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مف باب قكؿ هللا تعػالى  :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (إبػراىيـ)7:
فأحمد هللا تعالى أكالً عمى ما مف عمى مف النعـ حمداً يكافي نعمو كيكافئ مزيده.
(ال اي ْش ُك ُر َّللاا ام ْف اال اي ْش ُك ُر الناس) أثني بالشكر ألستاذؼ
كمف باب قكؿ النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  :-ا
الفاضل فضيمة األستاذ الدكتكر /مازف مصباح صباح  -أستاذ الفقو كأصكلو في جامعة
األزىر -عمى تكرمو بالمكافقة لئلشراؼ عمى رسالتي ،كما أكاله لي مف رعاية أثناء كتابة
بحثي ،مف خبلؿ تكجييو كارشاده ،كما كأتقدـ بالشكر إلى مناقشي:
فضيمة االستاذ الدكتكر /دمحم مصطفى نجـ.
كفضيمة الدكتكر /دمحم سعيد العمكر.

عمى تكرميما بالمكافقة عمى قراءة ىذه الدراسة كمناقشتيا كاثرائيا بممحكظاتيما القيمة.

كما أتقدـ بالشكر الجزيل إلى جامعتي  -جامعة األزىر -غزة -منارة العمـ كالعمماء،

ٍ
بشكر خاص لكمية الشريعة في الجامعة ،ممثم ًة
كالى عمادة الدراسات العميا؛ كما أتقدـ
بأساتذتيا األفاضل؛ لما كاف ليـ مف فضل في إفادتي كثي اًر أثناء الدراسة في العمـ الشرعي،
كما كأتقدـ بالشكر إلى االستاذ الفاضل /نكاؼ حمداف عابد لما كاف لو مف دكر البارز في

إثراء المادة العممية مف الناحية المحاسبية.

كال يفكتني أف أشكر مكظفي البنؾ اإلسبلمي العربي ،كخاصة رئيس قسـ التمكيل

يأؿ جيداً في إمدادؼ بكل ما أحتاجو مف معمكمات،
األستاذ  /إياد أحمد إسماعيل؛ الذؼ لـ ُ
ساعدت في إثراء الدراسة العممية ،كأخي اًر أشكر كل مف كاف لو فضل في إتماـ الرسالة
كاخراجيا بشكميا النيائي.

ث

ممخص الرسالة
الحمد هلل رب العالميف  ،كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كعمى آلو كصحبو

كسمـ ،كبعد:

فقد جاء ىذا البحث بعنكاف ( :االستثمار في المصارؼ اإلسبلمية كتطبيقو في قطاع

غزة).

دراسة في تكظيف األمكاؿ في المصارؼ اإلسبلمية ،كمدػ مشركعيتيا كخاصة في

قطاع غزة ،كخصصت البنؾ اإلسبلمي العربي لمدراسة التطبيقية ،كجاء ىذا البحث في

فصميف ،حاكؿ الباحث فييما تكضيح عمل المصارؼ اإلسبلمية.

ففي الفصل األكؿ الذؼ جاء بعنكاف( :االستثمار كالمصارؼ اإلسبلمية) بينت فيو معنى

االستثمار ،كالضكابط التي تحكمو ،كالمقصد مف االستثمار كحكمو.

كعرفت المصارؼ اإلسبلمية ككيف أُنشئت ،كاألىداؼ التي مف أجميا أُنش ائت ،كالمسمى
ليا في القانكف ،كحكـ إنشائيا.
أما الفصل الثاني فجاء بعنكاف( :طرؽ تمكيل المصارؼ اإلسبلمية ،كطرؽ الحصكؿ

عمى العائد) ،كالذؼ بينت مف خبللو طرؽ إيداع األمكاؿ في المصارؼ اإلسبلمية ،كتكييفيا

الفقيي كالحكـ عمييا شرعاً ،كدكر كل مف المساىميف كالمستثمريف في المصارؼ اإلسبلمية،
كبينت طرؽ تكظيف الماؿ المستثمر مف الناحية العممية في المصارؼ اإلسبلمية إجماالً ،ثـ
في قطاع غزة؛ ألنو المستيدؼ مف الدراسة ،كحكمت عمى ىذه المعامبلت حسب العقكد التي

ص ُت إلى جكاز المعامبلت ،مع كجكد ممحكظات عمى
تعقد لكل طريقة مف الطرؽ ،ا
كخُم ْ
عقكدىا بينتيا خبلؿ الدراسة.

ج

Summary
Praise be to Allah, Praise be to Allah, Lord of the Worlds
peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, peace
be upon him and his family and his companions, and after:
This research titled: (investment in the Islamic banking
and its application on the Gaza Strip).
As a study in employing money in Islamic banks and
how for is its legitimacy particularly in the Gaza Strip, and Arab
Islamic Bank allocated applied to the study. The mentioned
research comes in two chapters in which the researcher tries
his best to explain the work of Islamic banks.
In the first chapter titled “investment and Islamic banks”,
I explained the meaning of investment and the rules which
control it, and the aim of this investment. Besides, I defined
the Islamic banks and how they were established, and the
aims for which they were established, and their definition in
law, and the legitimate rule for their erection.
The second chapter titled “Ways of funding Islamic
banks and the ways of getting income “. In this chapter I
explained the ways of depositing money in the Islamic point of
view and legitimate judging them. I, also, clarified the role of
the depositor and contributors in the Islamic banks. Moreover,
I explained the ways of employing the invested money
ح

practically in Islamic banks in general and in Gaza Strip in
particular because it is the target of this study.
I judged these transactions according to the contracts
which are made to each transaction.
I came to the result that there transactions are valid
(permissible) in spite of the remarks on their contracts which
were explained in this research.
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ميحرلا نمحرلا هللا

مقدمة
الحمد هلل الكريـ المناف ،معمـ اإلنساف البياف ،منزؿ القرآف؛ لييدؼ بو اإلنس كالجاف
لنيتدؼ لكال أف ىدانا هللا،
إلى طريق الحق كالجناف ،الحمد هللا الذؼ ىدانا ليذا كما كنا
ا
كالصبلة كالسبلـ عمى معمـ الناس الخير ،سيد الثقميف أخرج هللا بو الناس مف الظممات إلى
النكر؛ فكاف مصباحاً لميدػ نذي اًر لمكرػ مف اتبع ىداه ىدؼ إلى صر ٍ
اط مستقيـ ،كمف ترؾ
ُ ا
اتباعو ضل سكاء السبيل كبعد:
فمف مقاصد الشريعة حفع الماؿ مف جانب الكجكد؛ فشرع هللا لحفظو المعامبلت التي

كانت كما زالت عصب الحياة االقتصادية ،كقد أعطى اإلسبلـ ىذه المعامبلت أىمية كبيرة،

فنظميا ككضع أحكاماً ليا ليتحقق المراد منيا ،كىك حفع الماؿ كنماء المجتمع كازدىاره،
كمع تطكر الحياة االقتصادية كاتساع رقعة المعامبلت كاف مف الضركرؼ التعرض ألحكاـ
المعامبلت الجديدة ،كالتي تتعامل بيا المؤسسات المالية المعاصرة ،كمف ىذه المؤسسات
المصارؼ اإلسبلمية كالتي لعبت دك اًر بار اًز في االقتصاد المحمي تمكيبلً كاستثما اًر؛ لما ليا

مف خصائص مميزة ،فاألساس التي تقكـ عميو ىذه المصارؼ تطبيق أحكاـ الشريعة

الغراء ،الذؼ كاف لو الدكر الميـ في جذب ادخارات المستثمريف ،كحاف اًز لمف أراد تمكيبلً

شرعياً.

كفي قطاع غزة ككحدة اقتصادية تعتبر المصارؼ اإلسبلمية أحد الركائز لمتمكيل

البلربكؼ ،كالذؼ يحتاجو المجتمع المسمـ كأساس لبناء اإلنساف كالمجتمع ،فكاف مف الميـ
بياف الدكر الذؼ تقكـ بو المصارؼ اإلسبلمية مف الناحيتيف االقتصادية كاالجتماعية،

ككيف يتـ إيداع األمكاؿ في المصارؼ اإلسبلمية ،ككيف تستثمر األمكاؿ ،كمدػ مكافقتيا

ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية.

ش

أىمية الموضوع وأسباب اختياره:
 -1اإلجابة عمى جممة االسػئمة التػي تثػار حػكؿ تطبيػق المصػارؼ اإلسػبلمية فػي غػزة
ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية في معامبلتيا اإلسبلمية.

 -2طمأنة المسػتثمر الفمسػطيني الػذؼ يختػار المصػارؼ اإلسػبلمية أف اسػتثمار أمكالػو
ٍ
ٍ
معاممة محرمة أك شائبة رباً.
خاؿ مف كل
 -3بياف أكجو القصكر في أداء المصارؼ اإلسبلمية التي يمكف أف تتسبب في صكر

معامبلت مصرفية غير جائزة شرعاً.
أىداف البحث:

 التعػػرؼ إلػػى الػػدكر ال ػذؼ تقػػكـ بػػو ىػػذه المصػػارؼ اإلسػػبلمية فػػي بنػػاء االقتصػػاد

المحمي.

 األسس الشرعية التي تقكـ عمييػا المصػارؼ اإلسػبلمية ،كالضػكابط التػي تحكػـ ىػذه

األسس.

 بيػػاف صػػمة المصػػرؼ بالمسػػاىميف كالمسػػتثمريف ،ككيفيػػة تشػػغيل األم ػكاؿ ،ككيفيػػة

الحصكؿ عمى األرباح ( العائد مف االستثمار).

 معرفة األسس التي تكزع بيا األرباح عمى المستثمريف في ىذه المصارؼ.

مشكمة الدراسة:
مػػع ت ازيػػد المصػػارؼ اإلسػػبلمية فػػي قطػػاع غ ػزة ،كت ػكارد العمػػبلء عمييػػا لبلسػػتفادة مػػف

خدماتيا ،ظناً منيـ تطبيقيا لؤلحكاـ الشرعية في معامبلتيا المالية.
كستتمخص مشكمة البحث في التساؤالت التالية:

 -1الدكر الذؼ تؤديو المصارؼ اإلسبلمية في تنمية االستثمار؟
 -2المصارؼ تتبع التجارة في الماؿ المستثمر كفق الشريعة اإلسبلمية؟
 -3العقكد التي تعقد التزمت بتمؾ الشريعة؟

تم ػػؾ التس ػػاؤالت س ػػيجيب عني ػػا الباح ػػث م ػػف خ ػػبلؿ د ارس ػػة تطبيقي ػػة ألح ػػد المص ػػارؼ

اإلسبلمية داخل قطاع غزة ،كىك البنؾ اإلسبلمي العربي.
ص

منيج البحث:
سػيعتمد الباحػث  -بمشػيئة هللا تعػالى -المػنيج الكصػفي مػع االسػتفادة مػف المػنيج

االسػػتنباطي ،كالتحميمػػي منيجػاً لمدارسػػة ،كمػػا سػػتككف المقػػاببلت الشخصػػية أحػػد مصػػادر

المعمكمات ،كسأحقق ما أريد كفق الخطكات كاإلجراءات التالية:

 -1عزك اآليات القرآنية إلى مكاضعيا في السكر القرآنية.
 -2تخ ػريج األحاديػػث النبكيػػة ،مػػف المصػػادر الحديثيػػة التػػي خرجتيػػا بسػػندىا ،كالحكػػـ

عمييا ما استطعت إذا كانت مركية في غير الصحيحيف ،أك أحدىما.

 -3الرجكع إلى المصادر المعتمدة كاالقتصار عمى المذاىب األربعة المعتمدة.
 -4ذكر أدلػة كػل مػذىب مػع بيػاف كجػو االسػتدالؿ بيػا ،كمناقشػتيا ،كتػرجيح مػا يؤيػده

الدليل ،مف غير تعصب ألؼ منيا.

 -5إثبػػات النتػػائج كالتكصػػيات التػػي يتكصػػل إلييػػا ،مػػع م ارعػػاة المكضػػكعية كاألمانػػة

العممية.

 -6الرجكع إلى المصادر الحديثة التي يمكف االستفادة منيا في مكضكع البحث.
 -7الرج ػػكع إل ػػى المع ػػاجـ المغكي ػػة كلممص ػػادر المتخصص ػػة ف ػػي المص ػػطمحات لبي ػػاف

معاني المصطمحات ،كاأللفاظ الغريبة.

 -8فيما يتعمق باإلحالة عمػى الم ارجػع ،سػأحيل إلػى اسػـ الكتػاب مػع ذكػر اسػـ مؤلفػو،

كالجزء كالصفحة في اليػامش لممػرة األكلػى ،ثػـ سػأكتفي بػذكر اسػـ الكتػاب كالجػزء كالصػفحة

المرجع.
فقط في سائر البحث ،عمى أف يتـ التكثيق بالكامل في قائمة ا

 -9كفي الجانب العممي سأعتمد المقابمة الشخصية الستقاء المعمكمات.

 -10إذا أكردت كممة نكقش يككف العمماء مف ناقش القكؿ ،كاف قمت يناقش فيك مػف
مناقشة الباحث.

 -11إي ػراد األدلػػة لكػػل مػػذىب مػػف المػػذاىب فػػي مسػػألة فقييػػة كاردة فػػي البحػػث ،مػػع

بيػػاف كجػػو الداللػػة لكػػل دليػػل؛ إف كػػاف قػػد نقمتػػو نصػاً أكثقػػو مػػف مرجعػػو ،كاف لػػـ يكثػػق يكػػكف

كجو الداللة مف فيمي لمدليل.

ض

الجيود السابقة في الموضوع:

قػػد تكػػكف كممػػة اسػػتثمار كممػػة جديػػدة فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي ،كىػػك مصػػطمح يعنػػى بػػو:

تكظيف الماؿ كذلؾ باإلتجار بػو ،كقػد ُبحػث فػي مجػاؿ االقتصػاد اإلسػبلمي ككعػاء ادخػارؼ
لؤلم ػكاؿ لتنميػػة ىػػذه األم ػكاؿ؛ لػػذلؾ فقػػد أشػػار الفقيػػاء المتقػػدمكف إلػػى معنػػى االسػػتثمار مػػف
خبلؿ العقػكد كأنػكاع التجػارة التػي تُنمػى األمػكاؿ مػف خبلليػا ،كمػف الجيػكد الحديثػة  -حسػب
عمػػـ الباحػػث -كثػػرت أيضػاً الكتابػػة فػػي االسػػتثمار ،لكػػف فػػي قطػػاع غػزة فػػالجيكد قميمػػة ،فقػػد
ُبحث في الجانب االقتصادؼ كليس في الجانب الفقيي كمف ىذه الجيكد نذكر:
 ( -1دكر البنكؾ اإلسبلمية في تمكيػل التنميػة االقتصػادية فػي فمسػطيف) ،بحػث مقػدـ

إلػػى المػػؤتمر العممػػي األكؿ( ،االسػػتثمار كالتمكيػػل فػػي فمسػػطيف) المنعقػػد بكميػػة التجػػارة فػػي
الجامع ػػة اإلس ػػبلمية -غػ ػزة م ػػف الفتػ ػرة  10-8م ػػايك لس ػػنة 2005ـ د .دمحم إبػ ػراىيـ مق ػػداد،
د .سالـ عبد هللا حمس ،كقد قػاـ الباحثػاف بد ارسػة دكر البنػكؾ اإلسػبلمية فػي تمكيػل عمميػات
التنمية االقتصادية في فمسطيف كتكظيف األمكاؿ.

 ( -2دكر المصارؼ اإلسبلمية في دفع عجمة االستثمارات المحمية في فمسطيف لمفترة

ما بيف 2008 -1996ـ) .رسالة ماجستير جامعػة األزىػر -غػزة لمباحػث بيػاء الػديف بسػاـ
مشتيى ،كىػدفت الد ارسػة إلػى تعػرؼ عمػل المصػارؼ مػف حيػث طبيعػة عمميػا ،كنشػاطاتيا،

كصػػي التمكيػػل فييػػا ،كدكر المصػػارؼ اإلسػػبلمية فػػي دفػػع عجمػػة االسػػتثمارات المحميػػة فػػي

فمسطيف.

كمػا سػنبينو مػف خػػبلؿ بحثنػا  -إف شػاء هللا تعػالى -العمميػػات الداخميػة لممصػرؼ ،مػػف

حيػػث إيػػداع األم ػكاؿ ،ككيفيػػة اسػػتثمارىا ،كالتكييػػف الفقيػػي الػػذؼ تبنػػى عميػػو ىػػذه العمميػػات
كمدػ صحتيا شرعاً.

ط

خطة الدراسة:

تتككف خطة البحث مف :مقدمة ،كفصػميف ،كخاتمػة .كتفصػيل ذلػؾ عمػى النحػك اآلتػي:

المقدمة:

كتشػ ػتمل عم ػػى :أىمي ػػة البح ػػث ،كأس ػػباب اختي ػػاره ،كأى ػػداؼ البح ػػث ،كمش ػػكمة البح ػػث،

كمنيج البحث ،كالجيكد السابقة ،كخطة البحث.

الفصل األول :االستثمار والمصارف اإلسالمية.
كفيو مبحثاف-:
المبحث األول :االستثمار تعريفو وضوابطو.
كفيو مطمباف-:
المطمب األول :تعريف االستثمار.
المطمب الثاني :ضوابط االستثمار في المصارف اإلسالمية.
المبحث الثاني :تعريف المصارف اإلسالمية وتكييفيا الفقيي.
كفيو مطمباف-:
المطمب األول :تعريف المصرف اإلسالمي.
المطمب الثاني :التكييف الفقيي لممصارف اإلسالمية.
الفصل الثاني  :طرق تمويل المصارف اإلسالمية ،والحصول عمى العائد .
كفيو مبحثاف-:
المبحث األول :طرق تمويل المصارف اإلسالمية.
ظ

كفيو مطمباف-:
المطمب األول :دور المساىمين في التمويل.
المطمب الثاني :دور المستثمرين في التمويل.
المبحث الثاني :طرق الحصول عمى العائد في البنوك اإلسالمية.
كفيو خمسة مطالب-:
المطمب األول :استثمار األموال بطريق المضاربة.
المطمب الثاني :استثمار األموال بطريق المشاركة.
المطمب الثالث :استثمار األموال بطريق المرابحة.
المطمب الرابع :استثمار األموال بطريق االستصناع.
المطمب الخامس :استثمار األموال بطريق اإلجارة المنتيية بالتمميك.
الخاتمة :وتشمل أىم النتائج والتوصيات.

ع

الفصل األول

االستثمار والمصارف اإلسالمية
كفيو مبحثاف-:
المبحث األول :االستثمار تعريفو وضوابطو.
المبحث الثاني :تعريف المصارف اإلسالمية وتكييفيا الفقيي

1

المبحث األول
االستثمار تعريفو وضوابطو
كفيو مطمباف-:

المطمب األول :تعريف االستثمار.
المطمب الثاني :ضوابط االستثمار في المصارف اإلسالمية.

2

المطمب األول
تعريف االستثمار

أوالا -االستثمار لغ اة:
أصل كممػة االسػتثمار مػأخكذة مػف الثمػر ،كجػاء ىػذا المفػع بعػدة مع ٍ
ػاف فػي القػرآف الكػريـ

كالسنة النبكية ،منيا:

 -1الماؿ :كمنو قكلو تعالى :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ( ،)1كقاؿ أيضاً :ﭽ ﯕ ﭼ

()2

(قاؿ

الطبرؼ " :الثمر بضـ المثمثة كالميـ بمعنى الذىب كالفضة" كذكره بإسناده عف مجاىد(.)3

 -2الماؿ الكثير مف صنكؼ األمكاؿ :ذكر الطبرؼ بسنده عف قتادة قاؿ :قرأىا ابف

عباس ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ بالضـ ،كقاؿ :يعني أنكاع األمكاؿ( .)4كقد رجح الطبرؼ ىذه
القراءة.
 -3حمل الشجر :كمنو قكلو تعالى :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ( )5ذكر الطبرؼ في
ط اع في ثا ام ٍر اكاال اكثا ٍر(.)7(")6
تفسيره معنى ﭽ ﮱ ﭼ مف رطبو كعنبو ،كفي الحديث :ا"ال اق ْ
 -4قاؿ ابف األثير :الثمر :ىك الرطب في رأس النخمة(.)8

اؿ هللا ل امبلئ اكتو:
 -5الكلد :كمنو قكلو  -ملسو هيلع هللا ىلص " " : -إ اذا ام ا
ات اكالُد اْل اع ْبد اْل ُم ْسمـ اْل ُم ْؤمف ،اق ا

(( )1الكيف.) ٤٣ :
()2

(الكيف. (٣٤ :

()4

المصدر السابق.)21/18( ،

()6

كثر :جمار النخل ،كىك شحمو الذؼ في كسط النخل.

()3

جامع البياف في تأكيل القرآف ،دمحم بف جرير الطبرؼ.)21/18( ،

(( )5األنعاـ.)١٣١ :
()7

أخرجو أبك داكد في سننو ،كتاب الحدكد ،باب ما جاء ال قطع في ثمر كال كثر .)4388( ،كأخرجو

الترمذؼ في جامعو ،كتاب الحدكد ،باب ما ال قطع فيو .)1449( ،صححو األلباني في صحيح الجامع
(.)7545

()8

النياية في غريب الحديث كاألثر ،ابف األثير.)221/1( ،
3

ضتُ ْـ ثا ام اراة فؤاده؟ اقاُلكا :ان اع ْػـ"((.)1قيػل لمكلػد ثمػرة؛ ألف
اؿ :اق اب ْ
اق اب ْ
ضتُ ْـ اكال اد اع ْبدؼ؟ .اقاُلكا :ان اع ْـ .اق ا
الثمرة ما ينتجو الشجر ،كالكلد ينتجو األب)(.)2
مف خبلؿ المعاني التي كردت بمعنى الثمر في القرآف الكريـ ،كالسنة النبكية يتضح أف

معناىا ما ينتج عف أصمو مف الشجر ،كالكلد ،كالماؿ ،كىذا ال يختمف عما كرد في المعاجـ

المغكية في معنى الثمر ،فقد كرد بجميع المعاني المذككرة(.)3

كقػد ْأكلػت المعػاجـ الحديثػة معنػى االسػتثمار بتعريػػف خػاص ،منيػا مػا ذكػر فػي معجػػـ
ػتثمارا ،فيػػك ُمسػػتثمر ،كالمفعػػكؿ
ػتثمر يسػػتثمر ،اسػ ً
المغػػة العربيػػة المعاصػػر إذ جػػاء فيػػو( :اسػ ا

بحػػا كتحقػػق مزيػ ًػدا مػػف
ػاؿ كنحػػكه :نمػػاه ،كظفػػو فػػي أعمػػاؿ تُػػدر عميػػو ر ً
ػتثمر ،اسػػتثمر المػ ا
ُمسػ ا
الػػدخل)( .)4كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف مصػػطمح االسػػتثمار الحػػديث ،لػػو أصػػكلو فػػي لغتنػػا بػػالمعنى
المراد بو اصطبلحاً.
ثانيا -االستثمار اصطالحا:

تعريف االستثمار عند الفقياء المتقدمين:
بعد االطبلع عمى كتب الفقياء المتقدميف؛ لـ أجد كممػة االسػتثمار كمصػطمح بػالمعنى

الحػديث ،فقػد أكردكا االسػػتثمار بمعنػى الحصػػكؿ عمػى الثمػرة فقػط أؼ بػػالمفيكـ المغػكؼ ،لكػػف

بالمفيكـ مف كممػة االسػتثمار بػالمعنى االصػطبلحي المػراد جػاءت بمع ٍ
ػاف أخػرػ كاالسػتنماء
كالتنمية ،كالنماء ،كىذه بعض النصكص التي جاءت في كتبيـ بيذا المعنى:
قاؿ الكاساني في معرض حديث عف الشركات يقكؿ:
(فشرعت الشركة؛ لتحصيل غرض االستنماء)(.)5

()1

أخرجو الترمذؼ في جامعو ،كتاب الجنائز ،باب فضل المصيبة إذا احتسب،)332/3( ،)1021( ،

كقاؿ الترمذؼ" :حديث حسف غريب".

( )2النياية في غريب الحديث كاألثر.)221/1( ،

( )3انظر ،القامكس المحيط ،الفيركز أبادؼ ،)359/1( ،معجـ المغة العربية المعاصر ،أحمد مختار عبد
الحميد ،كآخركف.)327/1( ،

()4
()5

المصدر السابق.)327/1( ،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،عبلء الديف الكاساني.)58/6( ،
4

كقكلػػو عػػف شػػركة المفاكضػػة بػػالجكاز( :كألنيػػا طريػػق اسػػتنماء المػػاؿ أك تحصػػيمو)(.)1

فيػػدؿ مػػا نػػص عميػػو الكاسػػاني ،أف عقػػد الشػػركة بأنكاعيػػا إحػػدػ طػػرؽ اسػػتنماء المػػاؿ كىػػك

المقصكد مف معنى االستثمار كمصطمح حديث.

كمػػا أف اإلمػػاـ مالكػاً -رحمػػو هللا تعػػالى -يػػرػ (أف الرشػػد ىػػك تثميػػر المػػاؿ كاصػػبلحو

فقط)(.)2

الح ْج ػر) ،(3ككأن ػو يػػرػ مػػف يسػػتطيع
كذلػػؾ عنػػد كبلمػػو عػػف خػػركج الصػػبى كغي ػره مػػف ا

الح ْجر.
استثمار مالو في جمب الربح يحق أف يعطى الماؿ كيخرج مف ا

يقكؿ اإلماـ النككؼ( :يجب عمى الػكلي حفػع مػاؿ الصػبي كصػكنو عػف أسػباب التمػف،

كعميو استنماء قدر ما ال تأكل النفقة كالمؤف الماؿ إف أمكف ذلؾ)(.)4

كيقكؿ السبكي  -الشافعي -في تكممة المجمكع ُمعمقاً عمى ىػدؼ إنشػاء الشػركة( :ألف
المقصكد في الشركة أف يشتركا في ربح مالييما)(.)5
كىذا نص كاضػح فػي االسػتثمار؛ لتنميػة المػاؿ حتػى ال تأكمػو الصػدقة ،أك ينفػد بإنفاقػو

كعدـ تنميتو.

ذكر ابف قدامة أيضػاً معنػى االسػتثمار فػي حديثػو عػف جػكاز عقػد المسػاقاة؛ ألنػو نمػاء

لمماؿ فقاؿ ( :كألنيا عقد عمى جزء مف نماء الماؿ فكانت جائزة كالمضاربة)(.)6

يفيـ مف عبارات الفقياء ،أف معنى النماء أك االستنماء ،ىك االتجار بالماؿ سكاء كاف

اتجػػار الشػػخص بنفسػػو ،أك بالش ػراكة مػػع اآلخ ػريف فػػي نػػكع مػػف أن ػكاع الشػػركات الجػػائزة فػػي

اإلسبلـ حتى يحقق نمك الماؿ.

( )1المصدر السابق.)58/6(،
()2

بداية المجتيد كنياية المقتصد ،دمحم بف أحمد بف رشد الحفيد.)64/4( ،

()4

ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،يحيى بف شرؼ النككؼ.)79/9( ،

()5

تكممة المجمكع شرح الميذب ،السبكي.)70/14( ،

()3
الح ْجر :في المغة :مطمق المنع ،كفي االصطبلح :منع نفاذ تصرؼ قكلي ال فعمي؛ لصغر ،كرؽ،
ا
كجنكف(.التعريفات ،الشريف الجرجاني.) )82( ،

( )6المغني ،عبد هللا بف أحمد بف قدامة المقدسي.)300/5( ،
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العالقة بين المعنى المغوي واالصطالحي:

يتضػػح مػػف المعنػػى المغػػكؼ أف معنػػى االسػػتثمار يػػأتي بمعنػػى المػػاؿ أك الثمػػر أك الكلػػد،

كسػػمي الثمػػر كالكلػػد بػػذلؾ؛ ألنيػػـ نتػػاج عػػف أصػػكليـ ،ككػػذلؾ االسػػتثمار اصػػطبلحاً مػػا ينػػتج
مف تشغيل الماؿ فيزيد الماؿ ،فالمعنيػاف يتفقػاف أف كػبلً منيمػا زيػادة جػاءت أك تفرعػت مػف

أصمو.

تعريف االستثمار عند عمماء االقتصاد المعاصرين:

عػػرؼ عممػػاء االقتصػػاد المعاصػػركف االسػػتثمار حسػػب الشػػخص أك الجيػػة التػػي تقػػكـ

باالسػػتثمار :فمػػنيـ مػػف عرفػػو بالنسػػبة إلػػى الفػػرد المسػػتثمر ،أك بالنسػػبة إلػػى الشػػركات ،أك
بالنسبة إلى الدكلة أك كاف االستثمار يجمع بيف جيتيف ،كل حسب رؤيتو لبلستثمار.

أوالا -تعريفو بالنسبة إلى الفرد:
عرفػػو زيػػاد رمضػػاف( :التخمػػي عػػف أمػكاؿ يمتمكيػػا الفػػرد فػػي لحظػػة معينػػة ،كلفتػرة معينػػة
مف الزمف قد تطكؿ أك تقصر ،كربطيػا بأصػل أك أكثػر مػف األصػكؿ التػي يحػتفع بيػا لتمػؾ

الفترة الزمنية؛ بقصد الحصكؿ عمى تدفقات مالية مستقبمية)(.)1
ثانيا -تعريف االستثمار بالنسبة إلى الشركة أو الدولة:

عرفتو المكسكعة االقتصادية بأنو( :تككيف رأس ماؿ عيني جديد الذؼ يتمثػل فػي زيػادة

الطاقة اإلنتاجية ،كىك بيذه المثابة زيادة صافية في رأس الماؿ الحقيقي لممجتمع)(.)2
ثالثا -أما تعريفو من جيتين:

 -1عرفو امجمع المغػة العربيػة فػي المعجػـ الكسػيط( :االسػتثمار :اسػتخداـ األمػكاؿ فػي
اإلنتاج ،إما مباشرة بشراء اآلالت ،كاما بطريقة غير مباشرة كشراء األسيـ كالسندات)(.)3

 -2كعرفو الدكتكر قطب سانك بأنو ( :تكظيف الفػرد المسػمـ – أك الجماعػة المسػممة-

مالػػو ال ازئػػد عػػف حاجاتػػو الضػػركرية بشػػكل مباشػػر أك غيػػر مباشػػر فػػي نشػػاط اقتصػػادؼ ،ال
يتعارض مع مبادغ الشرع كمقاصده العامة؛ كذلؾ ُبغية الحصكؿ عمى عائد منو يستعيف بو
()1

مبادغ االستثمار المالي كالحقيقي ،زياد رمضاف.)13( ،

( )2المكسكعة االقتصادية ،د .حسيف عمر.)36( ،

( )3المعجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية بالقاىرة.)100/1( ،
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ذلػ ػػؾ الفػ ػػرد المسػ ػػتثمر – أك الجماعػ ػػة المسػ ػػتثمرة -عمػ ػػى القيػ ػػاـ بميمػ ػػة الخبلفػ ػػة هلل كعمػ ػػارة
األرض)(.)1

تعقيب الباحث عمى التعريفات:
التعريف األكؿ:
عرفػػو زيػػاد رمضػػاف (:أمػكاؿ يمتمكيػػا الفػػرد ،...،بقصػػد الحصػػكؿ عمػػى تػػدفقات نقديػػة)،

فيذا تعريف يختص بالفرد ،في االتجار بما يممؾ بطريقة مباشرة ،أك غيػر مباشػرة لمحصػكؿ
عمى زيادة في الماؿ أك رأس الماؿ الفردؼ ،كىك تعريف غير شامل لبلستثمار يغطي جميع

مجاالتو.

أمػػا تعريػػف المكسػػكعة االقتصػػادية :فيػػذا تعريػػف يشػػمل اسػػتثمار الشػػركة ،فػرأس المػػاؿ

العيني تحرص الشركات عمى زيادتو مف آالت كمنشآت لزيادة إنتاجيا كاتساع عمميا لتحقق
أكب ػػر عائ ػػد ممك ػػف ،حت ػػى تس ػػتمر ف ػػي العم ػػل ،كال يك ػػكف ذل ػػؾ لمف ػػرد ،ف ػػالتعريف الس ػػتثمار
الشركات أقرب مف أف يككف التعريف شامبلً لجميع األشخاص.

أمػػا تعريػػف امجمػػع المغػػة العربيػػة لبلسػػتثمار :فيشػػمل الشػػركات ،كذلػػؾ بشػراء اآلالت أك

األسيـ كالسندات ،كيشمل أيضاً األفراد ،فقد تتجو الشركة ،كاألفراد لشراء األسػيـ كالسػندات،
لكف الفرد لف يشترؼ آالت لزيػادة االنتػاج ،فػالتعريف يشػمل جيتػيف ،األفػراد كالشػركات ،دكف
فصل بيف ىدؼ الشركات ،كىدؼ الفرد في االستثمار .أما التعريف األخيػر لمػدكتكر قطػب

س ػػانك ،في ػػك تعري ػػف ش ػػامل لبلس ػػتثمار اإلس ػػبلمي الف ػػردؼ إذا اس ػػتثمره الش ػػخص بنفس ػػو ،أك
جماعي إف اشترككا جميعاً في شركة ،لكف التعريف لـ يشمل تعريف االستثمار عند الدكلػة،

حي ػػث ال تس ػػعى الدكل ػػة لمحص ػػكؿ عم ػػى العائ ػػد الم ػػادؼ بق ػػدر م ػػا تس ػػتثمر األمػ ػكاؿ لتحقي ػػق
الرفاىيػ ػػة لممجتمػ ػػع ،كمػ ػػا يبلحػ ػػع عمػ ػػى التعريػ ػػف أنػ ػػو ذكػ ػػر االسػ ػػتثمار لممػ ػػاؿ ال ازئػ ػػد عػ ػػف
الضػػركريات كىػػذا غيػػر دقيػػق؛ حيػػث يسػػتثمر الفػػرد ال ازئػػد عػػف الكماليػػات كلػػيس الضػػركريات
كما ذكر.

()1

االستثمار أحكامو كضكابطو في الفقو اإلسبلمي ،قطب مصطفي سانك.)24( ،
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كبعد إيراد آراء مفيكـ االستثمار عند العمماء المتقدميف ،يتضح لي أف المػراد مػف نمػاء

الم ػػاؿ كاس ػػتنمائو ى ػػك م ػػا قص ػػده عمم ػػاء االقتص ػػاد المعاص ػػركف لبلس ػػتثمار م ػػف االس ػػتثمار
كمصطمح حديث.

تعريف الباحث لالستثمار اإلسالمي:

تكظيف الماؿ بالطرؽ الشرعية؛ مف أجل الحصكؿ عمى عائد يحقق ىدؼ المستثمر.

شرح التعريف:

تكظيػػف المػػاؿ :ىػػك اسػػتعماؿ المػػاؿ المػراد كاسػػتثماره فػػي المشػػركعات المباحػػة ،كعقػػكد

الش ػػركات -المض ػػاربة كالمرابح ػػة كالمس ػػاقاة كغيرى ػػا -إلدرار عائ ػػد يعين ػػو عم ػػى رف ػػع مس ػػتكاه

المعيشي.

الط ػػرؽ الش ػػرعية :قي ػػد احتػ ػرازؼ؛ ليخ ػػرج تكظي ػػف األمػ ػكاؿ ب ػػالطرؽ المخالف ػػة لمضػ ػكابط

اإلسبلمية في االستثمار ،مثل االتجار بالمحرمات كالخمكر ،أك اإلقراض الربكؼ.

الحصكؿ عمى العائد :العائد ىنا ال يقصد بو الربح ،بل المقصكد بػو اليػدؼ الػذؼ مػف

أجمػػو ُكظ ػف المػػاؿ ،الفػػرد يسػػتثمر المػػاؿ مػػف أجػػل الحصػػكؿ عمػػى عائػػد كىػػك المػػاؿ؛ لرفػػع
مستكاه المعيشي ،كالشركة تستثمر الماؿ؛ كالعائد زيادة رأس الماؿ مف آالت كمعدات ،لزيادة
اإلنتاج ،كالدكلة تستثمر األمكاؿ لعمل مشاريع تخدـ المكاطنيف لرفاىية المجتمع.
دكل ًة.

المسػػتثمر :كػػل جيػػة تكظػػف المػػاؿ لمحصػػكؿ عمػػى العائػػد سػكاء كػػاف فػػرداً أك شػػرك ًة أك

األلفاظ ذات الصمة:
أ  -االنتفاع:

(ى ػػك الحص ػػكؿ عم ػػى المنفع ػػة ،ف ػػالفرؽ بين ػػو كب ػػيف االس ػػتثمار ،أف االنتف ػػاع أع ػػـ مػ ػػف

االستثمار؛ ألف االنتفاع قد يككف باالستثمار ،كقد ال يككف.
ب – االستغبلؿ:

ى ػػك طم ػػب الغمػ ػة ،كالغمػ ػة ى ػػي :ك ػػل ع ػػيف حاص ػػمة م ػػف ري ػػع المم ػػؾ ،كى ػػذا ى ػػك ع ػػيف

االستثمار ،فما تخرجو األرض ىك ثمرة ،كىك غمة ،كىك ريع)).(1
()1

المكسكعة الفقيية الككيتية ،ك ازرة األكقاؼ الككيتية
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.)182/3( ،

حكم االستثمار اإلسالمي:

أوالا -حكم االستثمار اإلسالمي عند الفقياء المتقدمين:

لـ يرد مصطمح االستثمار في كتب المتقدميف ،لكف المعاني التي كردت في معنى

االستثمار ،يمكف مف خبلليا تتبع آرائيـ في حكـ االستثمار :فذكر اإلماـ دمحم بف الحسف
في كتاب الكسب( :أف الكسب

)(1

فريضة بقدر الحاجة) ،كحجتو في ذلؾ مف الكتاب

كالمعقكؿ:

من الكتاب:
قكؿ هللا تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

()2

وجو الداللة ( :األمر حقيقة لمكجكب ،كال يتصكر اإلنفاؽ مف الكسػب ،كمػا ال يتكصػل

إلى إقامة الفرض إال بو يككف فرضاً)(.)3
من المعقول:

( في الكسػب نظػاـ العػالـ ،كهللا تعػالى حكػـ ببقػاء العػالـ إلػى حػيف فنائػو ،كجعػل سػبب

البقاء كالنظاـ كسب العباد ،كفي تركو تخريب نظامو ،كذلؾ ممنكع منو)(.)4

فيذا كبلـ لئلمػاـ دمحم بػف الحسػف جعػل طمػب الكسػب فريضػة فػي حػق المسػمـ لمحاجػة،

فػاألمر مقيػػد بالحاجػة ،كينبغػػي التفريػق بػػيف الكسػب الػػذؼ ىػك ضػػركرؼ لقػكاـ الحيػػاة ،كتنميػػة
الماؿ التي تقع بعد تكفر الضركرؼ مف الكسب ،كىذا ينعكس عمى الحكـ الشرعي.

أما المذاىب الفقيية األخرػ فمـ أجد  -حسب اطبلعي  -عمى حكـ مباشر لبلستثمار

أك أحد معانيػو ،كلكػف يمكػف اسػتنتاج الحكػـ مػف خػبلؿ مػا سػطركه عػف أحكػاـ العقػكد ألنػكاع

الشركات المختمفة – كالمضاربة كالمساقاة كغيرىما -فيـ يقكلػكف بإباحػة اسػتنماء المػاؿ مػف

خبلؿ ىذه الشركات؛ كعميو يككف االستثمار مباحاً بالجممة
()1
()2
()3

)(5

.

الكسب :ىك الفعل المفضي إلى اجتبلب نفع أك دفع ضر(.التعريفات ،الجرجاني))184( ،
(البقرة.)٤٦٢ :

الكسب ،دمحم بف الحسف الشيباني.)45( ،

( )4المصدر السابق.)47( ،

( )5انظر ،بداية المجتيد كنياية المقتصد ،)64/4( ،ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،)79/9( ،المغني،
(.)300/5
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ثاني ا -حكم االستثمار عند العمماء المعاصرين:

اختمفكا في حكـ االستثمار عمى أقكاؿ نجمميا كما يمي:

 -1الكجكب العيني) ،(1عمى كل مسمـ زاد مالو عف حاجاتو األساسية(.)2

 -2كاج ػػب كف ػػائي عم ػػى األم ػػة ،إف ق ػػاـ ب ػػو بع ػػض المس ػػمميف س ػػقط اإلث ػػـ ع ػػف جمي ػػع

المسمميف ،كاال أثمكا جميعاً(.)3

 -3كاجب عيني عمى األمو اإلسبلمية(.)4

كاستدؿ العمماء عمى الكجكب مف القرآف الكريـ كالسنة كاآلثار:

أوالا -القرآن الكريم:

 -1قكلو تعالى :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭼ( )5يقكؿ ابف كثير :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ
وجو الداللة مف اآلية ،يقكؿ ابف كثير ( :فسافركا حيث شئتـ مػف أقطارىػا كتػرددكا فػي

أقاليميا كأرجائيا في أنكاع المكاسب كالتجارات)(.)6

( فاآليػػة بمنطكقيػػا تػػدؿ عمػػى كجػػكب اسػػتثمار األرض ،كأمػػا كجػػو داللتيػػا عمػػى ذلػػؾ،

فيتمثل في االنطبلؽ مف مبدأ اعتبار األرض كما تحتضنو بيف أرجائيا مف كنكز كثمار في
(.)7
المنظكر اإلسبلمي رأس ٍ
مشاع ،كمعمكـ أف تنمية رأس الماؿ كتثميره أمر كاجب)
ماؿ
ٍ
 -2كقكلو تعالى :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

()8

()1

الكجكب العيني( :ىك ما طمب الشارع فعمو مف كل فرد مف أفراد المكمفيف)( ،عمـ أصكؿ الفقو ،عبد

()2

االستثمار أحكامو كضكابطو في الفقو اإلسبلمي.)35( ،

الكىاب خبلؼ.))108( ،

()3

بحث االستثمار في األسيـ ،عمي القرة داغي ،مجمع الفقو اإلسبلمي1995 ،ـ.)237( ،

()5

(الممؾ.)١١ :

( )4بحث االستثمار فً األسهم ،حمزة حماد ،المجلة الثمافٌة.)236( ،
()6
()7
()8

تفسير القرآف العظيـ ،إسماعيل بف عمر بف كثير.)199/8( ،
االستثمار أحكامو كضكابطو في الفقو اإلسبلمي.)37( ،
(الحشر. (٢ :
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وجــــو الداللــــة م ػػف اآلي ػػة( :أف األمػ ػكاؿ ال تت ػػداكؿ إال ع ػػف طري ػػق تكزي ػػع الص ػػدقات،
كاالس ػ ػػتثمار ال ػ ػػذؼ ي ػ ػػؤدؼ إل ػ ػػى أف يس ػ ػػتفيد مني ػ ػػا الجمي ػ ػػع م ػ ػػف العم ػ ػػاؿ كالص ػ ػػناع كالتج ػ ػػار

كنحكىـ)(.)1

كتؤكػػد اآليػػة تكزيػػع الثػػركة بػػيف فئػػات المجتمػػع ،فيعطػػي الغنػػي الفقيػػر كػػي يعمػػل الفقيػػر

كيعػػف نفسػػو ،كيعطػػي بعػػد ذلػػؾ غي ػره إذا اسػػتثمر الفقيػػر ىػػذه الصػػدقة فػػي العمػػل الػػذؼ يػػدر
عميو العائد المجدؼ ،كيؤكد ذلؾ طريقة تكزيع الزكاة عمى الفقراء(.)2

ثاني ا -السنة النبوية:
ٍ
امػا فػي
صػار أاتاػى النبػي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اي ْسػأاُل ُو ،افاق ا
ػاؿ« :أ ا
اع ْف أ اانس ْبف امالؾ ،أاف ارُج ًبل م اػف ْاأل ْان ا
)(3
ضػ ُػو ،اكاق ْعػػب(*) ان ْشػ اػر ُب فيػػو مػ اػف
ضػ ُػو اكان ْب ُس ػ ُ
ط اب ْع ا
ػاؿ :ابامػػى ،حْمػػس انْمػ اػب ُس اب ْع ا
اب ْيتػ ا
ػؾ اشػ ْػيء؟» .اقػ ا
ػاؿ « :ام ْػف
اؿ :افأاتااهُ بي اما ،افأ ا
كؿ َّللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ب ايده ،اكاق ا
اخ اذ ُى اما ارُس ُ
اؿ« :ا ْئتني بي اما» ،اق ا
اْل اماء ،اق ا
ػاؿ « :ام ػ ْػف ايزي ػ ُػد اعام ػػى د ْراىػ ػ ٍـ ام ػػرتا ْيف ،أ ْاك
ػاؿ ارُج ػػل :أ اان ػػاُ ،
آخػ ػ ُذ ُى اما ب ػػد ْراىـٍ ،اق ػ ا
اي ْش ػػتارؼ اىػ ػ اذ ْيف؟» اق ػ ا
صارؼ،
اع ا
اع ا
اى اما إياهُ ،اكأ ا
اؿ ارُجل :أ اانا ُ
اخ اذ الد ْراى ام ْيف اكأ ْ
آخ ُذ ُى اما بد ْراى ام ْيف افأ ْ
ط ُ
ط ُ
ثا ابلثًا» ،اق ا
اى اما ْاأل ْان ا
كما افػأْتني بػو ،»،افأاتاػاهُ بػو،
احدى اما ا
اشػتار ب ْ
ػؾ ،اك ْ
اؿْ « :
اما اف ْانب ْذهُ إلى أ ْ
اىم ا
اشتار بأ ا
اكاق ا
ػاآل اخر اق ُػد ً
ط اع ً

ػؾ اخ ْم اسػ اة
كؿ َّللا  -ملسو هيلع هللا ىلص ُ -ع ً
احتاط ْػب اكب ْػع ،اكاال أ ااراين ا
ػاؿ ال ُػو« :ا ْذ اى ْػب اف ْ
كدا ب ايده ،ثُػـ اق ا
اف اشد فيو ارُس ُ
اشػتا ارػ ب اب ْعض اػيا
ػاب اع ْش اػراة اد اراى اػـ ،اف ْ
اص ا
اع اش ار اي ْك ًما» ،اف اذ اى اب الرُج ُل اي ْحتاط ُب اكايب ُ
اء اكاق ْد أ ا
يع ،اف اج ا
ػيء اْل ام ْس ػأاال ُة
ثا ْكًبػػا ،اكب اب ْعضػ اػيا ا
ػؾ مػ ْػف أ ْ
ػكؿ َّللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  " :-اى ػ اذا اخ ْيػػر الػ ا
ػاؿ ارُسػ ُ
امػػا ،افاقػ ا
ط اع ً
اف تاجػ ا
صػُم ُح إال لثا ابلثا ٍػة :لػذؼ افْق ٍػر ُم ْػدق ٍع ،أ ْاك لػذؼ ُغ ْػرٍـ
امػة ،إف اْل ام ْسػأاال اة اال تا ْ
ُن ْكتا ًة في اك ْجي اؾ اي ْكاـ اْلق اي ا

ُمْفظ ٍع ،أ ْاك لذؼ اد ٍـ ُمكج ٍع "(.)4

( )1انظر ،االستثمار في األسيـ ،عمي القرة داغي ،مجمة الفقو اإلسبلمي ،)239(،االستثمار في األسيـ،
حمزة حماد ،المجمة الثقافية.)236(،
()2

قاؿ الشافعية( :يجكز أف يدفع إلى كل منيما -الفقير كالمسكيف -ما تزكؿ بو حاجتو أك كفايتو مف أداة

أداة يعمل بيا إف كاف فيو قكة ،أك بضاعة يتجر فييا ،حتى كلك احتاج إلى ماؿ كثير لمبضاعة التي

تصمح لو ،كيحسف التجارة فييا)( .الميذب في فقو اإلماـ الشافعي ،الشيرازؼ))314/1( ،

( )3الحمس :كساء رقيق يجعل تحت برذعة البعير )*( ،القعب :قدح يشرب فيو الماء.
()4

أخرجو أبك داكد في سننو ،كتاب الزكاة ،باب ما تجكز فيو المسألة ،حديث(،)120/2( ،)1641

ضعفو األلباني ،ضعيف أبي داكد.)126/2( ،
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وجو الداللة مف الحديث ( :فالحديث يدؿ بمنطكقو كمفيكمو عمى تأكيد كجكب
استثمار الماؿ كتحريـ القعكد عف ذلؾ ،كالشاىد الداؿ عمى ىذا األمر ،تصرؼ النبي -

ملسو هيلع هللا ىلص  -في ماؿ األنصارؼ ،ككجو الداللة مف ىذا التصرؼ كجكب االستثمار ،فمك لـ يكف

كاجباً االستثمار ،لما أمر النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -األنصارؼ ببيع ما عنده مف ماؿ مكتنز)( .)1فأما
منطكقو ،فأمر رسكؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لؤلنصارؼ ببيع ما عنده ليستثمره في شراء آلة تعينو عمى
الكسب ،كأما مفيكـ الحديث فأف عمى اإلنساف أف يحترؼ حرفة يستثمرىا في ايجاد قكت

يكمو ،كال يسأؿ الناس الصدقة ،فإذا رسكؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص – باع متاع منزؿ الرجل كي يكفر لو
كسيمة اكتساب ،كدلو عمى االحتطاب ،فمعل الحاجة في زماننا أكجب الستثمار قكة شبابنا.
ثالثا -اآلثار:

مػػا جػػاء فػػي كتػػاب الخػراج ألبػػي يكسػػف ،أف ُع امػر ْبػ ُػف اْل اخطػػاب  -ارضػػي َّللاُ اع ْنػ ُػو -
ا
يف)(.)2
ضا ام ْيتا ًة افي اي ال ُو ،اكال ْي اس ل ُم ْحتاج ٍر احق اب ْع اد ثابلث سن ا
اح ايا أ ْار ً
اؿ ( :ام ْف أ ْ
اق ا
وجو الداللة مف قػكؿ عمػر  -رضػي هللا عنػو ،-كجػكب االسػتثمار كاال لمػا نػزع أرض
المكات مف صاحبيا إف لـ يستثمرىا.

ىػػذا جػػزء مػػف األدلػػة التػػي اسػػتدؿ بيػػا القػػائمكف بكجػػكب االسػػتثمار ككػػل اعتبرىػػا أدلػػة

لمكجكب ،لما تحمل مف أمر في السعي في األرض كاعمارىا.

كيػػرػ الباحػػث أف حكػػـ االسػػتثمار بالنسػػبة إلػػى المسػػتثمريف يعتريػػو األحكػػاـ التكميفيػػة

الخمسة :الكجكب ،كالندب ،كاإلباحة ،كالمكركه ،كالمحرـ:

ػاء عمػ ػػى م ػػا سػ ػػبق م ػػف األدلػ ػػة التػ ػػي اس ػػتدؿ بيػ ػػا الق ػػائمكف بػ ػػالكجكب ،كآراء الفقيػػػاء
بن ػ ً
المتقدميف ،أف االستثمار:

 -1كاجب ،في حق الدكلة التي يمثميا الحاكـ كالقائمكف عمى شؤكف الدكلة؛ كذلؾ أف

كاجب الحاكـ الحفاظ عمى الدكلة بكل الكسائل التي ترفع مف شأف الدكلة ،سكاء االقتصادية
أك االجتماعية كغيرىا ،فإذا قصر في ذلؾ يأثـ ،كىذا ىك األثر المترتب عمى عدـ القياـ
بالكاجب.

()1

االستثمار أحكامو كضكابطو في الفقو اإلسبلمي.)52( ،

()2

الخراج ،يعقكب بف إبراىيـ.)77( ،
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 -2مندكب ،كىذا يككف في حق الشركات ،حيث الشركات تزاكؿ العمل ،فبل يككف في

حقيا االستثمار كاجباً ،إنما يككف مندكباً زيادة التكسع في الشركة؛ ليدر عائداً أكثر ،يعكد
عمى الشركاء بزيادة الدخل ،كيعكد عمى المجتمع بزيادة الزكاة ،مما يحقق بمجممو الرفاىية

المطمكبة لممجتمع.

 -3اإلباحة :كىي في حق الفرد الذؼ زاد مالو عف ضركرياتو كحاجياتو ككمالياتو،

كلـ يرد ادخار مالو ،كأراد زيادة دخمو كرفع مستكاه المعيشي ،فمو أف يستثمر فميفعل ،فإف لـ
يستثمر مالو فبل يأثـ كدليل اإلباحة ،أف النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كاف يدخر ألىل بيتو قكت عاـ،

يع ان ْخ ال ابني النضير اكاي ْحب ُس
فع ْف ُع ام ار  -ارض اي َّللاُ اع ْن ُو  ( -أاف النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اك ا
اف ايب ُ
(.)1
كت اس انتي ْـ )
اىمو ُق ا
أل ْ
وجو الداللة مف فعل النبػي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كاضػح عمػى إباحػة االسػتثمار كلػيس عمػى كجكبػو

في حق الفرد ،فككف النبػي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يػدخر قػكت عػاـ كامػل؛ فمػـ يبػع النبػي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -جػزءاً

مف نخل بني النضير ليستثمر مػا باعػو فػي تجػارة ،بػل بقػي عنػده مػا فػاض عػف قػكت يكمػو

لسنة كاممة.

لكػػف يمكػػف أف يكػػكف فػػي حػػق الفػػرد كاجب ػاً ،إذا لػػـ يكجػػد لػػو معيػػل إال أف يعمػػل فيكػػكف

العمل كاجب كما ذكرنا في رأؼ اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني.

 -4مكركه :إذا ظف أف االستثمار سيؤثر عمى فقراء المسمميف في قكتيـ.

 -5حراـ :إذا تأكد أف االستثمار سيمحق ضر اًر مؤكداً بالمسمميف.
مقاصد الشريعة في االستثمار:

إف الماؿ ىك الركف األساسي في االسػتثمار ،حيػث تقػكـ عميػو جػل العقػكد التػي يتكػكف

منيا االستثمار ،لذلؾ مف األىمية معرفػة المقصػد األساسػي مػف كجػكد المػاؿ ،كالػذؼ يترتػب

عميػػو مقصػػد االسػػتثمار ،كيعتبػػر مػػف المصػػالح الكميػػة الضػػركرية) ،(2المرعػػي حفظػػو فػػي كػػل

ممة كالديف ،كالنفس ،كالعقل ،كالنسل ،كالحفع لو يككف بأمريف:
()1

أخرجو البخارؼ ،كتاب النفقات ،باب حبس الرجل قكت سنة عمى أىمو ،حديث (.)63/7( ،)5357

( )2الضركريات :تعرؼ بأنيا ال بد منيا في قياـ مصالح الديف كالدنيا ،بحيث إذا فقدت لـ تجر مصالح

الدنيا عمى استقامة ،بل عمى فساد كتيارج كفكت حياة ،كفي األخرػ فكت النجاة كالنعيـ ،كالرجكع

بالخسراف المبيف( .انظر ،المكافقات ،إبراىيـ بف مكسى الشاطبي.))265/2( ،
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( أحدىما :ما يقيـ أركانيا كيثبت قكاعدىا ،كذلؾ عبارة عف مراعاتيا مف جانب الكجكد.
كالثاني :ما يد أر عنيا االختبلؿ الكاقع أك المتكقع فييا ،كذلؾ عبارة عف مراعاتيا مف

جانب العدـ)(.)1

األول -فيك الحفاظ عمى الماؿ مف جانب الكجكد ،كيككف ذلؾ بالحث عمى الكسب(.)2
فػػإف المػػاؿ لكػػي ينمػػك كيقػػكـ بالميػػاـ التػػي كجػػد ألجميػػا ،فػػبل ينمػػك إال بكسػػائل ،كىػػذه

الكسائل أرشدنا إلييا القرآف الكريـ ،كالسنة النبكية.
من القرآن:

يق ػػكؿ هللا  -ع ػػز كج ػػل  :-ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ( ،)3كق ػػاؿ  -ج ػػل جبللػ ػػو -
أيضاً :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ

()4

وجو الداللة:

اآليات الكريمػة تؤكػد اسػتثمار األمػكاؿ ،كالعمػل فػي شػتى التجػارات – المباحػة-؛ حتػى

ينمػػك المػػاؿ كيقػػكـ بالميػػاـ التػػي لػكال المػػاؿ لمػػا قامػػت ىػػذه األمػػكر ،كالزكػػاة؛ إلعفػػاؼ الفقػراء

كالمساكيف ،كاعداد القكة إلرىاب العدك ،كغيرىا مف األمػكر التػي يكػكف الركيػزة األساسػية ليػا

الماؿ.

