وحتمل حرارة املصيبة

 .هيوهنا عىل النفس

 

K  ما هو مدخر لك يف اآلخرة ًفإذا خرست شيئا يف الدنيا؛ فانظر إىل   
     [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P    O  N  M  L

Z  Y      X    W  V  U  T  S    R]  \   ].٣٦: الشورى[ \  
  ].١١: اجلمعة[ [    ^

U  T  S  من الثواب اجلزيل، واألجر اجلليل، والنعيم املقيم
V ينهام من لذات الدنيا، خريية ال نسبة بW  ألنه نعيم ال

 .منغص فيه وال كدر، وال انتقال

 

  A  <  ? @:  كام قال اهللا،أن يسرتجعيف ماله   من ابتيلعىل   
B     G       F    E  D     C   ]١٥٦: البقرة[. 
ْما من «:  يقولrسمعت رسول اهللا : قالت لوعن أم سلمة    ِ َ
ْعب ِد تصيبه مصيبة فيقول إنا هللاِ وإنا إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبتي َ ِ ِ ِ ِ ٍَ ُ ُ َ َ ُ ُُ ْ َّ َ ْ َ ُِ ِ ْ ُ َّ ََ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ ُ ٌَ ُ
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ُوأخلف يل خريا منها إال أجره اهللاُ َ ََ َْ ََّ ِ َ ْ َ ِْ ًِ ِ َ يف مصيبته وأخلف له خريا منهاْ ْ َ ِْ ِ ِ ًِ ْ ُُ َ ََ ََ َ ِ«)١(. 
 ًأ ومالذا لذوي املصائب،كلامت االسرتجاع ملج عز وجل فقد جعل اهللا  

 فيوسوس له وعصمة للممتحنني من الشيطان، لئال يتسلط عىل املصاب
 . )٢(باألفكار الرديئة

ِأال فاصرب عىل احلدث اجلليل َ َِ َ َ ِ َ َ  
ًوال جتزع وإن أعـرست يومـا َ َ ََ ِ ُ ِ َ َ  
ٌوال تيــأس فــإن اليــأس كفــر ُ َ َ ََّ َِ َ َ  

ْوال تظنن ََّ ُ َبربك غي َ َ ِّ َ َر خيـــِ  ٍرــَ

ِو جــواك بالــصرب اجلميــلَودا َ ِ َ َِ َ ِ  
ِفقد أيرست يف الزمن الطويـل َّ َ َِ َ ََ َ َ  
ِلعـــل اهللاََ يغنـــي مـــن قليـــل َ ِ َ ََّ َ  

َإن اهللاََ أولــــَف َّ َى باجلميــِ  لـــِ

 
ليشكر العبد ربه عىل نعمة الصحة والعافية يف البدن والنفس والولد   

  .ذه نعم عظيمة تستوجب شكر اهللا تعاىلوالدين، فكل ه
ُمن أصبح منكم آمنا يف رسبه، معاىف يف جسده، عنده قوت« :rقال    َ ْ ً ُْ ُ َ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َِ ًِ ِ ْ ُ َ 

َيومه، فكأنام حيزت له الدنيا َْ َّ َُّ ْ َُ َْ ِ ِ َِ َ  بقيت، فإذا ذهب املال، فانظر كم نعمة  )٣(»َ
قلك، وقبل كل ذلك بقي لك الكثري، بقيت لك صحتك، وأوالدك، وع

 . بقي لك دينك

                                                      
 ).٩١٨(رواه مسلم   )١(
 ) .٢/٥٧١ (لقرطبيملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ل املفهم  )٢(
 . وحسنه األلباين،)٢٣٤٦(رواه الرتمذي  )٣(



 األزمة املالية  
  

 

ُن كانت اآلخرة مهم«: قال rأن النبي  سعن زيد بن ثابت    َ ِ ْ ْ َ َه جعل َ َ َ ُ
ٌاهللا غناه يف قلبه، ومجع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة ََ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ُ َ ُ ُ َ َ ُْ ُّ ْ َ ََ َ َ َْ َ َ ِ ْ، ومن كانت الِ َ َ ْ َدنيا ََ ْ ُّ

َه، جعل اهللا فقره بني عينيه، وفرق عليه شمله، ومل يأته من الدنيا إال ما مه َ َ ْ ْ َّ ْ ْ ْ ََّ ِ ْ ُّ َْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ََ َ ََ َْ
ُقدر له َ َ ِّ ُ«)١(. 

فاحلاصل أن ما كتب للعبد من الرزق يأتيه ال حمالة  .....: قال السندي  
 . الدنيا يأتيه بتعب وشدةومن طلب، إال أنه من طلب اآلخرة يأتيه بال تعب

فطالب اآلخرة قد مجع بني الدنيا واآلخرة، فإن املطلوب من مجع املال   
 .الراحة يف الدنيا وقد حصلت لطالب اآلخرة

وطالب الدنيا قد خرس الدنيا واآلخرة ألنه يف الدنيا يف التعب الشديد   
 .أي فائدة له يف املال إذا فاتت الراحةويف طلبها، 

 

 ًمليون فيذهب نصفها مثال، فصحيح) ١٠٠(فقد يكون عند بعض األغنياء   
 .ًمليونا) ٥٠... (لهأنه قد خرس خسارة كبرية؛ ولكن انظر ماذا أبقى اهللا تعاىل 

 .ًفلينظر إىل من ال يملك يف دنياه شيئا؛ فإن ذلك سيخفف عنه ما هو فيه

                                                      
 .، وصححه األلباين)٢٤٦٥(رواه الرتمذي   )١(
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َانظروا إىل من هو أسفل «: r النبي قال: قال  tةفعن أيب هرير   َ ْ َ َُ َ ُ ْ َ ِ ُ ْ
َمنكم، وال تنظروا إىل من هو فوقكم فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة اهللا ََ ُ ُ ْ َ ُ ْْ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َِ ِْ َ َ ْ َ َْ َْ َ َ َّ ُ ُِ َِ َ َ ُ«)١(. 

 

َقد أفلح «: r قال رسول:  قالبعن عبداهللا بن عمرو بن العاص     َ ْ َ ْ َ
ًن أسلم، ورزق كفافاَم َ َ َ ِ ُ َ َْ َْ ُ وقنعه اهللاُ،َ َ ََّ ُ بام آتاهَ َ َ ٌوهذا حديث بديع بليغ . )٢(»ِ ٌ ٌ ...

