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ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل وأبي صورة )آلية كانت أو 
االستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إال يف  إلكرتونية أو غريها( مبا يف ذلك

 احلاالت اآلتية:

لآلخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غري املنشور يف كتابتهم بشرط  ميكن -1
 االعرتاف بفضل صاحب النص املقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

ستنساخ )بشكل الطبع أو يكون للجامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ومكتبتها حق اال -2
 بصورة آلية( ألغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس ألغراض البيع العام.

يكون ملكتبة اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي حق استخراج نسخ من هذا البحث غري  -3
 املنشور إذا طلبتها مكتبات اجلامعات ومراكز البحوث األخرى.

سالمية العاملية مباليزاي بعنوانه مع إعالمها عند تيري سيزود الباحث مكتبة اجلامعة اإل -4
 العنوان.

سيتم االتصال ابلباحث ليرض احلصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غري  -5
املنشور لألفراد من خالل عنوانه الربيدي أو اإللكرتوين املتوفر يف املكتبة. وإذا مل جيب 

الة املوجهة إليه، ستقوم مكتبة اجلامعة الباحث خالل عشرة أسابيع من اتريخ الرس
 به. اإلسالمية العاملية مباليزاي ابستخدام حقها يف تزويد املطالبني
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 الشكر والتقدير

أمحد هللا تعاىل أواًل وآخرًا أبن وّفقين وهّيأ يل األسباب إلمتام هذا البحث املتواضع هبذه 
لشكر والعرفان ألستاذي، املشرف األول، الصورة الطيبة. وال بّد يف مقامي هذا أن أتقدم اب

على هذا البحث، الدكتور أكمل حزيري عبدالرمحن، الذي كان منقذًا يل من اليرق يف حبر 
الرتمجة، فلواله ملا وصل البحث إىل هذا الشكل، وكان كرميًا معي يف علمه ووقته وخلقه 

 ه وجيازيه عيّن خري اجلزاء.وتواضعه ومالحظاته القيمة، فأسأل هللا تعاىل أن حيفظه ويكرم
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 الفصل األول

 البحث إىل املدخل

 املقدمة

وعلى آله األطهار وصحابته األبرار،  ،ملسو هيلع هللا ىلصد احلمد هلل والصالة والسالم على سيدان حمم
عالقة خالصة به سبحانه وتعاىل، كما  اليت تؤدى إلقامة احلمد هللا الذي شرع لنا العباداتو 

بني لنا يف املعامالت جممل اليت تنظم العالقات بني الناس فيما يتعاملون، و املعامالت شرع 
نبيه كما أمر   (،275: البقرة) ﴾الر ِّبَ  َوَحر مَ  اْلبَ ْيعَ  اّلل ه  َوَأَحل  ﴿ احلالل واحلرام قال هللا تعاىل

 الذ ِّْكرَ  إِّلَْيكَ  َوأَنْ َزْلَنا﴿تفصيل اجململ وتقييد املطلق وشرح املبهم قال هللا تعاىل  الكرمي ورسوله
 َ ا على إيضاح فحرصو   1األمانة العلماء   ث  ر  مث و   .(44: النحل) ﴾إِّلَْيهِّمْ  ن هز ِّلَ  َما لِّلن اسِّ  لِّت هَبي ِّ

فهمه واجتهاده فكثرت املسائل وسعه و كل حسب حكم هللا وتبيني احلالل واحلرام للناس،  
وألفت  الفقهية ت املذاهبأأنشو وأشكلت األمور وظهرت األصول يف فهم النصوص 

 . الكتب
 

 مشكلة البحث
مباحة يف أم  ةواجب هيهل  إلزامية الوعد،يف مسألة  ونواملعاصر  وناملتقدم العلماءاختلف 

حيز التخيري، وقد انتقل هذا اخلالف إىل فقه املصارف اإلسالمية اليت بنت عليها بعض 
تعامالهتا، فأصبحت هناك إشكالية تسويغ بعض هذه التعامالت واملنتجات. ورغم تعدد 
املؤلفات اليت تناولت هذه املسألة إال أننا جند أن جلها قد تناولتها من مواقف املذاهب 