من السنة:

عػػف أبػػي ىريػرة رضػػي هللا عنػػو قػػاؿ :قػػاؿ رسػػكؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فيمػػا يركيػػو عػػف ربػػو عػػز
ػت
كجل ( :إف هللا يقكؿ :أنػا ثال ُ
ػث الشػر ا
ػاحبو ،فػإذا ا
خرج ُ
خانػو ْ
يكيف ،مػا لػـ اي ُخ ْػف أح ُػدىما ص ا
مف بينيما)(.)5

()1

المكافقات.)265/2( ،

( )2مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية ،دمحم اليكبي.)286( ،
()3

(البقرة.)٤٢١ :

()4

(المزمل.)٤٢ :

()5

أخرجو أبك داكد في سننو ،كتاب البيكع ،باب في الشركة ،حديث ( ،)256/3( ،)3383قاؿ الحاكـ

في مستدركو :كىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.)52/2( ،
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وجو الداللة مف الحديث:

(

كفيو حث عمى التشارؾ في المكاسػب كنحكىػا كعػدـ الخيانػة)) ،(1كتشػجيع اسػتثمار

استثمره في الحبلؿ ،ككانا أمينيف كل
ا
الماؿ بالشراكة ،كأف هللا يبارؾ لمشريكف في ماليما إف
يف،
ػيف ،اكالصػ ػػديق ا
ػيف ام ػ اػع النبي ػ ا
عم ػػى م ػػاؿ اآلخ ػػر ،كقكل ػػو  -ملسو هيلع هللا ىلص  " :-الت ػػاج ُر الص ػ ُػدك ُؽ األام ػ ُ
ك ُّ
الش اي اداء"( .)2كىذا حديث ميـ في بابو لمتجارة ،كحسف العمػل باألمانػة كالصػدؽ؛ لمػا يترتػب
ا
عمػػى ىػػذه الصػػفات مػػف ثػكاب فػػي اآلخػرة .كىػػذه األحاديػػث تحػػث عمػػى االسػػتثمار ،كأف مػػآؿ
االسػػتثمار الحػػبلؿ القػػائـ عمػػى الصػػدؽ كاألمانػػة ،الرفعػػة فػػي الػػدنيا كاآلخػرة ،ىػػذا فيمػػا يتعمػػق

بالحفاظ عمى الماؿ مف جانب الكجكد.

ثاني ا -الحفاظ عميو مف جانب العدـ كيككف بأمكر:
 -1تحريـ االعتداء عميو.
 -2تحريـ إضاعة الماؿ.
 -3ما شرع مف الحدكد.
 -4ضماف المتمفات.

 -5مشركعية الدفاع عف الماؿ.

 -6تكثيق الديكف كاإلشياد عمييا).(3

مػػف خػػبلؿ طػػرؽ الحفػػاظ عمػػى المػػاؿ ،نجػػد أف مػػف أىػػـ مػػا يحفظ ػو اسػػتثماره؛ ليحق ػق

التنمية الشاممة لمبشرية جمعاء ،كما لبلستثمار مقاصد أخرػ منيا ما يتعمق بالفرد كمنيا مػا
يتعمق بالدكلة ككل:

المقصد الذي يتعمق بالفرد:
 -1إرضػػاء هللا  -عػػز كجػػل ،-كذلػػؾ باتبػػاع مػػا أمػػر بػػو مػػف االنتشػػار ف ػػي األرض،

كالبيع ،كايتاء الزكاة ،كالتصدؽ كغيرىا مف األفعاؿ التي يككف مآليا رضكاف هللا تعالى.
()1

()2

التنكير شرح الجامع الصغير ،دمحم بف إسماعيل الصنعاني.)410/3( ،
أخرجو الترمذؼ في جامعو ،كتاب البيكع ،باب ما جاء في التجار كتسمية النبي ملسو هيلع هللا ىلص إياىـ ،حديث

( .)507/3( ،)1209ولال عمبه" :حديث حسف".

( )3مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية.)286( ،
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 -2تحقيق الكفاية التامة لمفػرد( :)1كىػذا مػف المقاصػد الميمػة لعػدـ بػذؿ المسػمـ كجيػو
لغيره ،كيبقى عزيػ اًز ،كالمقصػكد الكفايػة التامػة لػيس مجػرد مػا يقيتػو ليكمػو بػل يسػعى إلشػباع

كػل رغبػة لػو كألسػرتو مػا داـ فػي حػػدكد الحػبلؿ كبغيػر تبػذير ،كىػػذا مػف حػديث رسػػكؿ هللا -
صػد اؽ ،اخ ْيػر
احُد ُك ْـ اح ْب ًبل اف اي ْحتاط اب اف اي ْحمام ُو اعامى ا
ظ ْيره ،اف ايأ ُ
ملسو هيلع هللا ىلص  " :-اكهللا األ ْاف ايأ ُ
ْخ اذ أ ا
ْك اػل أ ْاك ايتا ا
طاهُ أ ْاك ام ان اع ُو ،اذل اؾ بأاف اْل اي اد اْل ُعْم ايا اخ ْيػر
اع ا
اف ايأْت اي ارُج ًبل أ ْ
اغ اناهُ هللاُ م ْف اف ْ
ال ُو م ْف أ ْ
ضمو ،اف اي ْسأاال ُو ،أ ْ
السػ ْػفامى "( .)2كقػػاؿ سػػعيد بػػف المسػػيب ( :ال خيػػر فػػيمف ال يجمػػع المػػاؿ فيكػػف بػػو
مػ اػف اْل ايػػد ُّ
كجيو ،كيؤدؼ بو أمانتو ،كيصل بو رحمو)(.)3

 -3تنميػػة أم ػكاؿ الفػػرد كزيادتيػػا لكارثػػو ،لقػػكؿ رسػػكؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لسػػعد عنػػدما أراد أف

اس"(.)4
اف تا اذ ار اكارثاتا اؾ أ ْ
اء ،اخ ْير م ْف أ ْ
يتصدؽ بجل مالو ":إن اؾ أ ْ
اف تا اذ ارُى ْـ اعاال ًة ايتا اكفُفك اف الن ا
اغن اي ا
وجو الداللة:

أف عمى الفرد العمل ،كتنمية الماؿ؛ ليترؾ لمف يعكؿ ما يعفيػـ بػو بعػد مكتػو ،كىػذا ال

يتأتى إال باستثمار الماؿ.

المقصد الذي يتعمق بالدولة:

( تحقي ػػق االكتفػ ػاء ال ػػذاتي لؤلم ػػة ،بمعن ػػى أني ػػا يج ػػب أف يك ػػكف ل ػػدييا م ػػف اإلمكان ػػات

كالقػػدرات ،كالخب ػرات ،كالكسػػائل ،مػػا يمكنيػػا مػػف الكفػػاء بحاجاتيػػا الماديػػة كالمعنكيػػة ،كيسػ ُّػد

الثغػ ػرات المدني ػػة كالعس ػػكرية)( .)5ف ػػي ك ػػل م ػػا تحت ػػاج إلي ػػو م ػػف ص ػػناعة ،بت ػػكفير المص ػػانع
لصناعة اآلالت التػي تقػكـ باإلنتػاج ،باعتمػاد األمػة عمػى ذاتيػا ،كخبػرة أبنائيػا ،ال أف تعتمػد

عمى أعدائيا ،حتى تككف األمة اإلسبلمية عزيػزة ،ال تركػع أمػاـ مػف يعطييػا السػبلح كتكػكف
()1

مقاصد الشريعة المتعمقة بالماؿ ،يكسف القرضاكؼ ،بحث مقدـ لمدكرة الثامنة عشر لممجمس األكركبي

ألبحاث كالفتكؼ ،دبمف جمادػ الثانية /رجب  1429ىػ.)32( ،
()2

أخرجو أحمد في مسنده ،مسند أبي ىريرة  ،حديث ( ،)268/12( ،)7317قاؿ المحقق ،أحمد شاكر:

اسناده صحيح.

()3
()4

شرح السنة ،الحسيف بف مسعكد البغكؼ .)291/14( ،

متفق عميو ،أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب الجنائز ،باب رثاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص سعد بف خكلة  ،حديث

( ،)81/2(،)1295كمسمـ في صحيحو ،كتاب الكصية ،باب الكصية بالثمث ،حديث (.)71/5(،)1628

()5

مقاصد الشريعة المتعمقة بالماؿ.)32( ،
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لقمػػة سػ ػائغة ألعػػدائيا ،كى ػػذا مػػف ق ػػكؿ هللا تع ػػالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭼ

()1

كقكلػػ ػػو تعػ ػ ػػالى :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ (.)2
وجو الداللة:
تدؿ اآليػة بمنطكقيػا الصػريح عمػى حػث األمػة عمػى اإلعػداد الػذاتي ،ال االعتمػاد عمػى
غيرىا كذلؾ بقكلو تعالى( :ﯘ ﯙ ) كليس أعدكا منيـ فاألمر يقتضي مف األمة اإلعداد
الذاتي كليس استيراد كل ما تريده مف يد أعدائيا ،كىػذا ىػك االسػتثمار الحقيقػي لمػكارد األمػة

كخيراتيا؛ حتى تككف في مقدمة األمـ ،كتعكد إلى صدارتيا  ،كتقكد العالـ.

()1
()2

(النساء.)١٣١ :
(األنفاؿ.)٦٢ :
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المطـمب الثاني
ضوابط االستثمار اإلسالمي

كضعت الشريعة اإلسبلمية أسساً كضكابط لبلستثمار؛ حتى يككف االستثمار مكافقاً

لمشريعة اإلسبلمية ،فإف كاف ىذا العمل مكافقاً ليذه الضكابط الشرعية ،كاف جائ اًز كاال فبل.

كقد تعددت ىذه الضكابط التي تضبط االستثمار فمنيا ضكابط عقدية ،كأخبلقية،

كاجتماعية ،كاقتصادية ،كسنعرج عمييا بنكع مف اإليجاز حتى نتعرؼ مضمكف ىذه

الضكابط ،كقبل الشركع في معرفة الضكابط سنعرؼ الضابط لغ ًة كاصطبلحاً حتى ندرؾ
المقصكد مف الضكابط:
تعريف الضابط:

أوالا -الضابط لغ اة:
يأتي الضابط بمعنييف:

 -1المزكـ ،كمنو قكليـ :ضبط الشيء لزمو لزكماً شديداً(.)1
 -2الحفع ،كمنو ضبط الشيء :حفظو بالحزـ(.)2

ثاني ا -الضابط اصطالح ا:

قاؿ العمماء :إف الضابط يستخدـ بمعنى القاعدة) ،(3كىك ( :أمر كمي ينطبق عمى

جزئيات كثيرة تفيـ أحكاميا منيا)(.)4

كالمراد بضكابط االستثمار (:مجمكع القكاعد كالمبادغ كاألصكؿ العامة ،التي تكجو سمكؾ

المستثمر عقدياً كخمقياً كاجتماعياً كاقتصادياً نحك تحقيق مراد هللا في العممية االستثمارية؛
( )1أساس الببلغة ،محمكد بف عمرك الزمخشرؼ.)573/1( ،

()2

انظر ،مختار الصحاح ،دمحم بف أبي بكر الرازؼ ،)182/1( ،القامكس المحيط ،)675/1( ،تاج

العركس ،الزبيدؼ.)439/19(،

( )3كمف العمماء مف فرؽ بيف القاعدة كالضابط فقاؿ ( :إف القاعدة تجمع فركعاً مف أبكاب

شتى ،كالضابط يجمعيا مف باب كاحد ،ىذا ىك األصل) األشباه كالنظائر ،ابف نجيـ.)137/1(،

()4

شرح الكككب المنير ،تقي الديف دمحم بف أحمد المعركؼ بابف النجار الحنبمي.)30/1( ،
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حتى تغدك العممية االستثمارية عممية ىادفة كمحققة مقاصد الشرع المثمى)(.)1

بمعنى :ىي مجمكع المبادغ الشرعية التي تحكـ العممية االستثمارية؛ حتى تككف

مكافقة لمشرع الحنيف التي تحقق جميع أىدافيا العقدية ،كاألخبلقية ،كاالجتماعية،
كاالقتصادية.
أوالا -الضوابط العقدية:
يقكـ ىذا الضابط عمى أف الماؿ ماؿ هللا  ،كأف اإلنساف مستخمف في ىذا الماؿ ،لذلؾ

كاجب عمى المستثمر المسمـ أف يستثمر ما فضل عف حاجتو مف ىذا الماؿ بما يقتضيو
الشرع الحنيف ،كأف يككف مقصده الكحيد مرضاة هللا عز كجل كذلؾ مف قكؿ هللا تعالى :ﭽ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ (،)2
وجو الداللة:
إف اآلية تدؿ بمنطكقيا الصريح عمى أف اإلنساف مستخمف عمى ىذا الماؿ الذؼ

يممكو؛ ليعمر األرض بما يقتضيو شرع هللا مف خبلؿ أكامره كنكاىيو ،كينفق مف ىذا الماؿ،
كيفيـ مف ذلؾ أف ينمي اإلنساف ىذا الماؿ كاال سينفد ،كال كيككف نماء الماؿ إال باستثماره.
ثانيا -الضوابط األخالقية:

كىذه مف أىـ الضكابط في االستثمار في التعامل مع اآلخريف ،حيث أرشد رسكؿ هللا

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -إلى تحريـ الغرر( ،)3كالغش( ،)4كاالحتكار( ،)5ككل ما يؤدؼ إلى التنازع بيف

فميس منا)
المسمميف ففي الحديث يقكؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  ( :-امف اغشنا ا

()1

()6

المراد ( ليس منا) اإلخبار

االستثمار أحكامو كضكابطو في الفقو اإلسبلمي.)85( ،

(( )2الحديد.)٢ :

( )3الغرر :ما يككف مجيكؿ العاقبة ،كال يدرػ أيككف أـ ال( .التعريفات.))161( ،
()4

الغش :أف يظير شيئا كيخفي خبلفو  ,أك يقكؿ قكال كيخفي خبلفو( .غريب الحديث ،الحربي،

(.))658/2

()5

االحتكار :حبس الطعاـ لمغبلء( .التعريفات.))11( ،

( )6أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب اإليماف ،باب مف غشنا فميس منا ،حديث رقـ.)99/1( ،)102(،
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أف الغاش ليس مف أىل صفة اإليماف فإف صفتيـ التناصح في الديف( .)1كيقكؿ ابف حجر
متبعا لطريقتنا؛ ألف مف حق المسمـ عمى
فميس منا) أؼ :ليس عمى طريقتنا ،أك ليس ً
في ( ا
المسمـ أف ينصره كيقاتل دكنو(.)2
اشػ ػ ػػتارػ ،اكا اذا
ػاع ،اكا اذا ْ
كمػػ ػػا قػ ػ ػػاؿ رسػ ػ ػػكؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  ( :-ارحػ ػ ػ اػـ هللاُ ارُجػ ػ ػ ًػبل اسػ ػ ػ ْػم ًحا إ اذا ابػ ػ ػ ا
()3
ضى)
ا ْقتا ا
وجو الداللة:

يػدؿ الحػػديث بمنطكقػػو الصػريح عمػػى مػػا يجػب أف يكػػكف عميػػو التعامػػل بػػيف المسػػمميف،

في الشراء كالبيع مف باب السيكلة كالسماحة في الشراء كالبيع ،كما االستثمار إال بيع كشراء
يجػػب أف تتجمػػى فييم ػا األخػػبلؽ التػػي تطمػػئف اإلنسػػاف المسػػمـ عمػػى مالػػو كأف أخػػاه المسػػمـ

يسعى لحفع مالو ،الذؼ بدكره يعزز الثقة بػيف أفػراد األمػة؛ لتػنيض األمػة مػف خػبلؿ تجسػيد

األخبلؽ اإلسبلمية في تعامل أفرادىا فيما بينيـ.
ثالث ا -الضوابط االجتماعية:

االسػػتثمار فػػي حػػد ذاتػػو لػػيس غايػػة ،إنمػػا ىػػك كسػػيمة لمتقػػرب إلػػى هللا  -عػػز كجػػل -

كذلؾ بنفع المجتمع ككل ،كالكصكؿ إلى الرفاىية المطمكبة لمفرد كالمجتمع.

بالكحػدة،
كقد حرص اإلسبلـ عمى المصمحة المجتمعيػة ،كذلػؾ مػف خػبلؿ إرشػاد األمػة ا

فقػ ػػاؿ هللا تعػ ػػالى ":ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ

()4

كقػ ػػاؿ  -عػ ػػز كجػ ػػل  -فػ ػػي

األمكاؿ :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ(. )5
وجو الداللة مف اآليتيف :اآليػة األكلػى :تػدؿ عمػى كجػكب االتحػاد كعػدـ الفرقػة ،كاآليػة
الثانية :تدؿ عمى حرمة أخذ ماؿ المسمـ بغيػر حػق ،فػإف المسػمـ إذا اسػتثمر مالػو عنػد أخيػو
()1

التنكير شرح الجامع الصغير ،األمير الصنعاني.)325/10( ،

()3

أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب البيكع ،باب السيكلة كالسماحة في الشراء كالبيع ،كمف طمب حقاً

()2

فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ ،ابف حجر العسقبلني.)24/13(،

فميطمبو في عفاؼ ،حديث(.)57/3(،)2076

.

()4
()5

(آؿ عمراف.)١٢٤ :
(البقرة.)١١١ :
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المسػػمـ فحفظػػو لػػو ،بالض ػكابط األخبلقيػػة السػػابقة ،تسػػكد األلفػػة كالمحبػػة بػػيف أف ػراد المجتمػػع
الكاحػػد ،لكػػف إف اعتػػدػ عمػػى المػػاؿ الػػذؼ ىػػك عصػػب الحيػػاة ،بػػالغش ،كالتػػدليس ،كالغػػرر
فتككف الفرقة كالتشتت كعدـ الثقة بيف المجتمع ككل.

ككمػػا أف المقصػػكد مػػف ىػػذا الضػػابط أيض ػاً ( أف يمتػػزـ المسػػتثمر المسػػمـ فػػي ممارسػػة
نشاطو االستثمارؼ باحتراـ مصػالح المجتمػع المسػمـ كخصكصػياتو ،مػف خػبلؿ الحفػاظ عمػى

الق ػ ػػيـ اإلس ػ ػػبلمية ممثم ػ ػػة بالعقائ ػ ػػد كالتشػػ ػريعات كاألخ ػ ػػبلؽ كك ػ ػػل م ػ ػػا يتب ػ ػػع ذل ػ ػػؾ م ػ ػػف ثقاف ػ ػػة
كأعراؼ)(.)1

رابع ا -الضوابط االقتصادية الشرعية:

ىػػذه الضػكابط ىػػي األسػػاس فػػي التعامػػل فػػي االسػػتثمار اإلسػػبلمي ،كىػػي التػػي تختمػػف

بيا عف المصارؼ غير اإلسبلمية ،كمف أىـ ىذه الضكابط:
 -1اجتناب المحرمات:

كالمقصكد بالمحرمات في االستثمار ،عدـ استثمار المػاؿ فػي أؼ مشػركع يكػكف العمػل

في ػػو محرمػ ػاً ،كص ػػناعة الخم ػػكر ،كالممنكع ػػات كالمخ ػػدرات ،كآالت المي ػػك ،كأمػ ػاكف الميس ػػر،
كالقمػػار ،أك فػػي المش ػركعات التػػي تتعامػػل بالربػػا ،فكػػل ىػػذه المشػػاريع ال يجػػكز االسػػتثمار

فييا.

 -2ربط الغنم بالغرم(:)2

()3

كرد سبب

اج بالض اماف)
كىذه قاعدة فقيية ،مستنبطة مف حديث النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص ( -اْل اخ ار ُ
قػػكؿ النبػػي  -ملسو هيلع هللا ىلص – الحػػديث مػػا ذك ػره ابػػف ماجػػة فػػي سػػننو( :عػػف عائشػػة :أف رجػػبل اشػػترػ
عبدا فاستغمو ،ثـ كجد بو عيبا فرده ،فقاؿ :يا رسكؿ هللا ،إنو قد استغل غبلمي .فقاؿ رسػكؿ

هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص " :-الخراج بالضماف")

)(4

( )1ضكابط االستثمار في االقتصاد اإلسبلمي ،عبد الحفيع بف ساسي ،رسالة ماجستير.)167(،
()2

انظر ،األشباه كالنظائر ،جبلؿ الديف السيكطي ،)135/1( ،مجمة األحكاـ العدلية ،مادة رقـ (.)87

( )3أخرجو الترمذؼ في جامعو ،كتاب البيكع ،باب ما جاء فيمف يشترؼ العبد كيستغمو ثـ يجد بو عيبا،
( )573/3( ،)1285كقاؿ :حسف صحيح.
( )4سنف ابف ماجو ،دمحم بف يزيد القزكيني.)353/3( ،
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كمعناىا ( أف مف عميو الخسارة فمو الربح)( ،)1كعبلقة ىذه القاعدة بضكابط االستثمار،

أف االس ػػتثمار يج ػػب أف يك ػػكف مبن ػػي عم ػػى الػ ػربح كالخس ػػارة كل ػػيس الػ ػربح فق ػػط ف ػػإذا اقتص ػػر
االستثمار عمى الربح فقط فيذا عيف الربا كىك محرـ ،كمف ذلؾ االستثمار بالقركض الربكية

المقتارض.
التي تعتمد عمى الزيادة عمى رأس الماؿ ُ
 -3االتجار باالستثمار الحالل:
كى ػػذا ض ػػابط آخ ػػر يؤك ػػد الض ػػابط األكؿ ،حيػ ػث االس ػػتثمار بم ػػا أحم ػػو هللا تع ػػالى م ػػف

التجارات ،كالزراعة كالصناعة المبػ ػ ػ ػ ػ ػاحة ،التي تعمل عمى ازدى ػار البمد كجعمو في المقدمة،
كزيادة الرفاىية لمفرد كالمجتمع ،فيذا ىك المقصكد بيذا الضابط .
 -4تحريم الربا:

كى ػػذا ض ػػابط أساس ػػي ف ػػي االس ػػتثمار اإلس ػػبلمي ،أف يك ػػكف االس ػػتثمار ف ػػي مش ػػاريع ال

تتعام ػػل بالرب ػػا ،كذل ػػؾ م ػػف ق ػػكؿ هللا تع ػػالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

()2

كألىمي ػػة ى ػػذا

الضابط سنعرؼ الربا كنبيف سبب تحريـ الربا بإيجاز:
تعريف الربا:

أوالا -الربا لغة:
ىي "الزيادة كمنو ربا الشيء زاد ،كنما"(.)3
ثانيا :الربا اصطالحا:

اختمف الفقياء في المذاىب األربعة في تعريف الربا شرعاً كما يمي:

 -1تعريف الحنفية:

ً محلللروطو ألحلللد المت اللللدٌع فلللً
( الربػػا :فضلللل ٍلللا ول علللع عل و
للوض بم ٌل و
للار حلللرع وا

الم اوضة)(.)4

 -2تعريف المالكية:

( )1مكسكعة القكاعد الفقيية ،دمحم صدقي البكرنك.)502/7(،

()2
()3
()4

(البقرة.)٤٢١ :
انظر ،مختار الصحاح  ،)117/1(،القامكس المحيط.)1286/1( ،
المباب في شرح الكتاب ،عبد الغني بف طالب الميداني الحنفي.)37/2(،
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( الزيادة في أشياء مخصكصة)(.)1

 -3تعريف الشافعية:

( اسـ لمقابمة عكض بعكض مخصكص غير معمكـ التماثل في معيار الشرع حالة العقد

أك تأخر في البدليف أك في أحدىما)

()2

 -4تعريف الحنابمة:

(الزيادة في أشياء مخصكصة)(.)3

أنواع الربا:

)(7

اتفق الحنفية) ،(4كالمالكية) ،(5كالشافعية) ،(6كالحنابمة

عمى أف الربا نكعاف:

ربا الفضل كربا النساء ،كأضاؼ الشافعية نكع ثالث :ربا اليد:

 -1فربا الفضل( :ىك فضل عيف ماؿ عمى المعيار الشرعي كىك الكيل كالكزف عند

اتحاد الجنس)).(8

 -2كربا النساء( :ىك فضل الحمكؿ عمى األجل كفضل العيف عمى الديف في المكيميف

كالمكزكنيف عند اختبلؼ الجنس أك في غير المكيميف كغير المكزكنيف عند اتحاد

الجنس)).(9

 -3ربا اليد( :ىك البيع مع تأخير قبضيما أك قبض أحدىما)).(10

()1

انظر ،المدكنة ،مالؾ بف أنس ،)85/3(،بداية المجتيد كنياية المقتصد ،)148/3( ،شرح مختصر

خميل  ،دمحم بف عبد هللا الخرشي المالكي.)56/5( ،

()2

المجمكع.)25/10( ،

( )3المغني.)3/4( ،

( )4انظر ،تحفة الفقياء ،عبلء الديف السمرقندؼ.)25/2( ،

( )5انظر ،التاج كاإلكميل لمختصر خميل ،دمحم بف يكسف المكاؽ.)125/6( ،

( )6اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي.)278/2( ،
( )7الركض المربع شرح زاد المستقنع ،منصكر بف يكنس البيكتي الحنبمي.)340( ،
()8

تحفة الفقياء.)25/2( ،

( )9المصدر السابق نفس الصفحة.

( )10اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.)278/2( ،
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حكم الربا:
الربا محرـ بالكتاب كالسنة كاإلجماع ،كىك مف الكبائر ،كمف السبع المكبقات ،كلـ

يؤذف هللا تعالى في كتابو عاصياً بالحرب سكػ آكل الربا ،كقد أجمل السرخسي كأجاد في

إظيار عقكبة مف تعامل في الربا عند هللا فقاؿ :ذكر هللا تعالى آلكل الربا خمساً مف
العقكبات:

 -1التخبط قاؿ هللا تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝ ﭼ

()1

قيل :معناه ينتفخ بطنو يكـ القيامة؛ بحيث ال تحممو قدماه ،ككمما

راـ القياـ يسقط فيككف بمنزلة الذؼ أصابو مس مف الشيطاف؛ فيصير كالمصركع الذؼ ال
يقدر عمى أف يقكـ.

 -2المحق قاؿ هللا تعالى :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ( .)2كالمراد :اليبلؾ كاالستئصاؿ،
كقيل :ذىاب البركة كاالستمتاع؛ حتى ال ينتفع ىك بو كال كلده بعده.
 -3الحرب ،قاؿ هللا تعالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ

()3

كالمعنى مف القراءة

بالمد :أعممكا ،الناس أكمة الربا أنكـ حرب هللا كرسكلو بمنزلة قطاع الطريق ،كالقراءة
بالقصر اعممكا أف أكمة الربا حرب هللا كرسكلو.
 -4الكفر قاؿ هللا تعالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ
ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ

()5

()4

كقاؿ تعالى:

أؼ :كفار باستحبلؿ الربا أثيـ فاجر بأكل الربا.

 -5الخمكد في النار .قاؿ هللا تعالى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﭼ

()6

()1
()2
()3

(البقرة.)275 :
(البقرة.)276 :
(البقرة.)279 :

(()4البقرة.)278 :
(()5البقرة.)276 :
(()6البقرة.)275 :

24

كالسنة جاءت بتأييد كتاب هللا  -عز كجل  -كمنو :أف النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ ":د ْراى ُـ رًبا
ٍ
يف ازْن اي ًة "(.(2) )1
ْكُم ُو الرُج ُل اك ُى اك اي ْعام ُـ ،أ ا
ايأ ُ
اشُّد م ْف ستة اكثا ابلث ا
كقاؿ ابف قدامة( :كأجمعت األمة عمى أف الربا محرـ)).(3
حكمة تحريم الربا:

إف هللا  -عز كجل  -لـ يحرـ الربا إال لما يعممو مف خطرىا عمى الناس ،كلما ليا
مف سمبيات عمى حياتيـ ،كلقد اجتيد العمماء في معرفة الحكمة مف كراء ىذا التحريـ

لمربا ،فأكرد المفسركف أسباب عدة منيا:

 -1أف الربا يقتضي أخذ ماؿ الغير بغير عكض.
 -2يمنع الناس مف االشتغاؿ بالتجارة كالمكاسب.

 -3أف الربا يفضي إلى انقطاع المعركؼ بيف الناس مف القرض(.)4

( )1أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ،مسند األنصار ،حديث عبد هللا بف حنظمة.)288/36(،)21449( ،
صححو األلباني في السمسمة الصحيحة برقـ.)29/3( ،)1033( ،

( )2انظر ،المبسكط ،السرخسي .)109/12(،المغني.)3/4( ،
( )3المغني.)3/2( ،

()4

انظر ،مفاتيح الغيب ،فخر الديف الرازؼ.)74/7( ،
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المبحث الثاني
مفيوم المصارف اإلسالمية وتكييفيا الفقيي
وفيو مطمبان-:

المطمب األول :تعريف المصارف اإلسالمية.
المطمب الثاني :التكييف الفقيي لممصارف اإلسالمية.
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المطمب األول
مفيوم المصارف اإلسالمية
أوالا -المصارف اإلسالمية لغة:

ؼ :ام ْيػ اػرب أك امْمجػػأ( ،)1كمنػػو قكلػػو تعػػالى:
أصػػل كممػػة مصػػرؼ ،اسػػـ مكػػاف مػػف صػ اػر ا
ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ(( )2أؼ ميرباً إلحاطتيا
بيـ مف كل جانب)).(3

قاؿ الخميل( :الصرؼ :فضل الدرىـ في القيمػة ،كجػكدة الفضػة ،كبيػع الػذىب بالفضػة،

كمنػػو الصػػيرفي لتص ػريفو أحػػدىما بػػاآلخر ،كتص ػريف الريػػاح :تص ػرفيا مػػف كجػػو إلػػى كجػػو،

كحاؿ إلى حاؿ)( ،)4أما المصرؼ (البنؾ) كمصطمح حديث( :منشأة تقػكـ بعمميػات االئتمػاف

كقبكؿ الكدائع كتقديـ القركض كاصدار النقكد كتسييل عمميات الدفع)(.)5

كاضح مف التعريفات المغكية أف المصرؼ ىك المكاف الذؼ يمجؤكف إليو عند تبػديل أك

تحكيل مف عممػة إلػى أخػرؼ ،كيكػكف بينيمػا مفاضػمة ،أمػا المصػرؼ (البنػؾ)( :مػف الكممػات
التي دخمت العربية قديماً مف خبلؿ التعريب ،كلكف المعاصريف حكلػكا معناىػا حػيف أطمقكىػا
عمى المصرؼ أك المؤسسة المالية كاالئتمانية)(.)6
ثاني ا -المصارف اإلسالمية اصطالح ا:

يع ػػرؼ المص ػػرؼ اإلس ػػبلمي م ػػف خ ػػبلؿ خصائص ػػو الت ػػي ينف ػػرد بي ػػا ع ػػف المص ػػارؼ

الربكية ،كمف خبلؿ تتبع التعريفات  ،حسب اطبلعي كجدت أف معظػـ التعريفػات متشػابية،
كتتضمف نفس المفردات ،كمف ىذه التعريفات:
()1

معجـ المغة العربية المعاصر.)1292/2( ،

(( )2الكيف.)١٤ :

( )3الجامع ألحكاـ القرآف ،شمس الديف القرطبي.)4/11( ،
()4

العيف ،الخميل بف أحمد الفراىيدؼ.)109/7( ،

()6

معجـ الصكاب المغكؼ ،أحمد مختار عمر ،كآخركف.)196/1( ،

( )5معجـ المغة العربية المعاصر.)1292/2( ،
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 -1ىك( :مؤسسة مالية تقكـ بتجميػع األمػكاؿ كاسػتثمارىا كتنميتيػا لصػالح المشػتركيف،

كاعادة بناء المجتمع المسمـ ،كتحقيق التعاكف اإلسبلمي ،عمى كفق األصكؿ الشرعية)(.)1

 -2ىك ( :مؤسسة مالية إسبلمية تقكـ بأداء الخدمات المصرفية المختمفة ،كمػا تباشػر

أعمػ ػػاؿ التمكيػ ػػل كاالسػ ػػتثمار فػ ػػي المجػ ػػاالت المختمفػ ػػة فػ ػػي ضػ ػػكء قكاعػ ػػد كأحكػ ػػاـ الش ػ ػريعة

اإلسبلمية ،كتيدؼ المصارؼ اإلسبلمية إلػى تحقيػق التنميػة االجتماعيػة كاالقتصػادية لؤلمػة
اإلسبلمية كما تقكـ ببعض الخدمات االجتماعية كالدينية) (.)2

 -3ىك( :المصرؼ الذؼ يرخص لو بممارسة األعماؿ المصرفية كفقاً ألحكاـ الشريعة
اإلس ػػبلمية كمبادئي ػػا ،كأي ػػة أعم ػػاؿ أخ ػػرػ ال تتع ػػارض م ػػع أحك ػػاـ ى ػػذا الق ػػانكف)) - (3ق ػػانكف
المصارؼ الفمسطيني.-

مف التعريفػات السػابقة ،يمكػف اسػتنتاج خصػائص المصػرؼ اإلسػبلمي ،كيمكػف إجمػاؿ

ىذه الخصائص كاآلتي:

 -1إف المصػػرؼ مؤسسػػة ماليػػة ،أؼ أف عممػػو الغالػػب فػػي األم ػكاؿ( .فهووى ءوون

الىظام المالي واالقتصادي اإلسال ي)(.)4

 -2ميمتو تجميع األمكاؿ ،كاستثمارىا ،كتنميتيا.

 -3يقكـ بأداء الخدمات المصرفية المختمفة المكافقة لمشريعة اإلسبلمية.
 -4تخضع أحكاـ المصرؼ كمعامبلتو إلى قكاعد الشريعة اإلسبلمية كأصكليا.
 -5يعمل عمى تحقيق التنمية االجتماعية كاالقتصادية لؤلمة.
 -6تحقيق التعاكف اإلسبلمي ،كبناء المجتمع.

( )1الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،كىبة الزحيمي.)3755/5( ،

()2

المصارؼ اإلسبلمية بيف الفكر كالتطبيق ،حسيف شحاتة.)30( ،

( )3قانكف المصارؼ قرار بقانكف رقـ ( )9لسنة 2010ـ ،المادة(.)1
( )4المصارؼ اإلسبلمية بيف الفكر كالتطبيق.)30( ،

28

ووه

نشأة المصارف اإلسالمية:

نشأت المصارؼ اإلسبلمية خبلؿ القرف العشريف ،بعد أف انتشػرت المصػارؼ الربكيػة

فػػي العػػالـ ،كفػػي بػػبلد المسػػمميف أيضػاً ،قػػاـ عممػػاء مػػف األمػػة؛ ليحػػذركا المسػػمميف مػػف حرمػػة
التعام ػػل م ػػع المص ػػارؼ الربكي ػػة ،كق ػػامكا بط ػػرح ب ػػديل ع ػػف ى ػػذه المص ػػارؼ الربكي ػػة ،كى ػػي

المصػػارؼ اإلسػػبلمية ،حيػػث يتبػػع فييػػا المعػػامبلت الشػػرعية القائمػػة عمػػى األحكػػاـ كالقكاعػػد
الشػػرعية اإلسػػبلمية فػػي المعاممػػة ،كالبعػػد ع ػف الربػػا ،ككػػل المحرمػػات التػػي تحرميػػا الش ػريعة
اإلسبلمية.

فكانت أكؿ تجربة إلقامة مصرؼ إسبلمي ىي تجربػة (ميػت غمػر) عػاـ 1963ـ ،فػي

مصر؛ حيث كاف أكؿ مصرؼ فتح لمتعامل حسب الشريعة اإلسبلمية دكف فكائد.

ككاف ذلؾ عمى يد الدكتكر /أحمد النجار؛ حيث يقكـ ىذا المصرؼ بتجميػع المػدخرات

مػف صػغار الفبلحػػيف كالعمػاؿ كاسػتثمارىا ،كرغػػـ نجػاح ىػػذا المصػرؼ ،لكػف لػػـ يػدـ إال أربػػع

س ػػنكات؛ كذل ػػؾ ألس ػػباب سياس ػػية ،كأس ػػباب فني ػػة أخ ػػرػ ،ث ػػـ أُنش ػػئ بن ػػؾ ناص ػػر االجتم ػػاعي

بالقػػاىرة كبػػدأ عممػػو عػػاـ 1973ـ ،كفػػي عػػاـ 1974ـ كػػاف المػػؤتمر الثػػاني لػػكزراء خارجيػػة

الدكؿ اإلسبلمية – المنعقد في جدة -كافق عمى إنشػاء البنػؾ اإلسػبلمي لمتنميػة حيػث كانػت
نقطػػة انطػػبلؽ حقيقيػػة لمبنػػكؾ اإلسػػبلمية ،حتػػى بمػ عػػددىا أكثػػر مػػف مائػػة كخمسػػيف مصػرفاً

كمؤسس ًة مالية في جميع أنحاء العالـ تقدـ الخدمات المصرفية حسب أحكاـ كقكاعد الشريعة

اإلسبلمية).(1

أىداف المصارف اإلسالمية:
إف المصػػارؼ اإلسػػبلمية تضػػع فػػي عقػػد التأسػػيس األىػػداؼ التػػي سػػتحققيا مػػف خػػبلؿ

افتتػػاح المصػػرؼ ،كيكػػكف مػػف أىػػـ األىػػداؼ ،أىػػداؼ اجتماعيػػة كاقتصػػادية ،سػػنجمميا مػػف
خبلؿ تتبع بعض عقكد التأسيس لبعض المصارؼ المحمية كالعربية:

( )1انظر ،المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي ،دمحم عثماف شبير ،)257( ،المصارؼ
اإلسبلمية بيف الكاقع كالمأمكؿ ،د .قادرؼ الطاىر كآخركف.)21-16(،
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( -1تنمي ػػة التع ػػاكف كالتكاف ػػل كاإلخ ػػاء ب ػػيف أفػ ػراد المجتم ػػع خاص ػػة ب ػػيف المس ػػاىميف،
كالمػكدعيف ،كبػػيف المقترضػػيف ،كالمشػػاركيف كالمضػػاربيف كالمػرابحيف كبػػيف العمػػبلء مػػف جيػػة

أخرػ.

 -2تقػػديـ القػػرض الحسػػف لمغايػػات االنتاجيػػة فػػي مختمػػف المجػػاالت ،كالمسػػاعدة عمػػى

تمكيف المستفيد مف القرض لبدء حياتو المستقمة أك تحسيف مستكػ دخمو أك معيشتو.

 -3إنشاء كادارة الصناديق المخصصة لمختمف الغايات االجتماعية المعتبرة ،مثل:
أ -مساعدة طمبة الجامعات العاجزيف عف تسديد األقساط الجامعية.

ب -مساعدة المرضى الفقراء في تغطية تكاليف العمميات الجراحية كنحكىا.
ت -العمل الخيرؼ بشكل عاـ .

 -4تىءيووب ض ووم المشووعوتاا االسووتيمانحو واووى ووا ح ووا
االءتماتيو يل :البطالو ،واإلس ان ،والنواج.

فووي

الجووو المش و الا

 -5تقػػكـ البنػػكؾ بتجميػػع كدائػػع صػػغار المػػكدعيف ،كفػػي ىػػذا تنميػػة لمػػكعي االدخػػارؼ

لدػ أفراد المجتمع)).(1

مف خبلؿ ىذه األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا المصارؼ اإلسبلمية تحافع عمى أكاصر

المحبػػة بػػيف أف ػراد المجتمػػع ككػػل ،فتمبػػي حاجػػات صػػغار الصػػناع كالتجػػار كأصػػحاب الميػػف

الحرة كتشجعيـ عمى العمل ،كذلؾ مف خبلؿ القرض الحسف ،مما يعمل عمى التخفيػف عػف

كاىل الدكلة ،حيث ينتظر معظـ الخريجيف الكظائف الحككمية ،كما تشجع الصناع كغيرىـ
عمػػى االعتمػػاد عمػػى الػػذات بكجػػكد مػػف ي ػػدعميـ مادي ػاً ،كيشػػرؼ عمػػى أعمػػاليـ مػػف خ ػػبلؿ
متػػابعتيـ ،كقيػػاس الػربح النػػاتج مػػف أعمػػاليـ  ،كعػػدـ االعتمػػاد عمػػى الدكلػػة فػػي إيجػػاد فػػرص

عمل ليـ كبالتالي تقمل مف البطالة ،كمػا أف المصػرؼ بأدائػو الزكػاة إلػى الفقػراء كالمسػاكيف،
بدكره يخفف مف معاناة ىؤالء المعكزيف.

( )1دلٌل ال مل فً البنون اإلسالمٌة  ،دمح ااحم عوض ،)11( ،عمد تأسٌس البنن اإلسالمً ال ربً-2( ،
 ،)4البنن اإلسالمً الفلسطٌنً - ،المولع اإللكترونً  ،-المصارؼ اإلسبلمية بيف الفكر كالتطبيق،
( ،)88النظام المانونً للبنون اإلسالمٌة ،عاحور عبد الحمٌد.)17-16( ،
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المطمب الثاني
التكييف الفقيي لممصارف اإلسالمية

ػاء عمػى السياسػة التػي
يأخذ المشركع عند تسجيمو في سجبلت الدكلة تكصيفاً خاصػاً بن ً
ينتيجيػػا فػػي عممػػو ،كالمصػػرؼ اإلسػػبلمي مشػػركع ينػػدرج تحػػت مسػػمى شػػركة ،ففػػي القػػانكف
الفمسػػطيني عمػػى سػػبيل المثػػاؿ عػػرؼ المصػػرؼ بأنػػو( :شػػركة مسػػاىمة عام ػة يػػرخص ليػػا
بممارسة األعماؿ المصرفية في فمسطيف)(.)1

ىذا تعريف المصرؼ الكارد في قانكف المصارؼ الفمسطيني ،إال أف مسمى الشركة

المساىمة لـ ترد في أنكاع الشركات في الفقو اإلسبلمي – كمػا س ُػنبيف ،-فالشػركة المسػاىمة

عرفػػت فػػي القػػانكف الكضػػعي ىػػي( :الخاليػػة مػػف العن ػكاف -التجػػارؼ -كيتػػألف أرسػػماليا مػػف
()2

كتككف مسؤكلية المساىميف بيا محدكدة بمقػدار

أسيـ قابمة لمتداكؿ كتطرح لبلكتتاب العاـ
مساىمة ٍ
كل منيـ برأس ماؿ الشػركة)( .)3أك (ىػي الشػركة التػي ينقسػـ رأس ماليػا إلػى أسػيـ

متساكية القيمة كقابمة لمتداكؿ ،كال يككف كل شػريؾ فييػا مسػؤكالً عػف ديػكف الشػركة إال بقػدر
مػػا يممكػػو مػػف أسػػيـ ،كال تقتػػرف باسػػـ أحػػد الشػػركاء ،كانمػػا يكػػكف ليػػا اسػػـ يشػػتق مػػف الغػػرض

مف إنشائيا)( .)4كما عرفيا المجمع الفقيي( :ىي الشركة التػي يكػكف رأس ماليػا مقسػماً إلػى
أس ػػيـ متس ػػاكية قابم ػػة لمت ػػداكؿ  ،كيك ػػكف ك ػػل شػ ػريؾ فيي ػػا مس ػػؤكالً بمق ػػدار حص ػػتو ف ػػي رأس

الماؿ)( .)5ىذا ما جاء في تعريف الشركة المساىمة في بعض القكانيف الكضػعية ،كالمجػامع
الفقييػػة ،كمػػف خػػبلؿ التعريػػف يمكػػف أف نجمػػل خصػػائص الشػػركة المسػػاىمة؛ لنػػتمكف مػػف

المقارنة بينيا كبيف الشركات في الفقو اإلسبلمي:

( )1قانكف المصارؼ الفمسطيني ،مادة ()1
()2

االكتتاب العاـ :ىك الرغبة في االنضماـ إلى الشركة ،كالتقيد بالتزامات الشريؾ فييا( .المعامبلت

المالية أصالة كمعاصرة))86/13( ،

(( )3قانكف الشركات األردني 1964المادة 39ب) .
()4

القانكف المصرؼ  ،قانكف شركات المساىمة ،رقـ  ،159لسنة1981ـ ،المادة رقـ ()2

()5

مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي ،قرار رقـ .)252/1( ،130
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خصائص الشركة المساىمة:

 -1الخالية مف العنكاف :أؼ أنيا ال تحمل أؼ اسـ شريؾ مف الشركاء ،كانما يككف ليا

اسـ يشتق مف الغرض مف إنشائيا.

 -2يتػػألف رأس ماليػػا مػػف أسػػيـ( )1متسػػاكية القيمػػة قابمػػة لمتػػداكؿ( ،)2أؼ يسػػتطيع كػػل

مساىـ بيع حصتو متى شاء في السكؽ المالي -البكرصة -المخصص لبيع األسيـ.
 -3تطرح لبلكتتاب العاـ :يستطيع كل فرد في الدكلة شراء ىذه األسيـ.

 -4المسػػؤكلية المحػػدكدة لمشػريؾ فػػي ديػػف الشػػركة فيتحمػػل بمقػػدار مػػا يممكػػو مػػف أسػػيـ
فقط ،فبل تتعدػ إلى أمكالو الخاصة.

 -5اإلدارة المسؤكلة عف تشغيل الشركة ،إما تككف مف المساىميف أنفسيـ ،كاما يعينكا

مػػف قبػػل المسػػاىميف بػػاألجرة ،كفػػي القػػانكف الفمسػػطيني كعقػػكد التأسػػيس لممصػػرؼ يجػػب أف
يككف أعضاء مجمس اإلدارة ممف يمتمككف األسيـ في ىذه الشركة.
الشركات في الفقو اإلسالمي:

تنقسـ الشركات في الفقو اإلسبلمي إلى نكعيف(-:)3

 -1شػػركة الممػػؾ :كىػػي أف يشػػترؾ رجػػبلف فػػي ممػػؾ مػػاؿ ،كذلػػؾ نكعػػاف :ثابػػت بغيػػر
فعميما كالميراث ،كثابت بفعميما ،كذلؾ بقبكؿ الشراء -كعقد البيع -أك الكصية).(4

 -2شركة العقد( :كىي الكاقعة بسبب العقد قابمة لمككالة)( ،)5كتنقسـ إلى أقساـ:
()1

األسيـ :عبارة عف صككؾ متساكية القيمة ،غير قابمة لمتجزئة ،كقابمة لمتداكؿ بالطرؽ التجارية ،كتمثل

حقكؽ المساىميف في الشركات التي أسيمكا في رأس ماليا(.الفقو اإلسبلمي كأدلتو،
()2

(.))1838/3

قابمة لمتداكؿ بالطرؽ التجارية :أؼ بطريق المناكلة ،أك بطريق القيد في سجبلت الشركة ،حسب نكع

السيـ.
()3

انظر ،المبسكط ،)151/11( ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،)56/6( ،رد المحتار عمى الدر

المختار ،ابف عابديف ،)299/4( ،القكانيف الفقيية ،ابف جزؼ الكمبي ،)187/1( ،بداية المجتيد كنياية

المقتصد ،)35/4( ،ركضة الطالبيف ،)279/4( ،نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،شياب الديف الرممي،

( ،)4/5المغني.)3/5( ،
( )4المبسكط.)151/11( ،

( )5رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف.)305/4( ،
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يقكؿ ابف رشد( :كشركة العقد بالجممة عند فقياء األمصار عمى أربعة أنكاع:

ش ػػركة العن ػػاف ،كش ػػركة األب ػػداف ،كش ػػركة المفاكض ػػة ،كش ػػركة الكج ػػكه)) ،(1كأض ػػاؼ الحنابم ػػة
شركة المضاربة ،كتعريف كل منيا كما يمي:

 -1العناف( :فيػك أف يشػترؾ الػرجبلف بػرأس مػاؿ يحضػره كػل كاحػد منيمػا ،كال بػد مػف

ذل ػػؾ ،إمػ ػا عن ػػد العق ػػد ،أك عن ػػد الشػ ػراء حت ػػى إف الش ػػركة ال تج ػػكز بػ ػرأس م ػػاؿ غائ ػػب ،أك
ديف)).(2

 -2المفاكض ػ ػ ػػة( :في ػ ػ ػػي أف يش ػ ػ ػػترؾ ال ػ ػ ػػرجبلف فيتس ػ ػ ػػاكياف فػ ػ ػ ػي ماليم ػ ػ ػػا كتصػ ػ ػ ػرفيما

كدينيما)).(3

 -3األبػػداف (الصػػنائع)( :كىػػك أف يشػػترؾ الػػدالالف أك الحمػػاالف أك غيرىمػػا مػػف أىػػل

الحرؼ عمى ما يكسباف ،ليككف بينيما متساكياً أك متفاضبلً)).(4

 -4الكجكه( :أف يشترؾ كجيياف عند النػاس ،ليبتاعػا فػي الذمػة إلػى أجػل ،عمػى أف مػا

يبتاعو كل كاحد يككف بينيما ،فيبيعانو كيؤدياف األثماف ،فما فضل فيك بينيما)).(5

 -5المضػػاربة( :أف يػػدفع رجػػل مالػػو إلػػى آخػػر يتجػػر لػػو فيػػو ،عمػػى أف مػػا حصػػل مػػف

الربح بينيما حسب ما يشترطانو)).(6

كاختمػػف الفقيػػاء فػػي حكػػـ كػػل مػػف ىػػذه الشػػركات :فػػأجمع الفقيػػاء عمػػى ج ػكاز شػػركة

العناف ،يقكؿ الكاساني ( :فأما العناف فجائز بإجماع فقياء األمصار)).(7
كأجاز الحنفية أيضاً ،المفاكضة كاألبداف كالكجكه (.)8

( )1بداية المجتيد كنياية المقتصد.)35/4( ،
()2
()3

المبسكط.)152/11( ،
اليداية في شرح بداية المبتدؼ ،المرغيناني.)5/3( ،

()4

ركضة الطالبيف)279/4( ،

()6

المغني.)19/5( ،

()5

المصدر السابق.)280/4( ،

()7

بدائع الصنائع.)53/6( ،

()8

انظر ،المصدر السابق.)57/6( ،
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أما المالكية :فأجاز مالؾ شركة العناف كالمفاكضة كاألبداف كمنع شركة الكجكه(.)1
كأما الشافعية :فأجازكا شركة العناف فقط ،يقكؿ السبكي في تكممة المجمكع( :كال يصح

الش ارؾ إال شركة العناف)(.)2
مف ا
كأما الحنابمة :فأجازكا أنكاع الشركات عدا شركة المفاكضة(.)3

بعد التعرؼ إلى الشركات فػي الفقػو اإلسػبلمي ،كعرفنػا شػركة المسػاىمة حسػب القػانكف

كاالقتصػادييف ،سػنتعرؼ إلػى التكييػف الفقيػػي ليػذه الشػركة مػف منظػػكر فقيػي ،حيػث لػـ تػػرد
ىػػذه الشػػركة فػػي كتػػب الفقيػػاء المتقػػدميف ،حسػػب التعريػػف الػػذؼ ذكرنػػا ،كاختمفػكا فػػي تكييفيػػا
عمى أربعة أقكاؿ:

التكييف الفقيي لشركة المساىمة:
تحرير محل النزاع:

اتفػػق العممػػاء قػػديماً عمػػى جػكاز الشػػركة بالجممػػة ،يقػػكؿ ابػػف قدامػػة ( :كأجمػػع المسػػممكف

عمػػى ج ػكاز الشػػركة فػػي الجممػػة ،كانمػػا اختمف ػكا فػػي أن ػكاع منيػػا)( ،)4كلػػـ تكػػف تُعػػرؼ شػػركة
المساىمة بيذا االسـ قديماً ،إال أف العمماء المعاصريف درسكا ىذه الشػركة ،ككيفيػة تككينيػا،
كطريقة عمميا ،كاختمفكا في تكييفيا عمى أربعة مذاىب:
المذىب األول:

اعتبر شركة المساىمة مف شركات المضاربة .كأخذ بيذا القكؿ الشيخ عمي الخفيف -

رحمو هللا .)5(-

المذىب الثاني:

اعتبركا شركة المساىمة شركة عناف ،كمف ىؤالء كىبة الزحيمي(– )6رحمو هللا-

( )1القكانيف الفقيية.)187/1( ،
( )2تكممة المجمكع.)66/14( ،
( )3انظر ،المغني.)22/5( ،
()4

المصدر السابق.)3/ 5( ،

()5

الشركات في الفقو اإلسبلمي ،عمي الخفيف.)127( ،

()6

الفقو اإلسبلمي كأدلتو.)3975/5( ،
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 ،دمحم بف إبراىيـ التكيجرؼ(.)1
المذىب الثالث:

إف شػػركة المسػػاىمة خمػػيط بػػيف شػػركتي العنػػاف كالمضػػاربة ،كمػػف قػػاؿ بػػذلؾ :الػػدكتكر/

كىبة الزحيمي(.)2

المذىب الرابع:

قالكا( :إف شركة األمكاؿ تعتبر مف الشركات الحديثة التي لـ يتناكليا الفقياء المتقدمكف
بالد ارس ػ ػػة كالتحقي ػ ػػق؛ ألني ػ ػػا ل ػ ػػـ تك ػ ػػف معركف ػ ػػة ف ػ ػػي عي ػ ػػدىـ ،مم ػ ػػا يجعمي ػ ػػا مح ػ ػػل اجتي ػ ػػاد

المتأخريف)(.)3

كسػػػبب الخػ ػػبلؼ :فػ ػػي تػ ػػكفر جميػ ػػع شػ ػػركط الشػ ػػركة المسػ ػػاىمة ألحػ ػػد أن ػ ػكاع الشػ ػػركات

المعركفة في الفقو اإلسبلمي ،أك عدـ تكفرىا.
األدلة:

 أدلة المذىب األول القائل :إف شركة المساىمة شركة مضاربة.

(كج ػػو أف العم ػػل ف ػػي الش ػػركة لغيػ ػػر أرب ػػاب األمػ ػكاؿ – المس ػػاىميف -فييػ ػػا)( .)4أؼ أف

المسػػاىميف يشػػكمكف مجمػػس إدارة لمشػػركة ،كال يتػػدخل المسػػاىمكف فػػي اإلدارة ،كىػػذا الشػػرط
ينطبق تماماً عمى شركة المساىمة.
 أدلة المذىب الثاني القائل :أف شركة المساىمة شركة عناف.

( لقياميػ ػػا عمػ ػػى أسػ ػػاس الت ارضػ ػػي ،ككػ ػػكف مجمػ ػػس اإلدارة متص ػ ػرفاً فػ ػػي أمػ ػػكر الشػ ػػركة

بالككالػػة عػػف الشػػركاء المسػػاىميف ،كال مػػانع مػػف تعػػدد الشػػركاء ،كاقتصػػار مسػػؤكلية الش ػريؾ

عم ػػى أس ػػيمو المالي ػػة مش ػػابو لمسػ ػؤكلية رب الم ػػاؿ ف ػػي ش ػػركة المض ػػاربة ،كدكاـ الش ػػركة أك

()1

مكسكعة الفقو اإلسبلمي ،دمحم بف إبراىيـ التكيجرؼ.)569/3( ،

()2

المعامبلت المالية المعاصرة ،كىبة الزحيمي.)416( ،

()3

المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة ،دبياف الدبياف.)98/13( ،

()4

الشركات في الفقو اإلسبلمي.)127( ،
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اسػػتمرارىا سػػائ بسػػبب اتفػػاؽ الشػػركاء عميػػو ،كالمسػػممكف عمػػى شػػركطيـ فيمػػا ىػػك حػػبلؿ،
كاصدار األسيـ أمر جائز شرعاً)(.)1

 أدلة المذىب الثالث :إف شركة المساىمة خميط بيف شركتي العناف كالمضاربة.
يقكؿ الدكتكر كىبة الزحيمي (:تنطبق عمييا أحكاـ شركة العناف كالمضاربة؛ ألنيػا تقػكـ

عمى أساس المشاركة في الربح كالخسارة كيككف الربح محدداً بحسػب االتفػاؽ ،كمسػتحقاً إمػا
بمق ػػدار المس ػػاىمة بػ ػرأس الم ػػاؿ ،أك بالعم ػػل أك الخبػ ػرة ،أك الض ػػماف ،كالخس ػػارة عم ػػى قػػػدر

الماؿ)(.)2

مف المبلحع أف لمدكتكر /الزحيمي أرييف في تكييف شركة المساىمة ،فيكيفيػا أكالً عمػى

أنيا شركة عناف ،ثػـ يقػكؿ إنيػا خمػيط بػيف العنػاف كالمضػاربة ،لكػف الػراجح عنػده أنيػا خمػيط
بيف الشػركتيف؛ ألنػو عبػر فػي تعريفػو األكؿ بػأف مسػؤكلية الشػريؾ فػي الشػركة بأسػيمو تشػبو

مسػػؤكلية رب المػػاؿ فػػي ش ػركة المضػػاربة ،كقياميػػا عمػػى أسػػاس الت ارضػػي ،كمجمػػس اإلدارة
ككيل عف المساىميف ،فيذه شركط شػركة العنػاف فػالتعريف األاكلػى لمزحيمػي ىػك الخمػيط بػيف

الشػػركتيف .كقػػد يكػػكف اخػػتبلؼ التعريػػف لػػنفس المصػػطمح عائػػد إلػػى الكصػػف الػػذؼ ُكصػػف
لمدكتكر /الزحيمي عند اقتراح التعريف لبعد الفترة بيف زمف التعريفيف.

