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االفتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه
و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..
وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي  -إدارة البحوث » أن
إصدارها اجلديد « المصرفية اإلسالمية مفاهيمها وخصائصها وتطبيقاتها »
تقدِّ م
َ
جلمهور القراء من السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة.

وهذا الكتــاب تطواف وجتــوال يف أصول وقواعد املرصفية اإلســامية،
ليعرف بطبيعة أهم العقــود واملعامالت املالية املعارصة املطبقة يف املصارف
جاء ِّ
اإلسالمية ،يف وقت يشهد تزايد ًا غري مســبوق يف اإلقبال عىل الصناعة املرصفية

اإلســامية بعد النجاحات التي ح ّققتها ،والعقبات التي جتاوزهتا ،ال ســيام بعد
جتاوزهــا آثار األزمة املالية العاملية التي اجتاحــت أغلب دول العامل يف هناية عام
2008م بأقل اخلسائر.
ويأيت هــذا اإلصدار تزامنا مع املبــادرة الكريمــة « ديب عاصمة االقتصاد
اإلســامي » التي أطلقها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب  -رعاه اهلل تعاىل  -التي تسعى إىل
تأصيل وترسيخ االقتصاد اإلسالمي من النظرية إىل التطبيق بعد أن أمضت إمارة
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ديب أربعني عاما من العطاء املرصيف اإلســامي بتأسيسها أول مرصف إسالمي
يف العامل.
راجني من العيل القدير أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا التوفيق والســداد،
وأن يوفق إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.
َّ
وصل اهلل وســ َّلم عىل النَّبي األمي
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة الـبـحـــوث
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احلمد هلل وحده ،والصالة والســام عىل مــن ال نبي بعده ،وعىل آله
ُعرف بالعمل املرصيف
وصحبه وسلم تسلي ًام كثريا ،وبعد ،فهذه صفحات ،ت ِّ
اإلسالمي وتبني مقوماته وأسســه ،ومتثل ألبرز عقود التمويل واالستثامر
التي يتعامل هبا ،فضال عن اخلدمات املرصفية التي يقدمها للمتعاملني معه
وفق املبدأ الرشعي العام املتبع يف املؤسســات املالية اإلســامية املعارصة،
والتي ســبق تقديم أغلب فقراهتا يف برنامج تدريبــي كان عنوانه( :قواعد
وأســس يف املرصفية اإلســامية) والتي أعدت ترتيبهــا بحلة جديدة مع
إضافات بسيطة وتفصيالت يف بعض املواضيع منها.
وقد تم التعريف يف هذه الدراســة بمفاهيم املرصفية اإلسالمية العامة
وخصائصها ،واســتعراض أبرز أعــال اخلدمات املرصفية مــن الناحية
اقترصت فيها عىل
التطبيقيــة ،وكذلك أعامل التمويل واالســتثامر ،وقــد
ُ
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بيان األســس العامة من دون االسرتســال يف األدلة والتفاصيل ،باستثناء
مثالــن تطبيقيني ،اختص أحدُ مها بعقد مهــم من عقود اخلدمات املرصفية
الذي يعرف بـ (احلسابات املرصفية) والتي تسمى جماز ًا بـ(الودائع) حيث
تم التفصيــل فيها والتمثيل بعــض اليشء .كام اختص املثــال الثاين بعقد
الســ َلم
مهــم أيض ًا من عقود التمويل واالســتثامر الذي يعرف بعقد (بيع َّ
املنظــم) باعتباره أحد العقود التمويلية احلديثــة التي مل تتحدّ د مالحمه بعد
من الناحية التطبيقية بصورة واضحة ،فضال عام يثار حوله من تســاؤالت
ذكرهــا بيشء من التفصيل والبيان .ثم اقترصت باقي
واعرتاضات ،جرى ُ

الدراســة عىل ذكر املفاهيم املرصفية اإلســامية العامــة وبيان خصائص
معامالهتا بإجياز.
بينت الدراســة مكانة هيئات الفتوى والرقابــة الرشعية وأمهيتها،
ثم ْ
والتــي يعد وجودها صامم أمان لكل مؤسســة مالية إســامية ،باعتبارها
الرقيــب الــذي حيدد املســار الرشعــي ويرصــد املخالفــات ويصوب
االجتــاه .كام تــم التعريج عىل األزمــة املالية العاملية التــي اجتاحت دول
العــامل يف أواخــر 2008م ،واســتمرت لســنوات ،وصمــود املصارف
اإلسالمية يف وجهها.
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ثم ختمت الدراســة بتقييم عام لعمل املصارف اإلسالمية وما حققته

من إنجازات يف أقل من أربعني عام ًا منذ نشــأهتا إىل اآلن ،مع ذكر يشء من
اإلجيابيات والسلبيات التي تم رصدها.
ــميت الدراســة( :املرصفية اإلســامية مفاهيمهــا وخصائصها
وس ّ
ُ

وتطبيقاهتا).

واحتوت عىل املوضوعات اآلتية:
 املصارف اإلسالمية :النشأة واحلاجة والواقع. املؤسسات املالية اإلسالمية :الثوابت واألهداف واملنطلقات. أبرز خصائص النظام املرصيف التقليدي ،والنظام املرصيف اإلسالمي. خصائص العائد يف املصارف اإلسالمية. أهــم االعرتاضــات والشــبهات التــي واجهت العمــل املرصيفاإلسالمي.
 النوافذ واألقسام الرشعية يف املؤسسات املالية التقليدية. اخلدمات املرصفية (الودائع املرصفية ،احلواالت النقدية ،الكفاالتاملرصفية أو خطابات الضامن ،البطاقات االئتامنية).
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 احلسابات املرصفية (الودائع املرصفية) :أنموذج عن أبرز اخلدماتاملرصفية.
 أعــال التمويل واالســتثامر :املرابحــة لآلمر بالــراء ،املضاربة،املشاركة ،اإلجارة ،الصكوك.
 عقد بيع الســلم أنموذج ألعامل التمويل واالســتثامر يف املصارفاإلسالمية.
 هيئات الفتوى والرقابة الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية. املصارف اإلسالمية واألزمة املالية العاملية بعد 2008م. املصارف اإلسالمية يف ميزان التقييم.•

•

•
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املصارف اإلسالمية
النشأة واحلاجة والواقع

شكّل بيت املال يف بداية ظهور اإلسالم ،واملراحل التي أعقبته ،املالمح
األوىل للمؤسسة املالية التي كانت تفي باحتياجات األفراد واجلامعات ،من
خالل نافذة القرض احلسن الذي كان متاح ًا للجميع رشيطة إرجاعه كام ً
ال
من غــر نقص ،فقد ذكر الطربي ما يفيد أن بيت مال املســلمني كان يقوم
بمتطلبات التمويل الالزمة للمجتمع ،ومن ذلك قوله( :إن هند ًا ((( قامت
إىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه فاستقرضته من بيت مال املسلمني أربعة
آالف درهم تتّجــر فيها ،وتضمنها ،فاقرتضتهــا فخرجت إىل بالد كلب،
فاشرتت وباعت ،فلام أتت املدينة شــكت الوضيعة فقال هلا عمر :لو كان
((( وهند :هي ِهنْدُ بنت ُعتبة بن ربيعة بن عبد شــمس بن عبد َمناف ال ُق َرشــية ،زوجة أيب
سفيان بن حرب .أســلمت يف الفتح بعد إسالم زوجها أيب ســفيان ،وكانت امرأ ًة هلا
َفس َو َأ َن َف ٌة ،ورأي وعقل .ينظر :أســد الغابة يف معرفة الصحابة ،لعز الدين ابن األثري،
ن ٌ
أيب احلسن عيل بن حممد اجلزري ،حتقيق عادل أمحد الرفاعي ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت 1417 ،هـ  1996-م.316/7 ،
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مايل لرتكته ،ولكنه مال املسلمني)(((.
وال خيفى دور القرض احلســن عىل مدار تاريخ أمة اإلسالم سواء كان

مصدره بيت مال املســلمني أو األفراد ،فهو فضل مســتمر ألهل اخلري من

هذه األمــة إىل يوم القيامة ،لكنه يبقى حمدود ًا وخيــار ًا صعب املنال لكثري
من الناس.

ويف العــر احلديــث ،وبعد أن تغــرت ظروف احليــاة ،وتعقدت

دورة النقــود ،وظهر النقد الورقي ،الذي اقتــى الواقع عىل إثرها ظهور

مؤسســات مالية تلبي متطلبات املجتمع من ناحيتــي التمويل واإلنتاج،
فظهرت (البنوك) واملؤسســات املالية بشــكلها الربوي التقليدي ،مما حدا
باخلريين مــن أبناء هذه األمة إىل التفكري اجلــدي يف إجياد البديل الرشعي
املقبــول للعمل املرصيف التقليدي الســائد ،من خالل خطــوات تدرجيية

عديدة ،ابتــدأت بكتابة املقاالت وإلقاء املحــارضات ،ثم تطور األمر إىل
إعداد الدراســات والبحوث ثم تأليف الكتــب ،التي عُدَّ ت البذرة األوىل

لفكرة قيام مؤسســات إســامية التطبيق ،وبديال لكل أنــواع املعامالت
املرصفية الســائدة بشتى صورها وأشكاهلا ،حتى حظيت هذه األفكار أول

األمر بتجســيد عميل كان مــن بينها جترب ٌة يف مرص عــام 1964م لكنها مل
((( تاريــخ الطربي ،تاريخ الرســل وامللوك أليب جعفر ابن جرير الطــري ،دار املعارف،
الطبعة الرابعة1977،م.221/4 ،
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تســتمر((( ،وبعدها بســنة انعقد املؤمتر الثاين ملجمع البحوث اإلسالمية،

بالقاهرة يف شــهر حمرم ســنة 1385هـ املوافق مايو 1965م ،والذي مجع

مندوبني وممثلني عن مخس وثالثني دولة إســامية ،فكان اجتامعه انطالقة
ملرحلة جديدة جتسدت يف التأســيس للعمل املرصيف اإلسالمي بخطوطه
العريضة التي متثلت بالثوابت الرشعية التي جاء هبا الكتاب العزيز وســنة
النبي ﷺ من خالل ما صدر عنه من قرارات مهمة(((.

((( وقد صدر قرار مجهوري بشــأن إنشــاء بنوك االدخار يف اجلمهورية العربية املتحدة يف
حمافظة الدقهلية بتاريــخ 1964/3/19م ولكن مل يكتب لــه النجاح .ينظر :موقف
الرشيعة من املصارف اإلســامية املعــارصة ،د .عبد اهلل عبد الرحيــم العبادي ،دار
السالم ،القاهرة ،الطبعة الثانية1415 ،هـ 1994 -م ،ص .148
((( وقــد أصــدر املجمع يف دورته الثانية املشــار إليها أعاله بشــأن املعامــات املرصفية
القرارات اآلتية:
 -1الفائدة عىل أنواع القروض كلها ربا حمرم ،ال فرق يف ذلك بني ما يســمى بالقرض
االســتهالكي ،وما يسمى بالقرض اإلنتاجي ألن نصوص الكتاب والسنة يف جمموعها
قاطعة يف حتريم النوعني.
 -2كثــر الربا وقليله حرام ،كام يشــر إىل ذلك الفهم الصحيــح يف قوله تعاىل( :يأهيا
الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعا ًفا مضاعفة).
 -3اإلقــراض بالربا حمرم ال تبيحه حاجة وال رضورة ،واالقرتاض بالربا حمرم كذلك،
وال يرتفع إثمه إال إذا دعت إليه الرضورة ...وكل امرئ مرتوك لدينه يف تقدير رضورته.
 -4أعامل البنــوك من احلســابات اجلارية ورصف الشــيكات وخطابــات االعتامد
والكمبياالت الداخلية التي يقوم عليها العمل بني الت َُّّجار والبنوك يف الداخل :كل هذا
من املعامالت املرصفية اجلائزة ،وما يؤخذ يف نظري هذه األعامل ليس من الربا.
 -5احلســابات ذات األجل ،وفتح االعتامد بفائدة ،وسائر أنواع اإلقراض نظري فائدة
كلها من املعامالت الربوية وهي حمرمة.

14

الـمـصــرفـيــة اإلســـالمـيـة

وبعد ذلك رشعت مجهورية الســودان يف 1966م وحتديد ًا من خالل
جامعة أم درمان بالقيام بمرشوع (بنك بال فوائد) إال أن املرشوع مل ينفذ(((،
وأخذت األفكار تتبلور واألصوات تتعاىل حتى شــهدت فرتة السبعينيات
من القرن املــايض انطالقة جديدة لفكرة إنشــاء املصارف واملؤسســات
اإلســامية كان من أبرزها بنك ديب اإلسالمي الذي عُدَّ أول بنك إسالمي
خاص يف التاريخ أسسه.
ثم بدأت حركة املصارف واملؤسســات املالية اإلســامية يف االنتشار
ووصلت إىل أغلب بقــاع املعمورة حتى عُدَّ ت اليوم منافســ ًا قوي ًا للنظام
الربــوي التقليدي ملا حققته مــن نجاحات متواصلة ،وارتفاع يف نســب
األرباح التي حتققها ســنويا ،األمر الــذي جعل ازديــاد االهتامم العاملي
هبذه الصناعة احليوية كبريا ،واليوم فقد اســتطاعت هذه املؤسسات املالية
وخالل أربعــة عقود  -رغم الصعوبات التي تعرتض طريقها -من حتقيق
أكرب نسبة نمو فاقت يف كثري من األحيان نسبة النمو التي حققتها املصارف
التقليدية بفضل احللول التي قدمتها للكثري من املشكالت االقتصادية التي
أخفق النظام التقليدي السائد يف ح ِّلها ،فقد بلغت قيمة األصول املرصفية
((( موقف الرشيعة من املصارف اإلسالمية املعارصة ،ص .151-149
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اإلسالمية العاملية يف هناية 2013م حوايل ( )985مليار دوالر ،بلغت أصول
دولة اإلمارات العربية املتحدة منها ( )95مليار دوالر مقارنة بـ( )83مليار
دوالر يف  2012بنسبة نمو  ،%14.5ومن املتوقع أن ترتفع نسبة معدّ الت
النمو لتصل إىل  %17خالل الفرتة من 2013م وحتى 2018م (((.
وتعد دولة اإلمارات العربية املتحدة من الدول الرائدة يف جمال إصدار
الترشيعات والقوانني اخلاصة باملرصفية اإلســامية؛ إذ كان هلا الســبق يف
إصدار القانون اخلاص باملصارف اإلسالمية وتنظيم عملها ورضورة انبثاق
هيئة رشعية تكون حاكمة عليها ،كام جاء ذلك يف املادة رقم ( )5من القانون
االحتادي رقم ( )6لســنة 1985م لدولة اإلمارات العربية املتحدة اخلاص
بشأن املصارف اإلسالمية التي تقيض بوجود هيئة عليا للرقابة الرشعية عىل
املصارف اإلسالمية ،والتي نصها( :تشــكل بقرار من جملس الوزراء هيئة
عليا رشعية تضم عنارص رشعية وقانونية ومرصفية ،تتوىل الرقابة العليا عىل
املصارف واملؤسسات املالية والرشكات االســتثامرية اإلسالمية ،للتحقق
من مرشوعية معامالهتــا وفق ًا ألحكام الرشيعة اإلســامية ،كذلك إبداء
الرأي يف ما يعرض عىل هذه اجلهات من مســائل أثناء ممارســتها نشاطها،
(((  95مليــار دوالر األصول املرصفية اإلســامية يف اإلمارات بنهايــة 2013م .جريدة
اخلليج 2014/7/21م.
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ويكون رأي اهليئة العليا ملزم ًا للجهات املذكورة ،وتلحق هذه اهليئة بوزارة
الشؤون اإلسالمية واألوقاف)(((.
كام أن نظام املصارف واملؤسسات املالية عىل مستوى دول العامل بشكل
عام أصبح بإمكانــه أن يعطي متييزا للعامل اإلســامي ،من خالل إمكانية
طرح اســتقاللية جهازه املرصيف ،إذ تتمتع هذه الصناعة بإمكانية كبرية ويف
مقدمتها وجود أكثر من مليار ونصف املليار مســلم حول العامل يدعموهنا
ويساندوهنا  -ولو معنويا يف أضعف احلاالت  -خاصة يف ظل النجاح الذي
حققته سواء من ناحية عدد املصارف وحجم رؤوس أمواهلا ،أو أنشطتها،
وتنوع خدماهتا ،وتلبية حاجة املتعاملني معها ،وصمودها بوجه أعتى أزمة
مالية عاملية شهدهتا العقود األخرية ،بســبب متسكها باملبادئ الرئيسة التي
قامت عليها واملتمثلة بمبدأ الوســاطة االســتثامرية وارتباطها باالقتصاد
احلقيقي ،فضال عن اعتامد استحقاق العائد بتحمل املخاطرة التي تقوم عىل

مبدأ (ال ُغنم بال ُغرم) وغريها من املبادئ العامة األخرى التي سنذكر القول
فيها خالل هذه الدراسة باختصار.
•

•

•

((( املوقــع االلكــروين الرســمي ملــرف اإلمــارات العربيــة املتحــدة املركــزي
www.centralbank.ae
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املؤسسات املالية اإلسالمية
الثوابت واألهداف واملنطلقات

يالحظ الناظر يف عقود تأسيس املؤسسات املالية اإلسالمية وأنظمتها

الداخلية التي حددت املالمح والســات الرئيســة التي قامت عليها أهنا مل

تصبح مطلب ًا ملح ًا للمجتمعات اإلسالمية اليوم بدافع الربح فحسب ،وإنام

ملا ّتولــد عند مجهور املتعاملني معها من القناعــة الذاتية والرغبة يف العمل
احلالل وجتنب احلرام قدر اإلمكان انطالقا من الثوابت العقدية التي يؤمن

هبا املسلمون ،والتي تظهر عىل النحو اآليت:

أوالً :استبعاد التعامل بالفائدة الربوية ،إذ تنص مجيع األنظمة الداخلية

وعقود تأســيس املؤسســات املالية اإلسالمية ذات النشــأة اإلسالمية

(((

عــى جتنب الربا بكل صوره وأشــكاله أو بام يودي إليــه ،وتعد هذه امليزة
الرئيســة التي جتمع عليها كل املؤسسات املالية اإلسالمية ،وبدوهنا تصبح

((( ونقصد بذات النشــأة اإلسالمية ،املؤسسات املالية اإلســامية التي تأسست عىل هذا
األساس ابتداء ،وهي ختتلف عن املؤسسات املتحولة ،واملؤسسات التي فتحت نوافذ
وأقسام رشعية فيها تابعة هلا ،وسنفرد هلا حديثا مستقال.
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املؤسسة املالية اإلسالمية مثل أي مؤسسة مالية تقليدية أخرى ،وال توافقها

إال باالسم.

والربا -كام هو معلــوم من حيث العموم ( -هو الزيادة املرشوطة عىل

رأس املال يف القرض)((( ،وقد قيدت الزيادة بـ (الرشط) جلواز الزيادة عند

الوفاء مــن قبل املقرتض ببدل خري منه يف املقدار والصفة إذا مل تكن باتفاق
ورشط مسبق بينهام ،ملا رواه أبو ُه َر ْي َر َة ريض اهلل عنه حيث قال :كان لِ َر ُج ٍل
عىل النبي ﷺ ِســ ٌّن من ْ ِ
اضا ُه ،فقال ﷺ « :أعطوه » فطلبوا
البِ ِل َف َجا َء ُه َي َت َق َ

ِسنَّ ُه فلم َ ِ
يدوا له إال ِسنًّا فوقها ،فقال :أعطو ُه .فقالَ :أ ْو َف ْيتَنِي أوىف اهلل بِ َك.
ِ
ضاء »(((.
قال النبي ﷺ « :إِ َّن خ َ
يارك ُْم َأ ْح َسنُك ُْم َق ً
والربا نوعان(((:

-1ربا الديون ويسمى (ربا النســيئة ،أو ربا القرض ،أو ربا اجلاهلية،

املح َّرم لذاته)((( أيض ًا ،ويعني الزيادة املرشوطة التي يأخذها الدائن
أو الربا َ
((( املاليــة واملرصفية يف فقه املعامالت املعارصة ،د .نزيه محاد ،دار القلم ،دمشــق ،الطبعة
األوىل1428 ،هـ2007-م ،ص.21
((( رواه البخاري يف صحيحه برقم  ، 2263صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل البخاري،
حتقيق :د .مصطفى ديب ال ُبغا ،دار ابن كثري  -الياممة ،بريوت1407 ،هـ 1987 -م
((( املاليــة واملرصفية يف فقــه املعامالت املالية قراءة جديــدة ،د .نزيه محاد ،ص . 33-21
املدخل العام للمعامالت املالية اإلسالمية ،د .عز الدين خوجه ،املجلس العام للبنوك
واملؤسسات املالية اإلسالمية ،CIBAFI ،ص .138-126
((( ربا القروض وأدلة حتريمه ،د .رفيق يونس املرصي ،مركز النرش العلمي /جامعة امللك
عبد العزيز ،جدة ،اململكة العربية السعودية1410 ،هـ 1990-م ،ص.2
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من املدين نظري تأخري السداد .وهيئته عىل صورتني(((:
األوىل( :ربا القروض) وهو القرض بزيادة ابتداء.
الثانية( :ربا الديون) وهو الزيادة يف الدّ ين الذي أصله من بيع أو قرض

عند انتهاء األجل.

 -2ربا البيوع :هو الزيادة يف أحد البدلني املتجانســن عىل اآلخر ،إذا

كانت املبادلة فورية(((.

والذي يعني بيــع النقود بالنقــود أو الطعام بالطعام مــع زيادة أحد

العوضني ،إذ يقول النبي ﷺ « :الذهــب بالذهب ،والفضة بالفضة ،والرب
بالرب ،والشعري بالشــعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح ،مثال بمثل ،يدا بيد،
فمن زاد أو استزاد فقد أربى ،اآلخذ واملعطي فيه سواء »(((.

واألصنــاف الربوية املذكورة يف احلديث الرشيف تنقســم بدورها إىل

قسمني:

الفئة األوىل :فئة األثامن (الذهب والفضة).
((( املدخل العام للمعامالت املالية ،د .عز الدين خوجه.127-126 ،
((( ربا القروض وأدلة حتريمه ،د .رفيق املرصي ،ص.1
((( رواه اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه برقم  ،1584صحيح
مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت.1211/3 ،
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الفئة الثانية فئة الطعام (الرب والشعري والتمر وامللح).
وقد قسم العلامء األصناف الستة املذكورة يف احلديث إىل ثالثة أنواع:
-1مبادلة املتامثلني أو املتجانســن :وهي مبادلة الصنف الواحد بمثله

من نفس اجلنس (كالذهب بالذهب) أو (التمر بالتمر) مثال.

-2مبادلة املتقاربــن :وهي مبادلة صنفني خمتلفــن من نفس اجلنس

(كالفضة بالذهب) أو (الشعري بامللح) مثال.

-3مبادلة املختلفني :وهي مبادلة صنفني من جنسني خمتلفني (كالذهب

بالتمر ،أو الفضة بالشعري) مثال.

وقد ذكر صاحب كتــاب (اجلامع ألصول الربا) إمجــاع الفقهاء عىل

ما ييل(((:

-1مبادلة (متجانســن) من األصناف الســتة املذكــورة (كالذهب

بالذهب ،أو امللح بامللح) ال جيوز فيها فضل (زيادة) وال نَساء (تأخري).

-2كام أمجعوا عىل أن مبادلة (متقاربني) من فئة واحدة من فئة األموال

أو فئة الطعام بصنفني خمتلفني ضمن الفئة نفسها مثل( :الذهب بالفضة) أو

(الشعري بامللح) جيوز فيها الفضل (الزيادة) من دون الن ََّساء (التأخري).
((( اجلامع يف أصول الربا ،د .رفيق يونس املرصي ،ص .105
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-3وأمجعوا أيضا عىل مبادلة (خمتلفني) أي صنفني كل منهام يف فئة مثل

(الذهب بالشعري) أو (الفضة بالتمر) جيوز فيها الفضل (الزيادة يف املقدار)
والنساء (التأخري يف التسليم).

وربا البيوع نوعان أيضا(((:
األول :ربا الفضل :وهو الزيادة يف أحد البدلني املتجانسني عىل اآلخر

إذا كانت املبادلة فورية.

الثاين :ربا النســاء :وهو مبادلــة الربويات بعضهــا مقابل بعض مع

األجل ،سواء مع التفاضل أو التامثل.

وقد حــددت نصوص األحاديــث النبوية الكريمــة ضوابط معينة

لتبادل هذه األصنــاف بعضها مقابل بعض ،وإن عــدم االلتزام هبا يؤدي
إىل الوقــوع بربا البيوع ،ألنــه يقع بالرغم من وجود قــدر من االختالف

بــن البدلني كام هو احلــال يف القرض الــذي يتامثل فيه ال َبــدَ الن ،وهذه
الضوابط هي:

 -1وجوب التســاوي والتقابض يف ال َبدَ َل ْ ِ
ي املتامثلني :اللذين يشرتط
فيهام التســاوي يف البدلني وال َف ْو ِر َّي ِة يف التقابــض ،والضابط فيه قول النبي
ﷺِ « :م ْث ً
ســواء بســواء ،يد ًا بيد » .مثال :بيع مقدار من الذهب
ال بمثل،
ً
((( املدخل العام للمعامالت املالية اإلسالمية ،د .عز الدين خوجه ،ص .134
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بمقــدار بمثله يف جملس العقــد ،فإذا تم بيع (عرشيــن غرام ًا) من الذهب

مقابــل (عرشين غرام ًا) آجال ،فــا يتحقق التقابض! فيقــع ربا الفضل،

وكذلك إذا تم بيع (عرشين مثقاالً) ذهب ًا بـ (ستة مثاقيل) فاملثقال (الواحد)
الزائد هو ربــا فضل .وكذلك احلال عىل ســبيل املثال يف بيــع مقدار من

التمر بمثله يف جملــس العقد ،فيجب فيه التســاوي يف املقدار والفورية يف
التقابض أيضا(((.

 -2وجــوب التقابض يف البدلــن املتقاربني :ومهــا املت ِ
ّحدان يف الفئة

الواحدة واملختلفان يف الصنف ،ويشــرط فيهــا الفورية يف التقابض (يد ًا

بيد) ومثاهلام بيــع مثقال من الذهب بمثقالني مــن الفضة برشط أن يكون
التسليم فوري ًا ،وكذلك احلال يف بيع كمية من الشعري مقابل كمية من التمر

تزيد أو تنقص ،مع رشط أن يكون التسليم والتقابض فوريا كذلك.

 -3عدم وجود ضوابط حمــددة يف البدلني املختلفني :حيث ال ضابط

فيهــا ،إذ يرتك األمر ملعايــر التبادل العامة يف البيــع ،التي ترجع إىل رضا
((( كام يف احلادثة املشــهورة املعروفة بتمر خيرب ،حيث استعمل عليه الصالة والسالم رجال
عــى خيرب فجاءه بتمر جنيب ،فقال له رســول اهلل ﷺ( :أكل متر خيرب هكذا؟) فقال:
ال واهلل يا رســول اهلل ،إنــا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعــن بالثالثة .فقال النبي ﷺ:
(ال تفعل ،بــع اجلمع بالدراهم ،ثم ابتــع بالدراهم جنيبا) متفق عليه عن أيب ســعيد
اخلــدري وأيب هريرة ريض اهلل عنهام ،عند البخــاري برقم  .1550/4 ،4001وعند
مسلم برقم  .1593وسيأيت تفصيل املسألة يف الصفحات القادمة.
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الطرفني يف حتديد ثمن الســلعة والتقابض والتأجيل ،مثل بيع مقدار حمدود

كأن يكون عرشين مثقاالً من الذهــب مثالً ،بمقدار كبري يقدر بامئتي كيلو
غرام من الشــعري مثالً ،برشط عدم تأجيل البدلني ألنه يدخل يف بيع الدّ ين
بالدين املنهي عنه.
وال خيفى عــى ذي لب خطورة الربــا وآثاره التــي ابتدأها اهلل تعاىل

باإلشــارة إىل بشاعتها مقارنة بالزكاة وبركتها كام يف قوله عز وجل ﴿ :ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ﴾

(((

تــدرج يف بيان وصفها
ثــم
ّ

ورضرها حتى وصل إىل أقىص درجات التحذير والوعيد كام يف قوله تعاىل:

﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
فصلــت الســنة النبويــة
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ﴾((( ،ثــم ّ
ِّ
املحذرة واملنذرة من
خطورهتا ،وب ّينت عظيم رضرها يف الكثري من النصوص

التعامل فيه(((.

((( سورة الروم اآلية .39
((( سورة البقرة اآليتان .279-278
فصل
((( خطورة الربا وآثاره السلبية متتد إىل األفراد واملؤسسات واملجتمعات والدول وقد ّ
القول يف ذلك كثري من العلامء.
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ثاني ًا :االبتعاد عن الغ ََرر.

مستور العاقبة .أو الرتدد بني أمرين أحدمها مرغوب
والغرر :هو ما كان
َ

للعاقد ،واآلخر غري مرغوب ،وقد يقع الشك يف وجود اليشء ،أو يف عاقبته
كيف تكون ،أو املقدرة عىل تسلمه ،أو مقداره أو أوصافه(((.

حيرم الغرر والقامر يف اإلسالم فحسب
وهو ال يقل َخ َطر ًا عن الربا ،ومل َّ

بل حتى يف الديانات الساموية السابقة.

ومثــال ذلك عند الفقهاء :أن يتم التعاقد عىل يشء ال يدرى أحيصل أم

ال حيصل ،مثل بيع الطري يف اهلواء والسمك يف املاء وما إىل ذلك.

وتكثر تطبيقات الغرر يف املعامالت املالية بشــكل عام ،ويندرج حتته

الكثري من التطبيقات املاليــة املعارصة مثل عقود التأمني التجاري ،وعقود

الصيانة ،واملشــتقات املالية ،وبعض التعامالت يف األسواق املالية وغريها
من املعامالت املستقبلية التي تكون جمهولة احلصول واملقدار واألوصاف.

وســمي الغرر غررا ألن ظاهره يغر العاقد ويورطه بنتيجة ومه ّية ،إذ
ُ

ال يستطيع املتعاقدان أو أحدمها أن حيدد وقت متام العقد وما سيحصل عليه

من مكاسب أو أرضار.

((( بحوث يف املعامالت واألســاليب املرصفية اإلسالمية ،د .عبد الستار أبو غدة ،جمموعة
دلة الربكة ،الطبعة األوىل.22/8 ،2007 ،
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وعنرص املخاطرة هو العامل املشــرك لتحريم الغرر والربا ،ففي الربا
تكــون املعاملة فاقدة ألي خماطرة ،ألن الدائن حيصــل عىل الدّ ين وزيادة،
من دون حتمل ألي تبعات اســتثامرية أو إنتاجية فاملخاطرة للدائن تساوي
صفر ًا ،وهي من قبيل الغنم بال غرم .بينام يف عقد الغرر فإن املعاملة تتعرض
ملخاطرة مرتفعة جــد ًا تصل  %100حيث قد حيصــل املتعاقد عىل اليشء
املتعاقد عليه وقــد ال حيصل ،وهو غالب ًا ما يتحمــل يف مقابل ذلك تكلفة
ابتدائية يدفعها مقابل فرصة الكســب املحتملة ،ولذلك فيكون الغرر هنا
من قبيل الغرم املتحقق مع غنم حمتمل(((.
رشوط الـغــرر:
ويعد موضوع الغرر من املواضيع احلساســة لتداخل بعض الصور مع
بعضهــا ،لذلك وضع العلامء رشوطا مؤثرة متى ما توفرت يف العقد فســد
لتحققه فيه ،وهذه الرشوط هي:
 -1أن يكون الغرر كثريا ،أما الغرر اليســر كاجلهالة اليسرية يف حتديد
مدة العقد يف إجيار سيارة مث ً
ال ملدة يومني أو ثالثة أيام ،أو استئجار (تاكيس)،
أو عقود االســتجرار ،وكل ما من شأنه أال يؤدي إىل نزاع حمتمل ،مثل بيع
((( املدخل العام للمعامالت املالية اإلسالمية ،د .عز الدين خوجه ،ص .160
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الدار من دون رؤية األســاس وحتديد سمكه ومقداره ،وإجارة الدار شهر ًا
مع تفاوت عدد أيام الشــهور ،ونحو هذا الغرر ال يؤثر يف العقد؛ ألنه غرر
يسري ال يؤدي يف الغالب إىل نزاع بسبب اجلهالة ببعض التفاصيل.
 -2أن يكون الغرر يف عقود املعاوضات املالية ألن حديث املنع ورد يف
عقود البيع ،فيلحق به كل عقود املعاوضات املالية التي يدخل فيها اإلنسان
وهو يريد الكســب والتجارة ،فال جيوز البيع بثمن جمهول ،أو بيع ســلعة
ضائعة أو مرسوقة .أما عقود التربعات من هبة وهدية وصدقة ووقف فال
يتحقق فيها هذا املعنى ،فال يرتتب عليها خصومة أو نزاعات فال يؤثر فيها
الغرر ،ولذلك جتوز هبة املجهول كمبلغ اجلائزة املتوقعة.
 -3أن يكــون الغرر يف حمل العقد أصالــة ،أي يكون يف املعقود عليه،
وهو الغرض األســايس الذي هيدف إليه املتعاقدان مثــل املبيع والثمن يف
عقد البيع ،أما الغــرر يف التابع فإنه ال يؤثر يف العقــد (يغتفر يف التوابع ما
ال يغتفر يف غريها)((( مثل بيع احلمل مع الشــاة ،أو احلليب يف الرضع ،أو
الدار بأبواهبا.
((( رشح القواعد الفقهية ،أمحد بن الشــيخ حممد الزرقا ،صححه وعلق عليه مصطفى أمحد
الزرقا ،دار القلم ،سوريا ،دمشق1409 ،هـ 1989-م.295/1 ،
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 -4أال يكون للناس حاجة يف العقد ،فإن كانت هناك حاجة إىل العقد
مل يؤثر الغرر فيه ،مهام كانت صفة الغرر وصفة العقد ،ألن العقود رشعت
حلاجة الناس إليها ،ومــن مبادئ الرشيعة رفع احلــرج ،واحلاجة يقدرها
العلامء حســب الظرف ،مثال ذلك « هنى النبي ﷺ عن بيع الثامر حتى يبدو
صالحها هنى البائــع واملبتاع »((( فيؤخذ من احلديــث أنه إذا بدا الصالح
بظهور االمحرار أو االصفرار أو عند بداية نضج الثامر يصح رغم أن بعض
الثامر مل يتحقــق منها بدو الصالح ،ورغم وجود هــذا الغرر فيجوز البيع
للحاجة لذلك.
 -5أال يكون الغــرر من طبيعة املعاملة بحيث ال يمكن أن ينفك عنها
وللناس حاجة هبذا النوع من املعاملة ،كبيــع البطيخ والبطاطا يف األرض
واجلزر وبقية اخلرضاوات املشاهبة األخرى.
ثالث ًا :االبتعاد عن أكل أموال الناس بالباطل واالعتداء عليها بمختلف
الصور ،ومنها الغش والنجش واملقامرة وتسويق السلعة باحللف الكاذب
وغريها من الصور املحرمة األخرى(((.
((( رواه البخاري يف صحيحه عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام برقم .2031
((( ولالطالع عىل مزيد من الصور مراجعة (من آداب البيع يف اإلســام) رسالة للمؤلف
توزيع دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب.2013 ،
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وال ختفى اآلثار السلبية واألرضار التي تتولد نتيجة أكل أموال الناس
بالباطل عىل األفــراد واملجتمعات إذ تؤدي إىل اســتغالل الناس وإحلاق
الرضر هبم ممــا يولد حقدا وضغينة بني األطراف ،وقــد ورد التحذير عن
ذلك بقول اهلل عز وجل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾(((.
رابع ًا :توجيه مجيع األنشطة نحو االستثامر احلالل.
إذ تعترب هذه املؤسسات املالية اإلســامية تنموي ًة يف الدرجة األوىل،
وملا كانت هذه املؤسســات حمكوم ًة باملنهج اإلسالمي فإهنا يف مجيع أعامهلا
تكون حمكومة بام أحله اهلل ،وهذا يدفعها إىل اســتثامر ومتويل املشاريع التي
يتحقق اخلــر فيها للبالد والعبــاد ،والتقيد بقاعدة احلــال واحلرام التي
حيددها اإلسالم ،مما يرتتب عليه ما يأيت:
 -1توجيه االســتثامر وتركيزه يف دائرة إنتاج الســلع واخلدمات التي
تشبع احلاجات السوية للمسلم.
 -2حتــري أن يكون املنتــج يف دائرة احلالل (ســلعة كانت أم خدمة)
املحرم الذي ينقسم إىل قسمني:
وجتنب النشاط َّ
((( سورة البقرة اآلية .188
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املحرم لعينه ،مثل :إنتاج اخلمور وما يتعلق بلحم اخلنزير وامليتة وما
أ) ّ

يقاس عىل ذلك.

املحرم لصفته ،مثل :الربا واملقامرة والغش والتدليس واالحتكار
ب) َّ

والنصب وغريها.

 -3حتــري أن تكون كل مراحل العملية اإلنتاجية من (متويل ،تصنيع،
تسويق) ضمن دائرة احلالل.
 -4حتكيم مبدأ احتياجات املجتمــع وأولوياته ومصلحة اجلامعة قبل
النظر إىل العائد الذي يعود عىل الفرد.
خامســ ًا :جتميع األموال املعطلة (املكتنزة) ودفعها إىل جمال االســتثامر
والتــي كان ُينظر إليها عــى أهنا أموال (قليلة) ليس هلا قيمة مؤثرة قياســا
برؤوس أموال البنوك واملؤسســات املاليــة التقليدية ،والتي تبني عدم دقة
هــذه النظرة إليها فيام بعد ،بعد النجاحات التي حققتها املؤسســات املالية
اإلسالمية يف نجاحها بجذب املدخرات اخلاصة عند الناس ،والتي كانت يف
حكم األموال املعطلة عن القيام بدورها التنموي يف خدمة املجتمع ،انطالقا
من االلتزام باملبدأ الرشعي القطعــي يف حرمة التعامل بالربا ،حيث كانت

30

الـمـصــرفـيــة اإلســـالمـيـة

تفضل فئات كثرية من الناس االدخار الفردي عىل االدخار املؤســي(((.
ولعله الســبب الرئيس يف إقدام املؤسسات املالية التقليدية العاملية عىل فتح
نوافذ وفروع رشعية تابعة هلا ،لكسب اجلمهور العام.
•

•

•

((( لالطالع عىل مزيد من التفاصيل مراجعة كتاب (االدخار ثمراته ومرشوعيته مع نامذج
تطبيقية معارصة من االدخار املؤســي يف االقتصاد اإلسالمي) للمؤلف ،توزيع دائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب2011 ،م.
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أبرز خصائص النظام املصريف التقليدي
والنظام املصريف اإلسالمي

مثلت البنوك التقليدية يف العرص احلديث ركيزة أساسية من أساسيات

النظام االقتصاد الوضعي منذ ما يزيد عىل أربعة قرون من الزمن ،ارتبطت
من خالهلا الفائدة املرصفية بالبنوك ارتباطا وثيقا باعتبارها املحرك الرئيس
ألعامهلا ،حتى انتــر مفهوم حتمية تالزم الثالثية املشــهورة( :اقتصاد+

بنوك +فوائد) بحيث ال يمكن القتصاد أي دولة أن يقوم من دون بنوك ،وال
عم وانترش من خالل سياسات
بنوك من دون فوائد مرصفية ،وهذا التصور َّ

الدول الكربى التي أحكمت قبضتها عــى دول العامل الثالث إبان احلربني

العامليتــن األوىل والثانية ،من فتح البنوك فيها وبيــان أمهيتها لعدة غايات

املستعمرة وأخذها للمواد اخلام منها وإعادة
منها :اســتغالل موارد الدول
َ
ِ
املستعمرة فيها ،وكل ذلك من
ترصيف املنتجات الصناعية من قبل الدول
خالل البنوك التي كان هلا األثر االقتصادي الكبري يف نمو اقتصادات الدول

الكــرى ،ومن هذا املبدأ فقد لعبت البنوك دورا مهام عىل مســتوى الدول
واملجتمعات واألفراد تتمثل باختصار يف اآليت:
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 -1تكوين رؤوس األموال من حيث تنقل حركة األموال من أصحاب
الفوائض إىل الوحدات االقتصادية التي فيها عجز يف املوارد ،وهي بحاجة
إىل أموال لدعم وتطوير أنشطتها اخلدمية واإلنتاجية.
 -2فضال عــن اخلدمات التي تقدمها البنوك التقليدية عىل املســتوى
الشــخيص يف تقديم القــروض بالفوائد((( واخلدمــات املرصفية املتعددة
واملتمثلــة بالتعامل بالشــيكات وحتويل األموال ونقلهــا والتخفيف من
املخاطر املصاحبة حلملها ،واالستغناء عن ذلك بحمل البطاقات االئتامنية،
ومــا ظهر من تطورات أعقبت الثورة اإللكرتونيــة والرقمية التي خدمت
املعامالت املالية خدمات فائقة متثلت بصور متعددة منها عىل ســبيل املثال
الرشاء من خالل اإلنرتنت وحتويل األموال وجممل التعامالت اإللكرتونية
التي جيرهيا املتعامل وهو جالس عىل مكتبه أمام حاســوبه ،بل تطور األمر
اليوم أكثر حيث يمكن أن تتم أغلــب املعامالت املالية وغريها من خالل
التطبيقات الذكية يف اهلواتف املحمولة.
وقد أكدت الدراسات االقتصادية ســابقا والحقا يف العرص احلديث
وبعد تنامي العمل املرصيف التقليدي وحدوث العديد من األزمات املالية،
((( ومعلــوم أن جوهر حتريم التعامل مع البنوك التقليديــة يكمن باعتامدها عىل القروض
الربوية أو ما يعرف بمبدأ (الوساطة املالية) التي سيأيت احلديث عنها تباعا.
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فضال عام أكده الواقع عىل أمهية اعتــاد عنرص النقود ورضورة إدخاهلا يف
عملية البيع والرشاء ،إذ ب ّينت الدراســات اآلثار الســلبية التي ترتتب عىل

غياهبا ،وتنادى كبار االقتصاديني برضورة خفض سعر الفائدة إىل الصفر!
واعتامد النقود أداة وحيدة للتعامل باعتبارها(((:
 -1وسيط ًا للتبادل.
 -2ومقياس ًا للتقييم.
 -3ومستودع ًا للقيمة.

 -4ووسيلة لتحويل ِ
القيم.
لذلك فإن وجودها يعد رضوري ًا يف كل معاملة ،وأن أحد األســباب

الرئيسة فيام حيدث من أزمات مالية باستمرار واختالالت يف عامل االقتصاد

اليوم ،هو بســبب ختيل النقود عن وظيفتها احلقيقة ودورها الرئيس وحتوهلا
إىل سلعة بحيث صار هلا سعر (فائدة) شأهنا شأن بقية السلع(((.

