اال ّدخــار :مشروعيته وثـمـراته

التدقيق اللغوي
شروق حممد سلمان

اإلخـراج الفين
حسـن عبد القادر العـزاني

 1432هـ  2011 -م

ISBN 978 - 9948 - 8592 - 7 - 7

لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري بدبي
إدارة البحوث
هاتف+971 4 6087777 :
اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة
mail@iacad.gov.ae

فاكس+971 4 6087555 :
ص .ب - 3135 :دب��ي
www.iacad.gov.ae

اال ّدخــار :مشروعيته وثـمـراته
معاصرة:
مع مناذج تطبيقية
AXtGihaneLight
من االدخار املؤسسي يف االقتصاد اإلسالمي
( الودائع املصرفية ،الصناديق االستثمارية،
الصناديق الوقفية )

تأليف
الدكتور إبراهيم عبد اللطيف العبيدي
إدارة البحوث

اال ّدخار :مشروعيته وثـمـراته

افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسلام عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه

و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبعـــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي  -إدارة البحوث »

إصداره�ا اجلديد (« االدخار :مش�روعيته وثمراته » م�ع نماذج تطبيقية
أن تق�دِّ م
َ

معاص�رة م�ن االدخار المؤسس�ي ف�ي االقتصاد اإلسلامي ،الودائ�ع المصرفية،

الصنادي�ق االس�تثمارية ،الصنادي�ق الوقفية ) جلمهور القراء من الس�ادة الباحثني
واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة وخاصة يف جمال االقتصاد اإلسالمي.

وبي
وق�د ّ
أصل ه�ذا الكتاب لفكرة االدخ�ار من حيث املرشوعي�ة والثمرة ،نّ

فوائ�د ه�ذا املبدأ الس�امي من خالل املفهوم األش�مل ل�ه عبر رضورة تنمية املال
املدخر بالوس�ائل واآلليات املمكنة اليوم يف املؤسس�ات املالية اإلسالمية املعارصة

مثل الودائع املرصفية والصناديق االس�تثامرية وغريمها من الوس�ائل املعروفة حتى
ال يكون املال املدّ خر كنز ًا معطال عن االستثامر احلقيقي النافع.

ومل�ا كان مفه�وم االدخار بمعن�اه العام هو إخف�اء يشء لالنتفاع به يف وقت

أصلت الدراس�ة لفك�رة الصنادي�ق الوقفية التي بدت إس�هاماهتا يف
احلاج�ة إليهّ ،

اآلونة األخرية ملموس�ة بشكل ملفت النسجامها التام من حيث الفكرة يف تفعيل
امل�ال املدخ�ر وتنميته مثل بقية الوس�ائل األخ�رى ،لكنها ختتلف معه�ا من حيث

املضمون األخروي الذي يمثله مفهوم الوقف بصورة عامة.


اال ّدخار :مشروعيته وثـمـراته

إن قن�وات االدخ�ار الت�ي يضعه�ا بين أيدينا ه�ذا الكتاب جدي�رة باألخذ
والتفعي�ل ،ألن امل�ال وإن ا ُّد ِخر فال يمك�ن أن يكون له دور إجي�ايب ف ّعال يف التنمية
عىل مستوى األفراد واملجتمع إن بقي حبيس األدراج وخزانات النقود.

وه�ذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الش�كر والدع�اء ألرسة آل مكتوم

حفظه�ا اهلل تعاىل التي حت�ب العلم وأهله ،وتؤازر قضايا اإلسلام والعروبة بكل

متي�ز وإق�دام ،ويف مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د بن س�عيد آل

مكت�وم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب الذي يش�يد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه و ُطالبه .

راجين اهلل العلي القدي�ر أن ينف�ع األم�ة هب�ذا العم�ل ،وأن يرزقن�ا التوفيق

والسداد ،وأن يوفق اجلميع إىل مزيد من العطاء عىل درب التميز املنشود.

وآخ�ر دعوان�ا أن احلمد هلل رب العاملين ،وصلىَّ اهلل عىل النَّب�ي األمي اخلاتم

س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.

الدكتور سيف راشد اجلابري

			

مدير إدارة البحوث
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املقدمة
احلم�د هلل والصلاة والسلام على رس�ول اهلل وعلى آل�ه وصحب�ه وم�ن

وااله ،وبعد:

فلا ش�ك أن املدخ�رات النقدية عىل مس�توى األفراد اليوم ب�دأت متثل ثروة

حقيقي�ة قائم�ة بح�د ذاهت�ا حيس�ب هلا أل�ف حس�اب ،بدليل م�ا قامت ب�ه بعض
املؤسس�ات املالي�ة التقليدية الكربى يف العقدين األخريين من فتح نوافذ وأقس�ام

رشعية فيها ،من أجل كس�ب أكرب قدر ممك�ن منها .فبالرغم من كل الكالم الذي
صدر جتاه هذه النوافذ واألقس�ام الرشعية يف املؤسس�ات املالي�ة التقليدية من قبل
املادحين والقادحين ،إال أهن�م أمجعوا عىل أن البن�وك التقليدية مل تأب�ه يف تارخيها

الطوي�ل هب�ذه املدخ�رات الفردية ،التي يطل�ق عليها االدخ�ارات الصغرية والتي
كان الن�اس يدخروهن�ا للقابل م�ن أيامهم ،وما ق�د يواجههم فيها .ه�ذه األموال
كانت بطبيعة حاهلا زهيدة ،فهذا كان يدخر مبلغ ًا ليحج به ،وذاك كان يدخر مبلغ ًا

لي�زوج به ابنه وهكذا ،ومل يكن أحد من هؤالء
ليعال�ج به ،وآخر كان يدخر مبلغ ًا
ِّ
يفك�ر بالتوج�ه إىل البن�وك التقليدية آن�ذاك إال القليل  -لالدخار أو االس�تثامر -

نتيجة للوازع الديني الذي كان ينتاب الناس بس�بب متس�كهم بدينهم الذي حرم

الربا مجلة وتفصيالً ،وإىل طبيعة احلياة وبساطتها آنذاك.

وملا انبثقت فكرة املصارف اإلسالمية التي نصت يف عقود تأسيسها وأنظمتها

الداخلي�ة على تأكيد مبدأ حرم�ة التعامل بالربا أو ما يؤول إلي�ه ،وبانضامم كوكبة

م�ن أهل العلم التي رفدت مسيرة هذه املصارف تقوي ً
ما وتصحيح ًا ،أقبل الناس
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على ه�ذه املؤسس�ات الولي�دة إقب�االً منقط�ع النظري ،بحي�ث وصل�ت إىل درجة
منافس�ة املؤسسات املالية التقليدية ،بعد أن لفتت أنظار القائمني عليها ،وتبني هلم

أن املس�لمني أم�ة ترغب بالتطور وحتب التقدم ،ومل يك�ن أمامها حائل من مواكبة

العم�ل املصريف ،إال احلرم�ة الرشعي�ة الت�ي ارتبط�ت بالعمل املصريف التقليدي
السائد آنذاك.

م�ن هنا ن�درك أمهي�ة االدخ�ار يف حي�اة األف�راد واملجتمعات يف رف�د ما قد

يعرتهي�م من نوائب وط�وارئ ،فضال عام يمثله من تنظيم للدخ�ل ،وما يمكن أن
يقدمه للمدَّ ِخر إذا ما أحسن استثامر ماله املدَّ َخر ،فال شك أن قرار االدخار يستند
إىل عوامل س�لوكية ذاتية حتدد طبيعة الس�لوك اإلنفاقي بش�كل عام ،األمر الذي
يعني أن ترش�يد هذا السلوك الزم لتنمية امليل نحو االدخار ،وبام أن هذا االدخار

التوظيف الصحيح حتى انبثاق فكرة املؤسس�ات
كان موج�ودا ولكن�ه مل ُيو َّظ�ف
َ
املالي�ة اإلسلامية ،التي أخذت على عاتقها تنظيم هذا االدخ�ار واحلث عليه من
جه�ة ،والقيام باس�تثامره عن طريق توظيف�ه بام يعود بالنفع على كال الطرفني من

جهة أخرى ،مما أدى إىل ظهور مؤسس�ات مالية جديدة تعنى باالدخار واس�تثامره
وتنميت�ه ،عىل ش�كل آلية تابعة ملؤسس�ات مالية قائم�ة أصالً ،أو هيئات مس�تقلة

أنشئت لغرض االدخار واستثامراته خاصة.

ويف هذه الدراسة حاولت عرض نامذج تطبيقية معارصة لعملية االدخار ذات

املؤسيس املنظم الذي تم تنفيذه يف اآلونة األخرية ،إذ اختذت أكثر من شكل،
الطابع َّ
وقد بدأنا باحلسابات أو (الودائع) املرصفية وأقسامها الثالثة التي متثلت يف:
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أوال :احلس�ابات أو الودائ�ع حت�ت الطل�ب ،أو الودائع اجلارية ،أو احلس�اب

اجلاري ،وكلها ذات مغزى واحد.

ثاني ًا :احلسابات أو الودائع االستثامرية.
ثالث ًا :احلسابات أو الودائع االدخارية.
ث�م أتبعت احلس�ابات(الودائع) املرصفي�ة عملية ادخارية مؤسس�ية معارصة

أخرى ،ال تقل أمهية عنها ،هي الصناديق االستثامرية اإلسالمية التي أخذت تنمو
وتزدهر هي األخرى يف اآلونة األخرية الس�يام بعد اتس�اع نش�اطها االس�تثامري،

وتنوع جماالهتا.

ثم أتبعت الصناديق االس�تثامرية اإلسلامية عملية ادخاري�ة أخرى ،ولكنها

ادخار باملعنى العام الش�امل أال وهي الصنادي�ق الوقفية ،إذ توافق فكرهتا املفهوم

العام لالدخار باعتبار أن االدخار من حيث معناه العام هو :إخفاء اليشء واالنتفاع

به يف وقت احلاجة إليه .فاالدخار مفهوم واسع يشمل كل ما يمكن إخفاؤه وعدم
التصرف ب�ه إىل وقت تكون احلاجة إليه ُم ِل ّح ًة ،وهذا يش�مل َ
وغري املال ،وملا
املال َ

كانت أكثر األشياء املادية يتم احلصول عليها عن طريق املال ،كان املال هو عنوان
االدخ�ار ،ألن ادخ�اره يعني أن الش�خص يس�تطيع احلصول عىل األش�ياء املادية

األخرى من خالله.

وه�ذا م�ا يعنين�ا يف دراس�تنا ه�ذه التي تبح�ث ع�ن العالقة بين موضوعي

الصناديق الوقفية واالدخار.
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وقد متت اإلجابة عنه يف ثنايا هذا البحث.
وقب�ل ع�رض النماذج االدخاري�ة الثالث�ة وما تف�رع منها ،وخاص�ة نموذج

األولني املتمثل
الصنادي�ق الوقفية التي أخذت ُب ْعد ًا خيتلف عن ُب ْعدي النموذجني ّ
باحلسابات (الودائع) املرصفية والصناديق االستثامرية اإلسالمية ،باعتبار املردود
املادي؛ كان ال بد من تقديم فصل يعنى باملفهوم العام واخلاص لالدخار يف النظام

االقتصادي اإلسالمي ،وما جاء من نصوص رشعية تؤكد وحتث عليه ،فضال عن
التجربة العملية ال َف َّذة التي أوىص هبا وأرشف عىل تطبيقها سيدنا يوسف الصديق
عليه السلام ،والتي أش�ار القرآن الكريم إليها يف س�ورة يوسف ،وهبا أخذ بعض

علامئنا الكرام رمحهم اهلل تعاىل.

وقد جاء الكتاب يف فصلني مها:
الفصل األول :االدخار يف النظام االقتصادي اإلسالمي.
الفصل الثاين :من التطبيقات املعارصة لالدخار يف االقتصاد اإلسالمي.
وقد تم تقسيم الدراسة عىل النحو التفصييل اآليت:
* الفصل األول :االدخار يف النظام االقتصادي اإلسالمي.
ويشتمل عىل متهيد و أربعة مباحث:
 التمهيد :مفهوم االدخار املبحث األول :االدخار يف القرآن الكريم .ويشتمل عىل مطلبني:10
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املطلب األول :ما ورد من ذكر لفظ االدخار رصاحة يف القرآن الكريم.
املطل�ب الث�اين :ما ذك�ر كناي�ة يف الق�رآن الكري�م بمعنى االدخ�ار من دون

الترصيح به.

 املبحث الثاين:االدخار يف السنة النبوية املطهرة.ويشتمل عىل مطلبني:املطلب األول :ما ورد من ذكر االدخار لفظ ًا رصحي ًا يف السنة النبوية املباركة،

نفي ًا وإثبات ًا .

املطل�ب الث�اين :ما ورد بمعنى االدخار من دون الترصيح به يف الس�نة النبوية

املباركة نفي ًا وإثبات ًا.

 -املبح�ث الثال�ث :دور االدخ�ار يف العملي�ة التنموية عند علامء املس�لمني.

ويشتمل عىل متهيد ومطلبني:

املطلب األول :رؤية علامء املسلمني لالدخار.
املطلب الثاين :نامذج من االدخار عند علامء املسلمني.
النموذج األول :االدخار عند حممد بن احلسن الشيباين.
النموذج الثاين :االدخار عند الدمشقي.
النموذج الثالث :االدخار عند ابن خلدون.
* الفصل الثاين :من التطبيقات املعارصة لالدخار يف االقتصاد اإلسالمي.
ويشتمل عىل متهيد وأربعة مباحث:
11
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 التمهيد :أنواع االدخار .ويشتمل عىل فرعني:الفرع األول :االدخار االختياري.
الفرع الثاين :االدخار اإلجباري.
 املبحث األول :الودائع املرصفية والبنكية.املطلب األول :مفهوم الوديعة.
املطلب الثاين :اإلطار الرشعي لعملية اإليداع املرصيف.
املطلب الثالث :مناقش�ة ختريج عقد الوديعة املرصفية البنكية عىل أس�اس أنه

عقد أمانة (وديعة عادية) ،أو عقد إجارة ،أو عقد قرض .

املطلب الرابع :نظرة إىل أنواع الودائع يف املصارف اإلسالمية وحساباهتا.
املطلب اخلامس :أنواع الودائع .ويشتمل عىل ثالثة فروع.
الفرع األول :الودائع أو احلسابات حتت الطلب أو الودائع اجلارية أو احلساب

اجلاري.

الفرع الثاين :الودائع أو احلسابات االستثامرية.
الفرع الثالث :الودائع أو احلسابات االدخارية.
 املبحث الثاين :الصناديق االستثامرية اإلسالمية.ويشتمل عىل مطلبني:
12
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املطلب األول :صناديق االستثامر يف املؤسسات املالية التقليدية .ويشتمل عىل

أربعة فروع:

الفرع األول :مفهوم صناديق االستثامر يف املؤسسات املالية التقليدية.
الف�رع الثاين:النش�اط االس�تثامري لصناديق االس�تثامر يف املؤسس�ات املالية

التقليدية.

الفرع الثالث :أنواع صناديق االستثامر يف املؤسسات املالية التقليدية.
الفرع الرابع :مزايا صناديق االستثامر.
املطلب الثاين :صناديق االستثامر اإلسالمية.
ويشتمل عىل مخسة فروع:
الفرع األول :مفهوم صناديق االستثامر اإلسالمية.
الف�رع الث�اين :حقيق�ة الف�رق بين صنادي�ق االس�تثامر اإلسلامية والودائع

االستثامرية يف املصارف اإلسالمية.

الفرع الثالث :مراحل النشاط االستثامري لصناديق االستثامر اإلسالمية.
الفرع الرابع :أنواع الصناديق االستثامرية اإلسالمية.
الفرع اخلامس :اإلطار الرشعي للصناديق االستثامرية اإلسالمية.
 املبحث الثالث :الصناديق الوقفية.13
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ويشتمل عىل مخسة مطالب:
املطلب األول :مفهوم الصناديق الوقفية.
املطلب الثاين :اإلطار الفقهي للصناديق الوقفية.
املطلب الثالث :عالقة الصناديق الوقفية بمفهوم االدخار.
املطلب الرابع :إدارة الصناديق الوقفية.
املطلب اخلامس :أهداف الصناديق الوقفية.
 املبحث الرابع :القروض من أهم آفات وموانع االدخار.اخلامتة.
املصادر.
•

•
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الفصل األول
اال ّدخار يف النظام االقتصادي اإلسالمي
ويشتمل عىل متهيد و أربعة مباحث:
 التمهيد :مفهوم االدخار املبحث األول :االدخار يف القرآن الكريم. املبحث الثاين:االدخار يف السنة النبوية املطهرة. املبح�ث الثالث :دور االدخ�ار يف العملي�ة التنموية عند علامءاملسلمني.
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الفصل األول
اال ّدخار يف النظام االقتصادي اإلسالمي
متهيد :مفهوم االدخار.
يمثل مفهوم االدخار واحدا من املفاهيم القديمة احلديثة التي اتسمت بالثبات

عىل أصل املفهوم الذي أنشئت عليه طيلة استخدامه ،ال بل اتّـحـد املعنى اللغوي
م�ع املعنى االصطالحي الذي جاء بمفه�وم واحد يراد به إخفاء اليشء واالنتفاع

به يف وقت احلاجة إليه.

فاالدخ�ار لغ�ة :كما بينه علماء اللغ�ة يف أصله (اذخت�ار) لكن قلب�ت كل من

(ال�ذال والتاء) (داال) مع اإلدغام فتحولت الكلم�ة إىل (ادخار) قال ابن منظور:
(ويف حدي�ث الضحية ُك ُلوا وا َّد ِخ ُروا و َأصله اذْتخَ ََر ُه فثقلت التاء التي لالفتعال مع

ال�ذال ،فقلب�ت ذاالً ،و ُأدغمت فيها ال�ذال األَصلية فصارت ذاالً مش�دّ دة ،ومثله

كار ،من ِّ
الذك ِْر وقال الزجاج يف قوله تعاىل ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ﴾ َأصله
اال ِّذ ُ
ت َْذتخَ ِ ُ�رون ألَن ال�ذال حرف جمهور ال يمكن الن َفس َأن جيري معه لش�دة اعتامده يف
مكانه ،والتاء مهموس�ةُ ،فأبدل من خمرج التاء حرف جمهور يشبه الذال يف جهرها
وه�و الدال ،فصار تَدَّ ِخ ُرون ،و َأصل ِ
اإلدغ�ام َأن تدغم األَول يف الثاين .قال ومن
العرب من يقول ت ََّذ ِخ ُرون بذال مشدّ دة وهو جائز واألَول َأكثرَّ ،
والذ ِخ َري ُة واحدة
الذ ِ
َّ
خائر وهي ما ا ُّد ِخ َر).
 سورة آل عمران ،من اآلية .49
 لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر ،بريوت ،مادة (ذخر) .302/4
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وع�ن توافق املعنى اللغوي للمعن�ى االصطالحي يقول صاحب معجم لغة

الفقه�اء( :اال ّدخ�ار :أصلها اذخت�ار فقلب كل من ال�ذال والت�اء داالً مع اإلدغام
فتحولت الكلمة إىل « ا ّدخار » - ،وهو  -االحتفاظ بجزء من الدخل للمس�تقبل،

واالحتفاظ بالشئ لوقت احلاجة) .

ٍ
بمعان متقاربة م�ن مفهوم االدخار مع وجود بعض
وتشترك بعض األلفاظ

الفروق الدقيقة ،ومن هذه األلفاظ ذات الصلة ،هي االحتكار واالكتناز.
واالحتكار يف اللغة :هو حبس اليشء انتظار ًا لغالئه.
ويف الرشع :اشرتاء طعام ونحوه وحبسه إىل الغالء.

وعلى هذا املفه�وم يكون االدخار أع�م من االحتكار ،ألن�ه يكون فيام يرض

حبس�ه وم�ا ال يرض ،يف حني يك�ون االحتكار خاصا بام يضر ،ومنهم من حرصه

بالطعام دون غريه ،عىل خالف بني العلامء ،ليس هذا موضعه.
واالكتناز يف اللغة :إحراز املال يف وعاء أو دفنه.

ويف الرشع :هو املال الذي مل تُؤ َّد زكاته ،ولو مل يكن مدفون ًا .
 معجم لغة الفقهاء  -عريب انكليزي د .حممد رواس قلعجي ،دار النفائس للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية1408 :هـ  1988 -م.51/1 ،
 لسان العرب .408/4
 حاشية ابن عابدين ،دار الفكر للطباعة والنرش ،بريوت1421 ،هـ2000-م.398/6 ،
 لسان العرب مادة كنز.401/5 ،
 املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -الكويت.346/2 ،
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ووف�ق ه�ذا املفهوم يك�ون االدخار أع�م أيضا م�ن االكتناز ضم�ن مفهومه

الرشع�ي ،باعتبار أن املال املدخ�ر هو املال الذي ُأ ِّديت حقوق�ه الرشعية من زكاة

ونحوه�ا ،على عكس امل�ال املكنوز أو املدف�ون الذي قال اهلل تع�اىل فيه ﴿ :ﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ*ﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ﴾.
أما االدخار يف املعنى االقتصادي العام :فهو التوقف عن اإلنفاق العشوائي،

وهو أمر واجب وحتمي من أجل حتقيق التنمية .

أم�ا يف معن�اه االقتص�ادي اخل�اص فيعن�ي :تأخير اإلنف�اق إىل أج�ل معني،

رشط أن يوض�ع امل�ال املؤج�ل إنفاق�ه وإىل حني أجل�ه ،لدى هيئ�ة متخصصة يف
إدارة االدخار.

وم�ن خلال ه�ذا الع�رض املوج�ز لالدخ�ار يف كل م�ن معن�اه اللغ�وي

واالصطالحي ،واملعنى االقتصادي العام ،واملعنى االقتصادي اخلاص به ،إضافة

بعض من خصائصه وصفاته
إىل بع�ض األلفاظ ذات الصلة والقريبة منه ،تبني لنا ٌ

العامة التي تتلخص بام ييل:

 سورة التوبة اآلية  34و.35
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 االدخ�ار يش�مل امل�ال وكل يشء له قيمة مادية يمكن االنتف�اع به أو بثمنهيف وقت ما.
 كل ٍم�ال مدخ�ر ال تؤدى زكات�ه فهو كنز مذموم ال تنطب�ق عليه خصائص
االدخار املرشوع.
 االدخار أعم من االحتكار ،باعتبار األهداف املرجوة املختلفة بينهام. االدخ�ار الف�ردي بحد ذاته مفي�د ونافع بام حيقق من أه�داف مرحلية عىلمستوى الفرد واألرسة ،تتمثل بتنظيم اإلنفاق وترشيد االستهالك بشكل عام.
 االدخ�ار املؤسسي يمث�ل الغاي�ة املرج�وة الت�ي تس�هم بتحقي�ق التنمي�ةاملجتمعية املنش�ودة ،بتحويل األموال املدخرة عند األفراد إىل االس�تثامر املؤسيس
ال�ذي يعود بالنف�ع العام عليهم وعىل جمتمعهم من خلال التوظيف األمثل للامل
املدخر عند األفراد.

•

•
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املبحث األول
االدخار يف القرآن الكريم
وردت املع�اين الت�ي تدل عىل اال ّدخ�ار يف نصوص كثرية يف الق�رآن الكريم،

إذ تك�رر ذل�ك إما باللفظ الرصيح لالدخار ،وإما إش�ارة بذك�ر معنى من معانيه،
نخت�ار بعضها لنمثل من خالهلا ملفهوم االدخار الذي ورد ذكره يف القرآن الكريم
رصاحة وكناية.

ً
صراحة يف القرآن الكريم:
املطلب األول :ما ورد من ذكر لفظ اال ّدخار

فما ورد م�ن ذكر لفظ االدخ�ار يف كتاب اهلل العزيز رصاح�ة متثل يف أكثر من

وقفة ،منها عىل سبيل املثال:

 -1الوقفة األوىل :قوله تعاىل عىل لسان سيدنا عيسى عليه السالم ﴿ :ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﴾.
وللتع�رف على بعض ما جاء يف مع�اين هذه اآلية الكريمة حيس�ن بنا الرجوع
ّ

إىل م�ا قاله املفرسون ،إذ يقول البقاعي عىل س�بيل املثال( :وما تدخرون) وملا كان
مس�كن اإلنس�ان أعز البيوت عنده وأخفى ملا يريد أن خيفيه قال( :يف بيوتكم) قال
احل�رايل :م�ن االدخار ،افتعال م�ن الدخرة ،قلب حرفاه للدال لتوس�ط الدال بني

 سورة آل عمران اآلية .49
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تطرفهما يف متقابيل حاهلام؛ والدخرة ما اعتنى بالتمس�ك به عدة ملا ش�أنه أن حيتاج
إليه فيه ،فام كان لصالح خاصة املاسك فهو ادخار ،وما كانت لتكسب فيام يكون
من القوام فهو احتكار.
وق�د أورد اإلمام الس�يوطي يف الدر املنثور يف قول�ه تعاىل ﴿ :ﮝ ﮞ ﴾
ما يأيت:
أخرج ابن عساكر عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال :كان عيسى بن مريم
وهو غالم يلعب مع الصبيان فكان يقول ألحدهم :تريد أن أخربك بام خبأت لك
أمك فيقول :نعم.
فيق�ول :خ ّب�أت ل�ك ك�ذا وك�ذا ،فيذهب الغلام منه�م إىل أمه فيق�ول هلا:

أطعمين�ي ما خ ّب�أت يل قالت :وأي يشء خ ّبأت لك ،فيقول :ك�ذا وكذا .فتقول:
م�ن أخربك فيقول :عيس�ى بن مري�م ،فقالوا :واهلل لئن تركتم ه�ؤالء الصبيان مع
عيسى ليفسدنهّ م.
يتلمس�هم فلم جيدهم حتى
فجمعوهم يف بيت وأغلقوا عليهم فخرج عيس�ى َّ

سمع ضوضاءهم يف بيت فسأل عنهم فقالوا :يا هؤالء كأن هؤالء الصبيان قالوا:
ال إنام هؤالء قردة وخنازير قال :اللهم اجعلهم قردة وخنازير .فكانوا كذلك.
 نظم الدرر يف تناس�ب اآليات والس�ور ،برهان الدين أيب احلس�ن البقاعي ،الطبعة األوىل،
1391هـ1972-م.406/4،
 الدر املنثور ،جالل الدين السيوطي ،دار الفكر ،1993 ،بريوت.221/2 ،
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وأورد الس�يوطي أيض ًا:أن عبد الرزاق وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حاتم

ق�د أخرجوا عن عامر بن ي�ارس أنه قال ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ﴾ من املائدة ﴿ ﮝ

ﮞ ﴾ منه�ا وكان أخ�ذ عليه�م يف املائدة حين نزلت أن يأكل�وا وال يدخروا
وخافوا فجعلوا قردة وخنازير .

واملعن�ى :أن عيس�ى  -عليه السلام  -قد ق�ال لقومه بن�ي إرسائيل :وإن من

معج�زايت الت�ي تدل على صدقي فيام أبلغ�ه عن ربى أن�ى أخربكم بالشيء الذي

تأكلونه وباليشء الذي ختبئونه يف بيوتكم لوقت حاجتكم إليه.

قال اإلمام القرطبي« :وذلك أنه ملا أحيا هلم املوتى طلبوا منه آية أخرى وقالوا:

أخربن�ا بام ن�أكل يف بيوتنا وما ندخر للغد ،فأخربهم فقال :يا فالن أنت أكلت كذا
وكذا ،وأنت أكلت كذا وكذا وادخرت كذا وكذا».

-2الوقف�ة الثانية :قول اهلل عز وجل ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﴾ ويف ه�ذه الوقف�ة وإن مل
واضح جد ًا ،إذ يقول األلويس يف
يذكر لفظ االدخار رصاح ًة إال أن املعنى املراد به
ٌ

تفسريه ﴿ :ﮫ ﮬ ﴾ أي ما ا ّدخر لك يف اآلخرة ،أو ما رزقك يف الدنيا من النبوة
واهلدى ،وادعى «صاحب الكشف» أنه أنسب هبذا املقام ،أو ما ادخر لك فيها من

 املصدر نفسه.221/2 ،
 اجلام�ع ألح�كام القرآن ،أليب عبداهلل األنصاري القرطبي ،الش�هري بتفسير القرطبي،دار
الشعب ،القاهرة.95/4،
 سورة طه اآلية 131
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فتح البالد والغنائم ،وقيل :القناعة َ
(خيرْ ٌ ) مما ُمتّع به هؤالء ألنه مع كونه يف نفس�ه

من ّ
أجل ما يتنافس فيه املتنافسون مأمون الغائلة بخالف ما ُمتِّعوا به (وأبقى) فإنه
نفسه أو أثره ال يكاد ينقطع كالذي ُمتِّعوا به.

ً
كناي��ة يف الق��رآن الكري��م مبعن��ى االدخ��ار م��ن دون
املطل��ب الثان��ي :م��ا ُذك��ر
التصريح به:

وأم�ا م�ا ذك�ر كناي�ة بمعن�ى االدخ�ار م�ن دون الترصي�ح ب�ه ،فمن�ه على
سبيل املثال:
أ  -م�ا ح�كاه الق�رآن يف قص�ة س�يدنا يوس�ف عليه السلام ،مل�ا رأى امللك
رؤياه املش�هورة يف الس�نابل السبع اخلرض التي تأكلهن الس�نابل السبع اليابسات،
والبقرات السبع السامن الاليت تأكلهن البقرات السبع العجاف ،فكان تأويل رؤيا
امللك من قبل يوس�ف الصديق عليه السلام ،بوجود أزمة اقتصادية مقبلة ،عقب
رخاء واستقرار اقتصادي مؤقت يمتد سبع سنني ستشهده مرص آنذاك ،مما يوجب
تصب مجيعا
على القائمني باألمر آن�ذاك القيام بتدابري وقائية وإجراءات احرتازية
ُّ
يف معن�ى االدخ�ار ،من أجل تاليف النقص الذي ستش�هده البالد م�ن آثار األزمة
االقتصادية التي أش�ار إليها تفسري رؤيا امللك ،فكان جوابه عليه السالم كام حكاه
الق�رآن يف قول اهلل تعاىل ﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
 روح املعاين يف تفسير القرآن العظيم (تفسير األلويس) أليب الفضل شهاب الدين حممود
األلويس ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.284/16 ،
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ﮈ ﮉﮊﮋ*ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ

ﮛ * ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ ق�ال القرطبي:
ه�ذه اآلية أص�ل يف الق�ول باملصالح الرشعية الت�ي هي حفظ األدي�ان والنفوس

والعقول واألنس�اب واألموال ،فكل ما تضمن حتصيل ش�ئ من هذه األمور فهو
مصلحة ،وكل ما يفوت ش�يئا منها فهو مفس�دة ،ودفع�ه مصلحة ،وال خالف أن

مقص�ود الرشائع إرش�اد الن�اس إىل مصاحلهم الدنيوية ،ليحص�ل هلم التمكن من

معرف�ة اهلل تع�اىل وعبادته املوصلتني إىل الس�عادة األخروي�ة ،ومراعاة ذلك فضل
من اهلل عز وجل ورمحة رحم هبا عباده ،من غري وجوب عليه ،وال استحقاق.

أما قول اهلل تعاىل ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾ فهذا

خرب من يوسف عليه السالم عام مل يكن يف رؤيا امللك ،ولكنه من علم الغيب الذي
آت�اه اهلل .قال صاحب التحرير والتنوير( :وقد مزج تعبريه بإرش�اد جليل ألحوال

التموين واالدخار ملصلحة األمة .وهو منام حكمته كانت رؤيا امللك لطف ًا من اهلل
السلام ،ووحي ًا أوحاه اهلل تعاىل إىل يوس�ف عليه
باألم�ة التي آوت يوس�ف عليه ّ

السالم بواسطة الطري).
السلام بواسطة رؤيا امللك ،كام أوحى إىل سليامن عليه ّ
ّ

وهو يمثل الرؤية االقتصادية التي بنى عليها يوس�ف عليه السلام تصوره للخطة
االدخارية التي أعدها للخروج من األزمة االقتصادية التي ستقبل عليهم.