 أدلة المـذىب الرابـع :فػي جميػع أنػكاع الشػركات فػي الفقػو اإلسػبلمي تعتبػر شخصػية

الشريؾ فيجب لػو شػركط حتػى تصػح الشػركة ؛ لكػف فػي شػركة المسػاىمة ال اعتبػار لمشػريؾ

بل قياـ الشركة عمى األمكاؿ فقط).(3
المناقشة والترجيح

يناقش المذىب األول:

إف مجمػػس إدارة الشػػركة يتكػػكف مػػف المسػػاىميف ،كىػػذا ال يكػػكف فػػي شػػركة المضػػاربة،

حيث ال يجكز لرب الماؿ إدارة الشركة ،فإف أدارىا ال تككف مضاربة.
يناقش المذىب الثاني:

()1

الفقو اإلسبلمي كأدلتو.)3975/5( ،

()2

المعامبلت اإلسبلمية ،كىبة الزحيمي.)415( ،

( )3انظر ،المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة.)98/13( ،
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مػػف قكلػػو :أف مسػػؤكلية الش ػريؾ مشػػابية لمسػػؤكلية رب المػػاؿ ،أؼ أنػػو تػػـ دمػػج بعػػض

شركط شركة المضاربة مع شركة العناف كىذا يخرجيا عف أف تككف شركة عناف بحتة ،كما

أف بيػػع السػػيـ إلػػى آخػػر بغيػػر معرفػػة الشػريؾ اآلخػػر يخػػالف شػػركط شػػركة العنػػاف مػػف جيػػة

أخرػ ،كما عدـ تمكيف الشريؾ مف التصرؼ في نصيبو في الشػركة بالعمػل -بيػع كشػراء،-
كاالقتصار في تصرفو ببيع نصيبو المالي-األسيـ ،-يخرجيػا أيضػاً مػف شػركة العنػاف ،كمػا
أف عقد الشركة بيف شخص طبيعي كشخصية معنكية ال يتفق مع شركط شركة العناف.

كقد تتشابو مع شركة العناف مف كجكه ،لكف ال تنطبق مف جميع الكجكه؛ لذلؾ ال يمكف

إطبلؽ شركة العناف المعيكدة في الفقو اإلسبلمي عمى شركة المساىمة.
يناقش المذىب الثالث:

إذا كانػػت ىػػذه الشػػركة خميطػاً بػػيف شػػركتيف يتػػكفر فييػػا شػػركط شػػركتيف فممػػاذا ال نطمػػق

عمييا ُمسمى جديداً يشمل جميع الشركط في المسػاىمة العامػة؟ كمػا ىػك الحػاؿ فػي شػركات
ً
الفقو اإلسبلمي ،فقد يتفق بعض الشركط بيف شركتيف كلـ نسـ الشركة باسـ مركب مف كمتػا

الشػػركتيف ،يػػرػ الباحػػث عنػػد كجػػكد أسػػماء جديػػدة دخيمػػة عمػػى الفقػػو اإلسػػبلمي ،عمينػػا أف
ندرسػػيا ثػػـ نقارنيػػا بالنصػػكص كالقكاعػػد الشػػرعية فػػي ديننػػا الحنيػػف ،فػػإف كافقتػػو فػػي جميػػع

شػ ػػركطو نقػ ػػكؿ بػ ػػنفس المسػ ػػمى ،كاال نحكػ ػػـ بجكازىػ ػػا أك عدم ػ ػو مػ ػػف خػ ػػبلؿ اسػ ػػميا الجديػ ػػد
كنكضػػحيا فيػػو؛ ألف مػػف سػػمع باسػػميا ككجػػد الحكػػـ الشػػرعي ليػػا يتبػػادر إلػػى ذىنػػو االسػػـ

الجديد كليس غيره.

أما القكؿ الرابع:

الذؼ يرجحو الباحث ،فضبط بالضكابط الشرعية كذلؾ لما يمي:
 -1إف الفقو اإلسػبلمي صػالح لكػل زمػاف كمكػاف ،فمػك اقتصػرنا عمػى مػا قالػو القػدماء

لـ نر تطك اًر في الفقو اإلسبلمي كبقي جامداً ،كلما كاف صالحاً لممستجدات الحديثة.

 -2معظػػـ الشػػركات المعيػػكدة فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي لػػـ تكػػف فػػي عيػػد النبػػي  -ملسو هيلع هللا ىلص -

بأسمائيا المعركفة ،إنمػا سػميت بعػد عيػد النبػي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -مػف قبػل الفقيػاء ،بػدليل عػدـ كركد

كممة شركة العناف في أحاديث النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ،-كانما جاءت بالكصف عما كانت عميو.
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 -3األصػػل فػػي المعػػامبلت اإلباحػػة ،مػػا لػػـ تخػػالف نص ػاً ص ػريحاً أك قاعػػدة شػػرعية

مجمعػاً عمييػػا ،فػػإف كجػػدت معػػامبلت متفقػػة مػػع القكاعػػد الشػػرعية بػػأؼ مسػػمى ،فمػػـ ال تسػػمى
باسـ جديد؟ كخبلصة القكؿ يجممو الدكتكر دمحم الفقي في الشركات المساىمة بقكلو:

(فإذا كانت الشركة المساىمة أسست لمزاكلة أعماؿ تجارية أك صناعية ال تتصل بالربا

كالكسػب الحػراـ ،بعيػػداً عػف الظمػػـ كاالسػتغبلؿ ،تتػكفر معيػػا جميػع الضػػمانات الطمئنػاف كػػل
ذؼ حق عمػى حقػو ،خاليػة مػف الشػقاؽ كالنػزاع  ،تحػت رقابػة القػانكف كح ارسػتو ،إذا كانػت قػد
أسس ػػت لمث ػػل ى ػػذه المعامم ػػة العادل ػػة كان ػػت ش ػػركة ص ػػحيحة ج ػػائ اًز تأسيس ػػيا ش ػػرعاً ال غب ػػار
عميو)(.)1

الحكم الشرعي لمشركة المساىمة:
تحرير محل النزاع:

اتفػػق الفقيػػاء المعاصػػركف الػػذيف ألحق ػكا شػػركة المسػػاىمة بالشػػركات القديمػػة – العنػػاف

كالمضاربة أك خميط منيما -بجكاز شركة المساىمة إذا لـ تتعامل بمحذكر شػرعي ،كاختمػف

القائمكف إف شركة المساىمة شركة حديثة عمى مذىبيف:
المذىب األول:

جػ ػكاز إنش ػػاء الش ػػركات المس ػػاىمة ،كى ػػذا الجػ ػكاز قي ػػدكه ب ػػأف يك ػػكف رأس مالي ػػا ح ػػبلالً،

كتتعامل بالحبلؿ ،كينص نظاميا التأسيسي عمى أنيا تتعامػل فػي حػدكد المبػاح ،كال تتعامػل

بالربا إقراضاً ،كاقتراضاً(.)2
المذىب الثاني:

ذىب بعض العمماء إلى تحريـ إنشاء شركات المساىمة مطمقاً(.)3

( )1فقو المعامبلت اإلسبلمية دراسة مقارنة ،دمحم الفقي)306( ،
()2

.

انظر ،فتاكػ المجنة الدائمة  )507/13( ،فتكػ رقـ ( .)4512فقو المعامبلت اإلسبلمية دراسة

مقارنة ،دمحم الفقي.)306( ،
( )3انظر ،النظاـ االقتصادؼ في اإلسبلـ ،تقي الديف النبياف ،)162( ،العقكد الشرعية الحاكمة لممعامبلت
اإلسبلمية ،عيسى عبده ،)18( ،مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ،بحث ىاركف خميف جيمي)558/4( ،
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سبب الخالف :ىل يمكف إضافة أنكاع أخرػ مػف الشػركات إلػى الفقػو اإلسػبلمي ،سػكػ
المعركفة بشركط قد ال تتكفر في الشركات المعركفة في الفقو اإلسبلمي؟
األدلة:

أدلة المذىب األول:
 -1اعتمد ىذا المذىب عمى أف األصل في المعامبلت الحل ،ىذا ما أقره مجمػع الفقػو
اإلسبلمي ،جاء في ق ارره ( :بما أف األصل في المعامبلت الحل فإف تأسيس شركة مساىمة
ذات أغراض كأنشطة مشركعة أمر جائز)(.)1

 -2إف اإلسبلـ أقر بمبدأ الشراكة ،كاف كاف تكصيف شركة المساىمة عمى أنيا شػركة

عناف أك مضاربة كاف اإلجماع عمى جكازىا(.)2
أدلة المذىب الثاني(:)3

 -1إف شػػركة المسػػاىمة يشػػترؼ أسػػيميا كيبيعيػػا مػػف يشػػاء ،دكف إذف مػػف أحػػد كدكف

معرفة أحد ،كاألصل مكافقة طرفي العقد ،كال تصح مف طرؼ كاحد.

 -2أنيا تجمع كثير مف الناس كال خيار ألحد منيـ في رفض الشريؾ ،أك قبكلو.

 -3كما أنيا فقدت شركط االشػتراؾ ،مثػل بقػاء أىميػة الشػركاء ،فػبل تتكقػف لمػكت أحػد

الشركاء.

المناقشة والترجيح:

مناقشة أدلة المذىب الثاني:

يناقش الدليل األكؿ ،بأف الشركات المساىمة أنشئت ألنيا تحتاج إلى رأس ماؿ كبير جداً
ال يستطيع أفراد محددكف القياـ بيذه المشركعات ،كمشركع كيرباء أك اتصاالت أك مصرؼ-
()1

ق اررات كتكصيات مجمع الفقو اإلسبلمي ،) 7/1 (63 ،مجمة المجمع (ع  ،6ج 2ص  1273كالعدد

السابع ج  1ص  73كالعدد التاسع ج 2ص 12-7 ،)5ذؼ القعدة 1412ىػ.
()2

المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة)104/13( ،

()3

انظر ،النظاـ االقتصادؼ في اإلسبلـ -162( ،كما بعدىا) ،العقكد الشرعية الحاكمة لممعامبلت

اإلسبلمية ،)18( ،مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي.)558/4( ،
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بنؾ -يحتاج إلى أرس ماؿ كبير ليقكـ بعممو الذؼ أنشئ لو ،كالناس تشارؾ بالماؿ كمجمس
اإلدارة المككل إلدارة الشركة ىك الذؼ يدير الشركة كىك منتخب مف قبل المؤسسيف الذيف
يتمتعكف بخبرة كبيرة في اإلدارة كليس أؼ ٍ
أحد مف المساىميف ،كما أف ىذه الشركات تحت

رقابة شديدة مف الدكلة بحيث تحفع الحقكؽ دكف ضياع ،كىذا مقصد معتبر في الشريعة كىك
حفع الماؿ كما داـ الماؿ محفكظاً مف قبل الحاكـ ،كال يكجد أكل ألمكاؿ الناس بالباطل

فالشركة جائزة كال اعتبار لمعرفة المساىميف بعضيـ.
مناقشة الدليل الثاني والثالث:

كىذا ادعػاء غيػر صػحيح فمػف ال يرغػب بكجػكد شػخص يمكػف لػو أف يبيػع حصػتو
فػػي الشػػركة ،كمػػا أف مجمػػس إدارة الشػػركة ىػػك مػػف يػػدير الشػػركة كال عبلقػػة لممسػػاىميف فػػي

إدارتيا ،ككما أشرنا قبل إلى أف شركة المساىمة ىػي شػركة حديثػة ،كال يشػترط تػكفر شػركط
شركات الفقو اإلسبلمي حتى تصح ،مف مكت أحد الشركاء أك جنكنو كغيرىا مػف العػكارض
التي تفسخ بيا الشركة .
الترجيح:

يرػ الباحث أف الراجح ما ذىب إليو المذىب األكؿ القائػل :بجػكاز إنشػاء الشػركات

المسػػاىمة بالشػػركط المػػذككرة؛ لسػػبلمتو مػػف النقػػاش ،كىػػك يعبػػر عػػف سػػعة الفقػػو اإلسػػبلمي

كص ػػبلحو لك ػػل زم ػػاف كمك ػػاف ،كم ػػا دام ػػت ى ػػذه الش ػػركة مقي ػػدة بمص ػػمحة معتبػ ػرة ش ػػرعاً ،كال
تخالف نصاً صريحاً ،بل تتفق مع القكاعد العامة لمشرع ،فيي جائزة.

كمػػا أف تط ػػكر المعػػامبلت المالي ػػة التجاريػػة تبعػ ػاً لمتطػػكر العم ارن ػػي اإلنسػػاني ،أكج ػػب

ظيكر ىذا النكع مف الشركات التي ال يمكف بحػاؿ مػف األحػكاؿ أف يتحمػل انشػاءىا شخصػاً

كاحداً ،كال مئة ،كشركات الكيرباء كاالتصاالت كغيرىا مف الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى

رأس ماؿ كبير جداً.
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الفصل الثاني

طرق تمويل المصارف اإلسالمية والحصول عمى العائد
وفيو مبحثان-:

المبحث األول :طرق تمويل المصارف اإلسالمية.

المبحث الثاني :طرق الحصول عمى العائد في البنوك اإلسالمية.
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المبحث األول

طرق تمويل المصارف اإلسالمية
وفيو مطمبان-:
المطمب األول :دور المساىمين في التمويل

المطمب الثاني :دور المستثمرين في التمويل.
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المطمب األول
تعريف المساىمين:

دور المساىمين في التمويل

ينقسـ المساىمكف إلى نكعيف:

 -1المساىمكف المؤسسكف.

 -2المساىمكف غير المؤسسيف.

أوال -المساىمون المؤسسون:
( يعتبػػر مؤسس ػاً كػػل مػػف كق ػع عقػػد شػػركة المسػػاىمة ،أك طمػػب التػػرخيص بتأسيسػػيا ،أك قػػدـ
حصة عينية عند تأسيسيا ،أك اشترؾ اشت اركاً فعمياً في تأسيس الشركة) ). (1
 ككرد فػػي قػػانكف المصػػارؼ الفمسػػطيني مػػادة ( )7الفقػرة ( (: )1تتقػػدـ لجنػػة المؤسسػػيف بطمػػب
ترخيص المصرؼ خطياً لسمطة النقد) (2كفقاً لشكل كمضمكف النمكذج المعد مف سمطة النقد

ليذه الغاية مرفقاً بو المستندات التي تقررىا سمطة النقد)).(3
يتضح مف قانكف المصارؼ أنو عنػد ابػدء إنشػاء المصػرؼ فػي فمسػطيف يتقػدـ أصػحاب

فك ػرة إنشػػائو بكتابػػة عقػػد التأسػػيس كالنظػػاـ األساسػػي لممصػػرؼ بحيػػث يتكافػػق مػػع مػػا تقػػرره
سمطة النقد الفمسطينية ،ثـ يقدـ ىذا الطمب إلى سمطة النقػد؛ فػإف تػكفرت الشػركط حسػب مػا
تقرره السمطة المختصة يعطى المصرؼ اإلذف بممارسة عممو.
الشروط الواجب توافرىا في المؤسسين:

يجب تكفر شركط معينة فػي المؤسسػيف ،كقػد نػص قػانكف المصػارؼ الفمسػطيني عمػى

ذلؾ ،كمف ىذه الشركط:

()1
()2

أحكاـ االكتتاب في الشركات المساىمة ،حساف السيف.)34(،

سمطة النقد :ىي الجية الكحيدة المخكلة برسـ ككضع السياسة النقدية كاإلشراؼ عمى تنفيذىا(.قانكف

المصارؼ الفمسطيني2010 ،ـ ،مادة رقـ ())1
()3

قانكف المصارؼ الفمسطيني.)2008( ،
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 -1نصػت المػػادة ( )7الفقػرة ( )3بنػػد (ب)( :عػدـ إدانػػة أؼ مػف المؤسسػػيف أك مقػػدمي

الطمب بأؼ جريمة مف الجرائـ).)(1

 -2كما يجب أف يتكفر مػؤىبلت معينػة حػددت فػي نفػس المػادة بنػد (ق) ( :أف تتػكفر

ف ػػي أعض ػػاء لجن ػػة المؤسس ػػيف كالق ػػائميف عم ػػى تأس ػػيس المص ػػرؼ ... ،الم ػػؤىبلت كالكف ػػاءة

كالخب ػرات المناسػػبة كالمػػبلءة الماليػػة ،كمػػف ذكؼ السػػيرة الحسػػنة تبع ػاً لتقػػديرات سػػمطة النقػػد،
كبما يضمف سير األنشطة بكفاءة كفاعمية).

 -3كما نص القانكف عمى قيمة رأس الماؿ المدفكع مف المؤسسيف فػي المػادة ( )6بنػد

( ( :)8أال تق ػػل حص ػػص مؤسس ػػي المص ػػرؼ ع ػػف ( )%20م ػػف رأس الم ػػاؿ كال تزي ػػد عم ػػى
( ،(2))%50كيحظػػر التصػػرؼ باألسػػيـ التأسيسػػية فػػي الشػػركة المسػػاىمة العامػػة قبػػل مػػركر
س ػػنتيف عمػ ػػى األقػ ػػل م ػػف تأسػػػيس الش ػ ػركة كيعتب ػػر بػ ػػاطبلً أؼ تصػ ػػرؼ يخ ػػالف أحكػػػاـ ىػػػذه

المادة)) .(3كىذا يعتبر أكؿ تمكيل إلنشاء المصرؼ.

 -4يقػػكـ المؤسسػػكف بانتخػػاب لجنػػة المؤسسػػيف التػػي تتػػكلى اإلش ػراؼ عمػػى إج ػراءات

التأسيس كتحديد صبلحية التكقيع عف الشركة خبلؿ مدة التأسيس.

كبعػػد تقػػديـ مػػا يمػػزـ مػػف بيانػػات لكػػي ُيسػػمح لممصػػرؼ بالعمػػل يعطػػى التصػريح بمزاكلػػة
العم ػػل ،لك ػػف إف حص ػػل كأف المص ػػرؼ ل ػػـ يعم ػػل ،ك ػػاف لحمم ػػة أس ػػيـ المص ػػرؼ الح ػػق ف ػػي

(استرداد المبال التي دفعكىا أك الحصص العينية التػي قػدمكىا ،ككػاف المؤسسػكف مسػؤكليف
بالتضػ ػػامف عػ ػػف الكف ػ ػػاء بيػ ػػذا االلتػػ ػزاـ ،كعػ ػػف التع ػ ػػكيض عنػ ػػد االقتض ػ ػػاء ،ككػ ػػذلؾ يتحمػ ػ ػل

المؤسسكف جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس الشػركة ،كيككنػكف مسػؤكليف بالتضػامف
في مكاجية الغير عف األفعاؿ كالتصرفات التي صدرت منيـ خبلؿ فترة التأسيس)).(4

( )1نصت المادة ( )28الفقرة ( )4بند (ق) أف ال يككف قد أديف مف محكمة بحكـ قطعي بجرائـ السرقة ،أك
االحتياؿ ،أك االختبلس ،أك التزكير ،أك االفتراء ،أك الرشكة ،أك سكء االئتماف ،أك جريمة مخمة بالشرؼ أك
اآلداب العامة أك أؼ جريمة مف جرائـ غسيل األمكاؿ ،ما لـ يكف قد رد إليو اعتباره.
()2

كفي قانكف الشركات الفمسطيني  2012المادة ( ،)86بند(ب) أف ال يزيد عف  %75مف رأس الماؿ

المصرح بو.
( )3المصدر السابك مادة )87( ،فمرة (أ).
( )4أحكاـ االكتتاب في الشركات المساىمة ،)35( ،انظر ،قانكف الشركات الفمسطيني  2012المادة(،)76
بند(ب) .
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كفػػي حػػاؿ تػػـ المكافقػػة عمػػى إنشػػاء المصػػرؼ كبػػدأ العمػػل فعػبلً ،يترتػػب عمػػى ذلػػؾ أف(:

تصػػبح الشػػركة المسػػاىمة العامػػة -المصػػرؼ -اعتبػػا اًر مػػف تػػاريخ تسػػجيميا شخص ػاً اعتباري ػاً
باالسـ المدرج في عقد التأسيس ،...،كتعتبر شيادة تسجيل الشػركة بينػة قاطعػة عمػى كجػكد

الشركة كتأسيسيا كتسجيميا)).(1

(كتعتبػػر الذمػػة الماليػػة لمشػػركة المسػػاىمة العامػػة مسػػتقمة عػػف الذمػػة الماليػػة لكػػل مسػػاىـ

فييا ،كتككف الشركة بمكجكداتيا كأمكاليا مسؤكلة عف الديكف كااللتزامات المترتبة عمييػا ،كال

يكػػكف المسػػاىـ مسػػؤكالً تجػػاه الشػػركة عػػف تمػػؾ الػػديكف كااللت ازمػػات ،إال بمقػػدار األسػػيـ التػػي
يممكيا في الشركة)).(2

ثاني ا -المساىمون غير المؤسسين:

لـ ينص المشػرع الفمسػطيني عمػى تعريػف لممسػاىميف غيػر المؤسسػيف (فػي الشػركة

المسػػاىمة العامػػة) ،لكػػف اكتفػػى بػػذكر طػػرح بػػاقي رأس المػػاؿ لبلكتتػػاب العػػاـ

)(3

حيػػث يعمػػل

المسػػاىمكف عمػػى إكمػػاؿ رأس المػػاؿ المصػػرح بػػو مػػف قبػػل المؤسسػػيف ،كيمكػػف لمباحػػث بعػػد

اطبلعو عمى دكر المساىميف غير المؤسسيف في الشركات المساىمة استنتاج تعريف ليـ :
"ى ػػـ األش ػػخاص  -طبيعيػ ػكف أك اعتب ػػاريكف -ال ػػذيف يكتتب ػػكف أس ػػيماً ف ػػي الش ػػركة المس ػػاىمة
العامػػة لتكممػػة رأس مػػاؿ الشػػركة المصػػرح بػػو ،كيعتبػػر السػػيـ المكتتػػب بػػو حصػػة مشػػاع فػػي

مكجكدات الشركة".
الفرق بين المؤسسين والمساىمين:

يختمف المساىمكف -المكتتبكف -عف المؤسسيف لممصرؼ في أمكر منيا:

 -1ال يشترؾ المكتتبكف في صياغة عقػد تأسػيس المصػرؼ أك النظػاـ الػداخمي ،كانمػا

يقبمكف نظاـ الشركة كالتقيد بو).(4

( )1كفي قانكف الشركات الفمسطيني 2012ـ ،المادة )79( ،بند(ب ،ت).
( )2المصدر السابك ،المادة.)76( ،
( )3قانكف المصارؼ الفمسطيني ،مادة ( ،)6بند (.)8
( )4عقد التأسيس كالنظاـ الداخمي لمبنؾ اإلسبلمي العربي ،المادة( )9بند (.)3
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لمم ْكتاتب الحق في حضكر الجمعية العمكمية لممصػرؼ ،كلػو حػق التصػكيت عمػى
ُ -2
ق ارراتيا ،كذلؾ بعد االجتماع األكؿ لمجمعية العمكمية لمشركة.
لم ْكتاتب استعادة مالػو عنػد عػدـ ممارسػة المصػرؼ عممػو ألؼ سػبب ،كال
 -3لممساىـ ا ُ
يككف متضامناً مع المساىميف المؤسسيف.

 -4المساىـ ال يككف مسؤكالً عف خسارة المصرؼ إال بقدر األسيـ التي يمتمكيا.
 -5لممسػػاىـ الحػػق فػػي بيػػع حصػػتو مػػف الشػػركة فػػي أؼ كقػػت شػػاء دكف مكافقػػة بػػاقي

المساىميف.

 -6يككف لممساىـ نصيب مف مكجكدات المصرؼ عند التصفية.
 -7لممساىـ نسبة مف الربح عند التكزيع بعدد األسيـ الذؼ يمتمكيا في المصرؼ.

مراحل إنشاء المصرف:
يتـ إنشاء المصرؼ في فمسطيف عمى مرحمتيف:

أوالا -مرحمػػة التأسػػيس كاإلنشػػاء :حيػػث يقػػكـ عػػدد مػػف األشػػخاص ال يقػػل عػػددىـ عػػف سػػبعة
أشخاص ،كيجب أال يقل مساىمة ىؤالء األشػخاص فػي رأس مػاؿ المصػرؼ عػف  %20كال
يزيد عف  %50مف إجمالي رأس الماؿ المصرح بو لمجيات المختصة.

ثانيا -مرحمة االكتتاب – بعػد مرحمػة التأسػيس :-كىػي مرحمػة طػرح األسػيـ لبلكتتػاب العػاـ
– لممساىميف غير المؤسسيف  -حيث يتـ استكماؿ رأس الماؿ المصرح بو.
التكييف الفقيي لعقد تأسيس المصرف اإلسالمي:
سأ بيف تكييف العقد الذؼ يبرـ بيف المؤسسيف لممصرؼ ،ثـ نكيف العقد بيف المؤسسيف
كالمساىميف ،ثـ نكيف العقد بيف المساىميف كالمصرؼ كشخصية اعتبارية:

يتـ إنشاء المصرؼ كما أسمفنا عمى مرحمتيف ،مرحمة التأسيس  -تتـ عمػى مػرحمتيف،-

كمرحمة االكتتاب ،كبعػد المػرحمتيف يباشػر فييػا المصػرؼ عممػو كشخصػية اعتباريػة مسػتقمة.
كفيما يمي المرحمتاف المتاف يمر بيما المصرؼ عند تأسيسو في فمسطيف:
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المرحمة األولى:
تقكـ مجمكعة مف األشخاص يربطيـ عقد شركة عناف

)(1

باإلجراءات التالية لتككيف

المصرؼ كىذه اإلجراءات كما يمي:

 -1يتقػ ػػدـ المؤسس ػ ػكف بطمػ ػػب تػ ػػرخيص المصػ ػػرؼ خطي ػ ػاً لسػ ػػمطة النقػ ػػد كفق ػ ػاً لشػ ػػكل
كمضمكف النمكذج المعد مف سمطة النقد ليذه الغاية مرفقاً بو المستندات التػي تقررىػا سػمطة

النقد بمكجب تعميمات).(2

 -2تتخػػذ سػػمطة النقػػد ق ػ ار اًر فػػي الطمػػب المقػػدـ خػػبلؿ ثبلثػػة أشػػير مػػف تػػاريخ اكتمالػػو،

كتقكـ بإببلغ مقدـ الطمب بقرارىا خطياً بالمكافقة المبدئية ،أك الرفض).(3

 -3في حاؿ صدكر المكافقة المبدئية ،تمنح سمطة النقد مقدـ الطمػب ميمػة مػدتيا سػتة

أشػػير الس ػػتكماؿ إجػ ػراءات مباشػ ػرة العم ػػل ،كبانتي ػػاء ىػػذه الميم ػػة ي ػػتـ تقي ػػيـ م ػػدػ الجاىزي ػػة

ألغراض منح المكافقة النيائية).(4
المرحمة الثانية:

كىي المكافقة النيائية إلنشاء المصرؼ ،كالمكافقة عمى ممارسة أعمالو ،كفي ىػذا تأكيػد

سير أعمػاؿ المصػرؼ بصػكرة جيػدة مػف الجيػة المتخصصػة كدليػل عمػى حػرص كلػي األمػر
عمػػى حفػػع المػػاؿ ،كعػػدـ اضػػاعتو ،كحػػرص عمػػى كضػػعو فػػي المكػػاف المناسػػب الػػذؼ يحقػػق

التنمية المطمكبة لممجتمع المحمي.
الحكم الشرعي إل نشاء المصرف اإلسالمي:

باالطبلع عمى القكانيف الصػادرة فػي إنشػاء المصػارؼ اإلسػبلمية فقػط) ،(5بمػا فييػا مػف

تنظيـ عمميا ،كالحفاظ عمى األحكاـ الشرعية المنظمة لمعمل المصرفي فييا ،فيك جائز
( )1انظر تعريف شركة العناف ص  39مف ىذا البحث.

()2

قانكف المصارؼ الفمسطيني ،المادة ( )7بند (.)1

( )3المصدر السابق ،المادة ( )8بند (.)2

( )4المصدر السابق  ،المادة ( )8بند (.)3
()5

حيث قانكف المصارؼ الفمسطيني يقسـ المصارؼ إلى إسبلمية كتجارية ،كحددت مف خبلؿ ىذا

القانكف طريقة عمل كل منيا كىنا نعني بما جاء منظماً لمعمل في المصارؼ اإلسبلمية.
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شرعاً ،كىذا ما رجحناه عند الكبلـ عف حكـ الشركات المساىمة العامة).(1
التكييف الفقيي لعممية اكتتاب المساىمين في المصارف اإلسالمية:

يحػ ػػق لممسػ ػػاىميف غيػ ػػر المؤسسػ ػػيف االكتتػ ػػاب فػ ػػي الشػ ػػركات المسػ ػػاىمة العامػ ػػة كفػ ػػق

القانكف)( ،(2كاختمفت أقكاؿ الباحثيف في النظاـ التجارؼ في تكييف عقػد االكتتػاب التأسيسػي
عمى عدة أقكاؿ ،كأبرز األقكاؿ في تكييف عقد االكتتاب التأسيسي قكالف:

الم ْكتاتػب كالشػركة بكصػفيا شخصػاً معنكيػاً فػي دكر التكػكيف
القول األول :إنو عقد بيف ُ
يمثمو المؤسسكف باعتبارىـ ككبلء عف الشركة.

القول الثاني :إنو عقد بيف المكتتب كالمؤسسػيف ،بنػاء عمػى أف الشػركة تحػت التأسػيس

ال تككف ذات شخصية معنكية مستقمة حتى يتـ تأسيسيا)).(3

سػ ػػبب االخػ ػػتبلؼ :الكضػ ػػع القػ ػػانكني لمشػ ػػركة تحػ ػػت التأسػ ػػيس) .(4المقصػ ػػكد بالكضػ ػػع

القػػانكني أف الشػػركة عنػػد تأسيسػػيا تمػػر بمػػرحمتيف مختمفتػػيف يكػػكف المؤسسػػكف فػػي المرحمػػة

األكل ػػى ىػ ػػـ الضػػػامنيف ألم ػ ػكاؿ المسػ ػػاىميف ،كفػ ػػي ىػ ػػذه الحالػ ػػة يكػ ػػكف العقػػػد القػػػانكني بػػػيف
المؤسسػػيف كالمسػػاىميف ،كلػػيس بػػيف الشػػركة كشخصػػية اعتباريػػة كبػػيف المسػػاىميف ،لكػػف فػػي

المرحمة الثانيػة يكػكف العقػد بػيف البنػؾ كالمسػاىميف ،بحيػث يكػكف الضػماف لمكجػكدات البنػؾ
كليس المؤسسيف.

التكييف الفقيي لمعقد بين المساىمين والمصرف في فمسطين:

يمػػر المصػػرؼ  -كمػػا بينػػا سػػابقاً – بمػػرحمتيف اثنتػػيف كػػي يباشػػر عممػػو بصػػكرة نيائيػػة،
كيمكف أف يككف التكييف الفقيي بيف المساىميف كالمصرؼ حسػب المرحمػة التػي يكػكف فييػا

المصرؼ ،كفيما يمي بياف ذلؾ:
المرحمة األولى:

كفييا تُعطي سمطة النقد المؤسسيف لممصرؼ اإلسبلمي المكافقة المبدئية إلنشاء
( )1انظر ،ص( )37مف الفصل األكؿ.

( )2قانكف المصارؼ الفمسطيني المادة ( )6بند (.)8
( )3أحكاـ االكتتاب في الشركات المساىمة.)38( ،
()4

المصدر السابق.)38( ،
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المصرؼ ،فيطرح المؤسسكف األسيـ لبلكتتػاب العػاـ لمجميػكر إلتمػاـ بنػاء المصػرؼ كشػراء

م ػ ػػا يحتاج ػ ػػو المص ػ ػػرؼ لممارس ػ ػػة عمم ػ ػػو ،كى ػ ػػذا يك ػ ػػكف عق ػ ػػد مض ػ ػػاربة

)(1

ب ػ ػػيف المس ػ ػػاىميف

كالمؤسسيف؛ ألف شراء المساىـ لمسيـ في المصرؼ يككف قد أعطى المؤسسيف مالو ليتجركا

في ػو كال ػربح بينيمػػا عمػػى مػػا يتفػػق كال يكػػكف العقػػد بػػيف المصػػرؼ كالمسػػاىميف ،حيػػث لػػـ يػػتـ
إنشػػاء المصػػرؼ كلػػـ يعػػط الشخصػػية االعتباريػػة
التزامات كلو حقكؽ.

)(2

التػػي بمكجبيػػا يمكػػف بيػػا أف يكػػكف عميػػو

ط المصػػرؼ المكافقػػة النيائيػػة لممارسػػة عممػػو ،فيكػػكف
كالػػدليل عمػػى ذلػػؾ أنػػو إف لػػـ يع ػ ا
المؤسسكف ضامنيف ألمكاؿ المساىميف.
المرحمة الثانية:

كىػػك أف يكػػكف المصػػرؼ قػػد مػػارس عممػػو بعػػد أف أُعطػػي المكافقػػة النيائيػػة مػػف الجيػػة

المختصة – أُعطي صفة الشخصية االعتبارية  -فيككف لو حقػكؽ كعميػو الت ازمػات ،فيكػكف
ٍ
حينئذ بيف المصرؼ كالمساىـ ،كيككف أيضاً عقد مضاربة.
العقد
األثر المترتب عمى االختالف بين التكييفين:

كاألثر المترتب عمى الفرؽ بيف المرحمتيف ،أنو في المرحمة األكلى يككف المؤسسكف ىـ

الضػػامنيف ألم ػكاؿ المسػػاىميف ،كيطػػالبكف بجميػػع الخسػػائر التػػي تكبػػدىا المسػػاىمكف س ػكاء
مالية أك عينية ،أما المرحمة الثانية ،فبل عبلقة لممؤسسيف  ،بل يككف المصرؼ بما فيػو مػف

مكجػػكدات ىػػك الضػػامف لممسػػاىميف ،كتقػػكـ الجيػػات المختصػػة بتصػػفية المصػػرؼ كاعطػػاء
الحقكؽ ألصحابيا كال عبلقة لممؤسسيف.

( )1عقد المضاربة :أف يدفع رجل مالو إلى آخر يتجر لو فيو ،عمى أف ما حصل مف الربح بينيما حسب
ما يشترطانو( .المغني ،) )19/5( ،كتككف الخسارة المالية عمى رب الماؿ كحده ،كالمضارب يخسر

جيده.

()2
أىبل لئللزاـ كااللتزاـ في الحقكؽ
الشخصية االعتبارية :ىك كصف يقكـ بالشركة ،أك المؤسسة ،يجعميا ً

كالكاجبات المالية( .المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة ))115/13( ،نقبلً عف كتاب الشركات لعبد
العزيز الخياط (.)223 /1
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المطمب الثاني

دور المستثمرين في التمويل
تعػػد أم ػكاؿ المس ػػتثمريف الممػػكؿ األساسػػي الػػرئيس فػػي المصػػارؼ اإلس ػػبلمية؛ ألف
استناد المصارؼ إلى تمكيل العمبلء ،يعتمد أساساً عمى أمكاؿ المستثمريف.
تعريف المستثمرين

ِ
المستثمرين لغة:
أوالا-
بحػػا
ػاؿ كنحػػكه :نمػػاه ،كظفػػو فػي أعمػػاؿ تُػػد ُّر عميػػو ر ً
اسػـ فاعػػل مػػف اسػ ا
ػتثمر ،اسػتثمر المػ ا
كتحقق مز ًيدا مف الدخل).(1
ثانيا -المستثمرين اصطالح ا:

مف المعنى الُمغكؼ يمكف تعريف المستثمر في المصارؼ اإلسبلمية:

( -1ىك الشخص الذؼ ينفق رأس الماؿ متكقعاً تحقيق مكاسب أك عائدات مالية)).(2

( -2كىػػك مػػف يكتتػػب فػػي األسػػيـ التػػي تصػػدرىا الشػػركة عنػػد تأسيسػػيا ،أك عنػػد زيػػادة

رأس ماليػ ػ ػػا ،أك يشػ ػ ػػترؼ األسػ ػ ػػيـ مػ ػ ػػف السػ ػ ػػكؽ الثانكيػ ػ ػػة بقصػ ػ ػػد الحصػ ػ ػػكؿ عمػ ػ ػػى أرباحيػ ػ ػػا

السنكية)).(3

كأرػ أنػو يؤخػذ عمػى التعريػػف األكؿ عػدـ تحديػده لممسػػتثمر فػي المصػارؼ اإلسػػبلمية،

بل يذكر المستثمر بشكل عاـ كلـ يخصصو بالمستثمر في المصارؼ اإلسبلمية.

أم ػػا التعري ػػف الث ػػاني في ػػك لتعري ػػف المس ػػاىـ أق ػػرب ،فالمس ػػتثمر ال يش ػػترؼ أس ػػيماً ف ػػي

الشركات المساىمة بػل يضػع أمكالػو السػتثمارىا فػي مشػركعات تكلػد ربحػاً كيسػتطيع سػحبيا
في أؼ كقت يشاء كال يشترؾ في ق اررات الشركة كالمسػاىـ ،كال يحضػر اجتماعػات الجمعيػة

ػتثمر ألمكالػ ػػو؛ لكػ ػػف لػ ػػيس الم ػ ػراد المسػ ػػتثمر فػ ػػي
العمكميػ ػػة ،كاف كػ ػػاف مشػ ػػترؼ األسػ ػػيـ مسػ ػ اً
المصارؼ اإلسبلمية الذؼ نريد.

()1

معجـ المغة العربية المعاصرة.)328،327/1( ،

()2

http://ar.tradimo.com/tradipedia/

( )3المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة.)247/13( ،
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كيمكف لمباحث اقتراح تعريف لممستثمر في المصارؼ اإلسبلمية:

ىػػك الشػػخص  -الطبيعػػي أك المعنػػكؼ -الػػذؼ يػػكدع أمكالػػو فػػي المصػػرؼ اإلسػػبلمي؛

حتى يكظفيا المصرؼ بالطرؽ الشرعية ،ليحقق عائداً يزيد مف دخمو.

كالتعريػػف يخػػص المسػػتثمر فػػي المصػػارؼ اإلسػػبلمية فقػػط؛ ألف المسػػتثمر يريػػد الطػػرؽ

الشرعية لبلسػتثمار ،كىػذا ال يكػكف إال فػي المصػارؼ اإلسػبلمية فقػط؛ ليحقػق الػربح الحػبلؿ
البعيد عف الربا.

طرق اإليداع في المصارف اإلسالمية:

تقبل المصارؼ اإلسبلمية ثبلثة أنكاع مف الكدائع):(1

 -1كدائػػع جاريػػة (حسػػاب جػ ٍ
ػار) :كى ػي عبػػارة عػػف مبػػال يضػػعيا أصػػحابيا أمانػػة فػػي
المصرؼ اإلسبلمي يحق ليـ سحبيا في أؼ كقت شاءكا ،إال أف المصػرؼ يسػتأذف أصػحابيا
فػ ػػي اسػ ػػتثمارىا كيضػ ػػمف ردىػ ػػا ،كال يمػ ػػنحيـ نصػ ػػيباً مػ ػػف ال ػ ػربح كال يحمميػ ػػـ الخسػ ػػارة ،أك أؼ

مصاريف إدارية).(2

 -2الكدائػ ػػع االدخاري ػ ػػة (كدائ ػ ػػع الت ػ ػػكفير) :عب ػ ػػارة عػ ػػف اس ػ ػػتثمار م ػ ػػاؿ ل ػ ػػدػ المص ػ ػػرؼ

ػكض باس ػػتثماره ف ػػي األكج ػػو الش ػػرعية  ،كيح ػػق لص ػػاحب الحس ػػاب االدخ ػػارؼ
كياف ػ ُ
اإلس ػػبلمي ُ
االسػػتثمارؼ السػػحب منػػو فػػي أؼ كقػػت  ،مػػع كجػػكد بعػػض القيػػكد عنػػد عمميػػة السػػحب كالتػػي
تختمف مف مصرؼ إلى آخر

)(3

.

 -3الكديعػػة االسػػتثمارية :عبػػارة عػػف اسػػتثمار مػػاؿ لػػدػ المصػػرؼ اإلسػػبلمي إلػػى أجػػل

محػدد طبقػاً لرغبػػة العميػل تبػػدأ مػػف ثبلثػة أك سػػتة أك تسػػعة أشػػير أك سػػنة أك أكثػػر  ،اكُيافػػكض
المصرؼ اإلسبلمي باستثمارىا في األكجو الشػرعية  ،كقػد تتجػدد مػدة االسػتثمار تمقائيػاً بػنفس
()1

يقسـ بعض الكتاب الكدائع إلى قسميف :حساب ٍ
جار (كدائع تحت الطمب) ،كحسابات ألجل،

كالحسابات ألجل ىي الحسابات االدخارية  ،كاالستثمارية (.انظر ،المعامبلت اإلسبلمية أصالة كمعاصرة،

(.))259/12

()2

انظر ،دليل العمل في البنكؾ اإلسبلمية ،)35( ،المصارؼ اإلسبلمية بيف النظرية كالتطبيق ،حسيف

شحاتة.)42( ،
()3

المصارؼ اإلسبلمية بيف النظرية كالتطبيق.)43( ،
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الشػػركط مػػا لػػـ يخطػػر أحػػد الط ػرفيف الطػػرؼ اآلخػػر كتابػػة قبػػل فت ػرة مػػف تػػاريخ انتيػػاء أجػػل
الكديعة االستثمارية).(1

طريقة إيداع األموال في البنك اإلسالمي العربي العامل في قطاع غزة:
يجب عمى المكدع فتح حساب فػي المصػرؼ اإلسػبلمي حتػى يػكدع فيػو األمػكاؿ المػراد
اسػػتثمارىا فػػي البنػػؾ اإلسػػبلمي العربػػي ،كيختػػار ىػػذا المػػكدع نػػكع الحسػػاب الػػذؼ يريػػد إيػػداع

األمكاؿ خبللو كىي ثبلثة أنكاع:

 -1الحساب الجارؼ (كدائع تحت الطمب).
 -2الكدائع االدخارية (كدائع التكفير).
 -3الكدائع االستثمارية.

كعنػػد فػػتح الحسػػاب لػػدػ المصػػرؼ يجػػب أف يكافػػق المسػػتثمر أك فػػاتح الحسػػاب عمػػى

الشركط التي يضعيا البنؾ كىي:

( -1يفػػكض صػػاحب الحسػػاب المصػػرؼ تفكيض ػاً مطمق ػاً كشػػامبلً فػػي اسػػتثمار المبم ػ

المكدع لممدة التي يراىا -المكدع -مناسبة ككذلؾ تجديد استثمارىا في تاريخ االستحقاؽ.

 -2يتقاضى المصرؼ نسبة مف صافي األرباح المتحققة كفقاً لما يتـ االتفاؽ عميو.
 -3ال يتحمل المصرؼ أية خسارة قد تحدث ما عدا التعدؼ كالتقصير.
 -4تككف سجبلت المصرؼ ىي البينة القاطعة ألؼ ٍ
شؾ أك ٍ
لبس.

 -5يبقػػى رصػػيد حسػػاب االسػػتثمار المخصػػص قائمػاً لحػػيف تصػػفية االسػػتثمار كمعرفػػة
نتيجة ىذا االستثمار)).(2
التكييف الفقيي لطرق اإليداع الثالث:

أوالا -الحساب الجارؼ (الكديعة تحت الطمب):

عرفتو ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية):(3

( )1المصدر السابق.)43( ،

( )2مكقع البنؾ اإلسبلمي العربي االلكتركني)http://www.aibnk.com/post/ar/ :
()3

تـ إنشاء ىذه الييئة بمكجب اتفاقية التأسيس المكقعة مف عدد مف المؤسسات المالية اإلسبلمية عاـ

1990ـ في الجزائر ،ثـ تـ تسجيميا في دكلة البحريف بصفتيا ىيئة عالمية ذات شخصية معنكية ال =
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(ىي المبال التي تتمقاىا المؤسسة مف المتعامميف معيا الذيف ال يرغبكف فػي اسػتثمارىا

كىي قركض مضمكنة في ذمتيا ،كتمتزـ بردىا عند الطمب دكف زيػادة ،كلممؤسسػة التصػرؼ

فييا كاستثمارىا لصالحيا كعمى ضمانيا)).(1


(ىي الحسابات الدائنة التي تككف مييأة لئليداع النقدؼ /شيكات /حكاالت كاردة ككػذلؾ

الس ػػحب لمرص ػػيد المت ػػكفر فيي ػػا ب ػػبل قي ػػد أك ش ػػرط ع ػػدا إف كان ػػت محج ػػكزة ،كيس ػػمح البن ػػؾ
لصاحب الحساب بالسحب منيا بكاسطة الشيكات كبطاقة الصراؼ اآللي كغيرىا مف كسائل

السػحب كالتصػػرؼ بالحسػػاب ،كتكػػكف األمػكاؿ المكدعػػة فػػي الحسػػاب الجػػارؼ أمػكاالً مفكضػػة

لبلسػػتعماؿ كالػػرد عنػػد الطمػػب ،كىػػذه الحسػػابات ال تشػػارؾ فػػي أربػػاح االسػػتثمار ،كال تتحمػػل
مخاطرة بشكل مطمق)).(2

مف المبلحع أف التعريفيف متشابياف ،كيحمبلف نفس المضمكف.

كمف خبلؿ التعريفيف يمكف استنتاج خصائص الحساب الجارؼ فيما يمي:

ػادة؛ ألف األمػكاؿ العينيػة  -كالػذىب كاألكراؽ الميمػة،-
 -1ىذه األمػكاؿ تكػكف نقػداً ع ً
ايستأجر المكدع ليا صندكؽ أمانات في المصرؼ.

 -2تكػػكف ىػػذه الحسػػابات دائنػػة لممصػػرؼ ،أؼ تكضػػع ضػػمف الت ازمػػات المصػػرؼ -

الخصكـ.-

 -3يمكف لممكدع سحبيا مف المصرؼ بػبل قيػد أك شػرط ،كبػأؼ كسػيمة متاحػة لمسػحب

مف المصرؼ.

 -4يمكف حجز ىذه األمكاؿ مف ق ابل المصرؼ). (3
 -5يمكف لمبنؾ استعماؿ ىذه األمكاؿ ،كيردىا عند طمب المكدع ليا.
 -6ال تشارؾ ىذه األمكاؿ في أرباح المصرؼ ،كال تتحمل مخاطرة.

= تسعى لمربح ،كتيدؼ إلى تطكير فكر المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ،كنشر ذلؾ
الفكر كتطبيقو(.راجع المعايير الشرعية لمييئة المقدمة صفحة ،ؿ)

()1
()2
()3

المعايير الشرعية ،المعيار الشرعي رقـ.)549(، 40

الشركط العامة لفتح الحسابات ،البنؾ اإلسبلمي العربي.)2( ،
يمكف حجزىا :إذا كاف المكدع كفيبلً ألحد مديني البنؾ المتعثريف ،أك بقرار قضائي ،انظر بند ()20

المصدر السابق.
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 -7يقتطع المصرؼ عمكلة شيرية عمى الحساب -أجرة محدكدة إلدارة الحساب.-
 -8إف الحساب الجارؼ ليس حساباً استثمارياً.
التكييف الفقيي لمحساب الجاري:

اختمف الباحثكف المعاصركف في تكييف الحساب الجارؼ عمى عدة أقكاؿ ،أىميا ثبلثػة

أقكاؿ :

القول األول:
إف الحس ػػاب الج ػػارؼ :ى ػػك ق ػػرض؛ ف ػػالمكدع ى ػػك المق ػػرض ،كالمص ػػرؼ ى ػػك المقت ػػرض،

كبيػػذا قػػاؿ :د .عمػػي السػػالكس) ،(1د .كىبػػة الزحيمػػي) ،(2كمجمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي) ،(3كىيئػػة

المحاسبة والمراج ة للمؤسسات المالٌة اإلسالمٌة).(4
القول الثاني:

إف الحساب الجارؼ :ىػك ودٌ ة) (5حمٌمٌة بالم نى الفمهً ،ورجح اذا المول :الدكتور

عبد الرزاق الهٌتً).)6
القول الثالث:

عرؼ الحساب الجارؼ عمى أنو عقد مستقل ،مف نكع خاص ،لو ظركفو كأىدافو ،دكف

حاجة إلى محاكالت إدخالو تحت أحد العقكد المسماة ،واذا لول ب ض الفمهاء
وااللتصادٌٌع الم اصرٌع). (7
األدلة:

دليل القول األول :إف الحساب الجارؼ قرض:

()1
()2

االقتصاد اإلسبلمي كالقضايا المعاصرة ،عمي السالكس.)180( ،
الفقو اإلسبلمي كأدلتو.)3797/5( ،

( )3مجلة مجمع الفمه اإلسالمً ،قرار رقـ / 3 / 90 :د  ،9ال دد التاسع.)701( ،
()4

المعايير الشرعية ،معيار رقـ (.)271( ،)19

( )5الكديعة :استنابة في حفع الماؿ كىي أمانة جائزة مف الجيتيف( .القكانيف الفقيية))246( ،
( )6المصارف اإلسالمٌة بٌع النظرٌة والتطبٌك ،عبد الرزاق الهٌتً.)261( ،
( )7نمالً عع بحث الحساب الجاري :ال اللة المصرفٌة واآلثار الحرعٌة دراسة فمهٌة ،عبد هللا ال مرانً،
مجلة البحوث والدراسات الحرعٌة -ال دد الثامع جمادى األولى 1434اـ.)17( ،
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(إف المصرؼ يمتمؾ ما يكدع في الحساب الجارؼ مف أمكاؿ ،كيككف لو الحق في
التصرؼ فييا ،كيمتزـ برد مبمػ مماثػل عنػد الطمػب ،كىػذا معنػى القػرض الػذؼ ىػك دفػع مػاؿ

لمف ينتفع بو  -أؼ يستخدمو كيستيمكو في أغراضو -كيػرد بدلػو ،كىػذا بخػبلؼ الكديعػة فػي
االص ػػطبلح الفقي ػػي الت ػػي ى ػػي الم ػػاؿ ال ػػذؼ يكض ػػع عن ػػد إنس ػػاف ألج ػػل الحف ػػع ،بحي ػػث ال
يسػػتخدميا كيردىػػا بعينيػػا إلػػى صػػاحبيا)) ،(1مسػػتدليف بػػأقكاؿ بعػػض العممػػاء المتقػػدميف ،مػػف
ىؤالء العمماء السرخسي قاؿ( :كعارية الدراىـ كالدنانير كالفمكس قرض؛ ألف اإلعارة إذف في
االنتفػػاع ،كال يتػػأتى االنتفػػاع بػػالنقكد إال باسػػتيبلؾ عينيػػا)) ،(2كيقػػكؿ الكاسػػاني (:كعمػػى ىػػذا

تخرج إعارة الدراىـ كالدنانير أنيا تككف قرضاً ال إعارة)).(3

كيقكؿ ابػف قدامػة المقدسػي( :كيجػكز اسػتعارة الػدراىـ كالػدنانير ليػزف بيػا ،فػإف اسػتعارىا

لينفقيا ،فيذا قرض)).(4

دليل القول الثاني :القائل إف الحساب الجارؼ كديعة:

(إذا كانت الكديعة النقدية تحت الطمب ىي مبم يكضع لدػ المصرؼ ،كيسحب

منو في الكقػت الػذؼ يختػاره المػكدع ،فػإف ذلػؾ كػل مػا يطمػب فػي الكديعػة الحقيقيػة ،كال

تكجد أؼ شائبة في ذلؾ)).(5

دليــل القــول الثالــث :القائػػل إف الحسػػاب الجػػارؼ عقػػد خػػاص" :إف الحسػػاب الجػػارؼ لػػو

شبو بعدد مف العقكد ،كخميط مف عػدد منيػا ،كلتطػكره ،كتجػدد معامبلتػو ،يمكػف أف يقػاؿ إنػو
عقد مف نكع خاص ،دكف حاجة إلى إدخالو تحت أحد العقكد المسماة ،فيػك منظكمػة عقديػة

ليس ليا أصل خاص تقاس عميو").(6
سبب الخالف:

عػػدـ تحقػػق جميػػع الشػػركط الكاجػػب تكفرىػػا فػػي عقػػدؼ القػػرض كالكديعػػة فػػي الحسػػاب

الجارؼ ليككف التكييف صحيحاً كمطابقاً ألحد العقديف تماماً.

( )1المصدر السابك.)18( ،
( )2المبسوط.)145/11( ،
( )3بدائع الصنائع فً ترتٌب الحرائع.)215/6( ،
( )4المغنى.)167/5( ،
( )5نمالً عع بحث الحساب الجاري :ال اللة المصرفٌة واآلثار الحرعٌة دراسة فمهٌة.)20( ،
( )6المصدر السابك.)25( ،
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مناقشة األدلة:

 ينـــاقش القـــول األول ال ػػذؼ ألحػػق الحس ػػاب الجػػارؼ بػػالقرض اعتم ػػاداً عمػػى أقػ ػكاؿ

الفقياء ،أف أقػكاليـ تُحمػل عمػى عػدـ إذف المعيػر بالتصػرؼ بػالنقكد لممعػار ،حيػث كرد كػبلـ
الفقيػاء فػػي بػاب اإلعػػارة كلػػيس فػي بػػاب القػػرض ،فظػاىر عبػػارتيـ تنصػػرؼ إلػى عػػدـ جػكاز
إنفػػاؽ ىػػذه األم ػكاؿ بػػل اسػػتعماليا كبقػػاء عينيػػا كمػػا ىػػك قػػكؿ ابػػف قدامػػة " :اسػػتعارة الػػدراىـ
كالػدنانير اليػ ازف بيػػا" ؛ فػػإف أنفقيػا ضػػمف ،كال يتحػػكؿ العقػػد مػف اإلعػػارة إلػػى القػػرض) ، (1إنمػػا
ابتداء عمى أنو قرض كحديث الزبير بف العكاـ  -رضى
يككف ضامناً لمعارية كلـ يعقد العقد
ً
هللا عنو  -كمػا كرد فػي صػحيح البخػارؼ :كانمػا كػاف ادينػو الػذؼ عميػو ،أف الرجػل كػاف يأتيػو
اخ اشى اعام ْيو الض ْي اع اة)).(2
بالماؿ ،فيستكدعو إياه ،فيقكؿ الزبير( :الا اكالكن ُو اسامف ،افإني أ ْ
ووجـــو الداللـــة م ػػف األث ػػر :أف الن ػػاس ي ػػأتكف الزبي ػػر ب ػػأمكاليـ كعق ػػد كديع ػػة ،عم ػػى أف

يحفظيا كما ىي ،فكػاف يحػكؿ العقػد مػف كديعػة إلػى قػرض حيػث شػركط القػرض تختمػف
عف الكديعة ،كلك أدكىا عمػى أنيػا أمانػة كتضػمف لمػا كػاف ىنػاؾ فائػدة لتحكيػل العقػد مػف

المعػػار ىػػك الػػذؼ يطمػػب اإلعػػارة
كديعػػة إلػػى قػػرض كبقيػػت كديعػػة كضػػمنيا فقػػط ،كمػػا أف ُ
كال يذىب المعير ليعطيو األمػكاؿ دكف طمػب مػف المعػار ،كىػك خػبلؼ الحسػاب الجػارؼ،
حيث المكدع الذؼ يطمب إيداع نقكده كليس العكس كما العارية.

 وينــاقش القــول الثــاني ،أف الكديعػػة المقصػػكدة بقػػكليـ ىػػي الكديعػػة العينيػػة ،حيػػث

ىي التي تُرد بعينيا ،كليس النقكد ،كما أف نقكد المكدعيف تخمط ببعضػيا كال تميػز ،كبعػض
خصائص الحساب الجارؼ ال ينطبق عمػى الكديعػة ،كحجزىػا بػديف غيػره ،كاذا اعمػـ صػاحب
الكديعة استعماليا مف قبل المصرؼ تخرج عف ككنيا كديعة إلى قرض.
الترجيح:

كالراجح :القكؿ الثالث القائل :إف الحساب الجارؼ عقد خاص؛ كذلؾ لؤلسباب التالية:

( )1إع است ارة النمود لإلنفاق والم ٌر ٌ لم ذلن ،تكوع لرضاً؛ ألع األلفاظ بالمماصد والم انً.
( )2صحٌح البٍاري ،كتاب ف ْرض ال ٍُمس ،باب بركة الغازي فً ماله حٌا ً ومٌتا ً ،حدٌث رلم،3129 ،
(.)87/4
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 -1إف شػػركط العقػػكد التػػي يكيػػف عمييػػا الحسػػاب الجػػارؼ  -القػػرض أك الكديعػػة  -ال
تنطبق عمى الحساب الجارؼ لكي يمحق بأحدىما.