وقــد أرشنا يف بداية هذه الدراســة إىل أمهية دور بيت مال املســلمني
وما كان يمثله باعتباره أول مؤسســة مالية كان املسلمون يستقرضون منه
((( املدخل إىل علم االقتصاد ،جمموعة مؤلفني ،مؤسسة الظواهر للطباعة والنرش ،اإلمارات
العربية املتحدة -أبو ظبي1983 ،م ،ص .206
((( وقد أثبت علامء االقتصــاد أمهية النقود ودورها يف العمليــة االقتصادية وعالقة ذلك
باألزمات املالية الدورية التي نتجت عن حتول النقود إىل سلعة بحيث أصبح هلا سعر.
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حلاجتهم إىل النقد بالتجارة وغريهــا((( ،زيادة إىل وجود القروض الفردية

احلســنة التي كان األفراد يقدموهنا طلب ًا لألجر والثواب من اهلل ســبحانه

وتعاىل ،وبعد الفتوحات والتوســع الذي شــهدته األمة صكت النقود ثم

تطور التعامل هبا تدرجييا ،إذ تم التعامل بالصك فضال عن بقية املعامالت
التي كانت ســائدة آنذاك يف األمــم األخرى ،والتــي تتوافق مع ضوابط

الرشيعة اإلسالمية مثل (السفتجة) التي تقابلها (احلوالة) نوعا ما وختتلف

معهــا((( ،و(الزرنقة)((( التي تقابل بيع التورق عند فقهاء الشــافعية الذين
مل يذكروه رصاحة باســمه ،و(الســوكرة)((( التي تقابل التأمني التجاري،

((( وذكرنــا ما رواه الطربي يف حادثــة هند بنت عتبة التي اســتقرضت أربعة آلف درهم
فاشــتكت الوضيعة فقال هلا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه لو كان مايل لرتكته ،ولكنه
مال املسلمني .تاريخ الطربي.221/4 ،
((( وللباحث دراســة مفصلة يف مسألة احلوالة ،وعالقتها بمســألة السفتجة ،ستنرش قريبا
بإذن اهلل تعاىل.
((( قال أبو منصور األزهري يف كتابه الزاهر( :وأما الزرنقة فهو أن يشــري الرجل ســلعة
بثمــن إىل أجل ،ثم يبيعها من غري بائعها بالنقــد ،وهذا جائز عند مجيع الفقهاء) الزاهر
يف غريب ألفاظ اإلمام الشــافعي ،أليب منصور أمحد األزهري ،دراسة وحتقيق د .عبد
املنعم طوعي ،دار البشــائر اإلسالمية ،الطبعة األوىل1419 ،هـ1998-م ،ص.313
وقد فصلت القول يف ذلك يف كتاب (حقيقة بيع التورق الفقهي والتورق املرصيف) نرش
وتوزيع دائرة الشؤون اإلسالمية بديب 2008م.
((( ذكــر العالمة ابن عابدين رمحه اهلل تعاىل يف حاشــيته( :أن التّجار إذا اســتأجروا َم ْركَب ًا
من حريب يدفعون له أجرته ،ويدفعون أيض ًا ماالً لرجل حريب مقيم يف بالده .ويســمى
ذلك املال ( ســوكرة) عىل أهنا مهام هلك من املال الــذي يف املركب بحرق أو غرق أو
غريه ،فذلــك الرجل ضامنه بمقابل مــا يأخذه منهم )..حاشــية رد املحتار عىل الدر
املختار.170/4 ،
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ورفض املخالِفة منها ،وغريها من املعامــات املالية األخرى التي ختتلف
أحكامها الرشعية باختالف تطبيقاهتا.
ومن هذا املبدأ فقد أكدت الرشيعة اإلسالمية عىل أمهية النقود ورغبت
يف استعامهلا من خالل وسائل عدة ،منها تضييق التعامل يف السلع املتشاهبة
كلام كانت متامثلة يف جنســها وصنفها ،فالســلع املتبادلــة التي تتعلق بربا
الفضل (البيوع) كل ما كانت متامثلتني شــددت الرشوط الرشعية وزيدت
القيود عليها ،بحيث:
 -1جتب فيها الفورية يف التقابض
 -2واملساواة يف املقدار
وكلــا اختلف اجلنس والصنف يف الســلع املتبادلة كلام خفت القيود
والــروط ،ويف ذلك كله تشــجيع عىل اســتخدام النقود مقابل الســلع
واخلدمات ملا للنقود من دور مهم يف حياة الناس .
ونلمح ذلك من تأكيد النبي ﷺ يف احلادثة املشهورة املعروفة بتمر خيرب،
حيث اســتعمل عليه الصالة والسالم رجال عىل خيرب فجاءه بتمر جنيب،
فقال له رسول اهلل ﷺ « :أكل متر خيرب هكذا؟ » فقال :ال واهلل يا رسول اهلل

إنا لنأخــذ الصاع من هذا بالصاعني بالثالثة .فقــال النبي ﷺ «:ال تفعل،
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بع اجلمع بالدراهم ،ثــم ابتع بالدراهم جنيبا »((( ،فبالرغم من أن املحصلة
النهائية لكال املعاملتني واحدة ،إال أن تأكيد النبي صىل اهلل عيه وسلم وحثه
عىل اســتعامل النقود يف املعاملتني كلتامها ال خيفى ،وتعليله لربوية املســألة
كــا ذكرها نصا يف رواية أخرى واضحة متام الوضوح ،إذ روى الشــيخان
بســندهيام عن أيب سعيد اخلدْ ِر ّي ريض اهلل عنه قال ،جاء بِالل إىل النبي ﷺ

متر َر ِد ٌّي
بِت َْم ٍر َب ْر ِ ٍّن فقال له النبي ﷺ « :من َأين هذا؟ » قال بالل :كان عندنا ٌ
فبعت منه َصاعني بِ َصــا ٍع لِنُ ْط ِع َم النبي ﷺ فقال النبي ﷺ عند ذلكَ « :أ َّو ْه
ُ
ِ
تشــري فبع التمر ببي ٍع
ردت َأن
ي الربا ال تفعل ،ولكن إذا َأ َ
ي الربا َع ْ ُ
َأ َّو ْه َع ْ ُ

آخر ُث َّم ِ
اشرت به »(((.

ظهور البنوك واملؤسسات املالية التقليدية:
قبــل أربعة قرون كانت بداية ظهور البنوك التقليدية يف الدول الغربية،
وحتديــد ًا يف الربع األخري من القرن الســادس عرش امليــادي الذي اعترب
البداية الفعلية لنشــأة البنوك التقليدية يف مدينــة البندقية عام 1587م .ثم
تــاه بنك يف هولندا عــام 1609م ،ثم انترشت بعد ذلــك تباع ًا يف املدن
األوربية األخرى.
((( سبق خترجيه.
((( البخاري  ،2188ومسلم .1594
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ومعلوم أن املجتمعات اإلســامية كانت يف تلــك الفرتة بعيدة عن
عمــل البنوك التقليديــة ألهنا تتقاطع مــع ثقافتها الدينيــة .وعند دخول

االســتعامر الغريب إىل بالد املســلمني بدأت البنوك التقليدية تنترش شــيئ ًا
فشــيئ ًا ،فظهــرت أوىل البنــوك التقليديــة يف هنايــة القرن التاســع عرش
امليالدي وحتديــد ًا يف عام 1898م مــن خالل ظهــور أول بنك تقليدي

يف مرص(((.
وقد شــهدت أعامل البنوك ووظائفها تطورات عديدة ورسيعة ،وقد
اتســمت أعامهلا باملرونة الكبرية والتواصل املســتمر يف التوسع ،وتنوعت
أعامهلا يف األعامل املرصفية من قبول الودائع وفتح احلســابات اجلارية من
جانب وتوظيف األموال واستثامرها من جانب آخر.
مراحل ظهور وتطور املؤسسات املالية اإلسالمية:
ملا كانت مبادئ اإلســام وقواعده ومقاصــده تقبل كل ما هو مفيد
ونافع لألفــراد واملجتمع برشط عدم خمالفته لألحكام الرشعية الثابتة ،فإن
فكرة البنوك مل تكن مرفوضة يف ذاهتا من حيث األصل عند علامء املسلمني
آنذاك ،وإنام كان املرفوض وغري املقبول منها هو اآللية املتبعة يف طريقة عمل
((( البنوك اإلسالمية املنهج والتطبيق ،مصطفى كامل طايل ،بنك فيصل اإلسالمي املرصي،
جامعة أم درمان1408 ،هـ1988 -م ،ص.29
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هذه املؤسسات القائمة عىل الربا املحرم رشع ًا أخذ ًا وإعطا ًء ،مع ما يرتتب

عىل خمتلف األعامل التي تقوم هبا املبنية أساس ًا عىل الربا!

ومــن هنا بدأت فكرة إنشــاء مؤسســات مالية إســامية ال تتعامل

بالربا أخذ ًا وإعطا ًء ،من أجل خدمة املجتمع وتيســر سبل التعامل وتبادل
األموال والثروات وتأديــة دورها التنموي انطالق ًا من التزامها الشــامل

بمبادئ وأحكام الرشعية اإلسالمية الغراء.

فكانت فكرة املصارف اإلســامية التي يمكن تعريفها بأهنا :مؤسسة

مرصفية لتجميع األموال وتوظيفها يف نطاق الرشيعة اإلسالمية ،بام خيدم بناء

جمتمع متكامل تسوده روح التكافل االجتامعي ،وتتحقق فيه عدالة التوزيع،

ووضع املال يف املســار الصحيح .فهي مؤسســات ربحية تسعى إىل حتقيق
العائد احلالل ،وبذلك فإهنا ختتلف عن املؤسسات الربحية التقليدية ،وهذا

يعني أهنا ليســت مجعيات خريية تعنى بمجرد مجــع الصدقات وتوزيعها،
بالرغم من املنافع واخلدمات االجتامعية التي تؤدهيا.
التطور الزمني للمصارف اإلسالمية:

يقســم علامء املرصفية اإلســامية املعارصون((( مراحل نمو وتطور

العمل املرصيف اإلسالمي وفق املراحل الزمنية اآلتية:

((( ومنهم الدكتور عز الدين خوجه ،النظام املرصيف اإلسالمي.34-11 ،
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املرحلة األوىل :متتــد من 1950-1587م ،ويطلقــون عليها مرحلة

ظهور البنوك التقليدية.

املرحلة الثانية :متتــد من 1970-1950م ،ويطلقــون عليها مرحلة

التمهيد والتأسيس.

املرحلة الثالثة :متتــد من 1980-1970م ،ويطلقــون عليها مرحلة

االستدالل والتأصيل.

املرحلــة الرابعة :متتد مــن 1990-1980م ،ويطلقون عليها مرحلة

التوسع اإلقليمي.

املرحلة اخلامسة :ومتتد من 2000-1990م ،ويطلقون عليها مرحلة

االنتشار العاملي.

املرحلة السادسة :ومتتد من  -2000إىل اآلن ،ويطلقون عليها مرحلة

التنظيم والتأطري.

وقد امتازت كل مرحلة من املراحل املشــار إليها بظروف أســهمت

يف نجاح املؤسســات املالية اإلســامية ومهدت للمرحلة التي تلتها حتى
أصبحت ظاهرة عاملية تناقش آثارها يف املجالس واملحافل الدولية ،وتتبناها
املؤسســات املالية العاملية الكبرية بسبب االنتشــار الذي حققته ،وللدعم

(املعنوي) الذي حظيت به من مجهورها الواســع ،حتى فرضت نفسها عىل

40

الـمـصــرفـيــة اإلســـالمـيـة

الواقع ،ولعل صمودهــا يف مواجهة األزمة املالية العاملية التي مل تســتطع

الكثري من املؤسســات املالية العاملية لدرجة إعالن إفالس
الصمود أمامها
ُ
بعضها ،واندماج بعضها اآلخر بمؤسسات أخرى.

خصائــص املرصفية اإلســامية :ومما جيــدر بنا القــول أن ما حققته

املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية من إنجازات إنام جاء نتيجة للمبدأ

الذي سارت عليه:

 -1اعتامدها عىل مبدأ الوساطة االستثامرية.
 -2ارتباطها باالقتصاد احلقيقي ال الومهي.
 -3استحقاق العائد بتحمل املخاطر.
ومن أجل بيان هذه اخلصائص التي قامت عليها املصارف واملؤسسات

املالية اإلســامية ،البد من بيان املفهوم املغاير هلا الذي قامت عليه البنوك
واملؤسسات املالية التقليدية كأســس وخصائص رئيسة ،واملقارنة بني كال
االجتاهني املرصفيني (التقليدي واإلسالمي).

أوالً :مفهوم الوساطة املالية والوساطة االستثامرية:

الوساطة املالية :بداية يمكن تعريف الوساطة يف جمال االقتصاد بشكل

عام :بأهنا عمل يتضمن التقريب بني طرفني بقصد الربح(((.

((( الوســاطة املالية يف االقتصاد اإلسالمي ،سامي إبراهيم سويلم ،جملة امللك عبد العزيز،
االقتصاد اإلسالمي ،املجلد العارش ،ص .91
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والوساطة املالية هي :عملية تسهيل « ختفيف تكاليف » عقد الصفقات
بني الطالبني لســلعة أو منفعة وبني الراغبني يف تقديمها « ألهنم منتجون هلا
أو جمرد حائزين هلا مل ينتجوها »(((.
ومتثل الوســاطة املالية جوهر العمل املايل التقليــدي املرصيف والذي

يتمثل بالوســاطة بني طرفنيِ :
ِ
واملقرتضني ،فالبنــك التقليدي
املودعــن
كــا يصفه أحدهم تاجر نقود وقروض يتخــذ منها جتارة ،فيقرتض النقود
بمعدل فائدة و ُيقرضها بمعدل فائدة أعىل ،فنجد عند البنك التقليدي نقودا

وقروضا وال نجد عنده ســلع ًا يف خمازن له أو معارض؛ فالتجارة املرصفية
املتعــارف عليها جتارة من نوع خــاص((( ،تتمثل بالتوســط بني املودعني
واملقرتضني من خالل اقتطاعه لنسبة مالية من املقرتضني منه ،مما جتمع لديه
من أموال املودعني الذين يقوم البنك التقليدي بدوره بتقديم نسبة مالية هلم
أقل مما يأخذه من املقرتضني ،والفرق بني النســبتني تكون من حصة البنك
املسمى هبامش الفائدة الصافية ،ويتلقى املدخرون واملستثمرون الستخدام
أمواهلم ،أســعار فائدة أقل من األسعار التي يفرضها البنك عىل الرشكات
((( التمييز بني مفاهيم الوساطة املالية والتميل واملتاجرة ،حممد أنس الزرقا ،املجلد العارش،
ص .84
((( التمويل اإلســامي ،د .رفيــق يونس املــري ،دار القلم ،دمشــق ،الطبعة األوىل،
1433هـ2012-م ،ص.62
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التي حتتاج إىل تلك األموال .وتكمن املشكلة احلقيقة يف فلسفة النظام املايل

العاملي الذي يقوم عىل الفائدة أو فكرة أن املال ذاته يمكنه أن يولد املال(((.

ويلعب البنك التقليدي دور الوســيط بني رأس املال والعمل ،أي بني

أصحاب األموال غري القادرين عىل اســتثامر أمواهلم يف مشــاريع ناجحة،
وبني رجــال األعامل الذين يملكون اخلربة والدراية وعنرص املخاطرة التي

متكنهم من تنفيذ مشاريع ناجحة.

وعىل وفق مبدأ الوســاطة املالية التقليدية فإن البنوك تنظم عملها من

الناحية القانونية يف صيغة عقدين منفصلني مســتقلني عن بعضهام البعض،

أحدمها عىل مســتوى استقطاب املوارد املالية ،والثاين عىل مستوى توظيف

تلك املوارد .ومن اجلدير ذكره أن حصة البنك تذهب عادة إىل من يمثله من
جملس إدارة ومســامهني وموظفني زيادة إىل ما يرتتب عليه من مرصوفات
أخرى متعلقة بطبيعة عمل البنك.

بينــا ترفض املصارف اإلســامية مبدأ الوســاطة املالية القائمة عىل

أســاس اإلقراض واالقرتاض املضمون بفائدة ثابتــة ملا فيه من حمظورات
((( تقويم التمويل اإلسالمي بوصفه نظاما ماليا ً
بديال يف ضوء األزمة املالية العاملية ،يوسف
طــال ديلورنزو ،ص ،142بحث مطبــوع ضمن كتاب ندوة (التمويل اإلســامي
واالقتصاديــات املعــارصة) التي عقدهــا مركز اإلمــارات للدراســات والبحوث
االســراتيجية بالتعاون مع مرصد الدراسات اجليو سياســية يف باريس ،أبو ظبي 17
كانون الثاين /يناير 2012م.
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رشعية أوالً وخماطر اقتصادية واجتامعية ،انطالقا من النظرة الرشعية الثابتة
باعتبار الفائدة املرصفية متثل جوهر الربا املحرم يف الرشيعة اإلسالمية.

وتقوم املصارف واملؤسسات املالية باالستعاضة عن (الوساطة املالية)

بمبدأ (الوســاطة االستثامرية) التي تقوم عىل أســاس املشاركة الفعلية بني

أصحاب الودائع واملســتثمرين مســتخدمي األموال عن طريق ربط عائد
املودعني بنتائج توظيف األموال لدى املستخدمني ربح ًا وخسارة ،يف سائر

معامالته سواء عىل مستوى اخلدمات املرصفية أو عىل مستوى أعامل التمويل
واالستثامر من خالل االعتامد عىل العقود املرشوعة يف الفقه اإلسالمي.
األرضار الناجتة عن الوساطة املالية يف البنوك التقليدية:
 -1اعتامد مبدأ الوســاطة املالية يؤدي بالرضورة إىل انتشار نظام مايل

مبني عىل دورة نقود حمملة بالفوائد ما يؤدي إىل حدوث أزمات مســتمرة.
إذ تؤدي الوســاطة املالية دور ًا خطري ًا من خالل االعتامد عىل مبدأ التوسع

بالقروض ،وإعادة بيع الديون بفائدة ،ومن ثم حتويلها إىل سندات يف حلقة

مستمرة بحيث تؤدي إىل مضاعفة الدّ ين من غري وجود غطاء نقدي حقيقي

له ،حتى حيدث االهنيار املايل بسبب عدم وجود مبالغ وإنام جمرد أرقام.

يقــول مدير أحد البنــوك الغربية حمذر ًا من كارثة الفائدة كام يســميها

قائال :عىل غرابة التشــبيه فإنني أقول إنه كام تقلل املياه من قيمة وقوة تركيز
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عصري الربتقال أو اللبن ،فإن ارتفاع الفائــدة يقلل من قيمة العملة ،فكلام
ارتفعت الفائدة ،كلام تدهور النقد ،وكام يؤدي املاء إىل رداءة عصري الربتقال
أو اللبن ،فتؤدي الفائدة إىل رداءة النقود(((.

 -2تســاهم الوساطة املالية مســامهة ف ّعالة بإحداث خلخلة بنيوية يف

تركيبة املجتمع من خالل سوء توزيع للثروات وعدم االستقرار .إذ تساهم
يف إجياد طبقة غري منتجة تقــوم بحصاد ما جتمع من أموال عند املقرتضني،
يقول شاخت مدير بنك الرايخ األملاين أيضا :إنه بعملية غري متناهية يتضح

أن مجيع مال األرض صائر إىل عدد قليل جد ًا من املرابني ،باعتبار أن املرايب

يربــح دائام يف كل عمليــة ،بينام املدين معرض للربح واخلســارة ،وبالتايل

فإن املال كله يف النهاية ووفق احلســاب الريايض البــد أن يصري إىل الذي
يربح دائ ًام (((.

الوساطة االستثامرية:
أما بالنسبة للبديل اإلسالمي للوساطة املالية التقليدية املتمثل بالوساطة

االســتثامرية القائمة عىل مبدأ املشــاركة يف الربح واخلسارة كام أسلفنا من
((( هــل فوائــد البنــوك تعتــر نوع ًا مــن أنــواع الربــا ،خالد عبــد املنعــم الرفاعي
ar.islamway.net

((( النظريــة االقتصادية (التحليل االقتصادي اجلزئي) ،أمحــد جامع ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،الطبعة اخلامسة1986 ،م.
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خالل ربط عائد املودعني بنتائج توظيف األموال لدى املســتخدمني ربح ًا
وخسارة من خالل فتح حسابات اســتثامرية لعمالئها املودعني ،والصيغة

ِ
املضاربة الرشعية ،وهو
واملودعني هي عقد
العقدية التي جتمع بني البنــك
َ

الشاكة يف الربح بني طرفني رب املــال والعامل فيه (املضارب)
نوع مــن ّ
عىل أن تكون حصة كل منهام جزء ًا شــائع ًا معلومــ ًا يتفق عليها ابتداء عند
التعاقد ،وإذا وقعت اخلســارة يتحملها رب املال وخيرس املضارب جهده،
فالطرفان خياطران(((.
وتربز اآلثار اإلجيابية ملبدأ الوســاطة االستثامرية من خالل ما يمكن

ٍ
تضامن حقيقي بني خمتلف األطراف ،ويؤمن عائد ًا عادالً بني
أن حتققه من
األطراف املشاركة.
وعىل مســتوى اســتخدام األموال فإن املرصف اإلسالمي يستبعد
أسلوب اإلقراض بفائدة ويستبدله بعقود بيوع وإجارة ومشاركة ومضاربة
وغريهــا ،وطبيعة دور املســتثمر الوســيط تتطلب أن يكــون لديه جهاز
اســتثامري قوي قادر عىل الدراسة الدقيقة وحتديد فرص االستثامر املناسبة
وفق ًا الحتياجات الســوق ،وأسلوب الوساطة االســتثامرية بطبيعة حاله
((( خماطر الســمرسة وعالقتها بالوساطة وحتديد أجور السمســار يف األسواق ،د .حممود
عبد الكريم أرشيد ،دار النفائس ،الطبعة األوىل1436 ،هـ2015-م ،ص.249
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حيمي اجلهاز املرصيف من أي اهنيارات عند تعرض املؤسسة املالية إىل هزات
وتقلبات ،ألن اخلســائر عادة ال تتعدى إىل املودعني يف املؤسسات األخرى

وإنام تكون منحرصة بني املسامهني واملودعني يف املؤسسة اخلارسة وحدَ ها،
وبالتــايل فلن حيدث أي ختوف أو اهتزاز ثقة يف النظام املرصيف ،ولن هيرول

املودعون اآلخرون لســحب أمواهلم بمجرد أن تلــوح يف األفق مقدمات
مشكلة ،كام حيدث يف الواقع التقليدي.

ثاني ًا :االرتباط باالقتصاد احلقيقي.
امليزة الثانية التي تتميز هبا املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية وتعد

جوهرا أساسيا ومنطلقا رئيسا لتحديد طبيعة العمل الذي تقوم به ،وختتلف

بذلك مع البنوك واملؤسســات املالية التقليدية :ارتباطه باالقتصاد احلقيقي

القائــم عىل التجــارة باألعيان وليــس بالديون واالئتامن ،ومــا نتج عنها
كاملشتقات واملستقبليات واملبادالت وغريها التي تستخدم يف املضاربة عىل

األســعار ،بعيد ًا عن واقع السلع واملواد اخلام ومراحل تصنيعها وتسويقها
وما إىل ذلك ،حتى وصفت هذه املضاربات بأهنا أدوات للتدمري الشــامل،

وقنابــل موقوتة قابلة لالنفجار يف كل حلظــة((( ،بينام خيتلف األمر متاما يف

املؤسســات املالية اإلســامية التي تعتمد يف جوهر تعامالهتا عىل العمل
((( األزمة املالية العاملية ،هل نجد هلا يف اإلســام ً
حال؟ د .رفيق يونس املرصي ،دار القلم،
دمشق ،الطبعة األوىل1431 ،هـ2010-م ،ص.23
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الذي يتشارك به املتعامل معها بأوجه عدة ،الذي يعني ارتباط احلركة املالية
للنشاط االقتصادي لتحقيق أمرين:

 -1إجياد الثروة وإنتاج الســلع واألصــول احلقيقية وتقديم اخلدمات

التي تشبع حاجات الناس.

 -2تسهيل تداول الثروة وانتقاهلا بني أيدي اجلهات االقتصادية.
واملصــارف اإلســامية تعمل من خــال قطاعني رئيســن ،قطاع

اخلدمات املرصفية وقطاع التمويل واالســتثامر ،والقطاع األول اخلدمات
املرصفية يشــمل خدمات عديــدة تتمثل بالودائع (احلســابات) بأنواعها
واحلواالت والكفــاالت وخطابات الضامن وغريها .بينام يشــمل القطاع

الثاين أعامل التمويل واالستثامر ،وختتلف عمليات التمويل عن االستثامر،
وفق ما يأيت(((:

 -1عمليات التمويل :هي عمليات تبادل السلع واألصول أو منافعها،

من خالل حتديد الثمن مسبق ًا ،بحيث يكون العائد منها معلوم ًا مسبق ًا عند

التعاقد ،كام أن درجة املخاطرة فيها تكون منخفضة ،ويرتتب عليها نشــوء
مديونية يف ذمة املتعاقد املستفيد باألصل أو املنفعة ،وصور عمليات التمويل
تتمثل باملرابحة واالستصناع وبيع السلم واإلجارة.

((( النظام املرصيف اإلسالمي ،د .عز الدين خوجه ،ص .71-59
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 -2عمليات االســتثامر :هي الصيغ واألســاليب التي تشــرك فيها

أكثر من جهــة بتقديم عنرصي املــال والعمل من أجل القيام باألنشــطة
االقتصادية املنتجة لثروة جديدة يف املجتمــع ،وبالتايل حتقيق األرباح التي

توزع بني تلك اجلهات املســامهة ،فال يكون العائد من تلك اجلهات حمدد ًا
مســبق ًا ،وإنام يكون مرتبطا بام يتحقق من نتائج ربح ًا وخســارةً ،ولذلك

ال يرتتب عليهــا مديونية يف ذمة طرف لصالح طــرف آخر ،ومن املنطقي

أن تكون هــذه العمليات غري مؤكــدة مما جيعل درجــة خماطرها مرتفعة،
وينــدرج حتتها خمتلف عقود املشــاركات وعقود االســرباح املعروفة يف

الفقه اإلسالمي.

وعــى وفق ما تقــدم فإن صيغ وأســاليب التمويل واالســتثامر التي

تستخدمها املصارف اإلسالمية تقسم أربعة جمموعات:

أ) جمموعة أســاليب االجتار وهي عمليــات التمويل بالبيع الذي يفيد

نقل امللكية إىل الطرف الثاين.

ب) جمموعة أســاليب اإلجيار وهــي العمليات التــي ال تنقل ملكية

العني نفسها.

ت) جمموعــة أســاليب املشــاركات وهــي عمليات املســامهة من

عدة أطراف.
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ث) جمموعة أســاليب االســرباح وهي عمليات انفراد جهة لتقديم

رأس املال.

وهذه املجموعات األربع لصيغ التمويل اإلســامي تتميز بارتباطها

احلقيقي باالقتصاد الســلعي ،وابتعادها عن جمرد االستثامر املايل والنقدي

الذي ال حيقق بمفرده تنمية وال يقدم قيمة مضافة للمجتمع.
ثالث ًا :استحقاق العائد بتحمل املخاطرة (الغُنم بالغُرم).

ومن املبادئ واألســس الرئيســة التي تقوم عليها املؤسســات املالية

اإلســامية التي ال تقل أمهية عن امليزتني السابقتني يف حتصيل العائد املايل

مسألة حتمل املخاطرة.

واملخاطــرة :هي احتامل وقــوع أمر غري متيقن الوقــوع ،أما األمور

اليقينية فال يكتنفها اخلطر ،فالتعرض للتجارة خماطرة ولكن إذا وقعت فإهنا

مل تعد خماطرة بل صارت أمر ًا يقيني ًا.

وقيل :هي احتاملية اخلسارة من قبل املستثمر(((.
وهي جزء ال يتجزأ من أي عمل يقوم به اإلنســان ،ولكنها تكتســب

أمهية خاصــة عندما تكون املخاطرة جزء ًا من عملية اختاذ القرارات املالية.
((( القاموس االقتصادي احلديث ،سعيد عبود السامرائي ،مطبعة املعارف  -بغداد ،الطبعة
األوىل ،ص .244
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وقدرة أي معاملة عىل توليد العائد املتوقع أمر غري مضمون ،ولذلك فال بد
من دراسة القوى التي يمكن أن تؤثر يف قدرة ذلك األصل أو تلك املعاملة
عىل توليد العوائد.
ومن املعلوم أن توظيف األموال ال خيلو من خماطرة مهام كان نوع ذلك
التوظيف بأســلوب التمويل أو االســتثامر ،ومهام كانت الوسائل املتخذة
حلاميته ،وتتفاوت درجات املخاطرة بحســب نوع العقد وأجله وموضوعه
ومكانه وزمانه وأطرافه وغري ذلك من املؤثرات.
•

•

•
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خصائص العائد يف املصارف اإلسالمية

ســبق أن بينا أن املصارف اإلسالمية تسعى من وراء نشاطها إىل جني

األرباح شأهنا شــأن الرشكات التجارية التي تعمل يف السوق ،لذلك فإهنا

تســعى لتنفيذ عملياهتا ومنتجاهتا وتقديم خدماهتــا إىل مجهور املتعاملني

معها من أجل حتقيق العائد املناسب هلا وللمستثمرين واملودعني ،وتشرتك
املصارف اإلسالمية مع البنوك التقليدية يف هذا اهلدف ،ولكنهام خيتلفان من
حيث حتديد عنارص العائد الذي تستهدفه.

فالبنوك التقليدية تعتمد يف عوائدها عىل ما جتنيه من فرق سعر الفوائد

بني املودعني واملقرتضني ،بينام تستند املصارف اإلسالمية يف حتديد عائدها
إىل ثالثة أشكال:
 -1الربح.
 -2األجر.
 -3الرسوم.
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أوالً :الربح :يمكن تعريفه بأنــه الزيادة املتح ِّققة عىل رأس املال نتيجة

استخدامه إلجياد ثروة أو تبادهلا بني الناس.

وعرفــه الدكتور نزيه محاد بأنه :الزيادة يف رأس املال نتيجة تقليب املال

من حال إىل حال يف عمليات التبادل املختلفة(((.
خصائص الربح(((:

 -1احلد األعىل للربح غري مقيد ،ولكن ال جيوز االستغالل.

 -2الربح إما أن يكون معلوم ًا ،أو كامن ًا ،أو بحصة شائعة.
 -3الربح وقاية لرأس املال.
 -4جيوز للدولة أن تسعر السلع يف احلاالت الرضورية.
 -5العمل هو األصل يف وجود الربح.
حقيقة الفرق بني الربح والفائدة.

تطلق البنوك التقليدية عىل العائد املتحصل للعمالء مســمى الفائدة،

بينام تطلق املصارف اإلســامية مسمى الربح عىل العائد املتحقق لعمالئه،
فام هو الربح وما هي الفائدة ،وهل ثمة فرق بينهام؟

((( معجــم املصطلحات االقتصادية يف لغــة الفقهاء ،د .نزيه محاد ،املعهــد العاملي للفكر
اإلسالمي ،الطبعة األوىل1414 ،هـ 1993 -م ،ص.140
((( احلسابات االســتثامرية لدى املصارف اإلســامية تأصيلها الرشعي وأساليب توزيع
أرباحها ،بــدر بن عيل الزامل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل ،الدمام ،اململكة العربية
السعودية1431 ،هـ ،ص .91-86
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الربح :هو عائد منظم غري يقيني مرتبط بمخاطرة العملية اإلنتاجية ،إذ

قد يتحقق وقد ال يتحقق.

فهو احتاميل يف حتقق وجوده ،فقد يتحقق ،وقد ال يتحقق ،وهو احتاميل

يف مقداره ،فقد يكون قليالً ،وقد يكون كثري ًا ،وهو ال يتحدد يقين ًا إال بانتهاء

العملية اإلنتاجية والتعرف عىل إيراداهتــا وتكاليفها الكلية ،نعم هناك من
يقول إن هذا املرشوع مضمون بنســبة  %100لكن هذه النسبة تطلق جماز ًا،

ألن مسألة توقع الربح يف بعض املشاريع استناد ًا إىل اخلربة العملية ودراسة
متطلبات الســوق قد تنفــع املرشوع من حيث انخفــاض درجة املخاطرة

املحتملــة ال أبعد من ذلك ،ألن الربح املتوقع قــد يتحقق وقد ال يتحقق،
فتحدث اخلسارة.

وكذلــك فإن الزيادة يف البيع والتجــارة هي زيادة معاوضة صحيحة

بني شــيئني خمتلفــن يف األغــراض واملنافع ،ما يعني وجــود اختالف يف
طبيعة بــديل املعاوضة ،والزيادة مقابل منفعة زائــدة مقصودة ومطلوبة يف
البدل املقابل(((.

أما الفائــدة :فهي عائد املال الــذي يقرتضه املــروع((( .فهي عائد
((( املصارف اإلســامية بني النظريــة والتطبيق ،د .عبد الرزاق رحيــم جدي اهليتي ،دار
أسامة ،الطبعة األوىل1998 ،م ،ص .88-86
((( تطوير وسائل التمويل املرصيف يف البنوك الربوية ،جملة املسلم املعارص ،العدد  ،21لبنان،
ص .94
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مضمون وحمدد لصاحب رأس املال مقابل ختليه عنه للغري ،ليستخدمه أو ال
يستخدمه مدة من الزمن .فهي املبلغ الذي يدفع مقابل استخدام رأس املال
مع ضامن ر ِّد األصل لصاحبه يف هناية املدة املتفق عليها.
وهــذه التكلفة أو املقدار يعرب عنه بســعر الفائــدة الدائنة أو املدينة،

فالفائدة الدائنــة يفرضها البنك عىل من يقرتض منــه وهي تزيد دائ ًام عىل
أســعار الفائدة املدينة التــي يدفعها البنك ملقرضيه مــن أصحاب الودائع
اآلجلة وســعر الفائــدة بنوعيه عادة مــا يعرب عنه بنســبة مئوية من أصل

القرض ،وهي واجبة األداء مع بقاء حــق البنك ِ
املقرض أو صاحب املال
املودع يف اسرتداد نقوده كاملة بعد انتهاء مدة القرض(((.
فالبنك التقليدي يدفع فوائد ثابتة عىل الودائع ألجل وبإخطار ســابق
كام يتعهد بضامن رد األصل .أما املرصف اإلسالمي فهو ال يضمن رد أصل
الودائع وال يضمن نسبة حمددة منسوبة إىل رأس املال ،فال يتحمل املضارب

وهو البنك يف حالة املودعني ضامن رد الودائع أو نسبة منها ،وإنام يرد نصيب ًا
من الربح متفق ًا عليه يف حالة الربح(((.

((( املصارف اإلســامية ،فادي حممد الرفاعي ،منشورات احللبي ،بريوت ،الطبعة األوىل،
 ،2004ص.46
((( االستثامر والتمويل باملشاركة يف البنوك اإلسالمية ،د .سيد اهلواري ،مكتبة عني شمس،
القاهرة1996 ،م ،ص.5
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إن الفائدة املرصفيــة تعني الزيادة أو الدخــل احلاصل مقابل تقديم

املحــرم بعينه الذي يؤدي
النقود الســتعامهلا كقروض بزيادة ،وهي الربا
َّ
بطبيعته إىل حتول األموال من الك ََس َبـة الساعني يف األرض إىل الكُساىل غري

املنتجني ،مما تؤدي تدرجييــ ًا إىل انفصال الثروة عن عملية اإلنتاج التي فيها

اخلري والنفع للناس عموما ،ما يعكس األثر السلبي عىل املجتمع باحلصيلة

النهائية ويؤخر فرص التنمية والتطور ويبقي املال جامدا يأكل بعضه بعض ًا.
يقول اإلمام الرازي( :إن صاحب الدراهم إذا متكن بواسطة عقد الربا من

حتصيل الدراهم الزائدة خف عليه اكتساب وجه املعيشة ،فال يكاد يتحمل
مشقة الكســب والتجارة والصناعات الشــاقة ،وذلك يفيض إىل انقطاع

منافع اخللق)(((.

مفاهيم قريبة من الربح:

الغلة :هــي الزيادة احلاصلــة يف األموال املعدة للتجارة واالســتثامر

(عــروض التجارة) قبل بيعهــا والترصف فيها ،فهي كــا نص عىل ذلك

الفقهاء « ما جتدد من ســلع التجارة قبل بيع رقاهبــا »((( مثل اللبن الناتج

من البقر ،والصوف الناتج من الغنم املعد للتجارة ،وكذلك إجيار البنايات
والعقارات املشرتاة بقصد الربح والتجارة قبل بيعها.

((( التفســر الكبري أو مفاتيــح الغيب ،فخر الدين الــرازي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1421هـ 2000-م.77/7 ،
((( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،شمس الدين ابن عرفه ،الطبعة األوىل ،دار الفكر،
بريوت.461/1 ،
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النامء :أوسع من الربح إذ يطلقه الفقهاء عىل كل زيادة حتدث لألموال

بأي شــكل من األشــكال ،فهو « الزيــادة يف الدخل أو فــروع املال »

(((

ويقسمونه إىل ثالث أصناف :ربح وغلة وفائدة.

الفائدة :هــي الزيادة احلاصلة يف عروض القنية (األصول الثابتة) التي

ال يقصد هبا الربح والتجارة ،وإنام يتم احلصول عليها للمنفعة واالستعامل
الشخيص كاملنزل والســيارة واألثاث ،فالزيادة احلاصلة يف القيمة السوقية

عن سعر الرشاء األصيل تسمى فائدة ،وال دخل ألي نشاط جتاري فيها قبل
الترصف هبا(((.

ثاني ًا :األجر :هو العوض الذي يدفــع مقابل التعاقدات التي تقع عىل

املنافع واخلدمات.

بينام كان الربح :الزيادة املرتبطة بإجياد الثروة وتداول السلع.

وقد قسم الفقهاء اإلجارة قسمني:

 -1اإلجارة عىل املنافع وهي إجارة األصول.

 -2اإلجارة عىل األعامل وهي إجارة خدمات األشخاص.

زيادة إىل اجلعالة التي حيدد فيها ُجعل مقابل خدمات حمددة وال يسمى

فيها العائد أجر ًا إنام يسمى ُج ْعالً.

((( حماســبة الرشكات واملصارف يف النظام اإلســامي ،حممد كامل عطية ،الطبعة األوىل،
القاهرة ،االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ،ص.113
((( أصول الفكر املحاسبي ،د .حسني شحاته ،ص .140
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الفرق بني األجر والربا:

تظهــر حقيقة الفرق بني األجر والربا لقــاء املنافع التي جيري التعاقد

عليهــا ،فإذا كانت مما ينتفع هبا مع بقاء عينها كانت منفعة صاحلة ألن تقابل
باألجرة ،وإذا كانت مما ال ينتفع هبا إال باستهالك عينها فإن األجرة املدفوعة

يف هذه احلالة تكون زائدة عىل ما اســتقر يف ذمة مستأجر اليشء الذي هيلك

باالستعامل أو الترصف ،وهذه الزيادة هي ربا وأن سميت بأسامء أخرى.
ومن هنا يظهر اإلشكال يف موضوع أخذ األجرة عىل قرض النقود.

ثالث ًا :الرسوم :هي عبارة عن أجرة مقابل اخلدمات التي يقدمها البنك

لعمالئه ،وتتميز بأهنا تتحدد عىل أســاس املبلغ املقطوع وليس بنسبة مئوية
مرتبطــة باملبلغ أو املدة ،كــا أهنا تتحدد بام يقابل املصاريــف الفعلية التي
يتكبدهــا البنك أو بتقديرها تقدير ًا معقوالً ،وال يصح أن تتكرر إال بتكرار

اخلدمة .والرســم أخص من األجر ،ألن األجر قد يكون بمبلغ مقطوع أو

بنسبة مئوية ،كام أنه قد يقابل اجلهد املبذول وقد ال يقابله فيتحدد بمعزل عنه

بام حيقق لصاحبه عائد ًا أوفر يغطي ويزيد عن مبالغ املصاريف الفعلية(((.

حقيقة الرسوم والعموالت :يرى علامء الصريفة اإلسالمية أن املدخل

املقبول للرســوم أو العمولة هو ارتباطه بوجود منفعة حقيقية متقومة ،من
((( النظام املرصيف اإلسالمي ،د .عز الدين حممد خوجه ،املجلس العام للبنوك واملؤسسات
املالية اإلسالمية ،ص .129
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خالل تقديم املرصف خدمة ملموسة لعمالئه ،وليس جمرد غطاء ستار خيفي

خلفه التحليل عىل الربا والتذرع إليه .وكام يذكر العلامء :فإن الواقع املرصيف

فيه الكثري من اخلدمات املرصفية التي ال ينطبق عليها وصف أعامل ومنافع
يقدمهــا املرصف لعمالئه بقدر مــا تقرتن أحيان ًا بعمليــات ائتامن يمنحها

البنك لعميله ،وبالتايل تتضمن عالقــة دائن ومدين بني الطرفني ،وهذا ما

جيعــل احلصول عىل العمولة أو األجر يف مثل هذه اخلدمات املقرتنة بعالقة
مديونية خيفي وراءه شــبهة الربا ،ويمكِّن البنك الدائن أن حيقق أطامعه يف

جني الفوائد الربوية املحرمة حتت غطاء العمولة والرسوم.