                                                 
 وإن  املالئكة   اجلنِة،سه ل هللُا له طريًقا إىل  من سلك طريًقا يلتمس فيه علًمارسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "قال  1

حىت احليتاُن يف  األرِض، ومن يفل يستيفُر له م ن يف السماواِت  وإن  العامل   يصنُع،ل تضُع أجنحت ها لطالِب العلِم رًضا مبا 
مل يُورِّثوا دينارًا  األنبياء  إن   ،األنبياءِ  ثةُ ور  وإن  العلماء   الكواكِب،على العابِد كفضِل القمِر على سائِر  وفضُل العاملِ  املاِء،

دار  :)دمشق سنن ابن ماجه، "، حممد بن يزيد القزويين ابن ماجهفمن أخذه أخذ حبظٍّّ وافرٍّ  العلم ،إمنا ور ثوا  وال درمهًا،
 .81م( ص 2008ه/1429، 1ط، الرسالة  العلمية
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ألربعة ألهل السنة ومل تتعرض كثريا للمذاهب الفقهية خارج هذا اإلطار، كالفقه الفقهية ا
اإلابضي السائد يف سلطنة عمان. وما زالت هذه املسألة تطرح بعض اإلشكاالت لدى 
املصارف اإلسالمية الناشئة يف السلطنة، فعلى الرغم من أن املنتجات املصرفية هلذه املصارف 

دث فيها بعض األمور السلبية  قد عرفت واشتهرت بني امل ُُ تعاملني معها إال أن إلزامية الوعد 
كما أن هلا بعض األمور اإلجيابية يف العقود واإلجراءات املرافقة، فسأُدث عن تلك 
اإلجيابيات والسلبيات واآلاثر املرتتبة عليهما. وسيتطرق هذا البحث إىل بيان موقف الفقه 

 يقاهتا يف املصارف اإلسالمية يف سلطنة عمان.اإلابضي من إلزامية الوعد وتطب
 

 أسئلة البحث

 اآلتية:حياول الباحث اإلجابة عن التساؤالت 
 ؟ومىت بدأت املصارف اإلسالمية بسلطنة عمانما مفهوم الوعد؟  .1
 آراء املذهب اإلابضي يف مسألة اإللزام ابلوعد؟  ما .2
 ة الوعد؟ما أقوال املذاهب السنية والعلماء املعاصرين يف إلزامي .3
عمان واليت هلا عالقة الصادرة من املصارف اإلسالمية بسلطنة  ما املنتجات .4

إبلزامية الوعد؟ وما اإلجيابيات والسلبيات اليت تقع فيها هذه املصارف من هذه 
  املنتجات؟

 
 البحثأهداف 

 -هي: أهداف البحث  أسئلته، تكونبعد بيان مشكلة البحث وسرد 
 ملصارف اإلسالمية يف سلطنة عمان ونشأهتا.التعريف مبفهوم الوعد واب .1
 الوعد. إلزاميةمسألة يف  اإلابضيآراء املذهب  رذك .2
 ذكر آراء املذاهب السنية والعلماء املعاصرين يف مسألة إلزامية الوعد .3
ذكر املنتجات الصادرة من املصارف اإلسالمية بسلطنة عمان املتعلقة مبسألة  .4

 تعلقة هبا.الوعد واإلجيابيات والسلبيات امل
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 أمهية البحث
  تنبع أمهية البحث من بيانه لـ: 

واألحكام الشرعية املتعلقة  مسألة الوفاء ابلوعد يف عقود املصارف اإلسالمية .1
 ابملسألة.