 سورة يوسف اآليات . 48-46
 اجلامع ألحكام القرآن ،تفسري القرطبي.203/9،
 تفسير التحري�ر والتنوي�ر ،حمم�د ب�ن الطاهر بن عاش�ور،الدار التونس�ية للنشر ،والدار
اجلامهريية للنرش والتوزيع واإلعالن.286/12،
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السلام عىل امللك
وقد متثلت هذه اخلطة االدخارية بام أش�ار به يوس�ف عليه ّ

بداي�ة من االدخار ،مع أخذ التحوطات الالزمة التي يتطلبها مرشوع ضخم كهذا

املرشوع ،من أجل حصول اجلودة يف التخزين ،والتخطيط الدقيق للمرحلة القادمة
التي س�تمتد إىل س�بع س�نني ،بحيث حاول أن يضع اجلميع يف وس�ط األزمة قبل
حدوثه�ا ،ومل ينس اجلان�ب النفيس ،إذ زرع فيهم األمل برغم املحنة التي س�تقبل

عليهم ،وهذا بطبيعة احلال نابع من اإلستراتيجية التي رس�مها يوس�ف الصديق
عليه السالم ،وقد أشار إىل ذلك ابن عاشور يف تفسريه ،وربط بني مرشوع سيدنا

يوسف يف االدخار ملواجهة األزمة ومرشوع سيدنا شعيب عليهام السالم يف ضبط
الكي�ل وع�دم التطفي�ف يف امليزان ،وكالمه�ا يمثالن منطلقات لدع�وة كل منهام،
السلام على امللك من
إذ يق�ول رمح�ه اهلل تعاىل( :وكان ما أش�ار به يوس�ف عليه ّ

االدخ�ار متهيد ًا لرشع ادخار األقوات للتموين ،كما كان الوفاء يف الكيل وامليزان
السلام ،وأش�ار إىل إبقاء ما فضل عن أقواهتم يف سنبله
ابتداء دعوة ش�عيب عليه ّ

ليكون أسلم له من إصابة السوس الذي يصيب احلب إذا تراكم بعضه عىل بعض،
فإذا كان يف س�نبله دفع عنه الس�وس ،وأش�ار عليهم بتقليل ما يأكلون يف سنوات
اخلصب الدخار ما فضل عن ذلك لزمن الش�دة ،فق�ال ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﴾
والش�داد :وصف لس�ني اجلدب ،ألن اجلدب حاصل فيها ،فوصفها بالش�دة عىل

طريقة املجاز العقيل .وأطلق األكل يف قوله ﴿ ﮔ ﴾ عىل اإلفناء ،كالذي يف قوله

﴿ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﴾ .وإس�ناده هبذا اإلطالق إىل الس�نني إس�نا ُد جماز
 سورة النساء ،اآلية . 2
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عقلي ،ألهنن زمن وقوع الفن�اء .واإلحصان :اإلحراز واالدخ�ار ،أي الوضع يف
احلص�ن وهو املطمور .واملعنى :أن تلك الس�نني املجدبة َي ْفنى فيها ما ا ُّد ِخر هلا إال
قليل ً
ا من�ه يبقى يف اإله�راء .وهذا حتريض عىل اس�تكثار االدخ�ار .وأما قوله:
﴿ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ فهو بش�ارة وإدخال املرسة واألمل بعد
الكالم املؤيس ،وهو من الزم انتهاء مدة الش�دة ،ومن س�نن اهلل تعاىل يف حصول

اليرس بعد العرس) .

ب  -والواق�ع أن مفه�وم االدخار مفهوم عظيم كبير يف رشيعتنا ،إذ إن مبنى

األم�ور العقائدي�ة مرتك�ز عىل ما أع�ده اهلل تعاىل لعب�اده وادخره هل�م يف اآلخرة،

ق�ال اهلل عز وج�ل ﴿ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ قال ابن عاش�ور ﴿ :ﭻ

ﭼ ﭽ ﴾ ه�و م�ا ا ّدخره للمس�لمني من خير يف الدنيا ويف اآلخ�رة ،فخري الدنيا
املوع�ود به أفضل مما يبذله هلم املرشكون ،وخري اآلخرة أعظم من ّ
الكل ،فالعندية
هنا بمعنى اال ِّدخار هلم ،كام تقول :لك عندي كذا.

ج -كذلك من املعاين التي أش�ارت إىل االدخار بش�كل عام ،ما ذكره القرآن

الكري�م يف أواخ�ر س�ورة النج�م ،بقول�ه تع�اىل ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ .أي :وأنه
 اإله�راء م�ن ا ُهل� ِر ُّي ،وه�و بي�ت ضخ�م جيمع في�ه طع�ام الس�لطان .هتذيب اللغ�ة ،أبو
منص�ور حمم�د بن أمحد األزهري ،حتقيق حممد عوض مرع�ب ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت 2001م.212/6 ،
 التحرير والتنوير البن عاشور.287/12،
 سورة النحل جزء من اآلية .97
 التحرير والتنوير .271/14 ،
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 س�بحانه  -هو الذي أغن�ى الناس باألموال الكثرية املؤثل�ة ،التي يقتنيها الناسوحيتفظون هبا ألنفس�هم وملن بعدهم .فقوله ﴿ :ﭤ ﴾ من القنية بمعنى االدخار
لليشء ،واملحافظة عليه .قال اآللوس�ى :قوله ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﴾ أي :وأعطى
ال ُقنْية وهو ما يبقى ويدوم من األموال ،ببقاء نفسه ،كالرياض واحليوان والبناء.
وأف�رد  -س�بحانه  -ذل�ك بالذكر م�ع دخول�ه ىف ﴿ ﭣ ﴾ ألن القنية أنفس
األموال وأرشفها.
•

•

•

 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود
األلويس البغدادي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.69 /27 ،
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املبحث الثاني
االدخار يف السنة النبوية املطهرة
يب�دو للناظ�ر من أول وهلة أن ثمة َل ْبس� ًا قد ورد فيام يتعل�ق باالدخار باملعنى

بعضها
ُ
الذي أرشنا إليه آنفا يف السنة ،فقد وردت أحاديث ظاهرها التعارض ،بينّ

عدم ا ّدخار النبي ﷺ شيئ ًا إىل يومه الثاين مطلق ًا ،ال بل َّ
حث عليه الصالة والسالم

غيره عىل تركه ،يف حين هناك أحاديث َّ
حث فيها األمة على االدخار ،فضال عن
أحاديث قد هنت عن االدخار يف أشياء حمددة ثم أباحته بعد ذلك ،كام يف موضوع
ادخار حلوم األضاحي.

وم�ن أج�ل بيان املوض�وع وفهم حقيقت�ه ،نتتبع بعض النص�وص الواردة يف

الس�نة النبوي�ة النبوية املباركة ،ح�ول االدخار نفي ًا وإثبات ًا ،يف حماولة الس�تقصائها
سنقسمه إىل املطالب اآلتية:
ودراستها ،يف هذا املبحث الذي
ِّ

املطلب األول :ما ورد من النهي عن االدخار يف السنة النبوية املباركة:

أوالً :ما ورد من النهي عن ادخار النبي ﷺ رصاحة:
 -1روى الرتمذي بسنده عن أنس ريض اهلل عنه قال :كان النبي ﷺ ال يدخر

ش�يئ ًا لغد .قال بعض رشاح احلديث( :كان النبي ﷺ ال يدخر ش�يئ ًا) لسماحة
 رواه الرتمذي يف س�ننه وقال :هذا حديث غريب وقد روى هذا احلديث بس�نده عن أنس
ً
مرسلا ،س�نن الرتمذي ،أليب عيس�ى الرتمذي ،دار إحياء الرتاث العريب،
عن النبي ﷺ
بريوت. 580/4 ،
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نفس�ه ومزي�د ثقت�ه بربه (لغ�د) أي ملكا بل متليكا ،فلا ينايف أنه ادخر قوت ٍ
س�نة
لعيال�ه ،فإنه كان خازن ًا قاس ً
ما ،فلام وقع املال بيده قس�م هلم كام قس�م لغريهم فإن
هل�م ح ّق� ًا يف الفيء .وقال ابن دقيق العيد :حيمل حديث (ال يدخر ش�يئا لغد) عىل
االدخ�ار لنفس�ه ،وحدي�ث (وحيبس ألهله ق�وت س�نتهم) عىل االدخ�ار لغريه،
ول�و كان ل�ه يف ذلك مش�اركة لكن املعنى أهن�م املقصد باالدخار دون�ه حتى لو مل
يوجدوا مل يدخر.
و ق�د أش�ار البيهقي إىل ه�ذا التفصيل فيام روي عن أن�س بن مالك ريض اهلل
عنه « ،أن رس�ول اهلل ﷺ كان ال يدخر ش�يئا لغد » فقال :قال أبو نرص :قال اإلمام
أبو سهل رمحه اهلل :فإن قال قائل « :كان النبي ﷺ يرجع إىل ملبس ومفرش ،وكان
يعد للجمع ما يعده ،وكان له الدرع والس�يف والقوس والفرس والبغل واحلامر،
وكان ينب�ذ له بالعيش فيرشبه بالغ�داة ،وكان ينبذ له بالغداة فيرشبه بالعيش ،وكان
حيبس لنس�ائه قوت س�نة مما أفاء اهلل عز وجل عليه وكل هذا ادخار فكيف َي ْس� َل ُم

املأثور؟ » قال أبو س�هل رمحه اهلل « :الرواية صحيحة
رب
ُ
على ه�ذه األخبار هذا اخل ُ
وعىل حكم الدراية مس�تقيمة ،والتنايف عن ه�ذه الرواية منرصف ،ووجه ذلك أنه

كان يعامل فيام بينه وبني مواله عىل حسن الظن ،واالنتظار دون احلبس واالدخار،
وكان ال حيتج�ز لنفس�ه ليومه من أمس�ه ،فأما ثياب�ه فإنام يعدها لدين�ه ال عىل ٍ
إبقاء

 حتف�ة األح�وذي برشح جام�ع الرتمذي ،ملحم�د عبد الرمح�ن املباركف�وري ،دار الكتب
العلمية ،بريوت. 22/7،
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عليه�ا لِ َغ ِد ِه ،وهكذا آالت احلرب كان حيبس�ها لنرص األولياء وكتب األعداء عىل
حكم االس�تعامل مما تصدق به يف حياته ،وهلذا قال :إنا ال نورث ما تركناه صدقة،
وأم�ا م�ا كان ينبذ له فإنام نس�اؤه ك�ن ينبذن له ما ص�ار يف ملكه�ن ويدهن متليكا

وحتويال منه هلن ،وقد صح أنه مل يكن يدخر ش�يئ ًا ٍ
لغد ،فإن احتبس عنده يشء فال
ّ
عىل نية الغد .وقيل :ال يدخر ملكا بل يدخر متليكا ،وقيل :مل يكن يدخره عىل أمل
البقاء إىل غد ».
ثاني ًا :ما ورد يف السنة النبوية بام يفيد عدم االدخار من دون الترصيح بلفظه:
تبني لنا يف الفقرة السابقة من وصف حال النبي ﷺ يف العيش ،ونظرته للامل
وادخاره ،وهذا ش�أنه يف مجيع أحواله عليه الصالة والسلام ،إذ جيد املتتبع لسريته
العط�رة نامذج حافلة بمعاين الزهد واإلنف�اق واحلث عليه ،وترجم ذلك عملي ًا يف
حيات�ه ،فل�م ُي َـر عليه آثار الرتف والزينة وما تبعه�ا ،واألحاديث يف ذلك أكثر من
أن حتىص ،نذكر منها عىل سبيل املثال ال احلرص ،ما يأيت:

 -1ما رواه عروة عن السيدة عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت له  -لعروة ابن
أختها ْ :-
(إن كنا لننظر إىل اهلالل ثم اهلالل ثالثة أهلة يف ش�هرين وما أوقدت يف
أبيات رس�ول اهلل ﷺ نار .فقلت :يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت األسودان التمر
 ش�عب اإليمان أبوبك�ر أمح�د ب�ن احلسين البيهق�ي ،دار الكت�ب العلمي�ة ،بيروت،
1410هـ.176/2،
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واملاء ،إال أنه قد كان لرس�ول اهلل ﷺ جريان من األنصار كانت هلم منائح وكانوا
يمنحون رسول اهلل ﷺ من ألباهنم فيسقينا).
وجتسدت حياة الزهد والتقشف يف حياته عليه الصالة والسالم حتى صارت
َم ْعل ً
ما واضح� ًا للجمي�ع ،األمر ال�ذي أحزن الصحاب�ة الكرام وأثق�ل عليهم ،ما
جعل بعضهم يتحسرّ امل ًا وإش�فاق ًا عليه ﷺ من جراء ما يعانيه من ش�ظف العيش

وقس�وته ،يف الوقت الذي كان بإمكانه أن يك�ون أفضل مما هو عليه آنذاك ،إال أن
ذلك كله مل ِيزده إال ثق ًة بام عند اهلل سبحانه وتعاىل.

 -2ومن هذه التوطئة ،نس�تطيع أن ننظر إىل هذا املوضوع بش�موليته ،إذ جيد
املتتبع لس�نة النبي عليه الصالة والسلام قوال وفعال :أمهية الصدقة واحلث عليها
وع�دم اكتن�از املال ،حتى أنه عليه الصالة والسلام ملا انتق�ل إىل الرفيق األعىل ما
ترك درمه ًا وال دينار ًا ،ما ترك سوى سيفه وبغلته وأرض ًا جعلها صدقة ،فقد روى
البخ�اري بس�نده عن عم�رو بن احلارث ختن رس�ول اهلل ﷺ أخ�ي جويرية بنت
احل�ارث ق�ال( :ما ترك رس�ول اهلل ﷺ عند موت�ه درمها وال دين�ارا وال عبدا وال
أم�ة وال ش�يئا إال بغلته البيضاء وسلاحه وأرض�ا جعلها صدق�ة) .وليس هذا
 رواه البخاري يف صحيحه عن أم املؤمنني عائش�ة ريض اهلل عنها ،يف كتاب اهلبة وفضلها،
ب�اب فضلها والتحريض عليه�ا ،اجلامع الصحيح املخترص ،حتقيق د .مصطفى البغا ،دار
ابن كثري والياممة ،سنة 1407هـ1987 -م ،بريوت ،رقم احلديث 907/2 ،2428
 رواه البخاري يف صحيحه ،بس�نده عن عمرو بن احلارث ريض اهلل عنه ،كتاب الرشوط،
باب الوصايا ،برقم .1005/3 ،2588
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فحس�ب ،بل كان يف حياته عليه الصالة والسلام حريص� ًا كل احلرص عىل أن ال
يبي�ت يف بيت�ه أي مال من أم�وال الصدقة ،إذ أخرج البخاري بس�نده عن عقبة بن
عام�ر ريض اهلل عن�ه قال( :صىل بنا النب�ي ﷺ العرص فأرسع ثم دخ�ل البيت فلم
فت يف البيت تبر ًا من الصدقة
يلب�ث أن خ�رج فقل�ت أو قيل له ،فقال :كن�ت خ َّل ُ
فكرهت أن أبيته فقسمته).
 -3ورد النه�ي ع�ن اإلحص�اء كما يف حديث أسماء بن�ت أيب بكر ريض اهلل
عنهام أهنا جاءت النبي ﷺ فقالت :يا نبي اهلل ليس يل يشء إال ما أدخل عيل الزبري
فهل عيل جناح أن أرضخ مما يدخل عيل فقال( :ارضخي ما اس�تطعت وال توعي
فيوعي اهلل عليك).
قال اجلزري يف النهاية :أي ال تدخري وتش�دي ما عندك ومتنعي ما يف يدك،
فتنقط�ع مادة ال�رزق عنك ا.هـ .فدل احلديث عىل أن الصدق�ة تنمي املال وتكون
س�ببا إىل الربكة والزيادة فيه ،وأن من ش�ح ومل يتصدق فإن اهلل يوكي عليه ويمنعه
من الربكة يف ماله والنامء فيه.
 رواه البخ�اري يف صحيحه ،بس�نده عن عقبة بن احل�ارث ريض اهلل عنه ،يف كتاب الزكاة،
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها برقم.519/2 ،1363
 رواه مس�لم يف صحيح�ه ،عن أسماء بنت أيب بكر ريض اهلل عنهما ،يف كتاب الزكاة ،باب
احلث عىل الصدقة وكراهة اإلحصاء ،صحيح مس�لم ،أليب احلسين مس�لم بن احلجاج
القشيري النيس�ابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
برقم .714/2 ،1029
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 -4وروى البخاري يف صحيحه من طريق عبد اهلل بن نمري عن هشام بن عروة
عن فاطمة عن أسامء أن رسول اهلل ﷺ قال « :أنفقي وال حتيص فيحيص اهلل عليك،
وال توعي فيوعي اهلل عليك » قال احلافظ ابن حجر :اإلحصاء معرفة قدر اليشء
وزنا أو عددا وهو من باب املقابلة ،واملعنى النهي عن منع الصدقة خش�ية النفاد،
فإن ذلك أعظم األسباب لقطع مادة الربكة ألن اهلل يثيب عىل العطاء بغري حساب.
وقيل املراد باإلحصاء عد اليشء ألن يدخر وال ينفق منه ،وإحصاء اهلل قطع الربكة
عنه أو حبس بامدة الرزق أو املحاسبة عليه يف اآلخرة ا .هـ .
 -5ومنها ما رواه أبو أمامة ريض اهلل عنه ،قال :قال رس�ول اهلل ﷺ( :يا ابن
رش لك ،وال تالم عىل كفاف ،وابدأ
خري لك ،وإن متسكه ٌّ
آدم إنك إن تبذل الفضل ٌ
بمن تعول ،واليد العليا خري من اليد السفىل).

فكي�ف نوفق بني هذه األحاديث الرشيفة التي بينت أن مس�ألة إمس�اك املال
وجتميع�ه يع�د أمر ًا خطير ًا ،لدرجة أن مل�ك ًا يدعو بكل صباح عىل املمس�ك بامله
 رواه البخ�اري يف صحيح�ه ،يف كتاب اهلبة وفضلها ،باب هبة املرأة لغري زوجها ،باب هبة
املرأة لغري زوجها وعتقها ،برقم .915 /2 ،2451
 فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر العس�قالين ،حتقيق حمب الدين
اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت ،برقم .300/3 ،1364
 رواه مس�لم يف صحيحه ،بس�نده عن أيب أمامة ريض اهلل عنه يف كتاب الزكاة ،باب بيان أن
اليد العليا خري من اليد الس�فىل ،وأن اليد العليا هي املنفقة وأن السفىل هي اآلخذة ،برقم
.717/2 ،1033

34

اال ّدخار :مشروعيته وثـمـراته

ب�أن يعطي�ه اهلل تعاىل تلف ًا ،عىل عك�س املنفق ملاله الذي يدعو ل�ه امللك اآلخر بأن
يعطي�ه اهلل تعاىل خلف� ًا له وعوض ًا ،وغريها من األحاديث التي اس�تعرضنا قس ً
ما
منها وتركن�ا القس�م األكبر منها خش�ية اإلطال�ة ،والت�ي تفيد بضرورة اإلنفاق
والتص�دق والب�ذل والعط�اء يف س�بيل اهلل ،كي�ف نوف�ق بينه�ا وبين األحادي�ث
األخ�رى التي وردت بعكس ه�ذا املفهوم ،إذ بينت أمهية االدخ�ار واحلث عليه،
وإن مل تتم تس�ميتها بتس�مية االدخار ،لكنها دلت عليه كام سنستعرض بعضا منها
يف املطلب القادم.
املطلب الثاني :ما ورد يف الس��نة النبوي��ة مبا يفيد ضرورة االدخار واحلث عليه من دون
التصريح به:

م�ر معنا يف املطلب الس�ابق بجزئيه ما ورد من النهي عن االدخار س�واء كان
ّ

بذكر لفظ االدخار رصاحة أو إش�ارة يف الس�نة النبوية املباركة.واستعرضنا لذلك
جس�دت هذا االجتاه وأكدته .لكنن�ا يف املقابل نجد أن
بع�ض األمثل�ة النبوية التي ّ
هن�اك نصوص� ًا نبوية كريم�ة أخرى ح َّث ْت عىل مب�دأ االدخار ضامن ًا الس�تمرارية
احلي�اة وخاص�ة لألوالد والذري�ة و َمن يف حكمه�مِ ،من أجل ع�دم تركهم فقرا َء

عال ًة عىل املجتمع.

ومن هذه النصوص نذكر عىل سبيل املثال ما ييل:
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 -1روى البخاري بس�نده عن عمر ريض اهلل عنه ،أن النبي ﷺ( :كان يبيع
نخل بني النضري وحيبس ألهله قوت سنتهم).
قال ابن حجر يف فتح الباري( :قال ابن دقيق العيد :يف احلديث جواز االدخار
لألهل قوت سنة ،ويف السياق ما يؤخذ منه اجلمع بينه وبني حديث « كان ال يدخر
ش�يئا لغد » فيحمل عىل االدخار لنفس�ه وحديث الباب على االدخار لغريه ،ولو
كان له يف ذلك مشاركة ،لكن املعنى أهنم املقصد باالدخار دونه حتى لو مل يوجدوا
مل يدخر .قال :واملتكلمون عىل لس�ان الطريقة جعلوا أو بعضهم ما زاد عىل الس�نة
خارج� ًا عن طريق�ة التوكل ا.هـ .وفيه إش�ارة إىل الرد عىل الطربي حيث اس�تدل
باحلدي�ث على جواز االدخار مطلق ًا خالف� ًا ملن منع ذلك ،ويف الذي نقله الش�يخ
تقييد بالس�نة اتباع ًا للخرب الوارد ،لكن اس�تدالل الطربي قوي ،بل التقييد بالسنة
إنما جاء م�ن رضورة الواقع ألن الذي كان يدخر مل يكن حيصل إال من الس�نة إىل
الس�نة ،وكان إما متر ًا وإما ش�عري ًا ،فلو قدر أن شيئا مما يدخر كان ال حيصل إال من
س�نتني إىل سنتني القتىض احلال جواز االدخار ألجل ذلك ،واهلل أعلم .ومع كونه
ﷺ كان حيتبس قوت س�نة لعياله فكان يف طول الس�نة ربام اس�تأجره منهم ملن يرد
علي�ه ويعوضه�م عنه ،ولذلك م�ات ﷺ ودرعه مرهونة عىل ش�عري اقرتضه قوتا
ألهله .واختلف يف جواز ادخار القوت ملن يشرتيه من السوق ،قال عياض :أجازه
 رواه البخ�اري يف صحيح�ه بس�نده ع�ن عمر بن اخلط�اب ريض اهلل عن�ه ،برقم ،5042
.2048/5
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ق�وم واحتجوا هبذا احلديث ،وال حجة فيه ألن�ه إنام كان من مغل األرض ،ومنعه
قوم إال إن كان ال يرض بالسعر ،وهو متجه إرفاقا بالناس .ثم حمل هذا االختالف
إذا مل يكن يف حال الضيق ،وإال فال جيوز االدخار يف تلك احلالة أصال).
 -2ما رواه البخاري بسنده عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه ريض اهلل
عنه قال جاء النبي ﷺ يعودين وأنا بمكة وهو يكره أن يموت باألرض التي هاجر
منه�ا ق�ال( :يرحم اهلل ابن عفراء) قلت :يا رس�ول اهلل أويص باميل كله؟ قال( :ال)
قلت :فالش�طر؟ قال( :ال) قلت :الثلث؟ قال( :فالثلث والثلث كثري إنك أن تدع
ورثت�ك أغني�اء خري من أن تدعه�م عالة يتكفف�ون الناس يف أيدهي�م ،وإنك مهام
أنفقت من نفقة فإهنا صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إىل يف امرأتك ،وعسى اهلل أن
يرفعك فينتفع بك ناس ويرض بك آخرون ،ومل يكن له يومئذ إال ابنة).
 -3م�ا جاء يف آخر حادث�ة الثالثة الذين خلفوا ،وبع�د أن نزلت توبتهم أراد

كعب بن مالك ريض اهلل عنه  -وهو أحد الثالثة  -أن يقدم مجيع ما يملك صدق ًة
فرح� ًا وابتهاج� ًا بقب�ول توبت�ه ،إال أن النبي ﷺ أمره باإلمس�اك على بعض ماله،
مع ِّل ً
ال اخلريية يف ذلك ،كام روى البخاري ذلك بسنده ،فقال( :قال كعب بن مالك
ريض اهلل عنه قلت يا رسول اهلل إن من توبتي أن أنخلع من مايل صدقة إىل اهلل وإىل
 فت�ح الب�اري البن حج�ر ،كتاب النفقات ،ب�اب حبس الرجل قوت س�نة ،برقم ،5042
.503/9
 رواه البخ�اري يف صحيح�ه ،يف كتاب الرشوط ،باب أن يرتك ورثته أغنياء ،برقم ،2591
.1006/3
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رس�وله ﷺ .ق�ال :أمس�ك عليك بعض مال�ك فهو خري لك .قلت :فإين أمس�ك
سهمي الذي بخيرب).
 -4وروى احلاك�م يف املس�تدرك بس�نده عن موس�ى بن عيل ب�ن رباح ،قال:
س�معت أيب يق�ول :س�معت عمرو ب�ن العاص ،يق�ول :بعث إيل رس�ول اهلل ﷺ
فأتيت�ه ،فأم�رين أن آخذ عيل ثيايب وسلاحي ث�م آتيه .قال :ففعلت ،ث�م أتيته وهو
يتوض�أ ،فصع�د يف البصر ،ثم طأطأ ،ثم ق�ال « :يا عمرو إين أري�د أن أبعثك عىل
جيش ،فيغنمك اهلل ،ويس�لمك ،وأرغب ل�ك رغبة صاحلة من املال » قال :فقلت
يا رس�ول اهلل ،إين مل أس�لم رغبة يف املال ولكني أس�لمت رغبة يف اإلسلام ،وأن
أكون مع رسول اهلل ﷺ فقال « :يا عمرو نعام باملال الصالح للرجل الصالح ».
 -5وع�ن عب�د اهلل ب�ن عمرو ق�ال( :قال رس�ول اهلل ﷺ :كفى بامل�رء إث ًام أن
حيبس عمن يملك قوته) .
 رواه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب الوصايا ،باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله ،برقم
.1013/3 ،2606
 رواه احلاك�م يف املس�تدرك ،وق�ال :هذا حدي�ث صحيح عىل رشط مس�لم ومل خيرجاه إنام
أخرج�ا يف إباح�ة طلب املال حديث أيب س�عيد اخلدري من أخذه بحق�ه فنعم املعونة هو
فق�ط ،املس�تدرك على الصحيحين ،أليب عب�داهلل احلاكم النيس�ابوري ،حتقي�ق مصطفى
عب�د القادر عطا ،دار الكت�ب العلمية ،بريوت1411 ،هـ ،1990-كت�اب البيوع ،برقم
.3/2 ،2130
 رواه مس�لم يف صحيح�ه ،كت�اب الزكاة ،باب فضل النفقة عىل العي�ال واململوك وإثم من
ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم ،برقم .692 /2 ،995
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 -6روى الرتمذي بس�نده عن عمر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه ،يقول :كانت

أم�وال بني النضري مما أفاء اهلل عىل رس�وله مما مل يوجف املس�لمون عليه بِ َخ ٍ
يل وال
ٍ
ركاب ،وكانت لرسول اهلل ﷺ خالص ًا ،وكان رسول اهلل ﷺ يعزل نفقة أهله سنة

ثم جيعل ما بقي يف الكراع والسالح عدة يف سبيل اهلل).
والكُ�راع بالض�م :اس�م جلميع اخلي�ل ،قال الزخمشري :وأحب�س الكراع يف

س�بيل اهلل اخليل .والعدة ما ِ
أعدَّ للحوادث أهبة ًوجهاز ًا للغزو  .وتأهب للسفر

استعد له.

ق�ال احلافظ ابن حج�ر( :وهذا احلديث ال يعارض حديث عائش�ة ريض اهلل
عنها :أنه ﷺ تويف ودرعه مرهونة عىل شعري ألنه جيمع بينهام بأنه كان يدخر ألهله
قوت س�نتهم ،ثم يف طول الس�نة حيتاج مل�ن يطرقه إىل إخ�راج يشء منه فيخرجه،
فيحتاج إىل أن يعوض من يأخذ منها عوضه فلذلك استدان).
و ق�د نق�ل اإلمام النووي اإلمج�اع عىل جواز االدخ�ار إذا كان ملن يعول من
أوالد وصبي�ة ،و َم�ن تلزم�ه نفقتهم ،بشرط أال يكون الوقت وقت ش�دة وضيق
 رواه الرتم�ذي وقال هذا حديث حس�ن صحيح ،اجلامع الصحيح س�نن الرتمذي ،حممد
أيب عيسى الرتمذي ،حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
برقم .216/4 ،1719
 أساس البالغة ،أليب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي ،دار الفكر1399 ،هـ1979 -م،
.541/1
 املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ،املكتبة العلمية ،بريوت.28/1 ،
 فتح الباري ،كتاب فرض اخلمس.206/6 ،
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وحاج�ة إىل الطع�ام وما يف حكمه ،وأما إذا مل يكن ذلك ،فله أن يدخر قوت س�نة

أو أكث�ر ،إذ ق�ال رمحه اهلل تع�اىل( :يف هذا احلديث جواز ادخار قوت س�نة وجواز

االدخار للعيال وأن هذا ال يقدح يف التوكل ،وأمجع العلامء عىل جواز االدخار فيام

يستغله اإلنسان من قريته كام جرى للنبي ﷺ  .وأما إذا أراد أن يشرتي من السوق

ويدخره لقوت عياله فإن كان يف وقت ضيق الطعام مل جيز ،بل يشرتي ما ال يضيق
عىل املسلمني كقوت أيام أو شهر ،وإن كان يف وقت سعة اشرتى قوت سنة وأكثر،

هكذا نقل القايض هذا التفصيل عن أكثر العلامء ،وعن قوم :إباحته مطلقا).

وق�د علل اإلمام الس�يوطي عدم معارض�ة احلديثني أن االدخار كان لنفس�ه

ﷺ ،وهذا لغريه.

ب�وب اإلم�ام مس�لم يف صحيحه باب ًا حت�ت عنوان :ب�اب يف ادخار التمر
ّ -7

ونح�وه من األق�وات للعيال ،فعن عائش�ة أن النبي ﷺ ق�ال( :ال جيوع أهل بيت
عندهم التمر) ويف رواية أخرى لإلمام مس�لم عن عائش�ة ريض اهلل عنها أيضا:

(يا عائش�ة :بيت ال متر فيه جياع أهله ،يا عائش�ة بيت ال متر فيه جياع أهله ،أو جاع

أهله ،قاهلا مرتني أو ثالثا).

 رشح الن�ووي على صحيح مس�لم ،أيب زكريا حييى بن رشف الن�ووي ،دار إحياء الرتاث
العريب1392 ،هـ ،بريوت. 70/12 ،
 مرقاة املفاتيح رشح مش�كاة املصابيح ،عيل بن س�لطان حممد القاري ،حتقيق مجال عيتاين،
دار الكتب العلمية1422 ،هـ 2001 -م ،بريوت.589/7 ،
 رواه مس�لم يف صحيح�ه عن عائش�ة ريض اهلل عنه�ا ،يف كتاب األرشبة ،ب�اب :يف ادخار
التمر ونحوه من األقوات للعيال ،برقم .1618/3 ،2046
 املصدر نفسه.
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املطلب الثالث :ما ورد من النهي عن ادخار حلوم األضاحي ثم إباحته:

يصبح ّن
ضحى منكم فال
َ
 -1عن َس َلمة بن األكوع قال :قال النبي ﷺ( :من ّ

بعد ثالثة وبقي يف بيته منه يشء) فلام كان العام املقبل ،قالوا :يا رسول اهلل نفعل كام
فعلنا عام املايض قال( :كلوا وأطعموا وا َّد ِخرواَّ ،
فإن ذلك العام كان بالناس جهدٌ
فأردت َأن تعينوا فيها).
ُ

 -2عن أيب قالبة وعن ابن سيرين عن أيب س�عيد اخلدري كالمها يرويه عن
حرم�ت حلوم األضاحي
النب�ي ﷺ ق�ال أحدمها :قال رس�ول اهلل ﷺ( :إين كنت َّ

وتزودوا وا َّدخروا ما ش�ئتم) ،وقال اآلخر( :كلوا وأطعموا
فوق ثالثة أيام فك ُلوا ّ
وا َّدخروا ما شئتم).