ومن أجل متييز املســألة فال بد من وجود ضابط التفرقة يف اســتخدام

الرسوم أو األجر الذي يتمثل برضورة معرفة طبيعة اخلدمات املقدمة ،هل
هي خدمات عن أعامل مــؤداة خالصة ،أم أهنا خدمات يقرتن هبا عمليات
إقراض أو وعد باإلقراض أو أي نوع من الضامن؟ فإذا حدث هذا االقرتان،
فيســتحق البنك رسوم ًا حمددة فقط ،وأي عمولة عن تلك اخلدمات تصبح

جمرد ســتار خيفي وراءه التحايــل عىل الربا ،وإذا مل حيــدث االقرتان تبقى
العمولة يف دائرة األجر املرشوع الذي يقابل اخلدمات املؤداة(((.
•

•

•

((( النظام املرصيف اإلسالمي ،د .عز الدين حممد خوجه ،املجلس العام للبنوك واملؤسسات
املالية اإلسالمية ،ص.130
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أهم االعرتاضات والشبهات
اليت واجهت العمل املصريف اإلسالمي

قبل الولــوج يف بيان بعض تفاصيل العمل املرصيف اإلســامي وما
يندرج حتته من تطبيقات وعقود ،البد من اإلشــارة إىل أمر يف غاية األمهية
يتعلق بموضوع مصدر املعامالت الصادرة ،واجلهة املنفذة!
فالناظر يف حقيقة العمل املرصيف اإلســامي من حيث هيكله العام،
جيده يدور يف أربعة حماور مفصلة عىل النحو اآليت:
املحور األول :املصارف اإلســامية ذات النشــأة اإلســامية ،وهي
املؤسســات املالية املستقلة متاما عن املؤسسات املالية التقليدية التي أنشئت
ينص حرفيا عىل اجتناب التعامل بالربا مجلة
عىل وفق نظام داخيل خاص هبا ُّ
وتفصيال ،واعتامد الرشيعة اإلسالمية مرجعية رئيسة يف سائر التعامالت.
املحور الثاين :مؤسســات تقليدية ربوية أعلنت التحول التدرجيي إىل
املرصفية اإلسالمية.
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املحــور الثالث :مؤسســات تقليديــة ربوية ال زالت متــارس عملها
األصيل ،ولكنها استحدثت نوافذ وأقسام رشعية يف مؤسساهتا.
املحور الرابع :مؤسسات تقليدية رصفة تتعامل بعقود إسالمية ضمن
بقية منتجاهتا التقليدية األخرى.
ٌ
خلط و َل ْب ٌس يف بعض املفاهيم يف واقع
ووفقا هلذا التقســيم فقد وقع

العمل املرصيف ،السيام عند مجهور املتعاملني مع هذه املؤسسات ،مع وجود
االختالف اجلوهري احلاصل بني مؤسســة وأخرى ،إذ تنطلق كل واحدة
منها بالفلسفة التي تؤمن هبا وتعتمدها أساس ًا لعملها.
والشك أن ثمة شبهات واعرتاضات تواجه العمل املرصيف اإلسالمي
اليوم وعىل كال املســتويني املفاهيمي والتطبيقي عىل حد سواء ،فبني احلني
واحلني اآلخر تربز بعض التســاؤالت أو االعرتاضات أو الشبهات حول
طبيعة املعامــات املالية التي جترهيا بعض املصارف اإلســامية ،وبغض
النظر عن الدوافع والنوايا التي تقف خلف هذه التســاؤالت والشــبهات
واالعرتاضات ،فإهنا تســتلزم البيان والتوضيح ،باعتبار أن العمل املرصيف
اإلســامي املعارص نتاج فكري برشي استمد أسســه ومقوماته من روح
الرشيعة اإلسالمية الغراء ،التي رسمت بدورها اخلطوط العريضة للمبادئ
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العامــة للترشيع يف كل نواحي احلياة االجتامعية والسياســية واالقتصادية
وغريها ،ومن مجلة ذلك ما بينته رشيعتنا اإلســامية بنصوص الوحي من
حتريم الربا بالنصوص القطعية املحكمة التي ال تقبل النســخ وال التأويل،
وحتريم بيع الغرر كذلك ،زيادة إىل حتريم الظلم بكل أشــكاله ومنها حتريم
أكل أمــوال الناس بالباطــل ،وغريها من الثوابت التي اســتعرضناها من
قبــل ،وقد اندرجت حتت هــذه العموميات تقســيامت كثرية وتفصيالت
دقيقة ذكرها الفقهاء القدامى بلغة عرصهم استناد ًا إىل ما توصل إليهم من
نصوص ،فقعدوا القواعد الرشعية اجلامعة ليندرج حتتها ما يشــرك معها
بالعلل املوصوفة الظاهرة املنضبطة معها.
وبناء عىل هذه الثوابت واألســس تأسست املصارف اإلسالمية عىل
وفق اخلصائــص التي ميزهتا عن غريهــا من البنــوك التقليدية األخرى،
والتي متثلت كام أســلفنا باعتامد مبدأ الوساطة االستثامرية املباحة بدالً من
مبدأ الوســاطة املالية املحرمة ،واالعتامد عىل االقتصاد احلقيقي ال الومهي،
ثــم حتديد اســتحقاق العائد بتحمل املخاطــرة اعتامدا عىل مبــدأ « الغنم
بالغرم » .ثم تتابع ظهور املؤسســات املالية اإلسالمية األخرى عىل وفق ما
تقدم من الثوابت واخلصائص مثل التأمني التعاوين « التكافيل » وأســواق
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األوراق املالية اإلســامية وصناديق االســتثامر املالية اإلسالمية وغريها
من املؤسســات ،التي تعد بجميع األحوال نتاجــ ًا برشي ًا حياول االنضباط
هبدي الرشيعة اإلســامية التــي يعمل حتت مظلتها وينتمــي إليها ،ليوفر
للناس البديــل املباح عن العمل املــريف التقليدي املجرد الســائد ،مع
تســليم اجلميع بعدم عصمة هذه املؤسسات من اخلطأ يف التطبيق والتنفيذ
بحكم الطبيعــة البرشية للقائمني عليها التي جبلــت عىل اخلطأ والنقص،
مــع التذكري بمبدأ أنه ليس عيب ًا أن خيطئ اإلنســان مــن دون قصد ،وإنام
العيب يكمن بعدم تصحيح اخلطأ بعد معرفته وتشــخيصه بل واالستمرار
عليه ،وانطالقــ ًا من هذا املبدأ فقد رصدت بعض األخطاء وظهرت بعض
الشــبهات وتولدت بعض االعرتاضات حول بعض املعامالت التي تقوم
هبا املصارف اإلســامية ،وال يفهــم من ذلك االجتهــادات الفقهية التي
تأخــذ بعض اجلهات بجواز العمل هبا ومتنعها جهات أخرى بناء عىل رأي
فقهي مؤصل معترب وخيالفه قــول فقهي مؤصل معترب آخر ،وإنام نقصد ما
اســتقر الرأي عىل عدم جواز التعامل به وفق بعــض الصور املطبقة اليوم
يف املؤسســات املالية ،وما صدرت به من القــرارات املجمعية بعدم جواز
التعامل به.
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واملتأمل يف طبيعة االعرتاضات والشبهات التي تواجه العمل املرصيف
اإلسالمي جيدها تصب يف إطارين:
األول :اعرتاضات عامة تصدر عن غري املختصني ،وهم الذين يشكلون
النسبة الكربى.
الثاين :اعرتاضات دقيقة حساسة ،هلا ما يربرها ،تصدر عن املختصني.
وبطبيعــة احلال فإن ما يثار يف موضوع اإلطار األول (غري املختصني)

ِ
قصور فهــ ٍم يف طبيعة عمل
تنــم عن
ال يعدو عن تصــورات وادعاءات
ّ
املصارف اإلسالمية ،واملقاصد التي قامت عليها ابتداء ،ومع ذلك فإن من
الواجب عىل املختصني بيان طبيعة العمل املرصيف اإلســامي عن العمل
(البنكي) التقليدي وتوضيحه ،والرتكيز عىل أهم الفوارق الرئيسية بينهام،
من خالل استغالل كل ما يمكن أن خيدم الفكرة ويقدم املعلومة الصحيحة
من أدوات االتصال باجلمهور بشكل عام.
أما بخصوص اإلطــار الثاين (اعرتاضات املختصني) فال شــك أن
موضوع ًا مه ًام بحجم املرصفية اإلســامية وتطبيقاهتا املعارصة التي تستند
إىل املدارس الفقهية املختلفة ،وما اعتمدته من مبادئ ،وما ق ّعدته من قواعد
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قــد ختتلف فيام بينها يف الفروع خالف ًا وجيه ًا مستســاغ ًا  -كام هو معلوم -
بحســب فهمهم الدليل الرشعي للعقود املاليــة املعارصة ،فض ً
ال عن عدم
مطابقــة النظرية للواقــع ،األمر الذي ُيربز احلاجة إىل دراســات مؤصلة،
تربط بني النظريــة والواقع ،وتراعي املقاصد العامة للرشيعة اإلســامية
الغراء وضوابطها ،وتَعتمد عىل ترجيح القرارات املؤسســية الصادرة من
املجامع الفقهية املعتمدة واهليئات الرشعية املتخصصة يف املالية اإلســامية
التي تضــم أعضا ًء جيمعون بــن العلم واملهنية باملؤسســات املالية املعنية
بالقرارات الصادرة.

وبالعودة إىل اإلطار األول فال بد من بيان مفهوم املرصف اإلسالمي
ومتييزه عن غريه من املؤسسات املالية التقليدية التي متارس معامالت مالية
إسالمية من خالل النوافذ الرشعية ،كام أرشنا إىل املحاور األربعة املوجودة
يف الســاحة املرصفية ،والتي تتحد كلها يف مســمى « إســامية »  ،وليس
األمر عىل إطالقه ،وهذا األمر بحــد ذاته َو ّلدَ اللبس الذي أرشنا إليه لدى
بعض املتعاملني مع هذه املؤسســات وطبيعة عملها ،مما حيتم عىل الباحثني
والدارســن بيان املفاهيم العامة املتعلقة بعمل املؤسسات املالية التقليدية
وطبيعة عمل كل مؤسسة منها ،وفق اآليت:
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(البنوك واملصارف)((( أو املؤسسات املالية التقليدية( :وهي مؤسسات

مالية ائتامنية تقوم عىل نظام الفائدة يف تلقي األموال وإعادة إقراضها حسب
جمال عملها ،باإلضافة إىل تقديمها للعديد من اخلدمات املرصفية)(((.

ويتمثل جوهــر العمل البنكي التقليدي بالتعامــل بالفائدة (الربوية)

أخذ ًا وإعطا ًء ،وتُعد الفائدة أســاس عمل البنوك التقليدية املحوري الذي

يتمثل بجذب الودائع من اجلمهور مقابل فائدة ثابتة مقطوعة مسبق ًا يقدمها
ــم يعيد تقديمها (البنك) ملــن يطلبها منه من
(البنــك) للمودعني ،ومن َث َّ

املتعاملني معه ،مقابل فائدة ثابتة مقطوعة ،فمثال ،يمنح البنك املودعني فائدة

بمقدار  %2أو  %3بينام يأخذ من املقرتضني  %5أو  %6ويكون نصيبه (البنك)
من كال العمليتني فرق السعر احلاصل بينهام ،هذا من حيث اإلمجال.

أما من حيــث التفصيل فإن وظائف البنــوك التقليدية ال تنحرص فيام

ذكر ،وإنام تتعدد وظائفها بتعدد أنواعها ،فلكل نوع منها وظائف أساســية
((( أميل شــخصي ًا إىل رضورة التفريق بــن مصطلحي (املرصف) و(البنــك) باعتبار أن
مرصف ،وهو االسم األحرى باملؤسسات
املرصف مشتق من رصف يرصف ومصدرها
ٌ
املالية اإلسالمية استخدامه ،يف حني أن كلمة (بنك) جاءت من لفظة (بنكو) باإليطالية
ومعناهــا منضدة أو طاولة ،وهــي الكلمة التي كانت تطلق عىل مــن يزاول مهنة بيع
العمالت ،وكلمة (بانكر) ملن يبارش هذه األعامل .ينظر :موقف الرشيعة من املصارف
اإلسالمية املعارصة ،د .عبد اهلل عبد الرحيم العبادي ،ص .21-20
((( حتول املصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية ،د .يزن خلف سامل ،دار
النفائس1429 ،الطبعة األوىل ،هـ2009-م ص.44

66

الـمـصــرفـيــة اإلســـالمـيـة

فضال عن وظائف عامة مشــركة بني اجلميع يف بعــض األحيان ،ونتيجة
للتطورات التي شــهدهتا األعامل واخلدمات املرصفية فقد تشعبت جماالت
العمل املرصيف ،وهو ما أدى بطبيعة احلال إىل تعدد أنواع املصارف حســب
التعدد احلاصل يف جماالت العمل املرصيف من حيث طبيعة النشاط وامللكية
وغريهــا ،وبناء عليه فإن البنــوك التقليدية بصورة عامة تنقســم إىل ثالثة
أنواع ،هي:
أوال :البنوك املركزية((( :وهي املؤسسة احلكومية التي تتوىل اإلرشاف
والرقابة عىل ســائر البنــوك واملصارف العاملة يف الدولــة ،وتتوىل مراقبة
النظام النقدي من خالل أدوات السياســة النقدية .ويسمى مفردها بالبنك
أو املرصف املركزي ويف بعض األحيان ببنك البنوك.
وهتدف إىل احلفاظ عىل االستقرار النقدي واملايل يف الدولة ،واإلسهام
يف تعزيز النمو االقتصادي ،والســيطرة عىل التضخــم ،وختفيض البطالة.
وتتنوع مهام البنــك املركزي وختتلف من دولة إىل أخــرى ،إال أن عملها
الرئيس يتمثل يف تنفيذ السياســة النقدية للدولة ،وإصدار العملة الوطنية،
ومراقبة اجلهاز املرصيف ،وتنظيم عملية االئتامن واإلقراض.
((( مدخل إىل علم االقتصاد ،د .عبد املنعم السيد عيل ،اجلامعة املستنرصية ،بغداد1984 ،م،
ص.167
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ثانيا :البنوك التجارية((( :وهي مؤسسات ائتامنية غري متخصصة تضطلع
أساسا بمهمة تلقي ودائع األفراد القابلة للسحب لدى الطلب أو بعد أجل،
والتعامل بصفة أساسية يف االئتامن قصري األجل ،وإعادة استثامرها لفرتات
قصرية األجل يف تسهيالت ائتامنية يســهل حتويلها إىل نقدية حارضة دون
خســائر تذكر ،كتقديم القروض ،والســلف ،وحتصيل األوراق التجارية
وخصمها ،وإصدار خطابات الضامن واالعتامدات املستندية وغريها(((.
ثالثا :البنوك املتخصصة((( :وهي مؤسسات مالية تعتمد عىل مواردها
الذاتيــة ،هتدف إىل تطويــر قطاع إنتاجي معــن ،أو خدمة رشحية جمتمعية
((( البــد من التفريق بني مصطلح البنوك التقليدية والبنــوك التجارية ،إذ إن الكثري يقرص
مصطلح البنوك التجاريــة عىل البنوك التقليدية دون غريهــا ،أو متيزها عن املصارف
اإلســامية ،وهذا غري دقيق ،ألن البنوك التقليدية جزء من البنوك التجارية وليســت
هي كل البنوك التجارية ،كام أن املصارف اإلسالمية والتي تشرتك مع البنوك التقليدية
يف أهــم أهدافها وهــو حتقيق األرباح  -رغــم وجود أهداف أخرى هلــا  -تعد من
البنــوك التجارية كذلك ،إال أن جتارة البنوك التقليدية ختتلف اختالف ًا جذري ًا عن جتارة
املصارف اإلسالمية ،فتجارة البنوك التجارية تنصب يف النقود ال هبا ،بعكس املصارف
اإلســامية التي تعترب النقود رؤوس أموال يتجر هبا ال فيها .ينظر :أخالقيات العمل
املرصيف اإلسالمي ،د .عبد احلميد البعيل ،اللجنة االستشارية الستكامل تطبيق الرشيعة
اإلسالمية بالكويت ،موقع اللجنة www.sharea.gov.kw
((( حتول املصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الرشيعة اإلســامية ،د .يزن خلف ســامل،
ص.44
((( البنوك اإلســامية املنهج والتطبيق ،بنك فيصل اإلسالمي املرصيف ،جامعة أم درمان،
اخلرطوم1988 ،م ،ص.37
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معينة ،من خالل العمليات املرصفيــة املحددة التي تقدمها وفق ًا للقرارات
الصادرة بتأسيســها ومزاولة نشــاطها ،كالبنك الصناعي والزراعي وبنك
اإلسكان وما شابه ذلك.
وعليــه فإن البنوك التقليدية مؤسســات مالية ائتامنيــة تقوم عىل نظام
الفائدة يف تلقي األموال وإعادة إقراضها حسب جمال عملها ،باإلضافة إىل
تقديمها للعديد من اخلدمات املرصفية(((.
املوقف الرشعي من التعامل مع البنوك التقليدية(((:
وال خيفى عىل أحــد احلكم الرشعي املتمثل بالنهــي القطعي الوارد
بشــأن الفوائد املرصفية التي يتحقق فيها عني الربا املشار إليه يف النصوص
الرشعيــة ،وما يرتتب عليها من آثار اقتصادية خطــرة تتمثل بمبادلة املال
باملال مع التفاضل لقاء األجل ،واالســتغناء عن مبــدأ العمل مقابل املال
الذي يعد األســاس يف بناء اإلنســان واملجتمعات ومــن ثم احلضارات،
وهي الركيزة التي قامت عىل أساســها فكرة املصارف واملؤسســات املالية
اإلســامية ذات النشــأة اإلســامية ،التي نص عقد تأسيسها فضال عن
((( حتول املصارف التقليدية ،د .يزن بن خلف سامل ،ص.44
((( متت اإلشارة رسيعا يف بداية هذه الدراسة إىل أرضار وآثار وتقسيامت الربا.
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نظامها الداخيل عــى االعتامد يف مجيع تعامالهتا وفق الرشيعة اإلســامية
وما يندرج حتتها من عموميات تتمثل باستبعاد التعامل بمبدأ الفائدة أو ما
يؤول إليها يف سائر تعامالهتا ،فضال عن املنه ّيات الرشعية األخرى املتمثلة

ــرر ،وحتريم أكل أموال النــاس بالباطل وغريها ،ســواء عىل صعيد
بال َغ َ

املعامالت واخلدمــات املرصفية التي تقدمها ،أو عىل صعيد أعامل التمويل
واالستثامر ،أخذ ًا وإعطاء.

وقد حازت املصارف اإلسالمية عىل رضا املتعاملني من خالل الواقع

العميل الذي أحدثته ،وعىل كال الصعيدين املشــار إليهام سابق ًا((( ،واللذين
كان أغلب مجهور املســلمني بمعزل عنهام ،ويف املقابل بدأت املؤسســات
التقليدية الكربى تفكر جدي ًا ،بمحاولة كســب املدخرات اجلامهريية التي

املصارف اإلســامية قاعدهتا عليها ،والتي مل تكن ضمن حســابات
َبن َْت
ُ
املؤسسات املالية التقليدية أصالً.

ومن هنا برزت فكرة إنشــاء النوافذ واألقسام الرشعية يف املؤسسات
املالية التقليدية يف حماولة منهــا إلعادة جذب هذه األموال التي مل تكن من
ضمن أولوياهتا ،فقــد أفادت التقارير بأن البنوك التقليدية تفقد نحو %30
((( وهــي اخلدمات املرصفية وأعامل التمويل واالســتثامر ،وســيأيت ذكرها يف الصفحات
القادمة.
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من حصتها الســوقية ســنويا لصالح املصارف اإلسالمية كام أنه لوحظ يف
الســنوات الثالث املاضية حتول نحو  %50من حصــة املصارف التقليدية
لتكون من نصيب املصارف اإلسالمية((( ،ومن هنا فإن معظم اآلراء ترى
أن دوافع هذا التحول من البنوك التقليدية إىل اإلسالمية يرجع إىل أهداف
ربحية وجتارية بحتة ،نتيجة النجاحات امللحوظة للبنوك اإلسالمية السيام
يف أعقاب األزمة املالية العاملية أواخر عام 2008م.
•

•

•

((( املعامالت اإلســامية يف البنوك الغربية ،دراســة يف دائرة الضوء أجرهتا جملة االقتصاد
اإلسالمي يف عددها  ،324الصادر يف البيع األول  ،1429ص .59-48
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النوافذ واألقسام الشرعية
يف املؤسسات املالية التقليدية

وهي اجلهات الفرعية التي انبثقت من مؤسســات مالية تقليدية ،وقد

ُ
اجلدل حوهلا وحول طبيعة عملها ،وحقيقة اســتقالليتها عن املؤسسة
كثر
التي انبثقت منها ،بني مؤيد ورافض هلا ،باعتبار أن هذه املؤسســات املالية
التقليديــة أدركت خطأها وبــدأت بالرتاجع عن مبادئها بشــكل تدرجيي
مدروس ،من خالل فتح هذه النوافذ واألقســام الرشعية للتمهيد لالنتقال
الكيل من العمل املرصيف التقليدي إىل العمل املرصيف اإلسالمي ،فام هي إال
مرحلة عابرة قد تطول أو تقرص حسب الظروف واملالبسات التي تصاحب
عملية التحول التدرجيي ،حسب رؤية من ذهب إىل هذا القول.
كام ســعت مؤسســات مالية تقليدية أخرى جدي ًا مــن أجل إصدار
قرارات وموافقات متهيدية للتحول الكامل بمؤسساهتا املالية التقليدية إىل
العمل املرصيف اإلســامي ،ولكنها يف الواقع تعد قليلة نسبيا عند مقارنتها
باملؤسسات التي رغبت بالتحول ولكن من دون السعي احلقيقي لذلك.
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تقييم جتربة النوافذ والفروع الرشعية يف البنوك التقليدية:
وبكل األحوال فإن ما يعنينا يف بحثنا هو النوافذ الرشعية يف املؤسسات

املالية التقليديــة التي تزاول كل واحدة منها عملهــا عىل وفق الرؤية التي

تراها ،وهي يف املؤسســة نفسها ،ومن باب البحث العلمي اهلادف ،حيق لنا

أن نطرح بعض األســئلة املهمة املتعلقة باملوضوع ،عن كيفية نشأة النوافذ
الرشعية يف البنوك التقليدية وعن طبيعة أهدافها؟ وعن دور الرقابة الرشعية
فيها وحجمها احلقيقي؟ وعن الضوابط الرشعية العامة التي جيب اختاذها؟
وحقيقة املعوقات التي تواجهها ،ومدى دقة االستقاللية عن املؤسسة األم

يف عملها ،وأثر تابعيتها يف عملها؟

ومن أجل اإلملام بام ورد من أسئلة ،نبني اآليت:
ظهرت النوافذ واألقســام الرشعية يف املؤسســات املاليــة التقليدية

عند تنامي ظاهرة املصارف واملؤسســات املالية اإلسالمية ،وما حققته من
نتائج ونجاحات ،وهذا يعني بأهنا مل تكــن موجودة أصال قبل انبثاق هذه

املؤسسات املالية اإلسالمية.

أما األهداف التي أنشــئت من أجلها هذه النوافذ ،فتبدو حسب بعض

الدراسات كام يأيت(((:

((( الضوابط الرشعية لفروع املعامالت اإلســامية بالبنوك التقليدية ،د .حســن شحاته،
جملة االقتصاد اإلسالمي ،العدد 2001 ،240م.

الـمـصــرفـيــة اإلســـالمـيـة

73

 -1املحافظة عىل زبائن البنــك التقليدي من أن يتحولوا إىل املصارف
اإلسالمية.
 -2جذب رشحية جديــدة من أصحاب املدخــرات ورجال األعامل
الذين يفضلون ويرغبون يف التعامل وفقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية.
 -3اكتساب خربات جديدة من املرصفية اإلسالمية.
 -4اختبار جتربة املصارف اإلســامية اجلديــدة وتقويمها من خالل
املامرسة العملية.
 -5رفع احلرج عن املســلمني من التعامل بالفائدة يف املدن التي ليس
فيها مصارف إسالمية.
 -6االستفادة من عاطفة املســلمني جتاه حب التعامل يف جمال احلالل
وجتنب احلرام.
ونســتطيع القول بأن كل ما أشارت إليه الدراسات يكاد يكون موافقا
للواقع ،لكن ما جيمع ذلك كله فيام يبدو  -واهلل أعلم  -هو منافســة البنك
التقليــدي للمؤسســة املالية اإلســامية الوليدة التي اســتطاعت جذب
مدخرات مل تكن بحسبان املؤسســات التقليدية أصال ،باعتبار املبدأ الذي
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يؤمن به االقتصاد الوضعي القائم عىل أســاس املنفعة املادية الرصفة ،وقد
ذهب إىل هذا القول جمموعة من األساتذة(((.
أما عــن دور الرقابة الرشعية فيها :فيكاد يكون الســاح ذا حدين،
فوجود النوافذ الرشعية مرهون بوجــود هيئة فتوى ورقابة رشعية تراقب
العمل وتوجهه وتقومه ،ولكن الســؤال ما مدى مقــدرة هذه اهليئات يف
املؤسســات املالية التقليدية يف حقيقة األمر عىل رصد املخالفات من جهة،
وما هي مدى صالحياهتا من جهة أخرى ،وهي تعمل ضمن مؤسســتها،

ويف واقع حاهلا حمكومة بقرارات املؤسســة األم ،بدالً من أن تكون حاكمة
عليها؟ وال شك أن دور هيئات الفتوى والرقابة الرشعية يعد الدور األهم
يف هيكل املؤسســة املالية اإلسالمية بشــكل عام ،وكذا جيب أن يكون يف
املؤسســات التقليدية التــي فتحت نوافذ رشعية وفروعا إســامية ،ومن
اجلدير بالذكر أن هيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات املالية اإلسالمية
قــد أصدرت املعيار رقــم ( )92اخلاص بضوابطهــا وأخالقياهتا يف إطار
املؤسسات ،وحيسن بنا أن نذكر هذه الضوابط ألمهيتها(((:
(((ينظر :املعامالت اإلسالمية يف البنوك الغربية ،دراسة سابقة يف جملة االقتصاد اإلسالمي
ص .59-52
((( املعايري الرشعية ،هيئة املعايري واملراجعة للمؤسســات املالية اإلســامية 1431 ،هـ-
2010م ،ص .402-401
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-1جتنب حتميل النصوص ما ال حتتمله من الدالالت طبقا للمقرر يف

أصول الفقه وقواعد االســتنباط ،والتحرز من االســتدالل بام مل يثبت من
األحاديث ،مع االهتامم بتخريج ما يستدل به من احلديث.

 -2التوثيــق من نقل اإلمجــاع أو أقوال املجتهدين واســتمدادها من

مصادرها املعتمدة ،ومراعاة املفتى به أو الراجح أو املشــهور أو الصحيح

يف كل مذهب طبقا ألصول الفتوى فيه ،حســب العبارات املصطلح عليها

بني فقهائه ،مع االســتعانة بام تضمنته الكتب املؤلفــة يف أصول اإلفتاء أو
رسم املفتي.

 -3إذا تكافأت األدلــة وكان يف األمر ختيري بني مباحني فينبغي اختيار

األيــر ،وإذا كان يرتتــب عىل أحدمهــا مصلحة وعىل اآلخر مفســدة،
فينبغي ســد الذريعة إىل املفســدة الراجحة مع بذل اجلهــد إلجياد احللول

للقضايا النازلة.

 -4ال جيــوز اختاذ اإلفتاء بالرخص الفقهية منهجا طلب ًا لألهون يف كل

أمر ،وال يفتي هبا إال إذا اقتىض النظر واالستدالل الصحيح ترجيح الرخصة
الفقهية ،ويشرتط لذلك أال يرتتب عىل األخذ بالرخصة حقيقة مركبة ممتنعة

باالتفاق بني الفقهاء ،وأال يــؤدي إىل اختالف احلكم يف واقعتني مماثلتني،
وهو التلفيق املمنوع.
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تجاو ُز فيها عىل
 -5عدم توجيه املؤسسة إىل احليل املمنوعة رشع ًا التي ُي َ
األحكام الرشعية ،أو ت ِ
ُـخ ُّـل بمقاصد الترشيع.
 -6جيب التــأين يف إصدار الفتاوى ،وعدم الترسع يف اإلفتاء بالتحريم

ملجرد االســتنكار للعادات أو األعراف اجلديدة واملستحدثات ،ما مل يكن
يش ٌء من ذلك منافي ًا ألحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية.

 -7جيب التنبيــه عند احلاجة إىل أن اإلفتاء بجواز عملية ما ليس تزكية

هلا وال دعوة للدخول فيها.

ومن خالل اســتعراض هــذه الضوابط واألخالقيــات نجد أن هيئة

املحاســبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلســامية مل حتددها باملؤسسات
املالية اإلسالمية فحسب ،بل أطلقتها جلميع املؤسسات بام يعني أهنا تشمل
اإلسالمية والتقليدية التي فتحت النوافذ والفروع اإلسالمية ،إال أن درجة

االلتزام هبذه الضوابط تبدو متفاوتة بني مؤسسة وأخرى؛ لعدم وجود إلزامية

قانونية وترشيعية يف رضورة األخذ هبا أو بغريها من القرارات الصادرة عن
اجلهات الرشعية املعتربة كاملجامع الفقهية واملؤسسات البحثية وغريها.

وبالرغــم من وجود بعض الثغرات يف عمــل هذه اهليئات يف النوافذ

الرشعية والفروع اإلســامية التابعة للمؤسســات املاليــة التقليدية ،فإن
احلاجة تبقى ماســة لوجودها ،السيام يف املؤسســات املالية التقليدية التي
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خارج البالد اإلســامية ،إذ ال بديل للجاليات املســلمة املقيمة يف
تتواجد
َ

تلك البلدان عن الربا غري هذه املؤسسات ،يقول الدكتور حممد نبيل غنايم:

(ولكي تتحقق الرشعية يف التعامل مع الفروع اإلســامية بالبنوك الغربية
جيب أن يتأكد املســلم من وجود هيئة رشعية موثوق يف علامئها تراقب كل
األعامل التي يقوم هبا الفرع اإلسالمي)((( .وهذا األمر يتعلق بالتعامل مع

الفروع والنوافذ التي ترتبط بالبنوك التقليدية يف الدول الغربية حيث تعيش
اجلاليات اإلســامية التي تعاين من عدم وجود مصارف إسالمية خالصة،
إذ يشري إىل ذلك الدكتور نرص فريد واصل ويطالب بتوسيع نشاط املصارف

اإلســامية من أجل قطع الطرق أمام البنوك الربوية الساعية إىل استقطاب
أموال املســلمني ،وكسب الســوق ،وجذب العمالء املســلمني ،بام يرض

بالنهاية بوضع مدخرات املســلمني يف أيدي من يستثمرها يف غري الصالح
اإلســامي .كام جيب أن ندرك أيضا أن انتشــار مثل هــذه الفروع أمر من
املمكن أن يؤدي إىل إذابة الفروق بني البنوك الربوية واملصارف اإلسالمية،
ومن مقاصد الرشيعة املعروفة متييز اخلبيث من الطيب ،كام يمكن أن يلتبس
األمر يف املستقبل عىل مجاهري املسلمني بني تلك النوافذ والفروع اإلسالمية
والبنك األصيل الذي تتبعه وهو بنك ربوي(((.

((( املعامالت اإلسالمية يف البنوك الغربية ،ص.58
((( املصدر نفسه.
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وقد كتب أحد املستشــارين يف املرصفية اإلسالمية يف جريدة الرشق
األوســط مقاال وقف فيه عىل حقيقة األمر ،بعنوان ( النوافذ اإلســامية
أم املصارف اإلســامية) أقتطع منه اجلزء اآليت بنصــه ألمهيته ،إذ يقول:
( ومن هنا جلأت-البنوك -إىل إنشــاء النوافذ اإلسالمية كإدارات مستقلة
داخل هذه املؤسســات ،وعينت هيئات رشعية لــإرشاف عليها بحيث
تقوم بإجازة املنتجات ومراقبتها ،وهباتني اخلطوتني اســتطاعت مؤسسات
الصريفة التقليدية حيازة ثقة الرشحية العظمى من عمالء الصريفة اإلسالمية
مما أهلها ملنافسة املؤسسات املرصفية اإلسالمية اخلالصة ،حيث وصل عدد
النوافذ املالية اإلســامية يف املصارف التقليدية نحــو  350نافذة وهو ما
يقارب عدد املصارف اإلســامية ،إال أن نظرة الشــك وسوء الظن ظلت
هي الســائدة لدى معظم عمالء الصريفة اإلســامية جتاه هذه املؤسسات
ومنتجاهتا اإلســامية ،وتظهر هذه النزعة عند أول نقاش حيصل حول أي
منتج من منتجات الصريفة اإلســامية .واحلقيقة أن هذه النزعة مل تولد من
فراغ أو جاءت عفو اخلاطر بل هي نتاج ممارســات معظم هذه املؤسسات،
فجميع املنتجات التي هي حمل خالف بني العلامء وختضع للفحص والتدقيق
هي من ابتكار هذه املؤسســات ،بد ًءا من التورق املنظم وصكوك املشاركة

واملضاربة التي يتعهد فيها املصدر بإعادة رشاء الصك بقيمته االسمية عند
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اســتحقاقه ،وانتهاء ببطاقــات االئتامن القائمة عىل قلب الدّ ين أو رســوم
اإلصدار العالية التي ختفي الفوائد الربوية ،مع ضعف الرقابة الرشعية لدى
هذه النوافذ وعدم إيالئها العناية التــي تليق بمكانتها ،حيث هي الضامن
الوحيــد للتطبيق الصحيح لقرارات اهليئة الرشعيــة ،وإمهاهلا يدل عىل أن
خمالفة القرار الرشعي هو عمل ممنهج وليس خطأ يف التنفيذ  ((()...ونلحظ
أن صاحب املقال قد أشــار إىل مجلة أمور مهمة ،أهــم ما يعنينا منها أنه قد
ّبي أن الشــك والريبة تســاور املتعاملني مع هذه النوافذ ،بسبب املنتجات
املرصفية املبتكرة بصيغها اجلديدة وإن كانت حتمل نفس املسميات الفقهية

املعتمــدة ،إذ يقــول (:فجميع املنتجات التي هي حمــل خالف بني العلامء
وختضــع للفحص والتدقيق هي من ابتكار هذه املؤسســات ،وقد أشــار
إىل أمثلتها)(((.
ثم ع ّقب بقوله بعد ذكر نامذج وتطبيقــات جيري الكالم حوهلا اليوم،
وبعضهــا صدرت فيها قرارات املجامع الفقهية بمنعها ،قائال (:مع ضعف
الرقابة الرشعية لدى هذه النوافذ وعدم العناية هبا العناية التي تليق بمكانتها،
((( النوافذ اإلســامية أم املصارف اإلسالمية ،الحم النارص ،مستشار الصريفة اإلسالمية
جريدة الرشق األوســط ،العــدد  ،11557الثالثاء  9شــعبان 1431هـ20-يونيو
2010م.
((( املصدر نفسه.
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حيث هي الضامن الوحيــد للتطبيق الصحيح لقــرارات اهليئة الرشعية،
وإمهاهلا يــدل عىل أن خمالفة القرار الرشعي هــو عمل ممنهج ،وليس خطأ
يف التنفيذ)((( .واحلقيقة بــأن اهليئات القائمة عىل هذه النوافذ اليوم بحاجة
إىل وقفة جادة ،لعل أهم ما جيب اإلشــارة إليه مســألة استقاللية اهليئة عن
املؤسسة األم ،ورضورة ارتباط هيكلتها بجهة عليا أخرى بحيث تكتسب
قراراهتا اإللزام ،وفك االرتباط اإلداري ومتعلقاته باملؤسسة األم هنائيا(((.
حكم التعامل مع النوافذ الرشعية يف البنوك التقليدية:
تبني من خالل العرض الســابق ألقوال وتصــورات املعارصين من
أهل العلم واملهتمني يف الصريفة اإلســامية تفاوهتــم يف إصدار حكمهم
الرشعي يف مسألة النوافذ الرشعية يف البنوك التقليدية وتبني جود معارضني
ومؤيدين هلا ،ويمكن اإلشارة إىل هذه األقوال باختصار عىل النحو االيت:
القــول األول :عدم جــواز التعامل مــع النوافذ الرشعيــة يف البنوك
التقليديــة ،وهو ما ذهبت إليــه كل من اللجنة الدائمــة للبحوث العلمية
((( النوافذ اإلسالمية أم املصارف اإلسالمية ،الحم النارص.
((( وقد ســبق للباحث أن فصل القول بمجموعة توصيات تتعلق باملوضوع نفســه قدمها
ببحثه املوسوم (دراسة هليئات الفتوى والرقابة الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية
واقعــا وتقييام) بمؤمتر املصارف اإلســامية بــن الواقع واملأمول الــذي أقامته دائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب يف 2009/6/3-5/31م.
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واإلفتــاء يف اململكة العربية الســعودية((( ،واهليئة العليــا للرقابة الرشعية
بالســودان ،ولكنها أباحــت التعامل معها يف حالة عــدم وجود مرصف
إســامي((( ،أما عىل مســتوى األفراد فقد ذهب إىل حتريــم التعامل معها
جمموعــة من املختصني((( ،فضال عن آخريــن عارضوها ومل يذكروا حتريام
رصحيا بشأهنا(((.
القول الثاين :جواز التعامل مع النوافــذ الرشعية يف البنوك التقليدية،
وقد ذهبــت إليه اهليئات الرشعية يف البنــوك التقليدية كافة ،وقد أصدروا
بذلك فتاوى منشــورة وبعضهــا مطبوع ،وأغلبها منشــور عىل مواقعهم
اإللكرتونية ،أمــا من حيث األفراد فقد ذهب بعضهــم إىل جواز التعامل
معها أيض ًا (((.
((( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء  56/15رقم .5317
((( توثيق جتربة الســودان يف جمال املصارف واملؤسســات املالية اإلسالمية ،خمطط هيئات
الرقابــة الرشعية ،بنك الســودان املركزي ،طبــع عام 2006م ،دار الســيد للطباعة،
السودان .رقم الفتوى .162/2 ،98/6
((( جملة االقتصاد اإلســامي ،الصادرة عن بنك ديب اإلسالمي ،العدد  ،241ربيع اآلخر
1422هـ-يوليو  ،2001ص.52
((( جملة األموال ،الصادرة عن رشكة االتصاالت الدولية ،جدة ،ملف النوافذ اإلسالمية يف
البنوك التقليدية ،العدد السادس يناير  -مارس 2005م.
((( اخلدمات املرصفية وموقف الرشيعة اإلسالمية منها ،د .عالء الدين زعرتي ،دار الكلم
الطيب ،دمشق ،الطبعة األوىل1422،هـ2002-م ،ص.54
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القول الثالث :جواز التعامل مــع النوافذ الرشعية يف البنوك التقليدية
برشط إثبات جديــة البنك التقليدي يف فتح النافــذة الرشعية وعدم اختاذ
هذا اإلجراء كســتار وحجة للدخول إىل املرصفية اإلســامية ومنافســة
املؤسسات املالية اإلســامية ذات النشأة اإلسالمية التأسيسية ،وقد ذهب
إليه كل من املجلس العام للبنوك واملؤسســات املالية اإلسالمية((( وندوة
الربكة لالقتصاد اإلسالمي((( ،أما عىل مستوى األفراد فقد ذهب إىل جواز
التعامل معها برشوط جمموعة من املختصني(((.
وقد ذكر أصحاب القول الثالث بعــض الضوابط والقيود التي تثبت
جدية البنوك التقليدية من عدمها والتي تتلخص بام يأيت:
أ -حتــري األعامل املرشوعــة بــكل مراحلها عىل مســتوى اإليداع
واإلقراض واالستثامر وغريها.
((( املوقــع اإللكرتوين الرســمي للمجلس العام للبنوك واملؤسســات املالية اإلســامية
 /http://www.cibafi.orgأنظمة وقوانني النوافذ والفروع اإلســامية داخل البنك
التقليدي.
((( الضوابط الرشعية إلنشــاء البنوك التقليدية فروع ًا ونوافذ إسالمية ،د .أمحد حميي الدين
أمحد ،حولية الربكة ،العدد الثالث ،رمضان 1422هـ2001- ،م الطبعة األوىل ،جدة،
األمانة العامة للهيئة الرشعية يف جمموعة دلة الربكة ،ص.377
((( جملة األموال ،ملف النوافذ اإلسالمية يف البنوك التقليدية ،العدد  ،6ص.39
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ب -وجود رقابة رشعية حقيقية تراقب وتدقق يف مجيع خطوات عمل
النافذة الرشعية.
ت -الفصل املايل واملحاســبي التام بني أصول املؤسسة التقليدية األم
وبني أصول النافذة الرشعية.
ث -وجود رقابة مرصفية من قبل املرصف املركزي للتأكد من االلتزام
الكامــل بالضوابط الرشعية التي ألزم البنك نفســه هبا مــن خالل فتحه
للنافذة الرشعية.
والــذي يبدو صعوبة حتقيق هذه الضوابــط وااللتزام الكيل بالرشوط
املذكورة أعاله وغريها ،بســبب فلسفة املؤسســة التقليدية (األم) التي ال
تقوم عىل مبدأ املشــاركة عىل أســاس (الغنم بالغرم) األمر الذي قد يؤثر
بطريقة أو أخرى عىل طبيعة عمل النافذة الرشعية ،فضال عن صعوبة فصل
احلسابات اخلتامية.
وقد ذهب بعض الباحثــن((( إىل ترجيح جواز فتح النوافذ والفروع
الرشعية بالبنوك التقليدية برشطني اثنني:
((( د .فهد بن صالح احلمود ،كام ذكر ذلك يف كتابه :التبادل املايل بني املصارف اإلســامية
واملصارف األخرى ،دراســة فقهية اقتصاديــة تطبيقية ،دار كنوز أشــبيليا ،الرياض،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة األوىل1432 ،هـ2011-م ،ص .120-119
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األول :أن يكون املرصف التقليدي عنده من املال املباح ما يكفي إلقامة
فروع أو نوافذ إســامية ،وذلك بأن يكون املبلغ الذي دفعه املرصف بأي
طريقة كانت ،ســواء أكان وديعة مسرتدة ،أم مبلغ ًا مقطوع ًا خمصص ًا إلقامة
هذه الفروع والنوافذ زائد ًا عن املال املحرم.
الثاين :التقيد الكامــل بالرشوط والضوابط التي اشــرطتها اهليئات
واجلهــات واألفراد والتي تم ذكرها من قبل الذين أباحوا التعامل بالنوافذ
الرشعية بالرشوط املذكورة.
•

•

•
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اخلدمات املصرفية يف املصارف اإلسالمية

يعد مبدأ الوســاطة االستثامرية األســاس الذي تستند إليه املؤسسات

املالية اإلسالمية يف تنزيل فلسفة نظام عملها إىل أرض الواقع ،واملتجسدة

بالوســاطة املالية التي ختتلف عن حقيقة الدور املحــوري يف طبيعة عمل
البنوك التقليدية التي يتمثل عملها باألســاس عىل الوساطة بني أصحاب
األموال غري القادرين عىل االستثامر بأنفسهم والدخول يف مشاريع ناجحة،

وبني رجال األعامل الذين يملكون اخلربة العملية وقراءة السوق وما حيتاجه

من ســلع وخدمات بام يمنحهم درجة متدنية من املخاطرة التي متكنهم من

تنفيذ مشاريعهم بإقدام وثقة ،والبنك التقليدي يف ذلك ينظم عمله بعقدين
مســتقلني متاما ،بحيث يكون ملزمــ ًا أمام القانون بدفــع مبلغ متفق عليه

للجهة أو األفراد (الذين يمثلون العقد األول) الذين يضعون أمواهلم لديه،
والعقــد الثاين يتضمن مقدار القيمة التي ســيحصل عليها البنك مقابل ما

ســيقدمه من أموال عىل شــكل قروض للجهة الثانية ،والفرق بني جمموع
الفوائد التي يدفعها البنــك للمودعني ،وجمموع الفوائد التي حيصل عليها
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من قبل املقرتضني ،يمثل صايف العائد الذي حيصل عليه البنك ،من خالل
وساطته بني الطرفني (املودعني) و(واملقرتضني).
بينام جتســدت طبيعة النظام املرصيف اإلســامي بتغــرات جوهرية
عن آليــة عمل البنــوك التقليدية وذلك من خالل االعتامد عىل أســلوب
الوســاطة االســتثامرية املتمثلة يف املشــاركة الفعلية بني أصحاب الودائع
املالية واملســتثمرين ،من خالل ربط عائد املودعني بنتائج توظيف األموال
لدى املســتخدمني ربحا وخسارة ،عرب فتح حســابات استثامرية لعمالئها
املودعــن ،بصيغة املضاربــة الرشعية التــي تعد نوعا من املشــاركة بني
الطرفني عىل أن تكون حصة كل منهام جزء ًا شــائع ًا معلوم ًا يتفق عليه عند
التعاقد ،وإذا وقعت اخلســارة يتحملها رب املال وخيرس املضارب جهده،
وهكذا ختتلف العمليــة اختالف ًا جذري ًا ،بحيث يتحمل الطرفان املخاطرة،

فال غنم بدون غرم.
وقد دأبت املصارف اإلســامية منذ نشأهتا عىل الرتكيز عىل موضوع
االدخار وحماولة اجتذابه بطرق شــتى من مجهــور املتعاملني معها أو غري
املتعاملني ســابق ًا ،والذيــن كانوا بمعزل عن البنوك بشــكل عام للثوابت
الرشعية ،وهي  -املصارف اإلســامية  -ال تالم عىل هذا اإلجراء إطالقا
عىل اعتبار أن ما تقــوم به حياكي عمل البنوك التقليديــة ،وإنام جيب الثناء
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عليها ملا قامت به مــن إعادة لتوظيف األموال بالطرق الرشعية ،يف الوقت
الذي كانت فيه هذه األموال بيد أصحاهبا معطلة عن أي استثامر ومشاركة
يف التنمية ،أما عن زعم حماكاهتا للبنوك التقليدية بدخوهلا منافســ ًا واتباعها

طرق ًا مشــاهبة هلا ،يف جذب املدخرات فإن من يردد هذه املزاعم يتناســى

أهم امليزات الفارقة بني طبيعة كال املؤسســتني ،املتمثلة باستبعاد التعامل
بالفائــدة ،هذه النقطة اجلوهرية التي متثل الفــارق الرئيس يف املوضوع ،إذ
ال تعطي املصارف واملؤسسات املالية اإلســامية للمدخرين فوائد ثابتة،

وإنام تقدِّ ُم أرباحا ناجتة عن إسهام أمواهلم يف متويل االستثامرات التي ُت ْق ِد ُم

عليها ،أو ال تقدِّ ُم شــيئا نتيجة خلســارهتا ،فض ً
ال عن اســتبعاد مبدأ الغرر
القائم عىل جمهولية العاقبة ،وحتريم أكل أموال الناس بالباطل ظلام وعدوان ًا
دون وجه حق.
بخالف البنوك التقليدية التي تتفق مع املتعاملني معها عىل ســعر فائدة

ملزم ًة بدفعه هلم أمام القانون ،وتتحمل كافة التبعات
ثابت مســبق ًا ،تكون َ

ِ
املودعة ،بغض
القانونيــة املرتتبــة عىل عدم الوفــاء بالتزاماهتا مع اجلهــة
النظر عن الربح واخلســارة ،األمر الذي يبعدها عن الدخول يف املشــاريع
التنمويــة التي تعود بالنفع عــى األفراد واملجتمع بشــكل عام ،وتكتفي
بتجارة الديــون ،وتقديم القروض ،وبقية املعامــات البنكية القائمة عىل
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األساس الربوي مجلة وتفصيال ،حتى تتمكن من حتقيق الفائدة املرجوة هلا
باعتبارها مؤسســة تبحث عن ربح هلا وللمتعاملني معها كذلك .كل ذلك
خيتلف عن املؤسسات واملصارف اإلسالمية التي أسهمت إسهام ًا حقيق ًا يف
التنمية املجتمعية من خالل متويلها املشاريع احليوية واخلدمية ذات اجلدوى
االقتصادية املدروسة مسبق ًا ،وال خيفى هذا الفارق املهم بني كال النوعني.