ألن اإلنسان مهام بلغ من الثراء فإنه لن ينام إال عىل فراش واحد، ولن يأكل 
 r: قال رسول اهللا:  قالt وعن عبداهللا بن الشخري .إال يف بطن واحدة

َيقول ابن آدم« ََ ُ ْ ُ ِايل مايل َم: ُ َوهل لك يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت !! َِ ْ َ َْ َ َ َ َ ََّ ِ َ َِ ِْ َ َ ْ َ َ
َفأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت َ َّ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ْ َْ َ ْ ْ َْ ََ َِ«)٣(.  

بصورة تزيدون منه سمعظم الناس ال يقترصون عىل ما يكفيهم، بل ي  
هؤالء خيرس غريب أن بعض مبالغة رغبة يف التأمني لألبناء واألحفاد، وال

وراء مجع حطام  ً سعياويوقع نفسه يف املحرمات يف أحيان كثريةصحته، بل 
 .الدنيا

ِإن القناعة من حيلل بساحتها َ ِ َ ََ َ َّ ُمل يلق يف دهره مها يؤرق ِ ًِ ُ َ ََ ِ ِ َ  هــَ

                                                      
 ).٢٩٦٣(مسلم رواه   )١(
 ).١٠٥٤( مسلم رواه  )٢(
 ).٢٩٥٨(مسلم رواه   )٣(
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من قنع (: ُّوكان حممد بن واسع يبل اخلبز اليابس باملاء ويأكله ويقول  
 .) أحدهبذا مل حيتج إىل

 

 انزعاجه قوة القلب وعدم: فإن من أعظم العالجات يف مواجهة األزمات  
ِالصرب عند أول «و. وانفعاله لألوهام واخلياالت التي جتلبها األفكار السيئة َّ ْ ََّ َ ْ ِ ُ

ِالصدمة َ ْ َّ«)١(. 
 أناس ، وكشفت قوة قلبَّاإلمعة هذه األزمة احلصيف من توقد كشف  

 .ب آخرينوضعف قلو
 بعض والذعر عند املصيبة مصيبة أخرى، فبعض املصائب مثل اشتعال  

 .احلرائق البسيطة يف األماكن املزدمحة يكون معظم املوت بالدهس باألقدام

 

 ويوطن  أسوأ االحتامالت التي ينتهي إليها األمر،ِّيقدرفينبغي للعبد أن   
 إىل ختفيف ما يمكن ختفيفه من َفعل ذلك فليسععىل ذلك نفسه، فإذا 

مصيبته وأزمته بحسب اإلمكان، فبهذا التوطني وهبذا السعي النافع، تزول 
 .مهومه وغمومه

                                                      
 ).٩٢٦(رواه مسلم   )١(
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ا ـ مـَوم هـُم اهلَلَعَ جْنَم« rقال رسول اهللا :  قالtعن ابن مسعود   
ًواحدا ِ ُهم آخرته كفاه اهللاُ، َ ََ َ ِ ِ َِ ُ هم دَّ َنياه ومن تشعبت به اهلموم يف أحوال الدنيا ََّ ُ ُ َ َْ َ ُّْ ْ َِ َ ْ َ َّ ْ َ َُ ِ ُْ ِ ِ

ِمل يبال اهللاُ َ ُ ْ َ يف أي أوديتها هلكَ َ َ ْ َِّ ِ َِ َ َ ِ«)١(. 
 النفس، معيار الغنى احلقيقي ليس هو كثرة املال ووفرته، وإنام هو غنى  

َليس الغنى عن كثر«: r  رسول اهللاقال:  قالtفعن أيب هريرة  ْْ َ ْ َ ََ ِ ْ ِة العرض،َ َ َ ْ ِ 
ِولكن الغنى غنى النفس ْ َّ َ َِ ِ ِْ ََّ َ«)٢(.  

 

 ُّيمر به الشهر تلو الشهر rفقريا، كان  rفلقد عاش سيد البرش حبيبنا    
 .ءيش يطبخ يف بيته مل: ، أي)٣( يوقد يف بيته نارمل



  

 .واالقتصاد يف النفقة يف حال الفقر والغنى هو هدي سلفنا الصالح   

                                                      
 .، وصححه األلباين )٢٥٧( أخرجه ابن ماجه   )١(
 .)٦٤٤٦(رواه البخاري  )٢(
 ).٢٩٧٢(، ومسلم)٢٥٦٧(رواه البخاري  )٣(
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  . »نصف املعيشة: االقتصاد يف النفقة«: قال بعض السلف  
 . »قتصاداال: باب السالمة«: وقال معاوية  
وعىل املؤمن أن يستعد يف أوقات الرخاء عىل مواجهة أوقات البالء،   

 .»ِاخشوشنوا فإن النعمة ال تدوم وإن عباد اهللا ليسوا باملتنعمني«: tقال عمر 

       عندما زهت ثامرها
أيدهيم، وطوع أهنا يف وأينعت أشجارها، وآن وقت رصامها، وجزموا 

وهلذا أقسموا وحلفوا من غري  أمرهم، وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منها،
 وتواصوا مع ذلك، بمنع الفقراء استثناء، أهنم سيجذوهنا مصبحني،

 .واملساكني
ويبادرهم ومل يدروا أن اهللا باملرصاد، وأن العذاب سيخلفهم عليها،   
نزل : ي أ].١٩ :القلم[ 3  4  5  6  7 8    9  إليها

 ].٢٠: القلم[ ;  >عليها عذاب اهللا ليال فأبادها وأتلفها 

Z   Y  ]  \   ومل يبق يشءكالليل املظلم، ذهبت األشجار والثامر 
  a   ̀  _   ̂ r   ثم ماذا  ].٢٧ – ٢٦: القلم[ [ 

     �   ~  }  |           {   z      y  x  w  v  u  t    s
 ].٣٢ – ٣٠: القلم[       ¦    §  ¨  ¡  ¢      £  ¤   ¥  

ًإن اهللا أبدهلم يف الدنيا خريا منها ألن من دعا اهللا صادقا،: فقيل   ورغب ً
 .إليه ورجاه، أعطاه سؤله
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ملجتمع إال وسببها الذنوب مصائب للفرد وا فام يف الدنيا واآلخرة من   
  Ï Ó ÒÑÐ Õ  Ô:  قال تعاىل،واملعايص

 Ø  ×  Ö ]٣٠: الشورى.[  p  o  n  m   l  k   j
  |  {  z  y    x  w    v  u  t  s  r  q

 ~  }     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �
ما نزل بالء إال بذنب وال رفع (:  t قال العباس ].٦:األنعام[ ©  
  . )ةإال بتوب