 -3وقد روى اإلمام مس�لم بس�نده عن عبد اهلل بن واقد ريض اهلل عنه ،قال:
هن�ى رس�ول اهلل ﷺ عن أكل حلوم الضحاي�ا بعد ثالث ،قال عب�د اهلل بن أيب بكر
فذكرت ذلك لعمرة فقالت :صدق ،س�معت عائش�ة تق�ول :دف أهل أبيات من
أه�ل البادي�ة حضرة األضحى زمن رس�ول اهلل ﷺ فقال رس�ول اهلل ﷺ ادخروا
ثالث ًا ثم تصدقوا بام بقي .فلام كان بعد ذلك قالوا يا رس�ول اهلل إن الناس يتخذون
األسقية من ضحاياهم وجيملون منها الودك .فقال رسول اهلل ﷺ وما ذاك؟ قالوا
 رواه البخاري يف صحيحه بسنده عن سلمة بن األكوع ريض اهلل عنه ،يف كتاب األضاحي،
باب ما يؤكل من حلوم األضاحي ،.برقم .2115/5 ،5249
 رواه اإلمام أمحد يف مس�نده ،مس�ند أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه ،مسند اإلمام أمحد بن
حنبل الشيباين ،مؤسسة قرطبة ،مرص ،برقم .57/3 ،11560
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هني�ت أن ت�ؤكل حلوم الضحايا بعد ثالث ،فقال :إنما هنيتكم من أجل الدافة التي
دفت ،فكلوا وادخروا وتصدقوا).
وق�د تكلم العلامء يف أس�باب احلظ�ر واإلباحة يف موض�وع األضاحي كثري ًا،
م�ن ذلك ما ب ّينه اإلمام البيهقي رمحه اهلل إذ يقول( :وس�بب التحريم واإلباحة فيه
حديث عائش�ة عن النبي ﷺ ،وعىل من علمه أن يصري إليه قال :فالرخصة بعدها

لواح�د من معنيني ،أظنه قال :إما الختلاف احلالني ،فإذا دفت الدافة ثبت النهي
عن إمس�اك حل�وم الضحايا بعد ثلاث ،وإذا مل تدف دافة فالرخص�ة ثابتة باألكل
والت�زود واالدخار والصدقة ،وحيتمل أن يكون النهي عن إمس�اك حلوم الضحايا

بعد ثالث منس�وخ ًا يف كل حال ،فيمس�ك اإلنس�ان من ضحيته ما شاء ويتصدق
بما ش�اء ،قال أمحد :قد روينا يف احلديث الثابت ،عن س�لمة ب�ن األكوع ،أن النبي
ﷺ قال( :كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان فيه شدة) أو كلمة تشبهها
(فأردت أن يفش�و فيهم) ،وهذا يدل عىل أن النهي كان للمعنى الذي أش�ار إليه،
كام روينا يف حديث عائش�ة ،وكذلك هو يف حديث بريدة ،ونبيش�ة بمعنامها ،قال
الش�افعي :ويش�به ،ألن يكون هني رسول اهلل ﷺ عن إمس�اك حلوم الضحايا بعد
ثالث إذا كانت الدافة عىل معنى االختيار ال عىل معنى الفرض ،واحتج بقوله عز
وج�ل ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﴾ ق�ال أمحد :وقد روين�اه يف احلديث الثابت ،عن
 رواه مس�لم يف صحيح�ه ،يف كتاب األضاحي ،باب بيان م�ا كان من النهي برقم ،1971
. 1561 /3
 سورة احلج جزء من اآليتني  28و. 36
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حييى بن سعيد ،عن عمرة ،عن عائشة قالت :كنا نملح منه ،ونقدم به املدينة ،فقال
النبي ﷺ( :ال تأكلوا منه إال ثالثة أيام) ،وليس�ت بعزيمة ،ولكن أراد أن يطعموا
من�ه ،وه�ذا احلديث يدل على أنه كان على االختيار ،وروين�ا يف حديث جابر بن
عب�د اهلل ،وقتادة بن النعمان األنصاريني ،عن النبي ﷺ أنه أرخص فيه بعد ما هنى
عنه مطلق ًا .
وبن�اء على م�ا تق�دم فق�د اختل�ف العلماء يف حك�م ادخ�ار األضاحي عىل
أربعة أقوال:
القول األول :كان النبي ﷺ ال يدخر من الضحايا فوق ثالث .وقد روي عن
عيل وابن عمر ريض اهلل عنهام.
القول الثاين :إن النهي عن االدخار منسوخ ،وعليه يدخر إىل أي وقت يريد.
وهو قول أيب سعيد اخلدري ،وبريدة األسلمي.
القول الثالث :جيوز األكل منها مطلق ًا.
فص�ل أصح�اب هذا الق�ول حس�ب حاجة وظ�رف الناس
الق�ول الراب�عّ :
ال�ذي يعيش�ون في�ه وقت األضاح�ي ،فإن كان�ت بالناس حاجة فلا يدخر ،ألن
 معرفة الس�نن واآلثار ،أليب بكر بن احلسني بن عيل البيهقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
برقم .230/5683،7
 اجلامع ألحكام القرآن،للقرطبي 47/12
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النه�ي كان لوج�ود علة وهي قوله عليه الصالة والسلام( :إنما هنيتكم من أجل
الداف�ة التي دفت)وملا ارتفعت  -العلة  -ارتفع النهي املتقدم ،ال ألنه منس�وخ.
واهلل أعلم.
•

•

 سبق خترجيه.
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املبحث الثالث
دور االدخار يف العملية التنموية عند علماء املسلمني
لع�ب االدخار دور ًا حيوي ًا مهام يف التنمية عند املس�لمني األوائل ،إذ متثل فيام

بعد بتكوين رؤوس أموال عينية أنتجت س�لع ًا استهالكية صبت يف حتقيق أشكال
م�ن االكتفاء الذايت ،كام أن عدم االس�تهالك الكيل ملا كان ي�رد لألفراد من هبات

وعطايا يف العملية االس�تهالكية ،أس�هم يف تكوين رؤوس أموال ال بأس هبا عىل

املستوى الفردي.

وال خيفى البعد االقتصادي هلذا التوجيه ،وما له من أثر يف حتديد مسار التنمية.

ويمكن أن نمثل لذلك من خالل اآليت:

املث�ال األول :وج�ه اخلليف�ة عم�ر ب�ن اخلط�اب ريض اهلل عن�ه ،بضرورة

تقس�يم الفرد دخله إىل قس�مني ،يكون القس�م األول منه خاصا بإش�باع املطالب

االس�تهالكية ،يف حني يكون القس�م الث�اين خاصا بتكوي�ن رؤوس أموال جديدة
منتج�ة ،وق�د متثل هذا القس�م يف تلك الفرتة يف االس�تغالل احلي�واين .مما جتدر
اإلش�ارة إليه إن مما دفع اخلليفة ملثل هذا التوجيه ،هو حقيقة الدخل النقدي الذي

زاد ع�ن حاجة الفرد االس�تهالكية ،مم�ا دفع إىل التوجيه بضرورة ادخار جزء من
الدخل واستهالك اجلزء اآلخر.

 فت�وح البل�دان لإلم�ام أيب العب�اس أمح�د ب�ن حيي�ى البلاذري ،مؤسس�ة املع�ارف،
بريوت1407،هـ1987 -م ،ص.452
 الفاروق ،د .حممد حسني هيكل ،مكتبة النهضة املرصية. 235/2 ،
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وجي�د املتأمل بحقيقة التوجيه الصادر عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،أنه
قد ّ
حذر من ترصفني خطرين مها:
األول :استهالك الدخل كله ،بام يف ذلك األشياء الرضورية وغريها.
الث�اين :اكتن�از ج�زء من م�ال الدخل أو اس�تثامره يف أمور غير صاحلة ،أو
غري منتجة.
املث�ال الثاين :أورد املاوردي رمحه اهلل تعاىل يف أدب الدنيا والدين :أن عمر بن
اخلطاب ريض اهلل عنه سأل أحد األفراد ،قائال( :ما مالك؟ قال له :عطائي ألفان.
ق�ال :اخت�ذ من ه�ذا احل�رث والس�ائبات) ،ويف ه�ذا التوجيه أم�ران ،أحدمها:
أن األم�ر ق�د تك�رر أيض ًا كام يف املثال الس�ابق بضرورة حتويل الدخل من ش�كله
النقدي إىل مال منتج آخر ،متثل باحلرث والزراعة والسائبات عموما ،حتى ال يتم
اس�تهالكه بالكام�ل ،دون أن يكون له أثر إجيايب يف التنمي�ة .واألمر الثاين :هو أن
املال املدخر ال يعني بالرضورة أن يكون بالشكل النقدي املعروف ،وإنام قد يكون
ذلك مدعاة إىل اس�تهالكه بش�كل مبارش ،لذا كان من توجيه اخلليفة بتحويل املال
من النقد إىل العني ضامن ًا الدخاره واهلل أعلم.
 بين�ا يف بداي�ة ه�ذا البحث الفرق بني االدخ�ار واالكتناز ،وقلنا إن االكتن�از هو املال غري
املزكى ،أو املال املدفون ،بام يعني أنه قد تعطل يف أداء دوره يف التنمية.
 أدب الدنيا والدين ،أليب احلس�ن عيل بن حممد البرصي املاوردي ،حتقيق مصطفى الس�قا،
دار الفكر للطباعة والنرش .
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واألمثل�ة م�ن هذا القبي�ل كثرية جدا ،إذ دل�ت مجيعها على رضورة االدخار

واالستثامر جنب ًا إىل جنب مع اإلنفاق.

وهك�ذا فقد تبلور الفكر االدخاري عند األم�ة من خالل توجيهات الكتاب

والس�نة التي استعرضنا قس ً
ما منها ،إضافة إىل التوجيهات والوصايا الصادرة من

والة األم�ر الت�ي أوص�ت بضرورة االدخار وعدم االنس�ياق وراء االس�تهالك،
باعتبار أن االستهالك آفة خطرية هتدد حياة األفراد واملجتمعات إن مل يتم التعامل
معها وفق آليات حمددة متثلت يف االدخار واالستثامر.
املطلب األول :نظرة علماء املسلمني لالدخار:

ينظ�ر عدد كبري من علامء األمة إىل امل�ال باعتبار أنه أحد العوامل التي توصل

إىل طريق اهلالك إن مل تتم مراعاة حقوقه وواجباته ،واحلق أن هذه النظرة نابعة من

حقيقة هذا الدين املتمثل بكتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه ﷺ ،حيث تعددت النصوص
املؤكدة هلذا املعنى ،فقد وردت سور تتحدث بكاملها عن جتميع املال وكنزه ،كقوله

تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ * ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ * ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
* ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ * ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ * ﭼ ﭽ ﭾ * ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ * ﮅ ﮆ ﮇ * ﮉ ﮊ ﮋ ﴾ وكذل�ك قول اهلل عز وجل فيمن

يمنع حقوق املال ووظائف�ه ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ * ﮃ ﮄ﴾ وقول

النبي ﷺ يف وصف حقيقة اإلنسان وإقباله عىل كسب املال وتعلقه به وعدم شبعه

منه إىل آخر رمق من حياته :كام جاء عن أن ٍ
َس ريض اهلل عنه ،قال :قال رس�ول اهلل

 سورة اهلمزة .من اآلية . 9 -1
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ﷺ( :لو كان البن آدم واديان من مال البتغى واديا ثالث ًا ،وال يمأل جوف ابن آدم

إال الرتاب ،ويتوب اهلل عىل من تاب).

وم�ن ه�ذا املنطلق حاول بعض العلامء بيان آثار تعل�ق العبد باملال واألرضار

التي ترتتب عىل ذلك .ونلمح أن هذا التوجه قد س�اد تلك الفرتة بعد أن توسعت
الدني�ا على الناس وأخذوا يكثرون م�ن أصناف الرتف والب�ذخ يف أمور كاملية ال
تع�د من احلاجيات فضال ع�ن الرضوريات ،األمر الذي جعل علامء األمة ينبهون

الن�اس عىل ما قد حيدثه الرتف والبذخ واإلرساف والتبذير يف األمة من مس�اوئ،
فعم�دوا إىل ذلك البيان واإليضاح من أجل إحداث توازن بني اإلفراط والتفريط

حتقيق� ًا لوس�طية األمة إذ يق�ول اهلل ع�ز وج�ل﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ .وق�د أش�ار اإلم�ام الغ�زايل إىل
فصل القول
نم�وذج مه�م يتمثل بموض�وع إنفاق املال يف غري م�ا هو أوىل ب�ه ،إذ ّ

يف ذل�ك تفصيل ً
ا دقيق ًا ،فبّي�نّ أصناف ًا من الناس يف التعامل م�ع إنفاق املال يف غري

حمل�ه ،ويف ذلك يقول الدكتور يوس�ف القرضاوي( :وهذه النماذج البرشية التي
وج�ه الغزايل إليه�ا نقده تدلنا عىل م�دى اهتاممه بإصالح املجتم�ع بدءا بتصحيح
املفاهي�م املغلوط�ة والتصورات اخلاطئة وبيان خداع النف�س فيها وإلقاء األضواء

عىل حقائقها وإظهار خباياها).

 رواه مس�لم يف صحيح�ه ،عن أن�س ريض اهلل عنه يف كتاب الزكاة ،ب�اب لو كان البن آدم
واديان من مال ،برقم .725/2 ،1048
 سورة اإلرساء اآلية .29
 اإلم�ام الغ�زايل بني مادحية وناقديه ،د.يوس�ف القرضاوي ،مؤسس�ة الرس�الة ،بريوت،
الطبعة األوىل1414 ،هـ1994-م ،ص.93
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ولق�د حاول الدكتور رفيق يونس املرصي دراس�ة ه�ذا التوجه عند اإلمام

الغ�زايل يف رؤيت�ه للدنيا عامة واملال خاصة ،ويذك�ر أن هذه الرؤية كانت لظروف

م�رت باإلم�ام الغزايل رمح�ة اهلل تعاىل علي�ه ،وعىل العموم فق�د عاد ودعا
خاص�ة ّ
إىل التوس�ط واالعت�دال م�ن جديد .ولكن كتاب�ات الغزايل ال ختل�و من تعمقات

ومبالغات يف تعظيم الزهد والفقر واجلوع وذم الدنيا وترك االدخار .نعم ،وردت
أحاديث عندنا نحن املس�لمون بأننا قوم ال نأكل حتى نجوع ،وإذا أكلنا ال نش�بع.
ٍ
واحد ،والكافر يأكل يف سبعة أمعاء .ولعل اإلمام الغزايل
معى
واملؤمن يأكل يف ً
ق�د تأث�ر فيما كانت عليه احل�ال يف ِ
أيامه ،حيث ق�ال( :إن مدين�ة طوس أصبحت
خرا ًبا بسبب املجاعات والظلم).

على أن الغزايل  -وال�كالم للمرصي  -بعد أن أطال يف مدح الفقر ،واجلوع،

والزه�د والب�كاء ،وذم الغن�ى ،وامل�ال ،واجل�اه ،والش�هرة والصي�ت ،وتفضيل

الفقير الصابر عىل الغني الش�اكر يف اجلملة ،وبع�د أن ذم الدنيا ،حاول العودة إىل
االعت�دال ،وختم بقوله :أن املس�لم (ال يرتك الدنيا بالكلية ،وال يقمع الش�هوات

بالكلية ،وال يتبع كل ش�هوة ،وال يرتك كل ش�هوة ،وال يرتك كل يشء من الدنيا،
وال يطلب كل يشء من الدنيا) .

 ندوة يوم األربعاء :تعظيم اجلوع عند الغزايلislamiccenter.kau.edu.sa/arabic :

ٍ
واحد ،برقم
 رواه البخ�اري يف صحيح�ه ،يف كت�اب األطعم�ة ،باب املؤمن يأكل يف مع�ى
(.2062/5 ،)5080
 نق ً
ال عن رجال الفكر والدعوة أليب احلسن الندوي ،ص .238
 إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل ،أليب حامد الغزايل ،دار املعرفة ،بريوت.230/3 ،
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ومعل�وم أن لكل ع�امل من علامئنا منهجه ونظريته حس�ب النص الذي يفهمه
والعرص الذي يعيش�ه ،ومن أجل بيان موقف علامء املس�لمني من االدخار بصورة
عامة ،نأخذ ثالثة نامذج من علامئنا ،تبينّ لنا نظرهتم للقضية.
يمث�ل النم�وذج األول رؤية اإلمام حممد بن احلس�ن الش�يباين ،الذي يعد من

األوائل الذين أفردوا كتاب ًا مس�تق ً
ال يف أمور الكس�ب واملعاش وآدابه ،وهو كتاب
(الكس�ب) الذي يقول عن�ه حمققه ومقدم�ه الدكتور س�هيل زكّار( :لقد جاء هذا
الكتاب باألصل صغري احلجم ،أماله صاحبه عىل طريقة اآلثار ،وكان من دوافعه
إىل تصنيف�ه ،وذلك باالضاف�ة إىل تلبية احلاجة ،الرد عىل حرك�ة الزهد األعجمي
التي نشطت يف القرن الثاين للهجرة) ،وهبذا يكون اإلمام الشيباين قد سبق غريه
بطرح املفاهيم العامة التي سار عليها َمن جاء بعده كالغزايل وغريه رمحهم اهلل تعاىل
مجيع ًا يف الرؤية الوس�طية التي اتس�مت بعدم اإلفراط والتفريط يف أمور الكس�ب
واملعاش ،إذ تعد ميزة اإلمام حممد بن احلسن الشيباين رمحه اهلل تعاىل أنه ممن عاش

يف القرن الثاين اهلجري ،و ُي َعدّ من األوائل الذين صنفوا يف هذا املوضوع حتديد ًا.

وأم�ا النم�وذج الثاين فه�و العالمة الدمش�قي ال�ذي أف�رد تصنيف ًا ق ّي ًام سّم�اّ ه

(حماس�ن التج�ارة) وهو الكتاب ال�ذي لقي يف الس�نوات األخرية اهتامم�ا كبري ًا،
بحيث يمكن القول أنه أصبح من أش�هر كتب الرتاث التي محلت عنوان التجارة،
 كت�اب الكس�ب لإلم�ام حممد بن احلس�ن الش�يباين ،حتقي�ق وتقديم د .س�هيل زكار ،نرش
وتوزيع عبد اهلادي حرصوين ،دمشق ،الطبعة األوىل1400 ،هـ1980 -م ،ص.6
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واالهتامم به ال يقترص عىل املسلمني املشتغلني باالقتصاد اإلسالمي فحسب ،وإنام

ُيقبِل عىل طلبه قسم كبري من طالب العلم واملعرفة حتى من الديانات األخرى يف

عرصنا احلارض.

والنموذج الثالث الذي يمثل رؤية متميزة يف موضوع االدخار هو ابن خلدون

ال�ذي يع�د واحد ًا م�ن العلامء الذين تكلم�وا يف بناء حضارات األم�م ومقوماهتا
وركائزه�ا الت�ي تقوم عليه�ا ،و بينّ أس�اس هنضتها ومعامل ريادهت�ا وفق مقومات
التنمية والعمران ،ومدى تأثري ذلك عىل األفراد والشعوب واملجتمعات.

املطلب الثاني :مناذج من نظرة علماء املسلمني لالدخار:

النم�وذج األول :االدخ�ار عن�د اإلم�ام حممد بن احلس�ن الش�يباين 132هـ -

189هـ:

أوىل اإلمام حممد بن احلسن الشيباين رمحه اهلل تعاىل عناية فائقة لطلب الكسب

عام�ة ،فعرف�ه بأنه( :حتصيل امل�ال بام حيل من األس�باب) ،وهو بذل�ك يتفق مجل ًة
وتفصيل ً
ا م�ع املنهج االقتصادي الس�ليم الذي بينّ أن وس�ائل انتق�ال امللكية تتم

عن طريق العمل واملرياث والعقود الناقلة للملكية بأنواعها من بيع وهبة وإجارة
ووصي�ة ونذور وكف�ارات وما إىل ذل�ك ،ويدخل يف العمل أيض� ًا الزرع وإحراز

املباح�ات واالس�تيالء عليه�ا مث�ل الصيد وإحي�اء امل�وات والغنائ�م والتولد من

م�ال مملوك وما ش�ابه ذلك .وبذلك يكون التعريف الذي اختاره اإلمام الش�يباين

للكس�ب وافي ًا وجامع ًا ومانع ًا ألن مجيع هذه الوسائل أباحها الرشع وأحلها ،وما
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يعنينا يف بحثنا هو مكانة االدخار من هذا الكسب وما يتعلق به عند إمامنا الشيباين

رمحه اهلل تعاىل.

قال اإلمام حممد بن احلس�ن الش�يباين بعد أن بينّ ( :أن الكس�ب عىل مراتب،

فمقدار ال بد لكل أحد منه ،يعني ما يقيم به صلبه ،يفرتض عىل كل أحد اكتسابه،

عين ًا ،ألنه ال يتوصل إىل إقامة الفرائض إال به ،فإن مل يكتسب زيادة عىل ذلك فهو
يف س�عة من ذلك لقوله ﷺ« :من أصبح آمن� ًا يف رسبه ،معاىف يف بدنه ،عنده قوت

يومه فكأنام حيزت له الدنيا بحذافريها» ثم ذكر جمموعة من األدلة كل حس�ب

حال�ه ،ف�إذا كان عليه َد ْي ٌن فاالكتس�اب يكون بقدر ما يقيض به دين�ه ،وإذا كان له
زوج�ة وأوالد فإن�ه يفرتض عليه الكس�ب بق�در كفايتهم عين� ًا ،ألن اإلنفاق عىل

زوجت�ه مس�تحق عليه ،قال اهلل تع�اىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾



وكذلك األوالد قال جل وعال ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ وإنام يتوصل
إىل إبقاء هذا املستحق بالكسب ،وقال ﷺ« :كفى باملرء إث ًام أن يضيع من يعول»



فالتح�رز ع�ن ارتكاب املأثم فرض ،قال ﷺ« :إن لنفس�ك عليك حق ًا ،فأعط كل
 هتذي�ب اآلث�ار وتفصي�ل الثابت من األخب�ار،أليب جعفر حممد بن جري�ر الطربي ،حتقيق
حممود حممد شاكر ،مطبعة املدين ،القاهرة.87/3 ،
 سورة الطالق اآلية 06
 سورة البقرة جزء من اآلية .233
 رواه النسائي ،يف السنن الكربى ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ1991-م ،برقم
 9176ع�ن عب�د اهلل ب�ن عم�رو  ،374/5رواه أبو داود يف س�ننه ،بلف�ظ (أن يضيع من
يقوت) بدل (من يعول) س�نن أيب داود ،باب وجوب النفقة عىل الزوجة ،برقم ،2902
دار الفكر ..530/6
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ذي ح�ق حقه» ،وهذا يف الفرضية دون األول لقوله ﷺ« :ثم بمن تعول» ،فإن

الكس�ب زيادة عىل ذلك ما يدخره لنفس�ه وعياله فهو يف س�عة من ذلك ملا روي:
(أن النبي ﷺ ادخر قوت عياله لس�نة) بعدما كان ينهى عن ذلك ،عىل ما روي
أن النب�ي ﷺ ق�ال لبلال ريض اهلل عن�ه« :أنفق يا بالل وال ختش م�ن ذي العرش

إقالال» واملتأخر يكون ناسخ ًا للمتقدم) .

ثم قال اإلمام الش�يباين( :إن كان له أبوان كبيران معرسان فإنه يفرتض عليه

الكس�ب بق�در كفايتهام لقوله تع�اىل ﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾ وليس

م�ن املصاحبة باملعروف تركهام يموتان جوع ًا مع قدرته عىل الكس�ب) .ثم ذكر
غري الوالدين من ذوي الرحم املحرم فبني أنه ال يفرتض عىل املرء الكسب لإلنفاق

عليه�م ألن�ه ال تس�تحق نفقتهم عليه إال باعتبار صفة اليس�ار ...ث�م قال رمحه اهلل
تعاىل( :وبعد ذلك األمر موس�ع عليه ،فإن ش�اء اكتسب ومجع املال وإن شاء أبى،
ألن الس�لف رمحه�م اهلل منهم م�ن مجع املال ،ومنه�م من مل يفع�ل ،فعرفنا أن كال

الطرفني مباح).

 رواه احلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني ،برقم.67/4 ،6900،
 تقدم خترجيه
 رواه الطرباين يف املعجم الكبري،سليامن بن أمحد الطرباين ،حتقيق محدي عبد املجيد السلفي،
مكتبة الزهراء ،املوصل1404 ،هـ1983 -م ،برقم .340/1 ،1020
 كتاب الكسب ،ص .58-57
 سورة لقامن اآلية .15
 الكسب ص. 59
 الكسب للشيباين ص.60
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ثم رشع يف بيان مجع املال وادخاره ،بيان ًا لقول من قال به من الس�لف وذهب
إلي�ه ،إذ يق�ول :وأما اجلمع فما روي عن النبي ﷺ قال« :من طل�ب الدنيا حالالً
متعفف ًا لقي اهلل تعاىل ووجهه كالقمر ليلة البدر ،ومن طلبها مفاخر ًا مكاثر ًا لقي اهلل
تعاىل وهو عليه غضبان»



فدل عىل أن مجع املال عىل طريق التعفف مباح.

ث�م يق�ول :وأم�ا االمتناع عن مج�ع امل�ال فطريق مب�اح أيض ًا حلديث عائش�ة
ريض اهلل عنها ،أن رسول اهلل ﷺ قال« :لو كان البن آدم واديان من ذهب البتغى
إليهما ثالث� ًا ،وال يملأ ج�وف اب�ن آدم إال الرتاب ،ويت�وب اهلل عىل م�ن تاب»



وقيل :هذا كان ُيتىل يف القرآن انتس�خ تالوت�ه وبقيت روايته ،وقال ﷺ« :هلك
املكث�رون إال من قال بامله كذا وكذا» يعن�ي يتصدق من كل جانب ،وقال ﷺ:

«يق�ول الش�يطان :لن ينج�و مني صاحب امل�ال من إحدى ثالث:إم�ا أن أزينه يف
عين�ه فيجمع�ه من غري ح ِّله ،وأم�ا أن أحقره يف عينه فيعطي يف غير ح ِّله ،وإما أن
أحببه إليه فيمنع حق اهلل تعاىل منه» ففي هذا بيان أن االمتناع عن اجلمع أس�لم،
وال عيب عىل من اختار طريق السالمة) ا.هـ .
 رواه البيهقي يف ش�عب اإليامن ،أبو بكر بن احلسني البيهقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1410هـ ،-برقم . 298 /7 ،10375
 تقدم خترجيه.
 عىل قول من قال من العلامء بنسخ التالوة وبقاء احلكم.
 رواه اإلمام أمحد يف مسنده ،عن أيب هريرة ،برقم .309/2 ،8071
 مل أجده.
 الكسب للشيباين ص .61
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وهب�ذا يتبني لنا موقف ه�ذا اإلمام اهلامم عليه من اهلل تعاىل الرمحة والرضوان،

بأن أمر االدخار يف س�عة ،واملرء مخُيرَّ فيه ،فإن ش�اء اكتس�ب ومجع املال ،وإن شاء
امتنع عن ذلك وآثر السالمة ،وكال األمرين عنده مباح ،ومما ينبغي التذكري به ،هو
رضورة إدراك الزمن وطبيعة احلياة وبس�اطتها التي عاشها اإلمام حممد بن احلسن
الشيباين آنذاك ،مما جعل األمرين س ّيان.

النم�وذج الث�اين :االدخ�ار عن�د الدمش�قي (ع�اش بين القرنين اخلام�س

والسادس اهلجري) :

استعرض هذا العامل اجلليل يف كتابه (اإلشارة إىل حماسن التجارة) العديد من

القضاي�ا االقتصادية املهمة التي بني فيها نظرات�ه للكثري منها برؤية متزنة تدل عىل

س�عة فكره وبعد نظره ،فقد اتس�مت موضوعاته بش�مولية جيدها املتأمل بني ثنايا
كتابه املش�ار إليه ،تركزت أمهها يف موضوع احلاجات ،واملال وتقسيامته ،والسلع،

والنق�ود ووظائفها ،وامللكية واالكتس�اب وغريها كثري ،وم�ا خيصنا يف بحثنا هذا
ه�و رؤية اإلمام الدمش�قي ملوضوع االدخار ،الذي أش�ار إلي�ه يف معرض حديثه
 وهو أبو الفضل جعفر بن عيل الدمش�قي ،أحد علامء القرن الس�ادس اهلجري ،ومل تذكر
كت�ب الرتاجم أو الطبق�ات تارخي ًا مؤكد ًا ملولده أو وفاته ،لكن دائرة املعارف اإلسلامية
ترى أنه عاش يف القرنني اخلامس والس�ادس اهلجري .وهو صاحب كتاب (اإلش�ارة إىل
حماسن التجارة) وهو الكتاب الذي وجد يف السنوات األخرية اهتامما كبري ًا ،بحيث يمكن
القول أنه أصبح من أشهر كتب الرتاث التي محلت عنوان التجارة ،واالهتامم به ال يقترص
عىل املس�لمني املش�تغلني باالقتصاد اإلسلامي وإنام يقبل عىل طلبه كثري من املسترشقني
بإحلاح وحرص ش�ديدين .جاء هذا عىل لس�ان حمقق كتاب :اإلشارة إىل حماسن التجارة،
البرشي الشوربجي ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة1397 ،هـ1977 -م ،ص. 5
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ع�ن موض�وع اإلنفاق .وقد أج�رى أحد الباحثني دراس�ة ق ّيمة ع�ن جممل آراء

الدمش�قي االقتصادي�ة ،أقتطع منها جانب� ًا من حديثه عن اإلنفاق الذي أش�ار فيه
ضمن ًا إىل االدخار ،كام يف الفقرات اآلتية:

 -1أال ينفق الش�خص أكثر مما يكتس�ب ،وأن ال يكون إنفاقه مس�اوي ًا لدخله

بل يكون دونه.

 -2االقتصار يف اإلنفاق عىل حاجته ،وأال يتعدى يف إنفاقه أهل طبقته.
 -3أن يع�رف مقادي�ر م�ا يس�تحق كل ب�اب مما حيت�اج إليه ،وينف�ق فيه بقدر

حاجته ،وأن يعرف أوقات احلاجة يف كل يشء.

نالح�ظ من الفقرات الثالث أعاله أن الدمش�قي رمحه اهلل تعاىل ،قد أكد عىل

َّ
وح�ث عليه من خالل توجيهه بضرورة أن يكون اإلنفاق أقل من
مب�دأ االدخار
الدخل ،ويف ذلك إشارة واضحة للامل الفائض بني الدخل واإلنفاق ،لإلفادة منه

يف االدخار ،بدليل أنه أكد رضورة أال يكون اإلنفاق أقل من الدخل فحسب ،وإنام

أال يكونا متس�اويني ،بحيث ال يبقى يشء لالدخار ،فضال عن أن يوقع الش�خص
نفسه يف فخ بإنفاق ما ال يملك ،ويفتح عىل نفسه باب القروض وما شاهبها.

بعض األفكار
وقد اس�تخلص الباحث املشار إليه آنف ًا  ،من آراء الدمشقي َ

االقتصادية التحليلية نختار منها ما خيص موضوعنا (االدخار) كاآليت:

 هو األس�تاذ الدكتور رفعت العويض يف كتابه تراث املسلمني العلمي يف االقتصاد ،طبعة
دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث بديب1426،هـ2005-م ،ص.52
 املصدر نفسه ص.53
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 -1ربط االستهالك بالدخل.
 -2توزيع الدخل بني االستهالك واالدخار.
 -3ربط االدخار باالحتياط للطوارئ ،س�واء عىل مس�توى الشخص أو عىل

مستوى نشاطه االقتصادي.

 -4ربط االدخار باالستثامر.
مم�ا جت�در اإلش�ارة إلي�ه أن الدمش�قي كان ش�مويل النظ�رة بحي�ث مل تقترص

توجيهات�ه يف االدخ�ار عىل الفرد فحس�ب وإنام أش�ار إىل رضورة ادخ�ار الدولة،
فق�د مدح الدولة التي تزيد وارداهتا عىل نفقاهتا ،وذم الدولة التي تزيد نفقاهتا عىل

وارداهتا ،وبينّ أن التساوي عىل مستوى الدولة بني النفقات واإليرادات قد تكون

مقبولة ،عىل عكس نقده لألفراد الذين تزيد نفقاهتم عىل وارداهتم أو تساوهيا.
النموذج الثالث :االدخار عند ابن خلدون 732هـ808 -هـ:

إن املقص�ود م�ن العمل بش�كل عام يف نظر اب�ن خلدون هو «ابتغ�اء الرزق»

وتعري�ف الرزق ه�و «احلاص�ل أو املقتنى من األم�وال بعد العمل والس�عي ،إذا

ع�ادت عىل صاحبه�ا باملنفعة وحصلت له ثمرهتا من اإلنف�اق يف حاجاته» .وهذا
ه�و األس�اس ال�ذي اس�تند إليه اب�ن خل�دون للتفريق بين نوعني م�ن األموال:

األرزاق واملكاس�ب ،حيث إن اإلنس�ان ال يعمل من أجل س�دِّ حاجاته فقط ،بل
حيسب حساب املستقبل ،ويدفعه اخلوف من تقلبات األحوال  -سواء أكان خوف ًا
عىل نفس�ه أم عىل عياله  -إىل اقتناء مكاس�ب قد ينتفع هبا يف املس�تقبل .وهذا يعني
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أن ابن خلدون قد م ّيز بني االس�تهالك (استيفاء مجيع احلاجيات) ،واالدخار وهو
ما يقابل فائض العمل بعد اس�تيفاء مجيع احلاجيات .أي أن املكاس�ب يف نظر ابن
خلدون متاثل االدخار يف عرصنا ،حتى االدخار نفس�ه ختتلف مس�توياته عند ابن

خلدون بقدر أمهيته وبقدر مستوى االنتفاع به.