 . هيف مسألة الوعد واإللزام بوفقهائه  اإلابضياملذهب آراء  .2
 آراء املذاهب السنية وأقوال املعاصرين يف مسألة الوعد. .3
 واملتعلقة إبلزامية الوعد الصادرة من املصارف اإلسالمية بسلطنة عمان املنتجات .4

 .واإلجيابيات والسلبيات يف عقود هذه املنتجات
 
 حدود البحث

نظرا لسعة املوضوع فإن هذه الدراسة سوف تكون منحصرة ومقتصرة على مجع أقوال العلماء 
يف البيوع املرتبطة ابلوعد  ءعلماالالم انقال ك اإلابضي والسيناملذهب  مناملتقدمني واملعاصرين 

املصارف اإلسالمية من ، مث مجع مجيع أنواع البيوع املرتبطة ابلوعد جاعال اهب املتعاملنيوإلزام 
لذلك، مع ذكر اإلجيابيات والسلبيات يف هذه املنتجات املتعلقة ابلوفاء  بسلطنة عمان منوذجا

 .ابلوعد
 

 منهج البحث
تم توظيف هذا املنهج يف تتبع املادة العلمية ومجعها ابلرجوع سي االستقرائي:املنهج  .1

 الوعد.سألة مب املرتبطةإىل املصادر القدمية واملعاصرة، وتتبع ومجع أقوال العلماء 
دراسة املفاهيم األساسية سيتم استخدام هذا املنهج ل املنهج الوصفي التحليلي: .2

من خالل ُليل آراء  خر،عناصر البحث وتصور عالقة كل منها ابآلمن املكونة 
الباحثني يف املسألة، وتوجيه األدلة واملقارنة بينها، ويتم ذلك من خالل الفقهاء و 

الرجوع إىل كتب الفقه اإلسالمي واالستعانة ابلدراسات املعاصرة وقرارات اجملامع 
 الفقهية واملناقشات واحلوارات اليت عاجلت هذه اإلشكالية.
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 السابقة:الدراسات 
، ومعظم هذه الدراسات عبارة عن للعميلعدة دراسات يف الوعد ومدى إلزاميته  هناك

، ألقيت يف الندوات واملؤمترات وأوراق عمل حبثية منشورة يف جمالت علمية متخصصة مقاالت
اكتفت بذكر بعض الكتب املتعلقة ابملسألة إال أن هذه الكتب قد  نشرتقد  توإن كان

املذاهب والقليل تعرض إىل أقوال ، عند أهل السنة ه املسألةاآلراء واملذاهب الفقهية هلذ
خصوصا املذهب اإلابضي السائد يف سلطنة عمان، واليت قد حيتاجها  األخرىالفقهية 

 ه وبني عمالئه.عملية التواصل بينيف املصرف اإلسالمي 
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 الفصل الثاين

 القرآن والسنة يفومشروعية  مفهوم الوعد

وقد مفهوم الوعد ومشروعيته من القرآن والسنة وأقوال السلف،  عن ميثل هذا الفصل مقدمة
، ُدث املبحث األول احتوى هذا الفصل على مبحثني، يندرج ُت كل منهما عدة مطالب

مع ذكر املصطلحات الليوية واالصطالحية اليت هلا ابلوعد عن التعريف الليوي واالصطالحي 
 يف القرآن والسنة حث الثاين عن مشروعية الوعدمث ُدث الباحث يف املب، ارتباط ابلوعد

 وأقوال السلف فيه.
 وقسم هذا الفصل كاآليت:

 املبحث األول: تعريف الوعد.
 املبحث الثاين: مشروعية الوعد من الكتاب والسنة.

 
 املقدمة 

حرص ديننا احلنيف على تيطية مجيع نواحي احلياة سواء كانت أمورا  تعبدية أو اجتماعية 
اعترب هذا الدين دين مشويل فال ميكن أن خيرج أحد عن هذا الصراط املستقيم إذا ما وهلذا 

اتبع األوامر اإلهلية، إال أنه وبسبب عدم اإلتباع نرى اليوم الكذب واخليانة واليدر وعدم 
 َوَأطِّيعهوا اَيأَي َُّها ال ذِّيَن آَمنهوا َأطِّيعهوا اّلل َ ﴿املبالة أبركان اإلسالم بشكل عام قال هللا تعاىل: 