 -2إف النقػػػكد كحػػػدات متماثمػ ػػة ليػػػا نفػػػس القيم ػػة الش ػ ػرائية ،فمػ ػػا الضػػػير لػػػك أف أحػ ػػد

المػػكدعيف كضػػع فػػي المصػػرؼ عممػػة نقدي ػػة كأُعطػػي بػػدليا بػػنفس قيمتيػػا الش ػرائية كتسػ ػمى
بمسمى جديد يتعارؼ عميو الناس كال يخالف األحكاـ الشرعية؟

 -3مػػا الفائػػدة مػػف بقػػاء ىػػذه النقػػكد مػػدخرة بغيػػر تكظيػػف فػػي تطػػكر المجتمػػع؟ فػػإذا

كضػ ػػعيا فػ ػػي مكػ ػػاف أمػ ػػيف كالمصػ ػػرؼ اإلسػ ػػبلمي ،يمكػ ػػف لممصػ ػػرؼ حفظيػ ػػا لػ ػػو كيسػ ػػتخدـ

المصرؼ لممكدع أمكالو كقتما يشاء بغيػر
المصرؼ ىذه األمكاؿ في رفعة المجتمع ،كيعطي
ُ
نقصاف بمسمى جديد.

طا احراـ اح ابل ًال ،أ ْاك
الم ْسم ُمك اف اعامى ُش ُركطي ْـ ،إال اش ْر ً
 -4قاؿ الرسكؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  (: -اك ُ
اما)).(1
أا
احل اح ار ً

كجػ ػ ػػو الداللػ ػ ػػة مػ ػ ػػف الحػ ػ ػػديث( :أؼ ثػ ػ ػػابتكف عمييػ ػ ػػا كاقفػ ػ ػػكف عنػ ػ ػػدىا كأنيػ ػ ػػـ ال يخمػ ػ ػػكف

بشركطيـ ،...كفيو داللة عمى لزكـ الشرط إذا شرطو المسػمـ إال مػا اسػتثناه فػي الحػديث)

)(2

أؼ أنػػو إذا شػػرط المصػػرؼ شػػركطاً ككافػػق عمييػػا صػػاحب األم ػكاؿ المكدعػػة ،كىػػذه الشػػركط
غي ػػر مخالف ػػة ألحك ػػاـ الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية؛ فتس ػػمية ى ػػذا الحس ػػاب بمس ػػمى جدي ػػد ال يخ ػػالف

الشرع ،كما أف ىذا االسـ مشػيكر بػيف النػاس كعنػد إطبلقػو يتبػادر إلػى الػذىف ىػذا الحسػاب
بجميػػع شػػركطو التػػي كضػػعيا المصػػرؼ ،كال يصػػرؼ ذىنػػو إلػػى الكديعػػة أك القػػرض بمسػػماه

الشرعي.
 حكم الحساب الجاري في المصارف اإلسالمية في قطاع غزة:

مػ ػػف خػ ػػبلؿ الخصػ ػػائص التػ ػػي أكردناىػ ػػا عمػ ػػى الحسػ ػػاب الجػ ػػارؼ مػ ػػف أحػ ػػد المصػ ػػارؼ

اإلسػػبلمية العاممػػة فػػي قطػػاع غػزة ،كحيػػث إف األصػػل فػػي المعػػامبلت اإلباحػػة ،كلػػـ يػػرد فػػي
خصائصػػو مػػا ىػػك محظػػكر شػػرعاً ،فػػبل مػػانع شػػرعاً مػػف فػػتح ى ػذا الحسػػاب كالتعامػػل بػػو فػػي

البنكؾ اإلسبلمية.

( )1رواه الترمذي فً جام ه ،كتاب األحكام ،باب ما ذكر عع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً الصلح بٌع الناس،
( ،)626/3( ،)1352ولال عمبه " :اذا حدٌث حسع صحٌح".
( )2سبل السالم  ،دمح بع إسماعٌل األمٌر الصن انً.)84/2( ،
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ثانيا -الودائع االدخارية (ودائع التوفير):
 -1تعريف الكدائع االدخارية (كدائع التكفير):

حسابا في دفتر
( ىي المبال التي يكدعيا أصحابيا في المصرؼ ،كينشئكف بيا
ً
خاص ،تكضح بو إيداعػ ػ ػ ػات كسحكبات صػ ػ ػاحبو ،كالعكائ ػ ػ ػ ػ ػد المستحقة عمى ىذه

الكدائع ،كحدكد السحب اليػكمي مػف الرصػيد ،كال يمكػف لصػاحبو سػحب كامػل رصػيده دفعػة

كاحدة)).(1

( يعتبر حساب االدخار كالتكفير ضرباً مف ضركب حسػاب الكدائػع إال أف لػو بعػض

سمات تجعل لو لكناً خاصاً في التعامل ،كالى ذلؾ يشير الدكتكر عمي الباركدؼ بقكلو :عقد
المدخر مع البنؾ)).(2
حساب التكفير كسائر عقكد البنؾ عقد رضائي يتـ باتفاؽ العميل ُ
( ىػػي حسػػابات خاضػػعة لممشػػاركة فػػي عمميػػات االسػػتثمار العػػاـ عػػف طريػػق تشػػجيع

اإليداع كالسماح لمسحب المقيد جزئياً كيقصد بيػا إتاحػة المجػاؿ الدخػار مبػال قميمػة لصػغار

المدخريف كىي تشارؾ في نتائج أرباح االستثمار العاـ لمبنؾ)).(3

إف التعريفػػات ال ػكاردة فػػي حسػػاب التػػكفير عبػػارة عػػف شػػرح لمػػا ىػػك عميػػو الحسػػاب فػػي

المصػػارؼ اإلسػػبلمية ،فكػػل مصػػرؼ يضػػع شػػرحاً مختص ػ اًر حسػػب رؤيتػػو لمحسػػاب ،فيكػػكف
ؼ
التعريػػف المعتمػػد لػػدػ البنػػؾ ،كمعظػػـ التعريفػػات تتشػػابو مػػف حيػػث المضػػمكف ،كمػػا ُيعػػر ُ
بعض ػػيـ حس ػػابات الت ػػكفير بأني ػػا كدائ ػػع اس ػػتثمارية) ،(4كتتع ػػدد أس ػػماؤىا تبعػ ػاً لمش ػػركط الت ػػي
تضعيا المصارؼ لكل حساب.

كسأبيف ىنا خصائص حساب التكفير لدػ البنؾ اإلسبلمي العربي طبقاً لمتعريف الػذؼ

كضعو لحساب التكفير.

( )1المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة.)313/12( ،
()2

أبحاث ىيئة كبار العمماء ،بحث في المعامبلت المصرفية كالتحكيبلت المصرفية.)180/5(،

( )3الشركط العامة لفتح الحسابات ،البنؾ اإلسبلمي العربي.)2( ،

( )4انظر ،الحسابات االستثمارية في المصارؼ اإلسبلمية ،بدر الزامل ،)54( ،الخدمات االستثمارية
الستثمار أمكاؿ العمبلء ،يكسف اإلشبيمي.)122/1( ،
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 خصائص الودائع االدخارية (ودائع التوفير) في البنك اإلسالمي العربي:
 -1تشترؾ ىذه األمكاؿ في العمميات االستثمارية لمبنؾ.
 -2يقكـ البنؾ باستقطاب ىذه المدخرات بعمل جكائز ألصحاب ىذه الحسابات.
 -3المبال التي تكضع في ىذه الحسابات قميمة مقارن ًة بحسابات أخرػ.
 -4تشارؾ ىذه الحسابات في أرباح المصرؼ العامة.

 -5ال يمكف سحب كامل المبم مرة كاحدة ،كانما يككف السحب محدداً مقيداً).(1
شروط حساب التوفير في البنك اإلسالمي العربي:
إف حسػػاب التػػكفير لػػدػ البنػػؾ اإلسػػبلمي العربػػي ىدفػػو اسػػتقطاب صػػغار المػػدخريف؛

ل ػػذلؾ يق ػػكـ بم ػػنح جػ ػكائز

)(2

ألص ػػحاب ى ػػذه االدخ ػػا ارت تش ػػجيعاً من ػػو لج ػػذبيـ لبلدخ ػػار ف ػػي

المصػػرؼ ،كيضػػع شػػركطاً ليػػذا الحسػػاب بمكجػػب مكافقػػة المػػكدع عمييػػا يػػتـ فػػتح الحسػػاب،

كىي كما يمي:

 -1أف ال يق ػػل اإلي ػػداع األكؿ ف ػػي الحس ػػاب ع ػػف  100دكالر أمريك ػػي أك م ػػا يعادلي ػػا

بالعمبلت األخرػ).(3

 -2يحق لممكدع فتح حساب لكل برنامج تكفير.
 -3ال يسمح بإصدار دفاتر شيكات

)(4

عمى الحساب –حساب التكفير.-

 -4يتـ اختيار الفائزيف بالقرعة.

 -5يحق ليـ السحب عف طريق الصراؼ اآللي.
()1
()2

الشركط العامة لفتح الحسابات ،البنؾ اإلسبلمي العربي.)2( ،

ىذه الجكائز مثل حساب تكفير الحج كالعمرة  ،حيث يعطى الفائز مبمغاً مف المصرؼ يساعده في أداء

الحج أك العمرة ،كال يعطاه إال إذا أدػ العمرة ،كحساب تكفير الزكاج  ،كحساب كفر كتممؾ ،كىذه يعطى
صاحبيا منزالً ،كجميع الجكائز تتـ عف طريق القرعة.

( )3ىذا المبم محدد فقط في البنؾ اإلسبلمي العربي ،كبنكؾ أخرػ يزيد فييا ىذا المبم  ،ففي البنؾ

الكطني اإلسبلمي  $200أك ما يعادليا بالعمبلت األخرػ ،كلـ يحددىا البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني بمبم

محدد.
()4
صادر مف شخص يسمى (الساحب) إلى
ًا
كفقا لشكل معيف ،تتضمف أم اًر
الشيؾ :عبارة عف كرقة تحرر ً
شخص آخر يسمى (المسحكب عميو) بدفع مبم معيف إلى شخص ثالث يسمى (المستفيد).
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 -6تك ػػكف جػ ػكائز حس ػػابات الت ػػكفير م ػػف رأس م ػػاؿ البن ػػؾ كل ػػيس م ػػف أرب ػػاح حس ػػابات
التكفير.

 -7تشػػارؾ حسػػابات التػػكفير فػػي الحصػػكؿ عمػػى األربػػاح المحققػػة فعمي ػاً كذلػػؾ ضػػمف

معادلة تكزيع أرباح البنؾ.

 -8يجرؼ السحب عمى برامج مجمع حسابات التكفير كليس كل فرع عمى ح اده.

 -9تبدأ مشاركة حسابات التكفير في أربػاح االسػتثمار اعتبػا اًر مػف بدايػة الشػير التػالي

الذؼ يمي تاريخ إيداع المبػال  ،عمػى أسػاس أقػل رصػيد متػكفر خػبلؿ الشػير كبم ارعػاة تػكاريخ

الحق لئليداعات).(1

كبفػػتح الحسػػاب يفػػكض المػػكدع بػػذلؾ المصػػرؼ كمضػػارب -ككيػػل -عنػػو فػػي تكظيػػف

أمكالو ،لكف يبلحع عمى الشركط ككذلؾ األكراؽ التي تعػد مػف قبػل البنػؾ اإلسػبلمي العربػي
لفتح الحساب ،قد خمت مف تحديد نسبة الربح في حساب التكفير

)(2

مع ككنو عقد مضػاربة،

كىػػذا يجعػػل المضػػاربة فاسػػدة) ،(3كقػػد حددتػػو بنػػكؾ إسػػبلمية أخػػرػ تعمػػل فػػي قطػػاع غ ػزة،
كمصارؼ أخرػ لـ تحدده).(4

التكييف الفقيي لحساب التوفير:
بعػ ػػد االطػ ػػبلع عمػ ػػى تعريفػ ػػات كخصػ ػػائص كشػ ػػركط حسػ ػػاب التػ ػػكفير كخصائصػ ػػو

كشركطو ،يمكف تكييف حساب التكفير بيف المكدع كالبنؾ كما قاؿ العمماء المعاصػركف بمػا

يمي:

( تكػػكف العبلقػػة بػػيف صػػاحب الكديعػػة كبػػيف المصػػرؼ اإلسػػبلمي ىػػك عقػػد مضػػاربة

فصػػاحب الكديعػػة :ىػػك رب المػػاؿ ،كالمصػػرؼ اإلسػػبلمي :ىػػك المضػػارب إف باشػػر العمػػل

بنفسو ،كاف لـ يباشر العمل بنفسو بل دفع بماؿ المضاربة لعامػل آخػر ،أصػبحت المضػاربة
()1

الشركط العامة لفتح الحسابات ،البنؾ اإلسبلمي العربي.)5( ،

( )2حددت نسبة الربح لجميع الحسابات المطمقة في الميزانية العامة لمبنؾ اإلسبلمي العربي ،صفحة .84
( )3انظر ،المبسكط.)25/22( ،

( )4حدد البنؾ الكطني اإلسبلمي نسبة العائد-الربح -عمى حساب الكدائع االستثمارية  %70لممكدع،
ك %30لممصرؼ ،كلـ يحدد البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني أؼ نسبة ،بل اكتفى بكضع بند ذكر فيو
الحصكؿ عمى نسبة مف أرباح البنؾ استنادا إلى لمبم المكدع كاألرباح المتحققة.
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متعددة ،ككاف مف حق المضارب – المصرؼ -أف يدفع الماؿ إلى مضارب آخر بػإذف رب
بالم ػ ػػاؿ ،كاف ش ػ ػػارؾ البن ػ ػػؾ بج ػ ػػزء م ػ ػػف م ػ ػػاؿ المس ػ ػػاىميف تح ػ ػػكؿ العق ػ ػػد إل ػ ػػى عق ػ ػػد ش ػ ػػركة
كمضاربة)).(1

( الكدائع التي تسمـ لمبنكؾ الممتزمة فعمياً بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية بعقد استثمارؼ

عمى حصة مف الربح :ىي رأس ماؿ مضاربة ،كتطبق عمييا أحكاـ المضاربة في الفقو

اإلسبلمي التي منيا عدـ جكاز ضماف المضارب (البنؾ) لرأس ماؿ المضاربة)).(2
رأي الباحث:

إف العقػػد الػػذؼ يبػػرـ بػػيف البنػػؾ كالمػػكدع حسػػب مػػا ىػػك مبػػيف بالشػػركط التػػي كضػػعيا

المصرؼ ىك عقد مضاربة ،كذلؾ لما يمي:

 -1إف أصل التعامل في المصرؼ اإلسبلمي امبني عمػى حرمػة الربػا ،ككضػع المػكدع
لمالػػو عمػػى أف يكظفيػػا لػػو البنػػؾ كيكػػكف المصػػرؼ ش ػريكاً لػػرب المػػاؿ فػػي ال ػربح كالخسػػارة،
كعدـ ضماف البنؾ لمكديعة بغير تقصير ىك تعريف لعقد المضاربة شرعاً.
 -2لممصرؼ أف يككف مضارباً لعدة أشخاص ،كالربح يقسـ بينيـ بنسػب ُيتفػق عمييػا،
فيي مف شركط المضاربة الصحيحة.
 حكم الجوائز):(3
تق ػدـ الحػػديث عػػف حسػػاب التػػكفير ،كأف البنػػؾ اإلسػػبلمي العربػػي يمػػنح المػػدخريف
جكائز عمى ىذه الحسابات ،فيل ىذه الجكائز مف قبيل القرض الذؼ جر نفعاً؟

لمعمماء المعاصريف في إعطاء المدخريف جكائز عمى مدخراتيـ ثبلثة أقكاؿ:

القول األول:

التحػريـ مطمًقػػا ،سػكاء أكانػػت تمػػؾ الج ػكائز مػػف البنػػكؾ التقميديػػة (الربكيػػة) أـ كانػػت مػػف
المصارؼ اإلسبلمية ،كىذا ما ذىبت إليو لجنة الرقابة الشرعية لمصرؼ قطر اإلسبلمي).(1
( )1المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة.)313/12( ،
()2

الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،)5248/7(،تكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـ ،عبد هللا بف عبد الرحمف البساـ

التميمي(.)474/4
( )3الجائزة :العطية إذا كانت عمى سبيل اإلكراـ (المكسكعة الفقيية الككيتية) )76/15(،
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القول الثاني:
الق ػػكؿ بجػ ػكاز ى ػػذه الجػ ػكائز مطمقػ ػاً ،كى ػػذا م ػػا اخت ػػاره الش ػػيخ ج ػػاد الح ػػق مفت ػػي مص ػػر

األسبق).(2

القول الثالث:
القكؿ بالتفصيل :فيحرـ أخذ الجكائز مف البنكؾ التقميدية ،كيجكز أخذىا مف المصػارؼ

اإلسبلمية بشركط).(3

الشركط الكاجب تكافرىا في الجكائز:

 -1أف تككف تمؾ الجكائز مف أرباح أصحاب األسيـ – المساىميف فقػط ،-كأف يكػكف

مجمس اإلدارة مخكًال بذلؾ – مأذكف بإخراج ىذه الجكائز.-

 -2كال يجكز إخراج الجكائز مف أرباح المكدعيف؛ ألف ذلؾ يؤدؼ إلى إخراج جزء مػف

حصة أصحاب الكدائع عمى سبيل التبرع ،كىك ممنكع شرًعا؛ إذ ال يجكز لممضارب (البنؾ)
التبرع مف ماؿ المضاربة إال بإذف رب الماؿ (أصحاب الحسابات االستثمارية)).(4
كىػػذا مػػا ذىبػػت إليػػو لجنػػة الرقابػػة الشػػرعية لمبنػػؾ اإلسػػبلمي األردنػػي ،كرجحػػو الشػػيخ

محمد عثماف شبير ،كرجحو مجمس اإلفتاء األعمى في فمسطيف).(5
األدلة:

أدلة القول األول:
استدؿ المذىب األكؿ بالمعقكؿ فقالكا:

تقميدا لمغرب ،كحثًا لمناس عمػى
تحريـ الجكائز مف المصارؼ اإلسبلمية؛ ألنيا ىذا يعد ً
االستيبلؾ ،كشراء ما ال يحتاجكف إليو).(6
( )1تتككف لجنة الفتكػ مف د .يكسف القرضاكؼ ،د .عمي الدمحمؼ ،د .عمي السالكس ،كالشيخ عبد القادر
العمارؼ ،كالشيخ كليد بف ىادؼ ( ،المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة.))362/4( ،
( )2انظر ،المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة.)362/4( ،
( )3المصدر السابق.)364/4( ،

( )4دار اإلفتاء الفمسطيني ،فتكػ رقـ ،2/2014/732 :المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة.)365/4( ،
()5

رقـ ،2/2014/732 :قرار ، 114/1 :بتاريخ2014/2/20:ـ.

( )6المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة.)362/4( ،
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أدلة القول الثاني:
إف الجكائز التي تعطى لمفائزيف مف أصحاب دفاتر التكفير كالمدخريف تدخل في نطاؽ

الكعد بجائزة الذؼ أباحو بعض الفقياء).(1
أدلة القول الثالث:

إف حساب التكفير بيف المصػرؼ كالمػكدع ىػك عقػد مضػاربة كلػيس قرضػاً ،فػإف أعطػى

المصػرؼ جػكائز عمػى حسػاب التػػكفير فيػك مػف قبيػل اليبػة ،كلػػيس مػف بػاب الفكائػد الربكيػػة،

كألف المصرؼ مضارب كلػيس مقترضػاً ،كمػا أف الجػكائز مسػبكقة بػإعبلف فيكػكف ذلػؾ كعػداً
باليبة ،كما أف العميل لـ يدفع شيئاً حتى يتردد بيف أف يككف غانماً أك غارماً).(2
مناقشة األدلة:

يناقش القول األول :الذؼ قاؿ بالتحريـ المطمق:

إف تقميد الغرب بما ىك غير محظكر شرعاً كخاصة في المعامبلت ،غير محرـ؛ حيػث

إف المعػػامبلت مبنيػػة عمػػى اإلباحػػة ،كال دليػػل عمػػى تحريمػػو شػػرعاً ،كمػػا أف النبػػي  -ملسو هيلع هللا ىلص -
أجػػاز الجػػائزة كمػػا فػػي الصػػحيح ،مػػف حػػديث أبػػي شػريح الكعبػػي :أاف ارُسػػك اؿ َّللا  -صػػمى هللا
ضػ ْػياف ُو ،اجائ ازتُػ ُػو ايػ ْػكـ اكالْيامػػة،
اليػ ْػكـ اآلخػػر افْمُي ْكػػرْـ ا
ػاؿ (:امػ ْػف اكػ ا
ػاف ُيػ ْػؤم ُف بػػام اك ا
عميػػو كسػػمـ  -اقػ ا
اكالض ايااف ُة ثابلاثا ُة أايا ٍـ)) .(3كيدؿ الحديث عمى أف الجػائزة مػف ديننػا كمنػدكب إلييػا ،فػإذا كانػت
بغير شرط كال تخالف قاعدة شرعية ،كال تضر بمصمحة أحد مف المسمميف ،كتؤدؼ مصمحة

إلى مسمـ فبل مانع منيا شرعاً ،فاألصل في األشياء النافعػة اإلباحػة كلػيس الحػذر ،أمػا أنيػا
تػؤدؼ إلػى االسػػتيبلؾ كشػراء مػا ال يحتػػاجكف إليػو ،فيػػي شػبية مدفكعػة؛ فمػػيس الجػكائز نقػػداً
عادة لتتحقق عمة االستيبلؾ كاإلسراؼ.

ويناقش القول الثاني :الذؼ قاؿ باإلباحة المطمقة:

( )1المصدر السابق.)363/4( ،
( )2المصدر السابق.)365/4( ،

( )3أخرجو البخارؼ في صحيحو ،كتاب األدب ،باب إكراـ الضيف كخدمتو إياه بنفسو ،حديث
رقـ.)32/8(،)6135(،
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ىػػذا القػػكؿ كرد عنػػد الس ػؤاؿ عػػف السػػندات الحككميػػة

)(1

كقػػاؿ :إف الج ػكائز تشػػجيع مػػف

الدكلػػة لممسػػتثمريف ،كىػػذا ال ينطبػػق عمػػى حسػػابات التػػكفير فػػي المصػػارؼ اإلسػػبلمية حيػػث
العبلق ػػة عق ػػد مض ػػاربة كل ػػيس فائ ػػدة ربكي ػػة ،كل ػػـ يس ػػأؿ ع ػػف حس ػػابات الت ػػكفير ف ػػي البن ػػكؾ

اإلسبلمية.
الترجيح:

يرجح الباحث القكؿ الثالث القائل بالجكاز بالشركط الذؼ ذكرناىا كذلؾ:

 -1إف الجػكائز تُعطػػى مػػف أمػكاؿ البنػػؾ  -المسػػاىميف -كلػػيس مػػف أربػػاح المسػػتثمريف،

تعتبر ىبة أك مكافأة ما لـ تكف مشركطة ،فإف أعطيت مف ماؿ المستثمريف فػبل يجػكز؛ كذلػؾ

لتصرؼ المصرؼ بأمكاؿ غيره دكف إذف منيـ.

كىذا ينطبق عمى البنؾ اإلسبلمي العربي حيث بينا في شركطو في البند السادس ذلؾ،

كأف جكائزه مف أمكاؿ البنؾ كليس مف أمكاؿ المستثمريف.

 -2إف المس ػػاىميف بع ػػد أف يتممكػ ػكا أمػ ػكاليـ م ػػف الػ ػربح ،لي ػػـ حري ػػة التص ػػرؼ ف ػػي ى ػػذه

األمكاؿ فيعطكنيا لمف أرادكا ،كىذا تصرؼ في الممؾ ال حرج فيو.

 -3تعد ىذه الجكائز إحدػ الكسائل في إعادة تكزيع الثركة بيف النػاس فػي البمػد الكاحػد،

فمػػيس كػػل مػػف كضػػع أم ػكاالً فػػي المصػػرؼ غني ػاً ،فيػػذا الحسػػاب -التػػكفير -كمػػا بينػػا سػػابقاً

لصغار المدخريف.

 -4كمف الناحية المقاصدية لحفػع المػاؿ ،كعػدـ تكديسػو دكف تحقيػق منفعػة منػو لتنميػة

المجتمػع ،فتشػجيع اسػتثمار ىػذه األمػكاؿ بػالجكائز مػا دامػت ىػذه الجػكائز تحػت مظمػة الشػػرع،
فبل بأس بكجكد ىذه الجكائز كتكثيرىا.
ثالثا -الودائع االستثمارية:

تعريف الكدائع االستثمارية:

( -1ىي المبال التي تتمقاىا المؤسسة مف المستثمريف عمى أساس المضاربة

( )1كىي صككؾ متساكية القيمة ،تمثل دينا مضمكنا في ذمة الحككمة ،كىي ذات فكائد ثابتة غالبا ،كيتـ

طرحيا لبلكتتاب العاـ ،كتتداكؿ بالطرؽ التجارية ،كتككف دائمة ،أك مستيمكة( .المعامبلت المالية أصالة

كمعاصرة.))293/13( ،
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المشتركة كيفكض أصحابيا المؤسسة باستثمارىا عمى أساس المضاربة)).(1
( -2عبارة عف استثمار ماؿ لدػ المصرؼ اإلسبلمي ألجل محدد طبقاً لرغبة العميػل

تب ػػدأ م ػػف ثبلث ػػة أك س ػػتة أك تس ػػعة أش ػػير أك س ػػنة أك أكث ػػر  ،اكُياف ػػكض المص ػػرؼ اإلس ػػبلمي
باستثمارىا في األكجو الشرعية ،كقد تتجدد مدة االستثمار تمقائياً بنفس الشركط ما لـ يخطر
أحد الطرفيف الطرؼ اآلخر كتابة قبل فترة مف تاريخ انتياء أجل الكديعة االستثمارية)).(2

 -3عرؼ البنؾ اإلسبلمي العربي الكدائع االستثمارية تعريفيف حسػب المعمػكؿ بػو فػي

المصرؼ عممياً كىي:

أ -حسػػابات االسػػتثمار المطمػػق :كىػػي حسػػابات تسػػمح لمعمػػبلء باسػػتثمار مبػػال عػػف

طريػػق المشػػاركة فػػي العمميػػات االسػػتثمارية عػػف طريػػق ربػػط األم ػكاؿ لمػػدة معينػػة بالشػػيكر
الكاممة.

ب -حسػػابات االسػػتثمار المخصػػص :كىػػي كسػػيمة مػػف كسػػائل تنميػػة المطمكبػػات لػػدػ

البنؾ بيدؼ تكفير السيكلة ،كيتـ استثمار ىذه السيكلة خبلؿ فترة ربطيا كفقاً لشركط خاصة
بالبنؾ كيتكلى البنؾ دفع قيمة العائد بتاريخ االستحقاؽ ألصحاب ىذه الحسابات كفق أحكاـ

الشريعة اإلسبلمية الغراء(.)3

كيظير مف خبلؿ تعريف حساب االستثمار المطمق كالمخصػص أنيمػا ال يختمفػاف مػف

حيػػث تكظيػػف األم ػكاؿ إال فػػي أف المطمػػق يفػػكض فيػػو المػػكدع المصػػرؼ باسػػتثمار األم ػكاؿ
حيث يشاء المصرؼ ،أما المخصص فيحدد المكدعكف المشاريع التي سيستثمركف بيا.

 -4يسػػمح ألصػػحاب رؤكس األم ػكاؿ اسػػتثمار أم ػكاليـ فػػي أؼ مشػػركع مػػف اختيػػارىـ،

مقابل حصكليـ عمى نسػبة مئكيػة مػف أربػاح ىػذا االسػتثمار كعائداتػو ،كيػتـ االسػتثمار عمػى

أسػػاس عقػػد المضػػاربة أك عقػػد الككالػػة باالسػػتثمار ،مػػع تحديػػد مكػػاف االسػػتثمار ،كيتحمػػل
المتعامل حسب شركط العقد أؼ خسارة قد تنشأ ما عدا التعدؼ أك المخالفة أك التقصير مف

قبل البنؾ). (4

( )1ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية.)548( ،
( )2المصارؼ اإلسبلمية بيف الفكر كالتطبيق .)43( ،

( )3الشركط العامة لفتح الحسابات ،البنؾ اإلسبلمي العربي.)2( ،
()4

www.islamicbank.ps
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اعتبر البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني أف الحساب المخصػص عقػد مضػاربة أك عقػد ككالػة

باالستثمار) ،(1لكف مف خبلؿ الشركط التي كضعيا البنؾ في الربح ىي إلى عقػد المضػاربة

أقرب).(2

خصائص حسابات االستثمار وشروطيا:
مف خبلؿ التعريف يمكف إيجاز خصائص حساب االستثمار كما يمي:
 -1أمػكاؿ تػػكدع لػدػ المصػػرؼ بعقػػد مضػاربة؛ لكػػي يسػػتثمرىا البنػؾ سػكاء بالمضػػاربة

المطمقة أك المضاربة المقيدة.

 -2تككف ىذه الكدائع مربكطة

)(3

كلمدة محددة).(4

 -3في نياية المدة إذا بقي المبم يستحق عميو عائداً عمى المدة التي ربػط المبمػ بيػا،

سنبينو عند الكبلـ عف تكزيع األرباح.

 -4كما يختمف المبم المكدع أيضاً مف مصرؼ إلى آخر).(5

الشروط التي يجب توافرىا لفتح حساب االستثمار:
ىذه شركط كضعيا البنؾ اإلسبلمي العربي لفتح الحساب االستثمارؼ ،كىي ال تختمف

عػػف بػػاقي البنػػكؾ العاممػػة فػػي قطػػاع غػزة إال فػػي المبم ػ المسػػتثمر -كقػػد أكضػػحناه فػػي

اليامش-
( )1ىي إنابة الشخص غيره لتنمية مالو بأجرة أك بغير أجرة (.ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية
اإلسبلمية.))52(،

()2

انظر لبلستزادة ،المعيار رقـ ،)46( ،الصادر عف ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية

اإلسبلمية.

( )3ال يمكف سحبيا خبلؿ ىذه المدة المحددة ،كفي حاؿ سحبيا ال يستحق الساحب عائد عمى المبم
المسحكب.
()4

المدة تختمف مف مصرؼ إلى آخر فالبنؾ اإلسبلمي العربي ،كالبنؾ اإلسبلمي الفمسطيني ،يربط

شير ،أك ثبلثة أشير ،أك ستة أشير ،أك سنة ،أما البنؾ الكطني اإلسبلمي فيبدأ الربط مف ثبلثة
الكديعة
اً

أشير.

( )5البنؾ اإلسبلمي العربي يبدأ المبم مف  $5000أك ما يعادليا مف العمبلت األخرػ ،أما البنؾ الكطني
اإلسبلمي فيحددىا مف $1000أك ما يعادليا ،أما البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني فيحددىا مف .$2000
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كىذه الشركط ىي):(1
 -1يب ػػدأ اقب ػػكؿ الكدائ ػػع االس ػػتثمارية ف ػػي أؼ ي ػػكـ عم ػػل م ػػف أي ػػاـ الس ػػنة ،كتش ػػارؾ ف ػػي

األرباح مف تاريخ إيداعيا.

 -2يجػػدد حسػػاب االسػػتثمار تمقائيػاً بتػػاريخ االسػػتحقاؽ) (2مػػا لػػـ يبمػ صػػاحب الحسػػاب

المصرؼ.

 -3يستطيع صػاحب حسػاب االسػتثمار سػحب كامػل الرصػيد أك جػزء منػو قبػل انتيػاء

األجل بشرط الحصكؿ عمى مكافقة البنؾ ،كيستثنى مف تكزيع األرباح عف الفتػرة السػابقة كال

يحق لو المطالبة بالربح.

 -4ال يسمح بزيادة مبم حساب االستثمار إال عند االستحقاؽ ،كيجػكز إنشػاء حسػاب

استثمار جديد حسب الشركط السابقة.

 -5ال يجكز منح ىذه الحسابات دفاتر شيكات أك بطاقات صراؼ آلي.
التكييف الفقيي لمودائع االستثمارية:
ال تختمػػف الكدائػػع االسػػتثمارية عػػف كدائػػع التػػكفير إال فػػي شػػركط فػػتح الحسػػاب ،فمكػػل

حسػػاب شػػركط كقػػد بينػػا ذلػػؾ فػػي مكضػػعو ،فػػالكدائع االسػػتثمارية ىػػي أم ػكاؿ يفػػكض فييػػا

أصحابيا المصرؼ الستثمارىا في مشػاريع يكػكف فييػا المصػرؼ مضػارباً كأصػحاب الكدائػع

ػتثمر بي ػػا ك ػػاف اسػ ػػتثمار
ى ػػـ أرب ػػاب األمػ ػكاؿ ،ف ػػإف ح ػػدد أص ػػحاب األمػ ػكاؿ المش ػػاريع ال ُمس ػ ا
مخصصاً  -مضاربة مقيدة  ،-كاف لـ يحددكا كاف استثمار مطمقاً – مضاربة مطمقة .-
الفرق بين حساب التوفير وحساب االستثمار:

بعد التعرؼ إلى حساب التكفير كحساب االستثمار سأبيف الفرؽ بيف الحسابيف:

 -1مػػف حيػػث ربػػط األمػكاؿُ ،يػربط جػػزء مػػف مبمػ حسػػاب التػػكفير ،كيػربط كامػػل مبمػ
حساب االستثمار.
 -2مبم حساب التكفير قميل نسبياً مقارن ًة بحساب االستثمار.

( )1الشركط العامة لفتح الحسابات ،البنؾ اإلسبلمي العربي.)6( ،
()2
لممستاثمر مف المصرؼ في حسابو.
ىك تاريخ تسجيل مبم الربح ُ
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 -3يمكػف لممػػكدع فػػي حسػػاب التػػكفير سػػحب جػػزء مػػف أمكالػػو بغيػػر مكافقػػة مسػػبقة مػػف
البنؾ ،لكف حساب االستثمار يجب مكافقة البنؾ.

 -4يككف تفكيض المكدع في حساب التكفير مطمقاً ،لكف في حساب االسػتثمار يكػكف

مطمقاً في الحساب المطمق كمقيداً في الحساب المخصص.

 -5يمنح حساب التكفير جكائز متعددة ،لكف حساب االستثمار ال جكائز لو.

 -6يب ػػدأ احتس ػػاب العائ ػػد لحس ػػاب الت ػػكفير م ػػف بداي ػػة الش ػػير ال ػػذؼ يم ػػي اإلي ػػداع ،أم ػػا
حساب االستثمار فيبدأ مف تاريخ اإليداع.

 -7ال يسمح بزيادة مبم حساب االستثمار إال بعد تاريخ االستحقاؽ
ىذه أىـ الفركؽ بيف حساب التكفير كحساب االستثمار بنكعيو.
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المبحث الثاني

الحصول عمى عائد االستثمار في المصارف اإلسالمية
وفيو خمسة مطالب-:

المطمب األول :استثمار األموال بطريق المضاربة.
المطمب الثاني :استثمار األموال بطريق المرابحة لآلمر بالشراء.
المطمب الثالث :استثمار األموال بطريق المشاركة.
المطمب الرابع :استثمار األموال بطريق االستصناع.
المطمب الخامس :استثمار األموال بطريق اإلجارة المنتيية بالتمميك.
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المطمب األول

استثمار األموال بطريق المضاربة
تعد المضاربة إحدػ أىـ طرؽ الحصكؿ عمى عائػد االسػتثمار فػي البنػكؾ اإلسػبلمية،

كقػػد عرفنػػا أف العقػػد الػػذؼ يعقػػد بػػيف المسػػتثمر كالمصػػرؼ عقػػد مضػػاربة ،كػػذلؾ يقػػكـ البنػػؾ

باسػػتثمار األم ػكاؿ عػػف طريػػق المضػػاربة أيض ػاً ،كذلػػؾ بػػأف يك ػكف المصػػرؼ ىػػك رب المػػاؿ
كالعميل ىك المضارب ،كسنتعرؼ ىذه الطريقة ،كالكيفية التي تتـ بيا ىذه الطريقة عممياً.
أوالا -تعريف المضاربة لغة:
يقاؿ :ضرب في األرض إذا سار فييا مساف اًر فيك ضارب).(1

المض ػ ػػاربة :كى ػ ػػي القػ ػ ػراض ،كالقػ ػ ػراض كالمقارض ػ ػػة ،عن ػ ػػد أى ػ ػػل الحج ػ ػػاز :المض ػ ػػاربة،

كالمضاربة :أف تعطي إنساناً مف مالػؾ مػا يتجػر فيػو عمػى أف يكػكف الػربح بينكمػا ،أك يكػكف

لو سيـ معمكـ مف الربح). (2

ثانيا -تعريف المضاربة اصطالحا:

اختمفت المذاىب األربعة الفقيية في تعريف المضاربة عمى أقكاؿ ،اإال أف اختبلفيـ فػي

صيغة التعريف فقط ،كليس في جكىره مف ذلؾ:
 -1تعريف الحنفية:

(ىي شركة في الربح بماؿ مف جانب كعمل مف جانب)).(3

 -2تعريف المالكية:

أف يتجر بو عمػى جػزء معمػكـ ،يأخػذه العامػل مػف
الرجل
(أف ُيعطي
الرجل الماؿ ،عمى ْ
ا
ُ
الربح)).(4

( )1لساف العرب ،جماؿ الديف ابف منظكر.)544/1( ،
()2

المصدر السابق ،)544/1( ،تاج العركس.)19/19( ،

( )3البحر الرائق شرح كنز الدقائق– زيف الديف ابف نجيـ.)263/7( ،
()4

بداية المجتيد كنياية المقتصد.)21/4(،
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 -3تعريف الشافعية:

(عقػػد عمػػى نقػػد ليتصػػرؼ فيػػو العامػػل بالتجػػارة فيكػػكف الػربح بينيمػػا عمػػى حسػػب الشػػرط

مف مساكاة أك مفاضمة )).(1
 -4تعريف الحنابمة:

(ىي أف يدافع ماالو إلى آخر يتجر فيو ،كالربح بينيما)).(2
كاضح مف التعاريف ،أنيا بمعنى كاحد ،فالجميع متفق عمى أف ُيعطي رجل آلخر ماالً
يتجر بو ،كيككف الربح عمى ما اتُّػفق بينيما ،أؼ أف العقد عمى الربح.
قاؿ ابف رشد( :كال خبلؼ بيف المسمميف في جكاز القراض ،كأنو مما كاف فػي الجاىميػة

فأقره اإلسبلـ ،كأجمعػكا عمػى أف صػفتو -القػراض -أف يعطػي الرج ُػل الرج اػل المػاؿ عمػى أنػو
يتجر بو عمى جزء معمكـ يأخذه العامل مف ربح الماؿ)).(3
أىمية المضاربة في التمويل في المصارف اإلسالمية:
(كلممض ػػاربة من ػػافع جم ػػة ع ػػبلكة عم ػػى م ػػا تحقق ػػو م ػػف فائ ػػدة لممض ػػاربيف ،مث ػػل إنش ػػاء
مش ػػركعات جدي ػػدة تن ػػتج فرصػ ػاً جدي ػػدة لمعم ػػل مم ػػا ي ػػؤدؼ إل ػػى المس ػػاعدة ف ػػي التغم ػػب عم ػػى

البطال ػػة ،كك ػػذلؾ ف ػػي من ػػع اكتن ػػاز األمػ ػكاؿ؛ حي ػػث إف ىن ػػاؾ كثيػ ػ اًر م ػػف الن ػػاس خاص ػػة ف ػػي
مجتمعنػػا اإلسػػبلمي يكنػػزكف أم ػكاليـ كال يكدعكنيػػا فػػي البنػػكؾ خكف ػاً مػػف الشػػبية ،كبإتاحػػة
الفرص ػػة أم ػػاميـ ف ػػي االس ػػتثمار ع ػػف طري ػػق المض ػػاربة تمن ػػع االكتن ػػاز كتس ػػاىـ ف ػػي تط ػػكير

اقتصاديات الكطف)).(4

()1

()2
()3

()4

كفاية األخيار في حل غاية االختصار ،تقي الديف الشافعي.) 287( ،
المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل ،ابف قدامة المقدسي.) 197( ،

بداية المجتيد كنياية المقتصد.)21/4( ،

دكر البنكؾ اإلسبلمية في تمكيل التنمية االقتصادية في فمسطيف ،دمحم إبراىيـ مقداد ،سالـ عبد هللا حمس،

مجمة الجامعة اإلسبلمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية) المجمد الثالث عشر -العدد األكؿ ،ص،261-239 :
يناير2005ـ.)244( ،
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تعريف المضاربة لدى المصارف اإلسالمية:
 -عرفتيػػا ىيئػػة المحاسػػبة كالمراجعػػة لممؤسسػػات الماليػػة اإلسػػبلمية ( :أنيػػا شػػركة فػػي

الربح بماؿ مف جانب (رب الماؿ) ،كعمل مف جانب آخر (المضارب))).(1

 -البنػؾ اإلسػبلمي العربػي عرفيػا( :بأنيػا شػراكة فػي الػربح بػيف البنػؾ كعميػل أك أكثػػر

م ػػف األفػ ػراد كالشخص ػػيات االعتباري ػػة ،يك ػػكف فيي ػػا البن ػػؾ رب م ػػاؿ كفقػ ػاً لقكاع ػػد المض ػػاربة

المعركفة في الفقو اإلسبلمي)).(2

تعقيب الباحث عمى التعاريف:

ىيئػػة المحاسػػبة اعتمػػدت تعريػػف الحنفيػػة فقػػد عرفيػػا ابػػف نجػػيـ) ،(3الحصػػكفي

)(4

ب ػنفس

التعريف ،كالتعريف يظير أف العقد في المضاربة عمػى الػربح فقػط كلػيس عمػى العمػل ،فػرب
الماؿ كالمضارب شركاء فيما ينتج مف ربح.

كتعريػػف البنػػؾ اإلسػػبلمي ال يختم ػف عػػف سػػابقو ،حيػػث عرفيػػا أنيػػا ش ػراكة فػػي ال ػربح،

كىن ػػا يع ػػد المص ػػرؼ نفس ػػو كك ػػيبلً ع ػػف المس ػػتثمريف لدي ػػو بتكظي ػػف أمػ ػكاليـ ،إال أن ػػو اعتب ػػر

المضػػارب ،فػػرداً ،أك جماعػػة أفػراد ،أك شخصػػية اعتباريػػة ،كىػػذا ال يتنػػافى مػػع أقػكاؿ فقيػػاء
المذاىب السابقة؛ بل إف التطكر الحادث ىك الذؼ جعل المضارب يختمف.

بعد تعريف المضاربة مف قبل الفقياء كمف قبل الجيات المختصة بالمالية اإلسبلمية ،

يرػ الباحث أف الجميع متفق عمى أف المضاربة عقػد عمػى الػربح بػيف رب المػاؿ مػف جيػة،
كالمضػ ػػارب مػ ػػف جيػ ػػة ثانيػ ػػة ،كال فػ ػػرؽ بػ ػػيف األصػ ػػالة كالمعاص ػ ػرة فػ ػػي تعريػ ػػف المضػ ػػاربة

اصػػطبلحاً ،فالمضػػاربة كمػػا كػػاف يتعامػػل بيػػا المسػػممكف فػػي القػػديـ يتعامػػل بيػػا المسػػممكف

اليكـ.

( )1المعايير الشرعية.)184( ،
( )2مصطمحات_الصيرفة_اإلسبلميةhttp://www.aibnk.com/accordion/ar/117/54/
()3

انظر ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق.)263/7( ،

()4

انظر ،الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار ،عبلء الديف الحصكفي.)545/1( ،
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أركان المضاربة:

ركػػف عق ػػد المضػػاربة عن ػػد الحنفي ػػة :اإليجػػاب كالقب ػػكؿ) ، (1أم ػػا الجميػػكر م ػػف الم ػػذاىب

الثبلثة األخرػ ،فأركاف المضاربة خمسة :عاقداف ،كرأس ماؿ ،كعمل ،كربح ،كصيغة).(2
أقسام المضاربة:

تنقسـ المضاربة إلى قسميف:
 -1مضػػاربة مطمقػػة( :كىػػي أف ُي ػدفع المػػاؿ مضػػاربة مػػف غيػػر تعيػػيف العمػػل كالمكػػاف
كالزماف كصفة العمل كمف يعاممو)).(3

 -2مضاربة مقيدة كىػي( :أف يػدفع المػاؿ مضػاربة ُيعيػيف العمػل أك المكػاف أك الزمػاف
أك صفة العمل كمف يعاممو)).(4
مف خبلؿ ما كرد مف تعريفات الفقياء لممضاربة في االصطبلح تبيف لي أنيا تعريفػات

لممضػػاربة المطمقػػة ككميػػا متشػػابية فػػي المعنػػى ،فكػػل يطمػػق يػػد المضػػارب لمعمػػل بػػدكف قيػػد،
حيػػث يعمػػل المضػػارب ب ػاألمكاؿ كيفمػػا يشػػاء؛ كلػػيس ىػػذا يعنػػي أنيػػا مطمقػػة ،بػػل المضػػارب
مقيػػد بالعمػػل لمصػػمحة طرفػػي عقػػد المضػػاربة ،كبمػػا تعػػارؼ عميػػو النػػاس فػػي عقػػد المضػػاربة

في البمد.

أمػ ػػا تعريػ ػػف المضػ ػػاربة المقيػ ػػدة فيػ ػػك عنػ ػػد الحنفيػ ػػة ،كالحنابمػ ػػة ،كسػ ػػماىا ابػ ػػف قدام ػ ػػة

بالمضػػاربة الخاصػػة) ،(5كىػػي تقييػػد المضػػارب بشػػركط صػػحيحة ال يحػػق لػػو مخالفتيػػا .أمػػا
المالكي ػػة ،كالش ػػافعية فق ػػد أج ػػازكا المض ػػاربة المقي ػػدة بش ػػرط كض ػػحو الخطي ػػب الشػ ػربيني ف ػػي

اإلقنػ ػػاع ،فقػ ػػاؿ( :أف ال يضػ ػػيق العمػ ػػل عمػ ػػى العامػ ػػل فػ ػػبل يصػ ػػح عمػ ػػى ش ػ ػراء بػ ػػر يطحنػ ػػو
كيخبزه)).(6
()1

بدائع الصنائع.)79/6( ،

( )2انظر ،أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ،زكريا األنصارؼ ،)380 -2( ،التاج كاإلكميل
لمختصر خميل.)438/7( ،
()3

بدائع الصنائع.)87/6( ،

()4

بدائع الصنائع.)87/6( ،

( )5انظر ،المغني.)50/5( ،
()6

اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.)342/2( ،
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كقاؿ ابف رشد ( :كمالؾ ،كالشافعي في اشػتراط جػنس مػف السػمع :ال يجػكز ذلػؾ إال أف

يككف ذلؾ الجنس مف السمع ال يختمف كقتاً ما مف أكقات السنة)).(1

كم ػػا أف اإلمػػػاميف مالك ػ ػاً كالش ػػافعي  -رحميمػػػا هللا – كض ػػعا س ػػبباً بعػ ػػدـ ج ػ ػكاز تقييػ ػػد

المضػػاربة ،فػػإذا انتف ػى السػػبب المػػانع لممضػػاربة المقيػػدة ،صػػحت المضػػاربة المقيػػدة كالسػػبب
عنػػد اإلمػػاـ الشػػافعي ىػػك عػػدـ التضػػييق عمػػى العامػػل ،كفػػي كػػبلـ اإلمػػاـ مالػػؾ فػػي تحديػػد

السػمعة أكقػػات السػػنة فػػإف انتفػى السػػبب جػػازت المضػػاربة المقيػػدة ،فكػبلً مػػف اإلمػػاميف كضػػع
ىذه الشركط لعدـ كجكد جيالة تكصل إلى النزاع.
التعريفات المعاصرة ألنواع المضاربة :
تعريف المضاربة المطمقة:

 عرفتيػػا ىيئػػة المحاسػػبة كالمراجعػػة لممؤسسػػات الماليػػة( :ىػػي التػػي يفػػكض فييػػا رب

الماؿ المضارب في أف يدير عمميات المضاربة دكف أف يقيده بقيكد)).(2

 البن ػػؾ اإلس ػػبلمي العرب ػػي عرفي ػػا( :ى ػػي الت ػػي ُيطم ػػق فيي ػػا المص ػػرؼ ي ػػد المض ػػارب
ليعمل في رأس الماؿ بما ي اره)).(3
تعريف المضاربة المقيدة:
 عرفتيا ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية:

(ىي التي يقيد فييا رب الماؿ المضارب بالمكاف أك المجاؿ الذؼ يعمػل فيػو ،كبكػل مػا

يراه مناسباً بما ال يمنع المضارب عف العمل)).(4

كال يختمف تعريف البنؾ اإلسبلمي العربي عػف تعريػف الييئػة فعػرؼ المضػاربة المقيػدة

أنيا( :ما قيدىا المصرؼ بزماف أك مكاف أك نشاط محدد)).(5
نخمص مما تقدـ مف أنكاع المضاربة إلى ما يمي:
( )1بداية المجتيد كنياية المقتصد.)23/4( ،

( )2المعايير الشرعية.)185( ،

( )3مصطمحات_الصيرفة_اإلسبلميةhttp://www.aibnk.com/accordion/ar/117/54/
( )4المعايير الشرعية.)185( ،
( )5مصطمحات_الصيرفة_اإلسبلميةhttp://www.aibnk.com/accordion/ar/117/54/
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المض ػػاربة إم ػػا أف تك ػػكف بغي ػػر ش ػػرط يش ػػترطو رب الم ػػاؿ عم ػػى المض ػػارب (المطمق ػػة)،
فالمضارب لو الحرية في المجاؿ الذؼ يختاره كليس لرب الماؿ االعتراض عمػى المضػارب،

كاما أف تككف المضاربة مقيدة بشرط ،فبل يحق لممضارب أف يخػل بػو ،فػإذا أخػل المضػارب
ضمف ماؿ المضاربة.
تنقسم من حيث عدد أصحاب األموال والمضارب إلى نوعين:
 .1مض ػػاربة ثنائي ػػة (فردي ػػة) ( :كى ػػي المعركف ػػة ف ػػي الفق ػػو اإلس ػػبلمي -لتميزى ػػا ع ػػف

غيرىا ،-أف يككف رب الماؿ شخصاً كاحداً كالمضارب شخصاً كاحداً)).(1

 .2مضػػاربة مشػػتركة (متعػػددة) :ىػػي التػػي يتعػػدد بيػػا األطػراؼ فيكػػكف أربػػاب األم ػكاؿ

متعدديف كالمضارب كاحداً أك العكس ،كىذا ما تتعامل بو المصػارؼ اإلسػبلمية حيػث يكػكف
أربػػاب األم ػكاؿ متعػػدديف كالمضػػارب كاحػػداً (المصػػرؼ) ،كيكػػكف المصػػرؼ فػػي ىػػذه الحالػػة
ككيبلً عف أرباب األمكاؿ في اسػتثمار أمػكاليـ لػدػ أصػحاب المشػاريع االسػتثمارية ،كسػأقكـ

في الشرح بالتركيز عمى المضاربة المشتركة؛ لتعامل المصارؼ اإلسبلمية بيا.

 المضػػاربة المشػػتركة( :ىػػي المضػػاربة التػػي يعيػػد فييػػا مسػػتثمركف عديػػدكف مع ػاً أك

بالتعاقػػب إلػػى شػػخص طبيعػػي أك معنػػكؼ ،باسػػتثمار أمػكاليـ .كيطمػػق عميػػو غالبػاً االسػػتثمار
بمػػا ي ػراه محقق ػاً لممصػػمحة ،كقػػد يقيػػد بنػػكع خػػاص مػػف االسػػتثمار ،مػػع اإلذف لػػو ص ػراحة أك

ضمناً بخمط أمكاليـ بعضيا بػبعض ،أك بمالػو ،كمكافقتػو أحيانػاً عمػى سػحب أمػكاليـ كميػاً أك
جزئياً عند الحاجة بشركط معينة)).(2

 عرفيا شبير( :المضاربة المشتركة ىي الصيغة التعاقدية المطكرة لشػركة المضػاربة

الفردي ػػة أك الثنائي ػػة ،كى ػػي تق ػػكـ عم ػػى أس ػػاس أف يع ػػرض المص ػػرؼ اإلس ػػبلمي – باعتب ػػاره

مضارباً – عمى أصحاب األمكاؿ استثمار مدخراتيـ ليػـ ،كمػا يعػرض المصػرؼ – باعتبػاره
ص ػػاحب م ػػاؿ أك ككي ػػل ع ػػف أص ػػحاب األمػ ػكاؿ – عم ػػى أص ػػحاب المش ػػركعات االس ػػتثمارية

()1

انظر ،بداية المجتيد كنياية المقتصد.)21/4( ،

()2

مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثق عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي المنعقد في دكرتو الثالثة

عشرة بدكلة الككيت مف  7إلى  12شكاؿ 1422ىػ ،المكافق  27 – 22كانكف األكؿ (ديسمبر) 2001ـ،
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اسػػتثمار تمػػؾ األم ػكاؿ ،عمػػى أف تػػكزع األربػػاح حسػػب االتفػػاؽ بػػيف األط ػراؼ الثبلثػػة ،كتقػػع
الخسارة عمى صاحب الماؿ)).(1

فالمضاربة المشتركة ىي أف يككف المصرؼ اإلسبلمي مضارباً مػف جيػة المسػتثمريف،
كيكػػكف رب مػ ٍ
ػاؿ مػػف جيػػة أصػػحاب المشػػاريع االسػػتثمارية ،كمػػا أف لممصػػرؼ اإلسػػبلمي

اس ػػتثمار أمكال ػػو – أمػ ػكاؿ المس ػػاىميف  ،-فالمض ػػاربة المش ػػتركة ف ػػي المص ػػارؼ اإلس ػػبلمية

تتكػػكف مػػف ثبلثػ ػة أط ػراؼ :المسػػتثمركف م ػػف جيػػة ،كالمصػػرؼ م ػػف جيػػة ثانيػػة ،كأص ػػحاب

المشاريع االستثمارية مف جية ثالثة ،يككف المصػرؼ اإلسػبلمي حمقػة الكصػل بػيف الجيتػيف
األخرييف ،كيكزع الربح بينيـ عمى ما يتفق عميو ،كاف كانت خسارة فيتحمميا أرباب األمكاؿ.
حكم المضاربة عند العمماء المتقدمين:
بعد تعريف المضاربة كتقسيماتيا مػف حيػث إنيػا مطمقػة كمقيػدة كمػف حيػث عػدد أربػاب
األمكاؿ كالمضاربيف ،تبػيف أنػو ال خػبلؼ عمػى جػكاز المضػاربة الثنائيػة المطمقػة – كمػا بينػا

س ػػابقاً -؛ كاختم ػػف الحنفي ػػة كالحنابم ػػة م ػػف جي ػػة كالمالكي ػػة كالش ػػافعية م ػػف جي ػػة أخ ػػرػ ،ف ػػي
المضػاربة المقيػػدة ،فأجازىػا الحنفيػػة كالحنابمػػة كلػـ يجزىػػا المالكيػة كالشػافعية بتعريػػف الحنفيػػة

إال أنيـ أجازكىا بشركط بيناىا عند الكبلـ عف تعريف المضاربة المقيدة.
العائد عمى االستثمار من عقد المضاربة عند الفقياء المتقدمين:
عممنػػا سػػابقاً أف المضػػاربة ىػػي بػػيف ط ػرفيف ،رب المػػاؿ كالمضػػارب ،كعممنػػا أف العقػػد

بينيما عمى الربح ،فكيف يتـ الربح؟

يكجد شركط يجب تكافرىا قبل تكزيع العائد مف عقد المضاربة كىي:

 -1يجب أف تنتيي المضاربة .
 -2يجب أف ينض

)(2

الماؿ إف كاف عركضاً.

 -3يرد رأس الماؿ إلى رب الماؿ.

( )1المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي.)342( ،
()2

إذا تحكؿ نقداً بعد أف كاف متاعاً (.النياية في غريب الحديث كاألثر.))72/5( ،
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بعد تحقق ىذه الشركط إذا بقي ماؿ يقسـ البػاقي  -العائػد عمػى عقػد المضػاربة -بػيف
رب المػػاؿ كالمضػػارب عمػػى مػػا اتفػػق عميػػو بينيمػػا مػػف ال ػربح ،كاف كانػػت خسػػارة فعمػػى رب

الماؿ كحده ،كالمضارب خسر جيده فقط ما لـ يتعد ،فإذا تعدػ ضمف.