ومن الناحية العملية فإن املؤسســات املالية اإلسالمية تقوم وظيفتها
عىل شــكلني أساســيني كام ذكرنا من قبل ،يتمثل الشكل األول باخلدمات
املرصفية التي تعد املرتكز الرئيس يف املؤسســات املالية بشكل عام بسبب
متاسها املبارش يف حياة الناس اليومية من جانب ،والسيولة املالية التي جتذهبا
منهم من جانب آخــر ،وتتنوع هذه اخلدمات املقدمــة جلمهور املتعاملني
معها وتتخذ أكثــر من خدمة وأبرزهــا( :الودائع املرصفية « احلســابات
املرصفية» احلــواالت النقدية ،الكفاالت املرصفيــة أو خطابات الضامن،
بطاقات االئتامن).
وأما الشــكل الثاين فهي أعامل التمويل واالستثامر من خالل توظيف
األمــوال املتجمعة لدهيا يف أوعية اســتثامرية متخصصة يف جماالت متنوعة
عقاريــة أو زراعيــة أو صناعية وغريهــا ،بحيث ال تقــدم عليها إال بعد
دراسات جدوى وقياسات دقيقة ،وال تقترص استثامراهتا عادة بنمط واحد،
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إنام حتاول دائام تنويع األنامط االســتثامرية من أجل تاليف اخلســائر التي قد
حتــدث يف قطاع معني ،عمال بالقاعدة التــي تقول « ال تضع كل البيض يف
سلة واحدة» .وسنبدأ اآلن بالتعريف بأهم اخلدمات املرصفية.
أوالً :الودائـع (احلسابات) املرصفية:
يعــدل أغلــب الباحثني عن كلمــة (الودائع) ألن غالــب ما تطلقه
املصارف والبنوك من تسمية (الودائع) ال ينطبق عليها تعريف وال أحكام
الوديعة يف الفقه اإلســامي ،لذلك يســتبدلوهنا بكلمة (حسابات) ولكن
تســمية الودائع هي التي غلبت من الناحيــة العملية وهي التي يتم تداوهلا
بشكل أكرب .وعليه فال بد من اإلشــارة إىل أن مفهوم الودائع التي تتلقاها
املصارف اإلسالمية خيتلف عام عليه الوضع يف البنوك التقليدية ،التي تقوم
بدورها باســتثامر ما يف حوزهتا بطرق مغايرة ،إذ القاعدة العامة التي تسري
عليها املصارف اإلسالمية ،أهنا تتلقى الودائع بناء عىل مبدأ املشاركة وليس
عىل مبــدأ القرض ،ومن ثم تنطلق من هذا املبدأ يف اســتثامر هذه الودائع،
بحيث خيضع الطرفان (املودع واملرصف) إىل مبدأ الربح واخلسارة.
وعىل هذا األســاس تويل املؤسســات واملصارف اإلسالمية الودائع
أمهيــة كربى ،فقد جعلتها من أهم املصادر التــي تتلقاها وترد إليها ،وهذا
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ليس يف املصارف اإلســامية فحســب ،بل حتى يف البنوك واملؤسســات
التقليديــة األخرى ،التي تنطلق من املبدأ نفســه يف النظر إىل أمهية الودائع
ومكانتها يف مؤسساهتا.
ونظــرا ألمهية الودائع املرصفية (احلســابات املرصفية) فســنفرد هلا
دراســة بمبحث موســع بعض اليشء ببيان ضوابطها ومــا يتعلق هبا من
أحكام رشعيــة باعتبارها العمود الفقري للعمل املرصيف املعارص بشــقيه
نعرف بأهم اخلدمــات املرصفية األخرى
اإلســامي والتقليدي ،بعد أن ّ
باختصار شديد.

ثانيا :احلواالت املرصفية:
تعد عمليات احلواالت املرصفيــة من املعامالت املهمة التي تقوم هبا
املؤسسات املالية بشــكل عام بام فيها املؤسســات املالية اإلسالمية ،نظر ًا
لألهــداف التي حتققها للمتعاملــن معها والتي تتمثل بتســهيل أمورهم
بشــكل عام ،وتفيد التجار بشكل خاص من حيث ســهولة نقل وحتويل
أمواهلم ســواء داخل البلد أو خارجه ،فضال عن اإليرادات التي تعود عىل
املؤسســات املالية التي تتعامل باحلواالت املرصفية نفسها نتيجة ما حتصل
عليه من عموالت التحويل وفارق سعر رصف العمالت يف البيع والرشاء.
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وختتلــف احلوالة املرصفية عن احلوالة املعروفة عند الفقهاء ،إذ تعرف

ذمة إىل أخرى.
عندهم بأهنا :نقل الدّ ين وحتويله من ّ

أما احلوالة املرصفيــة املعارصة فهي((( :عملية نقــل النقود أو أرصدة

احلســابات من حســاب إىل حســاب ،أو من بنك إىل بنــك ،أو من بلد
آلخر وما يســتتبع ذلك من حتويــل العملة املحليــة باألجنبية أو األجنبية
بأجنبية أخرى(((.
والفارق الرئيس بني املعاملتني يكمن يف مسألة (املدين) الذي يشرتط
وجوده كطرف أســايس يف عمليــة احلوالة عند بعض الفقهاء((( يســمى
بـ (املحيــل) ،بينام ال عالقة لوجــود َدين أو مدين مــن األصل يف عملية
التحويل النقدي املعارص ،وإنام هي عبارة عن توصيل مال بمفرده من دون
مرافقة صاحبه معه من مكان إىل آخر مقابل أجرة مالية معلومة تعود للجهة
التي تقوم بعملية التوصيل بني الطرفني ،وقد يقرتن معها عقد آخر هو عقد
(رصف) ال سيام إذا كان التحويل خارجيا بني دولة وأخرى.
((( /http://www.almaany.com

((( املعامــات املالية املعارصة يف الفقه اإلســامي ،د .حممد عثامن شــبري ،دار النفائس،
1427هـ 2007-م ،ص .276
((( مع وجود خالف بينهم سنشــر إليه يف أهــم الفروقات بني احلوالــة الفقهية وعملية
التحويل املايل املعارص.
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واألسباب الداعية إىل هذه املعاملة كثرية منها:
 -1اختصار الوقت واجلهد.
 -2تقليل تكاليف الطريق املالية من تذاكر سفر أو وقود سيارة ورسوم

دخول الدولة األخرى مث ً
ال وما شابه ذلك من املرصوفات اإلدارية األخرى.
ُ -3بعد الطريق ومشقة السفر ومعاناته.
 -4البعد عن خماطر الطريق املحتملة.
 -5دقة إجراءات عملية التحويل املايل وشبه ضامهنا.
وغريها من األســباب األخرى ،ومن هنا فإن عملية احلوالة الفقهية

(((

ختتلف عن احلوالة النقدية املعارصة من عدة اجتاهات ،ومنها:

 -1يف احلوالــة الفقهية ال يوجد فيها عــوض يتقاضاه أحد األطراف

(املحيــل أو املحال أو املحال عليه) وإنام تقتــر احلوالة عىل حتويل(نقل)
دين من ذمة إىل أخرى ،بنفس املقدار ،من دون زيادة أو نقصان.

بينام يف احلوالة النقدية املعارصة فإن املرصف أو رشكة الرصافة تتقاىض

عوضا مالي ًا لقاء عملية التحويل.

 -2يف احلوالــة الفقهية جيــب أن يكون الدّ ين املحال بــه مماث ً
ال للدّ ين

املحال عليه يف اجلنس واحللول والتأجيل واملقدار.

((( أطلقنا عىل احلوالة عند الفقهاء تسمية احلوالة الفقهية اختصارا.
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بينام يف احلوالة النقدية املعارصة خيتلف األمر متام ًا ،إذ يتم نقل مبلغ من

املال من طرف إىل آخر من دون قيود أو رشوط مسبقة.

 -3يف احلوالــة الفقهية أطــراف املعاملة هم كل مــن املحيل واملحال

واملحال عليه ،بينــا يف احلوالة النقدية املعارصة تتــم املعاملة بني طرفني،

والطرف الثالث يمثل وسيط ًا مالي ًا أو استثامري ًا بينهام.

 -4اشــرط فقهاء الشــافعية((( وجود ٍ
دين يف احلوالة الفقهية يف ذمة

املحيل خالفا لفقهاء احلنفية الذين مل يشرتطوه((( .بينام ال يشرتط وجود دين
عىل أحد األطراف يف احلوالة النقدية املعارصة..
أنواع احلواالت املرصفية:
 -1احلواالت الداخلية :وهي عملية نقل املال من مكان إىل آخر داخل

حدود البلد بناء عىل طلب املتعامل.

 -2احلواالت اخلارجية :وهي عملية نقل املال من بلد إىل آخر بناء عىل

طلب املتعامــل ،وقد تقرتن معاملة التحويل بعملية رصف من عملة نقدية
إىل عملة نقدية أخرى(((.

((( املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،إبراهيم بن عيل الشريازي ،دار الفكر ،بريوت.337/1 ،
((( املبسوط ،شمس الدين الرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت.54/20 ،
((( وقد فصلنا القول هبذه املســألة بدراســة مســتقلة ســتنجز قريبا بإذن اهلل تعاىل بعنوان
(احلواالت النقدية ،دراســة خمتــرة لعملية حتويل األموال بــن البلدان واجلمع بني
الرصف والتحويل يف عملية واحدة).
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ثالثا :الكفاالت املرصفية أو خطابات الضامن:
تعد الكفاالت املرصفية أو خطابــات الضامن من اخلدمات املرصفية
التي تقدمها املؤسســات املالية بشــكل عام بام فيها املصارف اإلســامية
جلمهورها من األفراد واملؤسسات إىل اجلهات التي يتعاملون معها ،وتنشأ
بينهام عالقة تعاقدية وتتطلب ضامن ًا مثل عقود االسترياد والتصدير وعقود
التوريد وعقود املقاوالت ،فضال عن الدخــول يف املزايدات واملناقصات
التي تشرتطها بعض املؤسسات عىل املتعاملني معها.
والكفالة عقد من عقــود اإلرفاق وليس من عقود املعاوضات ،فهي
تقدم من بــاب الرتاحم والتضامن بني الناس حاهلا حال القرض احلســن
مثــاً ،وقد مجع بعض الفقهاء بني الكفالة والضامن (من حيث أصلهام) ومل
يفرقوا بينهام ،لكنهم أطلقوا مسمى الضامن عليها ال الكفالة ،وهم كل من
املالكية الذين أطلقوا عليها أيض ًا مسمى احلاملة((( ،والشافعية واحلنابلة ،إال
أن بعض علامء الشــافعية فرقوا بني لفظتي الضامن والكفالة يف االستعامل،
فأفردوا الضــان بإحضار املال حرصا ،وجعلــوا الكفالة خاصة بإحضار
البدن((( ،ومن ألفاظهم يف ذلك :ضامن املال وكفالة البدن.
((( حدود ابن عرفه ،أبو عبد اهلل حممد بن عرفه املالكي ،املكتبة العلمية.319/1،
((( مغني املحتاج ،حممد اخلطيب الرشبيني ،دار الفكر ،بريوت.198/2 ،
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أما علامء احلنفية فهم أكثر من اســتعملها بمســاها األول (الكفالة)،
ثم جاءت جملة األحــكام العدلية لتقنن موادها هبــا ،والتي من خالهلا تم
تعميم هذا املســمى الذي شــاع وانترش من خالل القضــاء واملحاكم عىل
مسمى الضامن.
والكفالة عند احلنفيــة :ضم ذمة الكفيل إىل ذمــة األصيل يف املطالبة
مطلقا((( ،أي :سواء كان بنفس أو بدين أو عني .وهو الراجح عندهم.
أمــا الكفالة املرصفيــة أو خطاب الضامن املقصــود بالعمل املرصيف
املعــارص :فهو تعهد كتــايب يتعهد بمقتضاه البنك بكفالــة أحد عمالئه يف
حدود مبلغ معني جتاه طرف ثالث بمناســبة التزام ملقى عىل عاتق املتعامل
املكفــول ،وذلك ضامنــ ًا بوفاء هــذا العميل بالتزامه جتــاه الطرف اآلخر
خالل مــدة معينة ،عىل أن يدفــع البنك املبلغ املضمون عنــد أول مطالبة
خالل رسيان الضامن بغض النظــر عن معارضة املدين أو موافقته يف ذلك
الوقت ،حالة فشل املتعامل بالتزامه جتاه الطرف الثالث أو إخالله برشوط
التعاقد معه(((.
((( البحــر الرائق رشح كنــز الدقائق ،زين الدين ابن نجيم احلنفــي ،دار املعرفة ،بريوت،
.221/6
((( معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء ،د .نزيه محاد ،ص .182
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ويظهر الفرق بني خطاب الضامن والكفالة من خالل اآليت(((:

أ -إن البنك يف خطاب الضامن يكون مستقال عن املتعامل يف التزاماته،

إذ يدفع البنك قيمة االلتزام للمســتفيد بغض النظر عن أية معارضة يبدهيا

املتعامل ،يف حني أن التزام الكفيل يف الكفالة غري مستقل.

ب -يكــون التزام البنــك يف خطاب الضامن باتــا وهنائيا يف مواجهة

املستفيد ،أما يف الكفالة فللكفيل الرجوع عن كفالته.

جـــ -ال يلتزم البنك يف خطــاب الضامن بإخطار عميلــه بعزمه عىل

الوفاء بقيمة خطاب الضامن ،يف حني أن الكفيل خيطر املكفول بأنه ســيدفع

قيمة الكفالة.

حـ -يدفــع املرصف قيمة اخلطاب بمجرد تقديمــه ،بغض النظر عن

تقصري العميل.

اآلراء الفقهية املعارصة يف بيان حكم خطابات الضامن مقابل األجرة يف

املصارف اإلسالمية:

اختلفت أقوال املعارصين يف تكييف خطاب الضامن ،ما بني (الكفالة

والوكالــة واجلعالة ،ومنهم مــن ّفرق خترجيه عىل أســاس رصيد املتعامل
املتوفر وغري املتوفر يف املرصف ،وهو ما عربوا عنه « باملغطى تغطية كاملة »

من قبل املتعامل حيــث يكون يف هذا احلالة وكالة ،أمــا إذا مل يكن مغطى
((( املعامالت املالية املعارصة ،د .حممد عثامن شبري ،ص .294
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فيكــون كفالة ،باعتبــار أن الكفالة ضم ذمة إىل ذمــة ،فتضم ذمة املرصف
إىل ذمة املتعامل ملصلحة طــرف ثالث ،فيكفل املرصف املتعامل أمام اجلهة

الطالبة خلطاب الضامن.

وعــى ما تقدم مــن خترجيات املعارصيــن من أهــل العلم خلطاب

الضــان ،فإنه ال جيوز أخذ األجرة عىل رأي من يــرى أنه كفالة ،باعتبارها

ليســت من عقود املعاوضات ،فال جيوز أخذ األجــرة مقابل الكفالة وهو
رأي مجهور الفقهاء من احلنفية((( ،واملالكية((( ،والشافعية((( ،واحلنابلة(((.

وخالف اجلمهور بعض املعارصين بجــواز أخذ األجر عىل الكفالة ،وإليه

ذهبت بعض مؤسسات ومراكز الفتوى املعارصة ومنها إدارة اإلفتاء بدائرة
الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب(((.

((( البحر الرائق ،ابن نجيم احلنفي.6 ،
((( حاشــية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،حممد عرفة الدســوقي ،حتقيق حممد عليش ،دار
الفكر ،بريوت.431/3 ،
((( روضة الطالبــن وعمدة املفتني ،حميــي الدين النووي ،املكتب اإلســامي ،بريوت،
1405هـ.236/4 ،
((( املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشــيباين ،عبد اهلل بــن أمحد بن قدامة املقديس ،دار
الفكر ،بريوت1405 ،هـ.214/4 ،
((( يراجع تفصيل املســالة يف كتابنا (الكفيل :اآلثار الرشعية املرتتبة عىل عقد الكفالة املالية
يف الرشيعة اإلســامية والقانــون اإلمارايت) ،املطلب الســابع :احلكم الرشعي ألخذ
الكفيل العوض (األجر) عن الكفالة ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب،
1435هـ2014-م ،ص  .90-85وينظر كذلك( :فتاوى رشعية) الصادرة عن إدارة
اإلفتاء بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب ،الطبعة الثالثة ،سنة 1428هـ-
2007م.)250-249 /7( ،
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أما عىل أساس آراء املعارصين األخرى التي رأى بعضهم أن خطاب

رج عىل أساس أنه وكالة ،وعىل من رأى أنه جعالة وعىل رأي من
الضامن ُي ُ
فرق عىل أســاس تغطية الرصيد من عدمها ،فقــد ذهبوا إىل جواز خطاب
الضامن ،وقد رجح جممع الفقه اإلسالمي ذلك وفق التفصيل اآليت(((:

 -1إن خطــاب الضامن بأنواعه االبتدائــي واالنتهائي ال خيلو :إما أن

يكون بغطــاء أو بدونه ،فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إىل ذمة
غريه فيام يلزم حاال أو مآال ،وهذه هي حقيقة ما يعنى يف الفقه اإلســامي

باســم الضامن أو الكفالة .وإن كان خطاب الضــان بغطاء ،فالعالقة بني

طالب خطاب الضامن وبــن مصدره هي الوكالــة ،والوكالة تصح بأجر

وبدونه مع بقاء عالقة الكفالة لصالح املستفيد (املكفول له).

 - 2إن الكفالــة هي عقد تربع يقصد لإلرفاق واإلحســان ،وقد قرر

الفقهاء عدم جــواز أخذ العوض عىل الكفالة ،ألنــه يف حالة أداء الكفيل

مبلغ الضامن يشبه القرض الذي جر نفعا عىل املقرض ،وذلك ممنوع رشعا.
ولذلك فإن املجمع قرر ما ييل:

أوالً :إن خطاب الضامن ال جيــوز أخذ األجر عليه لقاء عملية الضامن

(والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضامن ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه.
((( قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة.2/12/12 ،
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ثاني ًا :أما املصاريف اإلداريــة إلصدار خطاب الضامن بنوعيه فجائزة
رشعا ،مع مراعاة عدم الزيادة عىل أجر املثل .ويف حالة تقديم غطاء كيل أو
جزئي جيوز أن يراعى يف تقدير املصاريــف إلصدار خطاب الضامن ما قد
تتطلبه املهمة الفعلية ألداء ذلك الغطاء .واهلل أعلم.
وبناء عليه فإن املصارف اإلســامية تصدر خطابات الضامن املغطى
بالرصيد الكايف عىل أساس الوكالة التي تصح بأجر وبدون أجر كذلك ،إذ
يصدرها املــرف مقابل أجرة فعلية لإلصدار واملصاريف اإلدارية وليس
مقابل تســليف مبلغ الضامن مدة .أما خطاب الضامن غري املغطى بالكامل
فال تقوم املصارف اإلسالمية بإصداره ملا يتضمنه من خماطر عالية(((.
رابع ًا :بطاقات االئتامن:
هي بطاقات خاصة يصدرها مرصف أو غريه ،ختول صاحبها احلصول

عىل النقد والسلع واخلدمات دين ًا(((.

وهي أداة حديثة الوجــود نوعا ما ،ظهرت بعد تطور العمل املرصيف
وانتشــاره عامليا ،وتعتمد طبيعة عملها عىل التوثيق اإللكرتوين من خالل
((( املعايري الرشعية للمؤسسات املالية اإلسالمية2002 ،م ،املعيار رقم  ،2ص .17
((( دراســة رشعية يف البطاقات االئتامنية ،أ.د .عمر ســليامن األشــقر ،دار النفائس للنرش
والتوزيع ،الطبعة األوىل1429 ،هــ 2009 -م ،ص .169
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الرشحية املمغنطة التــي توجد بداخلها ،والتي يتــم التعرف عىل صاحبها
الرشعي من خالل املعلومات املوجــودة بداخل هذه الرشحية عنه ،وقيمة
الرصيد املتوفر وتاريخ صالحية انتهاء عملها ،وتقوم أســاس فكرهتا عىل
توفري التســهيالت املرصفية للمتعامل هبا التي تتمثل بتأمني السيولة املالية
يف جهــات متعددة تتمثل بأجهزة الرصاف اآليل ،فضال عن إمكانية الرشاء
من خالل منافذ البيــع ومراكز اخلدمات املنترشة يف أغلب دول العامل ،بينام
ينحرص التعامل املرصيف من دوهنا يف حدود املؤسســة املالية حرصا وأثناء
دوام املوظفني فقط ،وما يتبع ذلك من تأخري بسبب زيادة املتعاملني وروتني
املعامالت وكثرهتــا مما يؤثر عىل وقت املتعامل وجهــده ،وفضال عن هذا
وذاك فإن البطاقات االئتامنية ختفف من وطأة محل النقود وخطر التنقل هبا
من مكان إىل آخر.
ولكــن -وبالرغم -من وجود اإلجيابيات التــي ترتتب عىل التعامل
بالبطاقات االئتامنية فإن ثمة ســلبيات ترافقها ال مــن وجهة نظر الرشيعة
اإلســامية فحســب والتي تتمثل بفتح باب الربا من أوسع أبوابه ،حيث
أدى التوســع يف عمليات اإلقراض الربوي إىل التوسع يف الرشاء باألجل
بفائدة بســبب عدم وجود رصيد كاف ،بل متتد كذلك حتى عىل املستوى
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االقتصــادي نتيجة اآلثار الســلبية هلا حيــث يؤدي التعامــل بالبطاقات
االئتامنية إىل التقليل من عمليات االدخار إن مل تقض عليه بالكامل ،بسبب
االلتزام الدوري بسداد الديون املرتتبة يف الذمة نتيجة الرشاء باألجل ،ما مل
يتم التعامل معها وفق ضوابط دقيقة جدا.
وقبل اإلشــارة إىل الضوابــط الرشعية اخلاصة بالتعامــل بالبطاقات
االئتامنية حيســن بنا بيان اجلهــات التي يتم من خالهلــا العمل بالبطاقات
االئتامنية ،حيث تتوزع األطراف التي تتعامل هبا إىل مخسة أطراف رئيسة هي:
 -1املنظمــة العامليــة ( األم ) املصــدرة للبطاقــة االئتامنيــة العاملية
صاحبة االمتياز.
 -2املــرف أو البنك (املحــي الذي يتعامل معــه املتعامل) املصدّ ر
للبطاقة والذي يضم احلساب املرصيف حلامل البطاقة.
 -3حامل البطاقة (املتعامل الرئيس).
 -4مصدر الســلع أو اخلدمــات التي يتعامل معــه املتعامل (املتجر،
املطعم ،الفندق ،رشكة اخلطوط اجلوية).
 -5مرصف أو بنك مصدر اجلهات التي تبيع السلع وتقدم اخلدمات.
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أنواع البطاقات االئتامنية(((:
إذا كان البنك أو املرصف عضو ًا يف منظمة عاملية من املنظامت املصدرة

للبطاقات االئتامنية صاحبة االمتياز فإنه يســتطيع إصدار البطاقات اآلتية

للمتعاملني معه والتي تتمثل بام ييل:

 -1بطاقة اخلصم الشهري CHARGE CARD
 -2بطاقة االئتامن GREDIT CARD
 -3بطاقة اخلصم الفوري DEBIT CARD

فأمــا بطاقة اخلصــم الشــهري  CHARGE CARDفهــي ال تتمتع

بمســتوى عال من القبول مثل البطاقات االئتامنية األخرى بسبب ارتفاع
نسبة احلســم من اجلهة املصدرة هلا عىل اجلهات التي تقبل التعامل هبا بعد

عرضها من قبل حامليها ،إذ تتيح حلاملها اســتخدامها يف عمليات الرشاء
وسداد املستحقات املرتتبة بذمته وتلقي اخلدمات يف شتى أنحاء العامل زيادة

عىل عمليات الســحب النقدي من خالل أجهــزة الرصاف اآليل ،من غري

أن يكون حلامل البطاقة رصيد ســابق ،حيث حيصل عند استخدامه هلا عىل
قرض بقيمة مشرتياته ،وهو قرض بدون فائدة ،ويف حالة عدم السداد عند

((( البطاقات البنكية اإلقراضية والسحب املبارش من الرصيد ،دراسة فقهية قانونية اقتصادية
حتليلية ،أ .د .عبد الوهاب أبو ســليامن ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة الثانية1424 ،هـ -
2003م ،ص .66
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املطالبة يسحب املرصف املصدر البطاقة من العميل ويقوم بإلغاء عضويته.
ويمنح البنك ائتامنا حمددا جييز له االستدانة يف حدوده ألجل حمدود بتاريخ

معــن ،يمتد تقريبا من  60-55يوم ًا ،وإذا تأخــر حامل البطاقة عن وفاء

الدّ ين (املشرتيات واخلدمات التي قام هبا من خالل البطاقة االئتامنية) خالل
املدة املقررة فإنه يدفع غرامة تأخريية((( وفقا للعقد املربم بني الطرفني.

وأما بطاقة االئتامن  GREDIT CARDفهي تتيح حلاملها احلصول عىل

الســلع واخلدمات عند عرضها عىل اجلهات التجارية والفنادق ورشكات
الطريان وغريها ،إذ تســتخدم كأداة وفاء وائتامن يف الوقت نفسه .واالئتامن

املتولد عن استخدام هذه البطاقة يعد دين ًا متجدد ًا عىل حاملها؛ باعتباره غري

ملزم بدفع قيمة الفاتورة املرســلة إىل املرصف يف كل شــهر ،وإنام هو ملزم

بدفع جزء منها فقط حسب االتفاق بينه وبني املرصف ،والباقي يعد دين ًا يف
ذمته كام أنه ملزم بدفع فوائد عىل هذا التأخري يف الدفع ،وحتقق هذه الفوائد

للبنوك دخال كبريا؛ ألهنا تفوق نســبة القروض املرصفية العادية األخرى

بحكم االئتامن الذي تقدمه حلامل البطاقة.

((( مــع وجود خالف كبري بني العلــاء املعارصين حول مرشوعية هــذه الغرامة (املالية)
التأخريية ،بســبب تقارهبا مع الزيادة املرتتبة عىل أصل الدّ ين وحماذير الدخول يف الربا،
والتربيرات التي يراها املجيزون بأن املؤسســة املالية ال تتــرف هبذه الغرامات وإنام
تتربع هبا إىل املؤسســات واجلمعيات واجلهات اخلريية ،والدافع هلذا الترصف هو زجر
وحماسبة املامطلني.
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وهلا نوعان:
أ) البطاقة الفضية  CLASSIC CARDوتكون حمددة بقيمة قرض بحد

أعىل ال جيوز جتاوزه.

ب) البطاقــة الذهبيــة  COLD CARDوقيمــة القــرض يكــون

مفتوحــا حيث متنح لألثرياء مع دفع رســوم كبرية ،وهلــا بعض املميزات

كاخلصومات وغريها.

وأما بطاقة اخلصم الفوري  DEBIT CARDفهي التي تسمح حلاملها

التعامل هبــا يف حدود الرصيد املتوفر يف حســابه ،حيــث متنح لصاحب
احلســاب اجلاري ،من دون فوائد أو عمولة تؤخذ من صاحبها سواء جلهة

املصــدرة هلا أو اجلهة التــي يتعامل من خالل البطاقة معهــا كمنافذ البيع
واخلدمات األخرى التــي جيرهيا من خالهلا ،وهذه البطاقات ال إشــكال

رشع ّيا يف التعامل فيها باعتبارها ختتلف مجلة وتفصيال عن بطاقات االئتامن

التي تتعامل هبا البنوك التقليدية الربوية.

وقد صدر يف هــذا النوع قرارات من املجامــع الفقهية املعتربة بجواز

التعامــل هبا ،حيــث ّفرق بــن البطاقات املغطــاة بالكامــل والبطاقات
غري املغطاة(((.

((( سنشري إليها الحق ًا.
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وبطاقة اخلصم الفوري تعد مــن البطاقات املغطاة باعتبار أن صاحبها
يتعامل برصيده الشــخيص من خالل بطاقته االئتامنية التي تشــبه الشيك
تقريبــا ،باعتبار القبض احلقيقــي املتحقق بالتعامل معهــا ،لدرجة جواز
التعامــل هبا حتى برشاء مــاديت الذهب والفضة لتحقــق القبض الفوري
بمجرد وصول الرسالة التي تفيد بتامم العملية عىل اهلاتف النقال.
احلكم الرشعي لبطاقات االئتامن التي تتعامل هبا املؤسسات املالية(((:
بحث عدد غري قليل من املعارصين من أهل العلم والباحثني األحكا َم

الرشعية للبطاقات االئتامنية وجواز التعامل هبا من عدمه فظهر هلم(((:
 -1أن بطاقة اخلصم الشهري CHARGE CARD

أ) ال جيوز إصدار بطاقة االئتامن غري املغطاة ،وال التعامل هبا إذا كانت
مرشوطة بزيادة فائدة ربوية ،حتى ولو كان طالب البطاقة عازما عىل السداد
ضمن فرتة السامح املجاين.
((( من القرارات الصادرة بشأن البطاقات االئتامنية:
أ) قرار جممع الفقه اإلسالمي بالرياض  -اململكة العربية السعودية 25 ،مجادى اآلخرة
إىل غرة رجب 1421هـ  28-23 -سبتمرب 2000م ،برقم .2/12/108
ب) قرار جملــس جممع الفقه اإلســامي الدويل مســقط ُ -عــان 19-14 ،املحرم
1425هـ  11-6 -مارس 2004م ،رقم .5/15/139
((( جملة جممع الفقه اإلسالمي ،العدد  ،12ج  ،3ص .459
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ب) جيوز إصدار البطاقة غري املغطــاة إذا مل تتضمن رشط زيادة ربوية

عىل أصل الدّ ين

 -2وأما بطاقة االئتامن  GREDIT CARDفهي فائدة ربوية مقطوعة

املحرم يف الرشيعة اإلسالمية.
البيّ ،
ابتداء وهي من الربا الرصيح ّ

 -3وأما بطاقة اخلصم الفوري  DEBIT CARDفال إشكال يف التعامل

هبا ،فليس فيها قروض ربوية ،ومثلها مثل الشــيك الذي يستطيع املتعامل

أن يفي به بقيمة ما يشــريه وما حيصل عليه من خدمات ،كام يســتطيع أن

يسحب به ما يشاء من أمواله.

وقد اســتدل أصحاب هــذه األقوال الثالثة بجملة كبــرة من األدلة

والتكيفــات الفقهية هلا ،ويمكــن االطالع عىل تفاصيــل ذلك يف بعض
املصادر املعارصة (((.

•

•

•

((( دراســة رشعيــة يف البطاقات االئتامنية ،د .عمر ســليامن األشــقر ،دار النفائس للنرش
والتوزيــع1429 ،هـــ2009-م ،الطبعة األوىل ،الصفحــات  .168-87البطاقات
البنكيــة ،د .عبد الوهاب أبو ســليامن ،ص  .174-131التكييف الفقهي للخدمات
املرصفية ،حممد بن ســامل بن عبد اهلل بخرض ،دار النفائس1434 ،هـ2013-م ،الطبعة
األوىل ،الصفحات .65-44
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أهم اخلدمات املصرفية
يف املصارف اإلسالمية (الودائع املصرفية  -احلسابات)

تتكون احلســابات املرصفية (الودائع) يف املؤسسات املالية بشكل عام

من رؤوس أمواهلا املســامهة ،ومن الودائع التي تتجمع لدهيا وتكون عادة

إما حتت الطلب يف حســابات جارية تسحب يف أي وقت يشاء فيها العميل

من دون ســابق إنذار ،أو حســابات ألجل وهي التي تــودع يف املصارف
والبنوك لفرتات طويلة قد تزيد عىل الســنة أو تقل عنها حســب االتفاق

املربم بني الطرفني مســبق ًا ،بحيث ال يســتطيع العميل سحبها قبل حلول

أجلها ،وتدخل يف حســاب ادخاري ،مع التفويض للمرصف يف توظيفها،

أو ودائع استثامرية أصال ،أو ودائع توفري ،زيادة إىل القروض التي قد حتصل

عليها عند وقت األزمات مــن احلكومة أو املرصف املركزي ،فجميع هذه
األرصدة تدمج يف أوعية اســتثامرية من أجل تنميتها وتثمريها يف مشاريع

عقارية أو صناعية أو جتارية ،مــع احتفاظها بجزء من هذه األموال لضامن
التزاماهتا مع املودعني(((.

((( عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،مجال الدين عوض ،ص .27
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وأضافت املصارف اإلسالمية كذلك ودائع املضاربة واملشاركة إليها.
وتعد الودائع من أهم موارد املصارف والبنوك اإلسالمية والتقليدية بشكل
عام ،ســواء كانت عائدة لألشخاص الطبيعيني أو املعنويني ،وسواء كانت
يف شكل سيولة نقدية ،أو أوراق جتارية مسحوبة لصاحلها.
ومن أجل معرفة آلية عمل الودائع املرصفية اإلسالمية واألسس التي
تســتند إليها والتخريج الرشعي املناسب هلا ،فسنرشع يف بيان مفهومها يف
اصطالح أهل اللغة واصطالح أهل الفقه ويف االصطالح املرصيف ،ليتسنى
بعد ذلك بيان اإلطار الرشعي لعملية اإليداع املرصيف ثم بيان أنواع الودائع
التي يتم العمل هبا يف املؤسسات املالية اإلسالمية اليوم.
مفهوم الوديعة عند الفقهاء:
ومفهوم الوديعة بشــكل عام يتوافــق وإىل حد كبري مع مفاهيم أخرى
قريبة منها يف الفقه اإلسالمي ،لكن الفرق بينهام دقيق ،وهي كل من األمانة
والقرض واإلجارة .ولبيان حقيقة ذلك فالبد من بيان مفهوم الوديعة عند
اللغويــن ويف اصطالح الفقهاء ومن ثم بياهنا يف التعامل املرصيف ،لنتعرف
عىل أوجه الشــبه واالختالف بني مفهوم الوديعة الفقهية ومفهوم الوديعة
املرصفية ،وأهم ما يميزها.

الـمـصــرفـيــة اإلســـالمـيـة

109

وتعريف الوديعة يف اللغة :هو ما ُوضع عند غري مالكه ليحفظه ،يقال:

أودعته ماال أي دفعته إليه ليكون عنده وديعــة ،ويقال أيض ًا :أودعته ماال
بمعنى قبلت منه ذلك املال ليكون وديعة عندي ،فالوديعة من أسامء األضداد
تســتعمل يف إعطاء املال حلفظه ويف قبوله .ومصدر ْأو َد َع  -اإليداع  -وهو

بمعنى الوديعة ،فالوديعة اسم لإليداع وتطلق عىل العني املو َدعة(((.

وقد عرفــت الوديعة يف اصطالح الفقهاء بعدة تعريفات ،ال خترج عن
كوهنا توكيال أو استنابة يف حفظ املال.
فقد عرفها احلنفية :بأهنا املال املو َدع عند أمني حلفظه(((.
وعرفها املالكية :بأهنا مشــتقة من اإليداع وهو :توكيل بحفظ املال(((.
وعرفوها أيض ًا :بأهنا ما يرتك عند األمني(((.
وعرف الشافعية الوديعة :بأهنا العقد املقتيض لالستحفاظ(((.
((( لسان العرب البن منظور ،دار صادر ،بريوت.386/8،
((( البحر الرائق.273/7 ،
((( حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري .419/3
((( تبــن احلقائق رشح كنــز الدقائق ،زين الدين إبراهيم بن حممــد بن نجيم ،بريوت ،دار
املعرفة ،بدون تاريخ.179/2 ،
((( هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،شــمس الدين حممد الرميل ،الشهري بالشافعي الصغري،
مطبعة مصطفى البايب احللبي.109/6 ،
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ويميز بعض الفقهاء بني الوديعة واإليداع حسب ما يدل عليه تعريف
هذين املصطلحني عند بعضهم:
فاإليداع كام يعرفه احلنفية :هو تسليط املالك غريه عىل حفظ ماله .

((( .

وااليداع عنــد املالكية :هو توكيل عىل جمرد حفظ مال أو اســتنابة يف
حفظ مال(((.
وعنــد الشــافعية :هــو اســم لعني يضعهــا مالكهــا أو نائبــه عند
آخر ليحفظها(((.
وعند احلنابلة :توكيل رب مال يف حفظه تربع ًا من احلافظ(((.
وقد حــاول صاحب كتاب معجم املصطلحــات االقتصادية يف لغة
الفقهاء أن يوضح هذه التعاريف بــيء من التفصيل فقال( :وهكذا نرى
الفقهاء يعنون بالوديعة العني التي توضع عند غريه ليحفظها ،وعىل اإليداع
بمعنى العقد املقتيض للحفظ .غري أن الفقهاء اختلفوا يف تعريف هذا العقد
تبع ًا الختالفهم يف بعض رشوطه ،فاحلنفية واملالكية الذين اشرتطوا يف اليشء
((( البحر الرائق.273/7 ،
((( اخلريش عىل خمترص سيدي خليل ،دار الفكر للطباعة ،بريوت.108/6 ،
((( هناية املحتاج .110/6
((( منتهى اإلرادات للبهويت .489/2
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املو َدع أن يكون ماالً ،ومل يشــرطوا يف احلفــظ أن يكون تربع ًا ،عرفوه بأنه

غري ُه عىل حفظ ماله) ،والشافعية الذين اشرتطوا يف اليشء
(تســليط املالك َ
املــو َدع أن يكون ماالً أو خمتص ًا حمرتم ًا  -كجنس منتفع ًا به  -ومل يشــرطوا

يف احلفظ أن يكون تربع ًا يف اليشء مــن احلافظ عرفوه بأنه (توكيل باحلفظ

للملوك أو خمتص) .واحلنابلة الذين اعتربوا يف اليشء املودع أن يكون ماالً
أو خمتص ًا واشــرطوا أن يكون حفظه من الوديع عىل سبيل التربع ،عرفوه

بأنه :توكيل يف حفظ مملوك أو حمرتم خمتص تربع ًا من احلافظ)(((.

وقد عرفت املوســوعة العلمية والعملية للبنوك اإلســامية الوديعة

بالفقه اإلسالمي :بأهنا توكيل من شخص آلخر بحفظ يشء معني(((.

فلم حتدد املوســوعة ماهية هذا اليشء املحفوظ ،وإنام جعلته مطلق ًا،

األمر الذي خيتلف مع تعريــف الوديعة باالصطالح املرصيف الذي أفردها
بحفظ األموال حرص ًا.

لذلك يكــون تعريف الوديعــة يف االصطالح املــريف :بأهنا عملية

حفظ األمــوال التي يعهد هبــا األفــراد أو اهليئات إىل املــرف عىل أن
((( معجــم املصطلحات االقتصادية يف لغــة الفقهاء ،د.نزيه محاد ،املعهــد العاملي للفكر
اإلسالمي ،فرجينيا ،الواليات املتحدة األمريكية ،الطبعة األوىل1993،م ،ص .469
((( املوســوعة العلمية والعملية للبنوك اإلســامية ،ص  .120بيانات املوسوعة العلمية
والعملية للبنوك اإلسالمية ،األصول الرشعية واألعامل املرصفية يف اإلسالم.144/5 ،
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يتعهد املرصف برد مســاوي إليهم ،أو نفســها لــدى الطلب أو بالرشوط
املتفق عليها(((.

وعىل هذا األســاس تكون الوديعة يف املفهوم املرصيف :هي (األموال)

التي تتلقاها املؤسسة املالية ،مع االلتزام بإرجاعها إىل أصحاهبا عند الطلب،
أو حسب االتفاق املربم بني صاحب املال واملؤسسة املالية.

الرؤية الرشعية لعملية اإليداع املرصيف ،الودائـع (احلسابات) املرصفية:
أرشنا من قبل أن املؤسسات واملصارف اإلسالمية تويل الودائع أمهية

كــرى ،فقد جعلتها من أهم املصادر التي تتلقاهــا وترد إليها ،وهذا ليس

يف املصارف اإلســامية فحسب ،بل حتى يف البنوك واملؤسسات التقليدية
األخرى ،التي تنطلق من املبدأ نفســه يف النظــر إىل أمهية الودائع ومكانتها

يف مؤسساهتا.