ْؤمِّنهوَن الر سهوَل َوأهْوِلِّ اأْلَْمرِّ مِّْنكهْم فَإِّْن تَ َنازَْعتهْم يفِّ َشْيٍء فَ رهدُّوهه إِّىَل اّلل ِّ َوالر سهولِّ إِّْن كهنتهْم ت ه 
رِّ َذلَِّك َخْْيٌ َوَأْحَسنه ََتْوِّيًل  ّلل ِّ َواْليَ ْومِّ اْْلخِّ  (، فعدم الرجوع اىل هللا واىل59: )النساء ﴾بِّ

الرسول هلا من السلبيات ماال ميكن للمرء أن يتخيلها، وذكر يف بعض التفاسري أن املقصود 
أبويل األمر يف اآلية الكرمية هذه هم العلماء، ومن حرص هؤالء  العلماء األفاضل أهنم تتبعوا  

ومن هذه املستجدات   ما حيدث يف ابب كل املستجدات اليت كانت ُدث يف زماهنم، 
سواء كانت تلك املعامالت اجتماعية كزواج وطالق أو معامالت مالية كبيع  املعامالت

                            وشراء.
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 وكل ما ارتبط به من مصطلحات. الوعدتعريف  املبحث األول:
 .لغة واصطلحا املطلب األول: الوعد

صة بعد أن إن مسألة الوعد مسألة مهمة يف ميدان املعامالت املالية اإلسالمية وخا
استخدمت يف املصارف اإلسالمية، لذلك فإنه من الضروري فهم املعىن الليوي واالصطالحي 
للوعد قبل الشروع يف األدلة وأقوال العلماء فيه، وبعد البحث يف املعاجم وجدت أن للوعد 

 عدة معاين وهي:
 

 : الوعد لغة
ما يقطع من  ملعاصرة الوعد" أبنهجاء معىن الوعد مبعىن العهد فقد عرف معجم اللية العربية ا

 1 ".التزام ابحرتام عهد والتقيد به أبمانة والشر،عهد يف اخلري 
ر شستعمل يف اخلري والوقد ذكر هذا التعريف يف معجم خمتار الصحاح أن الوعد ي

اخلري  قطوايعد ابلكسر وعدا قال الفراء يقال وعدته خريا ووعدته شرا فإذا أسد وع قالي
 .2اإليعاد الشر ويف والعدة يف اخلري الوعد والشر قالوا

 األمور،امرا من  عهد شخص آلخر أبن يبليهوذكر يف معجم الرائد أن الوعد هو 
 .3وعود :همجعو 

 ﴿الش ْيط انُ  وجاء مبعىن التخويف فقد ذكر يف القاموس الفقهي ملا ذكر اآلية الكرمية
َي ُْمرُُكم ي ِعدُُكُم   .4(، قال: أي خيوفكم به268: )البقرة ﴾اِبْلف ْحش اءاْلف ْقر  و 

وجاء مبعىن اإلخبار حيث ذكر يف كتاب معجم وتفسري ليوي لكلمات القرآن ملا أورد 
وعده شيئا يعده وعدا ( قال املؤلف: 95: )النساء ﴾احْلُْسىن  و ع د  اَّلل ُ  ﴿و ُكالا  اآلية القرآنية

 .5له الشيءوعدة: أخربه أنه سيحدث هذا 

                                                 
 .123ص، م(2008ه /1429، 1لقاهرة: عامل الكتب، ط)ا معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عمر،  1
، 5بريوت: املكتبة العصرية، ط)ُقيق: يوسف الشيخ حممد ، الصحاح خمتارمد أيب بكر الرازي، حم 2

 .342ص ،م(1999ه/1420
 .211ص ،ه(1412م/1992 ،7)بريوت: مؤسسة الثقافية، ط املعجم الرائدجربان مسعود،  3
  .383ص ،م(1988ه/1408، 2)دمشق: دار الفكر، ط قهيالقاموس الف سعدي أبوحبيب، 5
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 :حاالوعد اصطل
ذكر يف معجم لية الفقهاء تعريف للوعد فقال: "أبنه مصدر وعد، قال األزهري: كالم 
العرب: وعدت الرجل خريا، ووعدته شرا، وأوعدته خريا، وأوعدته شرا، فإذا مل يذكروا اخلري 