كىػػذا مػػا جػػاء فػػي كتػػب األئمػػة مػػف ذلػػؾ مػػا جػػاء فػػي المبسػػكط( :كلػػك أف رج ػبلً أعطػػى

رج ػبلً دنػػانير مضػػاربة فعمػػل بيػػا ،ثػػـ أرادا القسػػمة كػػاف لػػرب المػػاؿ أف يسػػتكفي دنػػانير ،أك
يأخذ مف الماؿ بقيمتيا يػكـ يقتسػمكف؛ ألف المضػارب شػريؾ فػي الػربح ،كال يظيػر الػربح إال
بعد كصكؿ كماؿ رأس الماؿ إلى رب الماؿ إما باعتبار العيف أك باعتبار القيمة)).(1

كيقػػكؿ ابػػف جػػزؼ الكمبػػي( :كيكػػكف الفضػػل بينيمػػا حسػػبما يتفقػػاف عميػػو مػف النصػػف أك

الثمث أك الربع أك غير ذلؾ بعد إخراج رأس الماؿ)).(2

كيقػػػكؿ ابػ ػػف المنػػػذر( :كأجمع ػ ػكا عمػ ػػى أف قسػ ػػـ ال ػ ػربح جػ ػػائز ،إذا أخ ػػذ رب المػ ػػاؿ رأس

مالو)).(3

كقػػاؿ ابػػف قدامػػة( :ال يسػػتحق أخػػذ شػػيء مػػف ال ػربح حتػػى يسػػمـ رأس المػػاؿ إلػػى ربػػو،

كمتى كاف في الماؿ خسراف ،كربح ،جبرت الكضيعة مف الربح)).(4
كيف تتعامل المصارف اإلسالمية بعقد المضاربة:

ال تتعامل المصارؼ اإلسػبلمية بالمضػاربة الثنائيػة؛ ألف عػدد المػكدعيف فػي المصػرؼ
ُكث ػػر ،كل ػػذلؾ تتعام ػػل بالمض ػػاربة المش ػػتركة كى ػػي م ػػف الش ػػركات الت ػػي كان ػػت زم ػػف الفقي ػػاء
المتقدميف) ،(5جاء في مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي في دكرتو الثالثة عشػرة مػا نصػو:

(إف ىػػذه المضػػاربة المشػػتركة مبنيػػة عمػػى مػػا قػػرره الفقيػػاء مػػف ج ػكاز تعػػدد أربػػاب األم ػكاؿ،
كج ػ ػكاز اشػ ػػتراؾ المضػ ػػارب معيػػػـ فػ ػػي رأس المػ ػػاؿ ،كأنيػ ػػا ال تخػ ػػرج عػ ػػف صػػػكر المضػ ػػاربة
( )1المبسكط.)166/11( ،
( )2القكانيف الفقيية.)186( ،
( )3اإلجماع ،ابف المنذر(.)140
( )4المغني.)41/5( ،

( )5يقكؿ ابف قدامة في المغني ( :كيجكز أف يدفع ماالً إلى اثنيف مضاربة في عقد كاحد ،فإف شرط ليما
جزءا مف الربح بينيما نصفيف ،جاز ،...كاف قارض اثناف كاحداً بألف ليما ،جاز .)26/5(.فيجكز أف
يككف رب الماؿ متعدداً كالمضارب متعدداً).
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المشركعة في حاؿ االلتزاـ فييا بالضكابط الشرعية المقررة لممضاربة ،مػع م ارعػاة مػا تتطمبػو

طبيعة االشتراؾ فييا بما ال يخرجيا عف المقتضى الشرعي)).(1
المضاربة كما ىي في البنوك اإلسالمية:

الطريقة العممية التي تنتيجيا البنكؾ اإلسبلمية في المضاربة:
 -1يتقدـ أصحاب رؤكس األمػكاؿ بمػدخراتيـ بصػكرة فرديػة إلػى المصػرؼ اإلسػبلمي؛

كذلؾ الستثمارىا في المجاالت المناسبة.

 -2يقكـ المصرؼ بدراسة فرص االستثمار المتاحة كالمرشحة لمتمكيل.
 -3يخمػػط المصػػرؼ أم ػكاؿ أصػػحاب رؤكس األم ػكاؿ كيػػدفع بيػػا إلػػى المسػػتثمريف كػػل

عمى حده ،كبالتالي تنعقد مجمكعة مف شركات المضاربة الثنائية بيف المصرؼ كالمستثمر.
 -4تحتسب األرباح في كل سنة بنا ًء عمى ما يسمى التنضيض
لمكجكدات الشركة بعد حسـ النفقات.

)(2

التقديرؼ أك التقكيـ

 -5تػ ػ ػ ػػكزع األربػ ػ ػ ػػاح بػ ػ ػ ػػيف األط ػ ػ ػ ػراؼ الثبلثػ ػ ػ ػػة ،صػ ػ ػ ػػاحب رأس المػ ػ ػ ػػاؿ ،كالمصػ ػ ػ ػػرؼ،

كالمضارب).(3

ىػػذا الجانػػب العممػػي لمكيفيػػة التػػي يقػػكـ بيػػا المصػػرؼ اإلسػػبلمي بتكظيػػف األمػكاؿ لػػدػ

أصػػحاب المشػػاريع االسػػتثمارية حيػث المصػػرؼ رب المػػاؿ ،كىػػي كمػػا يتضػػح مػػف الخطػكات
العمميػػة ،ىػػي كمػػا كصػػفيا ابػػف رشػػد ،إال أف رب المػػاؿ ىنػػا يكػػكف المصػػرؼ اإلسػػبلمي أؼ
شخصية اعتبارية.

المضاربة كما ىي في البنك اإلسالمي العربي:
يقكـ البنؾ اإلسبلمي العربي بتكظيف األمكاؿ بصيغة المضاربة بتمكيػل األنشػطة التػي
يمكف أف تكلد الربح سكاء كانت تجارية أك صناعية أك عقارية أك زراعية أك غيرىا مف

( )1مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي.)1611/13( ،
( )2التنضيض :تحكيل أصكؿ المضاربة إلى نقكد ،فعمياً أك محاسبياً عف طريق تقكيـ األصكؿ في تاريخ

محدد.

( )3المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي(.)342( ،عف أميرة مشيكر ())309
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األعماؿ اإلنتاجية أك الخدمية المباحة شرعاً).(1

فيقػكـ البنػػؾ اإلسػبلمي بتكظيػػف األمػكاؿ بطريػػق المضػاربة لػػدػ المضػاربيف المعػػركفيف

بالصدؽ كاألمانة في التجارة ،بعد عمل البلزـ مف دراسة جدكػ المشركع كعمل ما يمزـ ممػا
يؤكػػد لممصػػرؼ أف ىػػذه األم ػكاؿ ستسػػتثمر فػػي المشػػاريع المكافقػػة لمشػػرع كالتػػي عػػادة تػػدر

الػربح ،كالمخػاطر قميمػة ،لػػذلؾ تكضػع شػركط فػػي عقػد المضػاربة بػػيف البنػؾ كبػيف أصػػحاب
المشاريع االستثمارية؛ لتحقق أكبر عائد بأقل المخاطر.

الشروط الواجب توافرىا عند إبرام العقد بين البنك اإلسالمي العربي والمضارب:

 -1يجػػب أف يكػػكف رأس مػػاؿ المضػػاربة الػػذؼ يقدمػػو المصػػرؼ مبمغ ػاً معمكم ػاً كبعممػػة

محددة.

 -2عمى المصرؼ أف يمكػف المضػارب مػف رأس المػاؿ بػالطرؽ المتعػارؼ عمييػا ،بمػا

في ذلؾ منحو سقفاً مصرفياً يككف رأس الماؿ فيو تحت تصرفو عند الطمب.

 -3ينبغي عند التعاقد تحديد نسبة اقتساـ الربح بيف المصرؼ ،كالمضارب.
 -4الخس ػ ػػارة ف ػ ػػي المض ػ ػػاربة التمكيمي ػ ػػة يتحممي ػ ػػا المص ػ ػػرؼ إال ف ػ ػػي ح ػ ػػاالت التع ػ ػػدؼ

كالتقصير كمخالفة نصكص العقد.

 -5يد العميل عمى رأس ماؿ المضاربة التمكيمية يد أمانة ،فبل يضػمف إال بالتعػدؼ أك

التقصير.

 -6يجكز لمبنؾ أخذ ضمانات مالية أك شخصية مف المضارب؛ لمتأكد مػف رده لسػائر

حقكؽ البنؾ دكف تأخير.

 -7يجب عمى المضارب رد رأس الماؿ زائداً الػربح (إف كجػد) أك ناقصػاً الخسػارة (إف
حػ ػػدثت) بمجػ ػػرد التنضػ ػػيض ،كاذا تػ ػػأخر عػ ػػف ذلػ ػػؾ دكف مكافقػ ػػة رب المػ ػػاؿ يعػ ػػد المضػ ػػارب

غاصباً).(2

( )1مصطمحات_الصيرفة_اإلسبلميةhttp://www.aibnk.com/accordion/ar/117/54/
()2

المصدر السابق.
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حكم المضاربة في البنك اإلسالمي العربي:
مف خبلؿ الشركط التي كضعيا البنؾ اإلسػبلمي العربػي ،يمكػف بيػاف صػحة المضػاربة
أك عدـ صحتيا ،كذلؾ بعد التأكد مف صحة ىذه الشركط شرعاً:
 -1الشرط األكؿ :كىك أف يككف مبم الماؿ معمكماً كبعممة محددة.
كىذا شرط جائز كمتفق عميو بيف المذاىب الفقيية األربعة.

يقكؿ ابف المنذر ( :كأجمعكا أف القراض بالػدنانير ،كالػدراىـ جػائز))،(1كيقػكؿ الكاسػاني:

( أف يك ػػكف رأس الم ػػاؿ م ػػف ال ػػدراىـ أك ال ػػدنانير عن ػػد عام ػػة العمم ػػاء ف ػػبل تج ػػكز المض ػػاربة
بالعركض)) ،(2كىذا يدؿ عمى أف المضاربة جائزة بعػد أف ُيعمػـ قيمػة المبمػ الػذؼ سيضػارب
بو.
 -2تمك ػػيف المض ػػارب بالعم ػػل كتكظي ػػف األمػ ػكاؿ كي ػػف يش ػػاء ،كى ػػذا مم ػػا يج ػػب ف ػػي

المضاربة ،يقكؿ الكاساني في معرض حديثو عف شركط المضاربة( :تسػميـ رأس المػاؿ إلػى

المضارب؛ ألنو أمانة فبل يصح إال بالتسميـ)) ،(3فإذا تسػمـ المضػارب المػاؿ يكػكف قػد تمكػف
منو.

 -3أما تحديد نسػبة الػربح فيػذا أحػد أركػاف العقػد قػاؿ الكاسػاني( :إعػبلـ مقػدار الػربح؛

ألف المعقكد عميو ىك الربح ،كجيالة المعقكد عميو تكجب فساد العقد)) ،(4كقاؿ الخطيب فػي

اإلقناع( :القراض كأركانو ستة مالؾ كعامل كعمل كربح كصػيغة كمػاؿ)) ،(5فػبل يصػح العقػد

دكف تحديد نسبة الربح  ،كىذا الشرط متحقق في عقد المضاربة في البنؾ اإلسبلمي)،(6

( )1اإلجماع.)140( ،

( )2بدائع الصنائع.)82/6( ،
( )3المصدر السابق.)84/6( ،
()4

المصدر السابق.)85/6( ،

( )5اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع.)341/2( ،
()6

فيما يخص البنؾ اإلسبلمي العربي ،ال يكضح نسبة الربح لممستثمر في عقد اإليداع ،كلكف ىذه النسب

مكضحة في الحسابات الختامية لمبنؾ -الميزانية  ،-كاألفضل كضعو في نفس عقد فتح الحساب؛ لكي ال
يككف جيل في أحد أركاف العقد(.انظر ميزانية البنؾ اإلسبلمي العربي  ،ص)84
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 -4أمػػا الشػػرط ال اربػػع بتحمػػل المصػػرؼ الخسػػارة مػػا لػػـ يتعػػد المضػػارب فيػػذا صػػحيح
كمتفػػق عميػػو بػػيف المػػذاىب األربعػػة ،مػػف ذلػػؾ ،قػػكؿ ابػػف رشػػد فػػي أكؿ كتػػاب الق ػراض ( :ال

خبلؼ،...ال ضماف عمى العامل فيما تمف مف رأس الماؿ إذا لـ يتعد)) ،(1كىك المطبق فػي
البنؾ اإلسبلمي العربي.

 -5الشػػرط الخػػامس يػػد المضػػارب يػػد أمانػػة ،كىػػذا متحقػػق فػػي العقػػد – كمػػا فػػي البنػػد

السابق.-

 -6الشرط السادس ىل لممصرؼ أخذ ضػمانات مػف المضػارب ،إف يػد المضػارب فػي

عقد المضاربة يػد أمانػة ،لكػف أجػاز العممػاء أخػذ الضػمانات مػف المضػارب ،ىػذا مػا ذكرتػو

ىيئػ ػػة المحاسػ ػػبة كالمراجعػ ػػة لممؤسسػ ػػات الماليػ ػػة اإلسػ ػػبلمية) ،(2كجػ ػػاء تعميػ ػػل الييئػ ػػة؛ (ألف

المضػػارب يكػػكف ضػػامناً كيجػػب عميػػو تحمػػل الضػػرر)) ،(3كيػػرػ الباحػػث أف ىػػذه الضػػمانات
تعد بمثابة رىف في يد رب الماؿ – كالرىف جائز -فإف قصػر أك تعػدػ فػبل مػانع مػف كجػكد

الرىف الستيفاء الحق.

كىذا ما أخذ بو البنؾ اإلسبلمي العربي ،كىك جائز.

 -7كالش ػػرط الس ػػابع في ػػك ش ػػرط يتحق ػػق عن ػػد نياي ػػة المض ػػاربة ب ػػأف ي ػػنض رأس م ػػاؿ

المضػػاربة ثػػـ يػػتـ احتسػػاب ال ػربح كالخسػػارة ،بعػػد رد رأس المػػاؿ إلػػى رب المػػاؿ ،فػػإف كانػػت
المضػػاربة قػػد ربحػػت قسػػـ الػربح بػػيف المضػػارب كرب المػػاؿ عمػػى مػػا اتفػػق عميػػو ،كاف كانػػت

خسارة فيتحمميا رب الماؿ كحػده ،كىػذا عميػو اإلجمػاع يقػكؿ ابػف المنػذر( :كأجمعػكا عمػى أف

قسـ الربح جائز ،إذا أخذ رب الماؿ رأس مالو)) ،(4كىذا ما يطبقو البنؾ اإلسبلمي العربي.

ىػػذه الشػػركط كضػػعيا البنػػؾ اإلسػػبلمي العربػػي فػػي حػػاؿ كظػػف البنػػؾ األم ػكاؿ بصػػيغة

المضػػاربة ،كىػػي شػػركط كمػػا بينتيػػا جػػائزة؛ ألنيػػا ال تخػػالف نصػاً أك قاعػػدة شػػرعية ،كمػػا أف
( )1بداية المجتيد كنياية المقتصد.)21/4( ،
()2

المعايير الشرعية ،)185( ،جاء النص :يجكز لرب الماؿ أخذ الضمانات الكافية كالمناسبة مف

المضارب ،بشرط أف ال ُينفذ رب الماؿ ىذه الضمانات إال إذا ثبت التعدؼ أك التقصير أك مخالفة شركط
عقد المضاربة.
( )3المعايير الشرعية.)191( ،

( )4اإلجماع.)140( ،
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ىذه الشركط تعمل عمى حفع المػاؿ كأحػد الضػركرات الخمػس؛ ألف البنػؾ ككيػل عػف أربػاب
األمكاؿ فيك أميف عمييا ،فيجب عميو حفظيا.

كيرػ الباحث بعد بياف الشركط التي كضػعيا البنػؾ اإلسػبلمي العربػي لعقػد المضػاربة،

أف كميا جائزة ،كال مخالفة شرعية ،فعقد المضاربة بيذه الشركط جائز.

إال أف ىذه الصيغة في الحصكؿ عمى عائد االستثمار لـ تعد مجديػة كصػيغة اسػتثمار

مػػف قبػػل البنػػؾ اإلسػػبلمي العربػػي فػػي الكقػػت ال ػراىف؛ لمػػا يعانيػػو قطػػاع غ ػزة مػػف حصػػار،
كتضػػييق فػػي كػػل جكانػػب الحيػػاة ،كلمػػا ف ػػي المشػػاريع مػػف مخػػاطرة كبي ػرة مػػف الص ػػعب أف

يتحمميػػا المصػػرؼ؛ لػػذلؾ لػػـ تُانفػػذ المضػػاربة فػػي البنػػؾ اإلسػػبلمي العربػػي فػػي قطػػاع غػزة إال
مرة كاحدة كلـ تعد قائمة في الكقت الحالي.
عائد االستثمار من المضاربة في البنك اإلسالمي العربي وتوزيعو):(1
العائ ػػد م ػػف االس ػػتثمار م ػػف عق ػػد المض ػػاربة ى ػػك الػػربح ،كالػ ػربح عرف ػػو البن ػػؾ اإلس ػػبلمي

العرب ػػي( :المبمػ ػ ال ازئ ػػد عم ػػى رأس م ػػاؿ المض ػػاربة بع ػػد حس ػػـ نفقاتي ػػا ،كيع ػػرؼ ع ػػف طري ػػق
التنضيض الفعمي

)(2

أك الحكمي).(4))(3

خطوات توزيع األرباح في البنك اإلسالمي العربي:

إف العقػػد الػػذؼ يبرمػػو البنػػؾ مػػع المسػػتثمريف عقػػد مضػػاربة ،يكػػكف فييػػا المسػػتثمر رب

كبناء عمى ىذا يككف تكزيع األرباح.
الماؿ ،كالمصرؼ اإلسبلمي ىك المضارب،
ً
يقكـ البنؾ اإلسبلمي العربي بتكزيع األرباح مرتيف خبلؿ العاـ بالخطكات التالية:
 -1التنضيض الفعمي أك الحكمي لجميع مكجكدات البنؾ.

 -2تغطية جميع المصركفات المتعمقة بحسابات االستثمار.
()1
بناء عمى تعميمات ىيئة المحاسبيف كالم ارجعيف
يتـ تكزيع األرباح في البنكؾ اإلسبلمية بنفس ،الطريقة ً
لممؤسسات المالية اإلسبلمية.

( )2التنضيض الفعمي :تحكيل أصكؿ المضاربة إلى نقكد ،فعمياً.

( )3التنضيض الحكمي :تحكيل أصكؿ المضاربة إلى نقكد محاسبياً عف طريق تقكيـ األصكؿ في تاريخ
محدد -،دكف بيعيا.-
( )4مصطلحات_الصٌرفة_اإلسالمٌةhttp://www.aibnk.com/accordion/ar/117/54/
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 -3اقتطػػاع المخصصػػات كاالحتياطيػػات المتعمقػػة باالسػػتثمار مػػف إيػرادات االسػػتثمار،

كالديكف المشككؾ في تحصيميا.

 -4إذا حصمت خسارة تجبر مف أرباح العمميات األخرػ ،كاذا كانت أكثر مف األرباح

فتحسـ مف رأس الماؿ الخاص بالمستثمريف).(1
توزيع األرباح:

تكزع األرباح بيف البنؾ اإلسبلمي العربي كالمستثمريف بطريقة ُّ
النمر
نكع الحساب

نسبة الربح البنؾ

نسبة ربح المستثمريف

(المساىميف)

الحساب
المخصص
أصحاب
الحسابات المطمقة

)(2

كما يمي):(3

%30

%70

%95

%5

النمر:
مثاؿ عمى كيفية تكزيع األرباح عف طريق ُ

( تكزع حصة المستثمريف مف األرباح  -عند تحققيا  -بيف المستثمريف لدػ المؤسسة
مضركبا في المدة التي بقي رأس
اإلسبلمية االستثمارية بحسب مقدار رأس ماؿ كل منيـ
ً
ألفا لمدة شير ،كآخر
ماليـ فييا لدػ المؤسسة اإلسبلمية ،كأف يكدع أحدىـ لدػ المؤسسة ً
مثبل ،كيككف الربح خمسمائة فإف األكؿ بمكجب مبدأ التكزيع بالنمر ػ
ألفيف لمدة شيريف ً
يستحق مائة ،كالثاني يستحق أربعمائة ،حيث تجعل األلف الكاحدة مف رأس الماؿ نمرة،

كالشير الكاحد مف الزمف نمرة ،فيستحق األكؿ ( ،)1 =1 ×1كيستحق الثاني(، )4 =2 ×2
()1

انظر ،المعايير الشرعية.)553 -550( ،

،

( )2النظر إلى المبال المستثمرة كالى المدد التي مكثتيا في كعاء االستثمار كطريقة النمر أحد عنصرييا
األمكاؿ ،كالعنصر اآلخر ىك الزمف( .مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي))1100/13( ،
( )3النسب حسب ما كرد في ميزانية البنؾ2015،ـ
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ثـ تجمع نمر األكؿ مع نمر الثاني ( )5 =4 +1ثـ يقسـ الربح عمى مجمكع النمر

( ، )100 =5 ÷ 500فتككف حصة النمرة الكاحدة ( ، )100ثـ تضرب نمر األكؿ بحصة
النمرة الكاحدة ( ،)100 =100 ×1كتضرب نمر الثاني بقيمة النمرة الكاحدة

( . )400 =100 ×4كىكذا)).(1

حكم توزيع األرباح بطريقة الُنمر:

اعتمدت ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية ىذه الطريقػة فػي تكزيػع

األرباح ،كما أقرىا مجمع الفقو اإلسبلمي.

كىػػذا نػػص مجمػػة المجمػػع( :ال مػػانع شػػرًعا حػػيف تكزيػػع األربػػاح مػػف اسػػتخداـ طريقػػة
ُّ
النمػ ػػر القائمػ ػػة عمػ ػػى م ارعػ ػػاة مبم ػ ػ كػ ػػل مسػ ػػتثمر كمػ ػػدة بقائػ ػػو فػ ػػي االسػ ػػتثمار؛ ألف أم ػ ػكاؿ
المسػػتثمريف سػاىمت كميػػا فػػي تحقيػػق العائػػد حسػػب مقػػدارىا كمػػدة بقائيػػا ،فاسػػتحقاقيا حصػػة
متناسبة مع المبم كالزمف ىك أعدؿ الطرؽ إليصاؿ مستحقاتيـ إلييـ)).(2

()1

مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي.)1130/13( ،

()2

المصدر السابق.)1299/13( ،
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المطمب الثاني
استثمار األموال بطريق المرابحة لآلمر بالشراء

م ػػف ط ػػرؽ الحص ػػكؿ عم ػػى العائ ػػد ألرب ػػاب األمػ ػكاؿ ف ػػي المص ػػارؼ اإلس ػػبلمية طريق ػػة

المرابحة لآلمر بالشراء ،كىي مف أىـ الطرؽ لمحصكؿ عمى العائػد عمػى االسػتثمار كخاصػة
في قطاع غزة فمعظـ استثمارات البنػؾ اإلسػبلمي العربػي ىػي المرابحػة لآلمػر بالشػراء ،كمػا

أظيرت الميزانية العمكمية لمسنكات 2014ـ2015 ،ـ
تعريف المرابحة لآلمر بالشراء:

)(1

.

المرابح ػػة لآلم ػػر بالشػ ػراء مرك ػػب إض ػػافي يتك ػػكف م ػػف كمم ػػة المرابح ػػة ،ككممت ػػي اآلم ػػر

بالشػ ػراء ،كس ػػأقكـ بتعري ػػف المرابح ػػة لآلم ػػر بالشػ ػراء باعتب ػػاريف ،باعتبارى ػػا اعممػ ػاً عم ػػى عق ػػد
مستقل كباعتبارىا مركباً إضافياً.
تعريف المرابحة باعتباره مركبا إضافيا:

أوالا -المرابحة لغة:

ابح.
مرابحة (مفرد) :مصدر ر ا

بعتو المتاع كاشتريتو منو مرابحة إذا سميت لكل قدر مف الثمف ربحاً.

المرابحػة (بيػع المرابحػة) :ىػك البيػع بػرأس المػػاؿ مػع زيػادة معمكمػة ،كيقػاؿ :أعطػاه مػػاالً

مرابحة عمى الربح بينيما.

بيع المرابحة :البيع برأس الماؿ مع زيادة معمكمة ،أك بيػع السػمعة بػالثمف الػذؼ اشػتريت

بو مع االتفاؽ عمى ربح معمكـ).(2

()1

حيث بم المبم المستثمر في المرابحة لآلمر بالشراء لعاـ 2014ـ ،ما يعادؿ  %88مف إجمالي

التمكيبلت المباشرة ،كلعاـ 2015ـ ما معدلو  %87مف إجمالي االستثمار المباشر ،أما المضاربة فبم

االستثمار في عاـ 2014ـ%0.03 ،تقريباً كفي عاـ 2015ـ ،بم  %0.025تقريباً (.التقرير السنكؼ
لمبنؾ اإلسبلمي العربي – 2015ـ)

()2

انظر ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،)215/1(،المعجـ الكسيط ،)322/1( ،معجـ المغة

العربية المعاصرة.)844/2( ،
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ثانيا -المرابحة اصطالح ا:

يتفػػق المعنػػى المغػػكؼ مػػع المعنػػى االصػػطبلحي لممرابحػػة ،فمػػف خػػبلؿ تتبػػع التعػػاريف

لمفقياء في المذاىب األربعة يتضح أنيـ متفقكف عمى صػكرة بيػع المرابحػة ،أنػو بيػع السػمعة

برأس الماؿ مع الزيادة ،كىذه بعض تعريفات الفقياء المتقدميف لممرابحة:
 -1تعريف الحنفية:

يقكؿ الكاساني في تعريف المرابحة( :بيع بمثل الثمف األكؿ مع زيادة ربح)).(1

 -2تعريف المالكية:

ذكر ابف رشد تعريف المرابحة قػاؿ (:ىػي أف يػذكر البػائع لممشػترؼ الػثمف الػذؼ اشػترػ

بو السمعة ،كيشترط عميو ربحاً ما لمدينار أك الدرىـ)).(2
 -3تعريف الشافعية:

كذكر النككؼ تعريف المرابحة في ركضة الطالبيف أنو( :عقد يبنى الثمف فيو عمى ثمػف

المبيع األكؿ مع زيادة)).(3

 -4تعريف الحنابمة:
عػػرؼ ابػػف قدامػػة فػػي الكػػافي بيػػع المرابحػػة( :أف يخبػػر ب ػرأس مالػػو ثػػـ يبيػػع بػػو كي ػربح،

فيقػػكؿ :أرس مػػالي فيػػو مائػػة ،بعتكػػو بيػػا كربػػح عش ػرة ،فيػػذا جػػائز غيػػر مكػػركه؛ ألف الػػثمف

معمكـ)) ،(4كعرفو في المغني مختص اًر ( :ىك البيع برأس الماؿ كربح معمكـ)).(5

لـ يختمف كبلـ الفقياء المتقدميف في تعريف المرابحة ،كيمكف تحديد أىـ ما يتفقكف

عميو مف شركط كما يمي:

 -1أف يككف البائع مالؾ السمعة معمكماً.

()1

بدائع الصنائع (.)220/5

()2

بداية المجتيد كنياية المقتصد.)229/3( ،

()3

ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف)528/3( ،

( )4الكافي في فقو اإلماـ أحمد ،ابف قدامة المقدسي.)54/2( ،
()5

المغني.) 136/4( ،
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 -2أف يككف سعر السمعة األكؿ معمكماً لمطرفيف.
 -3أف يككف مبم الربح معمكماً.

 -4أف يكػػكف ال ػربح جػػزءاً مػػف الػػدينار أك الػػدرىـ معمكم ػاً ،لكػػل دين ػار ربحػػو درىػػـ ،أك
يككف جزءاً مف إجمالي الثمف ،كعشرة لكل مائة.
كى ػػذه أى ػػـ ش ػػركط ص ػػحة المرابح ػػة ،كتس ػػمى ى ػػذه الم اربح ػػة بالمرابح ػػة البس ػػيطة ،كى ػػذه

المرابحة نادرة التطبيق في المصارؼ اإلسبلمية.

كيمكف استنتاج تعريف " لآلمر بالشراء" مف خبلؿ :تعريػف الشػافعي كدمحم بػف الحسػف:

ىك الرجل الذؼ يطمب مف اآلخر شراء السمعة ليشترييا منو).(1

كعرفػػو البنػػؾ اإلسػػبلمي العربػػي( :العميػػل :الشػػخص الطبيع ػي أك المعنػػكؼ الػػذؼ يتقػػدـ

بطمب الشراء إلى البنؾ ثـ يشترؼ منو السػمعة بالمرابحػة)) .(2كىػذا التعريػف مقػارب لمتعريػف
السابق.
حكم المرابحة عند الفقياء المتقدمين:

المرابحة بصكرتيا المعركفة-كمػا فػي تعػاريف العممػاء -جػائزة باالتفػاؽ) .(3مػف ذلػؾ مػا

ذك ػره ابػػف قدامػػة مػػف عػػدـ كج ػكد خػػبلؼ فػػي صػػحة المرابحػػة إذا تحققػػت الشػػركط فقػػاؿ( :
كيشػػترط عمميمػػا ب ػرأس المػػاؿ فيقػػكؿ :رأس مػػالي فيػػو أك ىػػك عمػػي بمائػػة بعتػػؾ بيػػا ،كربػػح

عشرة ،فيذا جائز ال خبلؼ في صحتو ،كال نعمـ فيو عند أحد كراىة)).(4
العائد (الربح) المترتب عمى عقد المرابحة عند الفقياء المتقدمين:

مف خبلؿ ما سبق يمكف تحديد العائد المترتب عمى عقد المرابحة بأمريف :

 -1أف يككف مبمغاً محدداً كيذكر مػع ثمػف السػمعة ،كػأف يقػكؿ رأس مػالي مائػة كربحػي

عشرة.

 -2أف يككف جزءاً مف الدينار أك الدرىـ.

()1

انظر ،األـ ،اإلماـ الشافعي ،)39/3(،المخارج مف الحيل ،دمحم بف الحسف الشيباني .)133( ،

) (2مصطمحات_الصيرفة_اإلسبلميةhttp://www.aibnk.com/accordion/ar/117/54/

()3

تكممة المجمكع.)4/13(،

( )4المغني.)136/4( ،
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كعمم لعقد مستقل – المرابحة المركبة:-
تعريف عقد المرابحة لآلمر بالشراء َ
كعمػػـ لعقػػد مسػػتقل ،بػػل ىػػك مصػػطمح
ل ػـ يعيػػد ىػػذا المصػػطمح لػػدػ الفقيػػاء المتقػػدميف ا

حػ ػػديث ،طػ ػػرح بػ ػػديبلً عػ ػػف معػ ػػامبلت البنػ ػػكؾ الربكيػ ػػة ،إال أف صػ ػػكرتو مكجػ ػػكدة فػ ػػي كتػ ػػب

المتقػػدميف ،كمػػا كرد فػػي كتػػاب األـ لئلمػػاـ الشػػافعي قػػاؿ ( :إذا أرػ الرجػ ُػل الرجػ اػل السػػمعة
فقػػاؿ :اشػػتر ىػػذه كأربحػػؾ فييػػا كػػذا فاشػػتراىا الرجػػل ،فالشػراء جػػائز ،كالػػذؼ قػػاؿ أربحػػؾ فييػػا
بالخيار إف شاء أحدث فييا بيعاً ،كاف شاء تركو)).(1
كما كرد في كتاب المخارج مف الحيل

)(2

لدمحم بف الحسف الشيباني قاؿ(:رجل أمر رجبلً

أف يشترؼ دا اًر بألف درىـ كأخبره أنو إف فعل اشتراىا اآلمر بألف كمائة ،فخػاؼ المػأمكر إف
اشتراىا أف يبدك لآلمر]في[ شرائيا؟)

)(3

 ،كجو الداللػة مػف قػكؿ اإلمػاميف أف صػكرة المرابحػة

لآلمػػر بالشػراء كمصػػطمح حػػديث ُذكػػر فػػي كتػػب الفقيػػاء المتقػػدميف ،كىػػي جػػائزة إف اسػػتكفت
الشرائط المطمكبة لصحة العقد.

الشروط الواجب توافرىا عند الفقياء المتقدمين لصحة عقد المرابحة لآلمر بالشراء:
مػػف خػػبلؿ كصػػف الفقيػػاء لمعقػػد الػػذؼ يػػتـ بػػيف اآلمػػر لمش ػراء كالمػػأمكر يمكػػف اسػػتنتاج

الشركط اآلتية:

 -1المػػأمكر ال يمتمػػؾ السػػمعة ،فمػػك امتمػػؾ المػػأمكر السػػمعة يكػػكف عقػػد مرابحػػة فقػػط،

كليس عقد بيع مرابحة لآلمر بالشراء ،كيتضح مف اسـ العقد أف اآلمػر يػأمر بشػراء السػمعة،
عمى أف يشترييا ىك ممف أمره بشرائيا.

 -2اآلمر بالشراء يعد المأمكر بشراء السمعة إف تممكيا ،كيسمي لو ربحاً معمكماً.
 -3اآلمر بالشراء بعد تممؾ المأمكر السمعة بالخيار بيف الشراء كالترؾ.

()1

األـ.)39/3( ،

()3

قاؿ الحيمة إلى ذلؾ( :قاؿ يشترؼ الدار عمى أنو بالخيار ثبلثة أياـ فييا كيقبضيا ثـ يأتيو اآلمر فيقكؿ

( )2المخارج مف الحيل ، )133( ،كانظر ،إعبلـ المكقعيف  ،ابف القيـ الجكزية.)23/4( ،
لو قد أخذتيا منؾ بألف كمائو فيقكؿ المأمكر ىي لؾ بذلؾ).
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تعريف عقد المرابحة لآلمر بالشراء عند العمماء المعاصرين:
قػػاؿ الػػدكتكر كىبػػة الزحيمػػي( :كصػػكرتو أف يتقػػدـ شػػخص إلػػى المصػػرؼ راغب ػاً مػػثبلً بش ػراء
سػػيارة ذات مكاصػػفات معينػػة أك ش ػراء أجي ػزة مخبػػر أك أجي ػزة طبيػػة أك آالت معمػػل معػػيف،

فيشػػترؼ المصػػرؼ تمػػؾ األشػػياء ،ثػػـ يبيعيػػا لراغبيػػا بػػثمف معػػيف مؤجػػل ألجػػل محػػدد ،يكػػكف
أكثر مف الثمف النقدؼ)).(1

كعرؼ أنو( :طمب الفرد أك المشترؼ مف شخص آخر (أك المصػرؼ) أف يشػترؼ سػمعة
ُ
معينة بمكاصفات محددة كذلؾ عمى أساس كعػد منػو بشػراء تمػؾ السػمعة البلزمػة لػو مرابحػة،
كذلػػؾ بالنسػػبة أك ال ػربح المتفػػق عميػػو ،كيػػدفع الػػثمف عمػػى دفعػػات أك أقسػػاط تبع ػاً إلمكانيات ػو

كقدرتو المالية)).(2

تعريف البنك اإلسالمي العربي لعقد المرابحة لآلمر بالشراء:

(تكسػػط البنػػؾ لش ػراء سػػمعة بنػػاء عمػػى طمػػب عميمػػو ثػػـ بيعيػػا لػػو باآلجػػل بػػثمف يسػػاكؼ

التكمفػػة الكميػػة لمش ػراء ازئػػد ربػػح معمػػكـ متفػػق عميػػو بينيمػػا)( .أك إف المرابحػػة لآلمػػر بالش ػراء
ىػػي :عقػػد بيػػع لمسػػمعة إلػػى عميػػل البنػػؾ (اآلمػػر بالش ػراء) بزيػػادة محػػددة عمػػى تكمفتيػػا بعػػد
تحديد تمؾ الزيادة (ربح المرابحة))).(3

ىذه بعض التعاريف التي ذكرىا العممػاء فػي تعريػف عقػد المرابحػة لآلمػر بالشػراء كىػي

متشابية تقريباً ،كيمكف أف نبيف مككنات عقد المرابحة لآلمر بالشراء عمى ضكء التعريفػات

السابقة كما يمي:

 -1المصرؼ  :كىك المأمكر بشراء السمعة أك البضاعة.

 -2اآلمر بالشراء( :العميل :الشخص الطبيعي أك المعنكؼ الذؼ يتقدـ بطمب الشراء

( )1الفقو اإلسبلمي كادلتو.)3777/5(،
()2

المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي ، )309( ،نقبلً عف االستثمار في االقتصاد

()3

مصطمحات_الصيرفة_اإلسبلمية ،http://www.aibnk.com/accordion/ar/117/54/التقرير

اإلسبلمي.)334( ،
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إلى البنؾ ثـ يشترؼ منو السمعة بالمرابحة)).(1
 -3بائع السمعة (المكرد).
 -4السمعة أك البضاعة.

 -5سعر السمعة األكؿ ،كىك السعر الحقيقي لمسمعة عند البائع.

 -6سعر السمعة الثاني ،كىك سعر السمعة بعد إضافة الربح مف قبل المصرؼ.

 -7الػ ػ ػربح ،كى ػ ػػك الف ػ ػػرؽ ب ػ ػػيف الس ػ ػػعر األكؿ ،كالس ػ ػػعر الث ػ ػػاني ،ال ػ ػػذؼ س ػ ػػيككف عائ ػ ػػد
االستثمار.

كفيما يمي اإلجراءات العممية التي تقكـ بيا البنكؾ اإلسبلمية  ،ثػـ نبػيف خصػائص ىػذا

العقد؛ ألف الخصائص مرتبطة بالجانب العممي:
تتمثل اإلجراءات العممية لعقد المرابحة لآلمر بالشراء في المصارف اإلسالمية بما يمي:
أول ا -طلب الشراء :
يتمقػػى المصػػرؼ اإلسػػبلمي طمب ػاً مػػف العميػػل يبػػيف فيػػو رغبتػػو فػػي ش ػراء سػػمعة معينػػة
كبمكاصػػفات محػػددة معركفػػة عمػػى أف يشػػترييا المصػػرؼ لػػو  ،مرابحػػة ألجػػل محػػدد معمػػكـ ،

كيحرر العميل نمكذجاً يسمى طمب شراء بالمرابحػة ،كمػف أىػـ البيانػات التػي تظيػر فػي ىػذا

الطمب ما يمى :

 -1مكاصفات السمعة المطمكب ش ارؤىا كمصدر شرائيا .
 -2الثمف األصمي ليذه السمعة في ضكء المعمكمات المتاحة .
 -3بعض المستندات المتعمقة بالعميل .
 -4شركط التسميـ كمكانو .

ثاني ا -دراسة جدوى طمب الشراء:

يقكـ قسـ المرابحة التابع إلدارة االستثمار في المصرؼ اإلسبلمي بدارسة طمػب الشػراء

مف جميع النكاحي .مع التركيز عمى :

 -1التحقق مف صحة البيانات كالمعمكمات الكاردة مف العميل .

 -2دراسة السمعة كسكقيا مف ناحية المخاطر كالقابمية لمتسكيق .
( )1مصطمحات_الصيرفة_اإلسبلميةhttp://www.aibnk.com/accordion/ar/117/54/
91

 -3دراسة النكاحي الشرعية لمتجارة في السمعة المرغكب في شرائيا .
 -4دراسة تكمفة الشراء كنسبة الربح .

 -5دراسة الضمانات المقدمة مف العميل .
 -6دراسة الدفعة المقدمة كاألقساط .
ثالثا -تحرير عقد الوعد بالشراء:

في حالة المكافقة مف قبل المصرؼ عمػى تنفيػذ العمميػة بعػد بيػاف الجػدكػ االقتصػادية

تقكـ بعض المصارؼ اإلسبلمية بتحرير عقد يسمى الكعد بالشراء ،حيث ايعُد العميل بشراء
البضاعة أك السمعة عند كركدىا.
رابع ا -االتصال بالمورد والتعاقد معو عمى الشراء:

يقكـ المصرؼ اإلسبلمي باالتصاؿ بالمكرد كالتعاقد معو لشراء السمعة أك البضاعة

باسمو كتحت مسؤكليتو ،كىناؾ أساليب كثيرة لمتعاقد تختمف مف سمعة إلى سمعة كمف دكلة

إلى دكلة ،كما تختمف حسب مكاف الشراء  -مشتراه مف السكؽ المحمية أك مستكردة مف
الخارج . -

كمف أىـ البيانات كالمعمكمات الكاجب تكافرىا في عقد الشراء مف المكرد ما يمى:

صدر .
الم ْ
 -1الثمف األصمي مف كاقع فاتكرة ا
 -2التك ػػاليف كالمص ػػاريف اإلض ػػافية المتعمق ػػة بالس ػػمعة حت ػػى تص ػػل إل ػػى مخ ػػازف أك

مستكدعات المصرؼ اإلسبلمي أك أؼ مكاف يتفق عميو .

 -3ت ػ ػػاريخ تس ػ ػػميـ ،أؼ الت ػ ػػاريخ ال ػ ػػذؼ تك ػ ػػكف في ػ ػػو الس ػ ػػمعة تح ػ ػػت تص ػ ػػرؼ المص ػ ػػرؼ

اإلسبلمي حتى يتسنى لو نقل ممكيتيا إلى العميل .

 -4مخػ ػػاطر الش ػ ػراء كالنقػ ػػل كأسػ ػػاليب التػ ػػأميف عمييػ ػػا؛ ألنيػ ػػا تقػ ػػع عمػ ػػى المصػ ػػرؼ

اإلسبلمي.

خامس ا -إتمام عقد البيع مع العميل:

عندما تصل السمعة أك البضاعة المتفق عمييا إلى مخازف المصرؼ اإلسبلمي أك

المكاف المتفق عميو ،يقكـ المصرؼ اإلسبلمي باالتصاؿ بالعميل إلتماـ عقد البيع كبفرض
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مكافقة العميل عمى ذلؾ  ،كيذكر في ىذا العقد البيانات اآلتية :
 -1أطراؼ العقد .

 -2ثمف البيع األصمي كالمصركفات كاألرباح .
 -3الدفعة المقدمة ( ضماف الجدية ) كاألقساط قيمة كزمناً .
 -4الضمانات التي يقدميا العميل .

كفي ىذا الخصكص ال يجػكز إتمػاـ ىػذه الخطػكة إال بعػد إتمػاـ تممػؾ المصػرؼ السػمعة

كحيازتيا .

كبإتماميا يقكـ العميل باستبلـ البضاعة مف المصرؼ اإلسبلمي كبالسداد فػي المكاعيػد

المقررة).(1

اإلجراءات العممية لمتمويل بالمرابحة لآلمر بالشراء في البنك اإلسالمي العربي):(2
 -1ال يشترط أف يككف العميل مف عمبلء البنؾ.

 -2يشترط أف تككف الضمانات المقدمػة لصػالح البنػؾ (الكفػاالت)( ،ركاتػب محكلػة)،
(تأمينات نقدية)( ،شيكات ضماف)( ،رىف عقارؼ)( ،رىف أسيـ).

 -3إحضار عرض سعر بالكميات المطمكبة كالمبال – الثمف لممكاد المطمكبة.-
 -4يرفػػع طمػػب مػػع الضػػمانات المقدمػػة لػػدائرة التمكيػػل المعنيػػة إلصػػدار قػرار بالمكافقػػة

عمى التمكيل أك عدمو حسب سياسات البنؾ المتبعة.

 -5بعػػد الحصػػكؿ عمػػى المكافقػػة مػػف دائػرة التمكيػػل يػػتـ إعػػداد العقػػكد الخاصػػة بعمميػػة

التمكيل مف طرؼ البنؾ ،كىذه نماذج معدة مسبقاً كلكل العمبلء ،ال تختص بكاحد بذاتو.

 -6بعػػد المكافقػػة عمػػى التمكيػػل ،يػػتـ تكقيػػع العميػػل عمػػى تعيػػد طمػػب الش ػراء ،كالكعػػد

بالشراء.

 -7بعد تكقيع التعيد يصبح العميل ممزماً بشراء ما تـ االتفاؽ عميو مف البنؾ.

( )1المصارؼ اإلسبلمية بيف الفكر كالتطبيق ،)80-78( ،كانظر ،المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو
اإلسبلمي.)309( ،
( )2تـ اجراء مقابمة مع السيد /إياد أحمد إسماعيل رئيس قسـ التمكيل في البنؾ اإلسبلمي العربي.
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 -8تتـ عممية الشراء مف قبل البنؾ بمكجػب عقػد بينػو كبػيف المػكرد  -البػائع -بإتمػاـ
عممية البيع.

 -9بعد تممػؾ البنػؾ لمبضػاعة بمكجػب العقػد السػابق ،يػتـ بيػع البضػاعة لعميػل البنػؾ

بمكجب عقد آخر بيف البنؾ كالعميل.

 -10بعد تكقيع العقد يتسمـ العميل البضاعة مف البنؾ كيكقع عمى مستند استبلـ مف

البنؾ.

ىذه اإلجراءات يتبعيا البنؾ اإلسبلمي العربي في حاؿ طمب العميل شراء سمعة معينػة

مرابحة ،كسنبيف مع المثاؿ كيفية احتساب الربح الذؼ يجنيو البنؾ مف خػبلؿ االسػتثمار فػي
المرابحة لآلمر بالشراء:

تحسب النسبة المئكية لمربح

)(1

عمى إجمػالي المبمػ

لسػنة كاحػدة ثػـ يضػرب النػاتج فػي

عػ ػػدد السػ ػػنكات الػ ػػذؼ سيسػ ػػدد فييػ ػػا العميػ ػػل التمكيػ ػػل ،فتكػ ػػكف النتيجػ ػػة ى ػ ػي إجمػ ػػالي المبم ػ ػ

المطمػػكب مػػف العميػػل شػػامبلً الػربح ،ثػػـ يقسػػـ المبمػ الػػذؼ سػػيدفعو العميػػل عمػػى عػػدد شػػيكر

سنكات المرابحة؛ لينتج قيمة القسط الشيرؼ مثاؿ ذلؾ:

 -أراد عميػػل ش ػراء سػػيارة مرابحػػة ،ككػػاف ثمػػف السػػيارة  12ألػػف دينػػار عمػػى أف يػػدفع

ثمنيػػا عمػػى  3سػػنكات ،فكػػـ يك ػػكف ثمػػف السػػيارة بعػػد احتس ػػاب ال ػربح ،ككػػـ سػػيككف القس ػػط

الشيرؼ الذؼ سيدفعو العميل؟ عمماً أف نسبة الربح يساكؼ  %4مف إجمالي الثمف.
أوالا -نحسب مبم الربح اإلجمالي لثبلث سنكات كما يمي:

نسبة الربح لسنة كاحدة تساكؼ ثمف السيارة مضركباً بنسبة الربح =
دينار
480 = %4 × 12000
اً

إجمالي الربح الذؼ سيستكفيو البنؾ خبلؿ الثبلث سنكات =
دينار
1440 = 3 × 480
اً
ثانيا -الثمف اإلجمالي لمسيارة المطمكب مف العميل دفعو إلى لمبنؾ =
دينار
13440 =1440 +12000
اً
بناء عمى ما يسمى اليبكر( :ىك سعر الفائدة عمى القركض بيف
( )1يتـ احتساب نسبة الربح عمى المبم
ً
بنكؾ لندف ،كىك أحد أىـ مؤشرات التمكيل المؤثرة في األسكاؽ المالية .كىك مؤشر خاص بالبنكؾ
الربكية).
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ثالث ا -الحتساب القسط الشيرؼ نقسـ المبم عمى عدد شيكر السنكات =
دينار
373= 36÷ 13440
اً

دينار شيرياً.
فيككف القسط الشيرؼ الكاجب دفعو مف العميل ىك 373
اً

كيزداد الثمف اإلجمالي كمما زاد عدد السنكات ،مثاؿ :لك أف العميل سيسدد المبم عمػى

خمس سنكات:

مبم الربح سيزداد فيككف:

الثمف اإلجمالي لمسيارة :
القسط الشيرؼ:

480

ٍ
دينار
×  5سنكات = 2400

2400 + 12000

 60 ÷14400شي اًر

= ٍ 14400
دينار
= 240

دينار
اً

فػػالمبلحع أنػػو كممػػا زادت الفت ػرة لمسػػداد قػػل مبم ػ القسػػط لكػػف يػػزداد المبم ػ اإلجمػػالي،

كيزداد الػربح الػذؼ يأخػذه المصػرؼ ،كىػذه الطريقػة التػي يتبعيػا البنػؾ اإلسػبلمي العربػي فػي

حساب األقساط الشيرية ،كالمبم اإلجمالي بعد حساب التكاليف ،كحساب الربح العائد عمى

استثمار األمكاؿ في المرابحة لآلمر بالشراء.

خصائص المرابحة لآلمر بالشراء في البنك اإلسالمي العربي:
 -1يجب عمى العميل تقديـ ضػمانات لمبنػؾ أنػو يسػتطيع سػداد األقسػاط المطمكبػة فػي

حػاؿ تػػـ المكافقػة عمػػى طمبػو بشػراء السػػمعة التػي أمػػر البنػؾ بشػرائيا ،كتكػكف ىػػذه الضػػمانات

قبل بيع السمعة لمعميل.

 -2يق ػػكـ العمي ػػل بإحض ػػار كام ػػل المعمكم ػػات ع ػػف الس ػػمعة المطمكب ػػة بنفس ػػو ،كتش ػػمل

المعمكمات سعر السمعة ،كمكاصفاتيا بدقة دكف أؼ لبس بغيرىا.

 -3ترفع المعمكمات لمجنة مختصة لدراسة طمب العميل؛ لتعطي المكافقة عمػى الطمػب

أك عدميا.

 -4يتـ إعداد العقكد البلزمة إلتماـ إجراءات المرابحة لآلمر بالشراء ،كىي عقكد تككف

معدة مسبقاً كنماذج ،كعقد الشراء بيف المكرد كالبنؾ ،كعقد البيع بيف العميل كالبنؾ.

 -5يقكـ العميل بالتكقيع عمى تعيد يسمى الكعد بالشراء يمتزـ مف خبللو بشراء السمعة

مف البنؾ عنػد حيازتػو إياىػا ،فػإف أخمػف يترتػب عميػو تعػكيض البنػؾ باألضػرار التػي تحػدث
في حاؿ تراجعو.
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 -6يقػػكـ البنػػؾ بش ػراء السػػمعة مػػف المػػكرد بعقػػد خػػاص ،يتممػػؾ البنػػؾ بمكجبػػو السػػمعة
تممكاً حقيقياً ،كذلؾ بإرساؿ ككيل عف البنؾ كتكقيع العقد بينو كبيف المكرد.

 -7بعد تممػؾ البنػؾ لمسػمعة يقػكـ البنػؾ كالعميػل بػإبراـ عقػد بيػع بمكجبػو يتممػؾ العميػل

السمعة ،بالسعر الجديد المتفق عميو بينيما.
حكم المرابحة لآلمر بالشراء:

ف
ػاء عمػى الخصػائص سػابقة الػذكر،
سيكك الحكـ عمػى عقػد المرابحػة لآلمػر بالشػراء ،بن ً
أحكاميػػا
فػػإف كانػػت جميػػع ىػػذه الخصػػائص متفقػػة كقكاعػػد الش ػريعة اإلسػػبلمية كال تُعػػارض
ا
ػائز شػػرعاً .كسػػأقكـ بد ارسػػة ىػػذه الخصػػائص؛ حتػػى يتبػػيف لنػػا حكػػـ عقػػد
يكػػكف ىػػذا العقػػد جػ اً
المرابحة لآلمر بالشراء:
)(1

المقدمة لممصرف من ِقبل العميل:

أوالا -الضمانات
كىي الضمانات المقدمة لممصرؼ مف قبل العميل قبل إتماـ المعاممة كقبل تممؾ العميػل
لمسمعة ىل يصح أخذ ضمانات مف العميل؟ كىذا يتطمب تعريف الكفالة كحكميا.

الكفالة:

أوالا -الكفالة لغة:
الضـ) ،(2الضماف.

كالكفيل :الضامف ،كفل يكفل كفالة ،كالكافل :الذؼ يكفل إنساناً يعكلو). (3

ثانيا -الكفالة اصطالحا:
 -1تعريف الحنفية:

(التزاـ المطالبة بما عمى األصيل شرعاً ال تمميؾ)).(4

()1

الضمانات :كىي عبارة عف كفالة أك رىف يمكف استيفاء الديف منو في حاؿ عجز العميل عف سداد ما

عميو لممصرؼ.

( )2بدائع الصنائع.)2/6( ،
( )3انظر ،مختار الصحاح ،)271/1( ،مجمل المغة ،ابف فارس.)787/1( ،
( )4بدائع الصنائع.)2/6( ،
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أك( :ضـ ذمة الكفيل إلى ذمة األصيل عمى كجو التكثيق)).(1

 -2تعريف المالكية:

(الحمالة فمعناىا :شغل ذمة أخرػ بالحق .كمعناىا كمعنى الكفالة كالزعامة كالضماف

كاحد)).(2

 -3تعريف الشافعية:

المحصل لذلؾ)). (3
(يطمق عمى التزاـ الديف كالبدف كالعيف كعمى العقد ُ

 -4تعريف الحنابمة:

(كىي التزاـ إحضار المكفكؿ بو)).(4

كمف العممػاء المعاصػريف :عػرؼ الػدكتكر دمحم جمػاؿ الػديف عػكض بقكلػو( :الكفالػة عقػد

بمقتضػػاه يكفػػل شػػخص لتنفيػػذ الت ػزاـ بػػأف يتعيػػد لمػػدائف أف يفػػي بيػػذا االلت ػزاـ إذا لػػـ يػػف بػػو

المديف نفسو)).(5
حكم الكفالة:

بيف الفقياء المتقدمكف حكـ عقد الكفالة في األمكاؿ ،كقالكا بالجكاز كمف ذلؾ:

ما ذكره الكاساني قاؿ( :ركف الكفالة في األصل ال يخمك عف أربعة أقساـ إما أف يكػكف

مطمقاً أك مقيػداً بكصػف أك معمقػاً بشػرط أك مضػافاً إلػى كقػت ،فػإف كػاف مطمقػاً فػبل شػؾ فػي
جكازه إذا استجمع شرائط الجكاز)).(6

كق ػػاؿ اب ػػف ج ػػزؼ الكمب ػػي الم ػػالكي (:كيج ػػكز ضػ ػماف الم ػػاؿ المعم ػػكـ اتفاقػ ػاً ،...كيج ػػكز

الضماف بعد كجكب الحق اتفاقاً)).(7

( )1المبسكط.)160/19( ،
()2

شرح التمقيف ،دمحم بف عمي بف عمر التميمي المازرؼ المالكي.)135 /2 /3( ،

()3

نياية المحتاج إلى شرح المنياج.)432/4( ،

()5

أبحاث ىيئة كبار العمماء.)263/5( ،

()4

المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل.)181( ،

( )6بدائع الصنائع .)3/6( ،كانظر ،نفس المصدر 5/6( ،كما بعدىا).
( )7القكانيف الفقيية.)214( ،
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كمػػف المعاص ػريف :قػػاؿ الػػدكتكر دمحم جمػػاؿ الػػديف عػػكض( :كأجػػاز العممػػاء الكفالػػة فػػي
األمػ ػكاؿ المعمكم ػػة باإلجم ػػاع ،كتج ػػكز الكفال ػػة ف ػػي ال ػػديف المس ػػتقبل إذا ح ػػدد مق ػػدماً المبمػ ػ

المكفكؿ)).(1

بيػػذا الحكػػـ مػػف الفقيػػاء المتقػػدميف كالعممػػاء المعاصػريف يتبػػيف صػػحة الخاصػػية األكلػى

مػػف بيػػع المرابحػػة لآلمػػر بالش ػراء بج ػكاز إحضػػار الضػػمانات البلزمػػة لممصػػرؼ قبػػل ش ػراء

السمعة مف قبل البنؾ.

ثانيا -تحديد السمعة والسعر من ِقبل العميل لممصرف:

ىذا ال خبلؼ عمى جكازه أف يحدد العميػل السػمعة كالسػعر ،كمػا قػاؿ الشػافعي (إذا أرػ

الرجل السمعة) كىػذا يػدؿ أف الػذؼ أراد السػمعة أكالً يطمبيػا مػف الرجػل الػذؼ سيشػترييا
الرجل
ا
ُ
مف البائع مالؾ السػمعة الحػالي ،أمػا السػعر فمعرفتػو شػرط لصػحة المرابحػة الفرديػة ،كىػذا ال
خبلؼ فيو أيضاً.
ثالث ـ ا -توقيــع العميــل طمب ـ ا يســمى الوعــد بالش ـراء يمتــزم مــن خالل ـو بش ـراء الســمعة التــي
حددىا لمبنك.

كاختمف العمماء عمى ىذا االلتزاـ (الكعد بالشراء) عمى قكليف:

القول األول:

منع إلزاـ اآلمر بالشراء بالكعد مف ذلؾ المذاىب األربعة :الحنفية

كالشافعية) ،(4كالحنابمة) ،(5كرجح المنع جمع مف العمماء

)(2

 ،كالمالكية)،(3

( )1أبحاث ىيئة كبار العمماء.)263/5( ،
()2

مف قكؿ الشيباني في الحيل (:فخاؼ المأمكر إف اشتراىا أف يبدك لآلمر]في[ شرائيا؟) أؼ ال ُيجبر

()3

قاؿ القرافي في الذخيرة في معرض الصكرة المذككرة( :اشتر لنفسؾ نقدا كأشترييا منؾ باثني عشر إلى

اآلمر عمى شرائيا.