وقــد اختلف مفهوم الوديعة املعروفة قدي ًام عنــد الفقهاء عن مفهوم

الوديعة املرصفية البنكية املعارصة كام تبني لنا مما سبق؛ إذ تبني لنا أن املفهوم

الفقهــي للوديعة هو أن حيفــظ الوديع الوديعة عنــده ،وال يترصف فيها،
وجيب عليه ردها بعينها عندما يطلب منه املودع ،ومســألة حفظ املال غري

((( عمليــات البنوك من الوجهة القانونية ،عيل مجال الديــن عوض ،القاهرة ،دار االحتاد،
1981م ،ص.17
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واردة يف هذه املعاملة ،وعىل هذا األســاس فإن املتتبــع ألقوال الفقهاء يف
العقود جيد أهنم يبنون أحكامهم عىل القاعدة الرشعية املشهورة( :العربة يف
العقود للمقاصد واملعاين وليست لأللفاظ واملباين)((( فالوديعة رغم إهنا ال
خترج عن كوهنا توكيال أو اســتنابة يف حفظ املال ،إال أهنا إذا كان مأذون ًا

(((

يف الترصف فيها باستعامل املودع أو االنتفاع به فإهنا تنقلب إىل قرض ،فعىل
ذلك خترج إعارة الدراهم والدنانري فإهنا تكون قرض ًا ال إعارة ،ألن اإلعارة
متليك املنفعة ،وال يأيت ذلك إال باالســتهالك((( .وقد ذكر الرسخيس(:أن
عارية الدراهم والدنانري والفلوس قرض ،ألن اإلعارة إذن يف االنتفاع وال
يتأتى االنتفاع بالنقود إال باســتهالكها عينــ ًا فيصري مأذون ًا يف الترصف)

(((

وعىل هذا األســاس يتبني لنا أن نظرة الفقهاء قائمة عىل أســاس املقصود
ال عىل أســاس اللفظ املستعمل ،فمفهوم الوديعة عندهم يتميز بالوضوح،
فاسم الوديعة هنا ال خيرجها عن كوهنا قرض ًا.
((( القواعــد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة اإلســامية ،د .حممد عثامن شــبري ،دار
النفائس ،ط1428 ،2هـ 2007 -م ،ص .121
((( اعتبــار اإلذن الضمني جائز ألنه قائم عىل العرف ،واعتبار العرف يف الترصفات أجازه
الفقهاء حيث ال نص ،ومن قواعدهم يف ذلك (الثابت بالعرف كالثابت بالنص).
((( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،عالء الدين الكاســاين ،دار الكتاب العريب ،بريوت،
..208/6 ،1982
((( املبسوط للرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت.145/11 ،1406 ،
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ولتوضيح هذه املسألة يرضب مؤلف كتاب موقف الرشيعة اإلسالمية
للمصارف اإلســامية املعارصة هــذا املثل لتوضيح الصــورة قائال( :لو

أن شــخص ًا أعطى شــخص ًا آخر ماال وقال له :أودعتك هذا املال عىل أن

تعطيني كل شــهر نســبة من الربح %5مثال ،فإن من ا ُمل َســ َّلم به واملعقول
جد ًا أن الشــخص الذي أخذ الوديعة ،ال يدفع تلك النســبة املتفق عليه ما
مل يتــرف يف تلك الوديعة لريبح من ورائهــا)((( فكون فكرة أن املرصف

يتــرف بالوديعة ويقرضها ألنــاس آخرين كل ذلك يؤيــد أهنا قرض،

فاالسم ال يغري وال يبدل من احلكم شيئ ًا .وإال ،إذا قلنا إن املقرتض جيوز له
أخذ القرض حتت اســم الوديعة ،أو حتت أي اسم آخر ،فإن ذلك الترصف
سيفتح الباب عىل مرصاعيه للمرابني للتحايل بالتعامل بالربا فيدفعون إىل

غريهم األموال حتت ستار الوديعة ،وبذلك ال يكون هناك ربا مطلق ًا ،وهذا
حمال ،وقد أوضح ابــن القيم ذلك بقوله( :إن االعتبار يف العقود واألفعال
بحقائقها ،ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها ،وأفعاهلا)((( وأضاف( :بأن من
مل يراع املقصود يف العقود ،وجــرى عىل ظواهرها يلزمه أال يلعن العارص،
وأن جيوز له عرص العنب لكل أحد ،وإن ظهر له أن قصده اخلمر)(((.
((( موقف الرشيعة من املصارف اإلسالمية املعارصة ،د عبد اهلل العبادي ،ص.42
((( إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ابن قيم اجلوزية.95/3،
((( املصدر نفسه.
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عقــد الوديعة املرصفية يدور بــن عقد األمانة (وديعــة عادية) وعقد

اإلجارة ولكنها إىل عقد القرض أقرب.

يتبني لنا مــن الوهلة األوىل صعوبة حرص مفهــوم الوديعة املرصفية

باألمانة ،ألن األمانة كام هو معلوم ال جيوز الترصف فيها إطالقا ،وإنام جيب

ردها كاملة بعينها وصفتها ،األمر الذي يتعذر تنزيله يف العمل املرصيف عىل

الوديعــة املرصفية ،إذ تلتزم البنوك واملصارف بــرد القيمة النقدية للعميل
عند الطلب ،ولكن هــذا ال يعني أهنا ال تترصف بام جتمع لدهيا من أموال،

ألن املؤسسة املالية عموما إسالمية كانت أو تقليدية ليست غايتها من تلقي
أموال العمالء هو املحافظة عليها وردها بعينها ،وإنام استعامهلا عىل أساس

إرجاع مثلها((( .عىل أن هذا األمر ممكن أن يتحقق فيام لو اشــرط صاحب
املال عدم الترصف بامله أو اشرتط استخدامه لصاحله يف عمله حرص ًا ،وقبل
املرصف بذلك((( .وبام أن القيمة املستخدمة يف تعامالت املصارف والبنوك

عموم ًا هي النقود التي تتسم بثبات القيمة ،مما يعني أن إرجاع مثلها ال يقلل
من قيمتها شــيئ ًا ،عىل عكس األموال الســلعية التي ختتلــف قيمتها تبع ًا

لوصفها ووزهنا وجودهتا وما إىل ذلك ،هلذا يكون ختريج الوديعة املرصفية
عىل أساس أهنا أمانة ،بعيد عن مقصدها وفيه تكلف واضح ،واهلل أعلم.

((( الوسيط د .عبد الرزاق السنهوري .754/1
((( عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،موسوعة الفقه والقضاء مجال الدين عوض ،الدار
العربية للموسوعات رقم  ،118حسن الفكهاين1982،م ،ص.39
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بينــا نرى أن األمر خيتلف مع ختريج عقــد الوديعة املرصفية مع عقد

القرض ،باعتبار أن عقد القرض يمثل انتقال ملكية حمل القرض للمقرتض،

الذي يلتزم برد مثلــه ال عينه ،زيادة عىل أنه ضامن له ،ســواء حافظ أو مل

حيافــظ عليه ،ولكن هــذا ال يعني أن الوديعة النقدية تكــون قرضا إال إذا
كانت املؤسسة املالية مأذونة يف استعامل اليشء املودع من قبل ِ
املودع(((.
َ
وهذا هو الــرأي الغالب يف معظــم الودائع النقديــة((( ،إال أنه ليس

حمل اتفاق بني املعارصين ،فهناك مــن يرى بأن الوديعة قرض ،وهناك من

يرى بأهنا أمانة كــا بينا ،وهناك من يرى بأهنا إجارة وهو ختريج بعيد جد ًا،

بســبب أن معظم الذين خيرجوهنا عىل هذا األســاس ينطلقون من الفكرة
الســائدة حول األموال التــي تتلقاها املصارف والبنوك عــى أهنا ودائع،

بدليل أن أصحاهبا حني قدموا هبا إىل املصــارف والبنوك ،مل يكن يف نيتهم

تقديم إقراضها ،وهــذه الفكرة تبيح أخذ الفوائد عنها يف البنوك التقليدية،
باعتبارها مقابال الســتخدام البنوك هلا ،فتكون الفائدة أجرة الستخدامها
وليس إلقراضها((( لكن عقد اإلجارة يرتتــب عليه عدم انتقال امللكية إىل

املستأجر ،الذي له حق االنتفاع بمحل اإلجارة فقط ،مقابل مقدار من املال

((( عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،مجال الدين عوض ،ص.36
((( احلكم الفقهي للمسائل الواردة يف احلوار الذي دار حول كتاب (نحو اقتصاد إسالمي)،
جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،العدد  ،1984 ،2ص.124
((( حكم ودائع البنوك ،عيل أمحد السالوس ،ص.7
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يتفق عليــه مع املؤجر((( .يذكر أن الفقهاء قد اشــرطوا رشوطا لإلجارة،

تكاد تكــون مجيعها ال ترسي عىل عقود الوديعة املرصفية بســبب أهنا تقع

عىل ما يمكن االنتفاع به ،مع دوامه واســتمراره ،أما ما ال يضمن فيه البقاء

كالغذاء والدواء أو النقود التي ال يمكن اســتعامهلا إال باســتهالكها (بيع
املنافع) فال جتوز اإلجارة فيها ،واملســتأجر ضامن للعني املؤجرة ،إذا قرص

يف احلفاظ عليها ،كام أنه ال يمكن إجبار املســتأجر عىل إرجاع الوديعة متى
طلبها صاحبها منه(((.

والواقع أن هذه األحكام ال تنطبق عــى الوديعة املرصفية ،التي خترج

بذلك عن نطاق عقد اإلجارة ،ألهنا تدور أساســ ًا عىل أموال ال تســتعمل

إال باســتهالكها ،وتضمنهــا البنوك يف مجيع األحــوال .وإذا كانت ودائع

ألجل ،ال جيــر البنك أو املرصف عىل إرجاعهــا ألصحاهبا ،قبل حلوله.
وإذا كانت مقرونة بإخطاره من أجل ســحبه ،وجب احرتام مدة اإلخطار،

واإلجراءات املتعلقة به ،وحتى إذا كانــت ودائع حتت الطلب ترد بمجرد

طلبها ،فإهنا خترج من أحكام اإلجارة أيض ًا ألن البنك ال يردها بعينها وإنام
يرد مثلها ليس غري(((.

((( الوسيط يف رشح القانون املدين ،د .عبد الرزاق السنهوري ،العقود الواردة عىل االنتفاع
بالــيء ،اإلجيار والعارية ،دار النهضة العربية القاهــرة1963 ،م ،اجلزء  ،6املجلد،1
ص 15و.145
((( املصدر نفسه.
((( البنوك اإلســامية التجربة بني الفقــه والقانون والتطبيق ،عائشــة الرشقاوي املالقي،
الطبعة األوىل2000،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،اململكة املغربية ،ص.218
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وهــذا خالف ما عليه الواقع يف العمل املرصيف يف شــأن الوديعة ،إذ

تتعامل املؤسســات املالية وكأهنا امتلكت فتتــرف فيها وفق الرؤية التي
تراها واإلســراتيجية التي ترسمها من أجل االستفادة من عوائدها ،سواء
قدمت مقابال أو مل تقدم لصاحبها األصيل.

وتتنوع الودائع يف املؤسسات املالية إىل ثالثة أنواع رئيسة هي:
النوع األول :الودائع أو احلســابات حتت الطلب أو الودائع اجلارية أو

احلساب اجلاري.

النوع الثاين :الودائع أو احلسابات االستثامرية.
النوع الثالث :الودائع أو احلسابات االدخارية.
فأما النوع األول :الودائع حتــت الطلب ويطلق عليها كذلك الودائع

اجلارية أو احلساب اجلاري(((.

فسنقف معه الوقفات اآلتية:
((( واحلســاب اجلاري كام عرفته املوســوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية :هو عقد
بني املــرف والعميل تتحول بموجبه احلقوق النقدية إىل عنارص حســابية ،ينتج عن
تســويتها-إيداع ًا وســحب ًا-رصيد دائن لصالح العميل ،يكون مستحق األداء يف هناية
املدة املتفق عليها ،أو هناية العمل اليومي أو فور ًا ،فهذا احلساب جيري يف حركة مستمرة
ما بني الزيــادة والنقصان ،وفق ًا ملا يطــرأ عليه من قيود تغري حالته .ينظر :املوســوعة
العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية ،ص .123
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أوالً :مفهوم الودائع (احلســابات) حتت الطلــب أو الودائع اجلارية أو

احلسابات اجلارية.

والودائع حتت الطلب كام عرفتها املوســوعة العلمية والعملية للبنوك

اإلســامية( :هي التعامل املخصوص بني البنك والعميــل ،نتيجة إيداع

العميــل مبلغ ًا من املال يف خزانة البنك أو فتح اعتامد من البنك بمبلغ معني
يســحب منه تباع ًا بمجرد الطلب)((( .وتســمى هــذه العملية أيضا عند

املرصفيني بـ (الودائع حتت الطلب) وذلك ألهنا مرهونة بطلب صاحبها هلا

يف أي وقت يشــاء دون قيد أو رشط((( .وعند بعضهم اآلخر تسمى كذلك

بـ (الودائع الناقصة) ألن البنك عــادة يكون غري ملزم بدفعها عند الطلب
بنفس املظهر املادي الذي أودعت فيه((( .ألن العمالء ال يستطيعون رفض

ما يقدم إليهم من النقود ما دامت هذه النقود قانونية(((.

((( املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية157/5 ،
((( املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،عبد الرزاق رحيم جدي ،ص.202
((( وهــذا يف حد ذاته ال إشــكال فيه يف أرض الواقع مادامت أن قيمــة النقد مل تتأثر ،مثال
ذلك :أن شخص ًا (أودع) 5000مخســة آالف درهم من الفئة الورقية التي حتمل قيمة
األلف درهم (مخــس ورقات) ،أو عرش ورقات من الفئة ذات اخلمســائة درهم ،أو
مخســن ورقة من الفئة ذات املائة درهم ،أو مائة ورقة من الفئة الورقية ذات اخلمسني
درهم وهكذا فإن القيمة ثابتة يف كل األحوال ،وعليه فال إشــكال حقيقي ًا يف املوضوع
إال إذا كانــت العملية يف بلد فقد النقد فيه قيمته ،بحيث أمهل التعامل بالعمالت ذات
الفئات الصغرية يف السوق ،فذلك موضوع خمتلف.
((( عمليــات البنــوك من الوجهــة القانونيــة ،عيل مجــال الدين عــوض ،دار النهضة،
القاهرة1969،م ،ص.20
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ومتثــل هــذه العمليــة رأس صــدارة املعامــات املرصفيــة يف كل

املؤسسات املالية تقليدية كانت أو إسالمية ،إذ يمتاز هذا النوع من الودائع

بميزتني مهمتني:

األوىل :سهولة األداء بواسطتها عن طريق الشيكات.
الثانية :يكون البنك ملتزم ًا بسدادها عند الطلب.
وبنــاء عىل هذا فإن األفراد واملؤسســات يقومون باالحتفاظ بأرصدة

نقدية يف صورة ودائع جارية لدى املصارف والبنوك ،بقصد استعامهلا كأداة

لتسوية االلتزامات عن طريق التعامل بالشيكات ،فضال عن أنه يضاف إىل
ذلــك كله ما تقدمه لعمالئها من خدمات متنوعة ،وما يشــعر به أصحاب
األعامل من اطمئنان عىل ســامة أمواهلم أوال ،وإىل مد املرصف أو البنك
إياهم بام حيتاجونه بمبالغ وقت احلاجــة ثاني ًا إذا ما احتفظوا لدى املرصف
بأرصدهتم النقدية السائلة(((.

ويزداد اإلقبال عــى هذا النوع من املعامــات املرصفية اليوم بعد أن

أخذ التطور املرصيف اإللكرتوين الرقمي بالتوســع واالنتشار بشكل كبري،
بحيث يســتطيع أصحاب احلسابات اجلارية القيام بعملية السحب النقدي
ملا حيتاجونه من أموال سائلة يف أغلب مدن العامل ،فضال عن إمكانية الرشاء
((( مقدمة يف النقود والبنوك ،حممد زكي شافعي ،مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة ،ص196
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والتسوق أيضا باستخدام هذا احلساب اجلاري عرب وسائل الرصاف اآليل،

التي أخذت باالنتشار يف أرجاء املعمورة ،ورغم ما حتمله هذه الوسيلة من

امليل نحو االســتهالك يف أي وقت شــاء ،فال خيفى اجلانب اإلجيايب أيضا
املتمثل بإمكانية حفظ النقود وجتنب عبء املخاطرة بحملها يف كل مكان.

ومــن صفات هذه املعاملــة أن املصارف والبنــوك ال تقدم أي عائد

لعمالئها نظريهــا ،بل قد حتصل املصارف والبنوك من عمالئها عىل بعض
الرســوم مقابل خدمة أصحاهبا ،مثل نفقات احلفظ واملحاسبة واملكاملات
اهلاتفية والطوابع الربيدية(((.

وسبق أن أرشنا إىل أن هذه احلسابات (الودائع) تتساوى يف املصارف

اإلسالمية والبنوك التقليدية ،من حيث إبرام عقد اإليداع ،وشكله ،وكيفية

الســحب ،والضامن الكامل ملبالغها بقيمتها االســمية ،مــع وجود فارق
جوهري وأســايس يف املوضوع يتمثل بكون املصارف اإلسالمية ال تعطي
وال تقدم أية فوائــد ،فتكون مبدئي ًا بدون دخــل .أي ال حيصل أصحاهبا،

عىل أي ربح من األرباح املتحققة للبنك ،وال يتحملون شــيئ ًا بأي خسارة
قد حتــدث ،وهذه العملية بحد ذاهتا ،املتمثلــة بعدم حصول املودعني عىل

أية عائد من جرائها ،يراها البعــض إجيابية إىل حد ما ،باعتبارها خالية من
((( قرارات مؤمتر املرصف اإلسالمي 1979م ،ص ،4واملوسوعة العلمية .161/5
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احلوافز التي حتفز املتعاملني عىل التواصل الدائم معها ،مما يدفع أصحاهبا إىل
التخيل عنها ،واالجتاه نحو الودائع االســتثامرية ،وودائع املضاربة من أجل

حتقيق تنمية حقيقية ،وقد ذهب إىل هذا القول الدكتور حممد عمر شــابرا يف

بحثه (النظام النقدي واملرصيف يف اقتصاد إسالمي)باعتبار أن هذا اإلجراء
يصب يف حتقيق أهداف االقتصاد اإلسالمي املتمثل يف تقليص االعتامد عىل

القروض كوسيلة للتمويل(((.

ثاني ًا :حقيقة معاملة احلســابات (الودائع) حتــت الطلب يف املصارف

اإلسالمية والبنوك التقليدية.

بعــد أن بينــا أن هــذه احلســابات (الودائع) تتســاوى يف املصارف

اإلسالمية والبنوك التقليدية ،من حيث إبرام عقد اإليداع ،وشكله ،وكيفية

الســحب ،والضامن الكامل ملبالغها بقيمتها االســمية ،مــع وجود فارق

جوهري وأسايس يف املوضوع ،يتمثل بكون املصارف اإلسالمية ال تعطي
وال تقدم أية فوائد ،عىل عكس البنوك التقليدية التي تقدم الفائدة املقطوعة

الثابتة مقابلها ،فإن بعض املصارف واملؤسســات املالية اإلســامية دأبت

عىل تقديم منح ومكافآت مالية تشجيعيه ألصحاهبا يف حماولة جلذب أكرب
قدر ممكن من هذه الودائع ،باعتبار أن املؤسســة املالية كلام كانت هلا سيولة
((( النظــام النقدي واملــريف يف اقتصاد إســامي ،د .حممد عمر شــابرا ،جملة االقتصاد
اإلسالمي ،العدد 1404 ،2هـ1984-م ،ص.22

الـمـصــرفـيــة اإلســـالمـيـة

123

مالية أكرب كلام استطاعت أن تستثمرها أكثر وتنمي أرباحها بشكل أوسع،
والواقع أن قضية هذه التشــجيعات واملكافــآت املالية بحاجة إىل وقفة ،إذ

تعد مســألة حساسة ملا هلا من تشــابه بينها وبني تقديم الفائدة الثابتة ،وإن

كان بعــض الباحثني ومنهم الدكتور مجال الدين عطية قد رأى أن الضابط
للخروج من هذه ُ
الشــبه هو التفريق بني نوعني من احلســابات(الودائع)

حتــت الطلب أو اجلارية ،بحيث يكون النــوع األول منها مضمونا وخاليا
من املكافآت ،والثاين يكون مشــارك ًا مما يعني أنه غري مضمون ،أي يتحمل
الربح واخلسارة(((.

ثالث ًا :التخريج الرشعي لعملية احلســابات (الودائع) حتت الطلب أو

احلساب اجلاري.

اختلف الباحثون املعارصون يف حتديد نوع العقد الرشعي الذي تندرج

حتته هذه العملية املرصفية إىل قولني:

القول األول :أن عملية اإليداع التي يــودع العميل من خالهلا أمواله

يف املرصف ضمن احلســابات(الودائع) حتت الطلب أو احلســاب اجلاري
أو الودائــع اجلارية ،ال يدخل يف حكــم الوديعة يف املعنــى الفقهي ،ألن

((( البنوك اإلســامية بني احلرية والتنظيم والتقييد واالجتهــاد والنظرية والتطبيق ،مجال
الدين عطية ،كتاب األمــة ،العدد ،13مطابع الدوحة احلديثــة ،قطر ،الطبعة األوىل،
1986م ،ص.88
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املرصف خيلطها بغريها ويترصف فيها ،ومن هنــا فإهنا تفقد صفة الوديعة
ألن املودع يترصف هبــا وهو ضامن هلا ،وما دام املرصف يســتعملها فإن
يده عليها يد مالك ،جاء يف املوســوعة العلمية والعملية :إن يد البنك عىل
الوديعة يد ضامن ،ألن الوديعة حتت الطلب خيلطها البنك بغريها ويستثمر
اجلزء األكرب منها ،ومن أحكام اإلســام يف الوديعة(ليس للوديع أن ينتفع

بالوديعة أي انتفــاع ،فإذا انتفع كان معتدي ًا بانتفاعــه ،فإذا تلفت ضمنها،
وإذا أذن له له املــودع باالنتفاع صارت عارية ،وإذا انتفع هبا مع بقاء عينها

صارت قرض ًا إذا كانت نقود ًا ألن النقود ال تعار الستهالكها عند االنتفاع،
والقرض مضمون برد املثل)(((.
وإنــا تأخذ يف عرف الــرع حكم القرض ،وجيــري عليها ما جيري

عىل القرض ورد الضامن ،والقرض جائز رشعــ ًا برشط أال يوجد فيه نفع
بأي شــكل من األشــكال .فإذا كان كذلك فهو قرض حسن بني املودعني
واملرصف ،وإذا كان بوجود الفوائد كان قرض ًا ربوي ًا حمرم ًا ،وإىل هذا ذهب

أغلب الباحثني املعارصين الذي بحثوا املسألة ،وقد ذهب أحدهم إىل أبعد
من ذلك إذ ّبي(:أن حســابات هذا النوع من الودائع تبقى مشــبوهة ،وال
يمكن اجلزم بأهنا جائزة رشع ًا بشكل مطلق ،باعتبار أن القرض احلسن إذا

((( املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية.146/5،
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كان عون ًا عــى ارتكاب احلرام فهو حرام ،ومن املعلــوم أن البنك الربوي

تاجر ديون ُم ٍ
راب ،فمعظم نشاطه يقع يف دائرة احلرام ،وأرصدة احلسابات
اجلارية يستعني هبا يف اإلقراض بالربا ،وغري ذلك من األعامل املحرمة ،غري

أن املســلم عندما ال جيد إال البنوك الربوية ،قد تدفعه الرضورة إىل التعامل
معها ،وال حرج يف هذا ما دامت الرضورات تبيح املحظورات)(((.

القول الثاين :ذهب بعض الباحثني إىل أنه ينطبق عىل احلسابات(الودائع)

اجلارية حكم الوديعة بالرشيعة اإلسالمية ،ألن املرصف ضامن هلا ،وملتزم

بردها .وهذا التخريج سوف يساعد عىل إخضاع بعض العمليات املرصفية
اهلامة ألحكام الرشيعة وقواعدها ،ملصلحة العميل ألن ختريج هذا احلساب

عىل أنه قرض فيه خماطــرة بامله وتعريضه للضياع يف حالة إفالس املرصف
ألي ســبب كان ،ألنه اعترب العميل ُم ْق ِرض ًا للمرصف فإنه يدخل بحصته

منافســا للغرماء اآلخرين من أصحاب القروض وغريهم ،بخالف ما لو
اعترب هذا احلساب وديعة حقيقة فإنه يف مثل هذه احلالة يكون له احلق بأخذ

وديعتــه أوالً ،باعتبارها أمانة من غري أن يدخل منافســ ًا بحصته مع غرماء

املــرف اآلخرين ،األمر الذي مل يلجأ إليه العميــل أصالً ،حلاجته حلفظ
املال والترصف فيه وقت ما يشاء ،وهذا ما يتعارض مع ختريج القرض.

((( معامالت البنوك احلديثة يف ضوء اإلســام سلسلة معامالتنا املعارصة ،أ .د .عيل أمحد
السالوس ،رقم  ،2دار احلرمني ،الدوحة ،قطر ،الطبعة األوىل1983 ،م ،ص.49
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كام يمكن أن يضــاف إىل هذا أن الفقه املالكي ينظــر إىل النقد عىل أنه
وديعــة ال تكون عىل عينه وإنام عىل أمثاله ،ألنــه يثبت يف الذمة مثله فقط،
واألمثال ال ختتلف.
النوع الثاين :الودائع (احلسابات) االستثامرية:
أوالً :مفهوم الودائع (احلسابات) االستثامرية.
بعد أن عرفنــا كلمة ودائع أو حســابات ،نعــرج أوالً عىل مصطلح
االستثامر قبل الرشوع يف بيان املفهوم الشامل للودائع االستثامرية.
الــيء :إذا ت ََو َّلد منه يشء آخر
االســتثامر يف ال ُّلغة :من ( َث َم َر) َو َث َم َر َّ
الش ِء :هو ما يتو َلدُ منه،
َو َث َّم َر الرجل ما َلهَ :أحسن القيام ع َليه ون ََّمهَ ،و َث َم ُر َّ
ِ
وعل َ
َ
احلصول عىل الثمرة .والف َقهاء يستعملون
هذا َفإِن االستثامر هوَ :ط َلب

(((

هذا ال َل ْف َظ هبذا املعنى َأيض ًا((( .وهو يشــمل كل أنواع الكسب املادي ،وقد

ورد الكسب يف القران الكريم مصاحب ًا للامل بقوله تعاىل ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ﴾((( ،واالســتثامر من األعــال املرشوعة التي أقرها
اإلسالم وحث عليها برشط أن تكون أسس االستثامر مرشوعة.
((( لسان العرب ،مقاييس اللغة ،املصباح املنري.
((( املوسوعة الفقهية.182/3 ،
((( سورة املسد ،اآلية .2
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وقد اســتعمل لفظ االستثامر بمعنى أوســع يف عرصنا ليشمل خمتلف
جوانــب احلياة ،وما يتعلــق ببحثنا ها هنا هو االســتثامر املرصيف( :الذي
يعنــي توظيف املرصف جلــزء من أموالــه اخلاصة بــه أو املودعة لديه يف
العمليات االســتثامرية كالتوظيف يف أســهم الرشكات املسامهة الصناعية
والتجارية أو االشــراك يف تأســيس هذه الــركات واالكتتاب يف جزء
من رأسامهلا)(((.
وهــذا النوع من الودائــع خيتلف عن الودائع حتــت الطلب ،باعتبار
أن العميل ال يســتطيع املطالبة بســحب ما أودعه أو جزء منه فور طلبه،
وإنام يتم ذلك عند حلــول األجل املتفق عليه مســبق ًا بينه وبني املرصف،
الــذي ينتفع بدوره بتلك الودائع مع مشــاركة العميل للمرصف فيام يقوم
به من متويل واســتثامر ،ويمثل هذا النوع من الودائع (احلسابات) يف رأي
بعض الباحثني مــورد ًا مهام من موارد املرصف اإلســامي ،التي تضعها
بدورها يف حســابات مشــركة ،عىل أســاس أن تشــارك كلها يف أرباح
البنك ،عن الســنة املالية الواحدة ،ويف خماطر االســتثامرات التي تقوم هبا،
بطرقه اخلاصة.
((( الوديعة يف الفقه اإلسالمي ،منري محود الكبييس ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم اإلسالمية،
جامعة بغداد1999 ،م ،ص.60
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إذن فهذه العملية هي التي هيدف أصحاهبا إىل املشــاركة يف العمليات
االســتثامرية التي يقوم املرصف اإلسالمي هبا من أجل احلصول عىل عائد
عليهــا ،ويكون املرصف كنائب ووكيل عن املودعني بعد أن يكون قد أخذ
املوافقة املســبقة منهم عن طريق وضع نص هبذا املعنــى يف الطلب املقدم
منهم لفتح حســاب االســتثامر املشــرك ،ومن املالحظ يف إبرام مثل هذه
العقود أن املرصف هــو الذي ينفرد دائ ًام بتحديد رشوط هذا العقد مقدم ًا،
وذلك يف استامرات مطبوعة ومعدة مسبقا ،بام يعني بأنه ليس للعميل احلق
يف مناقشتها(((.
وعليه إمــا القبول بالصيغة التي أمامه كاملــة دون تعديل أو رفضها،
وعند املوافقة من جانب العميل بالتوقيع عىل العقد بينهام ،يكون للمرصف
احلرية الكاملة يف الترصف يف األموال املودعة لديه ،كام له احلق يف استعامهلا
يف أعامله املرصفية األخرى من إقراض للعمالء وغريها .وبناء عىل هذا فإن
املرصف غري ملزم برد الوديعة نفسها ،وإنام يكون ملزما برد قيمتها العددية
من الوجهــة القانونية من حيث القيمة اإلمجالية ،أي ال يلتفت إىل شــكل
العملة وفئتها التي أودع هبا(((.
((( الوديعة يف الفقه اإلسالمي ،منري محود الكبييس ،ص.60
((( ينظر املثال يف الصفحات السابقة.
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ثانيــ ًا :حقيقة معاملة الودائع (احلســابات) االســتثامرية يف املصارف

اإلسالمية والبنوك التقليدية.

تتشــابه الودائع االســتثامرية يف املصــارف اإلســامية إىل حد كبري
مع الودائع ألجــل عند البنوك التقليدية ،من حيث عــدم املطالبة من قبل
أصحاهبا إال عند حلول األجل ،املتفق عليه مع البنك ،الذي ينتفع ويستفيد
منها طيلة املدة املودعة لديه يف توظيفاته وخدماته(((.
واملعروف أنه مهام كان الغرض من الودائع ألجل ،سواء كان من أجل
االدخار أو لتخصيصها يف زمن معني لتوظيف أو اســتعامل ما ،أو ملواجهة
ما قد حيدث ألصحاهبا من مشاكل فيام بعد ،فإن أمهيتها من حيث حجمها
أقل من الودائع حتت الطلب(((.
ورغــم ذلك فإن بعضا مــن الباحثني((( يرون أن هلا دور ًا أساســيا يف
البنوك التقليدية ،إذ متول هبا اإلقراض الذي متنحه ملختلف االســتثامرات،
بدليل املنافسة التي يعرفها الواقع العميل ،بني البنوك الجتذاهبا ألطول فرتة
ممكن ،مستخدمة يف ذلك نسب الفوائد التي تعطيها عنها.
((( هل تؤدي أساليب التمويل اإلســامي إىل التوسع النقدي ،جملة االقتصاد اإلسالمي،
العدد 95مايو 1989م ،ص .41
((( البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ،عائشة املالقي ،ص.235
((( معامالت البنوك احلديثة ،د .عيل السالوس ،ص .61
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ومن ميــزات هذه الودائع ،أهنــا قد تكون مقرونــة بإخطار من أجل

سحبها ،وقد ال تكون ،ويف احلالة األوىل ،ال يسددها البنك إال بعد إخباره
بالسحب ،طبق ًا ملدة معينة يتفق عليها مع املودع عند اإليداع .ويقدم البنك
عليهــا فوائد ،تكون أحيانــ ًا عالية ،مقابل انتفاعه هبا عــن طريق إقراضها
للمستثمرين بفوائد أعىل(((.

وختتلف هذه الودائع (احلسابات) االستثامرية يف املصارف اإلسالمية

عن الودائع ألجــل يف البنوك التقليدية ،يف أن العائد الذي تعطيه املصارف
اإلسالمية يتحدد تبع ًا لنتائج املرشوعات التي استخدم فيها املرصف أموال

الودائع ضمن الفرتات املتفق عليها ،بينام البنوك التقليدية تقدم فوائد بنسب
ثابتة مقطوعة مقدم ًا.

ويشــرط يف الودائع االســتثامرية رضورة توافر عنرصين لكي تصبح

الوديعة استثامرية باملعنى املتعارف عليه ،ومها:

 -1عنرص الزمن :ويعني اشــراط أن تبقى الوديعة االستثامرية لفرتة

ال تقل عن ستة أشهر.

 -2عنرص املبلغ :وهو اشــراط أال يقل حجم الوديعة االستثامرية عن

مبلغ معني لكل عملة من العمالت املكونة للسيولة النقدية داخل املرصف.
((( النظام املرصيف اإلسالمي ،حممد أمحد رساج ،دار الثقافة ،القاهرة1989 ،م ،ص.90
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وبتوافــر هذين الرشطني يتــاح للمرصف إمكانية التحكم بالســيولة
النقديــة ،وكذلك العمــل عىل ثبات حجم االســتثامرات واســتقرارها
بالنسبة له(((.
ثالث ًا :أنواع الودائع (احلسابات) االستثامرية يف املصارف اإلسالمية.
تتنوع الودائع االســتثامرية يف املؤسســات واملصارف اإلســامية إىل
الودائع االستثامرية العامة والودائع االستثامرية املخصصة(((.
فأما الودائع االســتثامرية العامة :فهي احلســابات التي يكون املرصف

اإلســامي فيها وكيال عن املودعني يف اســتثامر ما يراه مناســب ًا ونافع ًا له
وللمودعني ،وعادة ما يكون االستثامر من قبل املرصف عىل أساس املضاربة
غري املرشوطة ،وحتصل عىل نصيب معني يف األرباح التي تتحقق للمرصف
من خالل املرشوعات التي يقوم بتمويلها بام لديه من أمواله اخلاصة وأموال
املودعني ،ويتم توزيع األرباح عادة يف هناية السنة ،أو حسب ما تم ا التفاق
عليه .أما يف حالة اخلســارة فإن املرصف ال يلتــزم بتوزيع أي ربح ،وهذا
اإلجراء خيرج العملية االســتثامرية للمرصف من املضاربة إىل املشــاركة،
((( املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية.157/5،
((( البنوك اإلســامية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ،د .عائشة املالقي ،ص -239
.242

132

الـمـصــرفـيــة اإلســـالمـيـة

باعتبــار أن املضاربة تقوم عىل حتمل صاحب املال وحده اخلســارة ،مقابل
حتمل صاحب العمل جهده ،يف حني أن املشاركة تقوم عىل فكرة حتمل كال
الطرفني ملا قد تتعرض له املؤسسة االستثامرية من خسائر.

وأمــا الودائع املخصصة :فهي احلســابات التي يكــون فيها املرصف

اإلســامي ملزم ًا من قبل املودع باملرشوع الذي اختاره وحدده له مسبق ًا،

بناء عىل رشط مسبق بينهام ،بحيث يتحمل املودعون خماطر املرشوع ،يف كال
احلالتني ربح ًا وخســارة ،باعتبارهم هم الذين حيددون العملية االستثامرية

من حيث نوعيتها ورشوطها ،وتكون البنوك جمرد مسرية هلا وليست رشيكة
فيها .وال يمكن للمودعني ســحب ودائعهم كام أرشنا إىل ذلك من قبل إال
يف هناية املدة املتفق عليها ،أو بإخطار سابق يوجهونه إىل املرصف.

رابع ًا :التخريج الرشعي لعملية الودائع (احلسابات) االستثامرية.
وقد ذهــب العامء املعارصون املتخصصون باملرصفية اإلســامية إىل

القول بتخريج الودائع (احلســابات) االســتثامرية خترجيــ ًا رشعي ًا عىل أهنا

مضاربة ،يكون املرصف فيها مضارب ًا ،أو يكون مضارب ًا مشــارك ًا إذا شارك

بأمواله أيض ًا.

ويف ختريــج بعيد عن الواقع ذهب أحد الباحثني إىل إمكانية خترجيها يف

ظل نظام إســامي كامل ،عىل أن املودع يشرتي بودائعه حصص ًا يف رأس
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مال املرصف ملــدة معينة ،تنتهــي عندما حيل أجل الســحب املتفق عليه،
والــذي يعترب بمثابة إرجاع هذه احلصص للمــرف عن طريق بيعها له،
أي عند اإليداع يكون املودع هو املشــري ،وعند السحب يكون املرصف
هو املشرتي ،وتساهم هذه الودائع يف الربح واخلسارة ،وتتحدد نسبة املودع
حســب مبلغ مشــاركته ومدة ودائعه((( .وعىل أســاس هذا التخريج فإن
املرصف عندما يتلقى الودائع أو احلســابات االستثامرية فإنه يتلقاها هبدف
االســتثامر ،وبناء عىل ذلك فإن املرصف يعامل أصحاب هذه الودائع عىل
أهنم مســامهون ،وهبذه الصفة يكون هلم احلق يف نصيب األرباح واخلسائر
املتحققة من العمليات التي جيرهيا املرصف ،حسب النسبة التي يتم حتديدها

مسبق ًا بني املودعني واملرصف.

النوع الثالث :الودائع (احلسابات) االدخارية.
أوال :مفهوم الودائع االدخارية يف البنوك التقليدية.
وقد ســبقت اإلشــارة إىل حماوالت البنوك التقليدية جاهدة يف جذب
أعىل قدر من االدخارات ســواء من اهليئات أو األفراد ،مستخدمة وسائل
متنوعة ،رغبة منها يف إرضاء خمتلف الفئات واالجتاهات ،ومن هذه الوسائل
((( النظام النقدي واملرصيف يف اقتصاد إسالمي ،حممد عمر شابرا ،جملة االقتصاد اإلسالمي،
ص.21
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احلسابات التي تقبل فيها الودائع من أجل التوفري واالدخار((( .سواء كانت
بالعمالت املحلية أو العمالت األجنبية الصعبــة((( ،وتكون هذه الودائع
عادة عىل املدى الطويل ،وتعطي فوائد حمددة ثابتة متفق عليه مســبق ًا ،ويف
الوقت ذاته تقدم هذه الودائع التي أصبحت يف حوزة البنك إىل املستثمرين
يف شــكل قروض بفوائد ثابتة تعود للبنك ،يكــون مقدارها أعىل من قيمة
الفوائد التي تقدمها للمودعني مقابل ودائعهم ،وما بني القيمتني من إيداع
املودعني للبنك ،وإقراض البنك للمقرتضني ،تكون حصة البنك.
وتقدم البنــوك التقليدية للمودعني دفاتر تســمى دفاتر التوفري ،حتت
تــرف املودعني وهــي كاحلســابات اجلارية ،من حيث حــق املودع يف
السحب منها متى ما شاء ،وال ختتلف عنها إال يف انخفاض نسب السحب
منهــا ،مما جيعلها تعطي للبنوك أرصدة كبرية تســتعملها وتقدم عنها فوائد
معينة .وبذلــك ختضع للتكييف الذي يعترب البنك جمرد مقرتض يســتثمر
أمواهلا ،ويســتفيد من نتائجها وحده ،ويضمن قيمتها األسمية مع فوائدها
التي تتحدد بحســب األجل الذي بقيت األموال فيه حتت يد البنك ،وهذا
هو الربا املحرم(((.
((( النظام املرصيف اإلسالمي ،حممد أمحد الرساج ،ص.91
((( معامالت البنوك احلديثة ،د .عيل أمحد السالوس ،ص.39
((( املصدر نفسه ،ص.51
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ثاني ًا :مفهوم الودائع االدخارية يف املؤسسات واملصارف اإلسالمية.
اختلفت الودائع االدخارية يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

بني مؤسســة وأخــرى يف الصيغة والشــكل ولكنها يف النهايــة متفقة يف
املضمون ،إذ تعددت صيغها وفق هذا النوع من الودائع ،فبعض املصارف
اإلســامية يمنح أصحاب الودائع االدخارية اخليار باستثامر مبلغ الوديعة

بالكامــل أو جزء منه ،أو عدم االســتثامر مطلق ًا واالكتفــاء بحفظها دون

تقديــم أي دخل عنها برشط أن يكون املرصف يف هذه احلالة ضامن ًا ألصل
املبلغ املــودع ،ويف هذه احلالة يأخذ املرصف حكم املقرتض قرض ًا حســن ًا

من العميل ،بســبب استعامله ملبلغ الوديعة أوال ،ولكونه ال يدفع أي مقابل

للعميل ،برشط أال يؤثر ذلك عىل االستجابة الفورية لطلبات العميل متى
ما أراد ذلك مبارشة(((.

يف حني أن هناك مؤسسات ومصارف إسالمية تفتح حسابات خاصة

وظيفتها حث صغار املدخرين عىل اإليداع فيها من أجل استخدام ما يتجمع
فيها باألدوات اإلسالمية اخلاصة هبا .وعىل هذا األساس تكون نسبة األرباح
غري حمددة مسبق ًا وختتلف من وقت آلخر حسب ربح وخسارة املرصف(((.

((( ينظر عىل ســبيل املثال :بنك فيصل اإلسالمي السوداين ،خصائصه ومعامالته ،رقم ،3
يناير 1985م ،ص .248
((( البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ،عائشة املالقي ،ص .246
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يف حــن تأخذ صورة الودائع اجلارية شــكال آخر ًا يف بعض املصارف
واملؤسسات املالية اإلسالمية تتمثل بقيام شخص ما بإيداع مبلغ معني ،مع
إعطاء املؤسسة اإلذن بتوظيفه ،مع حقه بالسحب من رصيده يف أي وقت،
عىل أن يتم حســاب الربح أو اخلسارة كل شــهر ،حيث يضاف الربح أو
ختصم اخلسارة من الرصيد ،وإذا مل يأذن العميل للمؤسسة املالية بالترصف
فيام أودعه فيها ،فيكون آنذاك حساب ًا جاري ًا وليس ادخاري ًا (((.
وتعنى بعض املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية بالودائع االدخارية
بشــكل أوسع فتخصص هلا شــكلني ،األول هو الودائع االدخارية العامة
التي تعنى بادخار الودائع املالية بشــكل عام للمســتقبل ،يكون لصاحب
الوديعة اخليار يف استعامله بالوجه الذي يريد ،يف حني يقابل هذا الشكل من
الودائع االدخارية العامة ،الودائع االدخارية املخصصة التي تأخذ شــكل
ادخار من أجل السكن مثال أو العالج ،أو دخل إضايف بعد التقاعد ،تنظم
هذه الودائع االدخارية املخصصة يف دفاتر خاصة هلذا الغرض(((.
•

•

•

((( ودائع أكثر من الالزم ،بيت التمويل الكويتي ،جملة األموال ،يوليو  ،1983ص.58
((( البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون ،د .عائشة املالقي ،ص.248
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أعمال التمويل واالستثمار
يف املؤسسات املالية اإلسالمية

يقصد بأعامل التمويل يف املؤسسات املالية اإلسالمية :املعامالت التي
تتم عىل أســاس تبادل السلع واألصول أو منافعها ،من خالل حتديد الثمن
مســبق ًا ،بحيث يكون العائد منها معلوم ًا مسبق ًا عند التعاقد ،كام أن درجة

املخاطرة فيها تكون منخفضة ،ويرتتب عليها نشوء مديونية يف ذمة املتعاقد
املســتفيد باألصل أو املنفعة ،وصــور عمليات التمويــل تتمثل باملرابحة
واالستصناع وبيع السلم واإلجارة.
أمــا أعامل االســتثامر يف املؤسســات املاليــة اإلســامية :فيقصد هبا
املعامالت التي تشرتك فيها أكثر من جهة بتقديم عنرصي املال والعمل من
أجل القيام باألنشطة االقتصادية املنتجة لثروة جديدة يف املجتمع ،وبالتايل
حتقيق األرباح التي توزع بني تلك اجلهات املســامهة ،فال يكون العائد من
تلك اجلهات حمدد ًا مســبق ًا ،وإنام يكون مرتبطا بــا يتحقق من نتائج ربح ًا

وخسارةً ،ولذلك ال يرتتب عليها مديونية يف ذمة طرف لصالح طرف آخر،
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ومن املنطقي أن تكــون هذه العمليات غري مؤكدة مما جيعل درجة خماطرها

مرتفعة ،ويندرج حتتها خمتلف عقود املشاركات وعقود االسرتباح املعروفة
يف الفقه اإلسالمي.