Ø  ×    Ö  Õ  Ô    Ó  Ò   Ñ  Ð   : قال تعاىل  
  Þ  Ý  Ü   Û  Ú       Ù ]استعلن : أي ].٤١: الروم

وحلول اآلفات هبا، ويف فساد معايشهم ونقصها : الفساد يف الرب والبحر أي
 وذلك بسبب ما قدمت أيدهيم أنفسهم من األمراض والوباء وغري ذلك،

   .)١(ةمن األعامل الفاسدة املفسد

                                                      
 ).١/٧٤٣( تفسري السعدي  )١(
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ُإن الرجل ليحرم الرزق، بالذنب يصيبه«: rوقال    ُ ْ ُِ ُ ِّ ُ َ ُ َِّ ْ َّ ِ َ ْ َ َ َّ فهذه املصيبة . )١(»ِ
 .قد تكون كفارة ملن تعاملوا باملحرم

Î  :فبالتوبة والرجوع إىل اهللا يرفع البالء ويتنزل الرزق والرمحات  
  Ò       Ñ  Ð   Ï    Ô  Ó    #  "    !  %  $

  ].١٢ – ١٠: نوح[ *          +  ,  -     .  &  '  )  (   

 

 مشتقاهتا عد اخلسائر التي منيت هبا الرشكات العاملية اجتهت إىل تسويقب  
أكثر من ّاملالية يف الدول العربية، واملشتقات املالية بأنواعها تقدر قيمتها ب

   .)٢( دوالرنيوتريل ٦٠٠
وهذه املشتقات تتصف بـالتعقيد وهي من املسببات األساسية لنشوء   

 فرشاء مثل هذه املشتقات يف هذه األوقات هو من قبيل الترصف. األزمة العاملية
 .بد من التزام احلكمة والتعقل يف الترصفاتفال... ملتهور يف البيع والرشاء ا

 

 الشيوعي فقد تبني من هذه األزمة فشل النظام الرأساميل بعد فشل النظام  
 .من قبل

                                                      
 .، وصححه احلاكم)٤٠٢٢(، وابن ماجه)٢١٨٨١(أخرجه أمحد  )١(

)٢(  http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task= 
view&id=40271&Itemid=36 

http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task
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واليوم هم بأنفسهم يعرتفون بفشل هذا النظام املايل، حتى قال الرئيس   
إننا يف حاجة إىل إعادة بناء النظام النقدي واملايل العاملي من (: الفرنيس
 . )جذوره

نظام عاملي مايل جديد ودعا إىل قمة جتمع قادة الدول الكربى لوضع   
 .م٢٠٠٨ عامقبل هناية 

قف عدد من التعامالت وًواملصارف املحلية أصبحت تفكر جديا ب  
عملية :املرصفية ذات الثقافة الغربية الدخيلة عىل املرصفية اإلسالمية، ومنها

سألة البيع بالدين، والبيع البيع عىل املكشوف، بجانب املراجعة اجلادة مل
 .»األبشنز«باخليارات 

i  h  g    f  :  األزمة تذكرنا بحال الدنيا املتقلبة والزائلةههذ  
j ]٨٨: القصص.[  

ٌنفيس التي متلك األشياء ذاهبة ِ َ ُ َفلست آسى عىل يشء إذا ذهبا  ِ ٍ ُ ْ َ 
£  ¤  ¥   ¦  §  : فالدنيا متاعها غرور، وزخرفها زور  
  ].١٨٥: ل عمرانآ[ ¨

 

 وذلك ألن أكرب األسباب الداعية لتطلع الناس إىل ما هو أعىل من حاهلم  
األساس للتجديد يف احلقيقي هو مقارنتهم ألنفسهم بغريهم، وهو الوقود 
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 وغريه، وهو خمالفة رصحية ًاملقتنيات تبعا ملوديل السنة يف السيارات واألثاث
 . بنظر اإلنسان يف أمر الدنيا إىل من هو دونه rه ألمر

 

ٌال شك أن متلك بيت يضم اإلنسان مع زوجته وبنيه مطلب طبيعي،   
ٌوحسب علم االقتصاد السلوكي فإن اإلغراء العاطفي لتملك منزل أمر (

تى ولو كنا نرغب يف حقوي، ومن الصعب التخلص منه يف شكل كامل 
  .)١()ذلك
ًعاجزا والواجب عىل العاقل أن ينظر يف إمكانياته احلقيقية ، فإذا كان   

ٍعن التملك فليفكر كثريا قبل الدخول يف رشاء بيت بأقساط ٍ  األجل طويلة ً
الدين الطويل عىل الكثري ًنظرا للتأثريات القوية هلذا )  سنة٢٥-٢٠-١٥(

ٍراته، ويف مثل هذه احلالة يكون اإلجيار لبيت يف من قرارات اإلنسان واختيا
ًولو مل يكن مرغوبا نفسيا مستوى اإلنسان هو احلل األقرب  ً. 

 

أكثر املشاكل التي حلت بالناس وأفقدهتم ثرواهتم ونزلت ببعضهم إىل   
 يف األسهم املستثمرما دون الصفر هي الوقوع يف فخ البنوك التي تقرض 

 أنه إذا سقطت األسهم جاز ونحوها مثل املبلغ احلقيقي الذي يملكه ، وتشرتط
                                                      

 م٢٠٠٨ /٢١/١٠ويك نيوز/روبرت شيلر   )١(
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قرضه ، ولذلك تتالشى ثروات بعض للبنك بيعها للحصول عىل كامل 
 .الناس يف أوقات األزمات 

بد من العلم بأن األصل يف الدين الذم ، واألدلة الرشعية كثرية يف فال  
أسوأ االحتامالت ال يدخل نفسه يف خماطرة ذلك ، والعاقل الذي يتوقع 

من أجل التكثر من املكاسب، ) ًولو مل يكن حمرما(ًبأمر مذموم رشعا 
 .والواقع خري شاهد 

ِّاللهم إين «:  يقولrكان النبي :  قالtعن أنس بن مالك و   ِ َّ ُ َأعوذ بك َّ ِ ُ ُ َ
ِمن اهلم واحلزن َ َْ َ ِّْ َْ ِ والكسل،ِ َ َ ْ ْ واجلب،َ ْن والبخـَُْ ُ َْ ِالدينع ، وضلِلـِ ْ  ،]أي شدته [َّ

ِوغلبة الرجال َ َ َِّ ِ َ َ«)١(.  
ْع الدين، ضل(بني فقرن    ِوغلبة الرجالَّ َ َ َِّ ِ َ   واليوم نرى كيف غلبت)!!َ