إلى أجل فيك حراـ ،فإف كقع فعف مالؾ يمزـ اآلمر الشراء باثني عشر إلى األجل ألف المشترؼ كاف
ضامنا ليا كلك أراد اآلمر تركيا كاف لو ذلؾ) .)17/6( ،ككبلـ اإلماـ مالؾ يدؿ عمى عدـ إلزاـ اآلمر

بشراء السمعة ،كالصكرة التي تـ بيا شراء السمعة محرمة.
()4

األـ.)39/3( ،

()5

إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف.)23/4( ،
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المعاصريف) ،(1كأفتت بالتحريـ المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء في السػعكدية)،(2

كحرـ مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمػة المػؤتمر اإلسػبلمي) ،(3بشػرط الخيػار لممتكاعػديف

كمييما أك أحدىما.
القول الثاني:

كذىب بعض العمماء المعاصريف إلى أف البيع الزـ بمجرد الكعد مف أكلئؾ:

الػ ػػدكتكر يكسػ ػػف القرضػ ػػاكؼ) ،(4كالشػ ػػيخ عبػ ػػد هللا المنيػ ػػع) ،(5كالػ ػػدكتكر سػ ػػامي حسػ ػػف

حمكد).(6
األدلة:

أدلة القول األول -منع إلزام اآلمر بالشراء بالوعد:
استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بما يمي:

الدليل األول:

إف العقد ينعقد باإليجاب كالقبكؿ ،فيل انعقد البيع بمجرد الكعد كقبل شراء السمعة؟ فإف

ُعقد فيذا ال يصح ،كدليل عدـ الصحة:
 -1أف المبيع إف كػاف معينػاً ،فمػك قػاؿ المشػترؼ أريػد ىػذا البيػت ،فقػد بػاع البنػؾ مػا ال
يممؾ لحع نفسو ،كىذا مجمع عمػى بطػبلف البيػع بػو؛ ألف مػف شػركط البيػع أف يكػكف المبيػع

مممككاً لمبائع أك مأذكناً لو فيو.

قاؿ الكاساني( :شرط انعقاد البيع لمبائع أف يككف مممككاً لمبائع عند البيع فإف لـ يكف

()1

سماحة الشيخ ابف باز -رحمو هللا ، -الشيخ نزيو حماد  ،كغيرىـ ،انظر ،المعامبلت المالية أصالة

كمعاصرة ،دبياف الدبياف.)352-351/12( ،
()2

مجمة البحكث اإلسبلمية ،العدد السابع (.)114/7

()3

مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي بجدة ،العدد ( -.)715/5ترقيـ المكتبة

()4

المصدر السابق .)622/5( ،

()5

المصدر السابق.)635/5( ،

()6

المصدر السابق.)816/5( ،

الشاممة.-
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ال ينعقد)).(1
 -2كاف كاف مكصكفاً في الذمة ،كما لك قػاؿ أريػد سػيارة جديػدة صػفتيا كػذا ككػذا فيػذا

مف باب بيع الديف بالديف في الصكرة المجمع عمى منعيا؛ ألف المبيع مكصػكؼ فػي الذمػة،
كالثمف ديف عمػى المشػترؼ ،كلػيس سػمماً فمػـ يسػمـ الػثمف فػي مجمػس العقػد ،بػل يسػمـ عمػى

شكل أقساط).(2

كىذا مجمع عمى منعو ،قاؿ الشافعي ( :المسممكف ينيكف عف بيع الديف بالديف)

الدليل الثاني:

)(3

.

أف البيع قبل تممؾ البضاعة ال يصح لنيي الشارع عف ربح ما لـ يضمف ،فالبنؾ يربح

في البضاعة المعينة قبل تممكيا ،كقبل أف تدخل في ضمانو ،فعف عبد هللا بف عمرك ،قاؿ:
(نيػػى رسػػكؿ َّللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عػػف سػام ٍ
ط ْيف فػػي اب ْيػ ٍػع اكاحػ ٍػد ،اك اعػ ْػف اب ْيػػع امػػا الػ ْػي اس
ف اكاب ْيػ ٍػع ،اك اعػ ْػف اشػ ْػر ا
اا ا ُ ُ
اْ ا
)(4
ض ػ اػم ْف)  ،كالش ػػاىد م ػػف الح ػػديث عم ػػى ع ػػدـ جػ ػكاز الػ ػربح م ػػف
ع ْن ػ اػد اؾ ،اك اع ػ ْػف رْب ػػح ام ػػا ال ػ ْػـ تا ْ
البضاعة التي ال تدخل في ضماف البائع ،الذؼ سيبتاعيا المشترؼ ،فػإف دخمػت فػي ضػماف

البائع بحيازتيا ،جاز الربح.
الدليل الثالث:

قياس عقد البيع عمى سائر العقكد ،فإذا كػاف عقػد الطػبلؽ ال يقػع بمجػرد الكعػد بػو ،كال
يمزـ بذلؾ ،ككذلؾ عقد النكاح ال يقع بمجرد الكعػد بػو ،كال يمػزـ ،فكػذلؾ ال يقػع البيػع بمجػرد

الكعد بو.

أؼ ال يجكز إلزاـ المشترؼ -العميل -بالشراء قياساً عمى العقكد األخرػ.

كاف قمنا :إف البيع قد انعقد بعد شراء البضاعة ،كلكف بالكعد الممزـ المتقدـ عمى تممؾ

البضاعة؛ فيذا البيع ال يصح أيضاً؛ لمتعاليل اآلتية:

( )1بدائع الصنائع.)146،147/5( ،

( )2انظر ،المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة(،)356،355/12( ،بتصرؼ).
( )3األـ.)31/4( ،
()4

أخرجو النسائي في سننو ،كتاب البيكع ،شرطاف في بيع ،ص ،1243حديث رقـ .)4575(،قاؿ

األلباني  :حسف صحيح( .صحيح كضعيف سنف النسائي.))203/10 ( ،
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التعميل األول:

إف إلزاـ المتكاعديف بالكعد مستقببلً يككف بمثابة عقػد ممػزـ لمطػرفيف ،قػاؿ الشػيخ نزيػو
حماد( :عمى أف المتكاعديف لك اتفقا عمى أف يككف العقػ ػ ػ ػ ػ ػد الذؼ تكاع ػ ػ ػدا عمى إنشائ ػ ػو في
ممزما لمطرفيف مف كقت المكاعدة ،فإنيا تنقمب إلى عقد ،كتسرؼ عمييا أحكاـ ذلؾ
المستقبل ً
العقد؛ إذ العبرة في العقكد لممقاصد كالمعاني ،ال لؤللفاظ كالمباني)).(1
التعميل الثاني:

ال يكجد فرؽ بيف بيع إنساف ما ليس عنده ،كقػكؿ إنسػاف آلخػر :اشػتر ىػذه السػمعة كأنػا

ممػػزـ بش ػرائيا منػػؾ ،يقػػكؿ الشػػيخ الصػػديق الض ػرير( :بيػػع المرابحػػة لآلمػػر بالش ػراء مػػع إل ػزاـ

اآلمػػر بكعػػده ،يػػؤدؼ إلػػى بيػػع اإلنسػػاف مػػا لػػيس عنػػده؛ ألنػػو ال فػػرؽ بػػيف أف يقػػكؿ شػػخص
آلخر :بعتؾ سمعة كذا بمبم كذا ،كالسمعة ليست عنده ،كبيف أف يقكؿ شخص آلخر :اشػتر

سػػمعة كػػذا ،كأنػػا ممتػػزـ بش ػرائيا منػػؾ بمبم ػ كػػذا ،كبيػػع اإلنسػػاف مػػا لػػيس عنػػده منيػػي عنػػو

بحديث :حكػيـ بػف حػزاـ ( :اال تاب ْػع امػا ال ْػي اس ع ْن اػد اؾ)) ،(2كال يغيػر مػف ىػذه الحقيقػة كػكف البنػؾ
كاآلمر بالشراء سينشئاف عقد بيع مف جديد بعد شراء البنؾ السمعة ،كتقػديميا لآلمػر ،مػا داـ

ممزما إلنشاء البيع عمى الصكرة التي تضمنيا الكعد)).(3
كل كاحد منيما ً
التعميل الثالث:

إذا ألزمنػػا اآلمػػر بالش ػراء فػػإف كػػاف البيػػع قػػد انعقػػد قبػػل تممػػؾ البضػػاعة ،فقػػد بػػاع مػػا ال

يممؾ ،كاف أكرىنا المشترؼ عمى الشػراء بعػد تممػؾ البضػاعة بطػل البيػع؛ ألف البيػع ال يكػكف
إال عف رضا كطيب نفس مف العاقديف).(4

أدلة القائمين إن البيع الزم بمجرد الوعد:
الدليل األول:
()1
()2

مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي.)610/5( ،

ركاه أبك داكد في سننو ،كتاب اإلجارة ،باب في الرجل يبيع ماليس عنده ،حديث رقـ،)3503( ،

(" .)283/3كالحديث حسف

اإلسناد".

( )3مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي .)610/5( ،
( )4المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة.)359/12( ،
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األصػػل فػػي المعػػامبلت اإلباحػػة ،فػػبل يحػػرـ منيػػا شػػيء إال بػػدليل صػػحيح ص ػريح ،كال
دليل ىنا عمى التحريـ – .تحريـ الكعد بالشراء لآلمر بالشراء.-
الدليل الثاني:

إف البنؾ (المصرؼ) ال يبيع البضػ ػ ػاعة إال بعد تممكيا ،فربحو فييا يككف قد ربػ ػح فيما

استقر عميو ضمانو.

الدليل الثالث:

مشتمبل عمى ظمـ ،كىػك أسػاس تحػريـ الربػا،
الشارع لـ يمنع مف المعامبلت إال ما كاف
ً

كاالحتكار ،كالغش ،أك خشي منو أف يؤدؼ إلى نزاع ،كعداكة بيف الناس ،كىك أسػاس تحػريـ
الميسر كالغرر.

كالقكؿ باإللزاـ بالمكاعدة فيو مصمحة لمعاقديف :مف جية المصرؼ االطمئناف إلى إتماـ

العقػػد ،كمػػف جانػػب العميػػل أف المصػػرؼ سػػينفذ مػػا يريػػده ىػػك فيطمػػئف أيضػاً .كفيػػو مصػػمحة
عامػػة مػػف جيػػة اسػػتقرار المعػػامبلت كضػػبطيا؛ بػػأف كػػبل الطػرفيف سػػينفذ مػػا اكعػػد بػػو ،فيكػػكف
جميع العمبلء مطمئنيف عمػى تمبيػة احتياجػاتيـ ،كمػع ىػذه المصػمحة فػبل محظػكر فػي القػكؿ

باإللزاـ فمك لـ يكف إلزاما كاشترػ المصرؼ سمع ًة كرفض اآلمر بالشراء أخػذىا كال يكجػد مػف
يشػػترييا؛ فينػػا يحػػدث الضػػرر الجسػػيـ كفػػي ديننػػا الضػػرر يػزاؿ فنمػػزـ اآلمػػر بالشػراء كينتيػػي
الضرر.

الدليل الرابع:
إف قكاعد الشريعة جاءت بمنع اإلضرار باآلخريف ،كبرفعو إف كقع ،كما قاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص : -

(ال ضرر كال ضرار)) ،(1كفي القكؿ بعدـ اإللزاـ بالمكاعدة فيو إضػرار بالمصػرؼ ،فقػد يػأتي
المصػػرؼ بالسػػمعة عمػػى الكصػػف المرغػػكب ،ثػػـ يبػػدك لمكاعػػد أال يأخػػذىا؛ كال يجػػد البنػػؾ مػػف

يش ػػترييا من ػػو؛ لككني ػػا ج ػػاءت حس ػػب مكاص ػػفات مح ػػددة ،كى ػػذا مم ػػا يكق ػػع الض ػػرر الش ػػديد
بالمصرؼ.

الدليل الخامس:

( )1أخرجو الحاكـ في المستدرؾ مف حديث أبي سعيد الخدرؼ ،رقـ ،)66/2( ،)2345( ،كقاؿ الذىبي
حديث صحيح اإلسناد عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه.
111

إذا سممنا أف البيع كاف قبل تممؾ البضػاعة ،فػإف تحػريـ البيػع قبػل التممػؾ إنمػا ىػك مػف
خشػية الغػػرر ،فقػد يحصػػل ،كقػد ال يحصػػل ،كبػػاب الغػرر يغتفػػر فيػو مػػا ال يغتفػر فػػي غيػره،

كلذا جاز منو اليسير ،كالتابع ،كما يحتػاج إليػو حاجػة عامػة؛ ألف منػع النػاس ممػا يحتػاجكف

إليو حاجة عامة ،ضرره أشد مف ضرر الكقكع في الغرر).(1

سبب الخالف:

مػػف خػػبلؿ تتبػػع أدلػػة العممػػاء لممػػانعيف كالمجي ػزيف لعقػػد المرابحػػة لآلمػػر بالش ػراء اتضػػح

لمباحث أف الخبلؼ عمى ثبلثة أمكر:

 -1إف المصرؼ يبيع ما ليس عنده.

 -2إف اآلمر بالشراء ممتزـ لممصرؼ بشراء ما تـ االلتزاـ بو بكعد الشراء.
 -3ربح المصرؼ بغير ضماف السمعة.

ىػػذه األمػػكر الثبلثػػة ،ىػػي نقػػاط الخػػبلؼ بػػيف العممػػاء فمػػنيـ مجيػػز كمػػنيـ مػػانع لعقػػد

بناء عمى فيميـ لؤلدلػة ،كمقاصػد الشػارع ليػذا العقػد كمػا ىػك
المرابحة لآلمر بالشراء ،كىذا ً
ظاىر مف استدالليـ مف األدلة التي ساقكىا.
مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة القائمين بمنع إلزام اآلمر بالشراء بالوعد:

يناقش الدليل األول:

إف اآلمر بالشراء عند الحضكر إلى المصرؼ ال يمتزـ بالشػراء مػف المصػرؼ مباشػرًة،
اء أكانػت السػمعة معينػة أـ
إنما يستفسر ىل باإلمكاف شراء ىذه السمعة التي يريدىا أـ ال سك ً

ال؟ كال يجيػػب المصػػرؼ بػػالقبكؿ أك ال ػرفض إنمػػا يطمػػب المصػػرؼ منػػو معمكمػػات محػػددة،

كعند إحضارىا ينظر في طمبو ،كقد يكافق المصرؼ كقد يرفض؛ فالمصرؼ لـ يبع ما لػيس
عنػػده ،كال يكجػػد إيجػػاب كقبػػكؿ ،يقػػكؿ الكاسػػاني فػػي كتػػاب البيػػكع فػػي معػػرض كبلمػػو عػػف

صػيغة العقػد ( :كال ينعقػد بصػيغة االسػتفياـ باالتفػاؽ)) ،(2فمػا داـ المصػرؼ لػـ يجػب اآلمػر
بالشراء ،فبل كعد ممزـ كال بيع.

( )1المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة.)366/12( ،
( )2بدائع الصنائع.)133/5( ،
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ويناقش الدليل الثاني:
نتفق معكـ عف نيي الشارع عف ربح ما لـ يضمف؛ لكف المصرؼ لـ يربح كلـ يبع
أصػ ػبلً ،فالمص ػػرؼ بع ػػد تعي ػػيف اآلم ػػر بالشػ ػراء لمس ػػمعة ُيحض ػػر المص ػػرؼ ص ػػاحب الس ػػمعة
كيستفسػػر عػػف السػػمعة التػػي يريػػد ش ػراءىا ،كيتفػػق عمػػى شػػركط ىػػك يحػػددىا ،فػػإف تطابقػػت

السػػمعة مػػع الشػػركط ،يعطػػي المصػػرؼ مكافقػػة عمػػى الشػراء فقػػط دكف إبػراـ عقػػد ،كال يشػػترؼ

المص ػػرؼ ،إنم ػػا ينتظ ػػر اآلم ػػر بالشػ ػراء ف ػػإف ع ػػاد يطم ػػب م ػػف المص ػػرؼ ليش ػػترؼ الس ػػمعة
المحددة ،يتفق عمى السعر كعمى الػربح ،كيكقػع عمػى الكعػد بالشػراء ،فيقػكـ المصػرؼ بشػراء

السمعة كتككف تحت ضمانو حتى يشػترييا اآلمػر كيحكزىػا ،فعنػد بيعيػا لآلمػر بالشػراء يكػكف

المصرؼ مالكاً لمسمعة ،كتحت ضمانو.
ويناقش الدليل الثالث:

إف قيػاس عقػد المعاكضػات عمػى عقػد النكػػاح كالطػبلؽ قيػاس مػع الفػارؽ؛ ذلػؾ أف عقػػد

النك ػػاح كالط ػػبلؽ م ػػف عق ػػكد األبض ػػاع كيحت ػػرس فيي ػػا ،كل ػػيس المعاكض ػػات ،فم ػػا ُيع ػػد ف ػػي
األبضاع ال يترتب عميو خسائر مادية قد تؤدؼ إلى اإلفبلس كعقكد المعاكضات.
ينػػاقش التعميــل األول :الػػذؼ يمػػزـ المتكاعػػديف مسػػتقببلً بالكعػػد ،بػػأف العقػػد قػػد تػػـ بمجػػرد

االلتزاـ ،كليس ىناؾ دليل قطعي يػدؿ عميػو ،كدليػل القػكؿ :إف اإليفػاء بالكعػد مسػتحب ،كمػا
أف المصرؼ مف الناحية العممية ال يطبق ذلؾ ،كقد أكضحنا ذلؾ في مناقشة الدليل الثاني.

ينػػاقش التعميـــل الثـــاني الػػذؼ يق ػػكؿ بتس ػػاكؼ بي ػػع م ػػا لػػيس عن ػػد اإلنس ػػاف  ،كب ػػيف إلػػزاـ

اإلنساف بالشراء قبل تممؾ البضاعة ،فيذا ٍ
تساك غير دقيق؛ فبيع اإلنساف ما ال يممػؾ أؼ ال
يسػػتطيع تسػػميـ المبيػػع أك ال يػػدرؼ أمكجػػكد فػػي السػػكؽ أـ ال؟ كيقػػكـ ببيعػػة قبػػل تممكػػو ،يقػػكؿ
)(1

ابػػف القػػيـ فػػي معػػرض حديثػػو عػػف قػػكؿ النبػػي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ( -اال تابػ ْػع امػػا الػ ْػي اس ع ْنػ اػد اؾ)
السػمـ) (2أف معنػػاه( :إنػػو بيػػع مضػػمكف فػػي الذمػػة مكصػػكؼ مقػػدكر عمػػى تسػػميمو غالبػاً ،كىػػك
كالمعاكضة عمى المنافع في اإلجارة)

)(3

فػػي بيػػع

فجكاز عقػد السػمـ أف البضػاعة معمكمػة دكف جيالػة

ػدكر عمػػى تسػػميمو،
مفضػػيو إلػػى الن ػزاع  ،فػػإف كػػاف المبيػػع مكصػػكفاً كصػػفاً يمنػػع الجيالػػة مقػ اً
()1

سبق تخريجو كالحكـ عميو في صفحة .107

آجبل( .التعريفات))120( ،
( )2اسـ لعقد يكجب الممؾ لمبائع في الثمف
عاجبل ،كلممشترؼ في الثمف ً
ً

( )3إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف.)301/1( ،
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فػػيمكف قيػػاس بيػػع المصػػرؼ لمبضػػاعة عمػػى السػػمـ الحػػاؿ كال يػػدخل فػػي بيػػع مػػا لػػيس عنػػد
اإلنسػػاف ،أمػػا إل ػزاـ اإلنسػػاف بالش ػراء قبػػل تممػػؾ البضػػاعة فغيػػر مسػػمـ بػػو ،إذ يصػػف اآلمػػر

بالشراء البضاعة كيخبر المصرؼ عف مكانيا كيذىب ككيل المصرؼ لشرائيا فأيف التساكؼ

بيف الفعميف؟

يناقش التعميل الثالـث :أمػا إكػراه اآلمػر بالشػراء عمػى الشػراء ،كأف البيػع يجػب أف يكػكف

عػػف ت ػر ٍ
اض ،فػػإف اآلمػػر بالش ػراء يحضػػر إلػػى المصػػرؼ بطيػػب نفػػس  ،كال يجب ػره أحػػد عمػػى

البضاعة بل ىك الذؼ يختارىا بنفسو ،فكيف يككف مكرىاً ككيف يككف بغير رضاً؟.
مناقشة أدلة القائمين إن البيع الزم بمجرد الوعد:

نػػكقش الـــدليل األول :بػػأف األدلػػة قامػػت عمػػى منػػع اإلل ػزاـ بالكعػػد كذلػػؾ بفيػػـ الفقي ػػاء

المتقدميف).(1
يجاب:

ػاء عم ػػى ع ػػرؼ الن ػػاس كأحػ ػكاليـ ،فعص ػػر
إف الزمػػاف كالمك ػػاف تختم ػػف في ػػو األحك ػػاـ ،بنػ ً
الفقياء يختمف عف العصكر األخرػ ،كنخص زماننا لما فيو مف اتساع لذمـ النػاس فكجػب
الحيطة.

نكقش الدليل الثـاني :إف المصػرؼ يبيػع البضػاعة بعػد تممكػو قػكؿ غيػر صػحيح ؛ ألف

اعتبػػار البيػػع الزـ باالتفػػاؽ األكؿ كقبػػل تممػػؾ البضػػاعة ،يجعػػل االتفػػاؽ الجديػػد بعػػد تممػػؾ
البضاعة صكرياً.

كقد أكضحت سابقاً أف الكعد ال يعد عقداً كال يترتب عميو أثر العقد).(2
نػػكقش الــدليل الثالــث :إف المصػػمحة عارضػػيا مػػا جعميػػا ممغػػاة فػػي نظػػر الشػػارع  ،كىػػك

عف نييو عف بيع اإلنساف ما ال يممؾ ،كعف ربحو فيما لـ ُيضمف).(3
سبق كأف أجيب عف ىذيف االدعاءيف.

( )1المعامبلت المالية في الفقو اإلسبلمي أصالة كمعاصرة.)360/12( ،

( )2أثر العقد في المعاكضات يترتب عميو تممؾ البضاعة لممشترؼ  ،ككجكب الثمف لمبائع ،كما تدخل
البضاعة في ضماف المشترؼ( .انظر ،المكسكعة الفقيية الككيتية.))239/30( ،
( )3المعامبلت المالية في أصالة كمعاصرة.)361/12( ،
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نػػكقش الــدليل الرابــع :إف كػػاف البنػػؾ قػػد اشػػترػ السػػمعة لمعميػػل فيػػك مجػػرد ككيػػل ،كمػػا
يأخذه مف فائدة عمى القرض فإنما ىك مف باب اإلقراض بفائدة ،كىك صريح الربا ،كاف كاف
الشراء سيتـ لمبنؾ ال لمعميل ،فبل يجب أف يتحمل العميل ما يمحق البنؾ مػف خسػائر بسػبب

ىذه العممية).(1
ويجاب:

إف المصػػرؼ إذا أخػػذ األجػرة عمػػى الككالػػة فيػػذا جػػائز إف كػػاف ككػػيبلً ،كالمصػػرؼ لػػيس

ككيبلً إنما ىك بائع لمسمعة ،كاف لحق البضاعة ضرر كىي في حيازة المصرؼ فيك ضػامف

ليا كال يتحمل العميل أؼ خسائر.

نكقش الدليل الخامس :لك لـ تكف النصكص صريحة في الباب لقيل بجكازه بناء عمى

ىذه الحاجة أك المصمحة ،كلكف إذا كانػت النصػكص صػريحة فػي منػع اإلنسػاف مػف بيػع مػا

ال يممكو ،دؿ عمى أف ىذه المصمحة ممغاة في حكـ الشارع).(2
يجاب:

أكالً كاف كان ػػت النص ػػكص صػ ػريحة؛ لك ػػف ل ػػيس مجمعػ ػاً عميي ػػا) ،(3كم ػػا يمك ػػف تأكيمي ػػا

بمقتضػػى الحاجػػة كمقصػػد الشػػارع مػػف الحكػػـ ،كمػػا قػػاؿ ابػػف القػػيـ عػػف بيػػع مػػا لػػيس عنػػد

اإلنسػػاف( :منضػػبط بعػػدـ إمكانيػػة تسػػميـ المبيػػع)) ،(4ثانيػاً النصػػكص تؤكػػد أف المسػػمميف عنػػد

شػػركطيـ ،إذا لػػـ يكػػف شػػرطاً يحػػرـ حػػبلالً أك يحػػل ح ارمػاً ،فػػإذا اتفػػق اآلمػػر كالمصػػرؼ عمػػى

ش ػػركط ال مخالف ػػة ش ػػرعية فيي ػػا فيج ػػب التقي ػػد بي ػػا ،كالمع ػػامبلت مبني ػػة عم ػػى اإلباح ػػة في ػػذه
( )1المصدر السابق.)362/12( ،
( )2المصدر السابق.)366/12( ،
()3

جاء في كتب المتقدميف فيما يخص الكفاء بالكعد ،قاؿ صاحب جكاىر العقكد (:كأجمعكا عمى أف

الكفاء بالكعد في الخير مطمكب كىك كاجب أك مستحب فيو خبلؼ ذىب أبك حنيفة كالشافعي كأحمد كأكثر
العمماء إلى أنو مستحب فمك تركو فاتو الفضل كارتكب المكركه كراىة شديدة كلكف ال يأثـ كذىب جماعة
أنو كاجب منيـ :عمر بف عبد العزيز) (.جكاىر العقكد كمعيف القضاة كالمكقعيف كالشيكد ،دمحم بف أحمد،

المنياجي األسيكطي الشافعي.))215/1( ،

كقاؿ الحصكفي( :جاز لزكـ الكفاء بو؛ ألف المكاعيد قد تككف الزمة لحاجة الناس ،كىك الصحيح) (.رد
المحتار عمى الدر المختار.))277/5( ،
( )4انظر ،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف.)301/1( ،
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النصكص تؤكد أف المصمحة معتبرة كيحافع عمييا ما لـ تحرـ حبلالً أك تحل ح ارمػاً مجمعػاً

عميو.

الترجيح:

يرػ الباحث ترجيح القكؿ الثاني بإلزاـ الكاعد بالشراء بالكعد كذلؾ لما يمي:

 -1كثػ ػرة المتع ػػامميف م ػػع المص ػػرؼ اإلس ػػبلمي ،يجع ػػل اإللػ ػزاـ بالكع ػػد م ػػف ب ػػاب س ػػد
الذرائع ،كعدـ إضاعة الماؿ فيما ال فائدة منو.

 -2اتساع ذمـ الناس كعدـ كجكد الكازع الديني عند بعضيـ ،يجعل اإللزاـ بالكعد مف

ضركريات العمل المصرفي ليسير عمى الكجو األمثل.

 -3إف الخدمة التي يقدميا المصرؼ اإلسبلمي في التفريج عف كثيػر مػف النػاس ،فػي

شراء ما يحتػاجكف إليػو ،يجعػل مػف الضػركرؼ الحفػاظ عمػى المػاؿ كأخػذ كافػة التػدابير لعػدـ
إضػػاعة المػػاؿ كبقائػػو؛ ليسػػتفيد منػػو أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف النػػاس ،منيػػا إل ػزاـ اآلمػػر بالش ػراء
بالكعد بشراء ما أمر بشرائو.

 -4عنػػدما نتحػػدث عػػف الفقيػػاء المتقػػدميف كمنػػع اإلل ػزاـ نحػػف نػػتكمـ عػػف فػػرديف بػػائع

كمشػػتر ،لكػػف عنػػدما نتحػػدث عػػف آالؼ مػػف النػػاس سػػتتغير األحكػػاـ طبق ػاً لمكاقػػع الجديػػد،
فاألحكاـ تتغير بتغير الزماف كالمكاف ،كال تتغير القكاعد كال النصكص.

ُ -5يبػػرـ العقػػد بػػيف المصػػرؼ كاآلمػػر بالش ػراء ،كال خيػػار لآلمػػر بعػػد تاس ػُممو السػػمعة ،
فيل يصح العقد كال خيار لآلمر بالشراء؟
يجكز البيع ببل خيار ىذا ما ذىب إليو فقياء المذاىب األربعة ،مف ذلؾ:

قػػكؿ الحنفيػػة :يقػػكؿ القػػدكرؼ ( :مػػا يػػتـ تحقيػػق البيػػع بػػو ،قػػاؿ أصػػحابنا-الحنفيػػة :-إذا

تبايع ػػا ت ػػـ البي ػػع باإليج ػػاب كالقب ػػكؿ)) ،(1كيق ػػكؿ أيضػ ػاً :إف ح ػػديث النب ػػي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ( -اْل ابي اع ػػاف
باْلخ ايػػار امػػا الػ ْػـ ايْفتاراقػػا)) ( ،(2ظػػاىره أف ال خيػػار يثبػػت بعػػد التفػػرؽ)) .(1فقػػكؿ الحنفيػػة بمػػزكـ
( )1التجريد ،القدكرؼ.)2225/5( ،

( )2متفق عميو ،ركاه البخارؼ في صحيحو ،كتاب (البيكع) ،باب إذا بيف البيعاف كلـ يكتما كتناصحا،
حديث رقـ ،)1947( ،ص( ،)596كركاه مسمـ في صحيحو ،كتاب البيكع ،باب الصدؽ في البيع كالبياف،
حديث رقـ ،)2833( ،ص(.)1054
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البيع بمجرد صدكر اإليجاب كالقبكؿ مف البائع كالمشترؼ ،كال خيار بينيما بعد التفرؽ بنص
الحديث.

قاؿ المالكية:

(قاؿ سحنكف ،كقاؿ أشيب :الذؼ اجتمع عميػو أىػل العمػـ مػف أىػل الحجػاز أف البػائعيف

إذا أكجبا البيع بينيما فقػد لػزـ كال خيػار لكاحػد منيمػا)) ،(2كىػذا قػكؿ المالكيػة بمػزكـ البيػع إف
أنفدا البيع كال خيار بعد لزكـ البيع كيككف البيع صحيحاً.
قاؿ الشافعية:

يقػػكؿ الشػػيرازؼ( :كاذا انعقػػد البيػػع ثبػػت لكػػل كاحػػد مػػف المتبػػايعيف الخيػػار بػػيف الفسػػخ

كاإلمض ػػاء إل ػػى أف يتفرق ػػا أك يتخ ػػاي ار)) ،(3كيقص ػػد م ػػف ك ػػبلـ الش ػػيرازؼ أف البيع ػػاف إذا تفرق ػػا
بأبدانيما فبل خيار بينيما ما لـ يشترطا الخيار.

كيقػػكؿ الشػػيخ زكريػػا األنصػػارؼ الشػػافعي فػػي معػػرض حديثػػو عػػف الخيػػار( :كاعمػػـ أف

الخيػار فػي البيػع رخصػة شػرع لمتػركؼ كدفػع الضػرر فيػك عػارض كاألصػل لزكمػو ال بمعنػػى
أنػو عػػرض بعػػد المػػزكـ بػػل بمعنػػى أف البيػػع مػف العقػػكد التػػي يقتضػػي كضػػعيا المػػزكـ ليػػتمكف

العاقد مف التصرؼ)) ،(4فينا يؤكد أف عقد البيع األصل فيو المزكـ ،كالعمة لرفع الضرر عف
البائع كتسريع تصرفو في المبيع.

كمف الحنابمة يقكؿ ابف قدامة عند كبلمو عف خيار المجمس ( :إف البيع يمزـ بتفرقيما؛

لداللة الحديث عميو) ،(5كال خبلؼ في لزكمو بعد التفرؽ)).(6

ىذه أقكاؿ الفقياء المتقدميف في الخيار في البيع أؼ أنيـ يجيزكف البيػع بػبل خيػار ،مػع

ج ػكاز الخيػػار فػػي البيػػع ،لكػػف ىػػذا الخيػػار غيػػر مطبػػق فػػي البنػػؾ اإلسػػبلمي العربػػي ،كعنػػد
سؤاؿ مكظف البنؾ عف الخيار في العقد ،كالرد بالعيب قاؿ :إف العميل قبػل شػراء البضػاعة
( )1التجريد.)2488/5( ،
()2

المدكنة.)223/3( ،

()3

الميذب.)4/2( ،

()4

أسنى المطالب في شرح ركض الطالب))47/2( ،

(( )5اْلابي اعاف باْلخايار اما ال ْـ ايْفتاراقا) ،سبق تخريجو ،ص.113
( )6المغني.)483/3( ،
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مػػف البنػػؾ يتفحصػػيا بحيػػث ال يتػػرؾ لػػو خيػػار الػػرد بعػػد إج ػراء العقػػد ،كفػػي حػػاؿ إحضػػاره

البضاعة لمبنؾ ليشػترييا البنػؾ ثػـ يبيعيػا لػو ،يكػكف العميػل ىػك المسػؤكؿ عػف تفحصػيا قبػل
شرائيا ،كفي حاؿ كجد عيب خفي يرجع إلى البائع األكؿ فإف رضي بالرد ردت كال تػرد إلػى

البنػػؾ؛ ألف العميػػل قػػد تفحصػػيا كال خيػػار لػػو عنػػد البنػػؾ كبػػائع لمسػػمعة ،ككمػػا بينػػا مػػف كػػبلـ
الفقياء المتقدميف أف البيع صحيح كجائز بيذه الكيفية.

حكم المرابحة لآلمر بالشراء في البنك اإلسالمي العربي:
بعػػد د ارسػػة الخصػػائص المتعمقػػة بعق ػد المرابحػػة لآلمػػر بالش ػراء ،كبعػػد إج ػراء مقابمػػة مػػع

أحػػد مػػكظفي

)(1

البنػػؾ اإلسػػبلمي العربػػي ،كجػػدت أف ىػػذا العقػػد كاجراءاتػػو المتبعػػة فػػي البنػػؾ

اإلسػػبلمي العربػػي تتفػػق كقكاعػػد الفقػػو اإلسػػبلمي ،كبػػذلؾ يمكػػف القػػكؿ بج ػكاز عقػػد المرابحػػة
ػاء عمػػى النش ػرات التػػي يصػػدرىا البنػػؾ،
كلػػيس ىنػػاؾ محظػػكر شػػرعي فػػي ىػػذه المعاممػػة بنػ ً
كالتعػػاريف التػػي كضػػعيا فػػي كتيباتػػو اإلعبلنيػػة ،كمػػا أدلػػى بػػو مكظػػف البنػػؾ فػػي المقابمػػة

الشخصية.
العائد عمى االستثمار من المرابحة لآلمر بالشراء:

ىك الفرؽ بيف ثمف السمعة األكؿ عند الشراء ،كثمنيا الثاني عند البيع.

كيػػكزع العائػػد مػػف المرابحػػة بػػنفس طريقػػة المضػػاربة السػػابقة ،كمػػا أسػػمفنا مػػف قبػػل؛ فػػإف

جميع مكجكدات المصرؼ تقيـ بما فييا ربح المرابحة لآلمر بالشراء كتقسـ بالكيفية المذككرة

في عقد المضاربة.

()1

رئيس قسـ التمكيل الشرعي في البنؾ اإلسبلمي العربي السيد :إياد أحمد إسماعيل.
118

المطمب الثالث

تعريف المشاركة:

استثمار األموال بطريق المشاركة

أوالا -المشاركة لغة:
شارؾُ ،مشارك ًة ،فيك ُمشارؾ.
كشرك ًة ،فيك شريؾ
شرؾ ،ش ْرًكا كش ْرك ًة ا
ا
مف اي ا
شػػارؾ فػػي أربػػاح الشػػركة :أسػ اػيـ فييػػا ،كػػاف لػػو نصػػيب كحصػػة فييػػا ،كمنػػو قػػكؿ هللا -

عز كجل :-

)(1
طيـ).(2
ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ  :قاس ْميـ كخال ْ
الشػ ػػركة :مخالطػػػة الش ػ ػريكيف .يقػ ػػاؿ :اشػ ػػتركنا بمعنػػػى تشػ ػػاركنا ،كق ػػد اشػ ػػترؾ الػ ػػرجبلف

كتشاركا كشارؾ أحدىما اآلخر).(3
ثانيا -المشاركة اصطالحا:
 -1تعريف الحنفية:

الشركة( :ىي عبارة عف عقد بيف المتشاركيف في األصل كالربح)).(4

 -2تعريف المالكية :

الشركة( :إ ْذف في التصرؼ ليما مع أنفسيما)).(5

 -3تعريف الشافعية:

الشػػركة( :ثبػػكت الحػػق فػػي شػػيء الثنػػيف فػػأكثر عمػػى جيػػة الشػػيكع)) (،(6كقػػاؿ بعػػض

الشػافعية تعميقػاً عمػػى التعريػػف ،األكلػى أف يقػػاؿ :ىػػي عقػػد يقتضػػي ثبػػكت ذلػػؾ – الحػػق فػػي

( )1اإلسراء.)64( ،
( )2معجـ المغة العربية المعاصرة.)1194/2( ،

( )3لساف العرب.)448/10( ،

( )4مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ،شيخي زاده.)714/1( ،
( )5مختصر العبلمة خميل ،خميل بف إسحاؽ)178/1( ،
()6

الغرر البيية في شرح البيجة الكردية ،زكريا األنصارؼ.)166/3( ،
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شػػيء )...

)(1

كىمػػا تعريفػػاف لمشػػافعية ،ف ػاألكؿ لػػـ يعرفػػو كعقػػد ،بػػل أثبػػت الحػػق بشػػكل عػػاـ

الثنيف.

 -4تعريف الحنابمة:
الشركة( :ىي االجتماع في استحقاؽ

)(2

أك تصرؼ)).(3

ىػػذه تعريفػػات المػػذاىب الفقييػة األربعػػة لمشػػركة فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي ،ككمػػا ىػػك مبلحػػع

مػ ػػف التعريفػ ػػات أف الفقيػ ػػاء يتكممػ ػػكف عػ ػػف شػ ػػركة األم ػ ػكاؿ

)(4

 -العنػ ػػاف ،-كيمكػ ػػف إجمػ ػػاؿ

خصائص ىذه الشركة في الفقو اإلسػبلمي مػف خػبلؿ التعػاريف ككمػا جػاء فػي كػبلـ الفقيػاء

المتقدميف كما يمي:

 -1الحنفيػػة كالشػػافعية) :(5اعتبػػركا أف الشػػركة عقػػد بػػيف ش ػريكيف ،كالمالكيػػة كالحنابمػػة:

اعتبركىا تصرفاً بيف الشريكيف ،كال يككف تصرفاً في ماؿ اآلخر إال إذا اتفقا بعقد.
 -2الشركة تككف في أصل الماؿ ،أؼ فيما يدفعاه لتبدأ الشركة بو عمميا.
 -3يجب خمط الماليف – يككف عمى الشيكع فبل يفرؽ بيف ماؿ الشريكيف.-

 -4لمشريكيف التصرؼ فػي مػاؿ الشػركة ،كالتصػرؼ مقيػد بالمصػمحة كالعػرؼ التجػارؼ

في الشركة ،كليس عمى إطبلقو.

 -5الػربح يكػػكف مشػػتركاً عمػػى مػػا اتفػػق عميػػو بػػيف الشػػركاء ،كالخسػػارة إف حػػدثت عمػػى

قدر رأس الماؿ.

ىذه أبرز خصائص شركة األمكاؿ في الفقو اإلسبلمي.

()1
()2

انظر ،االقناع )316/2( ،

االستحقاؽ لغة :كىك إضافة الشيء إلى مف يصمح بو كلو فيو حق ،كشرعاً :رفع-إزالة -ممؾ شيء

بثبكت ممؾ قبمو أك حرية كذلؾ بغير عكض( .انظر ،كتاب شرح حدكد ابف عرفة ،دمحم بف قاسـ
األنصارؼ.))353/1( ،

()3
()4

المغني.)3/5( ،

شركة األمكاؿ نكعاف :شركة عناف ،كشركة مفاكضة ،كال يتعامل المصرؼ اإلسبلمي بشركة

المفاكضة ،فالكبلـ عف شركة العناف فقط.
()5

إال أف الرممي في حاشيتو ،خالف جميكر الشافعية كاعتبر أف الشركة ليس عقداً  ،بل ىي ككالة ببل

عكض( .انظر ،أسنى المطالب في شرح ركض الطالب.)252/2( ،
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أنواع الشركة في الفقو اإلسالمي:
 -1شػػركة ممػػؾ( :كىػػي أف يشػػترؾ رجػػبلف فػػي ممػػؾ مػػاؿ ،كذلػػؾ نكعػػاف :ثابػػت بغيػػر

فعميما كالميراث ،كثابت بفعميما ،كذلؾ بقبكؿ الشراء ،أك الصدقة أك الكصية)).(1

 -2شركة عقكد) :(2كىي عند الحنفية تنقسـ إلى ثبلثة أقساـ كما يقكؿ الكاساني:

(شػػركة ب ػاألمكاؿ ،كشػػركة باألعمػػاؿ ،كشػػركة بػػالكجكه)) ،(3كتنقسػػـ شػػركة األم ػكاؿ إلػػى

نكعيف كما يقػكؿ ابػف جػزؼ الكمبػي (:كالشػركة فػي األمػكاؿ عمػى نػكعيف شػركة عنػاف كشػركة

مفاكضة)).(4

كسنخص بالذكر في ىذا المبحث شركة العناف مػف شػركة األمػكاؿ حيػث الشػركة التػي

تتعامل بيا المصارؼ اإلسبلمية ،كطريق مف طرؽ االستثمار.
شروط صحة شركة األموال-العنان:-
 -1أىمية الككالة.

 -2أف يككف الربح معمكـ القدر.

 -3أف يككف الربح جزءاً شائعاً في الجممة ،ال معيناً.
 -4أف يككف رأس الماؿ مف األثماف المطمقة ،دنانير أك دراىـ.

 -5أف يككف رأس ماؿ الشركة عيناً حاض اًر ال ديناً كال ماالً غائباً).(5
العائد عمى االستثمار من عقد الشركة عند الفقياء المتقدمين:
ممػػا سػػبق يمكػػف القػػكؿ إف العائػػد عنػػد الفقيػػاء المتقػػدميف ىػػك :مقػػدار ال ػربح النػػاتج مػػف

العمل بالشركة ،كيقسـ بيف الشركاء عمى مف اتفق عميو بينيـ بأؼ نسبة يحددكىا ،كالخسػارة

تككف عمى قدر رأس ماؿ الشريؾ في الشركة.

( )1المبسكط.)151/11( ،

( )2انظر ،ص ،31مف ىذا البحث ،أنكاع الشركات في الفقو اإلسبلمي.
()3

بدائع الصنائع.)56/6( ،

( )4القكانيف الفقيية.)187/1( ،

( )5انظر ،بدائع الصنائع 56/6( ،كما بعدىا).
111

تعريف المشاركة في المصارف اإلسالمية:
-1

(ىي أف يشترؾ اثناف أك أكثر بماؿ معمكـ مف كل شػريؾ بحيػث يحػق لكػل منيمػا

التصرؼ في ماؿ الشركة ،كالربح بينيمػا بحسػب االتفػاؽ كالخسػارة بقػدر الحصػص فػي رأس

الماؿ)).(1

( -2مشاركة اثنيف أك أكثر في عمل أك نشاط بقصد تحقيق الربح)).(2

( -3ىػي التػي تنشػػأ بػيف اثنػػيف أك أكثػر بعقػػد يتفقػاف فيػػو عمػى القيػػاـ بنشػاط اقتصػػادؼ

معيف بقصد تحقيق الربح )).(3

( -4يقصػػد بالشػػركة عقػػد ينشػػأ بػػيف اثنػػيف فػػأكثر فػػي رأس مػػاؿ كعمػػل (إدارة) بغػػرض

الربح ،كىك ما يعرؼ عند الفقياء بشركة األمكاؿ)).(4

يتضح مف التعػاريف السػابقة أنيػا كميػا متشػابية ،كىػي تعريػف لشػركة العنػاف المعركفػة

في الفقو اإلسبلمي ،فكل التعاريف متفقة عمى أف المشاركة عقد بيف اثنيف في مشركع مباح
يدر ربحاً متكقعاً.

أنواع المشاركة في المصارف اإلسالمية المعاصرة:

تمػػارس المصػػارؼ اإلسػػبلمية عػػدة أن ػكاع مػػف المشػػاركات يكػػكف فييػػا المصػػرؼ ش ػريكاً

بجزء مف الماؿ ،كشريكاً في اإلدارة كالربح أيضاً.
(كتككف مشاركة المصرؼ لجيات التكظيف إما بصيغة المضاربة ،أك المساىمة ،أك

العناف)) .(5كقػد بحثنػا المشػاركة بالمضػاربة؛ حيػث يكػكف المصػرؼ رب المػاؿ كالشػريؾ

عامبلً في الشركة ،كأما في شركة المساىمة فيشترؼ المصرؼ أسيماً ،يتاجر فييػا ،كيسػتفيد
مف العائد المتحصل مف بيع األسيـ ،أك العائد المتحصل مف ربح السيـ عند تكزيع االرباح

عمى األسيـ.
( )1المعايير الشرعية.)162( ،
()2

المصارؼ اإلسبلمية بيف الفكر كالتطبيق.)68( ،

( )3المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي.)333( ،
()4

مصطمحات_الصيرفة_اإلسبلمية_http://www.aibnk.com/accordion/ar/117/54

()5

الخدمات االستثمارية الستثمار أمكاؿ العمبلء.)385/2( ،
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كأمػػا النػػكع الثالػػث مػػف الشػػركة فيػػي شػػركة العنػػاف؛ حيػػث يكػػكف المصػػرؼ فييػػا مشػػاركاً

بػ ػاإلدارة ،كبػ ػرأس الم ػػاؿ معػ ػاً ،كى ػػذه الش ػػركة ى ػػي المقص ػػكدة ،كأح ػػد أس ػػاليب االس ػػتثمار ف ػػي

المصارؼ اإلسبلمية.

تنقسـ المشاركات في المصارؼ اإلسبلمية إلى نكعيف:

 -1المشاركة الثابتة (الدائمة).

 -2المشاركة المنتيية بالتمميؾ (المشاركة المتناقصة).
 أما المشاركة الثابتة (الدائمة)( :كىي تعني قياـ المصرؼ اإلسػبلمي باالشػتراؾ مػع

شخص أك أكثر في مشركع تجارؼ معيف ،كأف يككف مصنعاً ،أك مزرع ًة ،كذلؾ عػف طريػق
التمكيػػل ف ػػي المش ػػركع المش ػػترؾ ،فيسػػتحق ك ػػل كاح ػػد م ػػف الشػػركاء نص ػػيبو م ػػف أرب ػػاح ذل ػػؾ

المشركع ،كتككف المحاسبة لمخسائر كاألرباح بعد نياية كل سنة مالية)).(1

 أمػػا المش ػػاركة المنتيي ػػة بالتممي ػػؾ (المش ػػاركة المتناقصػػة) :في ػػي (عب ػػارة ع ػػف ش ػػركة

يتعي ػػد فيي ػػا أح ػػد الش ػػركاء بشػ ػراء حص ػػة اآلخ ػػر ت ػػدريجياً إل ػػى أف يتمم ػػؾ المش ػػترؼ المش ػػركع

بكاممو)).(2

كعرفيا مجمع الفقػو اإلسػبلمي( :معاممػة جديػدة تتضػمف شػركة بػيف طػرفيف فػي مشػركع

ذؼ دخػػل ،يتعيػػد فييػػا أحػػدىما بش ػراء حصػػة الطػػرؼ اآلخػػر تػػدريجاً س ػكاء كػػاف الش ػراء مػػف
حصة الطرؼ المشترؼ في الدخل أـ مف مكارد أخرػ)).(3
إف المش ػػاركة المنتيي ػػة بالتممي ػػؾ ى ػػي عق ػػد ش ػػركة ب ػػيف اثن ػػيف يتش ػػاركاف ف ػػي إدارة ى ػػذا

المشركع  ،ككل منيما مشارؾ بقدر مف الماؿ فػي رأس مػاؿ ىػذه الشػركة ،ثػـ إف أحػد ىػذيف
الش ػريكيف يبػػدأ بش ػراء حصػػة الش ػريؾ الثػػاني س ػكاء دفعػػة كاحػػدة أك عمػػى شػػكل أقسػػاط ،حتػػى

يتممػػؾ ىػػذا الش ػريؾ كامػػل الشػػركة ،كيكػػكف ال ػربح كالشػػركة قائمػػة بينيمػػا عمػػى مػػا اتفػػق عميػػو
بينيما؛ بحيث يتناقص الربح مع تناقص نصيب الشريؾ البائع في الشركة.

كىذه الشركات عادة تككف بيف المصرؼ كأصحاب المشاريع الصناعية كالطبية كغيرىا

()1

المصارؼ اإلسبلمية بيف النظرية كالتطبيق.)496( ،

()2

المعايير الشرعية.)171(،

()3

مجمة مجمع الفقو السبلمي ،العدد الخامس عشر ،)645/1( ،نقبلً عف المعامبلت المالية أصالة

كمعاصرة.)141/15( ،
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مػػف المشػػاريع المينيػػة ،حيػػث يش ػترؾ المصػػرؼ مػػع أصػػحاب ىػػذه الميػػف كيػػكزع ال ػربح
)(1

أثبلثػاً

عمػػى أف يكػػكف النصػػيب الثالػػث مػػف ال ػربح لسػػداد قسػػط مػػف أقسػػاط المصػػرؼ الػػذؼ

يخفض مف قيمة رأس الماؿ الخاص في المصرؼ في الشركة حتى تنتيي الشركة ،كقػد سػد

الشريؾ كامل رأس الماؿ الذؼ شارؾ فيو المصرؼ.
اإلجراءات العممية لممشاركة في المصارف اإلسالمية:
 يتقػػدـ العميػػل لمبنػػؾ بطمػػب تمكيػػل بنظػػاـ المشػػاركة لمشػػركع محػػدد عمػػى أف يرفػػق

بالطمب دراسة الجدكػ

)(2

لممشركع.

 يقػػكـ البنػػؾ بتقيػػيـ د ارسػػة الجػػدكػ الخاصػػة بالمشػػركع ،كعمػػل الد ارسػػات االئتمانيػػة

البلزمة كفي حالة المكافقة عميو يتـ تكقيع عقد المشاركة كيككف متضمناً األمكر التالية:
 -1قيمة التمكيل الذؼ يقدمو المصرؼ ككيفية الدفع كشركطو.

 -2تحديد الضمانات المطمكبة مف رىف عقار لصالح المصرؼ.
 -3كتابة العقد كالتكقيع عميو.

 -4فتح حساب خاص بالشركة.

 -5تكزيع األرباح يككف بحسب االتفاؽ كالخسارة بقدر رأس الماؿ.

 يقػػكـ العميػػل بسػػداد حصػػتو فييػػا ككػػذلؾ البنػػؾ ،كيػػتـ كضػػع ىػػذه المبػػال فػػي حسػػاب

مستقل بالبنؾ لئلنفاؽ عمى المشركع منو.

 يقػكـ العميػل بػػإدارة المشػركع كفقػاً لمخطػػة التػي أقرتيػا د ارسػػة الجػدكػ لممشػركع ،عمػػى

أف تدخل جميع إيرادات المشركع في حساب المشاركة بالبنؾ).(3

()1

الثمث األكؿ لممصرؼ كعائد لمتمكيل ،كالثمث الثاني عائد -ربح -لمشريؾ ،كالثمث الثالث لسداد تمكيل

المصرؼ.
()2

دراسة الجدكػ :خطة مسبقة لممشركع يحدد مف خبلليا صاحب المشركع ما يتكقع أف يككف عميو

()3

انظر ،جريدة البكرصة االقتصادية ،السبت  17ذك القعدة  1432المكافق  15أكتكبر  ،2011سعيد

المشركع مف بدايتو حتى نيايتو ،كمقدار الربح

فيو( .ت رٌف الباحث)

عباس جمعة ،المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي ،)335( ،المعامبلت المالية المعاصرة،
(.)435
114

حكم المشاركة المنتيية بالتمميك:
أقر مؤتمر المصرؼ اإلسػبلمي بػدبي المشػاركة المنتييػة بالتمميػؾ كاشػترط ليػا الشػركط
التالية:

 -1أف ال تكػػكف المشػػاركة المتناقصػػة مجػػرد عمميػػة تمكيػػل بقػػرض ،فػػبل بػػد مػػف إيجػػاد

اإلرادة الفعمية لممشاركة ،كأف يتحمل جميع االطراؼ الربح كالخسارة.

 -2أف يمتمؾ البنؾ حصتو في المشاركة ممكاً تاماً كأف يتمتع بحقػو الكامػل فػي اإلدارة

كالتصرؼ ،كفي حالة تككيل الشريؾ بالعمل يحق لمبنؾ مراقبة األداء كمتابعتو.

 -3أف ال يتضمف عقد المشػاركة المتناقصػة شػرطاً يقضػي بػرد الشػريؾ إلػى المصػرؼ

كامػػل حصػػتو فػػي رأس المػػاؿ باإلضػػافة إلػػى مػػا يخصػػو مػػف أربػػاح؛ لمػػا فػػي ذلػؾ مػػف شػػبية

الربا).(1

ى ػػذه ى ػػي الخطػ ػكات العممي ػػة لمكيفي ػػة الت ػػي تعق ػػد بي ػػا عق ػػكد المش ػػاركة ب ػػيف المص ػػرؼ

اإلسبلمي كالعمبلء لديو ،إال أف فرع البنؾ اإلسبلمي العربي في قطػاع غػزة ال يتعامػل بيػذه
المعاممة ،كقد تعامل بيا في الضػفة الغربيػة؛ ألف الميزانيػة العامػة لمبنػؾ اإلسػبلمي تضػمنت

ربحاً لعقكد المشاركة ،كىذا دليل عمى أنيا مطبقة في الضفة الغربية.

()1

المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي.)337( ،
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المطمب الرابع

استثمار األموال بطريق االستصناع
االستصناع:

أوالا -االستصناع لغةا:

االستصناع كزف استفعاؿ كىك :مصدر صنع ،كتأتي بمعنى العمل ،كبمعنى التحكيل:

ػيء :عممػػو كأنشػػأه ،كصػػنع الشػػيء :حكلػػو مػػف مػػادة أكليػػة إلػػى
كمنػػو قػػكليـ :صػ اػن اع الشػ ا
شيء صالح لبلستعماؿ.
الصناع :الذيف يعممكف بأيدييـ).(1
ك ُّ

ثانيا -االستصناع اصطالح ا:

اعتبر الحنفية االستصناع عقداً مستقبلً ،خبلفاً لممذاىب الفقيية الثبلثة األخرػ:

تعريف الحنفية:

(ىك طمب العمل مف الصانع في شيء خاص عمى كجو مخصكص)).(2

وعرفــو متــأخرو الشــافعية( :أف يطمػػب إنسػػاف ممػػف لػػو صػػنعة :أف يصػػنع لػػو شػػيئاً ممػػا لػػو
عبلقة بصنعتو عمى كجو مخصكص ،كتككف مادة الصنعة مف الصانع)).(3
أما الفقياء المتقدمكف مف المذاىب الفقيية الثبلثة األخرػ فمػـ يعرفػكا االستصػناع كعقػد

مستقل كالحنفية ،لكف أجاز المالكية) (4االستصناع ككضعكا لو أحكاماً ،عمى الكصف الذؼ

ذكره الحنفية ،كضمنكا الصناع كذكركا ذلؾ في باب اإلجارة ،كالشافعية ،أجػازكا االستصػناع
بشػػركط السػػمـ  -بتسػػميـ الػػثمف فػػي مجمػػس العقػػد ،-قػػاؿ اإلمػػاـ الشػػافعي عنػػد الكػػبلـ عػػف
تضميف عمر بف الخطاب  -رضي هللا عنو  -الصناع( :ألف عمر إف كاف ضمف الصناع

فميس في تضمينو ليـ معنى إال أف يككف ضمنيـ بأنيـ أخذكا أج اًر عمى ما ضمنكا فكل مف
()1

انظر ،تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي ،)124/4( ،معجـ المغة

العربية المعاصرة ،)1322 ،1323/2( ،العيف.)304/1( ،

( )2رد المحتار عمى الدر المختار.)223/5(،

( )3الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي ،مصطفي الخ ْف ،كآخركف.)59/6( ،
( )4انظر ،الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ،شياب الديف النفراكؼ.)117/2( ،
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كاف أخذ أج اًر فيك في معناىـ)) ،(1كيدؿ كبلـ اإلمػاـ -رحمػو هللا -عمػى إجػازة االستصػناع،
لكػػف يعامػػل الصػػانع معاممػػة األجيػػر بػػأف ُيحضػػر المستصػػنع المػكاد األكليػػة كيعطػػي الصػػانع
األجر ،كىذا ما أكده صاحب النجـ الكىاج قاؿ( :أما استصناع النعاؿ  ..فبل يجكز إال كما

ن ػػص عمي ػػو الش ػػافعي  -رض ػػي هللا عن ػػو  -ف ػػي (األـ) ،كى ػػك :أف يش ػػترؼ النعم ػػيف كالشػ ػراؾ
نعبل ثـ يستأجر عمى الحذك ،ككػذلؾ حكػـ استصػناع األكانػي)) ،(2كالحنابمػة
كجميع ما يعمل ً

جكزكا االستصناع بشركط السمـ يقكؿ ابف مفمػح( :ال يصػح استصػناع سػمعة ...عمػى غيػر
كجو السمـ)).(3

شرح تعريف الحنفية:
التعريػف الػػذؼ ذكػره الحنفيػػة يثبػػت فيػػو العقػػد عمػػى العمػػل مػػف الصػػانع فقػػط كلػػيس عمػػى

المبيع كقد اختمفت الركايات في ذلؾ ،أف العقد عمى العمل أك عمى المبيع؟ كىػذا سػنبينو إف
شػػاء هللا ،كأمػػا قكلػػو فػػي شػػيء خػػاص :فيعنػػي فيمػػا تعػػارؼ عميػػو النػػاس فػػي أنػػو يستصػػنع

احت ار اًز مما ال يجكز فيػو االستصػناع عنػد الحنفيػة كالثيػاب فػبل يجػكز فيػو إال السػمـ ،كقكلػو:
عمى شيء مخصكص أؼ تتكفر فيو شركط االستصناع كما سنذكرىا.