صيغ التمويل اإلسالمي يف املؤسسات املالية اإلسالمية:
أوالً :املرابحة لآلمر بالرشاء(((.

يقوم املرصف اإلسالمي بعمليات بيع وشـراء لتحقيـق أرباح معينـة،

فهو يبيع بنفس ثمن رشاء السلعة مضافـــ ًا إليه ربح معيـن ،وتعـد املرابحة
املرصفيــة واحدة من صيــغ التمويل األكثــر تطبيق ًا يف الســوق املرصيف

اإلسالمي ،ويقوم املرصف بموجب هذه الصيغة برشاء ما حيتاجه العمالء
من سلع استهالكية وأصول إنتاجية.

وبيع املرابحة من البيوع التي تدور عىل الثقة بني املتبايعني واعتامد رأس

املال أساسا للثمن(((.

ويتــوىل املرصف يف هــذا الصدد البيع باألجل إذ يقوم برشاء ســلعة

لشــخص ما بناء عىل طلبه ،ثم يقوم ببيعها له بتقســيط قيمتها مضافا إليه
((( كام تســمى كذلك بـ (املرابحة املركبة) ،كام يطلق بعضهم عليها اسم (املرابحة للواعد
بالرشاء) ،مستخدمني لفظة ( الواعد ) بدل ( اآلمر ) العتبارات.
((( بيوع األمانة يف ميزان الرشيعة ،بيت التمويل الكويتي،مطبعة السالم ،الكويت ،الطبعة
األوىل1403 ،هـ1983-م ،ص.7
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هامش ربح ،عىل أن يكون من حق املتعامل إرجاعها ،إذا وجد هبا عيبا ،أو
إذا كانت غــر مطابقة للمواصفات املتفق عليها ،وهذا ما ذهب إليه املؤمتر
الثاين للمرصف اإلسالمي ،إذ اعترب العملية سليمة من حيث مرشوعيتها،
وتطابقها مع أحكام الرشيعة(((.
فاألمــر يتوقف عىل املتعامل وطلبه ،لذلك فــإن عملية املرابحة لآلمر
بالرشاء تعني :طلب املشــري من شــخص أو مرصف رشاء سلعة معينة
بمواصفات حمددة عىل أســاس وعد منه يف رشاء تلك الســلعة الالزمة له
مرابحة من خالل حتديد نســبة يتفق عيها ،تضاف إىل الثمن الذي سيدفعه
عىل دفعات تبعا إلمكانياته ومقدرته املالية(((.
ووفق ًا هلذه الصيغة فان العميل يقوم بتحديد مواصفات السلعة مسبق ًا
قبل رشائها من قبل املرصف ،وتواجه املصارف اإلسالمية بموجب صيغة
املرابحة خماطر عديدة منها:
أوالً :خماطــر العيوب اخلفية يف البضاعة التي يشــرهيا ويســتوردها

املرصف.

((( يف آفاق وتوصيات املؤمتر الثاين للمرصف اإلسالمي ،د .حسني شحاته ،جملة االقتصاد
اإلسالمي ،العدد  ،20أبريل-مايو 1983م ،ص.44
((( االســتثامر يف االقتصاد اإلســامي ،د .أمــرة عبد اللطيف مشــهور ،مكتبة مدبويل،
القاهرة ،19991،ص .314
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ثاني ًا :خماطر التقلب يف أسعار رصف العمالت.
ثالث ًا :نكوص اآلمر بالرشاء عن وعده.
رابع ًا :تعرض البضاعة للرضر.
ثاني ًا :املضاربة.

وهي مصطلح أهل العراق((( حيث اســتعمله فقهاء احلنفية واحلنابلة

والزيدية ،أما فقهاء املالكية والشافعية فقد أطلقوا عليه مصطلح (القراض)

وهو تسمية أهل احلجاز((( وهو مشتق من القرض الذي يعني القطع ،ألن
املالك يقتطع قطعة من ماله يترصف فيها وقطعة من الربح(((.

وتعد املضاربة من أقدم وأهم صيغ استثامر األموال يف الفقه اإلسالمي،

وهي متثل عقد رشاكة يف الربح بني رأس املال من جانب والعمل من جانب

آخر .وإذا كانت بعض وجوه املعامالت املالية ،قد تفاوت أخذ الفقهاء هبا،
وعنايتهم بترصيف أحكامها ،اجتهاد ًا أو خترجي ًا ،فإن القراض  -املضاربة -
قد اســتضافته مجيع الكتابــات الفقهية ،وعنيت به أيــا عناية ،إىل حد أهنا

أفردته يف مباحث مستقلة عن بقية الرشكات مع أنه رشكة(((.

((( اهلداية رشح البداية ،أبو احلسن املرغياين ،املكتبة اإلسالمية.202/3 ،
((( املدونة الكربى ،مالك بن أنس ،دار صادر ،بريوت.86/12 ،
((( هناية املحتاج .219/5
((( املضاربة أو القراض والتطبيقات املعارصة ،د .عبد الستار أبو غدة ،بحث مقدم للمؤمتر
الثاين للمرصف اإلسالمي ،الكويت/23-21،مارس ،1983/ص.1
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الرجل َ
َ
ُ
املال عــى أن يتجر به عىل
الرجــل
وصورهتــا (هي أن يعطي

جــزء معلوم يأخذه العامل من ربح املال) أي جــزء مما يتفقان عليه ثلث ًا أو

ربع ًا أو نصف ًا (((.

وعمليا فإن املرصف يتوىل التمويل برأس املال ،يف حني يكون الطرف

الثاين هو املضارب يف السوق كرشيك يف خربته.

ويوجد نوعان من املضاربة ،مهــا املضاربة املطلقة واملضاربة املقيدة،

فأما املضاربة املطلقة ،والتي يكون فيها املضارب غري مقيد من قبل املرصف

بأنواع معينة من النشــاط االقتصــادي الذي يراه مناســب ًا يف هذا الصدد،
وينطوي هذا النوع عىل هامش خماطــرة أكرب من النوع الثاين من املضاربة،

ويتحمل املرصف يف هذا النوع كافة اخلسائر التي تنجم عن عملية املضاربة
ويضمنها فيام إذا كانت األســباب تتعلق بتقصــر أو إمهال املضارب ،إزاء

ذلك فإن املرصف يف هــذا النوع من املضاربة يتوخى الدقة واملوضوعية يف
اختيار التعامل مع املضارب ،إذ ينبغي أن يكون أه ً
ال لثقة املرصف(((.

أما النوع الثاين من املضاربة فهي املقيدة ،والتي بموجبها يضع املرصف

قيود ًا ورشوط ًا تتعلــق بتحديد املضارب يف اختيار النشــاط االقتصادي،
((( بداية املجتهد وهناية املقتصد ،حممد بن أمحد بن رشد ،دار الفكر ،بريوت.178/2 ،
(((فقه املضاربة يف القديم واحلديث ،صور خمتلفة هلذه العالقة التجارية ،احللقة اخلامســة،
جريدة الرشق األوسط ،1985/5/15،ص.15
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وأحيانــا جيري دراســات للجــدوى االقتصادية للمشــاريع التي يقرتح
املضارب الدخول فيها ،لغرض االطمئنــان والتأكد منها ،وتقليل هامش
املفاجآت يف جمال احتساب املخاطر املحتملة(((.

أما إذا كانت املضاربة يف جمـــال التجـارة((( فإن املرصف يدرس حالة

الســوق مع املضارب ،ليســتنتج هامش الربح املحتمل ومــا يقابلها من
هامش املخاطرة بذلك ،فــإن اقتنع املرصف بالنتائــج املتوقعة ،فإنه يقوم

بفتح حساب لعملية املضاربة ،ويتوىل املضارب السحب من احلساب عند

الرشاء وإيداع ثمن ما يباع يف احلساب معزز ًا بمستندات موثقة ،أما إذا كان
الرشاء عن طريق االســترياد ،فإن املرصف هو الذي يقــوم بفتح االعتامد
املستندي لالسترياد.
ثالث ًا :املشاركة.
هي عقد مابني املرصف اإلســامي والرشيك الذي يطلب التمويل،

وبموجب ذلك فإن املرصف اإلســامي يســاهم يف رأس مال املشــاريع

مــن خــال متويله ملــروع معني ،إمــا بالكامل أو بنســبة معينــة يتفق
((( البنوك اإلســامية ،التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ،عائشــة الرشقاوي املالقي،
املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،الطبعة األوىل2000،م ،ص.305
((( خماطر التمويل اإلســامي ،عيل بن امحد الســواس ،املؤمتر العلمــي الثالث لالقتصاد
اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية  ،2005ص.51
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الطرفان عليها ،تتحدد بموجبها املشــاركة بنســبة الربح واخلسارة ،وفقا
للضوابط الرشعية(((.
واملشــاركة مدار البحــث نوعــان ،فإما مشــاركة ثابتــة ودائمة أو
مشاركة متناقصة.
فاملشــاركة الثابتة تتمثــل بدخول املرصف كرشيــك دائم من خالل
مسامهته برأس مال مشــرك وبحصة ثابتة يف رأس مال املرشوع واألرباح
ويتحمل بقدرها من اخلســائر ،وله أن يشارك بقدر وزن حصته يف اإلدارة،
وال تنتهي هذه املشاركة إال بانقضاء عمر املرشوع.
والنوع الثاين هي املشاركة املتناقصة التي تنتهي بالتمليك ،وصورهتا أن
يعطي املرصف احلق للرشيك يف احللــول بامللكية عىل دفعة واحدة أو عىل
دفعات حسبام تقتضيه الرشوط املتفق عليها(((.
وبموجب هذه الصيغة فأن املرصف اإلســامي يدخل بصفة (رشيك
ممول) ،ويكون من حق الرشيك أن حيل حمل املرصف اإلســامي يف ملكية
ِّ
املرشوع ،من خالل تســديده ألصــل التمويل الذي شــارك فيه املرصف

((( البنوك اإلســامية ،النقود والبنوك يف النظام اإلســامي ،أ.د .عوف حممد الكفراوي،
مركز اإلسكندرية للكتاب1998،م ،ص.104
((( االستثامر يف االقتصاد اإلسالمي ،د .أمرية عبد اللطيف مشهور ،ص.286
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اإلســامي من خالل توجيهه جلزء معني مــن نصيب الرشيك يف األرباح
هلذا الغرض.
وتؤول ملكية املرشوع كاملة إىل الرشيك (طالب التمويل) بعدما يسدد
مبلغ التمويل املقدم من املرصف اإلسالمي يف هذا املرشوع(((.
ومتثل املرابحة لآلمر بالرشاء واملضاربة واملشــاركة أهم أعامل التمويل
واالستثامر التي تقوم هبا املصارف اإلســامية ،وهذا ال يعني بأهنا تكتفي
هبا ،بل تقوم بأنشطة أخرى هي:
رابع ًا :بـيـع السلم(((.
هو بيع موصوف يف الذمة .أو هو عقد بيع لســلعة معينة غري موجودة
أثناء إبرام العقد ،يتعهد البائع بتسليمها يف زمن حمدد الحق.
وعمليا فإن املرصف اإلســامي عىل ســبيل املثال يسدد مقدما الثمن
اخلــاص بمحصول زراعي معــن قبل إنتاجه ،وذلك مــن خالل التعاقد
عىل زرع يف أرض معينة ،عىل أن يتســلم املرصف اإلسالمي ثمن احلاصل
بعــد بيعه من الطــرف املتعاقد معــه يف الزمن الالحق ،وعــادة فإن ثمن
((( املصدر نفسه ،ص .286
((( وسنفرد له وقفة تفصيلية عن تطبيقاته املعارصة يف بعض املؤسسات املالية.
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احلاصل مدار البحث يباع الحق ًا بســعر الســوق الذي يكــون غالب ًا أعىل

من الســعر الذي دفعه املرصف اإلســامي ،والفرق بني السعرين يكون

ربح ًا للمرصف.

وقد تم تطوير عقد الســلم يف بعض املصارف اإلســامية من طبيعته

االستثامرية املعروفة إىل منتج متوييل! هيدف إىل متويل األفراد واملؤسسات،

ســمي ببيع السلم املنظم وكذلك ببيع السلم املوازي ،وله بعض التفاصيل
التي ســنقف عندها يف الصفحات القادمة بمزيد مــن التفصيل ،باعتباره

مثاال ألحد أهم العقــود التمويلية املعارصة التي جيري العمل هبا يف بعض
املؤسسات املالية اإلسالمية.

خامس ًا :التأجري املنتهى بالتمليك.
وهو من وسائل االستثامر املهمة يف املصارف اإلسالمية والناجحة ،إذ

يشرتي املرصف اإلسالمي السفن أو الطائرات أو العقارات أو أي ممتلكات

يمكن تأجريها ،ثم يتعاقد مع جهات معينــة لتأجريها هلم بموجب عقود
حمددة ولعدد من الســنوات يتفق عليها ،تؤول بعد انقضاء تلك السنوات

ملكية األصول املؤجرة إىل املســتأجر عىل أن يصاحب عقد اإلجارة خيار

الرشاء ،ليفتح املرصف حســابا للمســتأجر باســمه ،ويلتزم أن يودع فيه،
وبصفة منتظمة ،مبلغا هو مقابل اإلجيار ،ليقوم البنك بإعادة استثامر األموال
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املتجمعة يف احلســاب املذكور ،ويضم إىل رأس املال املدفوع من املستأجر،
األرباح الناجتة عن توظيف رصيده ،الذي يكون كافيا لرشاء املستأجر حمل
العقد األصيل ،بعد أن يكون قد استفاد منه طيلة مدة العقد(((.
وال شك إن مما ذكر من أســاليب التمويل واالستثامر السابقة ال ختلو
من إشكاالت تطبيقية آثرنا عدم اخلوض فيها مجيعا خشية اإلطالة ،باستثناء
أسلوب واحد منها وهو عقد الســلم املنظم ،متاشيا مع طبيعة املنهج الذي
سلكناه يف هذه الدراسة ،كام أرشنا إىل ذلك يف املقدمة ،بتفصيل مثال واحد
من أعامل التمويل ومثال واحد من أعامل التحويل واالستثامر.
سادس ًا :الصكوك االستثامرية:
يعد موضوع إصدار الصكوك االســتثامرية املبنية عىل أحكام الرشيعة
اإلســامية من أهم أهداف العمل املرصيف اإلســامي ومن أنفع اآلليات
إلدارة السيولة ،ومن أعظم الوسائل لتنمية االقتصاد اإلسالمي يف املجتمع،
بــرط أن تراعــى يف آلياهتا مجيع املبادئ األساســية التي متيــز االقتصاد
اإلسالمي عن غريه(((.
((( البنوك اإلسالمية ،عائشة الرشقاوي ،مصدر سابق ،ص .517
((( الصكوك وإدارة الســيولة ،د .حممد تقي العثامين ،جملة االقتصاد اإلسالمي ،تصدر عن
بنك ديب اإلسالمي ،العدد  399مجادى اآلخرة  1435هـ أبريل 2014م ،ص .58
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ويقصد بالصكوك اإلسالمية :بأهنا وثائق متساوية القيمة متثل حصصا
شــائعة يف ملكية أو نشاط استثامري مباح رشعا؛ تصدر وفق صيغ التمويل
اإلسالمية مع االلتزام بالضوابط الرشعية(((.
وقد صدرت العديد من الدراســات والبحــوث التي أصلت لعمل
الصكوك اإلسالمية وكيفية اســتثامرها وفق األسس الرشعية ،مع التذكري
بحساســية عملها لوجود تقــارب بني طبيعة عملها يف املؤسســات املالية
اإلسالمية واملؤسســات املالية التقليدية إذ من املعلوم أن النظام التقليدي
الســائد يف أغلب دول العامل اعتاد عىل إصدار السندات القائمة عىل أساس
ٍ
أموال كبرية،
الفائدة الربوية للمرشوعات الكبرية التي تســتوجب وجود

ويكمن الفرق بــن إصدار الصكوك والســندات بأن حاميل الســندات
مقرضون ألصحاب هذه املشاريع عىل أساس الفائدة ،وبالتايل فال دخل هلم
يف ملكية أصول املرشوع وال نصيب هلم من الربح املتوقع الذي قد ينتج من
هذه املرشوعات ،بينام خيتلف األمر متاما يف مسألة الصكوك فالربح املتوقع
وكذلك اخلســارة بعد  -حســاب التكاليف  -تعود إىل أصحاب املرشوع
ح َل ُة الصكوك منهم.
الذي يكون َ َ
((( الصكوك اإلســامية ودورها يف تطوير الســوق املالية اإلسالمية ،جتربة األسوق املالية
اإلسالمية الدولية ،جملة الباحث ،العدد  ،9السنة 2011م ،ص .254
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وتعد صيغة الصكوك اإلســامية من أهم الصيغ املتبعة يف استثامرات
املؤسســات املالية اإلســامية ملا هلا من جوانب كبرية كام ذكرنا ،ومنها أهنا
وسيلة للتوزيع العادل للثروة باعتبارها متكن مجيع املستثمرين من االنتفاع
بالربح احلقيقي الناتج من املرشوع بنســب عادلة ،فضال عن وجود سوق
ثانوية تباع فيها الصكوك وتشــرى ،بحيث يتــاح حلاملها إذا ما احتاج إىل
سيولة الترصف فيها أو بجزء منها ،ولكن تبقى أمهيتها معلقة بمدى التزام
املؤسسة املالية التي تعمل هبا بالضوابط الرشعية التفصيلية ،وقد أصدرت
يف ذلك هيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسســات املالية اإلســامية املعيار
رقــم ( ((()17والذي حددت فيه الضوابط واملعايــر واألحكام الرشعية
التي ينبغي مراعاهتا من قبل املؤسسات املالية اإلسالمية عند العمل بصيغة
الصكوك اإلسالمية.
•

•

•

((( املعايري الرشعية ،الصادرة عن هيئة املحاســبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية،
1431هـ 2010-م ،الصفحات من .250-235
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عقد بيع السلم
أمنوذج ألعمال التمويل واالستثمار
يف املصارف اإلسالمية
تعريف عقد بيع السلم عند الفقهاء وأدلة مرشوعيته:
الســ َلم كام يعرفه الفقهاء ،هو عبارة عن بيع موصوف يف الذمة
وعقد َّ

جــاء يف روضة الطالبني( :أنــه عقد عىل موصوف يف الذمــة ببدل يعطى
عاجالً)((( ،أي دفع املال للبائع ً
حاال ،دون أن يســتلم املشرتي منه السلعة،

وإنام يتم االتفاق بينهام عىل موعد حمدد بعد وصف دقيق للسلعة ك ًام ونوع ًا.

وهذا العقد كان موجود ًا يف اجلاهلية و ّملا جاء اإلسالم أقره وضبطه بضوابط

وحــدده بحدود ،إذ روى عبد اهلل بن عبــاس ريض اهلل عنهام ،قالّ :ملا قدم
النبي ﷺ املدينة ،والناس يسلفون يف التمر العام والعامني ،فقال النبي ﷺ:
« من أســلف يف متر فليســلف يف كيل معلوم ووزن معلوم »((( .وكان هذا

البيع يطلق عليه ســابق ًا (بيع املحاويج) و(بيع املفاليس) كناية عمن مل جيد

((( روضة الطالبني.3/4 ،
((( متفق عليه عن ابن عباس ريض اهلل عنه يف باب السلم ،عند البخاري برقم  ،2125مقيد
بالثمر .وعند مسلم برقم  ،1604برقم .1232
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النقد وهو بحاجة ماســة إليه ،فيعمد إىل هذا العقد فيبيع ســلعة ال يملكها
أثناء البيع لكنه واثق من حصوهلا عند التسليم من ماله أو من السوق بثمن
ّ
حال يقبضه كامال.
وقــد اختلف العلامء يف توصيف احلكم الرشعي لبيع الســلم فذهب
مجهورهم إىل أنه رشع عىل خــاف القياس يف عدم جواز املبيع قبل قبضه،
رخصة مســتثناة من القاعدة الرشعية الواردة يف قول النبي ﷺ (:ال تبع ما
ليس عندك)((( ،بينام ذهب ابن حزم وتبعه ابن تيمية وابن القيم أيض ًا إىل أنه
عقد أصيل عىل وفق القياس ،وليس استثناء من قاعدة عامة ،باعتباره عقد ًا
مستق ً
ال بذاته ،وعللوا ذلك بأنه كام جيوز تأخري أحد البدلني يف البيع اآلجل،
الســ َلم ،أما
املتمثــل بتأخري الثمن ،جيوز تأخري البدل اآلخر ،وهو املبيع يف َّ
النهي الوارد يف احلديث الرشيف ،فهو بيع عني معينة ،ال موصوفة يف الذمة

(((
الس َلم خيتص بالسلعة
كالس َلم  .وهذا ما جيب التنبيه إليه ،باعتبار أن أصل َّ
َّ

املوصوفــة ال املتعينة ،بمعنــى أن لو هلكت الســلعة املوصوفة بأوصافها

املعلومة ،أو مل تنضج مثالً ،أو أصابتها آفة ما ،فمن املمكن تعويضها بسلعة
أخرى ،عىل عكس الســلعة املتعينة التــي ورد النهي عن بيعها ،ويؤيد هذا
((( رواه الرتمذي عن حكيم بن حزام ،يف باب كراهية بيع ما ليس عندك.
((( املحىل البن حزم .105/9
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ما رواه ابن ماجه يف ســننه بسنده عن عبد اهلل بن سالم ريض اهلل تعاىل عنه،
قال :جــاء رجل إىل النبي ﷺ فقال إن بني فالن أســلموا لقوم من اليهود
وإهنم قــد جاعوا فأخاف أن يرتدوا .فقال النبــي ﷺ « :من عنده؟» فقال
رجل من اليهود عندي كذا وكذا ليشء قد ســاه أراه قال ثالث مائة دينار
بسعر كذا وكذا من حائط بني فالن .فقال رسول اهلل ﷺ « :بسعر كذا وكذا
إىل أجــل كذا وكذا وليس من حائط بني فــان »((( .ويف رواية اخرى ،أن

هيودي ًا أسلم إىل النبي ﷺ دنانري يف ٍ
متر مسمى ،فقال اليهودي :من متر حائط
بني فالن ،فقال النبي ﷺ ( :أما من حائط بني فالن فال ،ولكن كي ً
ال مسمى

يرض أن يكون ا ُمل َس َّلم فيه من
إىل أجل مســمى) ،فهكذا نرى النبي ﷺ مل َ

ٍ
ٍ
معلومة ،وإنام وافق أن تكون مطلقة يف الذمة ،من أجل إمكانية الوفاء
عني
يف حال تلف الســلعة أو عدم نضجها ،ومــا إىل ذلك .وبكل األحوال فإن
الس َلم جممع عىل صحته ،وقد تناقله املسلمون جيال ً عن جيل ،ولكن
عقد َّ
املشكلة اليوم تكمن فيام آل إليه هذا العقد يف التطبيق املرصيف ،واآللية التي

السلم الذي
رافقته يف مســألة التمويل الشخيص القائمة عىل أســاس بيع َّ
بدأت بعض البنوك اإلســامية تطبيقه ،فضال عن تطبيقه يف وقت سابق يف
عدد من النوافذ الرشعية يف البنوك التقليدية.
((( رواه ابن ماجه يف باب السلف يف كيل معلوم ووزن معلوم برقم .2281
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دراســة تطبيقية إلجراءات بعــض املصارف اإلســامية يف عقد بيع

الس َلم املنظم:
َّ

الســ َلم كام جتــري يف بعض املصارف
بداية يبدو أطراف عملية بيع َّ

الســ َلم يتمثل بـ(املتعامل) ويكون املسلم إليه هو
اإلسالمية حاليا أن رب َّ

(املرصف) .ويمكن التعرف عىل اإلجــراءات العملية واخلطوات العملية
الس َلم
التي تقوم هبا بعض املؤسسات املالية اإلسالمية عند تطبيق عقد بيع َّ

املنظم من خالل ما تم اإلعالن عنه يف وســائل اإلعالم املختلفة ومنها عىل
سبيل املثال جريدة االحتاد اإلماراتية((( ،من خالل اإلجراءات اآلتية:
أوالً :خطوات متويل األفراد عرب عقود (بيع السلم):
تتم عملية تنفيذ بيع السلم عرب عدة مراحل ،حيث يقوم عميل البنك
بالتقدم بطلب متويل نقدي حسب حاجته ،ويف الوقت نفسه يتعهد العميل
للبنك ببيعه سلعة مؤجلة التسليم حسب ما يتم االتفاق عليه بني الطرفني،

عىل أن يقوم البنك بدفع قيمة الســلعة مقدم ًا كام ً
ال وحاالً ،ثم يقوم البنك
بدراســة القدرة االئتامنيــة للعميل ،ويتخذ القرار إمــا باملوافقة عىل طلب
العميل أو رفضه.
((( املوقع اإللكرتوين الرسمي جلريدة االحتاد اإلماراتية الصادرة بتاريخ 20مايو 2010م.
/http://www.alittihad.ae
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ويف حــال املوافقة عىل طلب العميل ،يطلب البنك من العميل التوقيع
عىل عقود بيع الســلم والتي توضح اخلطوط العريضــة لعالقة البنك مع
العميل وكذلك تواريخ تسليم الســلعة وقيمتها حسب االتفاق بينهم ،ثم
بعد التوقيع عىل عقود بيع الســلم بني العميل والبنك يقوم العميل بتوقيع
طلبات رشاء سلع مؤجلة التســليم من موفر السلعة بحيث تكون تواريخ
رشاء العميل للســلع من موفر الســلعة إما يف نفس اليوم املزمع فيه تسليم
الســلعة للبنك أو يوم قبله .كام يقوم العميل بإخطار موفر السلعة بتسليم
السلع املشــراة إىل البنك حسب التواريخ املحددة واملتفق عليها بني البنك
والعميل .ويقــوم العميل بعد ذلك بتفويض البنك بخصم قيمة الســلعة
من حســابه الشخيص ودفع قيمة السلعة املشرتاة إىل البائع (موفر السلعة)،
ثم يقوم البنك بصفة شــهرية بدفع القيمة الشهرية للسلع إىل موفر السلعة
واستالم السلع حسب تعليامت العميل.
الســلم املنظم حســب ما نقل
وقد رصح القائمون عىل إجازة بيع َّ

(((
الســلم
موقع منتدى اإلمارات االقتصادي أن أهم ما يميز تطبيق عقود َّ

الذي جيري تطبيقه اليوم يف بعض املؤسسات واملصارف اإلسالمية والذي
يبعد عنه شبهات البيع الصوري ،هو وجود عقود بيع حقيقية ملنتج موجود

((( املوقع اإللكرتوين الرسمي ملنتدى االمارات االقتصادي WWW.UAEEC.COM
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فعليا يتــم املتاجرة فيه حمليا بام يعود بالنفع عــى االقتصاد املحيل من جهة
وإتاحة الفرصة للتأكد من تفاصيل الســلعة حمل العقد ،مشــرين إىل أن
تعامل املصارف يف الســلع الدولية والتوسع يف ذلك ال خيدم االقتصاد وال
يتيــح الفرصة للتيقن من اإلملام بتفاصيل الســلعة حمــل العقد املتداولة يف
أسواق السلع الدولية.
ولفــت بعضهــم إىل أن مثل هــذه التعامالت التي تكــون يف جمملها

تعامالت صورية وفق ًا لنظــام التورق املنظم ،تعد خمالفة متام ًا للرشيعة وال
يمكن القبول هبا أو إجازهتا ،لعدم موافقتها للرشيعة من جهة ،وألهنا تعمل

عىل تصدير مدخرات املسلمني الذين هم يف أشد احلاجة هلا ،فض ً
ال عن أن
التعامل يف السلع الدولية يقود إىل خمالفات رشعية عديدة .ومن جانب آخر
فإن هذا العقد وفق هذه الصورة يتامشــى مع فرصة توفري ســوق إسالمية
للســلع إذ تتوافق هــذه الرؤية مع دعوات خرباء الصريفة اإلســامية إىل
رضورة العمل عىل تأســيس سوق إسالمية للسلع تكون بمثابة البديل عن
األســواق الدولية بام يضمن رشعية معامالهتا ويتيح الفرصة أمام انتشــار
عمليات عقود البيع املتوافقة مع الرشيعة ومنها السلم .أ هـ .
من اجلدير بالذكر بأن بعض األســئلة التــي طرحت يف مواقع بعض

املؤسسات واملصارف االلكرتونية أفادت أيض ًا بوجود سلعة حملية الصنع،
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السكر ،إذ تم االتفاق عليها مع اجلهة املصنعة هلا،
وتم حتديدها ،وهي مادة ُ

بام يعني أن االعتامد يكون عىل سلعة حملية الصنع ،عىل عكس ما كان سائد ًا
يف عقود التورق املنظم ،والســلم املنظم ،باالعتامد عىل بورصات الســلع
العاملية يف تســويق املعادن ،وهذا األمر يتطلب من اجلهات الرقابية التحقق
فعال من وجود الســلعة املعدة للتعامل بني العمالء بأهنا حملية الصنع فعالً،
فضال عن كمية اإلنتاج املتحققة وأقيامها قياســ ًا مع الكميات املذكورة يف
املستندات واألوراق.
احلكــم الرشعــي لعقد بيع الســلم الــذي تتعامل به بعــض البنوك

واملصارف اإلسالمية:
اختلــف العلامء املعارصون يف حكم عقد بيع الســلم الذي تتعامل
به بعــض البنوك اليــوم ،فمنهم من ذهــب إىل منعه ،ومنهــم من ذهب
إىل جــوازه ،ومنهم من ذهــب إىل التوقف عن احلكم إىل حني اســتكامل
البحــث والتقيص أكثر عن آلية التطبيق املــريف يف الواقع وتتبع التبعات
املرتتبــة عليه ،وســنحاول الوقــوف عىل أهــم الصور التي جــرى فيها
اخلالف بني العلامء املعارصين خالل اســتعراضنا آللية عمل هذا العقد يف
الصفحات القادمة.
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من املعروف أن لكل مؤسسة مالية رؤيتها وخصوصيتها ،فهناك من
املؤسسات املالية من ال تريد أن تكون غائبة عن أي منتج يطرح يف الساحة،
لذلــك فهي تبادر باألخذ دائ ًام بكل منتج جديــد يطرح من منتجات مالية
حديثة التطبيق ،وهناك مؤسســات أخرى تأخذ جانب احليطة واحلذر من
املنتجات املالية اجلديدة ،فتحتاط لنفســها من أجل احلفاظ عىل ســمعتها
من خالل التدقيق فيها بأكثر من مرحلة وعرب عدد من املستشــارين ،وعدم
التعامل باملنتج اجلديــد إال بعد التأكد كليا من موافقته للضوابط الرشعية،
لذلك فمــن الطبيعي أن نرى تفاوت ًا ب ّين ًا حول هــذه املنتجات اجلديدة بني
املؤسسات املالية ،وما يتبعها من هيئاهتا الرشعية.
ومن هذا املنطلق ،فال بد للباحث عن حقيقة بيع عقد السلم املنظم كام
جيري اليوم يف بعض املؤسسات واملصارف اإلسالمية من استبيان اآليت:
 -1التحري من أن السلعة ال تعود ملكيتها للبنك ابتداء.
 -2التحري من وجود عملية بيع حقيقي بني العميل ومصدر السلعة.
 -3التحري من عدم بيع الســلعة من قبل املــرف لطرف آخر قبل
قبضها من العميل.
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 -4التحري من كون الســلعة ليست حمددة من مصنع واحد أو رشكة
حمددة ،باعتبار أن بيع السلم رشع لسلعة موصوفة غري معينة بذاهتا.
 -5التحري من أن تســليم رأس املال يف املجلس أو بعده بنحو يومني
عىل أقل تقدير.
الصعوبــات التــي حتــول دون تنفيذ عمــل التحريــات املطلوبة من

قبل العميل:

 -1صعوبة حتقيق مبارشة العقد من قبل العميل نفســه ،كون العميل

املقبل عىل هذا العقــد يرغب بالتمويل النقدي حرص ًا ،دون الســلعة ،مما
ملم بتفاصيلها من حيث اجلودة والكفاءة والثمن وما إىل ذلك.
جيعله غري ٍّ
 -2مع أن األصل يف هذا العقد ،كان قد ُأقر من قبل النبي عليه الصالة
والسالم ،ملن كان صاحب حرفة ،ويرغب ببيعها ،قبل صالحها ،كاملزارع

الذي يريد أن يزرع ثمر ًا ما ،وال جيد ماالً يشرتي به بذور ذلك الثمر ،فهذا

من شــأنه بيع سلعته املوصوفة نوع ًا وك ًام مقدم ًا وقبض ثمنها ،إىل حني بدو
نضجها وصالحها وتســليمها للمشرتي يف الوقت املحدد يف العقد بينهام،
مع مراعاة رشوط وصفها ووقت تســليمها ،وهكــذا .يف حني أن العملية
اليوم ،ال تتم عىل أساس ذلك إال يف القليل النادر.
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إذ يعــدُّ َه ُّم أغلب املتعاملــن يف ضوء هذا العقد هــو حصوهلم عىل
النقد((( ،ال عىل أساس أهنم أصحاب مرشوع تنموي ذي جدوى معلومة،
إنام مههــم احلصول عىل املبلغ لغايات خمتلفة ،منها إطفاء الديون الســابقة
املرتتبة يف ذمة املتعاملني والتي قارب موعد سدادها ،غالبية املتعاملني بعقد
بيع السلم املنظم ،إذ ال طريق للمدين إال أن يفتش عن متويل مرصيف خيرجه
من ورطة الســجن وغريها من العقوبات املرتتبة عىل عدم ســداده للدين،
ومن ثم تأيت بالدرجة الثانية غايات أخرى ملن يقبل عىل هذه العملية ،منها
املتاجرة باألسهم واألوراق املالية ،ومنها كذلك بغرض السياحة والرتفيه،
التفِ َّية التي تفتقر لرؤية إسرتاتيجية أو ختطيط قائم عىل
وغريها من األمور َّ َ

أساس جدوى اقتصادية تعود بالنفع عىل الفرد واألمة.
((( وهذا يف حد ذاته ال إشــكال فيه ،للحديث الوارد يف الصحيح فيام رواه البخاري بسنده
عن حممد بن أيب املجالد قال بعثني عبد اهلل بن شــداد وأبو بردة إىل عبد اهلل بن أيب أوىف
ريض اهلل عنهام فقاال ســله ،هل كان أصحاب النبي ﷺ يف عهد النبي ﷺ يســلفون يف
احلنطة؟ قال عبد اهلل كنا نســلف نبيط أهل الشــام يف احلنطة والشعري والزيت يف كيل
معلــوم إىل أجل معلوم .قلت :إىل من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نســأهلم عن ذلك.
ثم بعثاين إىل عبد الرمحن بن أبزى فســألته فقال كان أصحاب النبي ﷺ يســلفون عىل
عهد النبي ﷺ ومل نســأهلم أهلم حرث أم ال ،حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد اهلل عن
الشيباين عن حممد بن أيب جمالد هبذا وقال فنسلفهم يف احلنطة والشعري وقال عبد اهلل بن
الوليد عن سفيان حدثنا الشــيباين وقال والزيت حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباين
وقال يف احلنطة والشعري والزبيب) صحيح البخاري ،كتاب السلم ،باب السلم.

الـمـصــرفـيــة اإلســـالمـيـة

159

وكــا أرشت إىل ذلــك يف بدايــة هذه الدراســة ،إذ أغفلت بعض
املصارف اإلسالمية اليوم ،مســألة املقاصد من أولوياهتا ،وراحت حتاكي
العمــل املرصيف التقليــدي ،يف الوقت الذي يتبني لنا من خالل الدراســة
النظرية التي قدمها املختصون يف تطبيق بيع الســلم املنظم يف أرض الواقع
عدم وجــود هدف تنمــوي أو مــروع حقيقي يعمل عقد الســلم عىل

متويله يف الواقع ،وإنام جمرد متويل مايل تكون الســلعة فيه شــيئ ًا صوري ًا يف
أغلب األحيان.
ويمكــن أن يتبني ذلك من خــال اآللية التي أعدت لذلك مســبق ًا
للتأكد من ســامة الذمة املالية للمتعامل ومدى اجلديــة واملصداقية التي

يتمتع هبا والتــي تؤهله وختوله إىل أن يكون عميال موثوق ًا به للمرصف ،إذ
من أجل قبول املرصف رشاء ســلعة ما ،عىل أساس بيع السلم من العميل،
البد من تقديمه للضامنات الكافية للوفــاء بالتزاماته جتاه املرصف ،والتي
تتمثل فيام يأيت:
 -1وجود رخصة العمل الصادرة عن الوزارة أو الدائرة املعنية بمزاولة
النشاط املعني (الزراعي ،الصناعي ،التجاري) فمن أجل بيع سلعة مصنعة
موصوفة عىل وفق عقد السلم للمرصف ،فال بد من احلصول عىل املوافقات
اخلاصة باملصنع مثالً ،ويف حالة مزاولة عمل خيتص بالنشاط الزراعي فال بد
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من وجــود الرتاخيص الصادرة عن اجلهات التابعة لدائرة الزراعة ،لضامن
حقوق املرصف.
 -2بيان دقيق ملركز العميل املايل والكشف الكامل عن ذمته املالية.
 -3الكشــف عــن البنوك واملؤسســات املاليــة التي ســبق للعميل
التعامل معها.
 -4بيان نوع املبيع (املسلم فيه) بدقة نوع ًا وك ًام ،مع بيان وقت التسليم.
 -5دراسة جدوى عن املرشوع املطلوب متويله.
زيادة إىل أمور تعريفية أخرى ،كالســجل التجاري والبطاقة الرضيبة،
واخلربات السابقة ،واملؤهالت ،والعمل احلايل ،ونوع النشاط ،وغريها من
التفصيالت الدقيقة.
وقد تكون هذه اإلجراءات عقبــات وعوائق تؤدي بطبيعة احلال إىل
فرار الناس من املصارف اإلســامية إىل البنوك الربوية بسبب التعقيدات
والكشــوفات عن الذمم املالية وتتبع سجل املتعامل وغريها من اخلطوات
املذكورة األخرى ،لكنها يف املحصلة تنطلق من ضوابط رشعية أوالً هتدف
إىل التطبيق العميل الصحيح املنضبط ،وهتدف كذلك بطبيعة احلال إىل احلفاظ
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عىل أموال املصارف من الضياع التي هي أمانة املودعني لدهيا ،والوقاية من
الدخول يف مديونيات قد تستطيع إرجاعها بسهولة ،قد تؤدي بتقادم الزمن
إىل إفالس املؤسسة! باعتبار أن فلسفة املؤسسات املالية اإلسالمية ال تقوم
عىل مبدأ املتاجرة بالديون كام أرشنا آنفا ،شــأهنا شأن البنوك التقليدية التي
ال تتأثر بالتأخر يف حصوهلا عىل مديوناهتا من املتعاملني معها ،بسبب اعتبار
ذلك من صميم عملها.
رؤية حتليلية ألقوال املجيزين واملانعني لعملية عقد بيع السلم كام جتريه
بعض املصارف اإلسالمية اليوم.
يرى املتأمل يف أقوال العلامء املعارصين الذين تناولوا مسألة عقد بيع

الســلم وتطبيقه املرصيف املعارص يف ظاهر األمر اختالف ًا بينهم ،لكن بمزيد

تأمل ندرك ،أن فرق ًا جوهريا قد حصل يف مفهوم بيع عقد الســلم املرصيف،
مما جيعــل أقواهلم متقاربة ،رغم أن ظاهرها متعارض ،ســنحاول الوقوف
عليه بتوفيق اهلل عز وجل.
بني قسم من العلامء املعارصين ،أن عقد بيع السلم نوعان ،مها:
ّ
الس َلم املوازي.
النوع األولَّ :
الس َلم املنظم.
النوع الثاينَّ :
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والســ َلم املوازي :هو أن يــأيت العميل صاحب احلرفــة الذي تنقصه
َّ

الســيولة النقدية الكافية أو الذي ال يملكها أصــ ً
ا إىل املرصف ويعرض
عليه بيع منتجه أو بعضه إليه ،كأن يكون صاحب مصنع أو مزارع ًا ،وحيدد
تارخي ًا معين ًا للدفع ،عىل أن يقــوم املرصف بالتعاقد مع جهة أخرى ليبيعها
اإلنتاج املحدد بتارخيه ،ويكون ذلك من خالل عقد بني الطرفني .وعىل هذه
الصورة ،يكون العميل باع الســلعة إىل املرصف ومل يستلمها املرصف منه
مبارشة رغم أن العميل (البائع) سوف يستلم ثمن البضاعة قبل أن يسلمها
للمرصف ،عىل أن يبيعها املرصف لطرف ثالث يف املوعد املحدد الستالمها،
وبذلك تنتفع مجيع األطراف((( ،العميل( البائع) حيصل عىل الســيولة التي
متكنه من إنجاز مرشوعه مع مراعاة بيعها أقل من ســعر الســوق ،باعتبار
أن املرصف سيشــري سلعة هو غري جمرب عىل رشائها إال إذا عرضت بسعر
أقل من ســعرها يف السوق ،وبذلك يكون املرصف قد انتفع من جراء هذه
العملية نتيجة حتريكه ملا لديه من أموال مع زيادة أرباحها ،والطرف الثالث
يكون قد انتفع من البضاعة التي صارت ملكه .فهذه العملية ال غبار عليها،

((( فالبائع يســتفيد من تعجيل رأس املال ،واملشرتي يســتفيد من رخص ثمن السلعة ،كام
يطمئــن إىل وجودها عند حاجته إليها( .وإنام جوز الســلم ملوضــع االرتفاق ،وألن
املسلف يرغب يف تقديم الثمن السرتخاص املسلم فيه ،واملسلم إليه يرغب فيه ملوضع
النسيئة) ابن رشد ،بداية املجتهد.153/2 ،
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برشط أال يبيعها البنك إال بعد قبضها((( ،بعد أن يتم ضبط املوصوف يف ذمة
البائع من حيث الكمية والتاريخ والنوعية والشــكل وغريها ،وصف ًا دقيق ًا
ينفي الغرر واجلهالة.
الســ َلم املنظم :فهو العقد الذي يشــبه عقد التورق املنظم ،إذ تتم
وأما َّ

كل إجراءاتــه بني العميل واملرصف ،ويتوىل املــرف العملية بعد توكيل
العميل له ،وهذا هــو املأخذ األول ،أما املأخذ الثــاين هو تنفيذ إجراءات
بيع السلعة عرب الســلع الدولية التي غالب ًا ما تكون بضاعة ثابتة ال تتحرك

من مكاهنا لســنوات .وهذا النوع هو الذي بــدأت بتطبيقه بعض النوافذ
الرشعية يف البنوك واملؤسســات املالية التقليدية ،األمر الذي جعل بعض
العلــاء يذهبــون إىل القول بمنعه لعــدم حتقق مقاصد البيــع ،ولصورية
العقــد املتمثلة بالتوقيــع عىل جمموعة أوراق مقابل ســلعة ثابتة ال تتحرك
من مكاهنا!
فهذا العقد عىل وفق صورة السلم املنظم هذا ،هو الذي ذهب إىل منعه
جمموعة من العلامء املعارصين((( ،الذين نرشت أقواهلم يف صحف عدة منها
((( عىل خالف بني العلامء املعارصين يف حكمها الرشعي سنشري إ ليه بعد صفحات.
((( فتنــة العقود الصوريــة ،د .أمحد عبد العزيز احلداد ،جريدة اإلمــارات اليوم 28 ،مايو
2010م.
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جريدة اخلليج((( ،وجريدة الرشق األوسط ومنتدى اإلمارات االقتصادي
وجريدة اإلمارات اليــوم والتي كتب فيها أحد العلــاء املعارصين مقاالً
بعنــوان (فتنة العقود الصورية) وذكر فيه ما نصه ( :ال يكاد الفقهاء ينتهون

من فتنة ٍ
عقد صوري حتى يطل عقد آخر برأسه ليفتن الناس فيه ،فبينام كاد
اإلمجاع يستتب عىل حرمة التورق املنظم ،لكونه عقد ًا صوري ًا ،وحقيقته أنه
قرض بفائدة كام كيفته قرارات املجامع الفقهية ،فإذا بعقد هو أكثر صورية
وأبعد عن احلقيقة يظهر للناس فجأة ،مــن غري مقدمات وال ممهدات ،إنه
عقد الســلم املنظم الذي ادعي فيه أنه أبعد عن الشــبهة وأقرب إىل احلل،
بل احلل كله! وإن مما ال ينقيض منــه العجب أن يكون كذلك وهو قد أعد
إعداد ًا متويلي ًا بحت ًا ،ال يمت إىل حقيقة أصله بصلة ،وال إىل مقصد الشــارع
منه بخرب)((( أهـ.
وعىل وفــق هذه املعلومات ينبغــي التميز بني عقدي الســلم املنظم،
والســلم املوازي أو العادي ،وهذا التمييز ال يكون بمجرد تغيري األســاء
واملســميات واإلعالن عنهــا ،وإنام يتم بمعرفــة اآللية التــي يمر العقد
((( بيع الســلم كبديل عن التورق مثــار جدل بني املصارف اإلســامية ،جريدة اخلليج،
2010/1/3م.
((( جريدة اإلمارات اليوم بتاريخ  28مايو 2010م.
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بمراحلهــا واإلجراءات املتبعة عند التنفيذ خطــوة بخطوة ،ابتداء وانتهاء
ومــا يتبعه من تبعات مالية ترتتب يف ذمة املتعامل .إذا علمنا هذا فإن ظاهر
كالم من قال بعدم جواز عقد بيع الســلم املــريف ،ينرصف إىل عقد بيع
الســلم املنظم ،بسبب اإلجراءات املتبعة يف تنفيذه والتي تبني فيها الثغرات
التي تم اإلشــارة إليها ســابق ًا ،فضال عن املتاجرة يف الســلع الدولية التي
تنتــر حــر ًا يف بلدان معينة ،يف حــن أن من ذهب إىل جــواز عقد بيع
السلم املرصيف ،قد أكد عىل مسألة اســتبعاد فكرة املتاجرة بالسلع الدولية
واستبداهلا بالسلع املحلية((( ،مع عدم رؤيتهم لوجود أي إشكال يف وجود
مسألة التنظيم التي تتم قبل وبعد إجراء العقد ،عىل أساس أن من الطبيعي
أن يقوم املرصف بعمل الرتتيبــات الرضورية الالزمة حلامية حقوقه ومحاية
حقوق عمالئه ســواء بشكل مبارش أو غري مبارش ،لذا فإن وضع الرتتيبات
((( وهنــا ال بد من التنبيه عىل أمر مهم ،هو مســألة التقيد الكامل من قبل املؤسســة املالية
اإلســامية بام يتم طرحه ،بحيث يتسنى للجهات الرقابية التأكد من وجوده أو عدمه،
يف حالة طرح تعديل جوهري عىل أمر جديد معني ملعاملة ما ،عىل خالف ما أشــيع عنه
ســابق ًا ،من هيئة الرقابة الرشعية التابعة للمؤسسة املالية اإلسالمية املعينة ،كمنتج عقد
بيع السلم هبذه الصورة خالف ًا للســلم املنظم ،فال بد هلا من اإلفصاح والبيان الكامل
عن جمريات املعاملة للجهات الرقابية الرشعية األخرى ،من دور وهيئات اإلفتاء ،التي
يتوجه إليها كثري من الناس باعتبارها جهات حمايدة ال تعمل حلساب البنك وال عالقة
هلا بتعامالته ،مما يكسبها مزيد ًا من القبول والثقة عند املتعاملني.
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الالزمة والرضورية لتنفيذ عملية السلم من قبل املرصف هو يف املقام األول
لتســهيل وترسيع عملية التنفيذ ،وثاني ًا خلــرة املرصف يف ترتيب مثل هذه
االتفاقيات ،بســبب عدم وجود اخلربة الكافية لــدى العميل لرتتيب مثل
تلك االتفاقيات.
يف حــن توقــف عدد من العلــاء عن بيان رأهيــم يف خضم اجلدل
احلاصــل يف املوضوع بني مؤيد ومنكر ،داعــن يف الوقت ذاته إىل الرتوي
وعدم استنســاخ التجربة من قبل املصارف اإلسالمية األخرى وتكرارها
إال بعد اخلروج برؤية واضحة جلالء املسألة(((.
مناقشة حول عقد بيع الســلم املرصيف كام جتريه بعض املصارف ،بعد
التأكد من صحة استبعاد مسألة املتاجرة بالسلع الدولية من عدمها.
مــن أجل بيان اإلملام الكامل يف عملية بيع الســلم التي جيري تطبيقها
يف بعــض املصارف اإلســامية ،نعرض لدراســة جزئية يف هذه املســألة
الســلم) من قبل املرصف(املشــري)
هــي :الترصف بالســلعة (بضاعة َّ
قبل استالمها.