وي�رى ابن خلدون( :أن املكاس�ب إنام هي قيم األعمال ،فإذا كثرت األعامل

الر َف َه والغنى إىل
كثرت قيمها بينهم فكثرت مكاس�بهم رضورة ،ودعتهم أح�وال َّ

الرتف وحاجاته من التأنق يف املس�اكن واملالبس واستجادة اآلنية واملاعون واختاذ
اخل�دم واملراك�ب .وه�ذه كلها أعامل تس�تدعى بقيمه�ا وخيتار امله�رة يف صناعتها

والقي�ام عليه�ا ،فتنفق أس�واق األعامل والصنائ�ع ،ويكثر دخل املصر وخرجه،
وحيصل اليس�ار ملنتحيل ذلك من قبل أعامهلم) .ويشير -اب�ن خلدون  -إىل أن
العم�ل يوجد القيمة ،ومن هن�ا تظهر أمهية العمل يف زيادة اإلنت�اج وبالتايل زيادة

الدخ�ل وما حيدثه من حتريك للس�وق ،إذ يبني أن الطلب يزي�د بزيادة الدخل ،إذ

كلما زاد دخل اإلنس�ان كلام ازدادت طلبات�ه وكثرت احتياجات�ه ،ويبني أن انفاق
ش�خص أو قطاع ما ،إنام هو بحقيقته دخل لشخص أو قطاع آخر ،وهذا كله يؤثر

يف احلركة االقتصادية للمجتمع ككل.

وع�ن دور امل�ال وما حيدثه من أثر يف تنمية املجتمع يشير ابن خلدون بقوله:

(ومتى زاد العمران زادت األعامل ثانية .ثم زاد الرتف تابع ًا للكسب وزادت عوائده
 مقدم�ة ابن خل�دون ،عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ،دار هنض�ة مرص للطباعة والنرش،
القاهرة ،الطبعة الثالثة.871/2،
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وحاجاته .واس�تنبطت الصنائع لتحصيلها ،فزادت قيمها ،وتضاعف الكسب يف
املدين�ة لذل�ك ثاني�ة ،ونفقت س�وق األعامل هبا أكث�ر من األول .وك�ذا يف الزيادة
الثاني�ة والثالثة .ألن األعامل الزائدة كلها ختتص بالرتف والغنى ،بخالف األعامل

األصلية التي ختتص باملعاش .فاملرص إذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب

ورف�ه وبعوائ�د من الترف ال توجد يف اآلخ�ر؛ فام كان عمرانه م�ن األمصار أكثر
وأوف�ر ،كان حال أهله يف الرتف أبلغ من حال املرص الذي دونه عىل وترية واحدة
يف األصن�اف :الق�ايض مع الق�ايض ،والتاجر م�ع التاجر ،والصانع م�ع الصانع،

والس�وقي مع الس�وقي ،واألمري مع األمري ،والرشطي مع الرشطي) ويستشهد
بنماذج من واقعه ال�ذي كان يعيش فيه ويرضب أمثلة للف�ارق بني العمل الواحد

نفس�ه يف بلدتني أو أكثر ،إحدامها تتمتع بوجود س�يولة مالية وأخرى تنقصها هذه

الس�يولة ،قائالً( :واعتبر ذلك يف املغرب مث ً
ال بحال فاس م�ع غريها من أمصاره
األخرى ،مثل بجاية وتلمس�ان وس�بتة ،جت�د بينها بون ًا كثري ًا على اجلملة .ثم عىل
اخلصوصيات ،فحال القايض بفاس أوس�ع من حال القايض بتلمس�ان ،وكذا كل

صنف مع أهل صنفه .وكذا أيض ًا حال تلمسان مع وهران واجلزائر ،وحال وهران

واجلزائر مع ما دوهنام ،إىل أن تنتهي إىل املدر الذين اعامهلم يف رضوريات معاشهم

فق�ط ،أو يقصرون عنها .وم�ا ذاك إال لتفاوت األعامل فيها ،فكأهنا كلها أس�واق

لألعامل .واخلرج يف كل سوق عىل نسبته فالقايض بفاس دخله كفاء خرجه ،وكذا
القايض بتلمس�ان .وحيث الدخل واخلرج أكثر تكون األحوال أعظم .وما بفاس
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أكثر لنفاق س�وق األعامل بام يدعو إلي�ه الرتف ،فاألحوال أضخم .ثم هكذا حال
وهران وقسنطينة واجلزائر وبسكرة حتى تنتهي كام قلناه إىل األمصار التي ال تويف

أعامهلا برضوراهتا ،وال تعد يف األمصار إذ هي من قبيل القرى واملدر .فلذلك جتد

أهل هذه األمصار الصغرية ضعفاء األحوال متقاربني يف الفقر واخلصاصة ،ملا أن
أعامهلم ال تفي برضوراهتم .وال يفضل ما يتأثلونه كسب ًا ،فال تنمو مكاسبهم .وهم
لذلك مساكني حماويج ،إال يف األقل النادر).

وكان آلراء البن خلدون أمهية كبرية يف الفكر االقتصادي ،ويذكر يف دراساته

أن العمل يوجد القيمة ،ويبني أمهية تقسيم العمل يف زيادة إِنتاجية العامل ويف زيادة
الدخل ،وقد أش�ار إِىل دور املعادن النفيسة يف اجلهاز االقتصادي من حيث إِمكان

اس�تخدام الذه�ب والفضة نقود ًا ووس�يط ًا يف املبادالت ،وبينّ كي�ف تؤدي زيادة
الطلب عىل الس�لع إِىل ارتفاع أس�عارها ،وأش�ار إِىل س�وء توزيع أعباء الرضائب،
وأوىص بالتخفي�ف من الرضائب آلثارها االقتصادية .فف�ي واقع األمر اهتم ابن
خل�دون بالظواهر االقتصادية اجلزئية ،كام اهت�م باالقتصاديات الكلية ،فهو يقرر

مثل ً
ا أن الطل�ب يزيد بزي�ادة الدخل ،ويقرر أن الدخل يتوق�ف عىل اإلنتاج ،وأن
إِنفاق شخص أو قطاع ،هو دخل لشخص آخر ،أو قطاع آخر .وزيادة الطلب ،عند
ابن خلدون ،تزيد ِ
اإلنتاج من الصناعات القائمة ،كام تولد صناعات جديدة.
•

•

مقدمة ابن خلدون.871/2 ،

60

•

الفصل الثاني
من التطبيقات املعاصرة لالدخار يف االقتصاد
اإلسالمي
ويشتمل عىل متهيد وأربعة مباحث:
 التمهيد :أنواع االدخار. املبحث األول :الودائع املرصفية والبنكية. املبحث الثاين :الصناديق االستثامرية اإلسالمية. املبحث الثالث :الصناديق الوقفية. -املبحث الرابع :القروض من أهم آفات وموانع االدخار.
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الفصل الثاني
من التطبيقات املعاصرة لالدخار يف االقتصاد اإلسالمي
متهيد :أنواع االدخار:
قبل الدخول إىل بعض التطبيقات املعارصة يف االقتصاد اإلسالمي لالدخار،
حيسن بنا اإلشارة إىل أن االقتصاديني قسموا االدخار إىل قسمني:
 -1االدخار االختياري.
 -2االدخار اإلجباري.
فأم�ا االدخ�ار االختي�اري :فه�و االدخ�ار احل�ر الذي يق�وم به الف�رد طوع ًا

واس�تجاب ًة إلرادته ورغبته نتيج�ة ملوازنة بني وضعني ،إما الدخول إىل االدخار أو
عدم الدخول فيه أصالً.
وترجع أسباب هذا النوع من االدخار إىل عوامل عدة ،أبرزها:
 -1تطوير بعض املؤسسات االدخارية وتوسيعها وجودة بعض خدماهتا.
 -2إجي�اد الوع�ي االدخ�اري عن�د مجه�ور املتعاملين عن طري�ق احلمالت
الدعائية ،وإبراز األمهية الكبرية التي يمكن أن تؤدهيا عملية االدخار.
عزز
 -3مبدأ الش�فافية الذي اعتمدته بعض املؤسس�ات االدخارية ،والذي ّ

الثقة عند املدخرين.
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ونستطيع القول أن عملية االدخار تبدأ من قبل الفرد وفق ثالث مراحل:
املرحل�ة األوىل :دراس�ة وتقدير األمور والظروف املحيطة بالفرد نفس�ه ،من

حيث الدخل واالستهالك ،وإمكانية املوازنة بينهام.

املرحلة الثانية:التخطيط املربمج آللية االدخار من أجل الوصول إىل اهلدف.
املرحلة الثالثة :الترصف اإلجيايب عىل وفق الدراس�ة والتخطيط املسبق ضمن

املرحلتني السابقتني.

أم�ا عن االدخ�ار اإلجباري :فهو االدخار الذي يكون الفرد أو املؤسس�ة فيه

جمربة بق�وة القانون أو قرارات احلكومة أو ق�رارات رشكات القطاع اخلاص التي
يعمل�ون هبا الس�تقطاع مبال�غ معينة لغرض اس�تثامرها ،وهو م�ا انترش يف العرص
احلديث عىل صور عدة ،أبرزها:

 -1قنوات ادخار قطاعات التقاعد :إذ تستقطع نسبة مئوية ضئيلة من الراتب

أثناء خدمة املوظف ليجدها أمامه بعد التقاعد.

 -2قنوات ادخار الرشكات :وهو اس�تقطاع قدر من أرباح املس�امهني بقصد

التمويل الذايت لدعم رأسامل الرشكة أو دعم احتياطاهتا.

 -3قن�وات االدخ�ارات عن طريق الرضائ�ب :إذ ُت ْق ِ
�دم حكومات عدد من

البلدان عىل اس�تقطاع جزء من األموال من بعض النش�اطات االقتصادية لغرض
اس�تثامرها يف مرشوع�ات إنامئية من جهة ،وتقليص االس�تهالك من جهة أخرى،
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والسيام االستهالك اخلاص املرتبط بالتبذير واإلنفاقات الكاملية.
أما عن التطبيقات املعارصة لالدخار:
فقد تعددت يف االقتصاد اإلسلامي ،وبذلك يكون مفهوم االدخار قد خرج
م�ن حيز النظرية إىل ميدان التطبيق العميل ،ليؤس�س بذل�ك قاعدة متينة ارتكزت
عىل أساس متني ،متثل يف صور عدة وتطبيقات عملية ضمن مؤسسات وقطاعات
حيوي�ة مهم�ة أخذت أكثر من ش�كل ،ولعل أبرز هذه األش�كال هي االدخارات
النقدية التي أس�همت املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية بتفعيلها وتنشيطها،
ضم�ن دائ�رة األعامل املرصفي�ة إذ اعتربنا أن أعمال املصارف واملؤسس�ات املالية
تنقسم إىل قسمني :قسم يعنى بأعامل التمويل واالستثامر كاملضاربات واملشاركات
واملرابحات وما إىل ذلك ،وقس�م يعنى باملعامالت املرصفية من حسابات جارية،

وودائ�ع ،وخطابات ضامن ،وما ش�ابه ،فضل ً
ا عن االدخار الش�خيص الذي كان

س�ائد ًا لدى الكثريين ،بس�بب التوجه الرشعي القايض بحرمة التعامل مع البنوك

الربوي�ة ،وانعكاس ذلك باحلذر الش�ديد الذي كان س�ائد ًا آنذاك من الدخول يف
التعام�ل معه�ا ،إال أن ظهور عامل املصارف اإلسلامية يف العقود األربعة األخرية
قل�ب املوازين وغيرّ قواعد اللعبة ،بحيث اضطرت املؤسس�ات والبنوك التقليدية
العاملية لفتح نوافذ وأقس�ام رشعية ،تعنى باملرصفية اإلسلامية ،لقناعتها أن قس ًام
كبري ًا من االدخارات الش�خصية التي مل تكن يف حس�باهنا ،قد جتمعت بعضها عىل

بع�ض بش�كل طوعي فكونت ثروة ال يمكن االس�تهانة هب�ا ،ومثلت أرضية قوية
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إلس�ناد املصارف اإلسلامية يف بداية نش�أهتا ،وبذلك حاولت البن�وك التقليدية،
وس�عت جاهدة هذه املؤسس�ات املالية التقليدية بام متلكه من مؤسس�ات ضخمة
لس�حب البس�اط مرة أخرى من حتت أقدام املؤسس�ات املالية اإلسالمية عرب فتح
وإنش�اء ما يسمى بالنوافذ الرشعية ،ال ليشء س�وى احلصول عىل ما تم إيداعه يف
املؤسسات املالية اإلسالمية من مدخرات .وبغض النظر عن حقيقة هذه الدعوى
توجه� ًا آخر يق�ول إن ه�ذه النوافذ طري�ق البداية
م�ن عدمه�ا ،باعتب�ار أن هناك ّ
لتصحي�ح العمل املصريف التقليدي برمت�ه ،األمر الذي حيتم عىل الدارسين بيان
حقيقة األمر ،وليس هاهنا حمل تفصيل هذه املسالة.
وبناء عىل ما سبق ،فسيتم احلديث عن أهم صور االدخار املعارص يف االقتصاد
اإلسلامي عامة ،عرب كل من الودائع بأشكاهلا مع الرتكيز عىل الودائع االدخارية
يف املصارف اإلسالمية والصناديق االستثامرية والصناديق الوقفية.
•

•
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املبحث األول
الودائع  املصرفية والبنكية .
بداية ال بد من اإلشارة إىل أن مفهوم الودائع التي تتلقاها املصارف اإلسالمية
خيتل�ف عما عليه الوض�ع يف البن�وك التقليدية ،الت�ي تقوم بدورها باس�تثامر ما يف
حوزهت�ا بط�رق مغايرة ،إذ القاعدة العامة التي تسير عليها املصارف اإلسلامية،
أهنا تتلقى الودائع بناء عىل مبدأ املشاركة وليس عىل مبدأ القرض ،ومن ثم تنطلق
من هذا املبدأ يف اس�تثامر هذه الودائع ،بحيث خيض�ع الطرفان (املودع واملرصف)
ملبدأ الربح واخلسارة.
وعلى هذا األس�اس ت�ويل املؤسس�ات واملصارف اإلسلامية الودائ�ع أمهية
كبرى ،فق�د جعلتها من أه�م املصادر الت�ي تتلقاها وحت�ل عليها ،وه�ذا ليس يف
ً
قسما من الباحثني يعدلون عن كلمة(الودائع) ألن أغلب ما تطلق عليه
 نرى يف الواقع أن
املصارف والبنوك تس�مية (الودائع) ال ينطبق عليه�ا تعريف وال أحكام الوديعة يف الفقه
اإلسالمي ،لذلك يستبدلوهنا بكلمة (حسابات) .
 أميل شخصي ًا إىل رضورة التفريق بني مصطلحي (املرصف) و (البنك) باعتبار أن املرصف
مش�تق م�ن رصف يرصف ،ومص�دره (الرصف) وهو اس�م املكان الذي تت�م فيه عملية
الرصف ،وهو االسم األحرى باملؤسسات املالية اإلسالمية استخدامه ،يف حني أن كلمة
(بن�ك) جاءت من لفظة (بنك�و) باإليطالية ومعناها منضدة أو طاولة ،وهي الكلمة التي
كان�ت تطل�ق عىل من يزاول مهنة بيع العمالت ،وكلم�ة (بنكري) ملن يبارش هذه األعامل.
ينظر :موقف الرشيعة من املصارف اإلسالمية املعارصة ،د .عبد اهلل عبد الرحيم العبادي،
دار السالم القاهرة ،ودار الثقافة الدوحة ،الطبعة الثانية1415 ،هـ1994-م ،ص -20
 .21ومن هنا يبدو الفرق جليا بني املرصف والبنك.
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املصارف اإلسلامية فحسب ،بل يف كل البنوك واملؤسس�ات التقليدية األخرى،
تنطلق من املبدأ نفسه يف النظر إىل أمهية الودائع.

املطلب األول :مفهوم الوديعة:

و مفهوم الوديعة عامة يتوافق إىل حد كبري مع مفاهيم أخرى قريبة منه ،وهي

كل م�ن األمان�ة والقرض واإلجارة ،لك�ن الفرق بينهم دقيق .،ولكش�ف حقيقة

ذل�ك البد من بيان مفهوم الوديعة عند اللغويني ،ويف اصطالح الفقهاء ،و من ثم

يف التعام�ل املرصيف والبنك�ي ،لنتعرف إىل أوجه الش�به واالختالف بني مفهومي

الوديعة الفقهية والوديعة املرصفية ،وأهم ما يميز كل منهام.

فالوديع�ة يف اللغ�ة :ما وضع عند غري مالكه ليحفظ�ه ،يقال :أودعته ماالً أي

دفعت�ه إليه ليكون عنده وديع�ة ،ويقال أيض ًا :أودعته م�االً بمعنى قبلت منه ذلك
امل�ال ليك�ون وديعة عندي ،فالوديعة من أسماء األضداد تس�تعمل يف إعطاء املال

حلفظ�ه ويف قبول�ه .ومص�در أودع ( -اإلي�داع)  -وه�و بمعنى الوديع�ة ،واحدة

الودائ�ع ،وه�ي ما اس�تودع وقول�ه تع�اىل ﴿ :ﮍ ﮎ ﴾ فالوديعة اس�م

لإليداع وتطلق عىل العني املو َدعة.

وق�د عرفت الوديعة يف اصطالح الفقهاء بع�دة تعريفات ،ال خترج عن كوهنا

توكي ً
ال أو استناب ًة يف حفظ املال.

 جزء من االية 98من سورة األنعام.
 لسان العرب.386/8،
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فقد عرفها املالكية :أهنا مشتقة من اإليداع وهو :توكيل بحفظ املال.
وعرف احلنفية الوديعة :أهنا ما ترتك عند األمني حلفظه.
وعرف الشافعية الوديعة :أهنا العقد املقتيض لالستحفاظ.
ويميز بعض الفقهاء بني الوديعة واإليداع حسب ما يدل عليه تعريف هذين
املصطلحني عند بعضهم:
حفظ ِ
ِ
فاإليداع كام يعرفه احلنفية :هو تسليط الغري عىل
ماله .
وعند املالكية :هو توكيل عىل جمرد حفظ مال أو استنابة يف حفظ مال.
وعند الشافعية :هو اسم لعني يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها.
وعند احلنابلة :هو توكيل رب مال يف حفظه تربع ًا من احلافظ.
 حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،حتقيق حممد عليش ،دار الفكر ،بريوت.419/3 ،
 البح�ر الرائ�ق رشح كن�ز الدقائ�ق ،زي�ن الدي�ن ب�ن نجي�م احلنف�ي ،دار املعرف�ة،
بريوت.273/7 ،
 هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،ش�مس الدين حممد الرميل ،الشهري بالشافعي الصغري ،دار
الفكر ،بريوت.109/6 ،
 البحر الرائق.273/7 ،
 رشح اخلريش عىل خمترص خليل ،دار الفكر للطباعة ،بريوت.108/6 ،
 هناية املحتاج .110/6
 رشح منته�ى اإلرادات ،منص�ور ب�ن يون�س البه�ويت ،ع�امل الكت�ب ،1996،بيروت،
.489/2
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وقد حاول الدكتور نزيه محاد صاحب كتاب معجم املصطلحات االقتصادية
يف لغ�ة الفقه�اء أن يوضح هذه التعاريف بيشء م�ن التفصيل فقال( :وهكذا نرى
الفقه�اء يعن�ون بالوديعة :العين التي توضع عن�د غريه ليحفظه�ا ،وعىل اإليداع
بمعن�ى العق�د املقتيض للحفظ .غري أن الفقهاء اختلف�وا يف تعريف هذا العقد تبع ًا
الختالفه�م يف بعض رشوطه ،فاحلنفية واملالكية الذين اشترطوا يف اليشء املودع
أن يكون ماالً ،ومل يشترطوا يف احلفظ أن يكون تربع ًا عرفوه بأنه (تس�ليط املالك

غيره عىل حفظ ماله) والش�افعية الذين اشترطوا يف اليشء امل�ودع أن يكون ماالً

أو خمتص� ًا حمرتم� ًا  -كجنس منتفع ًا به  -ومل يشترطوا يف احلفظ أن يكون تربع ًا يف
عرفوه بأنه( :توكي�ل باحلفظ للمملوك أو خمت�ص)  .واحلنابلة
الشيء م�ن احلافظ ّ
الذين اعتربوا يف اليشء املودع أن يكون ماالً أو خمتص ًا واشترطوا أن يكون حفظه

م�ن الوديع عىل س�بيل التربع ،عرفوه بأنه :توكي�ل يف حفظ مملوك أو حمرتم خمتص
تربع ًا من احلافظ)



عرفت املوس�وعة العلمي�ة والعملية للبنوك اإلسلامية الوديعة يف الفقه
وقد ّ

اإلسالمي أهنا :توكيل من شخص آلخر بحفظ يشء معني.

 معج�م املصطلح�ات االقتصادي�ة يف لغ�ة الفقه�اء ،د.نزي�ه مح�اد ،املعه�د العامل�ي للفكر
اإلسالمي ،فرجينيا ،الواليات املتحدة األمريكية ،الطبعة األوىل1993،م.
 املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية ،اجلزء الرشعي ،األصول الرشعية واألعامل
املرصفية يف اإلسلام ،االحتاد الدويل للبنوك اإلسلامية ،اجل�زء اخلامس ،الطبعة األوىل،
1989م.144/5 ،
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ومل حت�دد املوس�وعة ماهية ه�ذا اليشء املحف�وظ ،وإنام جعلته مطلق� ًا ،األمر

ال�ذي خيتل�ف م�ع تعري�ف الوديع�ة باالصطلاح املرصيف ال�ذي أفردهت�ا بحفظ
األموال حرص ًا.

لذل�ك ن�رى أن تعري�ف الوديع�ة يف االصطلاح املرصيف قد خ�ص من هذا

اإلطلاق العام وقيد ُه باألموال حرص ًا ،وعليه فهي تعن�ي :األموال التي يعهد هبا
ٍ
مس�او إليهم ،أو نفس�ها
األفراد أو اهليئات إىل املرصف عىل أن يتعهد املرصف برد
 -الوديعة -لدى الطلب أو بالرشوط املتفق عليها.

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

الت�ي تتلقاها املؤسس�ة املالية ،مع االلتزام بإرجاعه�ا إىل أصحاهبا عند الطلب ،أو
حسب االتفاق املربم بني صاحب املال واملؤسسة املالية .

املطلب الثاني :اإلطار الشرعي لعملية اإليداع املصريف:

اختلف مفهوم الوديعة املعروفة قدي ًام عند الفقهاء عن مفهوم الوديعة املرصفية

البنكي�ة املع�ارصة كام تبني لنا مما س�بق ،إذ تبني لنا أن املفه�وم الفقهي للوديعة هو

الودي�ع الوديع� َة عن�ده ،وال يتصرف فيه�ا ،وجي�ب عليه رده�ا بعينها
أن حيف�ظ
ُ
املو ِدع ،ومس�ألة حفظ املال غير واردة يف ه�ذه املعاملة ،وعىل
عندم�ا يطل�ب منه ُ
هذا األس�اس فإن املتتبع ألقوال الفقه�اء يف العقود جيد أهنم يبنون أحكامهم عىل

 عملي�ات البن�وك م�ن الوجهة القانوني�ة ،عيل مجال الدي�ن عوض ،القاه�رة ،دار االحتاد،
1981م،ص.17
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القاعدة الرشعية (العربة يف العقود للمقاصد واملعاين وليست لأللفاظ واملباين)



فالوديعة عىل الرغم من أهنا ال خترج عن كوهنا توكيال أو استنابة يف حفظ املال ،إال
أهن�ا إذا كان مأذون ًا يف الترصف فيها باس�تعامل املو َدع أو االنتفاع به فإهنا تنقلب
إىل ق�رض ،فعلى ذلك خترج إعارة الدراهم والدنانير فإهنا تكون قرض ًا ال إعارة،

ألن اإلعارة متليك املنفعة ،وال يأيت ذلك إال باالستهالك  .وقد ذكر الرسخيس:
(أن عاري�ة الدراه�م والدنانري والفلوس قرض ،ألن اإلع�ارة إذن يف االنتفاع وال
يتأت�ى االنتفاع بالنقود إال باس�تهالكها عين� ًا فيصري مأذون� ًا يف الترصف) وعىل

هذا األس�اس يتبينّ لنا أن نظرة الفقهاء قائمة عىل أس�اس املقصود ال عىل أس�اس
اللفظ املس�تعمل ،فمفهوم الوديعة عندهم يتميز بالوضوح ،فاس�م الوديعة هنا ال

خيرجها عن كوهنا قرض ًا .ولتوضيح هذه املسألة نرضب املثل اآليت لتوضيحها :لو
أن ش�خص ًا أعطى آخر ماال وقال له :أودعتك هذا املال عىل أن تعطيني كل ش�هر
نس�بة من الربح %5مثال ،فإن من ا ُمل َس� َّلم به واملعقول جد ًا أن الشخص الذي أخذ

الوديعة ،ال يدفع تلك النسبة املتفق عليها ما مل يترصف يف تلك الوديعة لريبح من
 الوجيز يف القواعد الفقهية ،عبد الكريم زيدان ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل،
ص.12
 اعتب�ار اإلذن الضمن�ي جائ�ز ألن�ه قائ�م على الع�رف ،واعتب�ار الع�رف يف الترصف�ات
نص ،ومن قواع�ده يف ذلك (الثابت بالع�رف كالثابت بالنص)
أج�ازه الفقه�اء حيث ال ّ
أص�ول الرسخيس،حمم�د ب�ن أمح�د ب�ن أيب س�هل الرسخسي أب�و بك�ر ،دار املعرف�ة،
بريوت.218/2،
 بدائ�ع الصنائ�ع يف ترتيب الرشائع ،عالء الدين الكاس�اين ،دار الكت�اب العريب ،بريوت،
.215/6 ،1982
 املبسوط ،شمس الدين الرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت.145/11 ،1406 ،
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ورائه�ا ،إذ كي�ف له أن يوفر هذه النس�بة م�ن دون أن جيري أي نش�اط زراعي أو
جتاري أو صناعي عىل أصل هذا املبلغ املقترَ ض؟.

فك�ون فك�رة أن املصرف يتصرف بالوديعة ويقرضه�ا ألن�اس آخرين كل

ذل�ك يؤيد أهنا قرض ،فاالس�م ال يغري وال يبدل من احلكم ش�يئ ًا .وإال إذ قلنا إن

املقرتض جيوز له أخذ القرض حتت اسم الوديعة ،أو حتت أي اسم آخر ،فإن ذلك
الترصف س�يفتح الباب عىل مرصاعيه للمرابني للتحايل بالتعامل بالربا فيدفعون

إىل غريه�م األم�وال حت�ت س�تار الوديع�ة ،وبذل�ك ال يك�ون هن�اك رب�ا مطلق ًا،
وه�ذا حمال ،وقد أوضح اب�ن القيم ذلك بقوله(:إن االعتب�ار يف العقود واألفعال

بحقائقها،ومقاصدها ،دون ظواهر ألفاظها ،وأفعاهلا)وأضاف( :بأن من مل يراع
املقص�ود يف العقود ،وجرى عىل ظواهرها يلزمه أن ال يلعن العارص ،وأن جيوز له

عرص العنب لكل أحد ،وإن ظهر له أن قصده اخلمر).

املطلب الثالث :مناقش��ة ختريج عقد الوديعة املصرفية البنكية على أس��اس أنه عقد
أمانة (وديعة عادية) ،أو عقد إجارة ،أو عقد قرض:

يتبّي�نّ لنا من الوهل�ة األوىل صعوبة حرص مفهوم الوديع�ة املرصفية باألمانة،

ألن األمان�ة كما هو معلوم ال جيوز التصرف فيها إطالقا ،وإنام جي�ب ر ُّدها كامل ًة
بعينها وصفتها ،األمر الذي يتعذر تنزيله يف العمل املرصيف عىل الوديعة املرصفية،

 إعلام املوقعني عن رب العاملني ،أبو عبد اهلل ش�مس الدين حمم�د الزرعي املعروف بابن
قيم اجلوزية ،حتقيق طه عبد الرؤوف ،دار اجليل ،1973،بريوت.95/3،
 املصدر نفسه .95/3
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إذ تلت�زم البنوك واملصارف بر ِّد القيمة النقدي�ة للعميل عند الطلب ،ولكن هذا 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 ور ّدها

بعينها ،وإنام استعامهلا عىل أساس إرجاع مثلها .عىل أن هذا األمر ممكن أن يتحقق
فيام لو اشترط صاحب املال عدم الترصف بامله أو اشترط اس�تخدامه لصاحله يف

عمل�ه حصر ًا ،وقبل املصرف بذلك .وبما أن القيمة املس�تخدمة يف تعامالت
املصارف والبنوك عموم ًا هي النقود التي تتس�م بثبات القيمة ،مما يعني أن إرجاع

مثلها ال يقلل من قيمتها شيئ ًا ،عىل عكس األموال السلعية التي ختتلف قيمتها تبع ًا
لوصفها ووزهنا وجودهتا وما إىل ذلك ،هلذا يكون ختريج الوديعة املرصفية البنكية

عىل أساس أهنا أمانة بعيد ،واهلل أعلم.

بينما ن�رى أن األمر خيتلف م�ع ختريج عقد الوديعة املرصفي�ة البنكية مع عقد

الق�رض ،باعتب�ار أن عقد الق�رض يمثل انتق�ال ملكية حمل الق�رض للمقرتض،
ال�ذي يلت�زم ب�ر ِّد مثل�ه ال عينه ،زيادة على أنه ضامن له ،س�واء حاف�ظ عليه أو مل

حيافظ ،ولكن هذا ال يعني أن الوديعة النقدية تكون قرض ًا إال إذا كانت املؤسس�ة
املالية مأذونة يف اس�تعامل اليشء املودع من قبل ِ
املودع  .وهذا هو الرأي الغالب
َ
 الوس�يط ،د .عبد الرزاق السنهوري ،منش�ورات احللبي احلقوقية،بريوت ،الطبعة الثالثة،
1998م.754/1 ،
 عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،موسوعة الفقه والقضاء ،مجال الدين عوض ،الدار
العربية للموسوعات رقم 1982 ،118م ،ص.39
 املصدر نفسه ،ص.36
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يف معظ�م الودائ�ع النقدي�ة ،إال أن�ه ليس حمل اتف�اق بني املعارصي�ن فهناك من
ي�رى أن الوديع�ة قرض ،وهناك من ي�رى أهنا أمانة كام ب ّينا ،وهن�اك من يرى بأهنا

إجارة كام سيأيت.