سػػأقكـ باختصػػار مػػا كرد عػػف االستصػػناع فػػي كتػػاب بػػدائع الصػػنائع أحػػد كتػػب الحنفيػػة

المعتمدة الذيف أجازكا عقد االستصناع عقداً مستقل).(4
معنى االستصناع :

اختمف الحنفية في معنى عقد االستصناع عمى قكليف:

األول :إف العقد عقد مكاعدة ،كقاؿ بو الحاكـ الشييد).(6) (5
( )1األـ ،الشافعي.)39/4( ،
()2

النجـ الكىاج في شرح المنياج ،دمحم بف مكسى الدميرؼ أبك البقاء الشافعي.)257/4( ،

( )3الفركع ،دمحم بف مفمح.)147/6( ،
()4

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)4-2/5( ،

( )5ىك :دمحم بف دمحم ،الحاكـ الشييد ،جمع كصنف الكثير ،مف ذلؾ" :المختصر الكافي" :جمع فيو كتب
دمحم بف الحسف الشيباني كتب ظاىر الركاية ،كُقتل شييدا كىك في صبلة الصبح ،في ربيع األكؿ ،سنة
أربع كثبلثيف كثبلثمائة.

( )6المبسكط.)139/12( ،
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الثاني :أنػو عقػد بيػع؛ لكػف لممشػترؼ فيػو خيػار ،كقػد رجػح ىػذا القػكؿ ،دمحم بػف الحسػف،
كالسرخسي ،كالكاساني.
كذكر الكاساني ترجيح القكؿ الثاني لؤلسباب التالية:

أ -جكاز القياس كاالستحساف ،كال يككف بالمكاعدة.
ب -أثبت فيو خيار الرؤية.

ت -يجرؼ فيو التقاضي؛ حيث التقاضي في الكاجب ،ال المكاعدة.
كاختمف القائمكف بأنو عقد بيع عمى قكليف:

األول :إف العقد عمى مبيع في الذمة ،كقاؿ بو السرخسي).(1

الثاني :إف العقد عمى مبيع في الذمة ُشرط فيو العمل ،كىك قكؿ الكاساني.
أثر الخالف:
صػ ػ انعيا قبػ ػل العق ػػد ،كرض ػػي بي ػػا
ف ػػي ن ػػكع البي ػػع األكؿ ،فم ػػك أحض ػػر عينػ ػاً  -المبي ػػع -ا
المستصنع جاز العقد.
أمػػا النػػكع الثػػاني لػػـ يجػػز العقػػد؛ ألنػػو شػػرط العمػػل فػػي العقػػد فػػبل يجػػكز تسػػميـ المبيػػع

جاى اًز ،كرجحو الكاساني

)(2

كعمل ترجيحو:

الصػػنع؛ فػػإف لػػـ يشػػترط فيػػو الصػػنع ال يكػػكف استصػػناعاً ،كألف
إف االستصػػناع طمػػب ُّ
العقد عمى مبيع في الذمة يككف سػمماً ،كىػذا استصػناع ،كأمػا إذا أتػى الصػانع بعػيف صػنعيا
قبل العقد ،كرضي بو المستصنع؛ فإنما جاز ال بالعقػد األكؿ ،بػل بعقػد آخػر ،كىػك التعػاطي

بتراضييما.
شروط عقد االستصناع:
 -1بياف جنس المصنكع  ،كنكعو ،كقدره ،كصفتو -،نفي الجيالة عف المصنكع .-
 -2أف يككف مما يجرؼ فيو التعامل بيف الناس.

( )1يقكؿ السرخسي :األصح أف المعقكد عميو المستصنع فيو أال ترػ أنو لك جاء بو مفركغاً عنو ال مف
صنعتو أك مف صنعتو قبل العقد فأخذه كاف جائ از( .المصدر السابق))139/12( ،

( )2كجكز القكؿ األكؿ ،في مكضع آخر ،لكف بعقد تعاطي كليس استصناعاً( ،البدائع.)3/5 ،
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 -3أف ال يكػػكف فيػػو أجػػل ،عمػػى قػػكؿ أبػػي حنيفػػة( ،فػػإف كػػاف فيػػو أجػػل أصػػبح سػػمماً،

حتػػى يعتبػػر فيػػو ش ػرائط السػػمـ ،كىػػك قػػبض البػػدؿ فػػي المجمػػس)) (1كقػػاؿ الصػػاحباف( :ىػػك

استص ػػناع ض ػػرب في ػػو أج ػػل أـ ل ػػـ يض ػػرب  -كل ػػك ض ػػرب لبلستص ػػناع فيم ػػا ال يج ػػكز في ػػو
االستصػػناع  -كالثيػػاب كنحكىػػا  -أجػػبل؛ ينقمػػب سػػمماً فػػي قكليمػػا جميع ػاً ككجػػو قكليمػػا :إف
عادة الناس ضرب األجل في االستصناع ؛ لتعجيل العمل)).(2
صفة عقد االستصناع واألثر المترتب عمى العقد:
أما صفة االستصناع :فيك عقد غير الزـ اقبل العمل في الجانبيف ببل خبلؼ ،أمػا بعػد
الفراغ مف العمل قبل أف يراه المستصنع ،فممصانع أف يبيع العيف ممف شاء ،فأما إذا أحضػر
الصػػانع العػػيف عمػػى الصػػفة المشػػركطة؛ فقػػد سػػقط خيػػار الصػػانع ،كلممستصػػنع الخيػػار؛ ألف

الصانع بائع ما لـ يره؛ فبل خيار لو .ىذا جكاب ظاىر الركاية عػف أبػي حنيفػة كأبػي يكسػف
كدمحم ،كركؼ عػػف أبػػي حنيفػػة :أف لكػػل كاحػ ٍػد منيمػػا الخيػػار ،كركؼ عػػف أبػػي يكسػػف :أنػػو ال

خيار ألحدىما.

أما األثر المترتب عمى صحة العقد :فيك ثبكت الممؾ لممستصنع في العيف المبيعة في

الذمة ،كثبكت الممؾ لمصانع في الثمف ممكاً غير الزـ).(3

ىػ ػػذا مػ ػػا جػ ػػاء فػ ػػي أحكػ ػػاـ عقػ ػػد االستصػ ػػناع فػ ػػي كتػ ػػب الحنفيػ ػػة ،حيػ ػػث أجػ ػػازكا عقػ ػػد

االستصناع عمى الشركط المذككرة.

عائد االستصناع عند الفقياء المتقدمين:

يككف العائد مف االستصناع حسب تعريف الحنفية:

 -1أجرة ،كربح إذا ُشرط في عقد االستصناع العمل ،فاألجرة عمى العمل ،كالػربح مػف
بيع المكاد األكلية؛ حيث إنيا مف الصانع.

()1

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)3/5( ،

()2

المصدر السابق نفس الصفحة.

()3

ممؾ غير الزـ :ألف لممستصنع الخيار في رد العيف ،فمـ يممؾ الصانع الثمف ممكاً تاماً.
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 -2كيكػػكف ربػػح إذا كػػاف فػػي الذمػػة لػػـ يشػػترط فيػػو العمػػل كأحضػػر الصػػانع المصػػنكع
بغير عمل منو.

التعريف المعاصر لعقد االستصناع:
 -1عرفتػػو مجمػػة مجمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي( :أف عقػػد االستصػػناع  -ىػػك عقػػد كارد عمػػى

العمل كالعيف في الذمة  -ممزـ لمطرفيف إذا تكافرت فيو األركاف كالشركط)).(1

 -2كعرفتػػو ىيئػػة المحاسػػبة كالمراجعػػة أنػػو ( :عقػػد عمػػى بيػػع عػػيف مكصػػكفة فػػي الذمػػة

مطمكب صنعيا)).(2

 -3كعرفػ ػػو البنػ ػػؾ اإلسػ ػػبلمي العربػ ػػي أنػ ػػو( :تعاقػ ػػد عمػ ػػى ش ػ ػراء مػ ػػا سيصػ ػػنع حسػ ػػب

المكاصػػفات المتفػػق عمييػػا .مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ أف يطمػػب طالػػب التمكيػػل (الصػػانع) مػػف البنػػؾ
صػػناعة أؼ نػػكع مػػف المعػػدات بحيػػث يقػػكـ البنػػؾ بش ػراء الم ػكاد األكليػػة كبيعي ػا إلػػى الصػػانع

مقابل ثمف معيف يتـ سداده إما عند تكقيع العقد أك تدريجياً خبلؿ إتماـ العمل).(3
التعميق عمى التعريفات السابقة:

التعريػػف األكؿ :نحػػا نحػػك الحنفيػػة فػػي التعريػػف فعقػػد االستصػػناع يقػػع عمػػى المبيػػع فػػي
الذم ػػة ،كالعم ػػل ،كم ػػا أف التعري ػػف الث ػػاني :ع ػػرؼ العق ػػد :بي ػػع لمبي ػػع مكص ػػكؼ ف ػػي الذم ػػة،
كاحترز التعريفاف أف يككف المبيع معيناً.

أمػا تعريػف البنػؾ اإلسػبلمي العربػي ،فمػـ ُيعػرؼ عقػد االستصػناع بػل عػرؼ طمػب عقػػد
االستصػػناع لػػدػ المصػػرؼ فقكلػػو :تعاقػػد عمػػى ش ػراء مػػا سيصػػنع ،ىػػذا كعػػد بالش ػراء كلػػيس

تعريفاً لبلستصناع ،كما أف المثاؿ المذككر في بياف التعريف ىػك بيػع مرابحػة؛ فشػراء المػكاد
األكلية ال يككف استصناعاً بل يككف عقد إجارة؛ لكف عندما تبينت الجانب العممي التطبيقي
في المصرؼ كجدت التعامل غير ذلؾ كسأبينو في الجانب التطبيقي لبلستصػناع فػي البنػؾ

اإلسػػبلمي العربػػي ،كمػػا تػػـ تعريفػػو فػػي ميزانيػػة البنػػؾ( :ىػػك عقػػد بيػػع بػػيف البنػػؾ كصػػانع أك

بناء عمػى
مقاكؿ كمالؾ العقد (المشترؼ) ،حيث يتعيد البنؾ ببناء أك بتصنيع مكضكع العقد ً
()1

مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي.)487/13( ،

( )2المعايير الشرعية.)158( ،
()3
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طمب مالؾ العقػد ككفقػاً لمكاصػفاتو مقابػل سػعر كطريقػة سػداد متفػق عمييػا)) ،(1كىػذا تعريػف
االستصناع في الفقو عمى ما ذكر في الميزانية ،فيجب عمى البنؾ مراجعتو كتصحيحو.
تعريف االستصناع:

مف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف استنتاج تعريػف لبلستصػناع بأنػو" :عقػد عمػى شػيء

مكصػػكؼ فػػي الذمػػة ،عمػػى أف تكػػكف الم ػكاد األكليػػة لممستصػ اػنع مػػف الصػػانع ،كلممستصػػنع
خيار دفع جزء مف الثمف في مجمس العقد أك عدـ الدفع".
شرح التعريف:

مكصكؼ في الذمة :سكاء المصنكع مكجكد خارج مجمس العقد – ليس معيناً ،فمك كػاف
معيناً لما كاف لمذمة معنى -أك لما يصنع بعد؛ ألف العقد يككف عمى العمل كالمبيع معاً.

المكاد األكلية مف الصانع :يقصد بيا المكاد التي يصػنع منػو المصػنكع ،احتػ ار اًز مػف أف
تككف المكاد مف المستصنع؛ ألنيا إف كانت مف المستصنع كاف العقد إجارة ،ال استصناعاً.
اإلجزاءات التنفيذية لعقد االستصناع كما تنفذه المصارف اإلسالمية .
تتمثل أىـ خطكات تنفيذ عقد استصناع لحساب الغير في الخطكات التالية:
 -1يتقػ ػػدـ العميػ ػػل طالػ ػػب الشػ ػػيء المطمػ ػػكب تصػ ػػنيعو لحسػ ػػابو

لممصػػرؼ اإلسػػبلمي بطمػػب ُمبػػدياً فيػػو رغبتػػو فػػي تصػػنيع شػػيء معػػيف
كاسػػتعداده لشػرائو فػػكر تصػػنيعو عمػػى أف يكضػػح فػػي الطمػػب البيانػػات

اآلتية :

 نكع الشيء المطمكب تصنيعو .

 مكاصفات الشيء المطمكب تصنيعو بدقة .
 مكاف تسميـ الشيء المطمكب تصنيعو .
 أجل تسميـ الشيء المطمكب تصنيعو .
 البيانات الشخصية لمعميل .

 أؼ بيانات أخرػ ضركرية .

()1
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 -2تقػػكـ اإلدارات كالمجػػاف المختصػػة فػػي المصػػرؼ اإلسػػبلمي
بدراسة طمػب العميػل كاسػتكماؿ البيانػات كالمعمكمػات كالمسػتندات التػي

تحتاج إلييا ،كالتأكد مف أف تمكيل تصػنيع ىػذه السػمعة أك الشػيء يقػع
في نطاؽ خطتو االستثمارية  ،كامكانية عمميػة التصػنيع بػالكـ كالكيػف
كالتكمفػػة المناسػػبة خػػبلؿ الفت ػرة الزمنيػػة المحػػددة  ،كتحديػػد الجيػػة التػػي

ستتكلى عممية التصنيع.

 -3تقكـ ىذه اإلدارات كالمجاف المختصة بإعداد تقريػر تفصػيمي

عف ىذه العممية متضمناً رأييا بالقبكؿ أك الرفض ،عمى أف يككف ذلؾ

مؤيداً باألدلة الكافية .

 -4ف ػ ػػي حال ػ ػػة الػػ ػرفض يخط ػ ػػر العمي ػ ػػل ب ػ ػػذلؾ مكض ػ ػػحاً س ػ ػػبب

ال ػرفض ،أك يطمػػب منػػو مزيػػداً مػػف البيانػػات كالمعمكمػػات كاإليضػػاحات
كالضػػمانات عم ػػى أف يأخػػذ ذل ػػؾ دكرة جديػػدة إذا تطم ػػب األمػػر ذل ػػؾ ،

كفي حالة المكافقة يرسل الطمب مرفقاً بو التقارير كالمستندات كالكثائق

لبلعتماد مف السػمطة المختصػة بالمصػرؼ اإلسػبلمي لبلعتمػاد حسػب
المكائح التي تحدد ذلؾ.

 -5ي ػػتـ تحكي ػػل الطم ػػب بع ػػد االعتم ػػاد إل ػػى اإلدارات المختص ػػة

بالتنفيذ ،كتتضمف أىـ خطكات التنفيذ مع العميل ما يمى :

أ -تكقيػػع عقػػد االستصػػناع لمسػػمعة الم ػراد تصػػنيعيا مػػف العميػػل

كسداده لمدفعة المقدمة .

ب -أخذ الضمانات الكافية عمى العميل بعدـ النككؿ في طمبو.
جػ  -التكقيع عمى أؼ نماذج أخرػ قد تككف مطمكبة .

 -6بمج ػ ػ ػػرد التكقي ػ ػ ػػع عم ػ ػ ػػى عق ػ ػ ػػد االستص ػ ػ ػػناع تب ػ ػ ػػدأ اإلدارات

المتخصصة بإجراءات التنفيذ كمف أىميا :

 االتصاؿ بالجية التي سكؼ تتكلى التصنيع .

 التعاق ػػد م ػػع الجي ػػة التػ ػي س ػػكؼ تت ػػكلى التص ػػنيع كتكقي ػػع عق ػػد
االستصناع .
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 تحديد الثمف كاألقساط كآجاؿ السداد .
 متابعة عممية التصنيع .

 -7يػػتـ االتصػػاؿ بالعميػػل فػػكر اسػػتبلـ الشػػيء المصػػنع التخػػاذ

اإلجراءات اآلتية :

أ -التكقي ػػع عم ػػى محض ػػر االس ػػتبلـ كال ػػذػ يج ػػب أف يم ػػى تس ػػمـ

الشػ ػػركة السػ ػػمعة المصػ ػػنعة ،كفػ ػػي نفػ ػػس الكقػ ػػت يسػ ػػبق تسػ ػػميـ الشػ ػػركة
كالسمعة المصنعة لمعميل .

ب -تسػػميـ الش ػػيء المص ػػنع لمعمي ػػل كالتكقي ػػع عم ػػى إذف اس ػػتبلـ

الشيء المصنع ،كحصكؿ الشركة عمى كافة مستحقاتيا مف العميل .

جػ ػ -اسػػتبلـ الشػػيكات أك الكمبيػػاالت عػػف الجػػزء الػػذػ لػػـ يسػػدد

مػػف ىػػذا الػػثمف إذا مػػا اتفػػق عمػػى سػػداد جػػزء منػػو نقػػداً كالبػػاقي عمػػى

أقساط .

د -التكقيع عمى أؼ مستندات أك نماذج أخرػ تتعمػق بضػمانات

السداد لباقي الثمف أك خبلفو

)(1

.

اإلجزاءات التنفيذية لعقد االستصناع كما ينفذه البنك اإلسالمي العزبي:
 -1يقػػدـ العميػػل طمب ػاً لمبنػػؾ يشػػمل كػػل مػػا ىػػك مطمػػكب مػػف الصػػانع فعمػػو ،كيحضػػر
العميػػل معػػو جميػػع األكراؽ الثبكتيػػة لمصػػانع ،أنػػو مسػػجل فػػي الػػدكائر الرسػػمية لػػدػ الدكلػػة،

كيككف ما يزاؿ يباشر الصنعة في المجاؿ الذؼ طمبو العميل.

ير بمراحل العمػل -االستصػناع  -المطمػكب تنفيػذه
ُ -2يحضر العميل مف الصانع تقر اً
مػ ػػع بيػ ػػاف تفصػ ػػيمي يكضػػػح جميػ ػػع الكميػ ػػات المطمكبػػػة ،أك الم ػ ػكاد األكلي ػػة البلزمػػػة لعمميػ ػػة
لبلستصناع ،مع األجرة المتفق عمييا لتنفيذ االستصناع.

 -3تعرض ىذه البيانات عمى إدارة البنؾ لممكافقة عمى عقد االستصناع أك الرفض.
 -4في حاؿ المكافقة عمى طمب االستصناع ،يكقع العميل عمى تككيػل يخػكؿ بمكجبػو

البنؾ باستصناع السمعة المطمكبة.

( )1المصارؼ اإلسبلمية بيف الفكر كالتطبيق.)86( ،
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 -5يكقع العميل عقد استصناع بينو كبيف البنؾ ،عمى ما بينو عند تقديـ الطمب.
مك ٍاز

 -6يقكـ العميل بإحضار الصانع إلى البنؾ ،كيكقع البنؾ مػع الصػانع عقػد استصػناع

)(1

عمى ما اتفق عميو بيف العميل كالبنؾ بعقد االستصناع بكامل الشركط.

 -7تبدأ مرحمة تنفيذ المستص اػنع ،كتكػكف جميػع المػكاد األكليػة لممستص اػنع مػف الصػانع
بناء عمى طمب العميل.
نفسو ،كيمكف إعطاء الصانع جزءاً مف المبم
ً
 -8بعػػد االنتيػػاء مػػف إتمػػاـ تنفيػػذ المرحمػػة المتفػػق عمييػػا ،يتكجػػو الصػػانع إلػػى البنػػؾ

بطمب ،ألخذ األمكاؿ المستحقة ،قيمة المرحمة التي تـ إنجازىا.

ػاء عمػى بنػكد االتفػاؽ مػع العميػل،
 -9يرسل البنؾ مندكباً عنػو لمعاينػة مػا تػـ تنفيػذه بن ً
كيحضػر العميػػل لمعاينػػة مػػا طمػب استصػػناعو مػػف البنػػؾ؛ فػإف كافػػق العميػػل عمػػى المصػػنكع
ا

كأنػػو مكافػػق لممكاصػػفات التػػي تػػـ االتفػػاؽ عمييػػا ،يكقػػع عمػػى إق ػرار بػػذلؾ كأنػػو اسػػتمـ حسػػب
المكاصفات.

 -10بعد تنفيذ البنػد السػابق كػامبلً ،يعطػى الصػانع المػاؿ المتفػق عميػو فػي العقػد بينػو
كبيف البنؾ ،كتتـ جميع المراحل كما سبق ،إف كاف المصنكع يتككف مف مراحل ،كيمكػف أف

يككف المصنكع يصنع في مرحمة كاحدة).(2
حكم االستصناع:

اختمف الفقياء المتقدمكف في حكـ عقد االستصناع عمى مذىبيف:

المذىب األكؿ :جكاز عقد االستصناع ،كىك القكؿ الراجح عند الحنفية).(3

المػػذىب الثػػاني :عػػدـ جػكاز عقػػد االستصػػناع  ،إال بشػػركط السػػمـ ،كىػػك قػػكؿ أصػػحاب

المذاىب الثبلثة األخرػ).(4

( )1االستصناع المكازؼ :يمكف كصفو حسب إجرائو مف قبل البنؾ :ىك عقد منفصل عف العقد األكؿ يبرمو
المصرؼ مع الجية المصنعة لمسمعة  -التي استصنعيا العميل -بالشركط المتفق عمييا مع العميل

المستصنع ،كيككف المصرؼ في العقد ُمستصنعاً ،كالصانع الطرؼ الثاني لمعقد.
ُ
()2
مثاؿ المصنكع عمى مراحل :كالبناء مف عدة طكابق فيعد الطابق األكؿ مرحمة ،كالطابق الثاني مرحمة
أخرػ كىكذا ،كمثاؿ المصنكع عمى مرحمة كاحدة :كماكنة صغيرة.

( )3بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)2/5( ،

()4

انظر ،صفحة  117ك  118في ىذا البحث.
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األدلة:
أدلة المذىب األكؿ:
استدؿ أصحاب القكؿ األكؿ بالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ:

 -1مف السنة :قكؿ النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ( :-اما ارآهُ اْل ُم ْؤمُنك اف اح اسًنا اف ُي اك ع ْن اد َّللا اح اسف))، (1
ض ابلال ٍة)) ،(2كأف النبي استصنع منب اًر).(3
كقكلو  -ملسو هيلع هللا ىلص  ( :-اال تا ْجتام ُع أُمتي اعامى ا
وجـــو الداللـــة م ػػف األحادي ػػث :أف الن ػػاس إذا اجتمع ػػت عم ػػى ش ػػيء ل ػػـ تمنع ػػو الشػ ػريعة
ككانت عادة الناس العمل بو فبل بأس مف استدامة العمل بو ،كمثالو االستصػناع كىػك متبػع
في جميع البمداف بغير نكير لمسيس الحاجة إليو.
 -2اإلجماع:

إجمػػاع النػػاس -اإلجمػػاع العممػػي -عمػػى عقػػد االستصػػناع قػػاؿ الكاسػػاني( :كأمػػا جػكازه،

فالقياس :أف ال يجكز؛ ألنو بيع ما ليس عند اإلنساف ،ال عمى كجو السمـ ،كقػد نيػى رسػكؿ

هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ع ػػف بي ػػع م ػػا ل ػػيس عن ػػد اإلنس ػػاف ،كرخ ػػص ف ػػي الس ػػمـ ،كيج ػػكز استحس ػػانا)(4؛
إلجماع الناس عمى ذلؾ)).(5
 -3المعقكؿ:

( )1ركاه الحاكـ في المستدرؾ مكقكفاً عمى ابف مسعكد رضي هللا عنو  ،كقاؿ صحيح اإلسناد( ،المستدرؾ
عمى الصحيحيف ،الحاكـ النيسابكرؼ).))83/3( ،
( )2أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده ،مف حديث أبي بصرة الغفارؼ رضي هللا عنو ،حديث رقـ،)27224( ،
( ،)200/45كركاه الحاكـ في المستدرؾ ،عف ابف عمر -رضي هللا عنيا  ،-حديث رقـ،)395( ،
(.)200/1

( )3ركاه البخارؼ في صحيحو ،مف حديث :سيل بف سعيد ،كتاب اليبة كفضميا كالتحريض عمييا ،باب
مف استكىب مف أصحابو شيئاً ،حديث رقـ.)354/3( ،)2569( ،
( )4االستحساف في المغة :استفعاؿ مف الحسف ،كشرعاً يقكؿ أبي الحسف الكرخي( :العدكؿ بحكـ المسألة
أصكؿ الفقو ،أبك الكفاء بف عقيل،
الكاضح في ُ
عف نظائرىا لدليل شرعي خاص بتمؾ المسألة) ( ،ا
(( ،))100/2التمكيح عمى التكضيح ،مسعكد التفتازاني.))163/2( ،

()5

بدائع الصنائع.)2/5( ،
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( كقد جػرت العػادة باالستصػناع فػي سػائر األعصػار مػف غيػر نكيػر)) .(1كعػدـ كجػكد
عقػػد االستصػػناع فيػػو مشػػقة كحػػرج ،كالمشػػقة تجمػػب التيسػػير ،فعقػػد االستصػػناع تيسػػير عمػػى

الناس كيرفع المشقة عنيـ في المعامبلت.

كقد أخذ الحنفية باالستحساف بجكاز ىذا العقد كعدلكا عف قياس عقػد االستصػناع عمػى

المبيع المعدكـ؛ لسببيف :إلجماع الناس عمى عقد االستصناع مف غير نكير ،كحاجة الناس

تقتضػػي مثػػل ىػػذا العقػػد؛ لرفػػع الحػػرج عػػنيـ ،لكػػف حسػػب الشػػركط التػػي كردت كػػي ال يكػػكف
تنازع ،كال تحدث مخالفات شرعية تخرجو مف الحمية إلى الحرمة.

عقػػد االستصػػناع بي ػػع منفػػرد باسػػـ خ ػػاص مكضػػكع ل ػػو ،فكػػاف فيػػو م ػػا يجػػكز أص ػػمو:

الصرؼ) ،(2كالسمـ).(3

أؼ أف ىػػذا العقػػد لػػو اسػػـ يخػػتص بػػو فػػبل يمحػػق ببيػػع آخػػر ،كىػػك مكػػكف مػػف عقػػديف

أصػػميما جػػائز كىمػػا اإلجػػارة كالسػػمـ ،كذلػػؾ أف السػػمـ عقػػد عمػػى مبيػػع فػػي الذمػػة ،كاسػػتئجار
الصناع يشترط فيو العمل ،كما اشتمل عمى معنى عقديف جائريف كاف جائ اًز).(4
أدلة المذىب الثاني:

إف أصػحاب المػػذىب الثػاني أجػػازكا االستصػناع بشػػركط السػمـ أك اإلجػػارة ،كلػـ يجيػػزكه

بػالتعريف الػذؼ ذكػره الحنفيػة ،كاسػتدلكا بأدلػػة عامػة لػػيس رداً عمػى الحنفيػة ،إنمػػا ليكػكف عقػػد
االستصناع المذككر صحيحاً يجب أف يككف بشركط أحد عقدؼ اإلجػارة أك السػمـ ،كسػأقكـ
بإيراد بعض األدلة الذؼ استدلكا بيا عمى عدـ صحة ىذا العقد ،كالرد عمييا قالكا:

 -1إف بيع االستصناع مف البيكع المنيي عنيا بحديث النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لحكيـ بف حزاـ

 -رضي هللا عنو  ( -اال تاب ْع اما ال ْي اس ع ْن اد اؾ)) ،(5ككجو الداللة مف الحديث كمػا قػاؿ القاضػي

()1
()2

التجريد ،)2712/5( ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)4-2/5( ،
في األصل الصرؼ لكف ىي اإلجارة ،كما في البدائع.

( )3انظر ،التجريد.)2712/5( ،
( )4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)3/5( ،
( )5سبق تخريجو كالحكـ عميو في صفحة .100
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القاضػػي كأصػػحابو مػػف الحنابمػػة( :ال يصػػح استصػػناع سػػمعة؛ ألنػػو بػػاع مػػا لػػيس عنػػده عمػػى
غير كجو السمـ)).(1

 ( -2عقد االستصناع يشتمل عمى تأجيل البدليف :المبيع كالػثمف ،كىػذا يعنػي :أنػو بيػع

ػحيحا لكػػاف
ديػػف بػػديف ابتػػداء ،...،كىػػذا مجمػػع عمػػى منعػػو ،فمػػك كػػاف عقػػد االستصػػناع صػ ً
اشتراط تعجيل الثمف في السمـ ليس ببلزـ ،كىك مجمع عميو).) (2
 -3أف عقػػد االستصػػناع يػػدخل فػػي بيػػع المعػػدكـ ،كىػػك منيػػي عنػػو لمغػػرر فػػي حصػػكلو،

)(3
ػكؿ هللا -
كالنيػػي عػػف بيػػع الغػػرر ثابػػت فػػي السػػنة مػػف حػػديث أبػػي ىري ػرة  .كفيػػو (:ان ايى ارُسػ ُ
صاة ،اك اع ْف اب ْيع اْل اغ ارر))،(4ككجو الداللػة مػف الحػديث ،أف المستص اػنع غيػر
ملسو هيلع هللا ىلص  -اع ْف اب ْيع اْل اح ا
المستصنع فيعد غر اًر.
مكجكد حاؿ االتفاؽ عمى الصنع كىذا يعد غر اًر  ،فقد ال يحصل
ا

مناقشة األدلة:

المذىب األول:
عمػػى حػػد اطبلعػػي ،لػػـ ينػػاقش أصػػحاب المػػذاىب الثبلثػػة الحنفيػػة فػػي عقػػد االستصػػناع

كما عرفو الحنفية ،بل اكتفكا بأف يجعمكا االستصناع أحػد عقػديف إمػا إجػارة ،كذلػؾ بإحضػار

المػكاد األكليػػة كيعطػكف الصػػانع األجػرة ،أك سػامـ فيجػػب أف يتحقػق شػػركط السػمـ كاممػػة حتػػى
يصح العقد ،مستدليف بحديث حكيـ بف حزاـ  -رضي هللا عنو  -السابق.
المذىب الثاني:

نػاقش القػدكرؼ فػػي التجريػد مػػا اسػتدؿ بػػو أصػحاب الػدليل الثػػاني القائػل بعػػدـ صػحة مػػا

ذىب إليو الحنفية ،أف االستصػناع عمػى مػا كصػفكه غيػر جػائز كاسػتدلكا بحػديث ( اال تاب ْػع امػا
ال ْي اس ع ْن اد اؾ) سابق الذكر.
قاؿ القدكرؼ:

( )1الفركع.)147/6( ،

( )2المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة.)299/8( ،
( )3المصدر السابق.)302/8( ،
( )4أخرجو مسمـ في صحيحو ،كتاب البيكع ،باب بطبلف بيع الحصاة ،كالبيع الذؼ فيو غرر ،حديث رقـ،
(.)1153/3( ،)1513
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(ىػػذا صػػحيح إذا لػػـ تجػػر العػػادة بػػذلؾ ،لكػػف مػػا جكزتػػو العػػادة (دليػػل عمػػى قبكليػػا ممػػف

كجدت لديو)  ،كتمميؾ األشياء المتخذة بالمعاطاة)).(1

المستصنع معدكماً؛ ألنو ألحق بالمكجكد؛ لمساس الحاجة إليو.
كال يعد
ا
فإف قيل :إف العادة مخالفة لمنص.

قاؿ القدكرؼ( :عادة السمف مػف األكلػيف أنيػـ أجػازكا التعامػل بيػا كلػـ ينكػر العقػد أحػد،

كما أف اإلماـ أبا حنيفة شيد الناس كىـ يعقدكف عمى األعياف دكف بعض)). (2
كيناقش أيضاً:

إف حػػديث حكػػيـ بػػف ح ػ ازـ -رضػػي هللا عنػػو -دليػػل عمػػى ج ػكاز االستصػػناع ،كذلػػؾ أف
ق ػػكؿ النب ػػي  -ملسو هيلع هللا ىلص  ( -اال تاب ػ ْػع ام ػػا ال ػ ْػي اس ع ْن ػ اػد اؾ) ،في ػػذا متحقػ ػق ف ػػي عق ػػد االستص ػػناع ،حي ػػث
ػنعة لػػـ تُابػػع لكػػي يكػػكف بيػػع مػػا لػػيس عنػػد الصػػانع ،بػػل يػػتـ االتفػػاؽ عمػػى
السػػمعة المستصػ ا

إيجادىػػا مػػف العػػدـ بمكافقػػة الط ػرفيف ،كال عقػػد بيػػع ىنػػا أيض ػاً ،كبعػػد إيجادىػػا مػػف العػػدـ ال
يشػػترييا المستصػػنع ،إنمػػا يػػرػ أف صػػنعيا الصػػانع عمػػى الشػػركط المتفػػق عمييػػا فػػإف تكافقػػت

أخػػذىا المستصػػنع ،كاال لػػو حػػق الػػرد ،كىنػػا بيػػع حقيقػػي إف أخػػذىا المستصػػنع بكجػػكد السػػمعة
حاضرة أمامو ،كقد بينػا قبػل أف معنػى الحػديث الشػريف يحتمػل أمػريف ،كذلػؾ مػف كػبلـ ابػف

القيـ( :أحدىا :بيع عيف معينة ليست عنده ،الثاني :السمـ الحاؿ في الذمػة إذا لػـ يكػف عنػده
ما يكفيو)).(3

الػػدليل الثػػاني نػػكقش( :إذا كػػاف االعت ػراض عمػػى عقػػد االستصػػناع إنمػػا ىػػك لعػػدـ تقػػديـ

الثمف؛ ألنو بيع ديف بديف ،فالجكاب عمى ىذا ،أف عقد االستصناع مركب مػف عقػديف :بيػع
كاجارة.

كعقد االستصناع فيو شبو باإلجارة حيث يتضمف العقد عمل الصانع مضاًفا إليو العيف
المصنكعة ،كليذا جاز فيو الديف بالديف ،كبو يفارؽ عقد االستصناع عقد السمـ)).(4

()1

التجريد.)2713/5( ،

( )2انظر ،المرجع السابق الجزء كالصفحة  ،بدائع الصنائع.)3/5( ،
()3

إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف.)302/1( ،

( )4المعامبلت المالية في الفقو اإلسبلمي.)299/8( ،
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ينػػاقش الػػدليل الثالػػث القائػػل :إف عقػػد االستصػػناع يػػدخل فػػي بيػػع المعػػدكـ ،كىػػك منيػػي
عنػػو لمغػػرر فػػي حصػػكلو ،فيػػذا ينػػاقش بػػأف المستصػػنع غيػػر معػػدكـ ،قياسػاً عمػػى بيػػع السػػمـ،
كالجػػامع بينيمػػا أف المبيػػع يكػػكف مكصػػكفاً فػػي الذمػػة معمػػكـ بكامػػل صػػفاتو المانعػػة لمجيالػػة،
يقكؿ ابف القيـ في معرض حديثو عف السمـ( :فإنو بيع مضمكف في الذمة مكصػكؼ مقػدكر

عمػػى تسػػميمو غالب ػاً ،كىػػك كالمعاكضػػة عمػػى المنػػافع فػػي اإلجػػارة)

)(1

فمعنػػى أف المستصػػنع

مكصكؼ في الذمة مقدكر عمى تسميمو فيك في حكـ المكجكد ،ال جيالة فيو كال غرر.
الترجيح:

يػ ػرػ الباح ػػث أف الق ػػكؿ األكؿ القائ ػػل :بجػ ػكاز عق ػػد االستص ػػناع ى ػػك الػ ػراجح لؤلس ػػباب

التالية:

 -1زيػػادة عمػى مػػا قالػو أصػػحاب المػػذىب األكؿ أثنػػاء مناقشػػة األدلػػة ،إف أحكػػاـ الفقػػو

تتغيػػر بتغيػػر األمػػاكف كاألزمػػاف  ،فالنػػاظر إلػػى مػػا كصػػل إليػػو التطػػكر العممػػي مػػف مشػػاريع
ض ػػخمة تكم ػػف المبلي ػػيف م ػػف النق ػػد يج ػػب النظ ػػر إل ػػى المص ػػالح لك ػػبل الطػ ػرفيف (الص ػػانع ك

المستصػػنع) مػػا داـ أنػػو تحػػت ظػػل الش ػريعة اإلسػػبلمية ،كمػػا يقػػرره الػػديف الحنيػػف بمػػا يرفػػع
الجيػػل كالغ ػػرر كالنػ ػزاع بػػيف األطػ ػراؼ ،فيج ػػب عمػػى العمم ػػاء المس ػػمميف النظػػر إل ػػى مص ػػالح

المسػػمميف كالعم ػػل عمػػى إيج ػػاد حمػػكؿ تناس ػػب الكاقػػع المعاص ػػر كبمػػا يتف ػػق مػػع قكاع ػػد دينن ػػا
الحنيف.

 -2إف ما كاف فػي عصػكر األئمػة األعػبلـ الػذيف أجػازكا مػا رأكه مناسػباً لػذلؾ العصػر

الذؼ عاشكه ،كيجب عمينػا االجتيػاد بمػا يناسػب العصػر الػذؼ نعػيش ،كال نضػع القيػكد التػي

تجعمنا نتأخر عف باقي األمـ ،يقكؿ هللا تعػالى :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ ) (2كىػذا أقػكػ
دليل عمى أف ما نحتاج إليو لرفعة األمة كتقدميا مكجكد في ىذا الكتاب العزيز.
 -3كما جاء في قرار المجمع اإلسبلمي ما نصو:

( )1إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف.)301/1( ،
()2

األنعاـ.)38( :
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( ق ػرار رقػػـ :7 /3 /67 :إف مجمػػس مجمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي المنعقػػد فػػي دكرة مػػؤتمره
السابع بجدة في المممكة العربية السعكدية مف  7إلى  12ذك القعدة  1412ىػ المكافق - 9

 14مايك  1992ـ.

بعد اطبلعو عمى البحكث الكاردة إلى المجمع بخصكص مكضكع( :عقد االستصناع)،

كبعػػد اسػػتماعو لممناقشػػات التػػي دارت حكلػػو ،كم ارعػػاة لمقاصػػد الش ػريعة فػػي مصػػالح العبػػاد

كنظر ألف عقد االستصناع لو دكر كبير في تنشػيط
ًا
كالقكاعد الفقيية في العقكد كالتصرفات،
الصناعة ،كفي فتح مجاالت كاسعة لمتمكيل كالنيكض باالقتصاد اإلسبلمي ،قرر:
 -1إف عقػػػد االستصػ ػػناع  -كىػ ػػك عقػ ػػد كارد عمػ ػػى العمػ ػػل كالعػ ػػيف فػ ػػي الذمػ ػػة -ممػ ػػزـ

لمطرفيف إذا تكفرت فيو األركاف كالشركط.

 -يشترط في عقد االستصناع ما يمي:

أ -بياف جنس المستصنع ،كنكعو ،كقدره ،كأكصافو المطمكبة.

ب -أف يحدد فيو األجل.

 -2يجػػكز فػػي عقػػد االستصػػناع تأجيػػل الػػثمف كمػػو ،أك تقسػػيطو إلػػى أقسػػاط معمكمػػة

آلجاؿ محددة .كمف خبلؿ عقػد االستصػناع تسػتطيع م اركػز المػاؿ فػي السػكؽ اإلسػبلمية أف

تػػؤدؼ دكرىػػا فػػي تنشػػيط الصػػناعة ،كالز ارعػػة ،كالحػػرؼ ،كمػػا يجػػكز لممصػػارؼ اإلسػػبلمية،
كالتي تتعاقد مع عميل ما لبناء مساكف ،أك إقامة مصانع ،أك تكريد بضائع ،حسب الشػركط

المكجكدة بيف الطرفيف بالضكابط الشرعية ،أف تقكـ بعقد استصناع مك ٍاز ،كذلؾ بالتقاكؿ مع

مقاكؿ آخر بنفس الشركط السابقة عمى تنفيذ العقػد ،بسػعر أقػل ،كيكػكف ربحيػا مقػدار الفػرؽ
بيف العقديف).
حكم عقد االستصناع في البنك اإلسالمي العربي:
بعد االستماع إلى ما قالو مكظف البنؾ الذؼ أجريت معو المقابمة أف العقػكد التػي تبػرـ

مػػع العميػػل كالصػػانع صػػحيحة ،كىػػي مكافقػػة لمػػا ذكرنػػا مػػف شػػركط عقػػد االستصػػناع عنػػد
الحنفية كىك جائز عمى ما كصف لنا.
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عائد االستثمار من عقد االستصناع لدى البنك اإلسالمي العربي:

ىػػك فػػرؽ السػػعر بػػيف سػػعر السػػمعة األكؿ الػػذؼ يشػػترؼ بػػو البنػػؾ السػػمعة ليبيعيػػا لمعميػػل

كبيف السعر الثاني الذؼ يبيع بو البنؾ لمعميل.

أما تقسيـ األرباح بيف البنؾ كالمستثمريف فيتـ كما أكضحناه في عقد المضاربة.
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المطمب الخامس

استثمار األموال بطريق اإلجارة المنتيية بالتمميك
وصورىا:
مفيوم اإلجارة المنتيية بالتمميك ُ

اإلجػػارة المنتييػػة بالتمميػػؾ مػػف المعػػامبلت المعاصػرة ،كىػػي ترجمػػة لمعقػػد المعػػركؼ فػػي

القانكف الفرنسي باسػـ ( )Vent locationكترجمتيػا :إيجػار بيعػي ،كاليػدؼ منػو :الحػرص
عمى بقاء العيف المعقكد عمييا في ممؾ البػائع إلػى حػيف أداء كامػل األقسػاط المسػتحقة ،كأف

يػػأمف المالػػؾ مػػف مزاحمػػة غي ػره مػػف الغرمػػاء فػػي حالػػة إفػػبلس المشػػترؼ؛ ألف العقػػد إذا كػػاف

بصكرة اإليجار مكف ذلؾ المالؾ مف استرداد ممكو).(1

ىذه حقيقة عقد اإلجػارة المنتييػة بالتمميػؾ ،فيػك عقػد دخيػل عمػى المعػامبلت اإلسػبلمية

كليس أصيبلً فييا ،لكف احتكاه الفقو اإلسبلمي؛ لصبلحية ىذا الديف لكل زماف كمكاف.

كسػػأقكـ م ػػف خػػبلؿ ى ػػذا المطمػػب بتعري ػػف اإلج ػػارة المعركفػػة ف ػػي الفقػػو اإلس ػػبلمي ،ث ػػـ

أعػرؼ اإلجػػارة المنتييػػة بالتمميػػؾ ،كالكيفيػػة التػػي تطبقيػػا المصػػارؼ اإلسػػبلمية فػػي ىػػذا العقػػد
مف الناحية العممية ،كحكـ العمماء المعاصريف عمى ىذا العقد.
تعريف اإلجارة:

أوالا -اإلجارة لغةا:
اإلجارة تأتي بمعنييف:
بمعنى :األجر عمى العمل ،كبمعنى :العكض.

ط ْي ات مف أ ٍ
اجر
أع ا
ْج ُر ،اك ُى اك اما ْ
اؿ :اك ْاأل ْ
اج ار ايأ ُ
قاؿ األزىرؼ :اإلجارة ام ْف أ ا
اجر في اع امل ،اق ا
اء اْل اع امل)). (2
ا
جز ُ
كقاؿ النسفي(:أ ج ر)  :المؤاجرة تمميؾ منافع مقدرة بماؿ كاالستئجار تممؾ ذلؾ).(3
كجاء في المعجـ الكسيط :اإلجارة :األجرة عمى العمل كعقد يرد عمى المنافع

( )1المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة.)521/9( ،

( )2تيذيب المغة ،دمحم بف أحمد بف األزىرؼ اليركؼ ،أبك منصكر (.)123/11
( )3طمبة الطمبة في االصطبلحات الفقيية ،نجـ الديف النسفي.)124( ،
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بعكض).(1

ثانيا -اإلجارة اصطالح ا:

 -1تعريف الحنفية:

(بأنيا عقد معاكضة عمى تمميؾ منفعة بعكض)).(2

 -2تعريف المالكية:

(عقد يفيد تمميؾ منافع شيء مباح مدة معمكمة بعكض غير ناشئ عف المنفعة)).(3

 -3تعريف الشافعية:

(عقد عمى منفعة مقصكدة معمكمة قابمة لمبذر كاإلباحة بعكض معمكـ)

).(4

 -4تعريف الحنابمة:

(كىػػي بيػػع المنػػافع)) ،(5أك (ىػػي عقػػد عمػػى منفعػػة مباحػػة معمكمػػة تؤخػػذ شػػيئا فشػػيئا مػػدة

معمكمة مف عيف معمكمة أك مكصكفة في الذمة أك عمل معمكـ بعكض معمكـ)).(6
يمكف إجماؿ أىـ ما جاء في التعريفات بما يمي:

 -1إف اإلجارة عقد ،يرد عمى عمل أك عيف مكصكفة في الذمة.
 -2يرد العقد عمى منافع العيف المستأجرة ،مع بقاء العيف.

 -3يجب أف تككف العيف معمكمة مباحة قابمة لمبذؿ ،فتخرج منفعة البضع.
 -4تحديد مدة اإلجارة ،كتحديد ثمف اإلجارة.

أنواع اإلجارة:

اإلجارة نكعاف:

 -1إجػػارة عمػػى األعمػػاؿ :كاالسػػتئجار لتحصػػيل خياطػػة أك بنػػاء أك حمػػل شػػيء مػػف
مكاف إلى مكاف.
( )1معجـ الكسيط.)7/1( ،
( )2المبسكط.)79/23( ،

( )3أسيل المدارؾ « شرح إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ» ،أبك بكر الكشناكؼ.)321/2( ،
( )4أسنى المطالب في شرح ركض الطالب.)403/2( ،
( )5الكافي في فقو اإلماـ أحمد.)169/2( ،

( )6اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل ،مكسى بف أحمد الحجاكؼ.)283/2( ،
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 -2إجارة عمى المنافع :كاستئجار الدار لمسكنى كالدابة لمرككب).(1
كقاؿ الكاساني بعد ذكر أنكاع اإلجارة( :كىي فػي الحقيقػة نػكع كاحػد؛ ألنيػا بيػع المنفعػة

فكاف المعقكد عمى المنفعة في النكعيف جميعاً)).(2
صفة عقد اإلجارة:

عقػد اإلجػارة عقػػد الزـ لطرفػي العقػد يقػػكؿ الكاسػاني( :كأمػا صػػفة اإلجػارة فاإلجػارة عقػػد

الزـ إذا كقعػػت صػػحيحة عريػػة عػػف خيػػار الشػػرط كالعيػػب كالرؤيػػة عنػػد عامػػة العممػػاء ،فػػبل

تفسخ مف غير عذر)).(3
أركان اإلجارة:

لعقد اإلجارة أركاف كما ىك الحاؿ في أؼ ٍ
عقد آخر:

الحنفية يجعمكف الصيغة – اإليجاب كالقبكؿ – ىك الركف الكحيد).(4

أما الجميكر فػاتفقكا مػع الحنفيػة عمػى الصػيغة ،كجعمػكا األركػاف أربعػة كىػي :العاقػداف،

كاألجرة ،كالصيغة ،كالمنفعة).(5
شروط صحة اإلجارة:

 -1أف يككف كل مف العاقديف جائز التصرؼ -مكمفاً شرعاً .-
 -2معرفة نكع المنفعة ،كسكنى الدار ،أك خدمة اآلدمي.
 -3معرفة األجرة.

( )1انظر ،تحفة الفقياء ،)347/2( ،اليداية عمى مذىب اإلماـ ،محفكظ بف أحمد أبك الخطاب
الكمكذاني ( ،)293بداية المجتيد كنياية المقتصد.)13/4( ،

( )2بدائع الصنائع.)174/4( ،
()3

المصدر السابق ،)201/4( ،كانظر ،بداية المجتيد كنياية المقتصد ،)14/4( ،المعايير الشرعية،

(.)113

( )4بدائع الصنائع.)174/4( ،
( )5انظر ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ،دمحم بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي ،)2/4( ،أسنى
المطالب ،)403/2( ،كشاؼ القناع. )547/3( ،
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 -4أف تككف المنفعة مباحة ال محرمة كدار لمسكف ،فبل تصح اإلجارة عمى نفع محرـ
كالغناء ،كجعل داره كنيسة ،أك لبيع الخمر.

 -1معرف ػػة الع ػػيف الم ػػؤجرة برؤي ػػة أك ص ػػفة ،كأف يعق ػػد عم ػػى نفعي ػػا دكف أجزائي ػػا ،كأف

تكػكف مقػدك اًر عمػى تسػميميا ،كأف تشػتمل عمػى المنفعػة المباحػة ،كأف تكػكف مممككػة لممػػؤجر،

أك مأذكناً لو فييا.
 -2أف تككف اإلجارة برضا الطرفيف إال مف أكره بحق.
 -3حصكؿ اإليجاب كالقبكؿ بيف الطرفيف.

 -4معرفة مدة اإلجارة كشير ،أك سنة ،كنحكىما).(1
األثر المترتب عمى عقد اإلجارة:
إذا تكفرت األركاف كالشركط السابقة في عقد اإلجارة صح العقد ،كثبػت لممسػتأجر ممػؾ
المنفعة ،كلممؤجر األجرة.
انتياء عقد اإلجارة:
كأمػػا بيػػاف مػػا ينتيػػي بػػو عقػػد اإلجػػارة فعقػػد اإلجػػارة ينتيػػي بأشػػياء ذكرىػػا الكاسػػاني كمػػا
يمي:

( -1اإلقالة)(2؛ ألنو معاكضة الماؿ بالماؿ فكاف محتمبل لئلقالة كالبيع.
 -2مػػكت مػػف كقػػع لػػو اإلجػػارة إال لعػػذر عنػػدنا -الحنفيػػة  ،-كعنػػد الشػػافعي :ال يبطػػل

بالمكت كبيع العيف.

المستأجر ،كالمستأجر فيو لكقكع اليأس عف استيفاء المعقكد عميو بعد
 -3كمنيا ىبلؾ
ا
ىبلكو فمـ يكف في بقاء العقد فائدة.
 -4كمني ػػا انقض ػػاء الم ػػدة إال لع ػػذر؛ ألف الثاب ػػت إل ػػى غاي ػػة ينتي ػػي عن ػػد كج ػػكد الغاي ػػة

فتنفسخ اإلجارة بانتياء المدة)).(3

( )1مكسكعة الفقو اإلسبلمي.)529/3( ،
( )2اإلقالة لغة :الرفع ،كشرعاً :رفع العقد( .النير الفائق شرح كنز الدقائق ،بف نجيـ الحنفي.))450/3( ،
( )3انظر ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)223 ،220/4( ،
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صيانة العين المؤجرة :
ألىمية ىذا المكضكع في عقد اإلجارة في المصارؼ اإلسبلمية ،كقد يخػتص بػو قطػاع
غزة؛ لما يقػع مػف حػركب تتضػرر فييػا المبػاني كغيرىػا
في صيانة العيف المؤجرة:

)(1

ممػا ُيسػتأجر ،سػأبيف آراء العممػاء

ال خبلؼ بيف الفقياء عمى أنو إذا ىمكت العػيف محػل اإلجػارة فػإف العقػد ينفسػخ؛ لكقػكع

اليأس مف استيفاء المعقكد عميو بعد ىبلكو ،لكف المسألة في العيكب الحادثة في العيف فيما
دكف اليبلؾ التاـ.

كقػػد حػػدد الفقيػػاء المتقػػدمكف مػػا عمػػى المػػؤجر فعمػػو ،كمػػا عمػػى المسػػتأجر فعمػػو حتػػى

يتحقق المطمكب مف عقد اإلجارة مف ذلؾ:

قكؿ السرخسي ":كعمى المؤاجر أف ُيمكف المسػتأجر مػف االنتفػاع بمػا أجػره عمػى الكجػو
الذؼ ىك مقصكده؛ كألف المرجع في ىذا إلى العرؼ .(2)) ...
كفػػي حاشػػية العػػدكؼ المػػالكي قػػاؿ( :كعمػػى المكػػرؼ -المػػؤجر -تسػػميـ مػػا العػػادة تسػػميمو

معيػػا مػػف إكػػاؼ كبرذعػػة ،كح ػزاـ ،كسػػرج فػػي الفػػرس كغيػػر ذلػػؾ مػػف المعتػػاد؛ ألف العػػرؼ

كالشرط)).(3

كقػػاؿ اإلمػػاـ النػػككؼ فػػي ركضػػة الطػػالبيف (كفػػي السػػرج إذا اكتػػرػ الفػػرس أكجػػو ثالثيػػا:

اتباع العادة ،قمت -النككؼ :-صحح الرافعي في المحرر اتباع العادة)).(4

كمػػا جػػاء فػػي المػػادة ( )529مػػف مجمػػة األحكػػاـ العدليػػة( :أعمػػاؿ األشػػياء التػػي تخػػل

بالمنفعػػة المقصػػكدة عائػػدة عمػػى اآلجػػر :مػػثبل تطييػػر الرحػػى عمػػى صػػاحبيا  ,كػػذلؾ تعميػػر

الدار كطػرؽ المػاء كاصػبلح منافػذه كانشػاء األشػياء التػي تخػل بالسػكنى كسػائر األمػكر التػي
تتعمق بالبناء كميا الزمة عمى صاحب الدار)).(5

مف خبلؿ ما ذكره الفقياء عف صيانة العيف يمكف أف نستنتج ما يمي:

()1

كالسيارات ،كاآلالت التي يمكف تأجيرىا،

( )2المبسكط.)157/15( ،

( )3حاشية العدكؼ عمى شرح كفاية الطالب الرباني ،عمي بف أحمد العدكؼ.)199/2( ،
( )4ركضة الطالبيف.)219/5( ،
()5

مجمة األحكاـ العدلية ،لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية.)99( ،
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 -1عمػػى المػػؤجر تمكػػيف المسػػتأجر مػػف منفعػػة العػػيف ،فالصػػيانة لمعػػيف محػػددة بتمكػػيف

المستأجر مف استيفاء المنفعة المقصكدة مف العيف دكف نقص ،كإصبلح جدار ىدـ؛ فإف لـ

يصمحو ال تستكفى المنفعة المقصكدة مف العيف ،بل تخل بيا.

 -2عمى المستأجر أف يعمل عمى استيفاء المنفعػة ،كإحضػار أثػاث البيػت لممبيػت فػي

العػػيف ،أك كضػػع كقػػكد فػػي السػػيارة المسػػتأجرة ،فيػػذه أمػػكر يجػػب عمػػى المسػػتأجر القيػػاـ بيػػا

حتػػى يسػػتكفي المنفعػػة مػػف العػػيف ،أك إصػػبلح أشػػياء فػػي العػػيف تكمػػل اسػػتيفاء المنفعػػة ،مثػػل

تص ػػدع ج ػػدار يمك ػػف إص ػػبلحو دكف عن ػػاء ،في ػػذه أش ػػياء درج إص ػػبلحيا دكف الرج ػػكع إلػػػى

المؤجر.