 فاضطرت ، ورشكات عاملية مع ما متلك من املليارات اخليالية،الديون بنوكا
  .صاغرة لتعلن إفالسها

 منغرتبينا وأصحاب العقول قد تساهم األزمة املالية يف عودة مو  
  !!.اخلارج

حول  جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية حسب إحصاءات  
 العريب بنسبة أوضحت مسامهة الوطن ظاهرة هجرة العقول العربية، حيث

                                                      
 ).٦٣٦٩(رواه البخاري   )١(
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، %٥٠منهم نسبة  يشكل األطباء .من هجرة الكفاءات يف العامل% ٤٠
 %. ١٥، واملهن األخرى %٢٣واملهندسون 

 يدرسون من الطالب العرب الذين% ٥٤ أكدت هذه اإلحصاءات أن كام  
يف بريطانيا يشكلون  يف اخلارج ال يعودون إىل أوطاهنم، وأن األطباء العرب

 .من جمموع األطباء العاملني فيها% ٣٤حوايل 
من % ٧٥هي أمريكا وكندا وبريطانيا تتصيد نحو  ن ثالث دول غنيةإ  

  .العرب  واملهندسنياملهاجرين العلامء واألطباء
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ًوغربا، ًمما ال خيفى عىل أحد أن األزمة املالية اليوم تعصف بالعامل رشقا   
َّفهي حدث عظيم أقض مضاجع الساسة وأصحاب  َّ وأرباب الفكر القرار ٌ
املتعددة، يوضح ذلك  ٌواالقتصاد، وهي خطب جسيم، له تعقيداته وتداعياته

والسياسيون، وكثرة الكتابات،  طراب الكبري الذي يعيشه االقتصاديوناالض
وقد أقبل بعضهم عىل بعض يتالومون وتباين التحليالت، فهم يف أمر مريج، 

 .فيمن يتحمل مسؤولية ما حدث

 

 

 

وت فيها بنوك كربى ومؤسسات مالية، وانحدرت فيها البورصات هتا  
أسواق املال، وهوت العاملية، وتبخرت تريليونات، وطارت مليارات من 

 فقدوا أمواهلم إما عىل هيئة دول يف العامل إىل احلضيض، وعرشات اآلالف
 أسهم، أو مدخرات أو استثامرات، وتآكلت من استثامرات الشعب األمريكي

 تريليون دوالر، وصارت هذه األزمة أشبه ٤ورصات املالية بمقدار يف الب
 .بتسونامي يعصف باقتصاديات الكثري من الدول
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Í  Ì   Ë  Ê  É 

 إليها االقتصاد واملال مها القاعدة األساس للمجتمع الغريب، فركنوا  
  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   وتنكبوا رشيعة اهللا

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ó  ]النحل :
٢٦.[ 

ُوها نحن نرى اليوم تدمريا كبريا يطبق عليهم من فوقهم ومن حتت    ً ً
أنه يمنعهم أرجلهم، فأمسى البناء االقتصادي الذي تفاخروا به وظنوا 

 من فوقهم ومن ًوحيميهم سببا الضطراهبم وفساد أمرهم، فجاءهم البالء
جاءهم من جهته ما مل ًأسفل منهم، وكانوا يظنون نظامهم املايل حمكام ف

 .  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  يكونوا حيتسبون 

 

ًأسبابا رشعية ًكام أن للمصائب والكوارث أسبابا مادية معروفة، فإن هلا   
 . الرشعيةكذلك، ووجود األسباب املادية ال يتناىف مع األسباب

لنزول ايص وأكل احلقوق كلها أسباب فالظلم والبغي والذنوب واملع  
ًالعامل كله أحيانا، املصائب بالناس، عىل مستوى األفراد واجلامعات، بل عىل 

ًيتبع بعضها بعضا، كام نشهده يف هذه األزمة التي تنطوي عىل كوارث 
Ø  ×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò Ñ  Ð ]٤١: الروم[ ،
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Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï 

  ].٣٠: الشورى[
َإذا « : قالrالنبي أن  بعن ابن عباس : ويف احلديث الصحيح   ِ

ْظهر الزنا والربا يف قرية، فقد أحلوا بأنفسهم  َ ْ ِّ َِ ِ ٍُ ْ ََ ِ ُّ َ َ ََ ْ َِّ ََ ِ َ َّ عز وجل اهللاعذابَ َ َ فلم  )١(»ََّ
 .يكن ما نزل بالقوم آفة ساموية، وإنام بالء أصاهبم بذنوهبم وما كسبت أيدهيم

 

َفقد أمهلهم وهم يتعاملون بالربا، ويأكلونه أضعافا مضاعفة، وحياربونه   ُ ً 
تعاىل عىل مدى عقود من الزمن، حتى أخذهم بالنقص والسنني، كام فعل 

Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  : مع فرعون وقومه من قبل
Ï  Î  Í  Ì]١٣٠: األعراف.[ 

َّإن « :rوقال    ِليميل للظاملِ،اهللا ِ َّ ِ ِ ْ ُ ُ حتى إذا أخذه مل يفلتهَ ُ َْ َ َِّ ْ ُ ْ َ َ ََ َّثم، »ِ َ قرأُ َ َ:
 i   h    g  f  ed  c  b  a       ̀   _  ̂   ])٢(  

َّفال يظنن ظان أن اهللا يف عليائه وكربيائه وجربوته يرتك هؤالء    يظلمون ٌ
 كل كبرية، ثم ال الناس ويبغون يف األرض بغري احلق، ويكفرون به، ويقرتفون

 .بطشه وعقوبته وعذابهُينزل هبم 

                                                      
 .وصححه احلاكم ووافقه الذهبي ،)١/١٧٨(أخرجه الطرباين يف الكبري  )١(
 ).٢٥٨٣(، ومسلم)٤٦٨٦(رواه البخاري  )٢(
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ٌفمهام عال وارتفع فهناك يوم سينخفض فيه والبد، سنة من سنن اهللا ال   
َحق عىل « :rقال تتبدل وال تتغري  َ َّأن ال يرتفع يشء من الدنيا إال اهللا ٌَّ َِ َ ْ َْ ُّ َْ َِ ٌِ ْ َ ْ َ

ّمن أشد منا قوة؟ «:ملي، وقالواعاّلقد تبوأ الغربيون أعىل اقتصاد  )١(»ُهضعو ّ ّ« 
 وقالعهم املالية، وقذف يف قلوهبم اهللع فأنزهلم اهللا تعاىل من صياصيهم
 .والرعب، وأظهر زيف ادعاءاهتم

 