((( وممــن ذهب إىل تبني هذا الــرأي بعض هيئات الفتوى والرقابــة الرشعية يف املصارف
اإلســامية املعارصة .ينظر :جريدة االحتاد 22 ،مايو 2010م ،بنوك إسالمية تتجه إىل
توفري التمويل النقدي لألفراد عرب عقود(سلم).
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بالرغم من أننا يف هذه الدراســة مل ندخــل يف التفاصيل الدقيقة لعقد
الســلم وتفصيالته كــا بينه الفقهــاء رمحهم اهلل تعاىل ،مــن حيث أركانه
ورشوطــه املتعلقة به ،واألحــكام املرتتبة عليه ،باعتبار أن هذه الدراســة
مل ختصص لبحث عقد الســلم وبيان مرشوعيته وأدلتــه ،بقدر ما هيمنا فيه
اجلانــب التطبيقي يف العمل املرصيف املعارص فيــه ،وعليه فإن أهم ما جيب
التوقف عنده ،هو مسألة :الترصف يف دين السلم (السلعة) قبل قبضها.
وموضوع الترصف بالســلعة قبل قبضها يف بيع السلم ،فيه تفصيل قد
يطول ،وما يعنينا يف بحثنا من (الترصف) بســلعة الســلم قبل قبضها ،هو
بيعها ،باعتبار أن العميل حينام يبيع ســلعة موصوفة بذمته للمرصف ،فإن
املــرف ينحرص ترصفه فيها بالبيع أكثر من باقي الترصفات .وعليه فالبد
من اإلشارة ولو رسيع ًا إىل حكم بيع سلعة السلم قبل قبضها ،وبيان أقوال
الفقهاء فيها؟
فمــن املعلوم بأن َدين السلم(الســلعة) غري مســتقر ،باعتبار تقلبات
أســعار الســوق ،فمن باع ســلعة مــا ،إىل أجــل معني ،وقبــض ثمنها
عــى وفق مبدأ الســلم ،فقــد ال يوفق لرشائها مســتقبال بســبب ما طرأ
عليها مــن زيادة يف الثمــن ،لذلك ذهــب مجهور الفقهــاء وهم كل من
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األحناف((( والشــافعية((( واحلنابلة((( إىل أنه ال يصح بيع الســلعة ملن هي
يف ذمته أو لغريه أو االســتبدال عنها ،ألنه ال يؤمن فســخ العقد بســبب
انقطاع السلعة وامتناع االعتياض عنه ،فكان كاملبيع قبل القبض ،واستدلوا
بام روي عن النبي ﷺ ( :من أســلف يف يشء فــا يرصفه إىل غريه)((( ،إذ
قالوا :بأن هذا احلديث يقتيض عدم بيع الســلعة قبل قبضها ال إىل صاحبها
وال إىل غريه.
وخالف يف ذلك الشــيخ ابن تيمية وابن القيم حيث أجازا بيع ســلعة
السلم قبل قبضها ملن هو يف ذمته بثمن املثل أو دونه ال أكثر منه حاال((( ،وهو
قول ابن عباس ريض اهلل عنهام إذ يقول ( :إذا أسلفت يف يشء إىل أجل ،فإن
أخذت ما أسلفت فيه ،وإال فخذ عوض ًا أنقص منه ،وال تربح مرتني)(((.
((( رد املحتار .166/4
((( هناية املحتاج .87/4
((( املبدع.197/4 ،
((( رواه ابن ماجه والدار قطني من حديث أيب ســعيد واللفــظ للدار قطني ،وضعف ابن
حجــر راويه عن أيب ســعيد ،ونقل عن مجع من العلامء أهنم أعلــوا احلديث بالضعف
واالضطراب ،ينظر التلخيص احلبري .25/3
((( جمموع فتاوى ابن تيمية  ،504-503/29هتذيب ســنن أيب داود وإيضاح مشــكالته
البن القيم .111/5
((( هتذيب سنن أيب داود وإيضاح مشكالته البن القيم .13/5
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أما املالكية فقد أجازوا بيع ســلعة السلم قبل قبضها إذا مل تكن طعام ًا
بمثل ثمنها أو بأقل أو أكثر حاالً غري مؤجل ،قال ابن رشــد احلفيد( :وأما
بيع السلم من غري املســلم إليه فيجوز بكل يشء جيوز به التبايع ،ما مل يكن
طعام ًا ،ألنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه)(((.
وكذلك فقد أجاز املالكية االعتياض((( عن السلعة ،سواء حل األجل
أم مل حيل بثالثة رشوط(((:
 -1أن تكون البضاعة مما يباع قبل قبضه أي ما سوى الطعام.
 -2أن يكــون العوض مما يباع ببضاعة الســلم يد ًا بيد ،كام لو أســلم
دراهم يف ثوب مثالً ،فأخذ عنه طست نحاس.
 -3أن يكون املأخوذ مما جيوز أن يســلم فيه رأس املال ،كام لو أســلم
دراهم يف حيوان ،فأخذ عن ذلك احليوان ثوب ًا.
وعىل وفق هــذه الضوابط جيب أن تكون ســلعة الســلم املراد بيعها
من قبــل العميل ورشاؤها من قبــل املرصف ،ليتمكن مــن الترصف هبا
((( بداية املجتهد.155/2 ،
((( واالعتياض هو جواز قضاء سلعة السلم من غري جنسه.
((( اخلريش عىل خمترص خليل .227/5
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(ببيعهــا) حرص ًا دون بقية الترصفات قبل قبضهــا ،ملا ورد من خالف بني
الفقهاء بشأهنا كام أســلفنا ،وإذ تم اإلخالل هبذه الرشوط فال جيوز ذلك،
واهلل أعلم بالصواب.
•

•

•
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هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
يف املؤسسات املالية اإلسالمية

القسم األول :الفتوى ومكانتها يف الرشيعة اإلسالمية
أوال :مفهوم الفتوى
جاء يف النهاية يف غريب األثرُ (:يقال :أفتاه يف املســألة يفتيه إذا أجابه،

وفيه (أن أربعة تفاتوا إليه عليه السالم) أي حتاكموا من الفتوى.
واالسم الفتوى(((.

واستفتيته فأفتاين إفتاء ،وللفتوى اســم يوضع موضع اإلفتاء ،والفتيا

والفتوى :ما أفتى به الفقيه ((( .وبذلك يتضح لنا معنى (الفتوى) وهي بيان

احلكم الرشعي يف قضية ما ،جوابا ملن سأل.

ومن ذلك يعلم معنى املفتي وهو :املخرب بحكم اهلل تعاىل ملعرفته دليله(((.
((( النهاية يف غريب األثر /باب الفاء مع التاء .778/3
((( لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط .145/15 ،1
((( صفة الفتوى واملفتي واملستفتي البن محدان احلنبيل ص.4
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قال الشاطبي( :املفتي هو القائم يف األمة مقام النبي ﷺ)(((.
قال ابن القيم( :املفتي هو املخرب عن حكم اهلل غري ُمنفذ)

(((

واملعنــى االصطالحي لإلفتاء هــو املعنى اللغوي هلــذه الكلمة وما

ٍ
ٍ
ومفت وإفتاء وفتــوى ،ولكن بقيد واحد هو
مســتفت
تتضمنه من وجود
أن املســألة التي وقع الســؤال عن حكمها تعترب من املسائل الرشعية ،وأن
حكمها املراد معرفته هو حكم رشعي.
ولذلك فإن أمرها خطري ومســؤوليتها عظيمة بــا متثله من صفة وما
يرتتب عليها.
ثاني ًا :مكانة الفتوى يف الرشيعة اإلسالمية
يرى املتتبع للوحيني (الكتاب والســنة) أن الفتوى قد اختذت طريقتني
يف بث أحكام وتعاليم رشعنا احلنيف يف القرآن الكريم والسنة النبوية:
األوىل :صيغة البيان بغري ســؤال أو استفتاء وهو أكثر ما جاء يف القرآن

الكريم .وهذا الشــكل َك ُث َر يف الســنة النبوية املطهرة لبيان بعض األحكام
ابتداء دون سؤال من أحد ،نفي ًا لتوهم ،أو تصحيح ًا لفهم ،أو تعليام جلاهل،
((( املوافقات يف أصول الفقه ،إبراهيم بن موسى الشاطبي ،دار املعرفة ،بريوت.244/4 ،
((( أعالم املوقعني .224/4
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أو تصحيح ًا لفهم ،حيث إن فتاوى وتقريرات رســول اهلل ﷺ يف كل أمور
الرشع مــن أمور العقيدة والعبــادات واملعامالت واألحوال الشــخصية
واحلدود والقصاص وعن كل ذلك كان يتوىل رســول اهلل ﷺ بياهنا للناس

تنفيــذا ألمر اهلل عز وجل بقوله تعاىل ﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ﴾(((.
الثانية :صيغة البيان بعد سؤال واستفتاء ،كام يف لفظتي ﴿ﭕ﴾

و﴿ﮱ﴾ كام يف قوله تعاىل ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ  ،(((﴾...وقوله عز وجل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ،(((﴾ ...وكذلك ما كان يطرح عىل رسول اهلل ﷺ بصيغة االستفتاء

والســؤال تارة وبصيغة الشكوى واهلم تارة أخرى كام يف حادثة خولة بنت
عيل كظهر
ثعلبــة مع زوجها أوس بن الصامت حينام ظاهرها وقال هلا أنت ّ

أمي ،فجاءت رســول اهلل ﷺ مســتفتية تبحث عن حل ملا أمل هبا من حمنة،

فأنزل اهلل عز وجل ســورة املجادلــة ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﴾(((.
((( سورة املائدة اآلية.67
((( سورة البقرة جزء من اآلية .220
((( سورة النساء جزء من اآلية .126
((( سورة املجادلة اآلية .1
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والواقع أن أشــكال فتاوى رسول اهلل ﷺ كانت تأخذ صور ًا شتى كل
حسب احلالة الواقعة(((.
حيث سئل عن البحر فقال ﷺ « :هو الطهور ماؤه احلل ميتته »(((.
وســئل عن رشاب البِقع (((و املِزر(((فقال ﷺ « :كل مسكر حرام »(((.
وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل محية والرجل يقاتل رياء،أي
ذلك يف ســبيل اهلل؟ فقال ﷺ« :من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف
سبيل اهلل »(((.
وهكــذا نجد أن فتاويه ﷺ قد شــملت عامة أبواب الرشيعة وشــتى
نواحي احلياة (((.
((( حيث كان النبي ﷺ جيمع الناس لغري وقت صالة وخيطب هبم إذا ما رأى أمرا عظيام قد
ارتكب وما إىل ذلك.
((( رواه ابــن ماجه يف ســننه ،باب الوضوء من ماء البحر ،برقــم  ،388دار أحياء الرتاث
العريب1395 ،هـ.137/1 ،
((( وهو العسل حتى يشتد .ينظر اهلامش بعد التايل.
((( وهو من الذرة والشعري ينبذ حتى يشتد.
((( متفق عليه .وأصله سؤال سأله أبو موسى األشعري للنبي ﷺ فقال :يا رسول اهلل :أفتنا
يف رشابني كنا نصنعهام باليمن :البقع وهو العســل حتى يشــتد .واملزر وهو من الذرة
والشعري ينبذ حتى يشتد.
((( متفق عليه
((( سئل ﷺ عن تأبري النخل فقال ال تابروا...فقال(:أنتم أعلم بأمور دنياكم).
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ثم اســتمرت عجلــة الفتوى من بعــده ﷺ فأفتى املفتــون واجتهد
املجتهدون فيام اســتجد من النوازل يف خمتلف املســائل ،وأ ّلفت كتب عدة
مجعت هذه الفتاوى وشملت نواحي متنوعة كثرية.
إال أن الصفــة األبرز التي كانت معلام واضحــا يف األجيال التي تلت
عرص النبوة مســألة التهيب من الفتوى وعدم التصدر هلا باعتبار أن املفتي
نائب عن اهلل تعاىل وعن رســوله ﷺ يف بيان احلالل واحلرام ،وواســطة يف
تبليغ األحكام .يقول ابن القيم رمحه اهلل تعاىل( :إذا كان منصب التوقيع عن
امللــوك باملحل الذي ال ينكر فضله ،وال جيهل قدره ،وهو من أعىل املراتب
السنيات ،فكيف بمنصب التوقيع عن رب األرض والسموات)(((.
لذلك نرى السلف الصالح كانوا يدركون هذه املكانة العظيمة للفتوى
فتذرعوا بالعمل النافع الصحيح مع اخلشــية والورع الكبري ،حيث أدركوا
أن الفتــوى طائر له جناحان ال يمكن لــه أن يطري إال هبام مها :العلم النافع
الصحيح الثابت ،واخلشــية من اهلل عز وجل والــورع والزهد بالدنيا وما
فيهــا .ومع ذلك كله كان التهيب واهلروب من الفتوى هو ديدهنم ،وحتى
يود الواحد منهم لو أن غريه كفاه ذلك.
((( إعالم املوقعني .34/1
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واألمثلة عىل ذلك كثرية جدا نأخذ منها عىل ســبيل املثال ال احلرص ما

رواه عبد الرمحن بــن أيب ليىل قال( :أدركت عرشين ومائة من األنصار من

أصحاب رسول اهلل ﷺ ُيســأل أحدهم املسألة فريدها هذا عىل هذا ،وهذا

عىل هذا ،حتى ترجع عىل األول ،وما منهم من أحد حيدث بحديث إال و َّد

أن أخاه كفاه إياه ،وال يستفتى عن يشء إال ود أن أخاه كفاه الفتيا)(((.

من ذلك ندرك ختريج اإلمــام أيب حنيفة حينام ذهب إىل القول باحلجر

عــى املفتي اجلاهل واملتالعب بأحكام الرشع ،مع أنه يرى عدم احلجر عىل
السفيه احرتاما آلدميته .وما قوله ذاك إال حلفظ الناس وأمواهلم ،من جراء

الفتوى واملفتني املتالعبني بأحكام الرشع.
ثالث ًا :رشوط ومؤهالت املفتي

بي العلامء مجلة رشوط وآداب وصفــات ينبغي أن تتوافر يف املفتي ملا
َّ

متثله وظيفته من رشف القيام مقام النبي ﷺ ،بل إنه يوقع عن اهلل جل شأنه

كام بينا ،وال شــك أن تكليفا كهذا ال يكون ســهال أبدا ،وعليه فال ينبغي
علينا أن نســتغرب من التشــدد واملبالغة يف الرشوط واآلداب والصفات
التي وضعت يف هذا املجال ،الســيام ونحن نقرأ اآليــات واألحاديث يف
هذا الباب.

((( سنن الدرامي املقدمة باب من هاب الفتيا ،دار القلم ،دمشق ،ط1417 ،2هـ1996-م،
.57/1
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إن الــروط التي جيــب أن تتحقق يف املفتي هي نفــس الرشوط التي
جيب أن تكون يف املجتهد ،إذ األصل يف املفتي أن يكون جمتهدا((( ،ألنه ربام
ُســئل يف مســألة حتتاج إىل اجتهاد ونظر وإعامل فكر ،فال بد أن تكون لديه
املؤهالت التي تؤهله لذلك ،وهي إما أن تعود لقدرته الشــخصية وملكته
الفكريــة ،وإما أن تعود إىل العلوم النقلية والعقلية التي جيب توافرها فيمن
نُصب هلذا املقام.
ونســتطيع أن نجمل الرشوط الشــخصية الواجب توافرها يف املفتي
فيام يأيت(((:
اإليامن والتكليف والعدالة وسالمة الفهم وتدبري األمور.
ونستطيع أن نجمل كذلك أهم الرشوط العلمية املتفق عليها الواجب
توافرها يف املجتهد(((:
 -1أن يكــون عاملــا باللغة العربيــة ،لغة القــرآن الكريم والســنة
النبوية املطهرة.
((( أصول الفقه الشيخ حممد أبو زهرة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ص .376
((( املوافقات .111/4
((( املصدر نفسه.114-112/4 ،
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 -2أن يكــون عاملا بالقرآن الكريم ودقائق األحكام فيه ،عاما وخاصا

ومطلق ًا ومقيد ًا وحمك ًام ومتشاهب ًا وناســخ ًا ومنسوخ ًا وكل ما يتعلق بآيات
األحكام بصورة عامة.
 -3أن يكون عاملا بالسنة النبوية املطهرة بكل أشكاهلا القولية والفعلية
والتقريرية ،وطرق الرواية واإلسناد وما يتعلق بعلوم السنة النبوية املطهرة.
 -4أن يكون عاملا بمواضع اإلمجاع ومواطن اخلالف ،حتى ال يفتي بام
خيرق إمجاع األمة.
 -5أن يكــون عاملا بأصول الفقه ،إذ تعد دراســة هذا العلم أساســ ًا
للمجتهد فيام يســتنبطه من مصادر الترشيع املتفق عليهــا واملختلف فيها
ورشوط االستدالل واالستنباط هبذه األدلة ،يقول اإلمام الفخر الرازي يف
هذا الباب(:إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه).
 -6اإلحاطة بواقع احلياة ألنه ال جيتهد يف فراغ بل يف وقائع تنزل باألفراد
واملجتمعات من حوله ،وهؤالء تؤثر فيهم أفكار وتيارات وعوامل خمتلفة،
نفســية وثقافية واجتامعية واقتصادية وسياسية ،فال بد للمجتهد أن يكون
عىل حظ من املعرفة بأحوال عرصه وظروف جمتمعه ،ومشــكالته وعالقته
باملجتمعات األخــرى ومدى التأثر والتأثري هبا إذ يقــول ابن القيم( :هذا
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أصل عظيم حيتاج إليه املفتــي واحلاكم ،فإن مل يكن فقيها يف األمر والنهي،
ثم يطبق أحدمها عىل اآلخر ،وإال كان ما يفســد أكثر مما يصلح ،وتصور له
الظامل بصورة املظلوم وعكســه ،واحلق بصورة املبطل وعكسه ،وراج عليه
املكر واخلــداع واالحتيال ..بل ينبغي له أن يكــون فقيها يف معرفة الناس
وخداعهم واحتياهلم وعوائدهم وعرفياهتم ،فإن الفتوى تتغري بتغري الزمان
واملكان ،والعوائد واألحوال ،وذلك كله من دين اهلل)(((.
 -7ســامة االعتقاد وصحة النية يقول الشــاطبي( :االجتهاد سمو
باملجتهد ليكون يف مكان رســول اهلل ﷺ فيبــن رشع اهلل،وهل يبلغ هذه
املنزلة من يتبع البدعة ،ويكون له هوى)(((.
 -8أن يكــون عاملــ ًا بمقاصد الرشيعــة وأهنا رمحة بالعبــاد ،ورعاية
ملصاحلهم بمراتبها الثالث :الرضوري واحلاجي والتحســيني ،وما اقتضته
من التيســر والتخفيف ورفع احلرج والتدرج يف احلكم وما إىل ذلك.قال
الشــاطبي( :األول :فهم مقاصد الرشيعة ،وأهنا مبنية عىل اعتبار املصالح،
وأن املصالح اعتربت من حيث وضعها الشارع كذلك ،ال من حيث إدراك
املكلف ،إذ إن املصالح ختتلف عند ذلك بالنسب واإلضافات ،فال ينظر إىل
((( إعالم املوقعني .199/4
((( املوافقات .114/4
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املصالح باعتبارها شــهوات أو رغبات للمكلف ،بل ينظر فيها إىل األمر يف

ذاته ،من حيث كونه نافعا أو ضار ًا)(((.

هــذا وهناك رشوط أخرى جيب توافرها يف املجتهد لكن ليســت حمل
اتفــاق بني العلامء ،فمنهم من قدم بعضهــا ومنهم من ألغى البعض اآلخر
وهي بإمجال(((:
 -1معرفة القواعد الكلية.
 -2اإلملام بعلم املنطق

.

 -3معرفة علم الكالم إمجاال من غري غوص يف الدقائق(((.
 -4معرفة الفروع الفقهية .
وقد أمجل اإلمام الشــافعي رمحه اهلل تعاىل هذه الرشوط فقال(:ال حيل

ألحد أن يفتي يف دين اهلل إال رج ً
ال عارف ًا بكتاب اهلل بناســخة ومنسوخه،
وبمحكمه ومتشــاهبه ،وتأويله وتنزيله،ومكيه ومدنيه ،وما أريد به ،وفيم
أنزل ،ثم يكون بعد ذلك بصري ًا بحديث رسول اهلل ﷺ بالناسخ واملنسوخ

((( املوافقات .67/4
((( مجع اجلوامع حاشــية العطار عىل مجع اجلوامع ،دار الكتب العلمية ،بريوت1420 ،هـ
 1999م.((( املوافقات.111/4
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ويعرف من احلديث ما عــرف من القرآن ،ويكون بصــر ًا باللغة ،بصري ًا
بالشــعر ،وبام حيتاج إليه العلم والقرآن ،ويستعمل مع هذا اإلنصات وقلة
الكالم..ثم قال :ويكون بعد هذا مرشف ًا عىل اختالف أهل األفكار ،وتكون
له قرحية بعد هذا ،فإن كان هكــذا فله أن يتكلم ويفتي يف احلالل واحلرام،
وإذا مل يكن هكذا فله أن يتكلم يف العلم وال يفتي)(((.
القسم الثاين :مفهوم الرقابة الرشعية املرصفية وتكييفها ودليلها.
أوالً :مفهوم الرقــابـة:
الرقابــة يف اللغة :ورد يف معاجم اللغة حــول مادة (رقب) عدة معان،
ب اليشء
نختار منها ما يتعلق بموضوعنا ،وهي احلفظ واحلراسة ،منَ :ر َق َ
َير ُق ُبه ،وراقبه ُمراقب ًة ِ
ورقاب ًا أي حرسه ،والرقيب هو احلافظ الذي ال يغيب

عنه يشء،ورقيب القوم :هو احلارس الذي يرشف عىل مرقبه ليحرســهم،
ِ
ِ
جل ْي ِ
يبَ :أ ِمني فالرقيب هو احلارس احلافظ(((،
والرق ُ
ورق ُ
شَ :طلي َعت ُُهمَّ ،
يب ا َ
َ
ومنه قول اهلل عز وجل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾(((.

((( الفقيه واملتفقه ،احلافظ أيب بكر أمحد بن عيل البغدادي ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل،
1417هـ 1997 -م.157/2 ،
((( تاج العروس للزبيدي .534/1
((( سورة النساء جزء من اآلية .1
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الرقابة الرشعية املرصفية اصطالحا:
تعد مســألة الرقابة الرشعية عىل املصارف اإلســامية قطب الرحى
للعمل املرصيف اإلسالمي عامة ،إذ يمكن من خالل هذا اجلهاز احلكم عىل
طبيعة العمل الذي تزاوله هذه املؤسسة املالية أو تلك وفق املعايري الرشعية،
ومن هــذا املنطلق فإن الرقابة بصورة عامة يف املصارف اإلســامية تكون
أشــد من غريها ،بسبب اهليكلية املركبة هلذه املؤسســة إذ متزج بني الرقابة
اإلدارية والرقابة املحاســبية فضال عن الرقابة الرشعية ،وملا كانت الرقابة
الرشعية هي جمال بحثنا فسنقترص عليها.
ف الرقابة الرشعية كثري من الباحثني أشــهرها فيام يبدو :بأنه
عــر َ
وقد ّ

حق رشعي ،خيول اهليئة الرشعية ســلطة معينة متارسها بنفسها وعن طريق
أجهزهتا املعاونة ،هبدف حتقيق أهداف املؤسسة املالية ،وفق ًا ملبادئ وأحكام
الرشيعة اإلســامية((( .إذ خيول هذا احلق اهليئة الرشعيــة منع أو إلغاء أو
تصحيح أية معاملة مالية مرصفية تراها ال تنســجم مــع مقاصد الرشيعة
الغراء.وهذا يســتوجب عليها معاينة ومتابعة وحتليــل املعامالت اجلارية
((( الرقابــة الرشعية الفعالة يف املؤسســات املالية اإلســامية ،املؤمتــر العاملي لالقتصاد
اإلســامي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمــة ،اململكة العربية الســعودية1426 ،هـ
2005م ،ص .35
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يف املؤسســة املالية كافة يف أكثــر من مرحلة ،من بداية الفكرة ودراســتها
اىل مرحلــة التنفيــذ والتطبيق ،إىل مرحلــة املراجعة والتدقيــق وهذا بعد
مرحلة التنفيذ.
ثاني ًا :الدليل الرشعي للرقابة الرشعية:
برزت فكرة تأســيس هيئة رقابة رشعية منذ بداية تأســيس املصارف
اإلســامية نظرا للحاجة املاســة إىل تأكيد مدى رشعيــة العمليات التي
يعتمدها املرصف اإلســامي يف نشــاطه ،أي التأكيد عىل عدم تعارض ما
يقــوم به املرصف من معامــات مع عمالئه مع قواعــد وأحكام الرشيعة
اإلسالمية..فاملصارف اإلسالمية طبقا ملسامها أول ما يرد فيها من نصوص
يف نظمها األساســية عىل أهنا تلتزم يف معامالهتا بأحكام الرشيعة املستمدة
من الكتاب والسنة وما استنبط منهام حسب ما جاء يف كتب الفقه..وجدير
بالذكــر أن وجود هيئة رقابيــة رشعية بصورة عامة أمــر ليس باجلديد يف
التاريخ اإلسالمي.
ففي صدر اإلســام كانت من أهم وظائف ومسؤوليات احلاكم ،فقد
كان عمر بن اخلطاب رىض اهلل عنه حينام يمر بالســوق ليامرس مهامه كان
يــرب بعض التجار املخالفني بالدرة ويقول( :ال يبيع يف ســوقنا إال من
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تفقه يف الدين)((( من ذلك أن كل من يــارس املعامالت التجارية واملالية
مــع اآلخرين عليه أن يكون فقيها بأمور الــرع ،وبالطبع مع تطور احلياة
فقد أصبح من الصعب عىل التاجر أن يتفقه ،فاملسلم إذا كان جيب عليه أن
يعــرف كل يشء عن أحكام الصالة والصوم والزكاة وإن عجز عن املعرفة
ســأل من هو أهل هلا ،فعليه أيضا أن يعرف أمور املعامالت وأن يستشــر
الفقهاء يف ذلك .
وقد م َّثلت احلســبة التي كان يقوم هبا احلاكم أو من يمثله عىل أساس
مســؤولية املســلم عن إزالة املنكر وفعل املعروف ،وكان لويل احلسبة أن
يتدخل يف أمور العقيدة والعبادات وما يتعلق بالطرق واحلرف والصناعات
واملعامالت .ومن األمثلة عىل ســعة مراقبة املحتسب يف املعامالت:العقود
املحرمة،والقــار ،وغش املبيعات((( ،وتدليس األثامن ،والبيوع الفاســدة
التي منعتها الرشيعة اإلســامية ولو ريض هبا املتعاقــدان ،فإذا كان النهي
الرشعــي عنها حمل اتفاق بــن الفقهاء وجب عىل وايل احلســبة املنع منها
((( رواه الرتمذي يف سننه وقال برقم  487وقال عنه حديث حسن غريب.
((( أول من قام بوظيفة املحتســب هو النبي حممد ﷺ حيث مــر عىل صربة طعام ،فأدخل
يده فيها فنالت أصابعه بلال ،فقال(:ما هذا يا صاحب الطعام؟) فقال :أصابته السامء يا
رســول اهلل :فقال ﷺ( :أفال جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من َّ
غش فليس منا)
رواه اإلمام مسلم.
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والزجر عليها ،وكذلك يمنع املحتسب من ترصية املوايش لتبدو كثرية الدر

واللبن فإن هذا منهي عنه ونوع من التدليس ،ويمنع املحتسب من تطفيف

وبخس يف الكيل والوزن ،ويأخذ احلقوق من املامطلني املورسين القادرين

عىل أدائها وغري ذلك.

(((

ومن هذا املنطلق نســتطيع القول إن فكرة وجود

هيئة رقابة رشعية يف املؤسســات املالية اإلســامية قد انبثقت من هنا واهلل

أعلم .زيــادة عىل عموم اآليات واألحاديث التي تدل عىل األمر باملعروف
والنهي عن املنكر (((.

إن وجود هيئة رقابة رشعية يف كل مؤسســة مالية من شأنه أن يطمئن

املتعاملــن مع املصارف اإلســامية ،والذين اختــاروا التعامل معها عىل

أساس التزامها بتطبيق قواعد الرشيعة اإلسالمية ،وقد أثبتت عدة دراسات

أن مابني  %86إىل  %96من املتعاملني مع البنوك اإلسالمية يتعاملون معها

لكوهنا إسالمية(((.

((( األحكام السلطانية ،للاموردي ،ص .240
((( مــن ذلك قول اهلل عز وجل يف ســورة آل عمران ،اآليــة (﴿ :)104ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ﴾ .وقــول
النبي ﷺ « :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده ،فإن مل يســتطع بلســانه ،فإن مل يســتطع
فبقلبه وذلك أضعف اإليامن » رواه اإلمام مســلم يف كتاب اإليامن باب كون النهي عن
املنكر من اإليامن.
((( الرقابــة الرشعية هل أدت دورها عىل النحــو املطلوب ،د .حممد عبد احلليم عمر ،جملة
اللواء االسالمي ،العدد  9 ،1194ديسمرب 2004م.
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ثالث ًا :التكييف الفقهي للرقابة الرشعية:

بحث عدد من األســاتذة املختصني((( إمكانيــة تكييف عمل هيئات

الرقابــة الرشعية يف املؤسســات املالية من خالل تعريــف هيئات الفتوى

والرقابة الرشعية حيث تقوم هذه اهليئات بأكثر من عمل ،وكل عمل يمكن
تكييفه عىل حدة ،ومن ذلك:

 -1اإلفتاء :حيث يظهر من العنوان الذي تتخذه كثري من املؤسســات

املالية رصاحة اسام هلا عىل ذلك مثل هيئة الفتوى والرقابة الرشعية لبنك ديب

اإلسالمي وغريه ،هذا من جانب ،من جانب آخر فإن هيئة الرقابة الرشعية

تقوم باإلجابة عىل األسئلة واالستفسارات من قبل املؤسسة املرصفية التي
تتبعها أو من خالل اإلجابة عن أسئلة املتعاملني ،وبذلك تكون قد مارست
دور املفتي من خالل إجابتها الرشعية.

لكن هذا التكييف اعرتض عليــه بأن رأي هيئة الرقابة الرشعية يكون

ملزما للمؤسسة املالية التي ترشف هذه اهليئة عىل نشاطاهتا ،بام هلا من صفة
((( منهــم الدكتور عبد املجيــد الصالحني يف بحثــه :هيئات الفتــوى والرقابة الرشعية
ودورها يف املصارف اإلســامية ،بحث مقدم إىل مؤمتر املؤسسات املالية معامل الواقع
وآفاق املســتقبل الذي أقامته كلية الرشيعة والقانــون جامعة اإلمارات من  9-7ربيع
اآلخر1426/للهجرة املوافق /17-15مايو 2005/م يف غرفة جتارة وصناعة ديب.
وكذلــك الدكتور عبد احلق محيش يف بحثــه :تفعيل دور هيئــات الرقابة والفتوى يف
املؤسسات املالية اإلسالمية ،املنشور يف جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية واإلنسانية،
املجلد ،4العدد ،1حمرم 1428هـ2007م .وغريمها.
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اإللزام للمؤسســة يف التقيد واالنضباط بقرارات وفتاوى اهليئة الرشعية،
وذلــك ألن رأي املفتي ليس له صفــة اإللزام يف الفقه اإلســامي((( كام
هو معلوم.
وعليه فإن الفتوى عامة ال تكون ملزمة للمستفتي ،إذ هي :تبني احلكم
الرشعي للسائل عنه واإلخبار دون إلزام(((.
وأجيب هذا االعرتاض بأن اهليئة الرشعية ال يقترص عملها عىل الفتوى
والتوجيه واإلجابة عىل األسئلة ،وإنام تتعدد واجباهتا وأعامهلا من ذلك مث ً
ال
تقديــم البدائل الرشعية للمنتجات الربوية باملعامالت املوافق عىل صحتها
من قبل املجامع الفقهية،والقيام بفض النزاعات بام قد ينشأ من منازعات بني
املؤسسة املالية وعمالئها أو غريهم،وكذلك تقوم بمراجعة العقود املعمول
هبا يف املؤسسة املالية االسالمية اخلاضعة هلا وما إىل ذلك من أعامل أخرى.
 -2احلســبة :سبق أن عرجنا عىل مسألة احلســبة ،والتي عُدَّ ت البداية
التارخييــة لعمل هيئات الرقابــة الرشعية بصورة عامة مــن حيث الفكرة
وأوجه التشابه بينهام.
((( حاشية ابن عابدين .373/5
((( رد املحتار عىل الدر املختار البن عابدين.306/4 ،
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إذ احلســبة كام يعرفها املاوردي( :هي األمــر باملعروف إذا ظهر تركه،

والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله) ((( .يقول أحد الباحثني( :ملا كانت هيئات

الفتوى والرقابة الرشعية تقوم بمامرسة دور رقايب عىل النشاطات التي تقوم

هبا املؤسســة املالية التي تتبعها هذه اهليئة ،كان عملها الرقايب شبيها بام يقوم
املحتسب يف السوق ،غري أن دور هيئة الفتوى والرقابة الرشعية خيتلف عن

عمل املحتســب؛ ألن املحتسب موظف عمومي يقوم بتصويب املخالفات
التي تقع يف الســوق ،كام يقوم بالتأكد من مطابقة األنشــطة التي يقوم هبا

أهل السوق للرشيعة اإلسالمية ،وهبذا فإنه ال يمكن قرص التكييف الفقهي

لعمل اهليئات الرشعية عىل أنه حســبة)(((.وما قلنــاه يف الفتوى يصح أن
نقوله يف احلسبة واهلل أعلم.

 -3الوكالة بأجر :من التكييفات األخــرى التي يمكن ختريج الرقابة

الرشعية عىل أساســها ،والتي قال هبــا جمموعة من الباحثني هي مســألة

الوكالة بأجر ،إذ يمكن القول بأن املســامهني يف املؤسســة قد وكلوا هيئة
الرقابة الرشعية يف التأكد من توافق النشــاطات واألعامل املالية التي تقوم

هبا مؤسستهم مع أحكام الرشيعة اإلســامية ،وهذا ما يتم فعال يف أغلب
((( األحكام السلطانية والواليات الدينية ،أبو احلسني عيل بن حممد املاوردي ،دار األرقم بن
أيب األرقم ،بريوت ،ص .318
((( هيئات الفتوى والرقابة ،د .عبد املجيد الصالحني ،بحوث املؤمتر الســنوي الرابع عرش
ص.254
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املؤسسات املالية اإلســامية واملصارف اإلسالمية من خالل قيام اجلمعية

العمومية أو جملس اإلدارة لتلك املؤسسة بتوكيل من يقوم بتدقيق ومراقبة

املعامالت املالية التي جترهيا مؤسســتهم ((( .وملــا كانت اهليئة تتقاىض عىل
عملها هذا أجر ًا((( ،مل تكن الوكالة وكالة مطلقة ،وإنام كانت وكالة بأجر.
ولكن تم االعرتاض عىل هذا التكييف الفقهي من وجهني:
األول :من رشوط عقد الوكالــة أن يكون املوكِّل قادرا عىل مبارشة ما

َوكَّل فيــه ،أي ال تصح الوكالة يف أمر ال تصح فيــه ترصفات املوكِّل ،ويف

مســألة الرقابة الرشعية معلوم أن املســامهني ليســوا قادرين عىل مبارشة
الفتوى يف مثل هذه املســائل الرشعية الصعبة ،وكذلك فإن جملس اإلدارة
ليس قادرا هو اآلخر كذلك عــى اإلفتاء الرشعي يف املعامالت املالية التي

عمن ال يصح
تقوم هبا املؤسسة ،فكيف يمكن هليئة الرقابة أن تكون وكيال ّ

ترصفهم يف موضوع الوكالة؟

الثاين :أن الوكالة هي من العقود اجلائزة التي يمكن ألي من املتعاقدين

(املوكل والوكيل) فســخها ،ومعلوم أن املســامهني ال يملكون فسخ هذا

العقد ،أو عزل هيئة الفتوى والرقابة.