ا األلف وإذا قالوا: وعدته، ومل يدخلوا ألفا، وإذا مل يذكروا الشر قالوا أوعدته، ومل يسقطو 
 . 6ادخلوا الباء مل يكن إال يف الشر، كقولك: أوعدته ابلضرب"

                                                                                                                                            
)مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  معجم وتفسْي لغوي لكلمات القرآنحسن عز الدين بن حسني اجلمل،  5

 .246، ص5ج، م(2003، 1ط
 .506ص  ،م(1988ه/1408، 2بريوت: دار النفائس، ط) معجم لغة الفقهاءحممد رواس قلعة جي،  6



 

8 

 الفصل الثالث

 إلزامية الوعد عند اإلبضية 

إن مسألة الوعد من املسائل الفقهية اليت انتشرت بني العقود املالية، ولقد اختلف العلماء بني 
ي فيه ألنه املذهب موجب وغري موجب، ورأى  الباحث أن يكتب رأي املذهب اإلابض

املعتمد يف سلطنة عمان،  ولقد قسم الباحث هذا الفصل إىل ثالثة مباحث، فسيكون 
املبحث األول تعريفا ابملذهب اإلابضي ونشأته وتطوره، مبينا فيه أهم أصوهلم العقائدية 
والفقهية ومراجعهم ومؤلفاهتم فيها، وسيكون املبحث الثاين عن مسألة الوعد يف البنوك 

لنوافذ اإلسالمية من منظور الفقه اإلابضي مع ذكر أدلتهم فيها، أما املبحث الثالث ففيه وا
 أقوال علماء أهل السنة املتقدمني مث أقوال العلماء املعاصرين يف هذه املسألة.

 وقسم هذا الفصل كاآليت:
 املبحث األول: الفقه اإلابضي نشأته وتطوره.

 نظور الفقه اإلابضي.املبحث الثاين: إلزامية الوعد من م
 املبحث الثالث: إلزامية الوعد عند أهل السنة، والعلماء املعاصرين .

 
 الفقه اإلبضي نشأته وتطوره املبحث األول:

 املطلب األول: نشأت اإلبضية
يعد املذهب اإلابضي من املذاهب اإلسالمية كما يعترب املذهب الرمسي يف سلطنة عمان 

من الشعب العماين، مع وجود املذهب السين  %75عمان تقارب  فنسبة اإلابضية يف سلطنة
واملذهب الشيعي، إال أن حال املذهب اإلابضي كحال بقية املذاهب ففيه التوافق وفيه 
االختالف سواء كان بينه وبني نفسه أو يكون بينه وبني املذاهب األخرى من الطوائف 

سيسه، وأصوله اليت يعتمد عليها وأبرز املختلفة، وهلذا فإن معرفة هذا املذهب واتريخ أت
علمائه، يفيدان يف معرفة هذا املذهب وفهمه الفهم الصحيح، ويكون سببا بعدها إىل التقارب 
الفقهي بينه وبني املذاهب الفقهية األخرى، فمن احملزن أن نرى االفرتاءات املوجهة من قبل 
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اتمة عنه، بل فقط يستمعون ألفراد  اجلهال اىل هذا املذهب الفقهي، دون أن يكون هلم دراية
هدفهم الوحيد هو التفرقة ال التقريب، وسيكون احلديث يف هذا املبحث التعريف أبصول هذا 
املذهب وكيف نشأ وسيكون ذلك بتعريف لفظ اإلابضية مث نبذة عن مؤسس املذهب اإلمام 

هاء فيه، مستندا  يف كل جابر بن زيد، مث األصول الفقهية هلذا املذهب وأبرز األصوليني والفق
 ذلك إىل املراجع الرئيسة للمذهب، وإىل البحوث املقدمة خلدمة هذا املذهب .