 العامل الغريب، الذي كان عصالقد أكلت سوسة الربا واملحرمات املالية   
ً معتدل، بينام هو يستند عىل عصا منخورة، فلام ٌيتظاهر أمام الناس بأنه قوي

ٌخر تبينت اجلن واإلنس والرشق والغرب أن الربا حرام ماحق َّ . 
إن العامل لن (:  قائال)بري شتاينربوك(زير املالية األملاين ووقد رصح   

 .)ًيعود أبدا إىل ما كان عليه قبل األزمة

 

    x  w  v  u¢   ¡   �  ~  }  |  {  z   y  
«  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £ ]٢٧٩ – ٢٧٨: البقرة.[  

                                                      
 .)٢٨٧٢(البخاري  )١(
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 ..عىل األعصاب والقلوب: وهذه احلرب تتجىل اليوم بصورها املتنوعة  
 .عىل السعادة والطمأنينة.. عىل املال والقوة ..عىل الربكة والرخاء

النظام الربوي الساحقة املاحقة من جراء  ..إهنا حرب القلق واخلوف  
 .تأكل األخرض واليابس، وواملسعرة حتى اآلن ..املقيت

 وهاهم يف الغرب اليوم يصابون باالكتئاب والقلق واإلحباط واالهنيارات  
نانيس (النفسية جراء األزمة املالية، حتى قالت العاملة النفسية األمريكية 

ًرشين عاما، ما ًمل أشهد يوما طوال ممارستي هذه املهنة منذ ع(: )موليتور
 .)َّيشبه ذلك، إن مستوى القلق حيطم كل األرقام القياسية

 .ووصل األمر إىل حاالت قتل وانتحار نتيجة ضغوط األزمة  

V  U   T ]٢٧٦: البقرة[ : 
 أو واملحق حيس ومعنوي، فيذهب بربكة املال فال ينتفع به صاحبه،  

وين دوالر يف مخسة أيام من َيذهب باملال كلية ً كام سمعنا عن تبخر ترلي
وقد أدت األزمة حتى اآلن إىل اختفاء ... أموال مصلحة التقاعد األمريكية

 الذي يستحوذ عىل أصول »إندي ماك« بنكا من الساحة، من بينها بنك ١٦
ْبل طالت عملية ،  مليار دوالر١٩ مليار دوالر، وودائع تصل إىل ٣٢بقيمة 

 . بااإلفالس سبعة بنوك كربى يف أورو
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 بنكا، تصل ١١٠ويتوقع بعض املحللني أن يتم إغالق ما يقرب من   
 .م٢٠٠٩ مليار دوالر بحلول منتصف عام ٨٥٠قيمة أصوهلا إىل حوايل 

 

: الروم[ |  {  ~  �   ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦   §  ¨  
ٌما أحد«: r قال tعن ابن مسعود  ويف احلديث ].٣٩ َ َ َّ أكثر من الربا إال َ ِ َ ِّْ َِ َ ْ َ

ٍكان عاقبة أمره إىل قلة ِ ِ َِّ َ ِ ِ ْ َ ُ َ َ َ َ«)١(. 
 أثرياء ١٠وقد ظهر للناس من ذلك صور كثرية، منها أن خسائر   

رجال األعامل ُ مليار دوالر، ويف روسيا بلغت خسائر ٤٠بريطانيني بلغت 
ات  من جمموع ثرو%٦٢ بليون دوالر، ويمثل هذا املبلغ نحو ٢٣٠نحو 

األثرياء الروس، كام أن أحد املرابني الكبار تناقصت ثروته خالل أربعة 
 .!! ماليني لكل ساعة، فكيف حرسة أمثال هؤالء ٧أشهر بمعدل 

 

إفالسها،  وكانت من نتيجة هذا التزاوج إعالن أكرب املصارف األمريكية  
 ، واهنيار»واشنطن ميوتشوال« ، و»أنتجريت« ومرصف ،»ليامن براذرز«كمرصف 

  وتكبدت،بليون دوالر كتعويضات) ١١(التي دفعت ) AIG(أكرب رشكة تأمني 
 !!.أكرب خسائر يف تارخيها الذي يمتد إىل تسعني عاما

                                                      
 .، وصححه احلاكم ووافقه الذهبي)٢٢٧٩( رواه ابن ماجه  )١(
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ماليني أمريكي يواجهون خطر فقدان منازهلم، ) ٣-٢(وأصبح ما بني   
 .الشهريةبسبب عدم قدرهتم عىل دفع األقساط 

ٌومع هذه اآلثار يطالبنا بعض من يف قلبه مرض بالتأمني ضد خماطر   
 .!! اإلفالس

 

بالناس، الطمع واجلشع، واخلداع، والتدليس يف العقود، مع التغرير   
 ٌأسباب هلا تأثريها الواضح يف األزمة، فقد توسعت بعض.. واستغالل حاجتهم

 ضعف حجم رؤوس أمواهلا احلقيقية،) ٦٠(ألكثر من هذه البنوك يف اإلقراض 
ًجشعا وطمعا يف األرباح الكثرية وقد علقت بعض صحفهم عىل هذه األزمة  .ً

 .»لوموا الطمع«: بقوهلا

 

السلع واخلدمات فقد أظهرت األزمة الفارق الكبري بني القطاع العيني من   
 كالنقود اإللكرتونية، يقية، وبني املشتقات املالية املعارصةواملنتجات احلق

 واألرصدة اإللكرتونية ..والسندات املالية، والبطاقات االئتامنية عىل نقود ومهية
 تكتسب قيمتها من ضامن البنوك ...التي ال وجود هلا إال يف ذاكرة احلواسيب

 .يمتهاهلا، فإذا فقدت الثقة يف هذه البنوك واملؤسسات زالت ق
فامذا يفعلون بعد أن تبخرت األرقام الفلكية للمليارات والرتليونات   

 . عىل شاشات البورصاتظهرالتي كانت ت
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 هذه األزمة أكرب دليل عىل فشل نظرية االقتصاد احلر، فرتك الباب مفتوحا  
  لترصفاتهّعىل مرصاعيه ليترصف الفرد كام يشاء، دون قيود وضوابط

.. رؤوس املال لدى فئة من املجتمعّاالقتصادية لتنمية املال، أدى إىل تضخم 
ِفعدم التوازن وظهرت الطبقية    h    i :  بآثارها املدمرة خمالفة لقول اهللا تعاىلُ

   n  m  l  k   j ]٧: احلرش[. 
ا بسلطتهورغم احلرية املزعومة وجدنا يف حلوهلم لألزمة تدخل الدولة   