أم�ا بالنس�بة لتخري�ج الوديعة املرصفية البنكية عىل أس�اس اإلج�ارة فمعظم
الذي�ن خيرجوهنا عىل هذا األس�اس ينطلقون م�ن الفكرة الس�ائدة حول األموال
الت�ي تتلقاها املصارف والبنوك عىل أهنا ودائع ،بدليل أن أصحاهبا حني قدموا هبا
إىل املص�ارف والبنوك ،مل يكن يف نيتهم إقراضه�ا .وهذه الفكرة تتيح أخذ الفوائد
عنه�ا يف البنوك التقليدية ،باعتبارها مقابال الس�تخدام البنوك هلا ،فتكون الفائدة
أجرة الستخدامها وليس إلقراضها  ،بينام عقد اإلجارة يرتتب عليه عدم انتقال
امللكية إىل املس�تأجر ،الذي له حق االنتفاع بمحل اإلجارة فقط ،مقابل مقدار من
امل�ال يتفق عليه م�ع املؤجر .يذكر أن الفقهاء قد اشترطوا رشوطا لإلجارة ،تكاد
تكون مجيعها ال ترسي عىل عقود الوديعة املرصفية البنكية ألهنا تقع عىل ما يمكن
االنتف�اع ب�ه ،مع دوامه واس�تمراره ،أما ما ال يضم�ن فيه البقاء كالغ�ذاء والدواء
أو النقود التي ال يمكن اس�تعامهلا إال باس�تهالكها (بي�ع املنافع) فال جتوز اإلجارة
فيها ،واملستأجر ضامن للعني املؤجرة ،إذا قصرَّ يف احلفاظ عليها ،كام أنه ال يمكن
 احلكم الفقهي للمس�ائل الواردة يف احلوار الذي دار حول كتاب (نحو اقتصاد إسلامي)
جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،العدد  ،1984 ،2ص.124
 حكم ودائع البنوك وشهادات االستثامر يف الفقه اإلسالمي ،عيل أمحد السالوس ،مؤسسة
روز اليوسف ،شعبان 1402هـ ،ص.7
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إجب�ار املس�تأجر عىل إرج�اع الوديعة متى طلبه�ا صاحبها من�ه .والواقع أن هذه
األح�كام ال تنطب�ق على الوديعة املرصفي�ة والبنكية ،التي خت�رج بذلك عن نطاق
عقد اإلجارة ،ألهنا تدور أساس ًا عىل أموال ال تستعمل إال باستهالكها ،وتضمنها

البن�وك يف مجيع األح�وال .وإذا كانت ودائع ألجل ،ال جيرب البنك أو املرصف عىل
إرجاعه�ا ألصحاهبا ،قبل حلول�ه .وإذا كانت مقرونة بإخطاره من أجل س�حبه،
وج�ب احرتام مدة اإلخط�ار ،واإلج�راءات املتعلقة هبا ،وحت�ى إذا كانت ودائع
حتت الطلب ترد بمجرد طلبها ،فإهنا خترج من أحكام اإلجارة أيض ًا ألن البنك ال
يردها بعينها وإنام يرد مثلها ليس غري .
والواق�ع يبني أن هذا األم�ر عىل خالف ما جيري به العم�ل املرصيف والبنكي
اليوم يف ش�أن الوديعة ،إذ تتعامل املؤسس�ات املالية وكأهن�ا متلكت املبالغ التي يف
ذمته�ا ،فراح�ت تتصرف فيها عىل وف�ق الرؤية الت�ي تراها واإلستراتيجية التي

ترس�مها من أجل االس�تفادة من إيراداهتا ،س�واء َقدَّ َمت ه�ذه البنوك واملصارف
للمودعني فيها مقابال عن إيداعاهتم أو مل تقدم .

املطلب الرابع :نظرة إىل أنواع الودائع يف املصارف اإلسالمية وحساباتها:

دأب�ت املص�ارف اإلسلامية من�ذ نش�أهتا يف الرتكيز على موض�وع االدخار
وحماول�ة اجتذابه بطرق ش�تى من مجه�ور املتعاملني معها ،وه�ي ال تالم عىل هذا
 البنوك اإلسلامية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ،عائشة الرشقاوي املالقي،الطبعة
األوىل2000،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،اململكة املغربية ،ص.218
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اإلج�راء إطالق�ا باعتبار أن ه�ذا األمر حياكي عم�ل البنوك التقليدي�ة ،وإنام جيب
الثن�اء عليها مل�ا قدمته من توظيف لألموال بطريقة رشعي�ة يف الوقت الذي كانت
في�ه هذه األموال بي�د أصحاهبا معطلة متام التعطيل عن أي اس�تثامر ،أما عن زعم
حماكاهت�ا للبن�وك التقليدي�ة بدخوهلا منافس� ًا واتباعه�ا طرق ًا مش�اهبة هلا يف جذب
املدخ�رات ،ف�إن من يردد هذه املزاعم يتناس�ى امليزة الفارقة بني كلتا املؤسس�تني،
أال وهي مس�ألة اس�تبعاد التعام�ل بالفائدة ،هذه النقطة اجلوهري�ة التي متثل فارق ًا
أساسي ًا للموضوع إذ ال تعطي املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية للمدخرين
فوائ�د ثابتة ،فقد تقدم هلم أرباحا ناجتة عن إس�هام أمواهلم يف متويل االس�تثامرات
التي تقدم عليها ،أو ال تقدم ش�يئ ًا نتيجة خلس�ارهتا ،بخالف البنوك التقليدية مجلة
وتفصيالً ،حيث تتفق مع املتعاملني معها منذ البداية عىل سعر فائدة ثابت مقدما،
تك�ون ملزمة بدفعه هل�م أمام القانون ،وتتحمل كافة التبعات القانونية املرتتبة عىل
عدم الوفاء بالتزاماهتا معهم بغض النظر عن الربح واخلسارة ،األمر الذي يبعدها
ع�ن الدخول يف املش�اريع التنموية التي تعود بالنفع على األفراد واملجتمع ككل،
واالكتف�اء بتجارة الدي�ون ،وتقديم القروض ،وبقية املعاملات املرصفية القائمة
عىل األس�اس الربوي مجل�ة وتفصيال ،حتى تتمكن من حتقي�ق الفائدة املرجوة هلا
كمؤسسة وللمتعاملني معها ،خالف ًا للمؤسسات واملصارف اإلسالمية التي تسهم
إس�هام ًا حقيقي ًا يف التنمية املجتمعية من خالل متويل املش�اريع واملؤسس�ات ذات
اجلدوى االقتصادية املدروسة مسبق ًا ،وال خيفى هذا الفارق بني كال األمرين.
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ومن أجل بيان أنواع الودائع يف املؤسسات املالية بشكل عام ،ال بد من اإلشارة

إىل موارد املؤسس�ات املالية عموم ًا ،إذ تتكون من رؤوس أمواهلا املس�امهة ،ومن
الودائ�ع التي تتجم�ع لدهيا وتكون ع�ادة إما حتت الطلب أو يف حس�ابات جارية
تس�حب يف أي وقت يش�اء فيها العميل من دون س�ابق إنذار ،أو حسابات ألجل
وهي التي تودع يف املصارف والبنوك لفرتات طويلة قد تزيد عىل سنة أو تقل عنها

حسب االتفاق املربم مسبق ًا ،بحيث ال يستطيع العميل سحبها قبل حلول أجلها،
وتدخل يف حس�اب ادخ�اري ،مع وجود التفويض من قب�ل العميل للمرصف يف

توظيفها .كذل�ك من موارد البنوك واملصارف الودائع االس�تثامرية امل َعدّ ة لغرض
االس�تثامر أصال ،أو ودائع توفري ،زيادة إىل الق�روض التي قد حتصل عليها وقت
األزمات من احلكومة أو املرصف املركزي أو بعض البنوك ،فجميع هذه األرصدة
تدمج يف أوعية استثامرية من أجل تنميتها واستثامرها يف مشاريع عقارية أو صناعية

أو جتاري�ة أو زراعية وغريها من األنش�طة األخرى ،م�ع احتفاظها بجزء من هذه

األم�وال لضامن التزاماهت�ا مع املودعني  .وأضافت املصارف اإلسلامية ودائع
املضاربة واملشاركة إليها.

و من اجلدير بالذكر أن الودائع تعد أهم مورد املصارف والبنوك ،سواء كانت

عائدة لألش�خاص الطبيعيني أو املعنويني ،وس�واء كانت عىل شكل سيولة نقدية،

أو أوراق جتارية مسحوبة لصاحلها .

 عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،مجال الدين عوض ،ص .27
 النقود والبنوك ،حممد عزيز ،مطبعة املعارف ،بغداد ،الطبعة الثانية ،1986 ،ص.323
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املطلب اخلامس :أنواع الودائع (احلسابات) يف املؤسسات املالية:

تتن�وع الودائ�ع يف املؤسس�ات املالي�ة إىل ثالث�ة أن�واع رئيس�ة ،ونقس�مها إىل

الفروع اآلتية:

الف�رع األول :الودائ�ع أو احلس�ابات حت�ت الطل�ب ،أو الودائ�ع اجلارية ،أو

احلساب اجلاري.

الفرع الثاين :الودائع أو احلسابات االستثامرية.
الفرع الثالث :الودائع أو احلسابات االدخارية.
ولبيان كل فرع من هذه الفروع نفصل التفصيل اآليت:
الف�رع األول :الودائ�ع حتت الطل�ب ويطلق عليها كذل�ك الودائع اجلارية أو

احلساب اجلاري.

 -أوالً :مفه�وم الودائ�ع (احلس�ابات) حت�ت الطل�ب أو الودائ�ع اجلاري�ة أو

احلسابات اجلارية.

والودائ�ع حت�ت الطل�ب كما عرفته�ا املوس�وعة العلمي�ة والعملي�ة للبن�وك

اإلسلامية( :ه�ي التعامل املخصوص بين البنك والعميل ،نتيج�ة إيداع العميل
 احلس�اب اجل�اري كما عرفت�ه املوس�وعة العلمي�ة والعملية للبن�وك اإلسلامية :هو عقد
بين املصرف والعميل تتح�ول بموجبه احلق�وق النقدي�ة إىل عنارص حس�ابية ،ينتج عن
تس�ويتها -إيداع ًا وس�حب ًا -رصيد دائن لصال�ح العميل ،يكون مس�تحق األداء يف هناية
املدة املتفق عليها ،أو هناية العمل اليومي أو فور ًا ،فهذا احلس�اب جيري يف حركة مستمرة
ما بني الزيادة والنقصان ،وفق ًا ملا يطرأ عليه من قيود تغري حالته .ينظر :املوسوعة العلمية
والعملية للبنوك اإلسالمية ص.123
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مبلغ� ًا م�ن املال يف خزانة البن�ك أو فتح اعتامد من البنك بمبلغ معني يس�حب منه

تباع� ًا بمجرد الطلب) .وتس�مى هذه العملية أيضا عن�د املرصفيني بـ( الودائع
حت�ت الطلب) وذلك ألهنا مرهونة بطلب صاحبها هلا يف أي وقت يش�اء من دون
قيد أو رشط .وعند بعضهم اآلخر تس�مى كذلك بـ( الودائع الناقصة) ألن البنك

ع�ادة يك�ون غير ُم َلزم بدفعه�ا عند الطل�ب بنفس املظه�ر املادي ال�ذي أودعت
في�ه .ألن العمالء ال يس�تطيعون رفض ما يقدم إليهم م�ن النقود ما دامت هذه

النقود قانونية.

ومتثل هذه العملية رأس صدارة املعامالت املرصفية يف كل املؤسس�ات 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.

 املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية 157/5
 وه�ذا يف ح�د ذاته ال إش�كال في�ه عىل أرض الواق�ع مادامت أن قيمة النق�د مل تتأثر ،مثال
ذل�ك :أن ش�خص ًا أودع ( )1000أل�ف درهم من الفئة الورقي�ة التي حتمل قيمة األلف
درهم الواحدة ،أو ورقتني من الفئة ذات اخلمسامئة درهم ،أو عرش ورقات من الفئة ذات
املائ�ة دره�م ،أو عرشين ورقة من الفئة الورقية ذات اخلمسين درمه ًا ،وهكذا فإن القيمة
ثابت�ة يف كل األح�وال ،وعليه فال أرى أن هناك ثمة إش�كا ً
ً
حقيقي�ا يف املوضوع إال إذا
ال
كان�ت العملية يف بل�د فقد النقد فيه قيمته ،بحيث أمهل التعام�ل بالعمالت ذات الفئات
الصغرية يف السوق ،فهذا بحث آخر.
 عملي�ات البن�وك من الوجه�ة القانونية ،عيل مج�ال الدين عوض ،دار النهض�ة ،القاهرة،
1969م ،ص.20
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وبن�اء عىل هذا ف�إن األفراد واملؤسس�ات حيتفظون بأرص�دة نقدية يف صورة
ودائع جارية لدى املصارف والبنوك ،بقصد استعامهلا كأداة لتسوية االلتزامات عن
طريق التعامل بالش�يكات ،فضال عن أنه يض�اف إىل ذلك كله ما تقدمه لعمالئها
م�ن خدم�ات متنوعة ،وما يش�عر ب�ه أصحاب األعمال من اطمئنان عىل سلامة
أمواهل�م أوال ،وثاني� ًا إىل إمكانية تزويد املرصف أو البنك لعمالئه بام حيتاجونه من
مبالغ مودعة فيه وقت احلاجة بأرصدهتم النقدية السائلة .
وي�زداد اإلقب�ال عىل ه�ذا النوع م�ن املعاملات املرصفية اليوم بع�د أن أخذ
التط�ور املصريف اإللكرتوين الرقمي بالتوس�ع واالنتش�ار بش�كل رهيب ،بحيث
يس�تطيع أصحاب احلس�ابات اجلارية القيام بعملية الس�حب النقدي ملا حيتاجونه
من أموال س�ائلة يف أغل�ب مدن العامل ،فض ً
ال عن إمكانية الرشاء والتس�وق أيضا
باستخدام هذا احلساب اجلاري عرب وسائل الرصاف اآليل ،التي أخذت باالنتشار
يف أغلب مدن العامل ،ورغم ما حتمله هذه الوسيلة من فتح شهية صاحب احلساب
اجلاري للتس�وق واالس�تهالك يف أي وقت ش�اء وما يف ذلك من سلبية ،فال خيفى
اجلانب اإلجيايب أيض ًا املتمثل بإمكانية حفظ النقود وجتنب عبء املخاطرة بحملها

يف كل م�كان ،فضلا عن أمور أخرى ال جمال لذكره�ا ،ولكن ما يؤكد نجاح هذه
العملي�ة املرصفية أهنا حتت�ل مكانة الصدارة عند املتعاملني على بقية أنواع الودائع

األخرى يف املؤسسات املالية عموم ًا كام أرشنا.

 مقدمة يف النقود والبنوك ،حممد زكي شافعي ،مكتبة النهضة املرصية ،القاهرة ،ص196
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وم�ن صفات هذه املعامل�ة أن املصارف والبنوك ال تق�دم أي عائد لعمالئها

نظريها ،بل قد حتصل املصارف والبنوك من عمالئها عىل بعض الرسوم مقابل خدمة
أصحاهبا ،مثل نفقات احلفظ واملحاسبة واملكاملات اهلاتفية والطوابع الربيدية.

وس�بق أن أرشن�ا إىل أن ه�ذه احلس�ابات (الودائ�ع) تتس�اوى يف املص�ارف

اإلسلامية والبن�وك التقليدي�ة ،من حيث إب�رام عقد اإلي�داع ،وش�كله ،وكيفية

الس�حب ،والضمان الكامل ملبالغها بقيمتها االس�مية ،مع وج�ود فارق جوهري
وأس�ايس يف املوض�وع يتمث�ل بكون املصارف اإلسلامية ال تعط�ي وال تقدم أي
فوائ�د ،فتك�ون مبدئي ًا من دون دخل ،بمعنى ع�دم حصول أصحاهبا عىل أي ربح

م�ن األرباح املتحقق�ة للبنك ،و بدورهم فإن أصحاب ه�ذه الودائع ال يتحملون

ش�يئ ًا من أي خس�ارة قد حتدث للمرصف ،وهذه العملية بحد ذاهتا ،املتمثلة بعدم
حصول املودعني عىل أي عائد من جرائها ،يراها البعض إجيابية إىل حد ما ،باعتبار

أن ه�ذه املعاملة خالية من احلوافز التي حتفز املتعاملني عىل التواصل الدائم معها،
مم�ا يدفع بأصحاهب�ا إىل التخيل عنها ،واالجت�اه نحو الودائع االس�تثامرية ،وودائع
املضارب�ة م�ن أجل حتقيق تنمي�ة حقيقية ،وقد ذهب إىل هذا الق�ول الدكتور حممد
عمر ش�ابرا يف بحثه (النظام النقدي واملرصيف يف اقتصاد إسلامي) باعتبار أن هذا

اإلج�راء يصب يف حتقيق أهداف االقتصاد اإلسلامي املتمثل يف تقليص االعتامد

عىل القروض كوسيلة للتمويل.

 قرارات مؤمتر املرصف اإلسالمي 1979م ،ص ،4واملوسوعة العلمية .161/5
 النظام النقدي واملرصيف يف اقتصاد إسالمي ،د.حممد عمر شابرا ،جملة االقتصاد اإلسالمي،
العدد1404 ،2هـ1984-م ،ص.22
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وتذه�ب الدكت�ورة عائش�ة الرشق�اوي املالق�ي يف كتاهبا (البنوك اإلسلامية

التجرب�ة بني الفقه والقانون والتطبيق) إىل أن هذا اإلجراء املتمثل بعدم قبول هذه

احلس�ابات (الودائع) عىل أساس املشاركة بالربح واخلسارة بأهنا تصيب أصحاهبا

بنوع من الظلم ،ألن البنوك واملصارف اإلسالمية ال حتتفظ هبا جممدة ،وإنام تستغلها
وتأخ�ذ نتاجه�ا لنفس�ها،واحتكار هذا الناتج م�ن طرفها ،يناقض فكرة املش�اركة

الت�ي يقوم عليها العمل املرصيف اإلسلامي (أساس� ًا) ما دام املودعون يستردون
يف الواق�ع أمواهل�م برصف النظر ع�ن تقلص قوهتا الرشائية ،وه�و ما يمكن جربه

بإرشاكه�م يف األرب�اح التي تتحق�ق هلذه البنوك م�ن اس�تغالهلا .ويف هذا نظر:
ألن هذه املعاملة يراد منها حفظ وتداول الس�يولة النقدية ألغراض معلومة رغبة
من العميل بإبعادها عن خماطر اخلس�ارة والربح ،ول�و رغب بذلك فإن هناك ثمة
معاملات أخرى يمكن أن يس�تثمر ماله من خالهل�ا ،وأن صاحب الوديعة ريض

اس�تخدامها من قبل املرصف ،وهو يعلم مس�بق ًا بترصف املرصف بأمواله ،مقابل

حفظها له وتقديمها له أي وقت يطلبها من دون مقابل.

 -ثاني� ًا :حقيق�ة معامل�ة احلس�ابات (الودائ�ع) حت�ت الطل�ب يف املص�ارف

اإلسالمية والبنوك التقليدية.

بعد أن بـ ّيـنّـا أن هذه احلس�ابات (الودائع) تتس�اوى يف املصارف اإلسالمية

والبن�وك التقليدي�ة ،م�ن حيث إب�رام عق�د اإليداع ،وش�كله ،وكيفية الس�حب،
البن�وك اإلسلامية التجرب�ة بني الفق�ه والقانون والتطبيق ،د .عائش�ة الرشق�اوي املالقي،
املركز الثقايف العريب ،الرباط ،ص.230
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والضامن الكامل ملبالغها بقيمتها االس�مية ،مع وجود فارق جوهري وأس�ايس يف

املوض�وع ،يتمثل بك�ون املصارف اإلسلامية ال تعطي وال تق�دم أي فوائد ،عىل
عك�س البن�وك التقليدية التي تق�دم الفائدة املقطوع�ة الثابتة مقابله�ا ،فإن بعض
املص�ارف واملؤسس�ات املالية اإلسلامية دأبت على تقديم من�ح ومكافآت مالية
تش�جيعية ألصحاهبا يف حماولة جلذب أكرب قدر ممكن من هذه الودائع ،باعتبار أن
املؤسسة املالية كلام كانت هلا سيولة مالية أكرب استطاعت أن تستثمرها أكثر وتنمي

أرباحها بشكل أوسع .والواقع أن قضية هذه التشجيعات واملكافآت املالية بحاجة
إىل وقفة ،إذ تعد مس�ألة حساس�ة ملا هلا من تش�ابه بينها وبني تقديم الفائدة الثابتة،

وإن كان بع�ض الباحثين ومنه�م الدكتور مجال الدين عطية ق�د رأى أن الضابط
للخ�روج م�ن هذه ُ
الش�به ه�و التفريق بني نوعني م�ن احلس�ابات (الودائع) حتت

الطل�ب أو اجلارية ،بحيث يكون النوع األول منها مضمون ًا وخالي ًا من املكافآت،

والثاين يكون مشارك ًا مما يعني أنه غري مضمون ،أي يتحمل الربح واخلسارة .

 -ثالث ًا :اإلطار الرشعي لعملية احلسابات (الودائع) حتت الطلب أو احلساب

اجلاري.

اختل�ف الباحثون املعارصون يف حتديد نوع العقد الرشعي الذي تنطوي حتته

هذه العملية املرصفية عىل قولني:

 البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم والتقييد واالجتهاد والنظرية والتطبيق ،مجال الدين
عطي�ة ،كتاب األمة ،الع�دد ،13مطابع الدوحة احلديثة ،قط�ر ،الطبعة األوىل1986 ،م،
ص88
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الق�ول األول :أن عملي�ة اإلي�داع الت�ي ي�ودع العمي�ل من خالهل�ا أمواله يف
املرصف ضمن احلس�ابات (الودائع) حتت الطلب أو احلس�اب اجلاري أو الودائع
اجلاري�ة ،ال يدخل يف حكم الوديعة يف املعنى الفقهي ،ألن املرصف خيلطها بغريها
ويتصرف فيه�ا ،ومن هنا فإهن�ا تفقد صفة الوديع�ة ألن املو َدع يتصرف هبا وهو

ضامن هلا ،وما دام املرصف يس�تعملها فإن يده عليها يد مالك ،جاء يف املوس�وعة
العلمي�ة والعملية :إن يد البنك على الوديعة يد ضامن ،ألن الوديعة حتت الطلب
خيلطها البنك بغريها ويستثمر اجلزء األكرب منها ،ومن أحكام اإلسالم يف الوديعة

(لي�س للوديع أن ينتفع بالوديع�ة أي انتفاع ،فإذا انتفع كان معتدي� ًا بانتفاعه ،فإذا
تلف�ت ضمنها ،وإذا أذن له املودع باالنتفاع ص�ارت 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) .
وإنام تأخذ يف عرف الرشع حكم القرض ،وجيري عليها ما جيري عىل القرض

ورد الضامن ،والقرض جائز رشع ًا برشط أن ال يوجد فيه نفع بشكل من األشكال.
فإذا كان كذلك فهو قرض حسن بني املودعني واملرصف ،وإذا كان بوجود الفوائد

كان قرض� ًا ربوي ًا حمرم ًا ،وإىل هذا ذهب أغل�ب الباحثني املعارصين الذين بحثوا
املس�ألة ،إال أن األس�تاذ الدكتور عيل السالوس قد ذهب إىل أبعد من ذلك إذ بينّ :

(أن حس�ابات هذا النوع من الودائع تبقى مش�بوهة ،وال يمكن اجلزم بأهنا جائزة
 املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية.146/5،
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رشع ًا بش�كل مطلق ،باعتبار أن القرض احلس�ن إذا كان عون ًا عىل ارتكاب احلرام
ٍ
دي�ون ُم ٍ
راب ،فمعظم نش�اطه
تاجر
فه�و حرام ،وم�ن املعل�وم أن البنك الرب�وي ُ
يقع يف دائرة احلرام ،وأرصدة احلس�ابات اجلارية يس�تعني هب�ا يف اإلقراض بالربا،
وغير ذلك من األعامل املحرمة ،غري أن املس�لم عندما ال جي�د إال البنوك الربوية،

ق�د تدفع�ه الضرورة إىل التعامل معه�ا ،وال ح�رج يف هذا ما دام�ت الرضورات
تبيح املحظورات)



.

الق�ول الث�اين :ذهب بعض الباحثين إىل أنه ينطبق عىل احلس�ابات (الودائع)

اجلاري�ة حك�م الوديع�ة بالرشيع�ة اإلسلامية ،ألن املصرف ضامن هل�ا ،وملتزم

َبر ِّدها .وهذا التخريج سوف يساعد عىل إخضاع بعض العمليات املرصفية املهمة

ألح�كام الرشيع�ة وقواعدها ،ملصلحة العمي�ل ألن ختريج هذا احلس�اب عىل أنه
قرض فيه خماطرة بامله وتعريضه للضياع يف حال إفالس املرصف ألي سبب كان،

العميل ُم ِ
َ
قرض ًا للمصرف فإنه يدخل بحصته منافس� ًا للغرماء اآلخرين
ألن�ه عدَّ
م�ن أصح�اب القروض وغريهم ،بخالف م�ا لو عدّ هذا احلس�اب وديعة حقيقة

فإن�ه يف مثل ه�ذه احلال يكون له احلق بأخذ وديعت�ه أوالً ،باعتبارها أمانة من غري

أن يدخ�ل منافس� ًا بحصته مع غرم�اء املرصف اآلخرين ،األمر ال�ذي مل يلجأ إليه
العميل أصالً ،حلاجته حلفظ املال والترصف فيه وقت ما يش�اء ،وهذا ما يتعارض
مع ختريج القرض.

 معاملات البنوك احلديثة يف ضوء اإلسلام ،سلس�لة معامالتنا املع�ارصة ،أ.د .عيل أمحد
السالوس ،رقم  ،2دار احلرمني ،الدوحة ،قطر ،الطبعة األوىل1983 ،م ،ص.49
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الفرع الثاين :الودائع (احلسابات) االستثامرية:
 أوالً :مفهوم الودائع(احلسابات) االستثامرية.بع�د أن عرفن�ا كلمة ودائع أو حس�ابات ،نعرج أوالً عىل مصطلح االس�تثامر

قبل الرشوع ببيان املفهوم الشامل للودائع االستثامرية .

االس�تثامر يف ال ُّلغ�ة :من ( َث َم َ�ر)َ ،و َث َم َر الشيَّ ء :إذا ت ََو َّلد من�ه يشء آخر ،يقال:

َ
مال�ك أي ك َّثره ،وأثمر الرجل أي كثر مالهَ ،و َث َّم َر الرجل ما َلهَ :أحس�ن
َث َّم َ�ر اهللُ
القي�ام ع َلي�ه و َنماّ هَ ،و َث َم ُ�ر الشيَّ ِء :هو ما يتو َّل�دُ منه ،وعىل هذا فإن االس�تثامر هو:
ِ
َ
اللفظ هبذا املعنى َأيض ًا.
احلصول عىل الثمرة  .والفقهاء يس�تعملون ه�ذا
َط َلب
وهو يشمل كل أنواع الكسب املادي ،وقد ورد الكسب يف القران الكريم مصاحب ًا

للمال بقول�ه تع�اىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾ ،وكذلك فقد ورد
بالس�نة النبوية املطهرة قول النبي ﷺ( :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يس�أل

ع�ن أربع خصال :عن عمره فيام أفناه؟ وعن ش�بابه فيام أبلاه؟ وعن ماله من أين
اكتسبه وفيام أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه؟».

واالس�تثامر من األعامل املرشوعة التي أقرها اإلسالم وحث عليها برشط أن

تكون أسس االستثامر مرشوعة.

 لسان العرب.107/4 ،
 املوسوعة الفقهية.182/3 ،
 سورة املسد ،اآلية 2
 رواه الطرباين يف املعجم الكبري عن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه ،برقم .16533
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وقد اس�تعمل لفظ االس�تثامر بمعنى أوسع يف عرصنا ليشمل خمتلف جوانب

احلياة ،وما يتعلق ببحثنا ها هنا هو االستثامر املرصيف( ،الذي يعني توظيف املرصف

جل�زء م�ن أمواله اخلاصة به أو املو َدع�ة لديه يف العمليات االس�تثامرية كالتوظيف
يف أس�هم الشركات املس�امهة الصناعية والتجارية أو االشتراك يف تأس�يس هذه

الرشكات واالكتتاب يف جزء من رأسامهلا) .

وه�ذا النوع من الودائع خيتلف عن الودائع حتت الطلب ،باعتبار أن العميل

ال يس�تطيع املطالب�ة بس�حب ما أودعه أو جزء منه فور طلب�ه ،وإنام يتم ذلك عند

حلول األجل املتفق عليه سلف ًا بينه وبني املرصف ،الذي ينتفع بدوره بتلك الودائع

مع مش�اركة العميل للمرصف فيام يقوم به من متويل واس�تثامر ،ويمثل هذا النوع
من الودائع (احلس�ابات) يف رأي بعض الباحثني م�ورد ًا مهماّ ً من موارد املصارف

اإلسلامية ،التي تضعه بدوره يف حس�ابات مشتركة ،عىل أساس أن تشارك كلها
يف أرب�اح البنك عن الس�نة املالية الواحدة ،ويف خماطر االس�تثامرات التي يقوم هبا

بطرقه اخلاصة.

إذن فه�ذه العملي�ة ه�ي الت�ي هي�دف أصحاهب�ا إىل املش�اركة يف العملي�ات

االس�تثامرية الت�ي يقوم املرصف اإلسلامي من أج�ل احلصول عىل عائ�د عليها،
ويكون املرصف كنائب ووكيل عن املودعني بعد أن يكون قد أخذ املوافقة املسبقة

منهم عن طريق وضع نص هبذا املعنى يف الطلب املقدم منهم لفتح حساب االستثامر
 الوديعة يف الفقه اإلسلامي ،منري محود الكبييس ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم اإلسالمية،
جامعة بغداد1999 ،م،ص.60
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املشترك ،ومن املالحظ يف إبرام مثل هذه العقود أن املرصف هو الذي ينفرد دائ ًام

بتحديد رشوط هذا العقد مقدم ًا ،وذلك يف اس�تامرات مطبوعة و ُم َعدّ ة مسبق ًا ،بام

يعني بأنه ليس للعميل احلق يف مناقش�تها .وعليه إما القبول بالصيغة التي أمامه
كامل�ة من دون تعدي�ل أو رفضها ،وعند املوافقة من جان�ب العميل بالتوقيع عىل
العق�د بينهام ،يكون للمرصف احلرية الكامل�ة يف الترصف باألموال املودعة لديه،
كما له احلق يف اس�تعامهلا بأعامل�ه املرصفية األخرى من إق�راض للعمالء وغريها.
وبن�اء على هذا فإن املرصف غري ملزم برد الوديعة نفس�ها ،وإنما يكون ملزما برد
قيمته�ا العددية من الوجهة القانونية من حي�ث القيمة اإلمجالية ،أي ال يلتفت إىل
شكل العملة وفئتها التي أودع هبا.
 ثاني ًا :حقيقة معاملة الودائع (احلسابات)االستثامرية يف املصارف اإلسالميةوالبنوك التقليدية.
تتش�ابه الودائع االستثامرية يف املصارف اإلسلامية وإىل حد كبري مع الودائع
ألج�ل عن�د البنوك التقليدي�ة ،من حيث ع�دم املطالبة من قب�ل أصحاهبا إال عند
حل�ول األجل املتف�ق عليه مع البنك الذي ينتفع ويس�تفيد منها طيلة املدة املودعة
لديه يف توظيفاته وخدماته .واملعروف أنه مهام كان الغرض من الودائع ألجل،
 الوديعة يف الفقه اإلسالمي ،منري محود الكبييس ،ص.60
 ينظر املثال يف الصفحات السابقة.
 هل تؤدي أس�اليب التمويل اإلسلامي إىل التوسع النقدي ،حممد نجاة اهلل صديقي ،جملة
االقتصاد اإلسالمي ،العدد 95مايو 1989م ،ص .41
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س�واء كان م�ن أجل االدخ�ار أو لتخصيصها يف زمن معني لتوظيف أو اس�تعامل
ما ،أو ملواجهة ما قد حيدث ألصحاهبا من مش�اكل فيام بعد ،فإن أمهيتها من حيث

حجمه�ا أق�ل من الودائع حت�ت الطلب .ورغ�م ذلك فإن بعضا م�ن الباحثني،

منهم الدكتور عيل الس�الوس يرون أن هلا دور ًا أساس�يا يف البنوك التقليدية ،إذ

متول هبا اإلقراض الذي متنحه ملختلف االس�تثامرات ،بدليل املنافس�ة التي يعرفها
ِّ

الواقع العميل بني البنوك الجتذاهبا وألطول فرتة ممكنة ،مستخدمة يف ذلك نسب
الفوائد التي تعطيها عنها.

وم�ن مي�زات هذه الودائع ،أهنا ق�د تكون مقرونة بإخطار من أجل س�حبها،

وقد ال تكون ،ويف احلال األوىل ،ال يس�ددها البنك إال بعد إخباره بالس�حب طبق ًا
مل�دة معينة يتف�ق عليها مع ِ
املودع عند اإليداع  .ويق�دم البنك عليها فوائد ،تكون
أحيان ًا عالية ،مقابل انتفاعه هبا عن طريق إقراضها للمستثمرين بفوائد أعىل.