 

 أوال: مسمى اإلبضية
ذكر علماء املذهب أن لفظ اإلابضية يكتب بكسر اهلمزة، قال القطب: "اإلابضية بكسر 

وكان هؤالء األتباع  ،2، وهي تسمية اصطالحية تطلق على أتباع اإلمام جابر بن زيد1اهلمزة"
يسموا مذهبهم أبهل الدعوة واالستقامة، وكذلك أبهل احلق واالستقامة أو مجاعة املسلمني. 
إن تسمية اإلابضية مل أتيت من علماء اإلابضية أنفسهم، بل جاءت هذه التسمية من 

يف الطوائف اإلسالمية األخرى، وجاء هذا اللقب نسبة لعبد هللا بن إابض حني أبدى رأيه 
مراسالته الدينية والسياسية مع عبد امللك بن مروان، فكان رأيه السياسي يوافق رأي اإلمام 
جابر بن زيد، ولكن هذا ال يعين أنه هو من أنشأ املذهب بل كان انقال عن اإلمام جابر 
مدافعا ألراه السياسية والفقهية ال غري. إال أن املذهب اإلابضي رضي هبذه التسمية، فلقد 

 ر هذا املسمى على كثري من ألسنة الناس آنذاك واىل يومنا هذا. انتش
 

 اثنيا: العقيدة اإلبضية
إن العقيدة اإلابضية ختتلف عن عقيدة أهل السنة واجلماعة يف عدة مسائل حساسة، 
والباحث هنا سينقل كالم علماء اإلابضية يف هذه املسائل اتركا نقاشات علمائهم مع أهل 

ص، ذلك ألن البحث يدور حول مسألة فقهية يف املصارف اإلسالمية، السنة ألهل التخص
لكن ال مينع أن نذكر نبذه عن العقيدة اإلابضية حىت نبني ما هم عليه عقائداي فأقول: إن 

                                                 
  .20، ص1م( ج2012ه/1433 ،2)عمان: وزارة األوقاف، طمصطلحات اإلبضية  من املؤلفني،جمموعة  1
  نفسه.املرجع  2
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أول مسألة اختلفوا فيها هي مسألة خلق القرآن واملسألة الثانية هي اخللود يف النار واملسألة 
 ، ونذكر أوال مسألة خلق القرآن يف رأي املذهب اإلابضي.الثالثة هي رؤية هللا تعاىل

 
 مليدانيةجمموع احلصة للمشروعات غري ا 1رقم اجلدول  

 (RM)حصة للمشروع  اسم املشروع رقم
 4,500,000 تربع رأس املال لكائن الوقف الوطين 1
 1,500,000 على حركة لتثبيت بيت املال الوطين دعم مايل للحفاظ 2
 500,000 ودراسات عن الوقف ’e-wakaf‘تنمية نظام  3
 6,000,000 تنظيم سكان قرية مقام، جريجتون، بوالو بيننج. 4

 12,500,000 اجملموع
 

مشروعان يقعا يف والية ترجنانو،  13و 12ومن هذه املشروعات العديدة، كان رقم 
 هلما كما يلي:والتفصيل 

  وفيما يلي اهليكل التنظيمي لوحدة الوقف واملوارد العامة لقسم بيت املال:
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 اهليكل التنظيمي لوحدة الوقف واملوارد العامة 1 رقم الشكل

 
م، كانت وحدة الوقف واملوارد العامة هي اليت تدير مجيع األمور 2012قبل سنة 

الوقف، واليت منها إدارة إجارة الوقف وهي: استالم طلب أتجري األراضي أو املتعلقة أبموال 
مباين الوقف، وإدارة أمورها طول مدة اإلجارة، وكذلك اإلجراءات املتعلقة بنهاية العقد، فكل 
هذه املهام كانت ُت وحدة الوقف واملوارد العامة. ولكن حدثت تعديالت يف اهليكل 