 األصول، وتغيري لتأميم املصارف واملؤسسات املالية، وضخ األموال لرشاء
األنظمة، وتقييد حريات املالك، من أجل محاية مؤسساهتا االقتصادية من 

 .االهنيار

 

فقد أبانت هذه األزمة عن فشل النظام الرأساميل وعجزه عن حتقيق   
 .االجتامعية واالقتصادية بني فئات املجتمع املختلفةالتوازن والعدالة 

 ولطاملا تباهى الغرب بنظامه املايل، وزعم أنه أكمل ما وصلت إليه البرشية  
إن املجتمع األمريكي هو ذروة كامل البرشية، وقمة (: حتى قال فوكو ياما

 .)نضج اإلنسانية، وليس بعده يشء
 .املايل ووصفوه بالبايل واملهرتئواليوم يعرتف قادة الغرب بفشل نظامهم   
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إننا يف حاجة إىل إعادة بناء (: حتى قال الرئيس الفرنيس ساركوزي  
 . )النظام النقدي واملايل العاملي من جذوره

ودعا إىل قمة جتمع قادة الدول الكربى لوضع نظام عاملي مايل جديد   
 .م٢٠٠٨ قبل هناية عام

 

النظام املايل العاملي : الذين ظنوا أهنم يأوون إىل ركن شديد، وقالوا  
 ثم تبني أهنم يسريون وراء رساب ال حقيقة له،...حمكم ال يتطرق إليه اخللل 

 .ّوأهنم انخدعوا بمظاهر مزيفة، ال تستحق اإلشادة وال التمجيد
ٌولقد كان يف تأخر السقوط حكمة بالغة من االبتال   ِء واإلمالء للظاملني ٌ

 .واملغرتين هبم

 

 املنافقني فبعدما جتاوز العامل هول الصدمة األوىل لالهنيار املايل خرج بعض  
زاعمني أن اخللل الرأساميل، ومتعصبة الرأساملية ليدافعوا عن نظامهم املايل 
 فيه، وأهنم ال حيتاجون دليس فيه، وإنام يف سوء تطبيقه ونقصان بعض القيو

 .غريه وإنام حيتاجون لبعض التعديل فيه
وهذا ما أصبح ينادي به كثري من قادهتم وتدعو إليه نتائج مؤمتراهتم،   

X  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N ]يس :
٤٦[،   f  e  d  c   b  a  `  _ ]١٠١: يونس.[  
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  برضورة الفصل بني االقتصاد والدين، ولسان حاهلمسمعنا املناداةلطاملا   
u :     x  w  v  u يقول كام قال قوم شعيب

  §     ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y
  ].٨٧: هود[ ¨    ©    

 لقد أبانت هذه األزمة أن االقتصاد إذا ابتعد عن أحكام الرشيعة وقواعدها  
 .يف الظلامت، وأورث الكوارث واألزماتختبط 

 

وتعدوا حدود ملا جتاوز القوم هذه القواعد الرشعية يف التعامالت املالية   
 بالربا، وبيع الديون، اإلقراض واالقرتاض: اهللا وانتهكوا حرماته من خالل

، والبيع قبل القبض، وبيع ما ال يملك، )بدون تقابض(والبيوع الومهية 
تسبب ذلك يف نكبتهم .. وبيع الغرر واجلهالة، والتعامل بامليرس والتأمني

ووصل حجم املشتقات املالية اهلالكة يف  ..وسقوط رشكاهتم وبنوكهم
 . تريليون دوالر٦٠٠العامل نحو 

 

  \  [  Z    Y  X  W  a   ̀  _   ̂  ]   
   p  o  n  ml     k  j   i  h  g  f  e  d    c  b

r  q  ]١٠٩: التوبة.[  
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 ال اقتصاد( فال اقتصاد بال نور الوحي، وليس كام ينادى املستغربون بأنه  
  .)بغري بنوك، وال بنوك بال ربا

 

 ليبينوا أنه  اإلسالميما حدث يعد فرصة ذهبية ألتباع النظام االقتصادي  
 .النظام الوحيد الناجح، والذي حيقق ما حيتاجه العامل

كربى ولقد بدأ الغربيون أنفسهم يدركون هذه احلقيقة، إذ دعت   
 الصحف االقتصادية يف أوروبا لتطبيق الرشيعة اإلسالمية يف املجال االقتصادي

ة االقتصادية  وراء الكارثللتخلص من براثن النظام الرأساميل الذي يقف
 . التي ختيم عىل العامل

 مبادئ هل تأهلت وول سرتيت العتناق(: ًحتى كتب أحدهم متسائال  
  .؟)الرشيعة اإلسالمية

 إن األزمة املالية(:  إحدى خبريات املال يف أوروبا)سوايت تانيجا(وقالت   
 .)بأمريكا تعطي فرصة ذهبية لالقتصاد اإلسالمي املنايف للتعامالت الربوية

 

ًبعد أن كان حماربا من قبل، وقد صدر مؤخرا كتاب للباحثة اإليطالية   
 أشارت فيه إىل أمهية التمويل »اقتصاد ابن آوى« بعنوان )لووريتا نابليوين(

ناسب املصارف اإلسالمية يمكن أن تصبح البديل امل(: اإلسالمي، وقالت
 . )للبنوك الغربية



 األزمة املالية  
  

ًوبعض املصارف العربية بدأت تفكر جديا بوقف عدد من التعامالت   
بيع الاملرصفية ذات الثقافة الغربية الدخيلة كعمليات البيع عىل املكشوف، و

 .»ُاألبشنز«بالدين، والبيع متعدد اخليارات 
 هلم حذو ًواملؤسف أهنم مل يفكروا بذلك إال بعد أن اعتمده الغرب اتباعا  

 .القذة بالقذة

 

مفردات النظام إن من واجب اخلرباء املاليني اإلسالميني أن يستخرجوا   
ًاملايل اإلسالمي من القرآن والسنة ويقدموه للبرشية نظاما ماليا كامال مستقال، ً ً ً 

ًال تابعا وال ترقيعيا ً. 
 ي هو اخلايل من الربا فقط، وال املقترص عىل أحكامفليس النظام اإلسالم  

دون أخرى، وال املشتمل عىل منتجات غربية بطالء إسالمي، بل هو نظام 
 .كامل مستقل حيقق مقاصد الرشيعة والعدل يف التعامالت املالية كافة

 

يرشع اهللا تعاىل ال فقد استبان لكل من له قلب ونظر بعني اليقني أن   
ًشيئا إال وفيه مصلحة العباد، وال حيرم شيئا إال وفيه رضرهم  يف الدنيا ً