وختتل�ف ه�ذه الودائ�ع (احلس�ابات) االس�تثامرية يف املص�ارف اإلسلامية

ع�ن الودائ�ع ألج�ل يف البن�وك التقليدي�ة ،يف أن العائ�د ال�ذي تعطي�ه املصارف

اإلسلامية يتح�دد تبع� ًا لنتائ�ج املرشوع�ات التي اس�تخدم فيها املصرف أموال
الودائع ضمن الفرتات املتفق عليها ،بينام البنوك التقليدية تقدم فوائد بنس�ب ثابتة

مقطوعة مقدم ًا.

 البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ،عائشة املالقي ،ص.235
 معامالت البنوك احلديثة ،د.عيل السالوس .61
 النظام املرصيف اإلسالمي ،حممد أمحد رساج ،دار الثقافة ،القاهرة1989 ،م ،ص.90
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ويشترط يف الودائع االس�تثامرية رضورة توفر عنرصين لكي تصبح الوديعة

استثامرية باملعنى املتعارف عليه ،ومها:

 -1عنرص الزمن :ويعني اشتراط أن تبقى الوديعة االس�تثامرية لفرتة ال تقل

عن ستة أشهر .

 -2عنرص املبلغ :وهو اشرتاط أن ال يقل حجم الوديعة االستثامرية عن مبلغ

معني لكل عملة من العمالت املكونة للسيولة النقدية داخل املرصف.

وبتوف�ر هذي�ن الرشطني يتاح للمصرف إمكانية التحكم بالس�يولة النقدية،

وكذلك العمل عىل ثبات حجم االستثامرات واستقرارها بالنسبة له .

 ثالث ًا :أنواع الودائع (احلسابات) االستثامرية يف املصارف اإلسالمية.تتنوع الودائع االستثامرية يف املؤسسات واملصارف اإلسالمية إىل:
 -1الودائ�ع االس�تثامرية العام�ة ،ويطل�ق عليه�ا كذل�ك اإلي�داع

مع التفويض.

 -2والودائ�ع االس�تثامرية املخصص�ة ،و يطل�ق عليه�ا كذل�ك اإلي�داع من

دون تفويض.

 املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية.157/5،
 البن�وك اإلسلامية التجرب�ة بني الفقه والقان�ون والتطبيق ،د.عائش�ة املالقي ،ص -239
.242
 موق�ف الرشيعة اإلسلامية من املصارف اإلسلامية املعارصة ،د .عب�د اهلل العبادي ،ص
.201
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فأما الودائع االستثامرية العامة أو اإليداع مع التفويض :فهي احلسابات التي

يكون املرصف اإلسالمي فيها وكي ً
ال عن املودعني يف استثامر ما يراه مناسب ًا ونافع ًا
ل�ه وللمودعني ،وعادة ما يكون االس�تثامر من قبل املرصف عىل أس�اس املضاربة
غير املرشوطة ،واحلص�ول عىل نصيب معين يف األرباح الت�ي تتحقق للمرصف
م�ن خلال املرشوع�ات التي يق�وم بتمويلها بام لديه م�ن أمواله اخلاص�ة وأموال
املودعني ،ويتم توزيع األرباح عادة يف هناية الس�نة ،أو حسب ما تم االتفاق عليه.
أم�ا يف حال اخلس�ارة فإن املصرف ال يلتزم بتوزيع أي رب�ح ،وهذا اإلجراء خيرج
العملية االس�تثامرية للمرصف من املضاربة إىل املشاركة ،باعتبار أن املضاربة تقوم
على حتمل صاحب املال وحده اخلس�ارة ،مقابل حتم�ل صاحب العمل جهده ،يف
حين أن املش�اركة تقوم على فكرة حتم�ل كال الطرفني ملا قد تتعرض له املؤسس�ة
االستثامرية من خسائر.
وأم�ا الودائ�ع املخصصة أو اإليداع م�ن دون تفويض :فهي احلس�ابات التي

يكون فيها املرصف اإلسالمي ملزم ًا من قبل ِ
املودع باملرشوع الذي اختاره وحدده
له س�لف ًا ،بناء عىل رشط مسبق بينهام ،بحيث يتحمل ِ
املودعون خماطر املرشوع ،يف
كال احلالتني ربح ًا وخسارة ،باعتبارهم هم الذين حيددون العملية االستثامرية من

حي�ث نوعيته�ا ورشوطها ،وتكون البنوك جمرد مسِّي�رِّ ة هلا وليس�ت رشيكة فيها.
وال يمكن للمودعني س�حب ودائعهم كام أرشنا إىل ذلك من قبل إال يف هناية املدة

املتفق عليها ،أو بإخطار سابق يوجهونه للمرصف.
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 رابع ًا :اإلطار الرشعي لعملية الودائع (احلسابات) االستثامرية.و ق�د ذه�ب الدكت�ور حممد عمر ش�ابرا أح�د الباحثني املعارصي�ن يف قضايا

االقتصاد اإلسلامي إىل حتديد طبيعة احلسابات االس�تثامرية وإمكانية خترجيها يف

ظ�ل نظام إسلامي كامل ،على أن املودع يشتري بودائعه حصص� ًا يف رأس مال
املرصف ملدة معينة ،تنتهي عندما حيل أجل السحب املتفق عليه ،والذي يعد بمثابة

إرج�اع هذه احلصص للمرصف عن طريق بيعها له ،أي عند اإليداع يكون املودع
هو املشتري ،وعند الس�حب يكون املرصف هو املشرتي ،وتسهم هذه الودائع يف
الربح واخلسارةوتتحدد نسبة املودع حسب مبلغ مشاركته ومدة ودائعه .وعىل

أس�اس هذا التخريج فإن املرصف عندما يتلقى الودائع أو احلس�ابات االستثامرية
فإن�ه يتلقاها هبدف االس�تثامر ،وبناء على هذا فإن املرصف يعام�ل أصحاب هذه
الودائ�ع على أهنم مس�امهون ،وهبذه الصف�ة يكون هل�م احلق يف نصي�ب األرباح
واخلس�ائر املتحققة م�ن العملي�ات التي جيرهيا املرصف،حس�ب النس�بة التي يتم

حتديدها سلف ًا بني املودعني واملرصف.

الفرع الثالث :الودائع (احلسابات) االدخارية:
 أوالً :توطئة لبيان عالقة االدخار باملؤسسات املرصفية بصورة عامة.ال شك أن قرار االدخار يستند إىل عوامل سلوكية ذاتية حتدد طبيعة السلوك

اإلنفاقي ،األمر الذي يعني أن ترشيد هذا السلوك الزم لتنمية امليل لالدخار ،يقول
 النظام النقدي واملرصيف يف اقتصاد إسالمي ،حممد عمر شابرا ،جملة االقتصاد اإلسالمي،
ص21
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الدكت�ور عب�د الفتاح عبد الرمحن يف معرض حديثة ع�ن الودائع بأصنافها الثالثة
باعتبارها موردا مهام من موارد املصارف والبنوك :ليس خيفى أن دعوة اإلسالم إىل
االعتدال يف االنفاق  -يف إشارة اىل قوله تعاىل ﴿ :ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜ ﴾ -
دعوة أيضا إىل تنمية االدخار االستثامري .إذ ال يتحقق معنى االدخار يف املنهج
اإلسلامي إال حني ينساب إىل قنوات االستثامر؛ إذ تعد الودائع االدخارية روافد
قوية لدعم السيولة النقدية واالستثامرات لدى البنوك االسالمية.
وإذا م�ا تأص�ل الس�لوك االدخاري ل�دى الناس فإن�ه يمكن اس�تخدام هذه
الودائع يف متويل اس�تثامرات متوسطة وطويلة األجل ،ويتطلب ذلك جهدا ًمكثف ًا
لتنمي�ة ه�ذه املدخرات ،فهي خطوة مرحلية مهمة إىل حس�ابات االس�تثامر ،ومع
ذلك الزالت أمهيتها النسبية ضعيفة.
وم�ن أج�ل اإلمل�ام الرسيع بعملي�ة الودائ�ع االدخاري�ة البد لنا م�ن التذكري
بمفاهي�م االدخ�ار التي تعن�ي يف املعنى االقتص�ادي العام ،التوق�ف عن اإلنفاق
بشكل عشوائي ،وهو أمر واجب وحتمي من أجل حتقيق التنمية  .أما االدخار يف
معن�اه االقتصادي اخلاص فيعني :تأخري اإلنف�اق إىل أجل معني ،رشط أن يوضع
املال املؤجل إنفاقه وإىل حني أجله ،لدى هيئة متخصصة يف إدارة االدخار.
 سورة األعراف اآلية .31
 اقتصادي�ات النق�ود رؤية إسلامية د .عبد الفتاح عبد الرمحن عبد املجيد ،س�نة 1996م،
ص .152
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 ثاني ًا :مفهوم الودائع االدخارية يف البنوك التقليدية.قد س�بقت اإلش�ارة إىل حماوالت البنوك التقليدية جاهدة يف جذب أعىل قدر

من االدخارات س�واء م�ن اهليئات أو األفراد ،مس�تخدمة وس�ائل متنوعة ،رغبة
منه�ا يف إرض�اء خمتلف الفئات واالجتاهات ،ومن هذه الوس�ائل احلس�ابات التي
تقب�ل فيها الودائع من أجل التوفري واالدخار .س�واء كان�ت بالعمالت املحلية
أو العملات األجنبي�ة الصعبة وتكون ه�ذه الودائع عادة عىل امل�دى الطويل،

وتعط�ي فوائد حم�ددة ثابتة متفق عليها س�لف ًا ،ويف الوقت ذاته تق�دم هذه الودائع

الت�ي أصبح�ت يف ح�وزة البنك إىل املس�تثمرين عىل ش�كل قروض بفوائ�د ثابتة
تع�ود للبنك ،يكون مقدارها أعىل من قيم�ة الفوائد التي تقدمها للمودعني مقابل
ودائعهم ،وما بني القيمتني من إيداع املودعني للبنك ،وإقراض البنك للمقرتضني،

تكون حصة البنك.

وتق�دم البنوك التقليدية للمودعني دفاتر تس�مى دفاتر التوفري ،حتت ترصف

املودعني وهي كاحلس�ابات اجلارية ،من حيث حق املودع يف السحب منها متى ما

شاء ،وال ختتلف عنها إال يف انخفاض نسب السحب منها ،مما جيعلها تعطي للبنوك
أرص�دة كبرية تس�تعملها وتقدم عنها فائدة معينة ،وبذل�ك ختضع للتكييف الذي
يع�د البنك جمرد مقرتض يس�تثمر أمواهلا ،ويس�تفيد من نتائجه�ا وحده ،ويضمن

قيمتها االس�مية مع فوائدها التي تتحدد بحس�ب األجل الذي بقيت األموال فيه
 النظام املرصيف اإلسالمي ،حممد أمحد الرساج ،دار الثقافة ،القاهرة1989 ،م ،ص91
 معامالت البنوك احلديثة ،د .عيل أمحد السالوس ،ص39
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حت�ت يد البنك ،وهذا هو الربا احلرام ،كام يقول الدكتور عيل الس�الوس( :وأن ما
س�بق ذك�ره عن فوائد ودائع البنوك ينطبق عىل ودائع دفتر التوفري ،فالودائع كلها
قرض ،والفوائد ربا النسيئة الذي حرمه القرآن والسنة النبوية املطهرة).
وم�ن املحاوالت اجلادة التي ابتكرهتا البن�وك التقليدية يف العقدين األخريين
 التي س�بق أن أرشت إليها يف بداية البحث  -فتح ما يس�مى بالنوافذ واألقس�امالرشعية فيه�ا ،بذريعة توفري اجلانب الرشعي للمتعاملني الذين ال حيبذون العمل
املصريف التقلي�دي ،وبغ�ض النظر ع�ن الدواف�ع واألس�باب لفتح ه�ذه النوافذ
واألقس�ام فيه�ا ،فإهنا تعد وس�يلة من وس�ائل البن�وك التقليدية جل�ذب أكرب قدر
ممك�ن من املتعاملني الذي كانوا بمعزل عن العمل املرصيف التقليدي ،ثم أصبحوا
م�ن متعاملي املصارف اإلسلامية البتعادها ع�ن الربا وما يؤول إليه ،حس�ب ما
نصت عليه أنظمة هذه املصارف والبنوك اإلسلامية الداخلية وعقود تأسيس�ها،
وبرج�ال هيئاهت�ا الرشعية والرقابية الت�ي رافقتها ،األمر ال�ذي حاولت أن حتاكيه
املصارف التقليدية ،وفاهتا أن الوعاء الذي تصب فيه أموال هذه النوافذ واألقسام
الرشعي�ة ،ه�و نف�س الوعاء الذي تص�ب فيه مجيع أم�وال البن�ك التقليدي الذي
فت�ح الناف�ذة الرشعية وج�اء باملراق�ب الرشع�ي ( س ) واملفت�ي ( ص ) للدعاية
واإلعلان م�ن أج�ل ج�ذب املتعاملين اجل�دد ال�ذي فقدهت�م البن�وك التقليدية
لصالح املصارف اإلسالمية.
 معامالت البنوك احلديثة ،د .عيل السالوس ،ص.51
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 ثالث ًا :مفهوم الودائع االدخارية يف املؤسسات واملصارف اإلسالمية.اختلف�ت الودائع االدخارية يف املصارف واملؤسس�ات املالية اإلسلامية بني

مؤسس�ة وأخ�رى يف الصيغ�ة والش�كل ولكنه�ا يف النهاية متفق�ة يف املضمون ،إذ

تع�ددت صيغها وف�ق هذا النوع م�ن الودائع ،فبعض املصارف اإلسلامية يمنح
أصح�اب الودائ�ع االدخارية اخليار باس�تثامر مبلغ الوديعة بالكام�ل أو جزء منه،

أو عدم االس�تثامر مطلق ًا واالكتفاء بحفظها م�ن دون تقديم أي دخل عنها برشط

أن يك�ون املرصف يف هذه احلال ضامن� ًا ألصل املبلغ املودع ،ويف هذه احلال يأخذ
املرصف حكم املقرتض قرض ًا حس�ن ًا من العميل ،بس�بب اس�تعامله ملبلغ الوديعة

أوال ،ولكون�ه ال يدف�ع أي مقاب�ل للعميل ،برشط أن ال يؤثر ذلك يف االس�تجابة

الفورية لطلبات العميل متى ما أراد ذلك مبارشة.

يف حين أن هن�اك مؤسس�ات ومص�ارف إسلامية تفتح حس�ابات خاصة،

وظيفته�ا ح�ث صغار املدخري�ن اإليداع فيها من أجل اس�تخدام م�ا يتجمع فيها
ب�األدوات اإلسلامية اخلاص�ة هبا .وعىل هذا األس�اس تكون نس�بة األرباح غري
حمددة مسبق ًا وختتلف من وقت آلخر حسب ربح وخسارة املرصف.

يف حين تأخ�ذ ص�ورة الودائ�ع اجلاري�ة ش�كال آخ�ر يف بع�ض املص�ارف

واملؤسسات املالية اإلسالمية تتمثل بقيام شخص ما بإيداع مبلغ معني ،مع إعطاء
 ينظر عىل س�بيل املثال :بنك فيصل اإلسلامي الس�وداين ،خصائصه ومعامالته ،رقم ،3
يناير 1985م ،ص . 248
 البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ،عائشة املالقي ،ص .246
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املؤسس�ة اإلذن بتوظيف�ه ،وحقه بالس�حب م�ن رصيده يف أي وق�ت ،عىل أن يتم
حس�اب الربح أو اخلس�ارة كل ش�هر ،حيث يضاف الربح أو ختصم اخلس�ارة من
الرصي�د ،وإذا مل يأذن العميل للمؤسس�ة املالية بالتصرف فيام أودعه فيها ،فيكون

آنذاك حساب ًا جاري ًا وليس ادخاري ًا .

وتعن�ى بع�ض املصارف واملؤسس�ات املالية اإلسلامية بالودائ�ع االدخارية
بشكل أوسع فتخصص هلا شكلني:
الش�كل األول :الودائ�ع االدخارية العامة الت�ي تعنى بادخ�ار الودائع املالية
بش�كل عام للمس�تقبل ،يكون لصاحب الوديعة اخليار يف اس�تعامهلا بالوجه الذي
يريد .ويقابل هذا الشكل من الودائع االدخارية العامة.
الشكل الثاين :الودائع االدخارية املخصصة التي تأخذ شكل ادخار من أجل
السكن مثال أو العالج ،أو دخل إضايف بعد التقاعد وتنظم هذه الودائع االدخارية
املخصصة يف دفاتر خاصة هلذا الغرض.
*

*

*

 ودائ�ع أكث�ر من اللازم ،بيت التموي�ل الكويتي ،جملة األم�وال ،يولي�و  ،1983بال رقم
العدد ،ص.58
 البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون ،د .عائشة املالقي ،ص.248
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املبحث الثاني
الصناديق االستثمارية اإلسالمية
املطلب األول :صناديق االستثمار يف املؤسسات املالية التقليدية

الفرع األول :مفهوم صناديق االستثامر يف املؤسسات املالية التقليدية:

الصناديق االستثامرية :هي عبارة عن مؤسسات مالية تقوم بإدارة املال بشكل

عام ،وفيه�ا أدوات متخصصة يرشف عليها فنيون ومتخصصون واستش�اريون،

ويق�وم هؤالء املتخصصون يف إدارهتم هل�ذه الصناديق بوضع أفضليات وأوليات
اس�تثامر األموال التي تعهد إليهم ،وعادة ما يتم حتديد هذه األولويات عن طريق

جلان عالية املستوى يف أمور االستثامر الدولية التي يمكنها يف ضوء هذه العروض
املقدم�ة اختي�ار أفضله�ا إلدارة حماف�ظ األموال واالس�تثامرات الت�ي يف حوزهتا،
فتبيع وتشتري بحيث حتقق أكرب عائد ممكن للمس�تثمر مع تقليل اخلس�ائر ومحاية

الصندوق من أي تقلبات مؤاتية.

ويمك�ن اختص�ار ه�ذا التعري�ف بأن�ه :عق�د رشك�ة بين إدارة الصن�دوق

واملس�امهني فيه ،يدفع بمقتضاه املس�امهون مبالغ نقدية معين�ة إىل إدارة الصندوق

يف مقاب�ل حصوهلم عىل وثائق اس�مية بقيمة معينة حتدد نصيب كل مس�اهم بعدد
من احلصص يف أموال الصندوق الذي يقوم بدوره باس�تثامرها يف سوق األوراق

املالية التي تتعامل عادة باألسهم والسندات .

 صناديق الوقف االس�تثامري دراس�ة فقهية -اقتصادية،أ.د .أس�امة عبد املجيد العاين ،دار
البشائر اإلسالمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1431 ،هـ2010 -م ،ص.125
 صنادي�ق االس�تثامر دراس�ة وحتليل م�ن منظور االقتصاد اإلسلامي ،د .أمحد بن حس�ن
احلسني ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية1999 ،م ،ص.6
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وترج�ع فك�رة الصناديق االس�تثامرية املتمثلة باقتطاع جزء م�ن األجور التي

حيص�ل عليه�ا املودع�ون وادخاره�ا يف الصنادي�ق االس�تثامرية هبدف اس�تثامرها

وتنميتها من أجل حتقيق عائد حيقق للمودعني فائدة مالية مرجوة ما عند بلوغ سن
التقاعد مثال ،أو احلاجة ملبلغ ما لعالج أو س�فر أو أي طارئ آخر ،وتأيت رغبة من

املودعني باإلدارة اجلامعية ملدخراهتم ألسباب عدة:

 -1قل�ة خرباهت�م يف التعامالت املالي�ة باعتبار أن اخلربة الت�ي يوفرها مديرو

االس�تثامر قد تضم�ن حتقيق عوائد أعىل مما حيققه املس�تثمر لو قام بتش�غيل أمواله

بمفرده يف أسواق ال يعرف عنها إال القليل .

 -2تأمين ع�دم التصرف بام جتم�ع ل�دى املدخرين م�ن أم�وال والرغبة يف

استثامرها ،باعتبار أهنا إذا كانت عىل شكل سيولة نقدية حتت أيدي أصحاهبا ،فإن

هذا األمر قد يدفع بكثري من أصحاب األموال إىل الترصف فيها وعدم بقائها عىل

صورة النقد السائل باليد.

 -3تقليل األخطار التي قد تنجم عن العمل الفردي الس�يام يف أسواق املال،

ألن ضخامة حجم األس�هم والسندات التي حتتفظ هبا الصناديق ختفف من اآلثار

الت�ي خيلفها تراج�ع األدوات على األداء الكيل للصندوق االس�تثامري ،وكذلك
تقليل العبء اإلداري عىل املستثمرين.

 دليل املدخر لالس�تثامر يف األوراق املالية(صناديق االستثامر) د .أمحد رشف الدين ،كتاب
األهرام االقتصادي ،العدد  ،81سنة 1994م ،ص.6-5
 صنادي�ق االس�تثامر اإلسلامية والرقابة عليه�ا ،عصام خلف العن�زي ،أطروحة دكتوراه
مقدمة إىل كلية الرشيعة يف اجلامعة األردنية ،سنة 2004م ،ص.10
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الفرع الثاين :النش�اط االس�تثامري لصناديق االس�تثامر يف املؤسس�ات املالية

التقليدية:

تتعدد األنش�طة االستثامرية يف الصناديق االس�تثامرية يف جماالت خمتلفة عدة،

فهي تشمل:

 -1الس�لع االستهالكية طويلة األجل  -املعمرة  -مثل السيارات واألجهزة

الكهربائية.

 -2املنتجات األساسية كالبرتول والكيمياويات .
 -3السلع االستهالكية قصرية األجل مثل األدوية واملالبس.
 -4السلع الغذائية مثل األطعمة واألرشبة.
 -5اخلدم�ات مثل ش�حن البضائع ،النق�ل اجلوي ،الفنادق ،قطاع الس�ياحة

عامة ،قطاع االتصاالت.

 -6املنشآت املالية مثل البنوك ورشكات التأمني.
وم�ن خالل هذا التنوع يف عملية االس�تثامر نالح�ظ أن دور إدارة الصندوق

االس�تثامري ال يقترص على عملية بيع ورشاء األوراق املالي�ة وتكوين حمفظة منها

فحس�ب ،وإنام يمتد ليش�مل املتابعة املس�تمرة للبورص�ة من أجل مراقب�ة ارتفاع
وهبوط األس�عار من أجل اقتناص الفرصة املناسبة ليتم بيعها يف الوقت املناسب،

أو االس�تعداد لبيعها  -يف ظروف معينة  -بخس�ارة إلعادة االس�تثامر يف قطاعات
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أخرى أكثر ربحية .من جهة أخرى فإن إدارة الصندوق تعمل كذلك عىل اجياد
نوع من التوازن بني املخاطر والعائد بحيث إذا تعرض قطاع من قطاعات النشاط
االستثامري إىل خسارة ما فإهنا حتاول االنتقال إىل قطاع آخر.
إن م�ن أهم القواعد التي يتبعها مديرو الصناديق عىل اختالف أحجامها هي
التنويع من أجل تقليل درجة املخاطرة عن طريق تنويع االس�تثامرات يف املحفظة،
وم�ن أمثل�ة التنويع يف االس�تثامر ،قي�ام إدارة الصندوق باالس�تثامر يف أس�هم من

قطاعات خمتلفة تتأثر عكسي ًا باألحداث ،بحيث إذا تأثر قطاع يكون القطاع اآلخر

مستفيد ًا من هذا التأثر ،ومثال عىل ذلك رشكات النفط تستفيد إذا ارتفعت أسعار

النفط ،يف حني يكون عىل عكسها رشكات الطريان التي تتأثر سلب ًا بارتفاع أسعار
النفط وارتفاع أسعار وقود طائراهتا.

وعلى ذل�ك فإن املس�تثمر بمفرده قد ال تك�ون لديه القدرة عىل رشاء أس�هم
يف أنش�طة عدد كبري من الرشكات املتنوعة ،بخالف الصندوق االس�تثامري الذي

يؤهل�ه حج�م اس�تثامراته إىل توس�يعها وتنويعه�ا .لذل�ك نجد كثير ًا من هذه
الصناديق االس�تثامرية عادة ما تقوم بالتنويع يف األنش�طة االس�تثامرية عم ً
ال باملثل

االقتصادي القائل(ال جتعل كل البيض يف سلة واحدة).
 بورصات األوراق املالية وصناديق االس�تثامر ،نشأت عبد العزيز معوض ،كتاب األهرام
االقتصادي ،العدد  ،72فرباير 1994م ،ص.39
 أنـواع ومـزايـا الصنـاديـق االس�تثامريـة ،شبكة املعلومات الدولية ،موقع عيون العرب،
www.vb. Arabseyes.com
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والعميل املش�ارك يف الصندوق االس�تثامري يكتس�ب حصة شائعة يف حمفظة

األوراق املالي�ة الت�ي يتعامل هبا الصندوق بأكملها ،وليس�ت حمص�ورة يف أوراق

مالي�ة حم�ددة ،وبالت�ايل يتوازن احتامل الكس�ب واخلس�ارة من خلال املحفظة يف

جمموعه�ا ،بحيث يغطي اجلانب الراب�ح اجلانب اخلارس ،ويكون للمتعامل القيمة
الصافية املحققة بني الربح واخلسارة.

الفرع الثالث :خصائص صناديق االستثامر:
ويمك�ن تقس�يم اخلصائ�ص الت�ي تتص�ف هب�ا الصنادي�ق االس�تثامرية إىل

مزايا وخماطر:

أ -املزايا:
نستطيع أن نحدد أهم مزايا الصناديق االستثامرية بام يأيت:
 -1تؤدي صناديق االس�تثامر دور ًا مه ًام عىل مس�توى االقتصاد القومي ،فهي

بش�كل ٍ
ٍ
كبري يف
تقوم بتحويل األصول واملدخرات املعطلة إىل اس�تثامرات تس�هم
ارتف�اع معدل النم�و االقتصادي وتوفير الكثري من فرص العمل ،كذلك تس�هم
صناديق االستثامر يف دعم األسواق املالية وإضفاء احليوية عليها ،إضافة إىل دورها
 دليل املدخر لالستثامر يف األوراق املالية ،د.أمحد رشف الدين ،ص.6
 تقييم جتربة صناديق االستثامر يف مرص ،عصام خليفة ،بحث مقدم لندوة صناديق االستثامر
يف مرص الواقع واملستقبل ،ص 77وما بعدها ،صناديق الوقف االستثامري ،دراسة فقهية
 اقتصادية ،د.أس�امة العاين،ص ،131صناديق االستثامر ،د.أمحد العثيم ،موقع اجلزيرةللصحافة والنرش ،2006/4/26 ،العدد .12628
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يف تدعيم عمليات اخلصخصة من االقتصادات النامية والناشئة من خالل الرتويج
ألسهم تلك الرشكات.
 -2اإلعف�اء م�ن األعباء اإلدارية :م�ن املعروف أن إهناء عمليات االس�تثامر
يف أس�واق امل�ال يتم مقاب�ل عمولة معينة وتنخف�ض تلك العمول�ة ،بارتفاع قيمة
الصفقة ،وحيث تتوافر لدى صناديق االس�تثامر أصول استثامرية كبرية ،فالفرصة
تك�ون متاح�ة أمامه�ا لعقد صفقات كبيرة ،بعملات متدنية مما يوف�ر الكثري من
التكاليف واألعباء عىل املستثمر.
 -3اإلدارة اجلي�دة :يتوافر لدى العديد من األف�راد أصول ومدخرات كثرية

وتتواف�ر لدهي�م أيض� ًا الرغب�ة يف اس�تثامرها ،لكن ال يك�ون لدهيم اخلبرة الكافية
والالزمة ،الس�تثامر تلك األص�ول واملدخرات ،لذلك فصناديق االس�تثامر توفر
اإلدارة املتخصصة إلدارة تلك األصول واستثامرها بالشكل املناسب.
 -4الرقاب�ة :تعد صناديق االس�تثامر م�ن أكرب اخلدمات االس�تثامرية تنظيمي ًا

وأكثره�ا خضوع� ًا للرقابة س�واء م�ن ِقبل البن�وك املركزية أو هيئ�ات الرقابة عىل
سوق املال.
 -5توزي�ع وختفي�ف املخاطر االس�تثامرية :فصناديق االس�تثامر تش�كل آلية
جدي�دة لتنويع االس�تثامرات فهي تق�وم بتوزيع األصول واملدخ�رات عىل أوعية
استثامرية خمتلفة بشكل يساعد عىل ختفيض املخاطر.
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ب -املخاطر:
وبالرغم من وجود املزايا التي تتسم هبا الصناديق االستثامرية فإهنا ال ختلو من
وجود خماطر ،قد تؤدي بشكل أو بآخر إىل نتائج غري مرضية بالنسبة للمستثمرين،
وأهم هذه املخاطر ،ما يأيت:
 -1املخاطر الناجتة عن تقلبات األسعار يف أسواق املال.
 -2انخفاض قيمة األصول املقومة بالنقد األجنبي يف صناديق االستثامر عند
ارتفاع سعر رصف العملة املحلية.
 -3خماط�ر أس�عار الفائدة :إذ يؤثر انخفاض قيم�ة أدوات الدين الثابت مثل
السندات وارتفاع أسعار الفائدة سلب ًا يف قيمة األسهم ،وعدم قدرة الرشكات عىل
النمو بسبب حتول املستثمرين من سوق األسهم إىل سوق السندات.
املطلب الثاني :صناديق االستثمار اإلسالمية:

الفرع األول :مفهوم وأمهية صناديق االستثامر اإلسالمية:
يمكن تعريف صناديق االس�تثامر اإلسالمية أهنا :مؤسسات هتدف إىل جتميع
أموال صغار املدخرين وذلك بغرض اس�تثامرها للحصول عىل ربح حالل تراعى
فيه أحكام وقواعد الرشيعة اإلسالمية.
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هذا من حيث اإلمجال ،ومن حيث التفصيل فيمكن تعريفها أهنا :عقد رشكة

مضارب�ة بين إدارة الصن�دوق التي تقوم بالعم�ل فقط ،وبني املكتتبين فيه ،يمثل
املكتتب�ون يف جمموعهم رب امل�ال ،فيدفعون مبالغ نقدية معينة إىل إدارة الصندوق
الت�ي متث�ل دور املضارب ،فتت�وىل جتميع حصيل�ة االكتتاب التي متث�ل رأس مال

املضارب�ة ،وتدفع للمكتتبني صكوك ًا بقيمة معينة متثل لكل منهم حصة ش�ائعة يف
رأس املال الذي تقوم اإلدارة باستثامره بطريق مبارش يف مرشوعات حقيقية خمتلفة

ومتنوع�ة ،أو بطري�ق غري مبارش كبي�ع ورشاء أصول مالية وأوراق مالية كأس�هم

الرشكات اإلسلامية .وتوزع األرباح املحققة حس�ب نرشة االكتت�اب امللتزم هبا
كال الطرفين ،وإن حدث�ت خس�ارة تقع على املكتتبني بصفته�م (رب املال) ما مل
تفرط إدارة الصندوق املضارب ،فإن فرطت فيقع عليها الغرم.

وبناء عىل ما س�بق فإن صناديق االستثامر اإلسلامية ليست جمرد وسيط مايل

فحس�ب ،كام ه�و احل�ال يف صناديق االس�تثامر التي تنش�ئها رشكات االس�تثامر،

واملص�ارف التجارية التقليدية ،ورشكات التأمني ،بل إن هذه الصناديق باإلضافة
إىل ذلك تعتمد عىل منهج االستثامر اإلسالمي الذي يمزج بني رأس املال والعمل،

فالعقد الذي يربط بني إدارة الصندوق واملكتتبني فيه هو عقد املضاربة الرشعية .إذ

تقوم املؤسس�ة املالية اإلسالمية (مرصف إسالمي ،أو رشكة تأمني إسالمي) التي
ترغب يف تكوين صندوق معني من هذه الصناديق بإعداد دراسة اقتصادية لنشاط

 جملة جممع الفقه اإلسلامي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسلامي ،الدورة الرابعة ،العدد الرابع،
اجلزء الثالث سنة 1408هـ1988-م ،قرار رقم ( )5ص.2162
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معين ،وتبني جدوى االس�تثامر فيه ،ثم تقوم بتمويل�ه عن طريق طرحه لالكتتاب

العام للجمهور.