 .م2012التنظيمي للمجلس سنة 
  

 املفوض للشؤون الدينية

 قسم بيت املال

 رئيس بيت املال
 حاج حممد روزي بن بيدين

 انئب الرئيس لرئيس بيت املال
 نزيل أمريين بن عاه

konsesiWakaf 31  

 
 الوقف

 وحدة توزيع الزكاة وحدة الرهن وحدة الوقف واملوارد العامة
 

 وحدة جباية الزكاة

 حممد رضوان بن حممد :الرئيس
     فاطمة زارية بنت هارون  -    روسلي بن يوسف - املوظفني:

 عبد هللا بن مودا -     إمساعيل بن حممد @ مودا -
 ليف بن زراقأحممد  -                عزليزا بنت خمتار -

 

 نور العني بنت نوردين :رئيسةال
 وظفة: مّسابيأه بنت مت يوسفامل
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 اخلامتة

 بعد إمتام هذا البحث حبمد هللا، توصل الباحث إىل عدد من النتائج التوصيات، هي:
 

 أهم النتائج
إن املذهب اإلابضي رغم اختالفه عقائداي مع مذاهب أهل السنة إال أنه ميكننا   .1

 يف ابب املعامالت املالية. االستفادة منه يف الفقه، خصوصا 
إن االختالف املذهيب سواء كان اإلابضي أو السين يعني على إشباع فقه  .2

املعامالت خاصة يف هذا العصر، ففي كل مرة نسمع عن معاملة من املعامالت 
 املالية اجلديدة.

استفاد العلماء املعاصرين من أقوال العلماء املتقدمني يف مسألة إلزامية الوعد،  .3
 ثر مما كان يف السابقاالجتهادات فيه أكبحت فأص

رغم أن العلماء املعاصرون حاولوا جاهدين للوصول إىل اتفاق يف إلزامية الوعد  .4
إال أهنم مل يستطيعوا ذلك، والسبب يرجع إىل األدلة الواردة يف القرآن والسنة 

 وغريها من املصادر الشرعية.
قد اختلفوا يف مسألة الوعد امللزم وجد املذهب اإلابضي نفسه يف هذا العائق، ف .5

 فذهب البعض إىل الوجوب وذهب اآلخر اىل االستحباب.
إن الرأي الراجح يف املذهب اإلابضي هو الوجوب، ولقد استخدم هذا الرأي يف  .6

 النوافذ والبنوك اإلسالمية يف سلطنة عمان.
وع يف أصبحت مسألة الوعد امللزم اليوم مسألة شائكة فقد تكون سببا يف الوق .7

 بعض البيوع احملرمة كبيع ما ليس عندك.
أجاز العلماء الشرط اجلزائي الذي يشرتط يف العقد ملا فيه من محاية للبنوك  .8

 اإلسالمية أو محاية الزابئن من ضياع حقوقهم.
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إن اخلالف احلاصل يف املذهب اإلابضي املتعلق مبسألة إلزامية الوعد، يدعو  .9
ج األقوال الراجحة يف املذهب وعرضها على أقوال الباحثني إىل االجتهاد يف ختري

 العلماء اإلابضية املعاصرين، فقد تتيري األحكام والعلل بسبب ذلك 
سلطنة عمان ممن حلقت بركب الدول اليت أنشأت البنوك اإلسالمية وهي آخر  .10

 دول اخلليج إنشاء للبنوك اإلسالمية.
نوك اإلسالمية هي إن السبب الرئيسي لتأخر سلطنة عمان يف إنشاء الب .11

الدراسات الطويلة والبحوث الكثرية لالستفادة من هذه البنوك إىل أقصى حد 
ممكن، وكذلك فإن االقتصاد العماين سيعتمد يف املستقبل على هذه البنوك فلهذا 

 جيب جتنب أي أخطاء رمبا تسبب يف اهنيار االقتصاد العماين.
اإلسالمية الصادرة من البنوك  إن أول ما استخدم يف سلطنة عمان هي النوافذ .12

 التجارية.
لقد كان دور النوافذ اإلسالمية يف سلطنة عمان دورا فعاال يف إنشاء البنوك  .13

اإلسالمية، فمن جهة استفاد الباحثون يف حبوثهم فهي أساس التجربة املصرفية يف 
سلطنة عمان ومن جهة أخرى تعرف الناس على بعض املعامالت واملصطلحات 