 .واآلخرة
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 املالية، وهذه األزمة املالية قد أوضحت بجالء أرضار الربا واملخالفات  
 .!!فسبحان من حرمها وأغلظ يف حتريمها

لو (:  قائال»تشالينجز«ًوليس مستغربا أن يكتب رئيس حترير جملة   
 وأحكام حاول القائمون عىل مصارفنا احرتام ما ورد يف القرآن من تعاليم

 .)نا ما حل من كوارث وأزماتوطبقوها، ما حل ب

 

 مصدرها النظام املايل بزعمهم فاألموال املخصصة إلنقاذ املصارف وانتشال  
املزيد من العملة بغري ظلم بزيادة الرضائب، أو طبع االستدانة الربوية، أو ال

 الفرنسية أن »لو باريزيان« رصيد املؤدي للتضخم، وقد ذكرت صحيفة
 من املصارف بفائدة ٦مليار يورو إىل ) ١٠٫٥(احلكومة الفرنسية ستقدم 

ولسان ، وهي قروض بالربا أيضا من بنوك ودول أخرى% ٨مقدارها 
 .)ي كانت هي الداءوداوين بالت(: حاهلم يقول

 

 قوة اهللا، وتقودهم إىل االستكبار يف األرض، واستعباد اآلخرين، وتنسيهم  
 .وجتعلهم يكفرون به، وجيحدون بآياته

  [      \وهذا هو املرض اخلطري الذي أصاب قوم عاد   
 fe  d  c  b  a  `     _  ^ ]١٥: فصلت.[  
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 باملنطق وكم من األمم واألقوام املتجربين يف املايض واحلارض يترصفون  
 !.َذاته، وسيهلكهم اهللا كام أهلك قوم عاد

±  ²    ³  : فكفار اليوم ليس لدهيم حصانة من بطش اهللا  
 º  ¹     ¸    ¶  µ  ´ ]٤٣: القمر.[ 

 

العقاب  الظامل والباغي واملتكرب يف األرض بغري احلق ال يسلم من سوءف  
Ë  Ê  ، ]٢١: األنعام[ j  i  h    g  وال يفلح 

Ï  Î  Í  Ì ]٢٢٧: الشعراء.[  
وهاهي أقوى دولة يف العامل اليوم بحاجة إىل املساعدة وتريد االقرتاض   

) ٧٠٠( العراق أكثر من بأي وسيلة، بعد أن أنفقت يف حرهبا الظاملة عىل
مليار دوالر باعرتاف بعض ساستهم، وقد قدر بعض باحثيهم أن كلفة 

 .تريليون دوالر) ٣(مغامراهتم العسكرية يف العامل بلغت 

 

  *   ) ( ' & % $ # " ! 
º  ¹  ¸  ¶  µ´³      ، ]١١: األنبياء[
  o  n  m  l   k  j  i  h   p،  ]٥٩: الكهف[ «

  ~  }    |  {    z  yx  w   v  u  t  s  r  q ]٣١: الرعد[ . 
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 مسموعة  نكرة تفيد العموم، فتعم كل قارعة، فقد تكون»قارعة«وكلمة   
 كالصواعق والعواصف، وقد تقرع القلوب بالرعب والذعر واهللع كاالهنيارات

  .واألزمات املالية
 !!.عىل الشاشات إنه رعب صامت   
 مقاال يف )جون غري(كتب أستاذ علم السياسة واالقتصاد الربيطاين   

 )سقوط قوة أمريكاحلظة االنكسار يف ( حتت عنوان »ذي أوبزيرفر«صحيفة 
 .)إن حقبة اهليمنة األمريكية قد انتهت(: قال فيه

 

 يات العاملية كافة، ويؤكدهوهذا ظاهر يف األرضار التي حلقت باالقتصاد  
األزمة املالية هتدد معيشة مليارات (: قول األمني العام لألمم املتحدة

 . )األشخاص عرب العامل
 ألف جلنة ٣٤ إىل »الفاو«ويف رسالة بعثت هبا منظمة األغذية والزراعة   

 إن اهنيار أسواق املال يف العامل(: لألمن الغذائي يف أنحاء العامل ، تقول فيها
 بلدا يف آسيا وإفريقيا وأمريكا ٣٦سيتمخض عن جماعة حقيقية تنال 

 . )م٢٠٠٩الالتينية بحلول 
 وتبخرت  دوالر،نتريليو) ٣(وقد بلغت خسائر البورصات العاملية قرابة   

 .مليار دوالر من بورصات اخلليج يف أسبوع) ١٥٥(
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ص  شخ مليون٢٠وحذر رئيس منظمة العمل الدولية من فقدان حوايل   
 . عىل خلفية األزمةم٢٠٠٩وظائفهم بحلول عام 
É   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  : وصدق اهللا إذ يقول

Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ ]٢٥: األنفال.[ 
وكان من حكمة اهللا يف ذلك تبغيض أصحاب مركز الزلزال املايل يف   

 .قلوب أهل األرض كافة باعتبارهم املسؤولني عن هذه الكارثة

 

 ذلك فتقديره سبحانه مبني عىل حكمته، ودائر بني العدل واإلحسان،  
 . تقدير العزيز العليم

 .وال خيرج يشء يف الكون عن مقتىض حكمته، فهو احلكيم اخلبري  
ًومن حكمته سبحانه جعل املصائب والكوارث سببا لالتعاظ والتذكر   

 &  '   !  "  #  $  % والرجوع إليه، 
  ].٢١: السجدة[ )  ( 

َّفمن الناس من يرجع إىل اهللا بسبب هذه األزمة، وكثري حق عليه   
«  ¼   ½  ¾  ¿  À  : العذاب، ال يتوب وال يؤوب

  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã    Â  Á ]األنعام :
٤٣.[  
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 يغني من اه وما شاء أخذه،وقد استخلف الناس يف هذا املال، فام شاء أبق  
 ويمنع من شاء، ويف هذه األزمة ،يشاء ويفقر من يشاء، ويعطي من يشاء

  "   #  $  : درس للمغرتين واملغرورين السائرين عىل قول قارون
، الذين نسوا أن اهللا قادر عىل أخذهم وأخذ ]٧٨: القصص[ %  &

  .أمواهلم وثرواهتم فجأة

 

أبانت هذه األزمة عن مدى اهللع واجلزع الذي أصاب الناس كام قال   
W  V  U  T  S   R  Q  P  O   N  M      L  K     : تعاىل

[   Z  Y  X ]ِفإذا أصابه املكروه جزع، ]. ٢٢–١٩:املعارج
u  t  s  r  q  p  o  n  m ويئس، وقنط 

w  v ]٩: هود.[  
..  ودماغيةسكتات قلبية..  حاالت انتحار وقتل:وقد نتج عن هذه األزمة  