يمكن أن نشري إىل أمهية الصناديق اإلسالمية باختصار فيام يأيت:
 -1إن إنش�اء بنك إسلامي اليوم يف بلد ما حيتاج إىل س�ن قانون ،يف حني أن

إنش�اء صندوق اس�تثامري يعد أمرا ممكن� ًا يف ظل القوانني املنظمة هل�ذه الصناديق
يف أي م�كان م�ن الع�امل ،ألن تل�ك القوانني أخ�ذت يف نظر االعتب�ار أن الغرض

الرئي�س من الصناديق ه�و تلبية تفضيالت ورغبات املس�تثمرين الذين ال جيدون

ما يرضيهم يف البنوك التقليدية ورشكات االستثامر .وملا كان اهلدف يف النهاية رفع
بلوى الربا عن املجتمعات اإلسلامية ،فبأي وسيلة يتحقق هذا اهلدف فهو إنجاز

ال يس�تهان به ،الس�يام يف البلدان التي مل يرشع فيها قانون إىل اآلن ملامرس�ة النشاط
املرصيف اإلسالمي.

 -2أما بالنسبة إىل البلدان التي انترشت فيها املؤسسات واملصارف اإلسالمية،

وتم ترشيع القوانني الالزمة املنظمة لعمل هذه املؤسسات واملصارف اإلسالمية،

ف�إن أعداد هذه املؤسس�ات م�ا زالت قليلة يف بع�ض البلدان مقارن�ة بالقطاعات

املرصفي�ة التقليدي�ة التي يفوق ع�دد فروعها عرشات أو مئ�ات املرات املصارف

 صناديق االستثامر اإلسالمية ،عز الدين خوجه ،دلة الربكة ،إدارة التطوير والبحوث،الطبعة
األوىل1414 ،هـ ،ص-13ص  15بترصف.
 أشار جمموعة من الباحثني واملراكز البحثية إىل أمهية الصناديق االستثامرية اإلسالمية ،من
ذلك عىل س�بيل املثال :د .حممد عيل القرين ،املوقع اإللكتروين . www.islamifn.com
وكذلك د.أسامة العاين ،يف كتابه (صناديق الوقف االستثامري) ،ص.130
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اإلسلامية ،ولذل�ك فإن أي مرشوع يس�تهدف رف�ع بلوى الربا ع�ن املجتمعات
املسلمة جيب أن يأخذ باعتباره الوسائل كفيلة للحد من بلوى الربا.
 -3إن أهم ما يميز الصناديق االستثامرية هو استقاللية حساباهتا ،األمر الذي
خيتل�ف م�ع النوافذ الرشعية يف البنوك التقليدية ،وم�ا يتخوف منه كثري من الناس
بسبب اخللط الذي يكون يف حسابات النافذة الرشعية والبنك األم الذي خرجت
من�ه ،يف حين أن حس�ابات الصناديق تبدو مس�تقلة متام�ا عن البن�ك ،والقوانني
واألنظم�ة متن�ع االختالط بني أموال البن�ك والصندوق مع كون�ه رشكة مالية ال
تكاد ختتلف عن البنك.
الفرع الثاين :الفرق بني صناديق االس�تثامر اإلسلامية والودائع االستثامرية يف
املصارف اإلسالمية:
يطرح الدكتور أمحد بن حسن احلسني سؤاال مهام يف كتابه (صناديق االستثامر
دراسة وحتليل من منظور االقتصاد اإلسالمي) مفاده :ما هو الفرق بني صناديق
االستثامر اإلسالمية والودائع االستثامرية يف املصارف اإلسالمية؟
ويف مع�رض جواب�ه عما طرحه م�ن تس�اؤل بّي�نّ أن الودائع االس�تثامرية يف

املصارف اإلسالمية تنقسم إىل قسمني:

 صناديق االس�تثامر اإلسالمي دراس�ة وحتليل من منظور االقتصاد اإلسالمي ،د .أمحد بن
حسن احلسني ،ص.21
 سبق وأن أرشنا إىل ذلك يف مبحث الودائع االستثامرية ص. 91
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 ودائع استثامرية مطلقة.(خمصصة).
 وودائع استثامرية مق ّيدة ّفالودائع االستثامرية املطلقة :هي التي يفوض املودع فيها املرصف الستثامرها

يف أي مرشوع من مش�اريعه االس�تثامرية عىل أس�اس املضاربة الرشعية ،ويشارك

املودعون (املس�تثمرون) يف نتائج مجيع االس�تثامرات املتع�ددة التي يقوم املرصف
اإلسالمي هبا ،ليحصلوا عىل معدل أرباح يساوي متوسط ما حيصل عليه املرصف

من مجيع أعامله.

وأما الودائع االس�تثامرية املقي�دة أو املخصصة :فهي الت�ي خيصص صاحبها

نوع االستثامر الذي يود أن تستثمر فيه أمواله التي أودعها يف تلك املؤسسة املالية،
ويتم ذلك بأن خيتار مرشوع ًا معين ًا من املشاريع التي يقوم هبا املرصف سواء بطريق
مبارش أو بطريق متويل مرشوعات اآلخرين ،وبذلك فإن العميل س�وف يس�تحق

نصيب�ه م�ن أرباح ذلك املرشوع الذي اختاره فقط بالنس�بة املئوية املتفق عليها بينه
وبني املرصف.

وم�ن هنا يتضح أن العالقة القائمة بني املرصف اإلسلامي واملس�تثمرين يف

الودائع االس�تثامرية قائم�ة عىل عقد املضارب�ة الرشعية بنوعيه�ا املطلقة واملقيدة،
وتس�تند إىل عقد املضاربة الرشعية .ولكن يف الودائع االستثامرية املطلقة يستخدم

املرصف اإلسلامي الودائع يف األنشطة واملجاالت التي يراها من دون ختصيص،
ويف الودائ�ع االس�تثامرية املقي�دة يس�تخدم املصرف الودائع يف مشروع حمدد أو
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عملي�ة اس�تثامرية معين�ة خيتارها العميل بنفس�ه ،وبذل�ك يتحم�ل العميل وحده

خماطر استثامره ونتائجه ربح ًا وخسارة ،كام يرتبط بالعميل موضوع اسرتداد املبالغ
املس�تثمرة يف املرشوع الذي حدده .ويك�ون للمرصف حصة من األرباح املتحققة
حسب االتفاق .
أما الصناديق االستثامرية فهي جتمع بني خصائص الودائع االستثامرية املطلقة،
والودائع االستثامرية املقيدة .ألن إدارة الصندوق تتقيد بالرشوط املنصوص عليها
يف نرشة اإلصدار ،والس�يام الرشوط اخلاصة بمجال االس�تثامر ،ونوعه ،ومدته.
كما هو احل�ال يف الودائع االس�تثامرية املقي�دة ،بل إهنا تق�وم باس�تثامرها يف أوجه
التوظي�ف املختلفة ضمن النش�اط العام املحدد واملتفق علي�ه .ويظهر من املقارنة
الس�ابقة أن صناديق االستثامر اإلسلامية متتاز عن الودائع االس�تثامرية املقيدة يف
توفري فرصة اختيار أوسع للمستثمر بام يقلل خماطر االستثامر ألهنا تستثمر أمواهلا
يف عملي�ة منفردة وحم�ددة ،بل يمكنها اختيار جمال أو قطاع اس�تثامري أو عدد من
القطاعات سواء يف بلد حمدد أو جمموعة من البلدان .كام أن هذه الصناديق ختتلف
نش�اطاهتا م�ن صن�دوق آلخر ،فق�د تتخصص يف التنمي�ة العقاري�ة ،ويتخصص
بعضها يف املتاجرة بالسلع أو يف العمالت أو يف األسهم  .وهكذا يستفيد املستثمر
يف الصنادي�ق من نفس مزايا الودائع االس�تثامرية املطلقة مع متكنه يف نفس الوقت
من اختيار املجاالت واألنش�طة التنموية التي يفضلها بدال من املس�امهة يف جممل
نشاطات وأعامل املرصف.
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الفرع الثالث :مراحل النشاط االستثامري لصناديق االستثامر اإلسالمية:
تبني لنا مما س�بق أن س�احة عمل صناديق االس�تثامر اإلسلامية ساحة رحبة
وواسعة ما دامت ضمن إطار املباح ،فنجد أن هذا النشاط ال ينحرص يف حمور دون

حم�ور ،وإنام يمتد ليش�مل جتارة األس�هم بيع ًا ورشاء ،واملرابح�ات واملتاجرات
بالسلع والتنمية العقارية ،وغري ذلك من أوجه النشاطات واالستثامرات املتعددة،
مما جيعل املس�تثمر يف هذه الصناديق االس�تثامرية اإلسلامية يف فس�حة وروية من
الدراس�ة والتفكري بسبب املساحة املتنوعة الكبرية من النشاطات االستثامرية التي
أمامه ،وهو غالبا ما يكون  -املستثمر  -شبه متخصص بحرفة أو عىل دراية بتجارة

س�لعة م�ا ،األمر ال�ذي جيعله ُملّم�اّ ً وعارف ًا هب�ا ،لذلك يكون التوج�ه إىل جماالت
األنشطة التنموية التي يفضلها بناء عىل رغبته دائام.

ومتر مراحل النشاط االستثامري يف الصناديق االستثامرية اإلسالمية بمراحل
أساس�ية يت�م م�ن خالهلا تع�رف اجلمهور إىل نش�اطات ه�ذه الصنادي�ق ومن ثم
االكتتاب فيها وفق املراحل اآلتية:
-1تقوم املؤسس�ة املالية اإلسالمية الراغبة يف إنشاء صناديق استثامر بالبحث
عن مرشوعات ذات جدوى اقتصادية من أجل االستثامر فيها.
 ضم�ن الشركات التي يدور عمله�ا يف دائرة املباح ،فال جيوز هلا املتاجرة بأس�هم رشكات
اخلمور أو اللحوم املحرمة وما شاهبا.
 صناديق االستثامر اإلسالمية ،عز الدين اخلوجة ،ص ،26-13وصناديق االستثامر دراسة
وحتليل د .أمحد بن حسن احلسني ،ص.24-23
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 -2تقوم بإعداد دراسات حديثة باجلدوى االقتصادية للقيام هبذه النشاطات
االستثامرية يف تلك الفرتة.
 -3عىل ضوء نتائج دراسات اجلدوى االقتصادية تقرر الدخول هبذا النشاط
االستثامري الذي اختارته أوال.
 -4تق�وم بتكوين صندوق اس�تثامري وحتدد أغراض�ه ،وتعد نرشة اإلصدار
التي تتضمن تفاصيل كاملة عن نشاطاته ،ومدته ،ورشوط االستثامر فيه ،وحقوق
والتزامات األطراف املشاركة فيه.
-5تقس�يم رأس مال الصندوق االس�تثامري إىل صكوك مضاربة(وحدات)
متساوية القيمة االسمية ومن ثم يتم طرحها للجمهور لالكتتاب فيها.
 -6يع�د كل مكتت�ب يف ه�ذه الصك�وك رشي�ك ًا بحصة ش�ائعة يف رأس مال
الصندوق بنسبة العدد الذي يمتلكه منها.
 -7يتم إصدار هذه الصكوك عادة باسم مالكها وليس باسم حاملها.
 -8جي�وز تداوهلا والترصف فيها بكل أنواع الترصفات التي جتوز ملالكها من
بيع وهبة ورهن.
 -9بع�د تلق�ي اجلهة املص�درة للصن�دوق أم�وال املكتتبني وجتميعه�ا ،تبدأ
باستثامرها يف املجاالت املحددة يف نرشة اإلصدار.
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 -10عن�د حتقي�ق األرب�اح تق�وم إدارة الصن�دوق بتوزيعه�ا على أصحاب
صك�وك املضارب�ة بالنس�بة والكيفية املتفق عليه�ا ،كام تتوىل تصفي�ة الصندوق يف
املوعد املحدد.
الفرع الرابع :أنواع الصناديق االستثامرية اإلسالمية:
ختتلف صناديق االستثامر اإلسالمي من حيث طبيعة تداول وثائقها وأهدافها
ونشاطاهتا إىل أنواع عدة.
فام يتعلق بأنواع طبيعة تداول وثائقها تنقسم إىل:
 -1صناديق االستثامر ذات النهاية املغلقة.
 -2صناديق االستثامر ذات النهاية املفتوحة.
فأما صناديق االستثامر ذات النهاية املغلقة :فهي الصناديق التي يكون حجم

املوارد املالية املستثمرة يف وثائقها من قبل اجلمهور حمدد ًا ،بمعنى أن هذه الصناديق

تصدر عدد ًا ثابت ًا من الوثائق املالية (الوحدات) ويتم توزيعها عىل املستثمرين فيها
كل حس�ب حصته ،فال جيوز هلا أن تصدر وثائق اس�تثامر أخرى ،غري تلك التي
ق�ام املس�تثمرون باسترداد قيمتها من الصندوق نفس�ه خالل م�دة عمر الرشكة.
وإدارة ه�ذه الصنادي�ق ع�ادة تكون غري مس�تعدة لرشائها منه�م ،وإذا رغب أحد
مالك�ي هذه الوثائ�ق يف بيعها ،فاخليار الذي أمامه هو التوجه إىل س�وق األس�هم
 صناديق االستثامر دراسة وحتليل ،د.أمحد بن حسن احلسني،ص.8
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(البورص�ة) ومن أجل ذلك تقوم هذه الصناديق بنرش القيمة الس�وقية لوثائقها يف

الصحف يوميا ،وتنرش قيمة األصل الصافية يف الصحف أسبوعيا.

وأم�ا صناديق االس�تثامر ذات النهاية املفتوحة :فه�ي الصناديق التي ال حتدد

حجم املوارد املالية املس�تثمرة يف وثائقها من قبل اجلمهور ،وال حتدد عدد الوثائق

املالي�ة املص�درة منها .إذ جيوز هل�ا إصدار وبيع املزيد من ه�ذه الوثائق تلبية حلاجة
املس�تثمرين .وإدارة ه�ذه الصنادي�ق متعددة إلع�ادة رشاء ما أصدرت�ه من وثائق
إذا رغ�ب أح�د مالكي هذه الوثائ�ق يف التخلص منها جزئي ًا أو كلي� ًا .من أجل

ذل�ك حت�رص إدارة الصن�دوق عىل توفري الس�يولة الالزم�ة التي متكنه�ا من دفع
قيم�ة الوثائق املطلوب استردادها يف أي وقت .وال خيف�ى األثر املرتتب عىل هذه
املي�زة عند املتعاملني يف اإلقبال عىل ه�ذا النوع عند التعامل مع إدارة الصندوقني،
واختيار األخري هو السائد عىل اإلطالق.

وما يتعلق بطبيعة أهدافها تنقسم إىل ثالثة أقسام هي:
 -1صناديق النمو.
 -2صناديق الدخل الدوري.
 -3صناديق نمو الدخل.
 صناديق االستثامر ،منري إبراهيم هندي ،ص.25-18
 صناديق االس�تثامر يف خدمة صغار وكبار املدخرين ،منري إبراهيم هندي ،منشأة املعارف،
اإلسكندرية1994 ،م،ص26
 صناديق االستثامر اإلسالمية ،عصام خلف العنزي ،ص33
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فأم�ا صنادي�ق النمو :فه�ي الصناديق االس�تثامرية التي هت�دف إىل حتقيق نمو

طوي�ل األجل ،وعائد مس�تقبيل كبري ب�دالً من العائد الش�هري ،وذلك من خالل
إعادة اس�تثامر األرباح املتحققة بدالً من توزيعها ،ويتس�م مدخرو هذه الصناديق

بكوهنم ممن ال يعتمدون عىل أرباح االستثامر يف تغطية شؤون معيشتهم .

وأم�ا صناديق الدخ�ل الدوري :فه�ي الصناديق االس�تثامرية التي هتدف إىل

حتقيق معدل ربح ش�هري ،حلاجة املس�تثمرين يف هذا النوع إىل حتقيق إيراد دوري

معقول لتغطية احتياجات معيشتهم.

وأم�ا صناديق نمو الدخل :فهي الصناديق االس�تثامرية التي هتدف إىل حتقيق

هديف صناديق النمو وصناديق الدخل من خالل آلية متبعة يف إدارة الصندوق.
وأما ما يتعلق بنشاطات الصندوق فتنقسم إىل أربعة أقسام.
 -1الصناديق االستثامرية لبيع ورشاء السهم.
 -2الصناديق االستثامرية لبيع ورشاء وتأجري العقارات.
 -3الصناديق االستثامرية لبيع ورشاء العمالت.
 -4صناديق السلع.

فأما ما يتعلق بنشاط صناديق االستثامر لبيع ورشاء األسهم :فتتمثل بقيام هذه

الصناديق بطرح أس�همها لالكتتاب بني املستثمرين ،وبعدما تقوم بجمع األموال

من خالل االكتتاب عىل األس�هم ،تقوم إدارة الصندوق باس�تثامرها يف رشاء وبيع

األس�هم ،س�واء كانت هذه األس�هم حملية أو دولية .وقد تم بحث مس�ألة احلكم
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الرشعي للتجارة باألسهم من قبل العديد من الباحثني ،وتبني أن حكم رشاء وبيع
األس�هم يتوقف عىل نوعية نش�اط الرشكة وعملها ،فإذا كان يف دائرة املباح كانت
املسامهة يف هذه الرشكة عن طريق رشاء أسهمها جائز ًة رشع ًا ،وأما إذا كان نشاط

حمرم ًا ،فإن املس�امهة يف رشاء أس�همها تكون حرام ًا رشع ًا .ومن أهم
هذه الرشكة َّ
تلك النشاطات املحرمة:

 املسكرات:وهي كل مرشوب أو مشموم أو مأكول يذهب العقل ويسرته. املتاجرة باللحوم املحرمة كلحم اخلنزير وامليتة وغريها. األنشطة واخلدمات القائمة عىل املقامرة واملراهنة وما شابه ذلك. األنشطة واخلدمات الضارة بعقيدة املسلم وصحته وحياته.فصل ً
ا للمس�ألة على النح�و
وق�د ص�در ق�رار جمم�ع الفق�ه اإلسلامي ُم ِّ

الذي ذكرنا.

وأما ما يتعلق بنش�اط الصناديق االس�تثامرية لبيع ورشاء وتأجري العقارات:

فتتمث�ل باس�تثامر أموال تل�ك الصناديق االس�تثامرية يف رشاء العقارات الس�كنية

والتجاري�ة والصناعي�ة ،وكذلك األرايض ،وتنش�ئ عليها املب�اين والبيوت فتقوم
بتأجريها أو بيعها وفق الصيغة املعروفة أو املقررة رشع ًا.

 رشكات االس�تثامر يف االقتصاد اإلسلامي ،د .خلف بن سليامن النمري ،مؤسسة شباب
اجلامعة ،اإلسكندرية2000،م ،ص.97-90
 قرار  )7/1(63اإلس�هام يف الرشكات،املوقع الرس�مي ملجمع الفقه اإلسلامي الدويل،
املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالميwww.fiqhacademy.org.sa.
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وأم�ا ما يتعلق بنش�اط الصناديق االس�تثامرية لبي�ع ورشاء العمالت :فتتمثل

باس�تثامر أموال تلك الصناديق االستثامرية يف املتاجرة يف بيع ورشاء العمالت من
أجل حصول الربح الناجم عن ارتفاع العملة وانخفاضها ،وبام أن النقود الورقية
ه�ي نقود اعتباري�ة فيها صف�ة الثمنية كاملة فإهن�ا تطبق عليها األح�كام الرشعية
املقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والس�لم وس�ائر أحكامها.

وق�د بينّ جممع الفقه اإلسلامي ذل�ك بقراره املرقم  ،21بضرورة تطبيق رشوط
الرصف عند املتاجرة حال القيام بعملية بيع العمالت ورشائها.

وأما ما يتعلق بنش�اط الصناديق االستثامرية فقد اجتهت العديد منها يف اآلونة

األخرية إىل أس�واق الس�لع الدولية التي هلا أس�واق بورصة منظم�ة مثل األملنيوم
والنحاس والنفط ،باعتبارها مكانا مناسب ًا لنشاطها االستثامري .وأهم ما جيب أن

يراعى عند متاجرة صناديق االس�تثامر يف أس�واق السلع الدولية ،رضورة اقتصار
املتاج�رة بالس�لع املباح�ة أوالً ،والتي جيوز رشاؤه�ا بالنقد وبيعها باألج�ل ثاني ًا،

و ُيستثنى من ذلك سلعتا الذهب والفضة للنهي الوارد عن ذلك.

 والرشوط هي:
أ -تقابض البدلني من اجلانبني يف املجلس قبل افرتاقهام.
ب -عدم وجود خيار للرشط.
ج -ع�دم وجود اشتراط األج�ل (أي أن يكون البي�ع ناجز ًا من دون تأجي�ل البدلني أو
أحدمها).
د -التامث�ل وهذا الرشط خ�اص بنوع من الرصف ،وهو بيع أحد النقدين بجنس�ه ،مثل
الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ،فيجب فيه التامثل يف الوزن.
ه�ـ -أن ال تك�ون عملي�ة املتاج�رة بالعمالت بقصد االحت�كار أو بام يرتت�ب عليه رضر
باألفراد أو املجتمعات.
 صناديق الوقف االستثامري ،د.أسامة العاين ،ص.163
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الفرع اخلامس :اإلطار الرشعي للصناديق االستثامرية اإلسالمية:
من خالل ما تقدم يتبني لنا أن العالقة التعاقدية يف صناديق االستثامر اإلسالمية

يمكن خترجيها عىل أس�اس عقد املضاربة الرشعية ،وبالتحديد املضاربة املقيدة،
ألن هذه الصناديق يتخصص نش�اطها االستثامري يف قطاع معني بحسب الغرض

الذي أنشئت من أجله ،وألن اجلهة املصدرة هلذه الصناديق تقوم بدور املضارب،
واملكتتبني يف رأس مال الصندوق يمثلون يف جمموعهم (رب املال).

غري أن هذا التخريج بحاجة إىل بعض التفاصيل ،بس�بب الصيغة املعمول هبا

يف مؤسسات الصناديق االستثامرية التي اختذت شكال آخر ،متثل بصكوك املضاربة
املقسمة عىل وحدات متساوية القيمة ،يمثل كل منها حصة شائعة يف رأس املال.

لذلك ال بـد مـن وقـفـة س�ـريـعـة حـ�ول مـفـهــوم املـضـاربـة وبـعـض

أحـكـامـهـا الـشـرعـيـة.

املضارب�ة :لغ�ة :مش�تقة م�ن الضرب ،وه�و السير ،ويك�ون الضرب يف
َ

س�بيل اهلل ويف التجارة ،يقال :ضاربه يف املال مضاربة  .ويقال هلا :القراض عند
بعض الفقهاء.

ويف االصطلاح الرشع�ي :هي عقد عىل االشتراك يف الربح على أن يكون

رأس املال من طرف والعمل فيه من الطرف اآلخر.

 سيأيت بياهنا قريبا.
 لسان العرب البن منظور.544/1 ،
 أحكام املعامالت الرشعية للشيخ عيل اخلفيف ،دار الفكر العريب ،القاهرة،الطبعة األوىل،
1417هـ1996-م،ص.493
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وعليه فإن صاحب رأس املال يدفع نقد ًا معلوم ًا قدره وصفته متمتع ًا بخاصية

القبول العام كوسيط لالستبدال ،إىل شخص آخر هو املضارب ليعمل به يف النشاط
االقتص�ادي على وجه املش�اركة يف الربح فقط عىل نس�بة متفق عليها س�لف ًا ،فإن

وقعت اخلس�ارة فتكون من الربح ،فإن مل يف الربح أو مل يكن ربح أصالً ،فتكون
ِ
م�ن رأس امل�ال إال إذا َّ
املضار ُب بالرشوط التي اشترطها عليه صاحب املال
أخل

تعمد اإلرضار.
عند تسليمه رأسامله ،فتكون يف تلك احلال عىل املضارب ألنه ّ

فاملضارب�ة عق�دٌ بين طرفني حيدث به التق�اء املال والعم�ل ،فصاحب املال
َ

يستحق نصيبه من الربح املتحقق من رأس ماله ،والعامل يستحق نصيبه من الربح

املتحقق من عمله وجهده.

واملضارب�ة م�ن العق�ود التي أقرها اإلسلام ،فق�د اتجّ ر النبي ﷺ قب�ل البعثة
َ

الرشيف�ة بمال خدجية بنت خويل�د ريض اهلل عنها وخرج به مضارب ًا إىل الش�ام.
ومن ثم استمر الناس بالتعامل يف املضاربة بعد إسالمهم من دون نكري أو تقييد هلا
م�ن قبل النب�ي ﷺ ،ومل يؤثر عنه أنه هنى عنها ،فدل عىل جوازها ،فعن عبد اهلل بن

عب�اس ع�ن أبيه ريض اهلل عنهام :أنه كان إذا دف�ع ماالً مضاربة ،رشط عىل صاحبه
أن ال يس�لك به بحر ًا ،وأن ال ينزل به وادي ًا ،وال يشتري به ذا كبد رطب فإن فعل

ذلك ضمن ،فبلغ رسول اهلل ﷺ ذلك فاستحسنه.

 السرية النبوية ،عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافريي املعروف بابن هشام ،دار
اجليل بريوت.203/1 ،
 أخرجه البيهقي يف الس�نن الكربى ،111/6قال اهليثمي :إس�ناده ضعيف ،جممع الزوائد
ومنب�ع الفوائ�د للهيثم�ي ،دار الريان ودار الفك�ر العريب ،القاه�رة وبريوت1407،هـ،
.161/4
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وقد ورد يف القرآن الكريم ما يدل عىل رضورة السعي يف األرض واالبتغاء من

فضل اهلل عز وجل ،من ذلك عىل سبيل املثال قول اهلل سبحانه وتعاىل ﴿ :ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾  .وهذه اآلية وغريها وإن كانت ال تنص

على املضارب�ة رصاحة ،ولكنها اش�تملت عىل عموم األمر بالس�عي واالبتغاء من
فضل اهلل عز وجل ،وهذا اللفظ يشمل املضاربة وغريها من الطرق األخرى التي
يبتغى هبا فضل اهلل تعاىل .ومن هنا فقد أمجع الفقهاء عىل جواز التعامل باملضاربة،
وه�ذا اإلمج�اع املبني عىل إقرار النبي ﷺ عىل جوازه يس�تفاد منه أن مجيع مس�ائل

عقد رشكة املضاربة مبنية عىل آراء الفقهاء االجتهادية املقررة املستنبطة يف ضوء ما

كان معروضا من حاالت التعامل بني الناس.
أما أنواع رشكة املضاربة:

فتنقسم رشكة املضاربة باعتبار العموم واخلصوص إىل نوعني مها:
املضاربة املطلقة.
املضاربة املقيدة.
فأم�ا املضارب�ة املطلقة :فهي التي مل تقيد بزم�ان أو مكان أو نوع من التجارة،

فللمض�ارب احلرية املطلقة يف اس�تثامر م�ال املضاربة بالكيفية الت�ي يراها بتحقيق

الربح ،رشط التقييد بالضوابط الرشعية.

 سورة املزمل اآلية .20
 تطوير األعامل املرصفية بام يتفق والرشيعة اإلسالمية ،سامي حسن محود ،ص.379
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وأما املضاربة املقيدة :فهي التي قيدت بأي نوع من القيود املقيدة ،ولن يكون
القيد معترب ًا إال إذا توافرت فيه الرشوط اآلتية:
 -1أن يك�ون للقيد أو للرشط فائدة ،ف�إن مل يكن له فائدة فالقيد ملغي وغري
معتبر أصلاً .كقول صاحب امل�ال للمضارب :ال تب�ع مال املضاربة هذا الش�هر
أو هذا األس�بوع ،وكان مال املضاربة س�لعة اس�تهالكية ال حتتمل التخزين لوقت
طويل كالفواكه واخلرضاوات.
 -2أن تك�ون صيغ�ة التقيي�د واضحة غري مبهمة ،مش�تملة إم�ا عىل األمر أو
النه�ي ،كأن يق�ول :ال حتم�ل م�ال املضاربة معك عند الس�فر ،وق�م بتحويله عن
طريق املرصف .أو ال تعمل بتجارة األسهم ،مثال.
 -3أن يصدر القيد من صاحب مال املضاربة عند إبرام العقد أو بعده ،رشط
أن ال يزال املال نقد ًا ،ومل يتم الترصف به بعد.
ه�ذا ..وألحكام املضاربة يف الفقه اإلسلامي باب واس�ع وكبير ،ال يمكن
اإلحاط�ة بجمي�ع تفصيالت�ه إال ببح�ث مس�تقل ،وق�د بحثت مس�ائلها بش�كل
مس�تفيض ،لذل�ك س�وف نقتصر على ما خيصن�ا منه�ا ببحثن�ا ح�ول الصناديق
االس�تثامرية ،وما قد يثار حوهلا من تس�اؤالت ،ومن أهم تلك التساؤالت :جواز
تعدد صاحب املال وصاحب العمل:
 الرشكات يف الفقه اإلسالمي ،عيل اخلفيف.72،
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إذ تبدو العالقة بني صاحب املال وصاحب العمل يف هذه الصورة من املضاربة

الثنائي�ة قائمة على املعرفة التامة بينهام والثقة املتبادل�ة .فقد يكون صاحب املال
اثنني أو أكثر ،وقدر الربح حسب االتفاق ،يقول ابن قدامة املقديس يف جواز تعدد

املض�ارب( :وجي�وز أن يدفع م�االً إىل اثنني مضاربة يف عق�د واحد ،فإن رشط هلام
ج�زء ًا م�ن الربح بينهام نصفني ج�از) ،ويقول أيضا يف تع�دد أرباب املال( :وإن

ق�ارض اثن�ان واح�د ًا بألف هلام ج�از)  .وعىل هذا فإن مس�ألة تع�دد املضاربني
وأرب�اب املال جائ�ز وال غبار عليه باعتبار أن ما ينطب�ق عليهم ينطبق عىل الواحد

من حيث األحكام والرشوط.

واجلدي�ر بالذك�ر أن ه�ذا األم�ر منص�وص عليه يف نشرة اإلص�دار اخلاصة

بالصندوق االس�تثامري ،وقد ارتض�اه املكتتبون ،وبذلك حتدد ملكية املس�اهم يف

رأس املال بحس�ب الصكوك التي يمتلكها .وعىل هذا األساس تكون األرباح
أو اخلسائر مقسمة عىل مجيع الرشكاء حسب النسب التي شاركوا هبا.
•

•

•

 يقصد باملضاربة الثنائية العملية التي تتم بني طرفني أحدمها صاحب املال والثاين صاحب
العمل عىل الصورة التي بيناها آنفا ،ويقابلها نوع آخر يس�مى باملضاربة املشتركة :وهي
الت�ي يتعدد فيها صاحب املال وصاح�ب العمل ويعرض املضارب فيها خدماته عىل كل
م�ن يرغب من أصحاب األموال اس�تثامر م�ا لدهيم من أموال .فه�ي ذات عالقة مجاعية
هل�ا ثالث�ة أط�راف تتميز ع�ن املضارب�ة ذات العالق�ة الثنائية ببع�ض املي�زات من حيث
األهداف واألحكام.
ينظر:رشكات االستثامر يف االقتصاد اإلسالمي ،د .خلف النمري ،ص.200
 املغني ،البن قدامة املقديس ،دار الفكر ،بريوت1405 ،هـ .21/5،
 املصدر نفسه.
 صناديق االستثامر اإلسالمية ،عز الدين خوجة ،ص.26
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املبحث الثالث
الصناديق الوقفية
املطلب األول :مفهوم الصناديق الوقفية:

متت�از الصناديق الوقفية بحداثة جتربتها املعارصة ،بعد بحوث ودراس�ات قام
هب�ا علامء أجالء بقصد تعميم س�نة الوق�ف عىل أكرب قدر ممكن م�ن الناس بغض
النظر عن مستوياهتم االجتامعية.
والصناديق الوقفية عبارة عن أوعية تتجمع فيها األموال املخصصة للوقف،

دون النظر إىل مقدار قيمتها صغرية كانت أو كبرية ،إذ يتم جتميعها أوالً عن طريق
التربعات املحددة الغاية ،ومن ثم استثامرها ورصف ريعها يف وجوه خريية حمددة

للجهة املعلن عنها مسبق ًا ،التي تم التربع لصاحلها.