((( يعمد يف مســألة اختيار هيئات الفتاوى والرقابة الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية
إىل عدة طرق.
((( هناك عدة صور حلصول هيئات الرقابة الرشعية عىل املرتب الشهري أو املكافآت.
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 -4اإلجارة :ومن التكييفات الفقهية التي حاول بعض الباحثني ختريج
مسألة الرقابة الرشعية يف املؤسســات املالية عليها هي مسألة اإلجارة،عىل
أســاس أن العالقة التي تربط ما بني هيئة الرقابة الرشعية واملؤسسة املالية
املرصفيــة ،هي عالقة االســتئجار ،باعتبــار أن هيئة الرقابــة تقوم بإبداء
املشــورة عىل ما يردها من املؤسســة املالية من استشارات ،وبدورها تقوم
اهليئــة بإبداء النصح وتصحيح املخالفات ،وتدقيق أعامل املؤسســة املالية
من الناحية الرشعية ،لقاء مكافأة شــهرية أو سنوية تدفعها املؤسسة املالية
للهيئة الرشعية ،وهكذا تكون اهليئة بمثابة األجري اخلاص للمؤسســة ،إذا
كانت هذه اهليئة ال تقدم خدماهتا جلهات أخرى ،وبمثابة األجري املشــرك،
إذا كانت تفعل ذلك.
وقــد اعرتض عــى هذا التكييــف أيضــا باعتبار أن بعــض أعضاء
هيئــات الفتوى والرقابة الرشعيــة ،ال يكون بدافع التعاقــد معهم هو ما
يقدمونــه من فتاوى ،وإنام ملا هلم من قبول وســمعة طيبة عند عامة الناس
بام يولد محلــة دعائية من طــرف خفي لــدى املســامهني واملتعاملني(((.
ومــن جانب آخر فإن رأي اهليئــة الرشعية يكون ملزما للمؤسســة املالية
تتكرر يف أغلب املؤسســات
((( ولعل هذا األمر يفرس لنا الرس يف انتقاء جمموعة معينة تكاد ّ
املالية!
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املستأجرة ،ومعلوم أن هذا ال يتفق وعقد اإلجارة إذ إنه من املعلوم أن رأي
املستأجر هو امللزم لألجري وليس العكس(((.
وهكذا نرى أن مجيع هــذه التكييفات الفقهية ملســألة هيئات الفتوى
والرقابة الرشعية يف املؤسسات واملصارف اإلسالمية مل تسلم من اعرتاض
أو أكثر ،والذي يبدو واهلل أعلم أن يف األمر سعة من حيث العموم كام رأينا
ذلك يف موضوع املحتســب وما كان يتقاضاه من أجــر تلقاء عمله ،وهنا
ال نميل إىل تكييف موضوع الرقابة الرشعية باحلســبة حرص ًا ،إنام لتقريب
الفكــرة من حيث األصل مــع وجود الفارق الكبري الــذي أرشنا إليه آنفا
من كون املحتســب موظف ًا عمومي ًا بالدولة وال يقتــر عمله بجهة دون
جهــة .وباجلملة يمكن أن ننظــر اىل هيئات الفتــوى والرقابة الرشعية يف
املؤسسات املالية اإلســامية عىل أهنا مركبة العمل حيث يمكن أن نجمع
التكييفات الفقهية الســابقة مع ما عليها مــن اعرتاضات ونقول :بأن هذه
اهليئات الرشعية هي التي تقوم باإلفتاء ومراقبة سري العمل املرصيف تدقيق ًا
ومراجع ًة مقابل أجر مادي حتصل عليه من جهة مســتقلة عليا ال عالقة هلا
بمؤسسة مالية ما.
((( اســتقالل أعضاء اهليئات الرشعية ،بحث مقدم للمؤمتر الثاين للهيئات الرشعية للرقابة
املالية االسالمية ص.17-13
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وعليه فــإن موضوع الرقابــة الرشعية يف املؤسســات املالية أمر البد
منه ،ولكن مــع الضوابط واآلليات التي تفصل بني مرجعية اهليئة الرشعية
للمؤسســة املالية ،إذ الذي ينبغي أن يكون هو العكس ،بأن تكون املرجعية
العليا للهيئة الرشعية.
•

•

•
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املصارف اإلسالمية واألزمة املالية العاملية 2008م

ال خيفى عىل املتابعني ما خلفته األزمة املالية العاملية التي رضبت أسواق
العامل يف أواخر عام 2008م قبل ســنوات من خسائر فادحة وأزمة حقيقة
يف السيولة النقدية نتيجة ألزمة الرهن العقاري ،إال أن املصارف اإلسالمية
برغــم كل هذا ظلــت تظهر أرقاما تشــر إىل نوع من التــوازن بني الربح
واخلسارة ،واستقرار نســبي مقارنة مع املؤسسات املالية العاملية التقليدية،
وال يفهم من هذا األمر أهنا بعيدة عن التأثر يف األزمة املشار إليها ،حيث إهنا
ال تعمل يف الفضــاء ،بل هي جزء من املنظومة املالية العاملية ،وبالتايل ال بد
هلا من أن تؤثر وتتأثر فيام جيري حوهلــا ،ولكن تأثرها ال ينتج من تعرضها
لألزمة مبارشة والتي خرجت منها معافاة بأقل األرضار واخلسائر .وحيث
إن املصارف اإلسالمية ال تتعامل يف األوراق املالية املسببة لألزمة حلرمتها
الرشعية ،بل بام ينتج مــن توابع هذه األزمة كانخفاض البورصات العاملية
مما يؤثر عىل استثامرات هذه املصارف يف هذه البورصات سواء كان استثامرا
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مبارشا أو عن طريق صناديقها االســتثامرية .كام أن هذه األزمة قد حتد من
قدرهتا عىل منح االئتامن نتيجة أزمة الثقة التي يعاين منها القطاع املرصيف يف
العامل اليوم مما يضعف قدرهتا عىل إدارة الســيولة املتوفرة لدهيا ،ومجيع هذه
العوامل قد تؤثر يف نمو أرباحها ،إذا أضفنا إىل ذلك أن الكثري من املصارف
اإلســامية خصوصا يف منطقة اخلليج العريب تعاين من تضخم يف حمافظها
التمويليــة اخلاصة بالتمويل العقاري ،فإن أي ركود عاملي ســيؤثر حتام يف
هذا القطاع تأثريا ســلبيا مما سينعكس بدوره عىل نتائج هذه املصارف .هذا
من ناحية تأثريات األزمة الســلبية عىل املصارف اإلســامية ،إال ان هذه
التأثريات تبقى حمــدودة بالنظر ملا أصاب القطاع املايل التقليدي من أرضار
بليغة ستؤدي إىل تغيري جذري يف القوانني واملبادئ التي حتكم هذه الصناعة
يف املستقبل بالنظر إىل املطالبة العديدة برضورة مراجعة املبادئ االقتصادية
واملنظومــة الفكريــة التي يقوم عليهــا االقتصاد الرأســايل احلر اخلاضع
لقوانني السوق.
أما بالنسبة لآلثار االجيابية هلذه األزمة يف صناعة الصريفة اإلسالمية
فتتمثل يف إقرار العامل بصالبة األسس التي تقوم عليها وصحة القوانني التي
حتكمها ،بل تعدى األمر اإلقرار بصحة هذه املبادئ إىل الدعوة يف األخذ هبا
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وتطبيــق جتربتها عرب العديد من افتتاحيات الصحف األوربية؛ حيث كتب
رئيس حترير إحدى املجالت العاملية((( يف افتتاحية جملة «تشــالنجز» (أظن
أننــا بحاجة أكثر يف هــذه األزمة إىل قراءة القرآن بــدال من اإلنجيل لفهم
ما حيدث لنا وبمصارفنا؛ ألنه لو حــاول القائمون عىل مصارفنا احرتام ما
ورد يف القــرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ،ما حل بنا ما حل من كوارث
وأزمات وما وصل بنــا احلال إىل هذا الوضع املــزري ،ألن النقود ال تلد
النقود)((( .يف حــن كان عامل املال قبل هذه األزمة ينظر إىل قواعد الرشيعة
اإلسالمية ومبادئ االقتصاد اإلســامي عىل أهنا مبادئ قديمة تعيق تقدم
هذه الصناعة .كام أن هذه األزمة عجلت بفتح الكثري من األسواق األوربية
التي كانت مغلقة أمام صناعة الصريفة اإلسالمية.
لقد عززت هذه األزمة الثقة يف هذه املصارف مما أدى إىل حتول العديد
من عمالء املصارف التقليدية من غري املســلمني يف الغرب إىل التعامل مع
املصارف اإلسالمية.
((( بوفيس فانســون ،رئيس حترير جملة (تشــالنجز) األوربية أثناء األزمة املالية العاملية يف
أكتوبر  2008وما بعدها.
((( وقد أشار إىل هذا القول العديد من الكتاب واملحللني االقتصادين يف الصحف واملواقع
اإللكرتونية ومنها عىل سبيل املثال ،عادل القصار يف مقاله (لفهم األزمة املالية ..القرآن
بدال من اإلنجيل) صحيفة القبس الكويتية بتاريخ .2008/11/17
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إن هذه األزمة منحت الصريفة اإلســامية فرصة ذهبية لتقدم للعامل
نموذج أعامهلا بديال عــن املرصفية التقليدية؛ وهــي مطالبة بتوضيح هذا
النموذج عن طريق عقد املؤمترات والنــدوات وورش العمل التي ترشح
أســس ومبادئ هذه الصناعة ،مع تشخيص األزمة املالية العاملية الراهنة يف
ضوء هذه األسس واملبادئ .كام أن هذه األزمة منحت الصريفة اإلسالمية
فرصة لتنشيط أعامهلا وتوسيع أسواقها عرب فتح أسواق جديدة هلا وتوسيع
قاعدة املتعاملني معها مما ســيقلل من اآلثار الســلبية لنواتج هذه األزمة يف
صناعة الصريفة اإلسالمية.
•

•

•
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املصارف اإلسالمية يف ميزان التقييم

تؤدي اليوم املصارف اإلسالمية خدمة سامية جليلة للمجتمع ،إذ تعد
البديل الناجــع للعمليات التقليدية املحرمة ،والتــي كان الناس يف معزل
عنها بســبب الوازع الديني الذي يتمتع به أغلب املسلمني وهلل احلمد ،وملا
ظهرت املصارف اإلســامية أقبل الناس عليها أفواجــ ًا للتعامل مع هذه
املؤسسات املالية حديثة النشأة ودعموها بكل قوة ،ومن جانبها فقد وفرت
هــذه املصارف اإلســامية للمتعاملني معها أفضل اخلدمات ســواء عىل
مســتوى اخلدمات املرصفية أو أعامل التمويل واالستثامر ،وأزالت اجلليد
بني املتعاملني وما كانوا يالقونه من حرج يف التعامل مع املؤسســات املالية
التقليدية ،خاصة بعد أن تطورت وتوســعت احلياة ،األمر الذي و ّفر كثري ًا
مــن اجلهد واألمن يف حفظ أموال الناس وســهولة تنقلها من مكان آلخر
دون خوف أو عناء بســبب التسهيالت املرصفية املشــهودة ،وهذا األمر
جعــل الكثري من املرتبصني الظهور بمظهر هذه املؤسســات املرموقة ،من
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أجل خداع الناس واستاملتهم من أجل حتقيق األرباح واملنافع املادية ،نتيجة
للنجاحات التي حققتها املؤسسات املالية اإلسالمية األصيلة ،يف كسب ود
الناس وكرس احلاجز الذي كان بينهم وبني البنوك التقليدية.
ومن هذا املنطلق فعىل هذه املصارف اإلسالمية وأخص بالذكر ها هنا
املصارف إسالمية النشــأة كام أرشت إىل ذلك يف بداية هذا الكتاب ،وهي
املصارف التي نشأت بصيغة املرصف اإلسالمي منذ تأسيسها ،والتي ينص
عقد تأسيســها ونظامها الداخيل ،بحرمة التعامــل بالربا أو بكل ما يؤول
إليه نفي ًا قاطعا رصحيــ ًا ال جمال فيه ،عىل موضوع املقاصد ،ملا هلذا املوضوع
من أمهية بالغة يف رشيعتنا اإلســامية الغراء ،وعليه فال بد للمؤسســات
اإلســامية عموما أن تراعي هذا اجلانب باعتبارها ليســت مؤسســات
ربحية فحســب ،وإنام مؤسسات هلا دورها الكبري يف التنمية املجتمعية عىل
مستويات خمتلفة مما يلقي عىل عاتقها مسؤوليات مجة يف خدمة املجتمع كله.
فال بد هلذه املؤسسات أن تتوخى احليطة واحلذر يف كل تعامالهتا ،وتؤسس
ِ
ـــرق من جيل
وتؤكد عىل مفهــوم الرقابة ،بأكثر من بعد ،وحتاول إجياد ف َ

الشــباب املرصيف الرشعي ،إذ ال بد أن يتم التزاوج بني هاتني املنظومتني،
ليتخرج لنا جيل رشعي مرصيف منضبط.
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وعىل عاتق املتعامل واجب ال يقل أمهية عن واجب هذه املؤسســات
املالية اإلســامية ،هو تنظيم وترشــيد العمل املرصيف بام يؤدي إىل الدور
اإلجيايب له يف املجتمع ،فال يعني وجود مؤسســات داعمــة لألفراد تقوم
بتســهيل حصوهلم املؤقت لألموال بالطرق املرشوعة ،أن يغرق اإلنســان
ذمته يف كم مــن الديون من أجل أمور حتســينية وكاملية التصل إىل درجة
احلاجة ،فضال عن الرضورة.
إن الواقع اليوم قد رســم صورة خاطئة عن املؤسســات املالية ،وعىل
املؤسسات املالية اإلسالمية تصحيح هذا الواقع ،وذلك ال يتم إال بالتعاون
بني املؤسسة املالية اإلسالمية واملتعامل ،إذ ال تستطيع املؤسسات املالية أن
تعلم مدى احلاجــة الفعلية للمتعاملني ،األمر الذي ينبغي تثقيف اجلمهور
عليــه ،باعتبار أن هذه األموال ديون مرتتبة يف ذمة املتعاملني ،إال أن الواقع
يبني بأن هذه العمليات املرصفية قد فتحت شــهية املقرتضني إىل االقرتاض
غري املربر ،حيث شــجعت فئات كبرية من الناس -الســيام الشباب -عىل
اإلقبال عىل مثل هذه املعامالت بكثــرة ،مما ولد حالة من الالمباالة وعدم
االكرتاث بالدَ ّين وكيفية تسديده فيام بعد.
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الدور اإلجيايب للمصارف اإلسالمية:
ويمكن ذكر جمموعة من اإلجيابيات لصالح املصارف اإلسالمية عىل

النحو اآليت:

 -1تنزيــل الفقه النظري اخلاص بفقــه املعامالت عىل واقع املصارف

اإلســامية من خالل التطبيق العميل ملفاهيم وأسس االقتصاد اإلسالمي

يف جمــال الصريفة واالســتثامر والتمويل واملســامهة يف التنمية االجتامعية
واالقتصاديــة وهــذا يربز شــمولية اإلســام ،كــا أرشنــا إىل ذلك يف

بداية الدراســة بأن اإلســام دين شــامل يرغب بإنتاج الطيبات يف ظل
القيم واملبادئ.

 -2إصدار قوانني وســن ترشيعات خاصة باملصارف اإلســامية يف

بعض الــدول ،فضال عن قيام العديد من البنــوك املركزية بإصدار قوانني
خاصة باملصارف اإلســامية ،وهذا يعد مــن اإلجيابيات واملؤرشات عىل

تفعيل البديل الرشعي تدرجييا.

 -3ســيادة الفقه املايل العميل أدى إىل تفعيــل دور اجلامعات العربية

واإلســامية والعاملية بتدريــس فقه ونظم املصارف اإلســامية ،واهتامم

الباحثــن هبــذا املجال إىل تنظــر اإلطــار الفكري هلا وعىل املســتويات

العلميــة كافة مــن خالل طرح مســاقات علميــة يف الدراســات العليا
والدراسات األولية.
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 -4ال خيفــى الدور املجتمعي للمصارف اإلســامية فقد ســامهت

يف إحيــاء فريضة الزكاة ونظــام القرض احلســن ...وكذلك املرشوعات
االجتامعية ،مما أبرز دورها يف الرعاية االجتامعية.

 -5ال شــك أن انتشار املصارف اإلســامية يف أغلب دول العامل يعد

دليال واضحا عىل نجاح التجربة ،خاصة بعد األزمة املالية العاملية وصمود
املصارف اإلسالمية فيها.

 -6عدّ بعض الدارســن والباحثني قيام البنوك العاملية بإنشــاء فروع

ونوافذ للمصارف اإلســامية نقطة إجيابية ،رغم حتفظ بعضهم اآلخر عىل

أبعاد التجربة ،وبغض النظر عن املوقفني فال شك أن املسلمني القاطنني يف
الدول الغربيــة قد وجدوا خمرجا رشعيا للخروج من وطأة الربا من خالل

هذه النوافذ واألقسام الرشعية.

أما عن بعض السلبيات التي تؤخذ عىل املصارف اإلسالمية فمنها عىل

سبيل املثال:

-1نقص الثقافة املرصفية اإلســامية وتغلغل الثقافة البنكية التقليدية

لدى بعض املوظفني الذين انخرطوا يف العمل املرصيف اإلســامي وبقيت

مرتســب ًة فيهم ،كقول أحدهم مثالً :قيمة الفائدة
أساليب العمل التقليدي ِّ

كــذا بدل أن يقــول قيمة املرابحة كــذا ،ما يتطلب توجيــه الدعم الثقايف
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املتواصل ملختلف طبقات الوظائف املرصفية بشــكل عــام واملنتقلني من
البنوك التقليدية بشكل خاص ،بشكل دوري مستمر.

 -2تأخر بعض املصارف اإلسالمية يف بعض الدول يف االستعامالت

التقنية والتكنولوجية مثل استعامل احلاسب اآليل والرسائل اهلاتفية النصية

يف حتديث البيانات ،والتواصل مع املتعاملني أوالً بأول ،ترك انطباعا سلبي ًا
عن طبيعة اخلدمات املقدمة بشكل عام.

 -3عدم وجود ثقافة موجهة للجمهور بالتثقيف املرصيف اإلسالمي،

تعنى بتفســر ما يثري ظاهره الريبة واإلشــكاالت الرشعية عند املتعاملني،
بحيث يرشح هلم طبيعة اخلالف ،ويفرس املبهم ،ويوضح الغامض.

-4اإلكثــار من اجلانب االئتامين بصيغة العقــود التمويلية التي تغلب

عليها الصورية يف بعض املؤسسات اإلسالمية الفرعية عىل حساب األصل

الذي قامت عليه املؤسسات املالية اإلسالمية يف املشاركة يف الغنم والغرم.

 -5عدم وجــود هيئة مرجعية عليا للرقابة الرشعيــة وهيئات اإلفتاء

تتوىل املتابعة واإلرشاف الكامل عىل املؤسســات املالية اإلسالمية َ
وتمل

الطابع اإللزامي احلاكم ،وتتمتع باالستقاللية عن مجيع املصارف والبنوك،

ويكون املرصف املركزي مرجعيتها يف كل دولة.
•

•

•
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 -األحكام السلطانية والواليات الدينية أليب احلسن عيل بن حممد املاوردي،

دار األرقم بن أيب األرقم.

 -أخالقيــات العمــل املــريف اإلســامي ،د .عبــد احلميــد البعــي،

اللجنــة االستشــارية الســتكامل تطبيــق الرشيعــة اإلســامية بالكويــت
www.shareaa.gov.kw

 -االدخــار مرشوعيتــه وثمراته مع نــاذج تطبيقية من االدخار املؤســي يف

االقتصاد اإلســامي ،د .إبراهيم عبد اللطيف العبيدي ،دائرة الشــؤون اإلسالمية
والعمل اخلريي ،ديب ،الطبعة األوىل1432 ،هـ2011-م.

 -االســتثامر يف االقتصاد اإلســامي ،أمرية عبد اللطيف مشهور ،مكتبة وهبة،

مرص ،الطبعة األوىل1991 ،م.

 -اســتقالل أعضاء اهليئات الرشعية ،د .حممد عيل القري ،بحث مقدم للمؤمتر

الثــاين للهيئــات الرقابة الرشعية يف املؤسســات املالية اإلســامية ،املنعقد يف مملكة
البحرين يف 2002/10/30-29م

 -أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،عز الدين ابن األثري اجلزري ،حتقيق عادل أمحد

الرفاعي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1417 ،هـ1996-م.

 أصول الفقه الشيخ حممد أبو زهرة ،دار الفكر العريب ،القاهرة. -إعالم املوقعني عن رب العاملني ،شــمس الديــن أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر
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املعروف بابن قيــم اجلوزية ،دار الكتب العلمية ،بــروت ،الطبعة الثانية1414 ،هـ
1993-م.

 -األم لإلمام حممد بن إدريس الشــافعي ،دار الوفاء ،الطبعة األوىل1422 ،هـ-

2001م.

 -البحر الرائق رشح كنــز الدقائق ،زين الدين ابن نجيــم احلنفي ،دار املعرفة،

بريوت.

 -بحوث يف املعامالت واألساليب املرصفية ،د .عبد الستار أبو غدة ،جمموعة دلة

الربكة ،الطبعة األوىل2007 ،م.

 -بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،عالء الدين أيب بكر بن مســعود الكاســاين

احلنفي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

 بداية املجتهد وهناية املقتصد ،حممد بن أمحد بن رشد ،دار الفكر ،بريوت. -البطاقــات البنكية اإلقراضية والســحب املبارش من الرصيد ،دراســة فقهية

قانونية اقتصادية حتليلية ،أ .د .عبد الوهاب أبو ســليامن ،دار القلم  ،دمشــق ،الطبعة
الثانية 1424 ،هـ2003 -م.

 -البنوك اإلســامية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ،عائشــة الرشقاوي

املالقي ،الطبعة األوىل ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،اململكة املغربية2000 ،م.
 -البنوك اإلسالمية املنهج والتطبيق ،مصطفى كامل طايل ،بنك فيصل اإلسالمي

املرصي ،جامعة ام درمان1408 ،هـ1988-م.

 -البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم والتقييد واالجتهاد والنظرية والتطبيق،
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مجــال الدين عطية ،كتاب األمة ،العــدد  ،13مطابع الدوحة احلديثــة ،قطر ،الطبعة
األوىل1986 ،م.

 -البنــوك اإلســامية والنقود والبنــوك يف النظام اإلســامي ،أد عوف حممد

الكفراوي ،مركز اإلسكندرية للكتاب1998 ،م.

 -بيــوع األمانة يف ميــزان الرشيعة ،بيــت التمويل الكويتي ،مطبعة الســام،

الكويت ،الطبعة األوىل1403 ،هـ1983-م.

 -تــاج العروس من جواهر القاموس ،حمب الديــن حممد مرتىض الزبيدي ،دار

الفكر1414 ،هـ1994-م.

 -تاريــخ الطربي ،تاريخ امللوك والرســل ،أبو جعفر ابن جريــر الطربي ،دار

املعاف ،الطبعة الرابعة1977 ،م.

 -التبادل املــايل بني املصارف اإلســامية واملصارف األخرى ،دراســة فقهية

اقتصاديــة تطبيقية ،د .فهد بــن صالح احلمود ،دار كنوز أشــبيليا ،الرياض ،اململكة
العربية السعودية ،الطبعة األوىل1432 ،هـ2011-م.

 -تبني احلقائق رشح كنز الدقائق فخر الدين عثامن بن عيل الزيلعي ،دار الكتاب

اإلسالمي ،الطبعة الثانية.

 -حتول املصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية ،د .يزن خلف

سامل ،دار النفائس ،الطبعة األوىل1429 ،هـ2009-م.

 -تطوير وســائل التمويل املرصيف يف البنوك الالربوية ،حممد بدوي ،جملة املسلم

املعارص ،العدد  ،21بريوت-لبنان.
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 التفسري الكبري ،فخر الدين الرازي ،دار الكتب العلمية1421 ،هـ 2000م. -تفعيل دور هيئات الرقابة والفتوى يف املؤسسات املالية اإلسالمية ،د .عبد احلق

محيش املنشور يف جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية واإلنسانية ،املجلد الرابع ،العدد
األول ،حمرم 1428هـ 2007 -م.

 -التمويل اإلسالمي ،د .رفيق يونس املرصي ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل،

1433هـ2012-م.

 -التمويل اإلســامي واالقتصاديات املعارصة( ،ندوة ضمت جمموعة بحوث)

أقامها مركز اإلمارات للدراســات والبحوث االســراتيجية -أبو ظبي بالتعاون مع
مرصد الدراسات اجليو سياسة يف باريس17 ،يناير 2012م.

 -التمييز بني مفاهيم الوساطة املالية والتمويل واملتاجرة ،حممد أنس الزرقا ،جملة

جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،املجلد العارش.

 -توثيق جتربة الســودان يف جمال املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية ،خمطط

هيئــات الرقابة الرشعية ،بنك الســودان املركزي ،دار الســيد للطباعة ،الســودان،
2006م.

 التــورق يف البنــوك هــل هو مبــارك أم مشــؤوم ،د .رفيــق يونس املرصيwww.kantakji.orj

 -التورق كام جتريه املصارف يف الوقت احلارض (التورق املرصيف املنظم-دراســة

تصويريــة فقهية) د .عبد اهلل بن حممد بن حســن الســعيدي ،جملــة املجمع الفقهي

الـمـصــرفـيــة اإلســـالمـيـة

207

اإلسالمي ،جملة دورية حمكمة يصدرها جممع الفقه اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي،
السنة اخلامسة عرشة ،العدد الثامن عرش1425 ،هـ 2004-م.

 -جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير الطربي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة

األوىل1420 ،هـ2000-م.

 -اجلامع الصحيح املخترص  -صحيح البخاري  -حممد بن إســاعيل البخاري،

حتقيق د .مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،الياممة ،بريوت1407 ،هـ 1987 -م.

 -جريدة الرشق األوســط ،صفحــة الصريفة اإلســامية /24،كانون الثاين-

ديسمرب 2007م.

 -حاشية الدســوقي عىل الرشح الكبري ،حتقيق حممد عليش ،دار الفكر ،الطبعة

األوىل ،بريوت.

 -حاشــية العطار عىل مجع اجلوامع ،دار الكتــب العلمية ،بريوت1420 ،هـ-

1999م.

 حدود ابن عرفه ،أبو عبد اهلل بن حممد املالكي ،املكتبة العلمية. -احلسابات االســتثامرية لدى املصارف اإلسالمية تأصيلها الرشعي وأساليب

توزيــع أرباحها ،بدر بن عيل الزامل ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة األوىل ،الدمام-اململكة
العربية السعودية1431 ،هـ.

 -حقيقة بيع التورق الفقهي والتورق املرصيف ،د .إبراهيم عبد اللطيف العبيدي،

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي ،الطبعة األوىل1429 ،هـ2008-م.
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 -احلكم الفقهي للمسائل الواردة يف احلوار الذي دار حول كتاب (نحو اقتصاد

إسالمي) جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،العدد الثاين1984 ،م.

 -حكــم ودائع البنوك وشــهادات االســتثامر يف الفقه اإلســامي ،عيل أمحد

السالوس ،مؤسسة روز اليوسف ،شعبان1402 ،هـ.

 -اخلدمات املرصفية وموقف الرشيعة اإلســامية منها ،د .عالء الدين زعرتي،

دار الكلم الطيب ،دمشق ،الطبعة األوىل1422،هـ2002-م.
 -اخلريش عىل خمترص سيدي خليل ،دار الفكر ،بريوت.

 -دراســة رشعية يف البطاقات االئتامنية ،د .عمر ســليامن األشقر ،دار النفائس،

عامن-األردن ،الطبعة األوىل1429 ،هـ2009-م.

 -دراســة هليئــات الفتــوى والرقابــة الرشعيــة يف املؤسســات املاليــة

اإلســامية واقعــ ًا وتقييــ ًا ،مؤمتــر املصــارف اإلســامية بــن الواقــع
واملأمــول ،الــذي أقامتــه دائــرة الشــؤون اإلســامية والعمــل اخلــري بديب
من 2009/6/3-5/31م.

 -رد املحتار عىل الدر املختار ،البن عابدين ،دار إحياء الرتاث اإلسالمي بريوت،

الطبعة الثانية 1987-1407،م.

 -الرقابة الرشعية الفعالة يف املؤسسات املالية اإلسالمية ،أد .عبد احلميد البعيل،

املؤمتر العاملي لالقتصاد اإلســامي ،جامعة أم القرى ،مكــة املكرمة ،اململكة العربية

السعودية1426 ،هـ 2005 -م.

 -روضــة الطالبني وعمدة املفتــن ،حميي الدين النووي ،املكتب اإلســامي،

بريوت1405 ،هـ.
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 -الزاهر يف غريب ألفاظ األمام الشافعي ،أليب منصور حممد بن أمحد األزهري،

دراســة وحتقيق الدكتور عبد املنعم طوعي ،دار البشائر اإلســامية ،الطبعة األوىل،
1419هـ 1998 -م.

 -سنن الدارقطني للحافظ عيل بن عمر الدارقطني وبذيله تعليق املغني عىل الدار

قطني أليب الطيب حممد آبادي ،عامل الكتب ط1406 ،4هـ 1986-م.

 -ســنن الدارمي أبو عبد اهلل الدارمي ،باب من هاب الفتيا ،دار القلم دمشــق،

الطبعة الثانية1417 ،هـ 1996 -م.

 -ســنن أيب داود ،لإلمام أيب داود ســليامن بن األشــعث األزدي السجستاين،

دار القبلة للثقافة اإلســامية ،جدة ،مؤسســة الريان للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل،

1419هـ 1998-م.

 -الســنن الكربى لإلمام أيب بكر أمحد بن احلســن بن عيل البيهقي ،دار املعرفة،

بريوت1413،هـ 1992 -م.

 -ســنن ابن ماجه ،ينظر ســنن ابن ماجــه ،دار اجليل ،بــروت ،الطبعة األوىل

1418هـ 1998 -م.

 -صحيح مســلم لإلمام أيب احلسني مســلم بن احلجاج القشريي النيسابوري،

حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 -الصكوك اإلسالمية ودورها يف تطوير السوق املالية اإلسالمية ،جتربة األسواق

اإلسالمية الدولية ،جملة الباحث ،العدد التاسع2011 ،م.

 -الصكوك وإدارة الســيولة ،د .حممد تقي العثامين ،جملة االقتصاد اإلســامي،

بنك ديب اإلسالمي ،العدد  ،399مجادى اآلخرة 1435هـ  -أبريل 2014م.
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 -الضوابط الرشعية إلنشــاء البنوك التقليدية فروع ًا ونوافذ إســامية ،د .أمحد

حميــي الدين أمحد ،حولية الربكة ،العدد الثالث ،الطبعــة األوىل ،جدة ،األمانة العامة

للهيئة الرشعية يف جمموعة دلة الربكة ،مضان 1422هـ2001-م.

 -عمليــات البنــوك مــن الوجهــة القانونيــة ،موســوعة الفقــه والقضاء،

مجــال الديــن عــوض ،الــدار العربيــة للموســوعات رقــم  ،18حســن

الفكهاين1982 ،م.

 -عون املعبود رشح سنن أيب داود ،للعالمة أيب الطيب حممد شمس احلق العظيم

آبادي مع رشح احلافظ ابن قيم اجلوزية دار الفكر للطباعة والتوزيع.

 فتح الباري برشح صحيح البخاري ،دار أيب حيان ،ط1416 1هـ1996 -م. -الفروع لإلمام شــمس الدين املقديس أيب عبد اهلل حممد بن مفلح ،عامل الكتب،

الطبعة الرابعة1405 ،هـ1985-م.

 -الفقيــه واملتفقه ،للحافــظ أيب بكر أمحد بن عيل البغــدادي ،دار ابن اجلوزي،

الطبعة األوىل1417 ،هـ1997-م.

 القاموس االقتصادي احلديث ،سعيد عبود السامرائي ،بغداد ،الطبعة األوىل. -قرار املجمع الفقهي لرابطة العامل اإلســامي اخلاص بجــواز بيع التورق يف

دورته اخلامسة عرشة 1419هـ 1998-م.

 -القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الرشيعة اإلسالمية ،د .حممد عثامن شبري،

دار النفائس ،األردن ،الطبعة الثانية1428 ،هـ 2007 -م.
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 -القواعد النورانية ،أمحــد عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ،دار املعرفة،

بريوت.

 -الكفيل ،اآلثار الرشعية املرتتبة عىل عقد الكفالة املالية يف الرشيعة اإلســامية

والقانون اإلمــارايت ،د .إبراهيم عبد اللطيف العبيدي ،دائرة الشــؤون اإلســامية
والعمل اخلريي ،ديب ،الطبعة األوىل2014 ،م.

 لسان العرب البن منظور ،دار صادر ،بريوت. -املاليــة املرصفية يف فقه املعامالت املعارصة ،د .نزيه محاد ،دار القلم ،دمشــق،

الطبعة األوىل1428 ،هـ2007-م.

 املبسوط ،شمس الدين الرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت1406 ،هـ. -جملة االقتصاد اإلسالمي ،الصادرة عن بنك ديب اإلسالمي ،العدد  ،241ربيع

اآلخر 1422هـ-يوليو  ،2001ص.52

 -جملــة األموال ،الصادرة عن رشكة االتصــاالت الدولية ،جدة ،ملف النوافذ

اإلسالمية يف البنوك التقليدية ،العدد السادس يناير  -مارس 2005م.

 -جملة جممع الفقه اإلســامي ،دورية حمكمة تصدر عــن املجمع الفقهي التابع

لرابطة العامل اإلســامي ،السنة اخلامســة عرشة ،العدد الســابع عرش1425 ،هـ -
2004م.

 جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمه ،بدون ذكر مكان وجهة الطبع. -املجموع يف االقتصاد اإلسالمي د .رفيق يونس املرصي ،دار املكتبي ،دمشق،

الطبعة األوىل1426 ،هـ2006-م.
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 -حماســبة الرشكات واملصارف يف النظام اإلســامي ،حممد كامل عطية ،الطبعة

األوىل ،القاهرة ،االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية.

 -املحىل ،أيب حممد عيل بن أمحد بن ســعيد بن حــزم ،دار الفكر للطباعة والنرش

والتوزيع.

 -خماطر التمويل اإلسالمي ،د .عيل بن أمحد السالوس ،املؤمتر العلمي لالقتصاد

اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية2005 ،م.

 -خماطر الســمرسة وعالقتها بالوســاطة وحتديد أجور السمسار يف األسواق،

د .حممود عبد الكريم أرشيد ،دار النفائس ،الطبعة األوىل1436 ،هـ2015-م.

 -املدخل العام للمعامالت املالية اإلسالمية ،د .عز الدين خوجه ،املجلس العام

للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.

 -املدخل إىل علــم االقتصاد ،جمموعة مؤلفني ،مؤسســة الظواهــر ،أبوظبي،

اإلمارات العربية املتحدة1983 ،م.

 املدونة الكربى ،اإلمام مالك بن أنس ،دار صادر ،بريوت. -املســتصفى من األصول ،لإلمام أيب حامد الغزايل ،دار إحياء الرتاث العريب،

بريوت ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ 1993-م.

 -املصارف اإلسالمية بني النظرية والتطبيق ،د .عبد الرزاق رحيم جدي اهليتي،

دار أسامة ،الطبعة األوىل1998 ،م.

 -املصارف اإلســامية ،فادي حممد الرفاعي ،منشورات امللبي ،بريوت ،الطبعة

األوىل2004 ،م.
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 -املصبــاح املنري يف غريــب الرشح الكبــر للرافعي ،تأليــف العالمة أمحد بن

حممد بــن عيل املقري الفيومي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1413 ،هـ
1994-م.

 -املضاربة أو القــراض والتطبيقات املعارصة ،د .عبد الســتار أبو غدة ،بحث

مقدم للمؤمتر الثاين للمرصف اإلسالمي ،الكويت 23-21 ،مارس 1983م.

 -مطالب أويل النهى رشح غاية املنتهى ،الشــيخ مصطفى السيوطي الرحيباين،

الطبعة الثانية1415 ،هـ1994-م.

 -معامالت البنوك احلديثة يف ضوء اإلسالم سلسلة معامالتنا املعارصة ،أد .عيل

أمحد السالوس ،رقم  ،2دار احلرمني ،الدوحة ،قطر ،الطبعة األوىل1983 ،م.

 -املعامــات املاليــة املعارصة يف الفقه اإلســامي ،د .حممد عثامن شــبري ،دار

النفائس1427 ،هـ 2007 -م.

 -املعايري الرشعية ،هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،مملكة

البحرين1431 ،هـ2010-م.

 -معجــم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء ،د.نزيــه محاد ،املعهد العاملي

للفكر اإلسالمي ،فرجينيا ،الواليات املتحدة األمريكية ،الطبعة األوىل1993،م.

 -املغني يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشــيباين ،عبــد اهلل بن أمحد املقديس ،دار

الفكر ،بريوت1405 ،هـ.

 مقدمة يف النقود والبنوك ،حممد زكي شافعي ،مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة. -املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،إبراهيم بن عيل الشريازي ،دار الفكر ،بريوت.
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 املوافقات يف أصول الفقه ،أبو إسحاق الشاطبي ،دار املعرفة ،بريوت. -املوســوعة العلمية والعملية للبنوك اإلســامية ،اجلــزء الرشعي ،األصول

الرشعيــة واألعامل املرصفية يف اإلســام ،االحتاد الدويل للبنوك اإلســامية ،اجلزء
اخلامس ،الطبعة األوىل1989 ،م.

 -املوســوعة الفقهيــة ،وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية ،الكويــت،

الطبعة األوىل.

 -املوقع اإللكرتوين الرسمي لبنك األردن ديب اإلسالمي www.jdib.jo

 الـمـوقـــع اإللكــروين الرســمي جلـــريدة االحتـــاد اإلمـاراتيـــةwww.alittihad.ae

 الـمـوقـــع اإللكــروين الرســمي جلـــريدة اخلليــج اإلمـاراتيـــةwww.alkhaleej.ae

 املوقع اإللكرتوين الرسمي للمجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالميةwww.cibafl.org

 الـمـوقـــع اإللكرتوين الرســمي ملرصف اإلمـــارات العـــربية املتحـــدةwww.centralbank.ae

 الـمـوقـــع اإللكــروين الرســمي ملنتــدى االمـــارات االقتصـــاديwww. uaeec.com
 -املوقع اإللكرتوين ملركز أخبار الصناعة املالية .www.cibaafi.org
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 -موقف الرشيعة من املصارف ،د عبد اهلل العبادي ،نرش وتوزيع دار الثقافة ،قطر

 -الدوحة ،دار السالم للنرش والطباعة والتوزيع والرتمجة ،الطبعة الثانية1415 ،هـ-

1994م.

 -ندوة «الصريفة اإلسالمية بني اخلالف املذموم واملحمود» التي أقامتها جريدة

الرشق األوســط وتم نرشها يف العدد 5 ،10106رجــب 1427هـ املوافق30يوليو
2006م.

 -ندوة حوار األربعــاء :التورق يف البنوك هل هو مبارك أم مشــؤوم ،د .رفيق

يونس املرصي www.kantakgi.org

 -النظام املرصيف اإلســامي ،د .عز الدين حممــد خوجه ،املجلس العام للبنوك

واملؤسسات املالية اإلسالمية.

 النظام املرصيف اإلسالمي ،حممد أمحد الرساج ،دار الثقافة ،القاهرة1989 ،م. -النظام النقدي واملرصيف يف اقتصاد إسالمي ،د .حممد عمر شابرا ،جملة االقتصاد

اإلسالمي ،العدد 1404 ،2هـ1984-م.

 -النظرية االقتصادية ،أمحد جامع ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة اخلامسة،

1986م.

 النقود والبنوك ،حممد عزيز ،مطبعة املعارف ،بغداد ،الطبعة الثانية1986 ،م. -هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،شــمس الدين حممد الرميل ،الشهري بالشافعي

الصغري ،دار الفكر ،بريوت.

 -اهلداية رشح البداية ،أبو احلسن املرغياين ،املكتبة اإلسالمية.
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 -هل تؤدي أســاليب التمويل اإلســامي إىل التوســع النقدي ،جملة االقتصاد

اإلسالمي ،العدد 95مايو 1989م.

 -هيئات الفتوى والرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية ،د .عبد احلق محيش،

من بحوث مؤمتر املؤسســات املالية اإلســامية معامل الواقع وآفاق املستقبل ،املؤمتر

العلمي السنوي الرابع عرش .

 -هيئات الفتوى والرقابة الرشعية ودورها يف املصارف اإلسالمية ،د .عبد املجيد

صالحني ،بحث مقدم إىل مؤمتر املؤسســات املالية معامل الواقع وآفاق املستقبل الذي
أقامته كلية الرشيعة والقانون جامعة اإلمارات من  9-7ربيع اآلخر1426/للهجرة
املوافق/17- 15مايو 2005/م يف غرفة جتارة وصناعة ديب.

 -ودائع أكثــر من الالزم ،بيت التمويل الكويتي ،جملة األموال ،يوليو 1983م،

بدون رقم العدد.

 -الوديعة يف الفقه اإلســامي ،منري محود الكبييس ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم

اإلسالمية ،جامعة بغداد1999 ،م.

 -الوســاطة املالية يف االقتصاد اإلسالمي ،ســامي إبراهيم سويلم ،جملة امللك

عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،املجلد العارش.

 -الوسيط يف رشح القانون املدين ،د .عبد الرزاق السنهوري ،العقود الواردة عىل

االنتفاع باليشء ،اإلجيار والعارية ،دار النهضة العربية القاهرة1963 ،م.
•

•

•
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 -ثالثا :التكييف الفقهي للرقابة الرشعية

 الوكالة بأجر -اإلجارة

 املصارف اإلسالمية واألزمة املالية العاملية بعد 2008م -املصارف اإلسالمية يف ميزان التقييم
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•

•
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صدر للمؤلِّف
عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي
جمموعة كتب يف االقتصاد اإلسالمي
 -1حقيقة بيع التورق الفقهي والتورق املرصيف ،سنة 2008م.
 -2امللكيات الثالث ،دراســة عن امللكية العامــة وامللكية اخلاصة وملكية

الدولة يف النظام االقتصادي اإلسالمي ،سنة 2009م.

 -3استبدال الوقف ،رؤية رشعية اقتصادية قانونية ،سنة 2009م.
 -4نحو نرش ثقافة التوعية املائية يف املجتمع( ،مطوية) سنة 2010م.
 -5خطورة تسويق السلعة باحللف الكاذب( ،مطوية) سنة 2010م.
 -6االدخــار ،مرشوعيته وثمراته ،مع نامذج تطبيقية معارصة من االدخار

املؤســي يف االقتصاد اإلســامي ،الودائع املرصفية ،الصناديق االســتثامرية،
احلسابات االستثامرية ،سنة 2011م.

 -7اخلصخصــة بني االقتصاد اإلســامي واالقتصاد الوضعي ،دراســة

مقارنة ،سنة 2011م.

 -8إنظار املعرس ورضورة التفريق بني املعرس واملامطل ،سنة 2011م.
 -9وقفة مع ظاهرة االستهالك الرتيف ،عمليات التجميل ،املاركات العاملية،

املوضات2011 ،م.
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 -10معادلة ِ
الغنى وال َفقر ،سنة 2011م.
 -11وقفة مع بعض جوانب االلتزام الوظيفي من الناحية الرشعية ،ســنة

2011م.

 -12ظاهرة اإلرساف يف شهر رمضان ،تشخيص وعالج ،سنة 2012م.
 -13أمهية التخطيط املايل يف االستقرار األرسي ،سنة 2012م.
 -14توثيــق الدّ ين وأثره يف حفظ حقوق الطرفني ،دراســة خمترصة ســنة

2013م.

 -15من آداب البيع يف اإلسالم  -سلسلة من فقه السوق  -سنة 2013م.
 -16حقيقة الفرق بني التأمني التجاري والتأمني التعاوين ،دراسة خمترصة،

سنة 2013م.

 -17الكفيل ،اآلثار املرتتبة عىل عقد الكفالة املالية يف الرشيعة اإلســامية

والقانون اإلمارايت ،سنة 2014م.

 -18كيفية التعامل مع املتطلبات املالية للزوجة ،سنة 2014م.
 -19أسس التعامل األمثل مع الراتب ،سنة 2014م.
 -20املرصفية اإلسالمية مفاهيمها وخصائصها وتطبيقاهتا ،سنة 2015م

 -وهو الكتاب الذي بني يديك . -

•

•

•
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