وانتهت .. واهنيارات عصبية وأزمات نفسية.. جلطات وأمراض مزمنة
بالبورصة يصابون باألمراض من املتعاملني % ٥٧بعض الدراسات إىل أن 

األزمة املالية ستزيد (:  الصحة العاملية، ويف ترصيح ملنظمة»النفس جسدية«
 .) العاملاالضطرابات العقلية يف

 :rقال رسول اهللا :  قالt، عن صهيب أما املؤمن فحاله خمتلفة متاما  
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ُعجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته« َ َ َ َ َ ُ ُ ً َ َْ ََ َْ ْ َّ ِْ ِ ِِ ِِ ِ ٍ ُِ ْ ْ َ ْ ْْ َ ََّّ َ َِ َِ َ ٌ ُ ُْ ِ 
َّرساء شكر، فكان خريا له، وإن أصابته رض ً ََّ َ َُ َ َ َ ُْ ََ ْ َِ َ ْ َ ََ َ ُاء صرب، فكان خريا لهُ َ ََ ً ْ َ َ َ َ َ ُ«)١(. 

 

  ®: هذه األزمة مثاال واضحا للحقيقة التي ذكرها اهللا بقولهإن   
ًحبا كثريا شديدا: أي] ٢٠: الفجر[ ̄   °  ± ًً. 

w  v     u  t  s  r  q  p  : وقوله  
~  }  |    {  z  y   x �  

¢¡ ¥ ¤ £ § ̈ ª © ]آل عمران: 
١٤.[ 

وكان من تأثري هذا األمر أن أقدم بعض من خرس ماله عىل االنتحار،   
ألن املال كان كل يشء يف حياته، فلام فقده مل يعد عنده لالستمرار يف احلياة 
دافع، فأقدم عىل االنتحار بعد أن صار عبدا للدينار والدرهم والدوالر، 

 .غري اهللاُّوهذا من نتائج تعلق القلب ب

 

لقد كشفت هذه األزمة عن مدى القلق الشديد عىل املستقبل، نتيجة   

                                                      
 ).٢٩٩٩(مسلمرواه   )١(
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ُّللخوف من عدم القدرة عىل توفري االحتياجات األساسية، والتخلص من 
 .تبعات الديون

"  #  $  %  &  '    )  (  : ولو آمن الناس بقوله تعاىل  
 Z  Y  X  W  V  U  T : ، وبقوله]٦: هود[ * 

ًلرزقهم رزقا حسنا سهال ميسورا مضمونا كام يرزق الطري ]٥٨: الذاريات[ ً ً ًً. 

 

I  H  G F  : وذلك ملا خرج عىل الناس بأهبى زينته  
 N  M   L  K  J  T  S         R    Q  P  O  ]القصص :

٧٩.[  
: وكذلك يقول املغرتون يف كل زمان، وأما أهل العلم واإليامن فيقولون  

  d    c  b  a  `   _  ^   ]  \  [  Z
    e ]٨٠: القصص.[  

z  y   }   : فلام خسف اهللا به األرض، كانت النتيجة  
¦  ¥      ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  §  

  ¶  µ   ´   ³   ²±  °  ¯  ®  ¬  «   ª  ©¨ 

  ].٨٢: القصص[
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     R  Q  P  O ]نعيمها يبور، فالدنيا ظل زائل، . ]٢٦: الرمحن
̈  وزخرفها زور   .]١٨٥: آل عمران[ £  ¤  ¥      ¦  §  

±  ²  ³    ´  ، ]١٧: األعىل[ &  '  )   
µ ]حمل اإلقامة ومنزل السكون واالستقرار: أي ]٣٩: غافر. 

هلم والدنيا خرضة حلوة، تغر أهلها، وملا ظن الكفار أن أمواهلا دائمة   
واملخرتعات، بعدما نجحوا يف التجارات والصناعات وتقدموا يف اآلالت 

̧  : عز وجلآتاهم أمر اهللا بغتة كام قال  ¶  µ    ¹   º  
À  ¿  ¾  ½  ¼  »  Å   Ä  Ã  Â  Á    
ÌË    Ê  É    È  Ç  Æ  Ð  Ï  Î    Í  

Ñ ]٢٤: يونس[. 

 

 باستمرار فقد كانت بعض دراسات استرشاف املستقبل عند الغرب تبرش  
االزدهار وحتسن أوضاع األسواق، بل إن أحد مراكز االسترشاف تنبأ بأن 

 .ون عام ازدهار اقتصادي سيكم٢٠٠٩عام 
األمريكي أن يبلغ سعر برميل النفط  »مورجان ستانيل«وتوقع بنك   
انتهى عرص النفط الرخيص، وتوقع آخرون بلوغه :  دوالر، وقالوا١٥٠
 .دوالر للربميل٢٠٠
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 ومع تقدم العلوم الرياضية، والنظريات االحتاملية، واخرتاع احلواسيب  
ئج املعادالت الصعبة، ظن بعض الغربيني التي تقوم بالتحليل وحساب نتا

 كثريا عىل فاعتمدواأن ذلك كاف يف احلكم عىل املستقبل ومعرفته بدقة، 
نتائج أبحاثهم، فكانت هذه األزمة خميبة لتوقعاهتم ودراساهتم، صادمة 
ودافعة هلم لالعرتاف بقصورهم وعجزهم واعرتافهم بأهنم سيعيدون 

   Í  Ì  Ë  Ê  É   :وصدق اهللا القائل .ِّ ويعدلون توقعاهتمحساباهتم
  Î ]0  1  2    3  4  5     6  ، ]٨٥ :اإلرساء  /  .
 .]٧: الروم[ 7      

 ولكن مل عىل أن بعض عقالئهم قد حذروا من هذه االهنيارات وأسباهبا،  
تلق حتذيراهتم آذانا مصغية، إال بعد فوات األوان، بعد أن مل يعد اإلنقاذ 

 .نباإلمكا
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 نسأل اهللا تعاىل أن ينرص دينه، ويعيل كلمته، ويعز اإلسالم واملسلمني،
ًأصيب من املسلمني خريا،  من ويذل املنافقني والكافرين، ويعوض

½  ¾  ¿     . ملا حيب ويرىضًويعظم هلم أجرا، ويوفقنا مجيعا
  Å    Ä  Ã  Â  Á  À ]٢١: يوسف. [ 

 

ني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى واحلمد  رب العامل
   .آله وصحبه أمجعني

 

   حممد صاحل املنجد
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