 -3إذا شرط المؤجر ضماف العيف المستأجرة فالشػرط فاسػد؛ ألنػو لػيس مػف مقتضػيات

العقػػد ضػػماف العػػيف ،لكػػف ىػػل تفسػػد اإلجػػارة ،فيػػو كجيػػاف قياس ػاً عمػػى الشػػركط الفاسػػدة فػػي

البيع).(1

 -4إف العادة) (2ىي التي تحكـ بيف المؤجر كالمستأجر فػي مثػل ىػذه العقػكد؛ حيػث ال
يكجد نص صريح يحدد ما لكل كاح ٍػد مػف الطػرفيف مػف حقػكؽ كمػا عميػو مػف كاجبػات فتبقػى

العادة ىي الحكـ.
حكم عقد اإلجارة:
أجمع العمماء عمى إجازة اإلجارة كمف ذلؾ:

قاؿ الكاساني( :فاإلجارة جائزة عند عامة العمماء)).(3

كقػ ػػاؿ ابػ ػػف رشػ ػػد الحفيػ ػػد( :إف اإلجػ ػػارة جػ ػػائزة عنػ ػػد جميػ ػػع فقيػ ػػاء األمصػ ػػار ،كالصػ ػػدر

األكؿ)).(4

كقاؿ الشيرازؼ( :يجكز عقد اإلجارة عمى المنافع المباحة)).(5

( )1المغني.)396/5( ،
()2
()3

العادة محكمة ،أؼ :معمكؿ بيا شرعاً.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.)173/4( ،

()4

بداية المجتيد كنياية المقتصد.)5/4( ،

()5

الميذب في فقو اإلماـ الشافعي.)243/2( ،
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كقاؿ ابف قدامة( :كأجمع أىل العمـ في كل عصر ككل مصر عمى جكاز اإلجارة)).(1
العائد من عقد اإلجارة:
اختمػف الفقيػاء فػي كقػت اسػتيفاء األجػرة كالتػي تعػد العائػد مػف عقػد اإلجػارة ،سػكاء عقػد
األعماؿ أك عقد المنافع عمى مذىبيف:

األكؿ :أف األجر ال يستحق بمجرد العقد ،كىك قكؿ الحنفية
الثاني :أف األجر يستحق بمجرد العقد ،كىك قكؿ الشافعية

)(2

)(4

كالمالكية).(3

كالحنابمة).(5

األدلة:

أدلة المذىب األول:

استدؿ أصحاب المذىب األكؿ بالمعقكؿ:

 -1ال تُستحق األجرة بمجرد العقد؛ لكقكع الممؾ في البدليف ساعة فساعة.
 -2ألف المعقكد عميو كىي المنافع معدكمة كالقياس أف ال تجكز؛ لما فييا مػف إضػافة

العقد إلى ما سيكجد ،إال أنيا أجيزت لمضركرة لشدة الحاجة إلييا).(6

 -3يقكؿ الحصكفي( :اعمـ أف األجر ال يمزـ بالعقد فبل يجب تسميمو بو بل ،بتعجيمو،

أك شػ ػػرطو فػ ػػي اإلجػ ػػارة المنجػ ػ ػزة ،أمػ ػػا المضػ ػػافة فػ ػػبل تمم ػ ػػؾ فييػ ػػا األج ػ ػرة بشػ ػػرط التعجي ػ ػػل

إجماع ػاً)) .(7كمعنػػى كبلمػػو كمػػا يقػػكؿ ابػػف عابػػديف( :أؼ ال يممػػؾ األجػػر بالعقػػد؛ ألف العقػػد
كقػػع عمػػى المنفعػػة كىػػي تحػػدث شػػيئا فشػػيئا كشػػأف البػػدؿ أف يكػػكف مقػػاببلً لممبػػدؿ ،كحيػػث ال

يمكف استيفاؤىا حاالً ال يمزـ بدليا حاالً إال إذا شرطو)
()1

المغني.)321/5( ،

()2

تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق.)105/5( ،

()3

القكانيف الفقيية.)181( ،

()4

تكممة المجمكع.)33/15( ،

)(8

.

()5

اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي أحمد بف حنبل.)301( ،

()6

تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق ،)105/5( ،كانظر ،القكانيف الفقيية.)181( ،

( )7الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار.)570( ،
()8

رد المحتار (حاشية ابف عابديف).)10/6( ،
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أدلة المذىب الثاني:
استدؿ أصحاب المذىب الثاني بالقياس:
قػػاس المػػذىب الثػػاني اإلجػػارة عمػػى البيػػع ،يقػػكؿ السػػبكي فػػي تكممػػة المجمػػكع ( :إجػػارة

العػيف كبيػػع العػػيف ،كبيػػع العػػيف يصػػح بػػثمف حػاؿ كمؤجػػل ،فكػػذلؾ اإلجػػارة ،فػػإف أطمػػق العقػػد

كجبت األجرة بالعقد)).(1
الترجيح:

إف األج ػرة تسػػتحق مقدمػػة ،كيمكػػف اسػػتحقاقيا بعػػد اسػػتيفاء المنفعػػة ،أك إنيػػاء العمػػل،

فاألكؿ قياساً عمى البيع ،كالثاني قياساً عمى السمـ.
جاء في تكممة المجمكع:

(كاف كانت اإلجارة عمى منفعة معينو جاز بأجرة حالػة كمؤجمػة؛ ألف إجػارة العػيف كبيػع
العيف ،كبيع العيف يصح بثمف حاؿ كمؤجل ،فكذلؾ اإلجارة ،فػإف أطمػق العقػد كجبػت األجػرة

بالعقػػد ،كيجػػب تسػػميميا بتسػػميـ العػػيف؛ كألف اإلجػػارة كػػالبيع ثػػـ فػػي البيػػع يجػػب الػػثمف بػػنفس
العق ػػد كيج ػػب تس ػػميمو بتس ػػميـ الع ػػيف ،فك ػػذلؾ ف ػػي اإلج ػػارة ،ف ػػإف اس ػػتكفى المنفع ػػة اس ػػتقرت

األجرة)).(2

اإلجارة المنتيية بالتمميك):(3
تعريفيا:

لػػـ يعػػرؼ الفقيػػاء المتقػػدمكف عقػػد اإلجػػارة المنتييػة بالتمميػػؾ مػػف قبػػل؛ ألف المعاممػػة لػػـ

تكف في زمانيـ ،كقميل مف المعاصريف مف كضع تعريفاً ليذا العقد يشمل جميع صكره.

لئلجػارة المنتييػة بالتمميػؾ عػدة صػكر جػائزة  ،كصػػكر غيػر جػائزة شػرعاً ،ىػذا مػا جػػاء

فػي تكصػػيات مجمػع الفقػػو اإلسػبلمي ،كىػػذا يقػكد إلػػى إيضػاح ىػػذه الصػكر ثػػـ ايجػاد تعريػػف
يشمل ىذه الصكر:

( )1تكممة المجمكع.)33/15( ،
( )2المصدر السابق ،الجزء كالصفحة.

()3

لئلجارة المنتيية بالتمميؾ عدة أسماء ،منيا( :اإلجارة التمميكية)( ،التأجير المنتيي بالتمميؾ)( ،كاإلجارة

(كاإلجارة المصرفية).
139

أوالا -الصكر الجائزة:

أ -عقػػد إجػػارة مػػع الكعػػد بيبػػة العػػيف المسػػتأجرة عنػػد االنتيػػاء مػػف كفػػاء جميػػع األقسػػاط

اإليجارية ،عمى أف تككف اليبة بعقد منفصل.

ب -عقد إجارة يحتكؼ عمى عقد ىبة معمق عمى شرط ىك سداد جميع األقساط.
ج -عقػػد إجػػارة مػػع إعطػػاء المالػػؾ الخيػػار لممسػػتأجر بعػػد انتيػػاء العقػػد كسػػداد جميػػع

األقساط اإليجارية المستحقة خبلؿ ىذه المدة في كاحد مف األمكر التالية:
 مد مدة اإلجارة.

 إنياء عقد اإلجارة كرد العيف المأجكرة إلى صاحبيا.

 شراء العيف المأجكرة بسعر السكؽ عند انتياء مدة اإلجارة.

ثانيا -مف صكر العقد الممنكعة:

أ -عقػػد إجػػارة ينتيػػي بتممػػؾ العػػيف المػػؤجرة مقابػػل مػػا دفعػػو المسػػتأجر مػػف أج ػرة خػػبلؿ

المدة المحددة ،دكف إبراـ عقد جديد ،بحيث تنقمب اإلجارة في نياية المدة بيعاً تمقائياً.

ب -إجػػارة عػػيف لشػػخص بػػأجرة معمكمػػة ،كلمػػدة معمكمػػة ،مػػع عقػػد بيػػع لػػو معمػػق عمػػى

سداد جميع األجرة المتفق عمييا خبلؿ المدة المعمكمة ،أك مضاؼ إلى كقت في المستقبل.

جػ  -عقد إجارة حقيقي كاقترف بو بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ،كيككف مؤجبلً إلى

أجل طكيل محدد (ىك آخر مدة عقد اإليجار)).(1

بعد كضع ىذه الصكر قاـ مجمع الفقػو اإلسػبلمي بكضػع ضػكابط لمعقػكد الجػائزة كغيػر

الجائزة ،تضبط اإلجارة المنتيية بالتمميؾ كىي كما يمي:

أ -ضابط المنع :أف يرد عقداف مختمفاف ،في كقػت كاحػد ،عمػى عػيف كاحػدة ،فػي زمػف

كاحد.

ب -ضابط الجواز:

 -1كجكد عقديف منفصميف يستقل كل منيمػا عػف اآلخػر ،زمانػاً بحيػث يكػكف إبػراـ عقػد
البيع بعد عقد اإلجارة ،أك كجػكد كعػد بالتمميػؾ فػي نيايػة مػدة اإلجػارة ،كالخيػار يػكازؼ الكعػد

في األحكاـ.

( )1مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي.)2225/5( ،
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 -2أف تككف اإلجارة فعمية كليست ساترة لمبيع.

 -3أف يكػػكف ضػػماف العػػيف المػػؤجرة عمػػى المالػػؾ ال عمػػى المسػػتأجر ،كبػػذلؾ يتحمػػل

المػػؤجر مػػا يمحػػق العػػيف مػػف ضػػرر غيػػر ناشػػئ مػػف تعػػدؼ المسػػتأجر أك تفريطػػو ،كال يمػػزـ
المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

 -4إذا اشتمل العقد عمى تأميف العيف المؤجرة فيجب أف يككف التأميف تعاكنياً إسبلمي ًا

ال تجارياً كيتحممو المالؾ المؤجر كليس المستأجر.

 -5يجػػب أف تطب ػػق عم ػػى عق ػػد اإلج ػػارة المنتيي ػػة بالتممي ػػؾ أحك ػػاـ اإلج ػػارة طػ ػكاؿ م ػػدة

اإلجارة كأحكاـ البيع عند تممؾ العيف.

 -6تكػػكف نفقػػات الصػػيانة غيػػر التشػغيمية عمػػى المػػؤجر ال عمػػى المسػػتأجر طػكاؿ مػػدة

اإلجارة).(1

إذا تحققت ضكابط الجػكاز فػي ىػذه المعاممػة كانػت صػحيحة ،كاال احتػيج إلػى تصػحيح

العقد حتى تصح.

كضػ ػػع مجمػ ػػع الفقػ ػػو اإلسػ ػػبلمي ىػ ػػذه الصػ ػػكر كلػ ػػـ يعرفيػ ػػا ،كمػ ػػا أف ىيئػ ػػة المحاسػ ػػبيف

كالم ػراجعيف لممؤسسػػات الماليػػة اإلسػػبلمية

)(2

الجائزة  ،لكف عرفيا بعض العمماء بما يمي:

لػػـ تعرفيػػا ،كانمػػا ذكػػرت الصػػكر الجػػائزة كغيػػر

عرفيػػا د .كىبػػة الزحيمػػي( :ىػػي تمميػػؾ منفعػػة بعػػض األعيػػاف كالػػدكر كالمعػػدات ،مػػدة

معينػػة مػػف الػػزمف ،بػػأجرة معمكمػػة تزيػػد عػػادة عػػف أجػرة المثػػل ،عمػػى أف يممػػؾ المػػؤجر العػػيف

المؤجرة لممستأجر ،بناء عمى كعد سابق بتمميكيا ،في نياية المدة أك في أثنائيا ،بعد س ػ ػ ػداد
جميع مستحقات األجرة أك أقساطيا ،كذلؾ بعقد جديد)).(3

كعرفيا البنؾ اإلسبلمي العربي( :ىي صيغة تمكيمية تقكـ عمػى عقػد اإلجػارة المعػركؼ

في الفقو اإلسبلمي ،كفييا يبيع البنؾ منفعة مممككة لو سكاء كانت بطريقة امتبلؾ الرقبة أك

()1

مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي.)1983/12( ،

()2

انظر ،المعايير الشرعية.)117( ،

()3

المعامبلت اإلسبلمية المعاصرة ،كىبة الزحيمي ،)394( ،كانظر ،المعامبلت اإلسبلمية المعاصرة ،دمحم

شبير.)322( ،
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امتبلؾ حق االنتفاع)).(1
التعميق عمى التعريفات:

أما تعريف الدكتكر كىبة الزحيمي  -رحمو هللا -فيك كصف لمعقد بإسياب.

أما تعريف البنؾ اإلسبلمي العربي لعقد اإلجارة المنتيية بالتمميؾ أك ما يسمييا اإلجارة

المصرفية فيك لـ يتطرؽ إلى تمميؾ العيف بعد انتياء اإلجارة بأؼ نكع مف العقكد التي

يتممؾ فييا العميل العيف المؤجرة ،عمماً أف الدليل التعريفي يبيف أف البنؾ يؤجر العيف ثـ

يممكيا بعد نياية العقد.

كيمكف لمباحث كضع تعريف لئلجارة المنتيية بالتمميؾ بأكجز عبارة يؤدؼ معناىا:
ىك عقد بيف طرفيف عمى منفعة عػيف لمػدة محػددة مقابػل أجػرة محػددة ،عمػى أف تنتيػي

اإلجارة بتممؾ العيف لممستأجر بعقد جديد.

التعريػػف اختصػػر كشػػمل جميػػع صػػكر اإلجػػارة المنتييػػة بالتمميػػؾ ،فقكلنػػا (عمػػى منفعػػة

عيف) ،تشمل العقار كالمنقكؿ فقط ،احت ار اًز مف أجرة العمل فبل تمميؾ فييا.

كقكلن ػػا (م ػػدة مح ػػددة كأجػ ػرة مح ػػددة) ،أؼ يش ػػمل عق ػػد اإلج ػػارة بجمي ػػع أركان ػػو كش ػػركطو

الصحيحة.

(عمى أف تنتيي بعقد جديد) ،يقصد بو عقد ىبة ،أك عقد بيع.

الخطوات العممية لإلجارة المنتيية بالتمميك في البنوك اإلسالمية:
 -1أف يبدؼ العميل رغبة في إجارة منتيية بالتمميؾ لعيف غير مكجكدة لدػ المصرؼ
اإلسبلمي.

 -2يقكـ المصرؼ بشراء العيف مف صاحبيا األصمي.
 -3المصرؼ يككل العميل باستبلـ العيف ،كيطمػب منػو إشػعاره بأنػو قػد تسػمميا حسػب

المكاصفات المحددة في العقد.

 -4المصرؼ يؤجر العيف لمعميل بأجرة محددة لمدة معينة ،كيعده بتمميؾ العيف لو إذا

كفى بجميع األقساط عف طريق ىبة أك عف طريق البيع بسعر رمزؼ.

( )1مصطمحات_الصيرفة_اإلسبلميةhttp://http://www.aibnk.com/accordion/ar/117/54/
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 -5عنػػد انتيػػاء مػػدة اإلجػػارة كالكفػػاء باألقسػػاط المحػػددة يتنػػازؿ المصػػرؼ لمعميػػل عػػف

العيف بعقد جديد).(1

الخط ػكات العمميػػة لئلجػػارة المنتييػػة بالتمميػػؾ (اإلجػػارة المص ػرفية) فػػي البنػػؾ اإلسػػبلمي

العربي:

 -1يحضر العميل أكراقاً ثبكتية تتضمف ما يمي:

أ -عرض سعر مف صاحب العقار بثمف العقار.

ب -أكراؽ تثبت ممكية العقار المراد استئجاره.

 -2يقدـ العميل طمباً لمبنؾ يسمى طمب تمكيل إجارة منتيية بالتمميؾ.
 -3إحضار كفبلء مع العميل؛ لضماف العميل في حاؿ تخمفو).(2

 -4بعد إحضار العميل األكراؽ السابقة ،يعرض الطمب عمى لجنة مختصة فػي البنػؾ
لمنح المكافقة أك عدـ المكافقة عمى التمكيل.

 -5في حاؿ المكافقة يتـ إعداد العقكد التالية:
أ-

كعد باالستئجار مف العميل لمبنؾ (كعد ممزـ).

ب -عقػػد بيػػع بػػيف البنػػؾ كالبػػائع األصػػمي لمعقػػار الم ػراد اسػػتئجاره مػػف قبػػل العميػػل

ب ػػالطرؽ القانكني ػػة الت ػػي تثب ػػت ممكي ػػة العق ػػار ك ػػامبلً لمبن ػػؾ ،إال أن ػػو ال يس ػػجمو ف ػػي ال ػػدكائر

الحككمية).(3

 -6بعد امتبلؾ البنؾ لمعقار امتبلكاً تاماً ،يبرـ البنؾ عقد إيجار مع عميمو).(4

فػػي عقػػد اإلجػػارة بػػيف البنػػؾ اإلسػػبلمي العربػػي كبػػيف عميمػػو ،يحػػدد فيػػو المػػدة المطمكبػػة

لبلسػػتئجار كالمبم ػ المطمػػكب دفعػػو كػػامبلً – ثمػػف العػػيف – كعػػدد الػػدفعات المطمكبػػة حتػػى
التمميؾ ،كالدفعة الشيرية.

( )1المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي.)323( ،
()2

ىذا اإلجراء يطمب في غزة فقط.

( )3كعدـ التسجيل حالة استثنائية في قطاع غزة ،لمخبلفات السياسية القائمة ،حيث ال تتعامل حككمة غزة
مع البنكؾ العاممة في قطاع غزة  ،فبل تسمح ليا بامتبلؾ عقارات أك تسجيل العقارات باسـ البنكؾ.
( )4مصطمحات_الصيرفة_اإلسبلميةhttp://www.aibnk.com/accordion/ar/117/54/
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حكم اإلجارة المنتيية بالتمميك في البنك اإلسالمي العربي:

سيككف الحكـ عمى ىذا العقد مف خػبلؿ العقػد الػذؼ يبرمػو البنػؾ اإلسػبلمي العربػي مػع

ػاء عمػى المعػايير الشػرعية المكضػكعة مػف قبػل ىيئػة المحاسػبة
العميل بما فيو مف شػركط بن ً
كالمراجعػػة لممؤسسػػات الماليػػة اإلسػػبلمية ،كمػػف خػػبلؿ اطبلعػػي عمػػى العقػػد تبػػيف لػػي بعػػض
البنكد التي قد ال تتطابق مع المعايير المكضكعة مف قبل الييئة المذككرة مف ذلؾ:
 -1ما جاء في مقدمة العقد:

(فقػػد أجػػر الفريػػق األكؿ – البنػػؾ المػػؤجر -الفريػػق الثػػاني – العميػػل المسػػتأجر -العقػػار

ػار منتيي ػاً بالتمميػػؾ كفق ػاً لمشػػركط) ،كىػػذه الصػػيغة مخالفػػة لممعيػػار ( )9بنػػد
المكصػػكؼ إيجػ اً

( ،)1/8إذ جاء في البند ما نصو (يجب فػي اإلجػارة المنتييػة بالتمميػؾ ،تحديػد طريقػة تممػؾ
العيف لممستأجر بكثيقة مستقمة عف عقد اإلجارة ،كيككف بإحدػ الطرؽ اآلتية:
أ -كعد بالبيع بثمف رمزؼ.

ب -كعد بيبة.

ت -عقد ىبة معمق عمى شرط سداد األقساط)).(1

كمػػا جػػاء فػػي مجمػػة مجمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي ،مػػف الصػػكر الممنكعػػة( :عقػػد إجػػارة ينتيػػي

بتممؾ العيف المؤجرة مقابل ما دفعو المستأجر مف أجرة خبلؿ المدة المحددة ،دكف إبراـ عقد

جديد ،بحيث تنقمب اإلجارة في نياية المدة بيعاً تمقائياً)).(2

ىذا ،كلـ يحدد البنؾ اإلسبلمي العربي خبلؿ العقد كيفية انتقاؿ الممػؾ لممسػتأجر ،كفػي

البند ثبلثة كعشريف مف العقد ايعد بالتنازؿ كلـ يذكر كيفيػة التنػازؿ كمػا كضػحيا المعيػار()9
بنػػد ( )1/8مػػف المعػػايير الشػػرعية ،كيمكػػف تفػػادؼ ىػػذا البنػػد بػػإيراد بنػػد يكضػػح كيفيػػة انتقػػاؿ

ممكية العيف).(3

 -2فػػي بنػػد سادس ػاً (ث) يحػػق لمفريػػق األكؿ تعػػديل األج ػرة  /القسػػط الشػػيرؼ  ...بػػأؼ
كقت يشاء  ...دكف الحصكؿ عمى مكافقة الطرؼ الثاني ...كيككف ممزماً بالتسديد.
( )1المعايير الشرعية.)117( ،
( )2مجمة المجمع الفقو اإلسبلمي.)1983/12( ،
()3

تـ التكاصل مع دائرة الرقابة الشرعية لمبنؾ اإلسبلمي العربي ،مع السيد عبد هللا عمياف ككعد بتغيير

الصيغة في العقد.
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يج ػػب ف ػػي ى ػػذا البن ػػد اإليم ػػاء إل ػػى البن ػػد الخ ػػامس ف ػػي الكيفي ػػة الت ػػي يزي ػػد فيي ػػا القس ػػط

الش ػػيرؼ؛ ألف القس ػػط الش ػػيرؼ يج ػػب أف يك ػػكف معمكمػ ػاً لممس ػػتأجر لنف ػػي الجيال ػػة ف ػػي مبمػ ػ

األجرة ،كىذا مؤكد في صفحة ( )115مف كتاب المعايير فػي أحكػاـ األجػرة ،كيمكػف تعديمػو
بإعبلـ العميل بكقت تغيير األجرة كسبب التغيير).(1

 -3في البند التاسع مف العقد :يؤكد دفع األجػرة ،كاف ظيػر عيػب يحػكؿ دكف االنتفػاع

بالمأجكر.

كىػػذا بنػػد يتعػػارض مػػع مػػا جػػاء فػػي المعيػػار( )9فق ػرة ( )5/1/7أنػػو فػػي حػػاؿ اليػػبلؾ

الجزئي لمعيف المخل بالمنفعة يحق لممستأجر فسخ اإلجارة ،كما أف ىذه الفقػرة تتعػارض مػع
البنػػد الحػػادؼ عشػػر مػػف العقػػد الػػذؼ يؤكػػد مسػػؤكلية البنػػؾ مػػا لػػـ يكػػف اليػػبلؾ – الجزئػػي أك

الكمي -مف المستأجر).(2

( )1عند سؤاؿ دائرة الرقابة الشرعية لمبنؾ اإلسبلمي العربي عف ىذا البند أجابكا :أف العميل ُيخبر بذلؾ
لكجكد شرط في العقد يبيف تغير األجرة بتغير معدؿ اآليبر ،كىك مقياس منضبط لتحديد الربح .اآليبر :ىك
مسمى لنسبة الربح في أكبر  15بنكاً إسبلمياً في العالـ.
( )2عند مراجعة دائرة الرقابة الشرعية في البنؾ اإلسبلمي العربي قالكا :إف ىذا البند غير صحيح كسيتـ
تغييره مف العقد ،كالكاقع فعبلً أف البنؾ مسؤكؿ عف اليبلؾ الكمي كالجزئي – لتمكيف المستأجر مف المنفعة
 -كليس المستأجر ،كما يكجد مخصص مالي في الميزانية العامة لصيانة العقارات ،كمنيا العقارات

المؤجرة ص.84
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النتائج والتوصيات:

الخاتمة

أوالا -النتائج:

 -1االستثمار كاجب في حق الدكلة ،مندكب لمشركات ،مباح لؤلفراد.

 -2إيداع األمكاؿ لدػ المصارؼ اإلسبلمية جائز كتحت أؼ مسمى مف مسميات
الحسابات في المصرؼ اإلسبلمي ،ما دامت ىذه المصارؼ تحت مظمة الشرع كال تتعامل
بالربا.

 -3استثمار المصرؼ اإلسبلمي ألمكاؿ المكدعيف صحيح بالطرؽ التي أجازىا الشرع،
كىي مكافقة لممعايير الشرعية التي كضعت مف قبل عمماء متخصصيف في المعامبلت

اإلسبلمية.

 -4إف الفقو اإلسبلمي أاكالى المعامبلت المالية أىمية كبيرة ،فكضع ليا ضكابط  ،كشركطاً
ال تصح إال بيا.

ٍ
حمكؿ لكل ما يمكنو مف رفعة المجتمع ،كفي
 -5الفقو اإلسبلمي بسعتو يستطيع إيجاد
جميع المجاالت.

 -6إف المصارؼ اإلسبلمية تقكـ بدكر ميـ في اقتصاد الدكؿ اإلسبلمية ،كيمكف أف تحل
محل البنكؾ الربكية؛ لما تتمتع بو مف إمكانات لمتمكيل بما يبعدىا عف الربا الذؼ ىك سبب

في ىبلؾ المجتمع .

اء عمى كجكد لجاف
 -7إف المعامبلت التي تقكـ بيا البنكؾ اإلسبلمية معامبلت شرعية ،بن ً
شرعية متخصصة تفتي في ىذه المعامبلت بالحل كالحرمة بناء عمى دليل شرعي أك دليل
مقاصدؼ .

 -8إف الدكر الذؼ تقكـ بو المجامع الفقيية دكر ميـ في بياف الطرؽ الشرعية لتمبية
احتياجات المجتمع مف تمكيل كاستثمار.

 -9البنؾ اإلسبلمي العربي ،في تنفيذه لممعامبلت ينفذ المعاممة تنفيذاً شرعياً – حسب

خطكات التنفيذ التي كصفت لي مف قبل المكظف – صحيحاً فيما ذكر مف معامبلت في

البنؾ.
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 -10طرؽ اإليداع في المصارؼ اإلسبلمية ال يختمف عف الربكية ،كما أف طرؽ احتساب
األرباح متماثمة في التمكيل ،فكبلىما يخضعاف لمعدؿ نسبة معينة ،إال أف المصارؼ
اإلسبلمية تحسب بنسبة مف الربح عمى ما تشتريو بعقد كتبيعو لصاحب المعاممة بعقد آخر

كىك مكافق لمشريعة اإلسبلمية ،كمعدؿ فائدة في البنكؾ الربكية ،أما البنكؾ الربكية فتحسب

معدؿ الفائدة عمى ما تقرضو مف أمكاؿ كىك منيي عنو في الشريعة اإلسبلمية.

 -11مكظفك البنؾ اإلسبلمي العربي لدييـ خبرة جيدة في تنفيذ األكامر الصادرة مف
الرقابة الشرعية ،فبل معاممة تُنفذ إال بعد المراجعة مف الرقابة الشرعية ،إال أف خبرة
المكظفيف قميمة نسبياً في األمكر الشرعية لممعامبلت.

-12

المعامبلت القائمة – التي اطمعت عمييا  -في البنؾ اإلسبلمي العربي صحيحة

مف الناحية الشرعية ،كيجكز التعامل معو كمؤسسة إسبلمية قائمة عمى الضكابط الشرعية

المحد ادة مف قبل المؤسسات اإلسبلمية المختصة.
ا
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التوصيات

 -1إف المعامبلت باب كبير في الفقو اإلسبلمي يجب التصدؼ لو مف قبل العمماء الذيف ليػـ
باع طكيل في باب المعامبلت.

 -2يج ػػب تخص ػػيص مج ػػاؿ لممع ػػامبلت اإلس ػػبلمية ف ػػي جامعاتن ػػا؛ لم ػػا تحت ػػاج إلي ػػو ال ػػببلد
اإلسبلمية مف تخصص لمنافسة الدكؿ األخرػ في مجاؿ المعامبلت.

 -3أصػػحاب العمػػـ الشػػرعي عمػػييـ الخػػكض فػػي بػػاب المعػػامبلت كخاصػػة الحديثػػة منيػػا؛
ألني ػػا ف ػػي تط ػػكر دائ ػػـ ،كالعم ػػل عم ػػى إيج ػػاد حم ػػكؿ ل ػػبعض القض ػػايا المعاصػ ػرة ف ػػي مج ػػاؿ

المعامبلت.

 -4االطػػبلع مػػف قبػػل طمب ػة العمػػـ الشػػرعي عمػػى مػػا يصػػدر مػػف ق ػ اررات لممجػػامع الفقييػػة،
كخاصة في المعامبلت كمتابعتيا باستمرار .

 -5إف الفقػػو اإلسػػبلمي ذاخػػر بػػالحمكؿ لكافػػة القضػػايا المعاص ػرة ،كالمسػػتجدة ،كخاصػػة فػػي
المعامبلت ،فعمى طمبة العمـ الشرعي االستمرار في القراءة المتبحرة؛ إلعطاء أفضل الحمكؿ
كأقربيا إلى الصكاب.

مس ػممات ،السػػيما الػػذيف يعطػػكف الفتػػكػ طبق ػاً
 -6عػػدـ التقيػػد بػػآراء بعػػض الفقيػػاء كجعميػػا ا
لمعص ػػر ال ػػذؼ عاش ػػكه ب ػػل يج ػػب د ارس ػػة القكاع ػػد الفقيي ػػة كركيػ ػزة أساس ػػية الس ػػتنباط األحك ػػاـ

كانزاليا ،عمى الكاقع مف قضايا مستجدة تحتاج إلى بحث معمق.

 -7فيمػػا يخ ػػص المص ػػارؼ اإلس ػػبلمية عم ػػى اإلدارة المس ػػؤكلة عم ػػل دكرات لمم ػػكظفيف ف ػػي
المعامبلت الشرعية باستمرار لكل ما ىك مستجد؛ حتى يككنكا عمى قدر المسؤكلية.

 -8عم ػػى المػ ػراقبيف الش ػػرعييف ف ػػي المص ػػارؼ اإلس ػػبلمية مراجع ػػة العق ػػكد الت ػػي تب ػػرـ ب ػػيف
عمبلئي ػػا كالمس ػػتثمريف ،كاالط ػػبلع عم ػػى م ػػا ى ػػك جدي ػػد ف ػػي المع ػػامبلت م ػػف خ ػػبلؿ متابع ػػة

المصػ ػػارؼ اإلسػ ػػبلمية فػ ػػي دكؿ العػ ػػالـ األخػ ػػرػ كايجػ ػػاد افكػ ػػار جديػ ػػدة؛ لتسػ ػػمكا المصػ ػػارؼ

اإلسبلمية كتككف بديبلً عف المصارؼ الربكية حتى نتخمص مف آفة الربا.

 -9عمى المسمميف في أنحاء العالـ العمل عمى استثمار أمكاليـ فػي المصػارؼ اإلسػبلمية؛
ألف المعامبلت التي تقكـ عمييا ىذه البنكؾ مراقبة مف قبل لجاف شرعية تعمل جاىدة إلبعاد

ىذه المصارؼ عف الربا ،كتجد حمكؿ شرعية يخرج العميل بيا مف دائرة شبية الربا.
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 -10عمػػى المصػػارؼ اإلسػػبلمية ايجػػاد طػػرؽ لتحسػػيف أداء العمػػل قػػدر المسػػتطاع؛ لتكػػكف
محػ ػػل ثقػ ػػة عنػ ػػد المسػ ػػتثمريف كالعمػ ػػبلء ،كاظيػ ػػار دكرىػ ػػا فػ ػػي المجتمػ ػػع مػ ػػف خػ ػػبلؿ التكعيػ ػػة

المصرفية سكاء باإلعبلنات أك بكسائل أخرػ.

 -11عمػػى الدكلػػة كضػػع ق ػكانيف تحػػرـ فييػػا الربػػا كتجػػد بػػديبلً لممصػػارؼ التجاريػػة التػػي تقػػكـ
عمى ،الربا حتى نتخمص مف الكعيد الذؼ تكعده هللا آلكل الربا.

 -12عمػ ػػى المصػ ػػارؼ اإلسػ ػػبلمية اإلفصػ ػػاح بشػ ػػكل أكثػ ػػر تفصػ ػػيبلً بمكػ ػػاف اسػ ػػتثمار أم ػ ػكاؿ
المػػكدعيف ،كعػػدـ االكتفػػاء بػػذكر جيػػات االسػػتثمار فقػػط فػػي الميزانيػػة ،بػػل يجػػب تحديػػد ىػػذه

المصارؼ بأسمائيا؛ حتى تزكؿ الريبة مف قبل المكدعيف كاالطمئناف عمى أمكاليـ كأنيا فػي
المكاف الصحيح الذؼ يريدكنو.

 -13عمى المصارؼ اإلسبلمية تكسيع مجاؿ االستثمار ،كاالسػتثمار فػي الز ارعػة كالصػناعة
كغيرىػػا مػػف المجػػاالت التػػي تػػنيض باألمػػة ،كتكسػػيع مجػػاالت التمكيػػل لمصػػناع كأصػػحاب

الميػػف الح ػرة؛ لمػػا ليػػـ مػػف تػػأثير فػػي تقميػػل البطالػػة ،كلمػػا لمبنػػؾ مػػف رقابػػة عمػػييـ تجعميػػـ
يجدكف في العمل.

اء باإليداع لبلستثمار أك بالتمكيل بأؼ نػكع
 -14عمى المتعامميف مع المصرؼ اإلسبلمي سك ً
مف المعامبلت ،قراءة العقكد قبل التكقيع عمييا.
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المراجع والمصادر
القرآن الكريم.
أول ا -كتب التفسير:
 -1إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ،تفسير القرآف العظيـ ،دار طيبة لمنشر
كالتكزيع ،الثانية 1420ىػ  1999 -ـ.

 -2دمحم بف جرير الطبرؼ ،جامع البياف في تأكيل القرآف ،مؤسسة الرسالة ،البمد لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى  1420ىػ  2000 -ـ.

 -3دمحم بف عمر الرازؼ الممقب بفخر الديف الرازؼ ،مفاتيح الغيب ،دار إحياء التراث
العربي  -بيركت  ،الطبعة الثالثة  1420ىػ.
ثانيا ا -كتب الحديث وعلومه:
 -1أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني ،سنف أبي داكد ،تحقيق :دمحم محيي الديف
عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا – بيركت.
 -2أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقبلني ،فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ ،دار
المعرفة  -بيركت.1379 ،

 -3أحمد بف دمحم بف سبلمة المعركؼ بالطحاكؼ ،شرح معاني اآلثار ،عالـ الكتب ،الطبعة
األكلى  1414ىػ 1994 -ـ.

 -4حافع ثناء هللا الزاىدؼ ،الفصكؿ في مصطمح حديث الرسكؿ ،صادؽ آباد،
1423ق.

 -5الحسيف بف مسعكد بف دمحم بف الفراء البغكؼ ،شرح السنة ،المكتب اإلسبلمي- ،
دمشق ،بيركت ،الطبعة الثانية 1403ىػ 1983 -ـ.

 -6زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد الحنبمي ،جامع العمكـ كالحكـ في شرح خمسيف
حديثاً مف جكامع الكمـ .مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة السابعة 1422ىػ 2001 -ـ .

 -7دمحم بف إسماعيل األمير الصنعاني ،التنكير شرح الجامع الصغير ،تحقق :د /محمد
إسحاؽ إبراىيـ ،مكتبة دار السبلـ ،الرياض ،الطبعة :األكلى 1432 ،ىػ  2011 -ـ.
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 -8دمحم بف اسماعيل البخارؼ ،صحيح البخارؼ ،تحقيق :دمحم زىير بف ناصر الناصر ،دار
طكؽ النجاة ،الطبعة :األكلى1422 ،ىػ.
 -9دمحم بف إسماعيل األمير الصنعاني سبل السبلـ ، ،دار الحديث ،بدكف طبعة كبدكف
تاريخ.

 -10دمحم بف يزيد القزكيني ،سنف ابف ماجو ،تحقيق :شعيب األرنؤكط ،كآخركف ،دار
الرسالة العالمية ،الطبعة :األكلى 1430 ،ىػ  2009 -ـ.
 -11دمحم بف إسماعيل الصنعاني (المعركؼ باألمير الصنعاني) ،التنكير شرح الجامع
الصغير ،مكتبة دار السبلـ ،الرياض  ،الطبعة األكلى  1432ىػ  2011 -ـ.

 -12دمحم بف عيسى بف اس ْكرة ،الترمذؼ ،جامع الترمذؼ ،تحقيق كتعميق :دمحم شاكر،
كآخركف ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي– مصر ،الطبعة :الثانية 1395،ىػ
  1975ـ. -13مسمـ بف الحجاج النيسابكرؼ ،صحيح مسمـ ،تحقيق :مجمكعة مف المحققيف ،دار
الجيل – بيركت.
ثالثا ا -كتب أصول الفقه ،ومقاصد الشريعة:
 -1إبراىيـ بف مكسى الشاطبي ،المكافقات ،دار ابف عفاف ،الجيزة -مصر1417 ،ىػ/
1997ـ.

 -2تقي الديف أبك البقاء دمحم بف أحمد المعركؼ بابف النجار الحنبمي ،شرح الكككب
المنير ،مكتبة العبيكاف ،الطبعة الثانية 1418ىػ  1997 -ـ.

ظائ ُر اعامى
 -3زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،المعركؼ بابف نجيـ المصرؼْ ،األ ْاش اباهُ اكالن ا
م ْذ اىب أابي احن ْياف اة ُّ
الن ْع اماف  ،دار الكتب العممية ،بيركت  -لبناف ،الطبعة األكلى  1419ىػ
ا
ْ
  1999ـ. -4عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي ،األشباه كالنظائر ،دار الكتب
العممية ،الطبعة األكلى 1411ىػ 1990 -ـ.
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 -5عبد الكىاب خبلؼ ،عمـ أصكؿ الفقو ،مكتبة الدعكة  -شباب األزىر (عف الطبعة
الثامنة لدار القمـ) ،مصر.

أصكؿ الفقو ،مؤسسة الرسالة لمطباعة
 -6عمي بف عقيل أبك الكفاء بف عقيل ،ا
الكاضح في ُ
كالنشر كالتكزيع ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى  1420ىػ  1999 -ـ.
 -7عمر بف دمحم نجـ الديف النسفي ،طمبة الطمبة في االصطبلحات الفقيية ،المطبعة
العامرة ،مكتبة المثنى ببغداد 1311 ،ىػ.

 -8دمحم بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية ،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،دار الكتب
العممية – بيركت ،الطبعة األكلى 1411ىػ 1991 -ـ.

 -9دمحم سعد بف أحمد بف مسعكد اليكبي ،مقاصد الشريعة االسبلمية كعبلقتيا باألدلة

الخبر  -السعكدية ،األكلى 1998ـ – 1418ق.
الشرعية ،دار اليجرة ُ ،
 -10دمحم صدقي بف أحمد بف دمحم آؿ بكرنك  ،مكسكعة القكاعد الفقيية ،مؤسسة الرسالة،
بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى  1424ىػ  2003 -ـ.

 -11مسعكد بف عمر التفتازاني ،شرح التمكيح عمى التكضيح ،مكتبة صبيح  -مصر.
رابعا ا -كتب الفقه:
الفقه الحنفي:
 -1أبك الحسف برىاف الديف المرغيناني ،اليداية في شرح بداية المبتدؼ ، ،المحقق :طبلؿ
يكسف ،دار احياء التراث العربي  -بيركت – لبناف.

 -2أبك يكسف يعقكب بف إبراىيـ األنصارؼ ،الخراج ،المكتبة األزىرية لمتراث،
القاىرة1420/1999،

 -3أحمد بف دمحم القدكرؼ ،التجريد ،دار السبلـ – القاىرة 1427 ،ىػ  2006 -ـ .الطبعة
الثانية.

 -4زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،المعركؼ بابف نجيـ المصرؼ ،البحر الرائق شرح كنز
الدقائق ،دار الكتاب اإلسبلمي ،الطبعة الثانية.

 -5عبد الرحمف بف دمحم بف سميماف (شيخي زاده) ،مجمع األنير في شرح ممتقى ،دار
إحياء التراث العربي.
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 -6عبد الغني بف طالب الميداني الحنفي  ،المباب في شرح الكتاب ،المكتبة العممية،
بيركت – لبناف.

 -7عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي ،تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق كحاشية الشْمبي ،
المطبعة الكبرػ األميرية  -بكالؽ ،القاىرة ،الطبعة األكلى  1313ىػ.

 -8عبلء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي  ،بدائع الصنائع في

ترتيب الشرائع ،عبلء الديف الكاساني ،دار الكتب العممية  ،الطبعة الثانية 1406ىػ -

1986ـ.

 -9لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية (تحقيق نجيب ىكاكيني)
مجمة األحكاـ العدلية ،نكر دمحم ،كارخانو تجارت كتب ،آراـ باغ ،كراتشي،مادة رقـ (.)87

 -10دمحم أميف بف عمر بف عبد العزيز ابف عابديف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،دار
الفكر -بيركت ،الطبعة الثانية 1412ىػ 1992 -ـ.

 -11دمحم بف أحمد بف أبي سيل السرخسي ،المبسكط ،دار المعرفة – بيركت1414 ،ىػ -
1993ـ.

 -12دمحم بف الحسف الشيباني ،المخارج مف الحيل ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة،
1419ق1999 -ـ.

 -13دمحم بف الحسف بف الشيباني ،الكسب ،تحقيق :عبد اليادؼ حرصكني  -دمشق،
1400ىػ 1979 -ـ.

صني المعركؼ بعبلء الديف الحصكفي ،الدر المختار شرح
 -14دمحم بف عمي بف دمحم الح ْ
تنكير األبصار كجامع البحار ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى 1423ىػ2002 -ـ.
الفقه المالكي:
 -1أبك بكر بف حسف الكشناكؼ ،أسيل المدارؾ « شرح إرشاد السالؾ في مذىب إماـ
األئمة مالؾ» ،دار الفكر ،بيركت – لبناف ،الطبعة الثانية.

 -2أحمد بف إدريس الشيير بالقرافي ،الذخيرة ،دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،الطبعة
األكلى  1994ـ.
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 -3أحمد بف غانـ شياب الديف النفراكؼ ،الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد
القيركاني ،دار الفكر1415 ،ىػ 1995 -ـ.

 -4خميل بف إسحاؽ الجندؼ المالكي ،مختصر العبلمة خميل ،خميل بف إسحاؽ ،دار
الفكر.1981 – 1401 ،

 -5مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني  ،المدكنة ،دار الكتب العممية،
بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى 1415ىػ 1994 -ـ.

 -6دمحم بف أحمد ابف جزؼ الكمبي الغرناطي ،القكانيف الفقيية في تمخيص مذىب
المالكية.

 -7دمحم بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ،دار
الفكر .منصكر بف يكنس البيكتى الحنبمى ،كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،دار الكتب

العممية.

 -8دمحم بف أحمد بف دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد  ،بداية

المجتيد كنياية المقتصد ،دمحم بف أحمد بف رشد الحفيد ،دار الحديث – القاىرة1425 ،ىػ -

 2004ـ.

 -9دمحم بف عبد هللا الخرشي المالكي ،شرح مختصر خميل لمخرشي ،دار الفكر لمطباعة –
بيركت.

 -10دمحم بف عمي بف عمر التميمي المازرؼ المالكي ،شرح التمقيف ،تحقيق :محمد
المختار السبلمي ،دار الغرب اإلسبلمي ،الطبعة األكلى 2008 ،ـ ،بيركت –لبناف.

الرعيني المالكي ،مكاىب الجميل
 -11دمحم بف دمحم الطرابمسي المغربي المعركؼ بالحطاب ُّ
في شرح مختصر خميل ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة 1412ىػ 1992 -ـ.

 -12دمحم بف يكسف المكاؽ المالكي ،التاج كاإلكميل لمختصر خميل ،دار الكتب العممية،
الطبعة األكلى 1416ىػ1994-ـ.

الفقه الشافعي:
 -1أبك بكر بف دمحم تقي الديف الشافعي ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار ،دار
الخير – دمشق ،الطبعة األكلى .1994
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 -2أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ ،ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف،
المكتب اإلسبلمي ،بيركت -دمشق -عماف ،الطبعة الثالثة 1412ىػ 1991 /ـ.

 -3زكريا بف دمحم األنصارؼ ،السنيكي ،الغرر البيية في شرح البيجة الكردية ،المطبعة
الميمنية.

 -4زكريا بف دمحم بف زكريا األنصارؼ ،أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ،دار
الكتاب اإلسبلمي .الطبعة األكلى 1417 ،ىػ  1996 -ـ

 -5دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي ،نياية المحتاج إلى شرح
المنياج ،دار الفكر ،بيركت 1404 ،ىػ1984/ـ .

 -6دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،دار الفكر –
بيركت.

 -7دمحم بف أحمد ،المنياجي األسيكطي الشافعي ،جكاىر العقكد كمعيف القضاة كالمكقعيف
كالشيكد ،تحقيق :مسعد عبد الحميد دمحم السعدني ،دار الكتب العممية بيركت  -لبناف

 -8دمحم بف إدريس الشافعي ،األـ ،دار المعرفة – بيركت1410 ،ىػ1990/ـ.

 -9دمحم بف مكسى الدميرؼ أبك البقاء الشافعي ،النجـ الكىاج في شرح المنياج ،دار
المنياج (جدة) ،الطبعة األكلى1425ىػ 2004 -ـ.

 -10محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ ،المجمكع شرح الميذب (مع تكممة السبكي
كالمطيعي) ،دار الفكر – بيركت.

 -11مصطفي الخ ْف ،كآخركف ،الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي ،دار القمـ
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشق ،الطبعة الرابعة  1413ىػ  1992 -ـ.
الفقه الحنبلي:
 -1عبد الرحمف بف إبراىيـ بياء الديف المقدسي ،العدة شرح العمدة ،دار الحديث ،القاىرة،
1424ىػ  2003ـ.

 -2عبد هللا بف أحمد بف قدامة المقدسي ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد ،دار الكتب العممية،
الطبعة األكلى  1414ىػ  1994 -ـ.

 -3عبد هللا بف أحمد بف قدامة المقدسي ،المغني ،مكتبة القاىرة1388 ،ىػ 1968 -ـ.
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 -4عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة المقدسي ،المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل،
مكتبة السكادؼ لمتكزيع ،جدة  -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى  1421ىػ -

 2000ـ.

 -5محفكظ بف أحمد أبك الخطاب الكمكذاني ،اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد بف دمحم بف
حنبل  ،مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع ،الككيت ،الطبعة األكلى  1425ىػ  2004 /ـ .

 -6دمحم بف مفمح شمس الديف المقدسي ،الفركع كتصحيح الفركع ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األكلى  1424ىػ  2003 -مػ.
-7

منصكر بف يكنس بف صبلح الديف البيكتى الحنبمى،

المستقنع ،دار المؤيد  -مؤسسة

الروض

المربع شرح زاد

الرسالة.

 -8مكسى بف أحمد الحجاكؼ ،اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل ،تحقيق :عبد
المطيف دمحم مكسى السبكي ،دار المعرفة بيركت – لبناف.
خامسا ا -كتب اللغة والمصطلحات:
 -1إبراىيـ مصطفي كآخركف ،مجمع المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط ،دار الدعكة،
االسكندرية -مصر1972 ،ـ.

 -2أبك السعادات المبارؾ بف دمحم الجزرؼ ابف االثير ،النياية في غريب الحديث كاالثر،
المكتبة العممية ،بيركت1399 ،ىػ 1979 -ـ.

 -3أحمد بف فارس الرازؼ ،مجمل المغة ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة الثانية 1406
ىػ  1986 -ـ.

 -4أحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي ثـ الحمكؼ ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،
المكتبة العممية – بيركت.

 -5أحمد مختار عبد الحميد ،كآخركف (بمساعدة فريق عمل) ،معجـ المغة العربية
المعاصر ،عالـ الكتب ،الطبعة األكلى  1429ىػ  2008 -ـ.

 -6أحمد مختار عمر كآخركف ( ،بمساعدة فريق عمل) ،معجـ الصكاب المغكؼ دليل
المثقف العربي ،عالـ الكتب ،القاىرة  ،الطبعة األكلى  1429ىػ  2008 -ـ.

 -7الخميل بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدؼ ،العيف ،دار كمكتبة اليبلؿ.
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 -8دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازؼ  ،مختار الصحاح ،المكتبة العصرية -
الدار النمكذجية ،بيركت – صيدا ،الطبعة الخامسة 1420ىػ 1999 /ـ.

 -9دمحم بف أحمد بف األزىرؼ اليركؼ ،أبك منصكر ،تيذيب المغة ،دار إحياء التراث
العربي – بيركت ،الطبعة األكلى 2001ـ.

 -10دمحم بف قاسـ األنصارؼ الرصاع التكنسي ،اليداية الكافية الشافية لبياف حقائق اإلماـ
ابف عرفة الكافية( .شرح حدكد ابف عرفة) ،المكتبة العممية ،الطبعة األكلى 1350ىػ.

 -11محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الزبيدؼ ،تاج العركس مف جكاىر القامكس ،دار
اليداية.

 -12دمحم بف مكرـ بف عمى جماؿ الديف ابف منظكر ،لساف العرب ،دار صادر  -بيركت،
الطبعة الثالثة  1414ىػ.

 -13دمحم بف يعقكب الفيركز أبادؼ ،القامكس المحيط ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،بيركت – لبناف ،الطبعة الثامنة  1426ىػ  2005 -ـ.

 -14محمكد بف عمرك الزمخشرؼ جار هللا ،أساس الببلغة ،دار الكتب العممية ،بيركت –
لبناف ،الطبعة األكلى  1419ىػ  1998 -ـ.
سادسا ا -كتب عامة:
 -1أميرة عبد المطيف مشيكر ،االستثمار في االقتصاد اإلسبلمي ،مكتبة مدبكلي ،الطبعة
األكلى1991 ،ـ.

 -2بدر بف عمي الزامل ،الحسابات االستثمارية لدػ المصارؼ اإلسبلمية تأصيميا
الشرعي كأساليب تكزيع أرباحيا ، .دار ابف الجكزؼ ،مصر.

 -3تقي الديف النبياف ،النظاـ االقتصادؼ في اإلسبلـ  ،دار األمة لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،بيركت -لبناف ،الطبعة السادسة 1425 ،ىػ2004 -ـ.

 -4حساف بف إبراىيـ بف دمحم السيف ،أحكاـ االكتتاب في الشركات المساىمة ،دار ابف
الجكزؼ لمنشر كالتكزيع ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى 1427 ،ىػ  2006 -ـ.

 -5حسيف شحاتة ،المصارؼ اإلسبلمية بيف الفكر كالتطبيق ، ،دار النشر لمجامعات،
ط2009 ،1ـ.
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 -6حسيف شحاتة ،المصارؼ اإلسبلمية بيف الفكر كالتطبيق ،دار النشر لمجامعات،
.2008

 -7حسيف عمر ،المكسكعة االقتصادية ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،الطبعة األكلى
1998ـ.

 -8حمزة حماد ،بحث االستثمار في األسيـ ،المجمة الثقافية ،العدداف الثامف كالستكف
كالتاسع كالستكف -المحرـ 1428ىػ2007 ،ـ  ،عماف -األردف.

ُ -9د ْب اياف بف دمحم ُّ
اص ارة ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية،
اصاالة اك ُم اع ا
الد ْب اياف ،المعامبلت المالية أ ا
الرياض  -المممكة العربية السعكدية  ،الطبعة الثانية  1432ىػ .
 -10زياد رمضاف ،مبادغ االستثمار المالي كالحقيقي ،دار كائل لمطباع ك كالنشر
كالتكزيع ،عماف-األردف.2007 ،

 -11عاشكر عبد الحميد ،النظاـ القانكني لمبنكؾ اإلسبلمية :دراسة مقارنة ،القاىرة،
المعيد العالي لمفكر اإلسبلمي ،ط1996 ،1ـ

 -12عبد الرزاؽ الييتي ،المصارؼ اإلسبلمية بيف النظرية كالتطبيق ،مكتبة التقكػ،
القاىرة ،الطبعة األكلى 1998ـ.

الم اراـ ،مكتابة
يح
ا
 -13عبد هللا بف عبد الرحمف البساـ التميمي ،تكض ُ
األحكاـ مف ُب ُمكغ ا
األسدؼ ،مكة المكرمة ،الطبعة الخام اسة  1423ىػ  2003 -ـ.
 -14عقد التأسيس كالنظاـ الداخمي لمبنؾ االسبلمي العربي.
 -15عمي أحمد السالكس ،االقتصاد اإلسبلمي كالقضايا الفقيية المعاصرة ،مؤسسة الرياف
– بيركت.1998 -1418 ،

 -16عمي الخفيف ،الشركات في الفقو اإلسبلمي بحكث مقارنة ،مطبعة البردؼ ،دار
الفكر العربي ،القاىرة 1430 ،ىػ2009 ،ـ.

 -17قادرؼ الطاىر كآخركف ،المصارؼ اإلسبلمية بيف الكاقع كالمأمكؿ ،مكتبة حسف
العصرية ،بيركت -لبناف ،ط 1435 ،1ق2014-ـ.

 -18قانكف الشركات األردني1964،ـ .

 -19قانكف المصارؼ الفمسطيني2010 ،ـ.

 -20القانكف المصرؼ ،قانكف شركات المساىمة ،رقـ  ،159لسنة1981ـ.
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 -21قطب مصطفي سانك ،االستثمار أحكامو كضكابطو في الفقو اإلسبلمي ، ،دار
النفائس لمنشر كالتكزيع ،األردف. 2000،

 -22كماؿ بف السيد سالـ ،صحيح فقو السنة كأدلتو كتكضيح مذاىب األئمة  ،المكتبة
التكفيقية ،القاىرة – مصر 2003 ،ـ.

 -23دمحم بف إبراىيـ التكيجرؼ  ،مكسكعة الفقو اإلسبلمي ،بيت األفكار الدكلية ،الطبعة
األكلى  1430ىػ  2009 -ـ.

 -24دمحم بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرؼ ،اإلجماع ،دار المسمـ لمنشر كالتكزيع ،الطبعة
األكلى 1425ىػ2004 /مػ.

 -25دمحم عثماف الفقي ،فقو المعامبلت اإلسبلمية دراسة مقارنة ،دار المريخ ،الرياض،
المممكة العربية السعكدية1406 ،ق1986 -ـ.

 -26دمحم عثماف شبير ،المعامبلت المالية المعاصرة في الفقو اإلسبلمي ،دار النفائس،
عماف ،الطبعة السادسة  1427ىػ  2007 /ـ.

 -27دمحم عمي الفقي ،فقو المعامبلت اإلسبلمية دراسة مقارنة ،دار المريخ ،المممكة
العربية السعكدية 1406 ،ىػ 1986 -ـ.

 -28دمحم ىاشـ عكض ،دليل العمل في البنكؾ اإلسبلمية ،شركة فاؿ لئلعبلف كالطباعة
المحدكدة ،الخرطكـ.1985 ،

 -29ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية االسبلمية ،المعايير الشرعية ، ،المنامة،
مممكة البحريف1431 ،ىػ2010 -ـ.

 -30ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية -الككيت ،المكسكعة الفقيية الككيتية ،دار السبلسل
– الككيت( ،مف  1427 - 1404ىػ).

 -31كىبة الزحيمي ،المعامبلت المالية المعاصرة ،دار الفكر المعاصر  ،بيركت  ،الطبعة
األكلى  1423ىػ  2002 /ـ.

 -32ك ْى ابة بف مصطفي ُّ
اإلسبلمي كأدلتُ ُو  ،دار الفكر-سكرية -دمشق،
الز احْيمي ،الفْق ُو
ُّ
ا
ط.4
سابعا ا -البحوث والمجالت الفقهية:
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 -1أبحاث ىيئة كبار العمماء ،ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعكدية.
 -2تصدر عف منظمة المؤتمر االسبلمي  ،مجمع الفقو اإلسبلمي ( التابع لمنظمة
المؤتمر اإلسبلمي) ،بجدة ،قرار رقـ .130

 -3عبد الحفيع بف ساسي ،ضكابط االستثمار في االقتصاد اإلسبلمي ،رسالة ماجستير
الج ازئر1428 ،ق2008 ،ـ.

 -4عبد العزيز عزت الخياط ،الشركات في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي (رسالة
دكتكراه) ،مؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،ط  1414 ، 4ىػ  1994 /ـ

 -5عبد هللا العمراني ،بحث الحساب الجارؼ العبلقة المصرفية كاآلثار الشرعية دراسة
فقيية ،مجمة البحكث كالدراسات الشرعية -العدد الثامف جمادؼ األكلى1434،ىػ،

(ص.)17:

 -6عمي القرة داغي ،مجمع الفقو اإلسبلمي ،بحث االستثمار في األسيـ1995 ،ـ.
(مطابع الدكحة الحديثة ،الدكحة ،الطبعة األكلى .)2005

 -7عيسى عبده ،العقكد الشرعية الحاكمة لممعامبلت اإلسبلمية  -بحث مقدـ إلى مؤتمر
الفقو اإلسبلمي بالرياض  1396ىػ  1976 -ـ ،-دار االعتصاـ. 1397 - 1977 ،

 -8يكسف االشبيمي ،الخدمات المصرفية الستثمار أمكاؿ العمبلء كأحكاميا في الفقو
اإلسبلمي ،دكتكراه ،جامعة األمير دمحم بف سعكد  ،الرياض1423 ،ق2002 -ـ،

 -9يكسف القرضاكؼ ،مقاصد الشريعة المتعمقة بالماؿ ،بحث مقدـ لمدكرة الثامنة عشر
لممجمس األكركبي ألبحاث كالفتكؼ ،دبمف -إيرلندا ،جمادػ الثانية /رجب  1429ىػ  /يكليك
 ٤٢٢١ـ .

تاسعا ا :المواقع اإللكترونية:
 -1مصطمحات_الصيرفة_اإلسبلمية_http://www.aibnk.com/accordion/ar/117/54

http://islamicbank.ps/new/ar_page.php?id=4vfm2oa905280yo4jr -2
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