  الشرعية.
مبا أن البنوك اإلسالمية يف سلطنة هي ميالد عهد جديد فكان البد من وجود  .14

 بعض العقود اليت ميكن من خالهلا جذب الناس إليها.
إن تلك العقود هلا ارتباط قوي مع مسألة الوعد، فالبنك حيرص على أخذ الوعد  .15

 من الزبون، فكان من الضروري احلديث عنها.
ة بني الناس عقد املراحبة لآلمر ابلشراء وعقد من العقود اليت تستخدم بكثر  .16

 اإلجارة املنتهية ابلتمليك.
إن العقود الصادرة من البنوك هلا إجيابيات وسلبيات، فتطوير اإلجيابيات وإجياد  .17

حلول للسلبيات يف هذا الوقت أفضل مبا أن البنوك التزال جديدة يف عامل 
 املصارف اإلسالمية.
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 أهم التوصيات:
ثني املهتمني يف جمال املعامالت املالية االستفادة من املذاهب األخرى، على الباح .1

وذلك بعمل فقه مقارن بني املذهب اإلابضي والسين، فلرمبا يستفيد عامل من 
 أحد املذهبني من األخر.

ينبيي على اجملامع الفقهية أال تكتفي برأي مذهب واحد، بل ينبيي هلا أن  .2
ة املذهب اإلابضي ملا فيه من تقارب فقهي تستفيد من املذاهب األخرى خاص

 يف جمال املعامالت   املالية.
على البنوك اإلسالمية يف سلطنة عمان أن تقدم ندوات ودورات معاهد تدريبية  .3

 يف جمال فقه املعامالت والصريفة اإلسالمية، لالستفادة من الكوادر الوطنية.
دوائر احلكومية، بتوفري البد من أن يتم تشجيع الكوادر الوطنية من قبل ال .4

البعثات الدراسية يف هذا التخصص، وإعطاء اجلوائز للباحثني يف مسائل 
 املصارف اإلسالمية.

على اجلامعات العمانية ختصيص أقسام يف الدراسات املصرفية اإلسالمية، وكتابة  .5
املقاالت وأتليف الكتب فيها حىت تواكب السلطنة التطورات يف املصارف 

 ليت ُدث يف الدول اإلسالمية.اإلسالمية ا
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 املصادر واملراجعقائمة 

 ، بريوت: دار الكتب العلمية.1، طاألشباه والنظائر م(.1999إبراهيم، زين الدين. )

، بريوت: 1، طاملستطرف يف كل فن مستطرف م(.1998األبشيهي، حممد بن أمحد. )
 عامل الكتب.

، ية يف تنقيح يف تنقيح الفتاوى احلامديةالعقود الدر  ت(..ابن العابدين حممد أمني. )د
 ، بريوت: دار املعرفة.دط

، بريوت: دار الكتب 3، طأحكام القرآنم( 2003ابن العريب، حممد بن عبد هللا. )
 العلمية.

 املعرفة. بريوت: دار، 2، طاللهفان إغاثة (.م1975ابن القيم، حممد بن أيب بكر. )

 األفاق اجلديدة. ، بريوت: دار2، طلق والسْياألخ .م(1979)علي بن أمحد. بن حزم، ا

 املؤسسة العربية. بريوت:، 2، ططوق احلمامة .م(1987)علي بن أمحد. بن حزم، ا

 ، دط، بريوت: دار الفكر.احمللى بْلاثرت(. .ابن حزم، علي بن أمحد. )د

، بريوت: 1، طمسند اإلمام أمحد بن حنبلم(. 2001ابن حنبل، أمحد بن حممد. )
 ة الرسالة.مؤسس

ط، مصر: .، دإحكام األحكام شرح عمدة األحكامت(. .ابن دقيق، حممد بن علي. )د
 مطبعة السنة احملمدية.

، بريوت: 7، طجامع العلوم واحلكمةم(. 2001ابن رجب، عبد الرمحن بن أمحد. )
 مؤسسة الرسالة.