وتس�عى مؤسس�ات وهيئات األوق�اف  -التي بدأت تس�تقل هبيكلة جديدة

تعنى بش�ؤون الوقف حرص ًا ،بداية من اس�تحصال ريعه ومن ثم تنميته وتطويره
عبر اآلليات الرشعي�ة والقانوني�ة  -إىل إقامة أوقاف جدي�دة تتفق مع رغبات
الن�اس ،واندفاعه�م نحو قطاع معين يف احلياة ،مثل مراكز حتفي�ظ القرآن الكريم
 وأقص�د باس�تقاللية هيكله�ا ما تم يف بعض ال�دول العربية يف العقدي�ن األخريين بفصل
وزارات ودواوي�ن وهيئ�ات األوق�اف التي كانت تعنى بالش�ؤون اإلسلامية كافة ،إىل
دوائ�ر تعن�ى بعضها بتنظيم أم�ور وحتصيل أموال الوقف وتنميته بمع�زل عن بقية أعامل
املؤسس�ات املنضوي�ة حتتها ،فقد ظهرت يف ديب مؤسس�ة مس�تقلة تعنى بش�ؤون الوقف
وشؤون ُ
القصرّ  .وكذلك احلال يف بعض الدول العربية األخرى.
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والعل�وم الرشعية ،وكفالة األيتام ،وبناء املس�اجد ،وحفر اآلب�ار ،وبناء املدارس،

وإنشاء املستشفيات ،وأمور املحافظة عىل البيئة ،وغري ذلك كثري ،ألغراض حمددة

مرس�ومة مس�بق ًا ،وخمطط هلا ختطيط ًا كامالً ،وال ينقصها سوى الدعم املايل ،الذي
يتم احلصول عليه عن طريق مجع التربعات عرب الصناديق اخلاصة بكل قطاع عىل
ح�دة ،وهذه التربعات تكون مو ّثق ًة بقوائ�م وإيصاالت معلومة القيمة تذهب إىل
مؤسسة الوقف القائمة عىل إنشاء هذه املشاريع وفق آلية واضحة ،وتنترش مكاتب
وق�ف النق�ود بجان�ب مكات�ب اجلمعيات اخلريي�ة الت�ي تعنى بجم�ع التربعات

يف أماك�ن جتم�ع الناس كاملس�اجد واملراكز التجارية واألس�واق فضلا عن مقار
اجلمعيات اخلريية نفسها.

واهل�دف من هذه العملية هو تنظيم العمل بالصناديق الوقفية يف إطار العمل

املؤسس�ايت للتعاون بني أفراد املجتمع واملؤسس�ات احلكومي�ة واجلهات اخلريية،

وحس�ب ما ج�اء بتعري�ف األمان�ة العامة لألوق�اف بدول�ة الكوي�ت للصناديق
الوقفية :بأهنا اإلطار األوس�ع ملامرس�ة العمل الوقفي ،وم�ن خالهلا يتمثل تعاون

اجلهات الشعبية مع املؤسسات الرسمية يف سبيل حتقيق أهداف التنمية الوقفية،
اس�تمرار ًا لس�نة الوق�ف وإحي�اء هلا م�ن االندث�ار ،فيام يص�ب يف خدم�ة األفراد
واملجتمعات بطرق مناسبة متطورة ،باعتبار أن هذه الصيغة سهلة وميسورة لكل

الناس ،كل حسب استطاعته وطاقته.

 املوق�ع اإللكرتوين الرس�مي لألمانة العام�ة لألوقاف بدولة الكوي�ت ،تعريف الصناديق
الوقفية.
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وق�د عرف األس�تاذ الدكتور حمم�د الزحييل الصنادي�ق الوقفية بأهن�ا :عبارة

ع�ن جتميع أموال نقدية من عدد من األش�خاص عن طريق التربع الس�تثامر هذه
األم�وال ،ثم إنفاقها أو إنفاق ريعها وغلتها عىل مصلحة عامة حتقق النفع لألفراد
واملجتم�ع ،هبدف إحياء س�نة الوقف وحتقيق أهدافه اخلريي�ة التي تعود عىل األمة

واملجتمع واألفراد بالنفع العام واخلاص ،وتكوين إدارة هلذا الصندوق تعمل عىل

رعايته ،واحلفاظ عليه ،واإلرشاف عىل استثامر األصول ،وتوزيع األرباح بحسب
اخلطة املرسومة.

إذن فالصن�دوق الوقف�ي هو وع�اء جتتمع فيه أموال موقوفة تس�تخدم لرشاء

عق�ارات وممتلكات وأس�هم وأصول متنوعة ت�دار عىل صفة (حمفظة اس�تثامرية)

لتحقي�ق أعلى عائ�د ممكن ضم�ن مق�دار املخاطر املقب�ول .والصن�دوق يبقى ذا
صفة مالية إذ إن رشاء العقارات واألس�هم واألصول املختلفة ،ومتويل العمليات

التجاري�ة ال يغِّي�رِّ من طبيعة ه�ذا الصندوق ألن كل ذلك إنام هو اس�تثامر لتحقيق
العائد للصندوق .فليس�ت العقارات ذاهتا هي الوقف وال األس�هم ،ومن َث ّم فإن
حمتويات هذا الصندوق ليست ثابتة بل تتغري بحسب سياسة إدارة الصندوق.

ويعرب عن الصندوق دائ ًام بالقيمة الكلية ملحتوياته التي متثل مبلغ ًا نقدي ًا .وهذا

املبل�غ ه�و الوقف ،وهو بمثابة العني التي جرى حتبيس�ها .واألموال يف الصندوق

مقس�مة اىل حصص صغرية تكون يف متناول األف�راد الراغبني يف الوقف .وتوجه
 الصناديق الوقفية املعارصة ،تكييفها ،أشكاهلا،حكمها ،مشكالهتا ،األستاذ الدكتور حممد
مصطف�ى الزحيلي ،بحث مق�دم إىل أعامل مؤمتر األوق�اف الثاين يف جامع�ة أم القرى يف
الفرتة 20-18ذي القعدة 1427هـ ،ص.4
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عوائ�د الصن�دوق اىل أغ�راض الوقف املح�ددة يف وثيقة االشتراك يف الصندوق

س�جل عىل
حت�ت إرشاف ناظ�ر الوقف ويك�ون للصندوق ش�خصية اعتبارية إذ ُي َّ
صفة وقف ،فالصندوق الوقفي إذن هو وقف نقدي.
املطلب الثاني :اإلطار الفقهي للصناديق الوقفية:

لي�س الغ�رض من ه�ذا البحث دراس�ة فق�ه الوق�ف ،إذ يعد يف ح�د ذاته

موضوعا كبريا جدا ،وإن ما جاء من تقس�يامت وتفاصيل ختصه ،كان نتيجة رؤى
واجتهادات الفقهاء حسب القواعد العامة املقررة عند كل منهم ،إذ يقول األستاذ

أمحد إبراهيم بيك( :أما تفاصيل الوقف وأحكام الوقف املقررة يف الفقه ،فهي مجيعا
اجتهادية قياس�ية ،للرأي فيها جمال .غري أن فقه�اء األمة قد أمجعوا فيها عىل يشء:

ه�و أن الوقف جيب أن يكون قرب�ة إىل اهلل تعاىل ،يبتغى رضوانه وثوابه ،فال يصح

أن يوقف مال عىل ما ليس بقربة مرشوعة ،سواء أكان معصية أو كان غري معصية،

كالوق�ف عىل األغني�اء دون الفقراء ومجيع تل�ك األحكام الفقهي�ة التفصيلية ،يف
الوق�ف ،منه�ا ما قد أخذ من نص�وص القرآن العامة التي تأمر باإلنفاق يف س�بيل
اخلير ،وبصيان�ة احلقوق ،وأداء األمان�ات الخ ...ومنها ما قد اس�تنبط من بعض

نصوص السنة القولية أو العملية  ..ومنها  -وهو األغلب  -أحكام ُبنيت :إما عىل
القواع�د الفقهية العامة ،أو بطريق القياس عىل أش�باهها يف العلل ،كأحكام وقف
 س�بق للباحث أن أعدّ كتاب ًا حتدث عن جزئية من فقه الوقف يتعلق بمس�ألة االس�تبدال،
بعن�وان (اس�تبدال الوقف رؤي�ة رشعية اقتصادي�ة قانوني�ة) ،وقد قامت دائرة الش�ؤون
اإلسالمية والعمل اخلريي مشكورة بطباعته يف 2009م.
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املريض ،وضامن ناظر الوقف وعزله ،قياسا عىل تربع املريض ووصيته ،وعىل ضامن

الويص وعزله ،وإما عىل املصالح املرس�لة ،ككون إجارة األعيان املوقوفة ال جيوز

أن تتجاوز مدة العقد الواحد فيها س�نة أو ثالث س�نوات  ..وكأحكام االستبدال
بالوقف ،ووجوب البدء من غلة املوقوف وترميمه حفظ ًا لعينه ،ونحو ذلك) .

وعليه فإن املس�ائل املعارصة حتسم برأي املجامع الفقهية والدراسات البحثية

الت�ي تأخذ بنظر االعتبار املصالح العامة وتقدر م�آالت األمور وفق رؤية رشعية

مش�فوعة بآراء اخلرباء واملختصني يف شتى املجاالت املختلفة األخرى مثل الطبية
واالقتصادي�ة والفلكية وم�ا إىل ذلك ،من أجل الوص�ول إىل احلكم الرشعي قدر

املستطاع ،الذي يتناسب بدوره مع العرص ،برشط أن ال خيالف النصوص الرشعية
املتمثلة بالكتاب الكريم والسنة النبوية املباركة.

ووفقا لذلك فقد أصدر جممع الفقه اإلسلامي قراره املرقم )19/7( 181

بشأن وقف األسهم والصكوك واحلقوق املعنوية واملنافع ،وفيام ييل نصه:

(إن جملس جممع الفقه اإلسلامي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسلامي

املنعق�د يف دورت�ه التاس�عة عشرة يف إم�ارة الش�ارقة (دول�ة اإلم�ارات العربي�ة
املتح�دة) م�ن  1إىل  5مجادى األوىل 1430هـ ،املوافق  30 - 26نيس�ان (إبريل)

 أحكام الوقف ،مصطفى أمحد الزرقا ،دار عامن ،عامن الطبعة األوىل1418 ،هـ1997-م،
ص .20واألوىل الرجوع إىل كتاب أمحد إبراهيم بيك.
 القرارت والتوصيات ،الدورة التاسعة عرشة ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل ،إمارة الشارقة
(دولة اإلمارات العربية املتحدة)  5-1مجادى األوىل 1430هـ 30-26 -نيس�ان أبريل
2009م.
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2009م ،بعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص وقف األس�هم
والصكوك واحلق�وق املعنوي�ة واملنافع ،وبعد اس�تامعه إىل املناقش�ات التي دارت

حوله ،قرر ما يأيت:

أوالً :الوقف من أوس�ع أبواب الفق�ه التي تقوم عىل االجتهاد ،وهو ترصف

معق�ول املعن�ى مرتبط بمقاص�د الشرع ،مبتغاه حتقي�ق مصالح الوق�ف للواقف

واملوقوف عليهم .

ثاني� ًا :وق�ف األس�هم والصكوك واحلقـ�وق املعنـوية واملنـاف�ع ووحـدات

الصناديق االستثامرية:

إن النص�وص الرشعية ال�واردة يف الوقف مطلقة يندرج فيها املؤبد واملؤقت،

واملفرز واملشاع ،واألعيان واملنافع والنقود ،والعقار واملنقول ،ألنه من قبيل التربع

وهو موسع ومرغب فيه.

جي�وز وق�ف أس�هم الشركات املباح متلكه�ا رشع� ًا ،والصك�وك ،واحلقوق

املعنوية ،واملنافع ،والوحدات االستثامرية ،ألهنا أموال معتربة رشع ًا.

ترتت�ب عىل وقف األس�هم والصك�وك واحلق�وق واملنافع وغريه�ا أحكام،

من أمهها:

 -1األصل يف األس�هم الوقفية بقاؤها واستعامل عوائدها يف أغراض الوقف

ولي�س املتاج�رة هب�ا يف الس�وق املالية ،فلي�س للناظ�ر الترصف فيه�ا إال ملصلحة

راجحة ،أو برشط الواقف ،فهي ختضع لألحكام الرشعية املعروفة لالستبدال.
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 -2ل�و صفي�ت الرشكة أو س�ددت قيمة الصكوك فيجوز اس�تبداهلا بأصول

أخ�رى كعق�ارات أو أس�هم وصك�وك أخ�رى بشرط الواق�ف أو باملصلح�ة

الراجحة للوقف.

 -3إذا كان الوقف مؤقت ًا بإرادة الواقف ُيصفى حسب رشطه.
 -4إذا استُثمر املال النقدي املوقوف يف رشاء أسه ٍم أو صكوك أو غريها فإن

تلك األسهم والصكوك ال تكون وقف ًا بعينها مكان النقد ،ما مل ينص الواقف عىل
ذل�ك ،وجيوز بيعها لالس�تثامر األكث�ر فائدة ملصلحة الوقف ،ويك�ون أصل املبلغ

النقدي هو املوقوف املح َّبس.

 -5جي�وز وق�ف املناف�ع واخلدم�ات والنق�ود نح�و خدم�ات املستش�فيات

واجلامع�ات واملعاه�د العلمي�ة وخدم�ات اهلات�ف والكهرب�اء ومناف�ع ال�دور

واجلسور والطرق.

 -6ال يؤثر وقف املنفعة ملدة حمددة عىل ترصف مالك العني بملكه ،إذ له كل

الترصفات املباحة رشيطة املحافظة عىل حق الوقف يف املنفعة.

املقرر هلا.
 -7ينقيض وقف احلقوق املعنوية بانتهاء األجل القانوين َّ
 -8يقص�د بالتوقيت أن تكون للوقف مدة ينتهي بانقضائها .وجيوز التوقيت

بإرادة الواقف يف كل أنواع املوقوفات.

حمرم�ة ال يعرف أصحاهب�ا أن يربئ
 -9يمك�ن مل�ن ح�از أمواالً مش�بوهة أو َّ

رب العامة يف غري ما يقصد به التع ُّبد،
ذ َّمت�ه ويتخ َّل�ص من خبثها بوقفها عىل أوجه ال ِّ
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من نحو بناء املس�اجد أو طباعة املصاحف ،مع مراعاة حرمة متلك أس�هم البنوك
التقليدية (الربوية) ورشكات التأمني التقليدية .

 -10جي�وز مل�ن حاز أم�واالً هلا عائد حم�رم أن يقف رأس ماله منه�ا ،والعائد

يك�ون أرصاد ًا له حكم األوقاف اخلريية؛ ّ
ألن مصرف هذه العوائد واألموال إىل
رب العامة عند عدم التمكن من ر ّدها ألصحاهبا .وعىل
الفقراء واملساكني ووجوه ال ّ

مت�ويل الوق�ف أن يعمل بأرسع وقت عىل أن يس�تبدل هبذه األم�وال ما هو حالل
رشع� ًا ول�و خالف بذل�ك رشط الواق�ف ،إذ ال عربة برشط الواق�ف إذا تعارض
مع نص الشارع.

ويويص بام ييل:
 -1دع�وة احلكوم�ات واملجالس الترشيعية يف البلدان اإلسلامية إىل تعديل

قوانني ونظم األوقاف فيها بام يتفق مع قرارات جممع الفقه اإلسالمي الدويل .

 -2دع�وة وزارات التعلي�م واجلامع�ات يف البلدان اإلسلامية إىل ختصيص

مقررات دراس ّية تعنى بدراسة الوقف دراسة علم ّية موضوع ّية.
ّ

 -3دراس�ة املجم�ع موض�وع إدارة الوقف و ُأسس�ها وتنظيمه�ا وضوابطها

ومعايير اختي�ار واس�تمرار اإلدارة يف موقعه�ا يف دورات قادم�ة ،وأن ت�ويل هذا

املوضوع عناية خاصة باعتباره أساس نجاح وهنضة األوقاف واستثامراهتا).
انتهى قرار املجمع ذو الرقم . )19/7(181
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وكان املجمع الفقهي ذاته ،قد أصدر قرار ًا سابقا بحث مسألتي استثامر أموال

الوقف ،ووقف النقود ،وفيام ييل نص القرار:

(إن جملس جممع الفقه اإلسلامي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسلامي

املنعقد يف دورته اخلامسة عرشة بمسقط (سلطنة ُعامن)  19 - 14املحرم 1425هـ،

املوافق  11 - 6آذار (مارس) 2004م.

بع�د اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوع االس�تثامر

ور ْيع�ه ،وبع�د اس�تامعه إىل املناقش�ات الت�ي دارت حوله،
يف الوق�ف ويف غَلاّ ت�ه َ

وبالرج�وع إىل ق�رارات وتوصي�ات الن�دوات واملؤمت�رات الت�ي عق�دت هل�ذا

الغرض ،قرر ما ييل:

أوال :استثامر أموال الوقف:
 -1يقصد باس�تثامر أموال الوقف تنمية األموال الوقفية سواء أكانت أصوالً

أم ريع ًا بوسائل استثامرية مباحة رشع ًا.

 -2يتعينّ املحافظة عىل املوقوف بام حيقق بقا َء عينه ،ودوا َم نفعه.
 -3جي�ب اس�تثامر األصول الوقفية س�واء أكانت عق�ارات أم منقوالت ما مل

تكن موقوفة لالنتفاع املبارش بأعياهنا.

 -4يعمل برشط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه ،وال

يع�دّ ذلك منافي� ًا ملقتىض الوقف ،ويعم�ل برشطه كذلك إذا اشترط رصف مجيع
الريع يف مصارفه ،فال يؤخذ منه يشء لتنمية األصل .
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 -5األص�ل عدم جواز اس�تثامر جزء من الريع إذا َأطلق الواقف ومل يشترط

استثامره إال بموافقة املستحقني يف الوقف ُّ
الذري .أما يف الوقف اخلريي فيجوز
اس�تثامر جزء من ريعه يف تنمية األص�ل للمصلحة الراجحة بالضوابط املنصوص

عليها الحق ًا.

 -6جيوز استثامر الفائض من الريع يف تنمية األصل أو يف تنمية الريع ،وذلك

بعد توزيع الريع عىل املس�تحقني وحسم النفقات واملخصصات ،كام جيوز استثامر
األموال املتجمعة من الريع التي تأخر رصفها.

 -7جي�وز اس�تثامر املخصصات املتجمعة م�ن الريع للصيان�ة وإعادة اإلعامر

ولغريها من األغراض املرشوعة األخرى.

 -8ال مانع رشع ًا من استثامر أموال األوقاف املختلفة يف وعاء استثامري واحد

بام ال خيالف رشط الواقف ،عىل أن حيافظ عىل الذمم املستحقة لألوقاف عليها.
 -9جيب عند استثامر أموال الوقف مراعاة الضوابط اآلتية:
أ -أن تكون صيغ االستثامر مرشوعة ويف جمال مرشوع.

ب -مراع�اة تن�وع جم�االت االس�تثامر لتقلي�ل املخاط�ر ،وأخ�ذ الضامن�ات

والكف�االت ،وتوثي�ق العقود ،والقيام بدراس�ات اجل�دوى االقتصادي�ة الالزمة

للمرشوعات االستثامرية.

 الوقف ُّ
الذري :هو الوقف عىل مصالح األرسة من األوالد والذرية ،ثم يؤول تباع ًا إذا ما
انقرضت الذرية إىل وقف خريي.
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جـ -اختيار وسائل االستثامر األكثر أمان ًا ،وجتنب االستثامرات ذات املخاطر
العالية بام يقتضيه العرف التجاري واالستثامري.
د -ينبغي استثامر أموال الوقف بالصيغ املرشوعة املالئمة لنوع املال املوقوف
بما حيقق مصلحة الوق�ف ،وبام حيافظ على األصل املوق�وف ،ومصالح املوقوف
عليه�م .وعلى هذا ،فإذا كان�ت األصول املوقوف�ة أعيان ًا فإن اس�تثامرها يكون بام
ال ي�ؤدي إىل زوال ملكيته�ا ،وإن كانت نقود ًا فيمكن أن تس�تثمر بجميع وس�ائل
االستثامر املرشوعة كاملضاربة واملرابحة واالستصناع ..الخ.
هـ -اإلفصاح دوري ًا عن عمليات االس�تثامر ونرش املعلومات واإلعالن عنها
حسب األعراف اجلارية يف هذا الشأن.
ثاني ًا :وقف النقود:
 -1وق�ف النق�ود جائز رشع� ًا ،ألن املقصد الرشعي م�ن الوقف وهو حبس
األص�ل وتس�بيل املنفعة متحق�ق فيها؛ وألن النق�ود ال تتعني بالتعيين وإنام تقوم
أبداهلا مقامها.
 -2جي�وز وق�ف النقود للقرض احلس�ن ،ولالس�تثامر إما بطري�ق مبارش ،أو
بمش�اركة عدد من الواقفني يف صندوق واحد ،أو عن طريق إصدار أس�هم نقدية
وقفية تشجيع ًا عىل الوقف ،وحتقيق ًا للمشاركة اجلامعية فيه.
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 -3إذا استثمر املال النقدي املوقوف يف أعيان كأن يشرتي الناظر به عقار ًا أو

يستصنع به مصنوع ًا ،فإن تلك األصول واألعيان ال تكون وقف ًا بعينها مكان النقد،

بل جيوز بيعها الستمرار االستثامر ،ويكون الوقف هو أصل املبلغ النقدي.
ويويص بام يأيت:

 -1دعوة الدول األعضاء بمنظمة املؤمتر اإلسالمي ،واملجتمعات اإلسالمية

يف ال�دول غير اإلسلامية إىل املحافظ�ة عىل الوق�ف ورعايته والعناي�ة به ،وعدم

االعت�داء علي�ه ،وإحياء بع�ض أن�واع الوقف ،مث�ل الوقف ُّ
الذري ال�ذي قامت

بإلغائه بعض الترشيعات العربية واإلسالمية.

 -2دع�وة الدول العربية واإلسلامية واهليئات واملؤسس�ات املعنية بش�ؤون

األوقاف ،وكذلك املنظامت العاملية املتخصصة إىل حتمل مسؤوليتها نحو األوقاف
يف فلس�طني بص�ورة عامة ،ويف الق�دس الرشيف بصورة خاص�ة ،ومحايتها وبذل

اجله�ود للحف�اظ عىل معامله�ا ،والدع�وة إىل تنميته�ا لتتمكن من حتقي�ق أهدافها

وأداء رسالتها.

لتحمل بع�ض مرصوف�ات إدارة الوقف
 -3دع�وة احلكوم�ات اإلسلامية
ّ

م�ا أمكن ذل�ك من ب�اب املصلح�ة العامة ،وألهن�ا املس�ؤولة عن رعاي�ة مصالح
العباد والبالد.

 -4دع�وة اهليئ�ات املتخصص�ة لوض�ع معايير رشعي�ة وحماس�بية للتدقي�ق

الرشع�ي واملايل واإلداري يف أعامل الناظر ،س�واء أكان فرد ًا أم مجاع ًة أم مؤسس� ًة
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أم وزارة .وينبغ�ي أن ختض�ع إدارة الوق�ف لقواع�د الرقاب�ة الرشعي�ة واإلداري�ة
واملالية واملحاسبية.

 -5رضورة وض�ع ضواب�ط معيارية لنفقات الوقف س�واء أكانت تس�ويقية

أم إعالمي�ة أم إداري�ة أم أجور ًا أم مكاف�آت لتكون مرجع ًا عن�د الرقابة والتفتيش

وتقويم األداء.

 -6الدع�وة إلحي�اء نظام الوقف بجمي�ع أنواعه التي كان هل�ا دور عظيم يف

احلضارة اإلسالمية ويف التنمية البرشية والعلمية واالجتامعية واالقتصادية.

 -7االستفادة من التجارب الرائدة يف إدارة الوقف ومحايته وتنميته يف بعض

الدول العربية واإلسالمية.

 -8رضورة إعطاء األولوية يف استثامرات األوقاف للبالد اإلسالمية.
واهلل أعلم).
املطلب الثالث :عالقة الصناديق الوقفية مبفهوم االدخار:

ذكرن�ا يف بداية بحثن�ا أن االدخار من حيث معناه العام ه�و عبارة عن إخفاء

اليشء واالنتفاع به يف وقت احلاجة إليه.

ويف معناه االقتصادي العام :التوقف عن اإلنفاق بش�كل عش�وائي ،وهو أمر

واجب وحتمي من أجل حتقيق التنمية .

 املـوقـع الرسمي ملجمـع الفقه اإلسـالمي الدويل ،املنبثق عن منظمة املـؤمتـر اإلسـالمي.
www.fiqhacademy.org.sa
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أم�ا االدخ�ار يف معن�اه االقتص�ادي اخلاص فيعن�ي :تأخري اإلنف�اق إىل أجل
معين ،رشط أن يوضع املال املؤجل إنفاق�ه وإىل حني أجله ،لدى هيئة متخصصة
يف إدارة االدخار.
فاالدخار مفهوم واس�ع يش�مل كل م�ا يمكن إخفاؤه وع�دم الترصف به إىل
وق�ت تك�ون احلاج�ة إليه ملح�ة ،وهذا يش�مل املال وغير املال ،ومل�ا كانت أكثر
األش�ياء املادية يتم احلصول عليها عن طري�ق املال ،كان املال هو عنوان االدخار،
ألن ادخ�اره يعن�ي أن الش�خص يس�تطيع احلصول عىل األش�ياء املادي�ة األخرى
من خالله.
وه�ذا املعن�ى ه�و الذي يعنين�ا يف هذا املطلب ال�ذي يبحث ع�ن العالقة بني
موضوعي الصناديق الوقفية واالدخار.
ولع�ل أحد ًا يس�تغرب من وجود عالقة بني االدخ�ار الذي يعني إخفاء يشء
واالنتف�اع ب�ه يف وقت احلاجة ،وبين الصناديق الوقفية التي تعن�ي بتجميع أموال
نقدي�ة م�ن الناس ع�ن طريق التربع الس�تثامر هذه األم�وال ،ثم إنفاقه�ا أو إنفاق
ريعها وغلتها عىل مصلحة عامة حتقق النفع لألفراد واملجتمع.
وه�ذا االس�تغراب يكون نابعا م�ن النظرة املادي�ة الضيقة الت�ي ال تبرص إال
امللموس ،والتي تس�ود األنظمة االقتصادية غري اإلسلامية عىل خمتلف توجهاهتا
ورؤيته�ا باعتبارها ال ترى للقيم عالقة باالقتص�اد الوضعي ،ما دامت هذه القيم
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ال تع�ود بم�ردود مادي ،فضال عن أن حتث هذه القيم على إنفاق املال ورصفه يف
أوج�ه ال تع�ود عىل صاحبه بمنافع مادي�ة آنية! فقد فصلت النظرة الرأسمالية بني
االقتصاد واألخالق ويف هذا األمر يقول أستاذنا الدكتور جاسم الفارس:
(يف حني إن معظم حتليالت علامء االقتصاد الغريب [ادجورث ،فونتون ،ليون
وال�راس ،جينفونز ،مارش�ال ،روبنس�ون] انطلق�ت من قيم أخالقي�ة .لكنها قيم
املكون األزيل واألسايس
مادية تكونت يف إطار رؤية للعامل تقوم عىل عدّ املادة هي ِّ
للكون ،الذي ال حتكمه حكمة أو هدف أو أس�اليب هنائية ،األمر الذي أصبحت

معه املشاعر والقيم البرشية توصف بأهنا جمرد أوهام ال يوجد ما يربرها يف الواقع،
لذا فإن الثروة وامللذات اجلسدية واملرسات احلسية هي القيم الوحيدة التي يمكن
أن يس�عى امل�رء إىل حتقيقه�ا ،أو هي أعظ�م تلك القيم .لقد س�حقت تل�ك القيم
اإلنس�ان وجردته من عرقه الروحي ،ومل تس�تطع اقتصاديات الرفاهية والوفرة يف
أحسن احلاالت أن توفر له إشباع ًا روحي ًا يرتقي بإنسانيته إىل أعىل ،وهي مهمة من

مهامت االقتصاد).
بينام ختتلف النظرة كليا يف اقتصادنا اإلسالمي الذي تقوم خصائصه ومقوماته
عىل ما يأيت:
 أستاذ االقتصاد اإلسالمي بكلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة املوصل بالعراق.
 البعد القيمي يف الس�وق اإلسلامية ،د.جاس�م الفارس ،جملة آفاق اقتصادية ،جملة فصلية
تص�در عن احت�اد غ�رف التج�ارة والصناعة يف دول�ة اإلم�ارات العربية املتح�دة ،مركز
البحوث والتوثيق ،املجلد  ،23العدد 89السنة 1422هـ ،ص.28
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 -1االقتص�اد اإلسلامي ج�زء م�ن كل ،فه�و ج�زء م�ن النظام اإلسلامي
الش�امل (عقي�دة ورشيع�ة) ،فلا ينبغي أن نعزل�ه عنهما ،وهذا يتجىل يف مس�ألة
احلالل واحلرام.
 -2لالقتصاد اإلسلامي طابع تعبدي ،فالنية معتبرة ،واألمور بمقاصدها،
فالصدق�ة والوق�ف عىل وج�وه اخلري وإق�راض املحت�اج وإمهال املدي�ن املعرس،
والتخفيف عنه ،أمور يتقرب هبا إىل اهلل تعاىل.
 -3للنشاط االقتصادي يف اإلسالم هدف سام ،بينام األنظمة الوضعية قائمة
عىل املنافسة واالحتكار وعدم مراعاة القيم واألخالق.
 -4الرقابة عىل النش�اط االقتصادي يف اإلسلام ذاتية يف املقام األول (وجود
ال�وازع الدين�ي) بينما يف النظ�م الوضعي�ة رقابته�ا خارجي�ة ألهن�ا انفصلت عن

الدين متام ًا.

 -5االقتصاد اإلسلامي حيقق التوازن بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلامعة،
عىل عكس األنظمة األخرى.
م�ن ه�ذه اخلصائص والسمات ن�درك أن وظيفة امل�ال يف اإلسلام ال تنتهي
هبذه احلي�اة الدنيا ،وإنام هن�اك حياة آخرة هي ثمرة هلذه احلي�اة األوىل ،ووفق هذا
املفه�وم فاإلنس�ان بحاج�ة ماس�ة إىل تقديم م�ا يمكن تقديم�ه من أم�وال للحياة
اآلخ�رة باعتب�ار أن ما ينفق يف طري�ق اخلري لن يذهب س�دى؛ إذ يقول عز وجل:
138

اال ّدخار :مشروعيته وثـمـراته

﴿ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ ويق�ول النب�ي ﷺ« :ما من يوم يصبح إال

وملكان يقوالن (اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسك ًا تلفا)»



وعىل هذا املفهوم

فامل�ال يف حي�اة املس�لم ليس غاية يف ذاته ،وإنام هو وس�يلة لغاية أس�مى ،فإذا كان
املال وس�يلة إىل الس�عادة الدنيوي�ة يف نظر االقتصاد املادي ،فه�و يف نظر االقتصاد

اإلسالمي وسيلة إىل السعادة الدنيوية واألخروية معا .عىل أن كل استمتاع مادي

دني�وي ال يك�ون اس�تمتاعا ما مل ينعكس عىل مش�اعر املرء وأحاسيس�ه ،وأثار فيه
عاطف�ة أو معن�ى ،لذلك نجد النبي ﷺ يقول« :ما آمن يب من بات ش�بعان وجاره

بجنبه جائع وهو يعلم به» .

يف حين كان�ت النظرة الرأسمالية نابع ًة من تعظي�م املنفعة الذاتي�ة النابعة من

األناني�ة الت�ي نظ�روا إليها من منظور فلس�في عىل أهنا ليس�ت (رش ًا حمض� ًا) وإنام
ِ
بنفس�ه ،فهي القيمة التي
هي قيمة يف ذاهتا بوصفها إحدى مظاهر اهتامم اإلنس�ان

ِ
وهذه النظرة وفق مفهوم الرأسمالية مل ت�أت من فراغ إنام
تتح�رك بحرية مطلق�ة،
هي جزء من تكوين النفس البرشية ،فهو اجلزاء الذي تؤدي س�يادته عىل الس�لوك
اإلنس�اين إىل حتول اإلنس�ان إىل كائن اس�تقاليل قائم بذاته ،وحتى يقوم بذاته البد

أن يكون ش�حيح ًا ،مصلحي ًا بالرضورة ،فيقوم وجوده كله عىل التملك والتملك
 سورة سبأ جزء من اآلية .39
 رواه البخ�اري يف صحيح�ه ع�ن أيب هري�رة ريض اهلل عن�ه يف كتاب الزكاة ،ب�اب فأما من
أعطى واتقى وصدق باحلسنى.522/2،
 رواه الطرباين يف املعجم الكبري ،259/1قال اهليثمي رواه الطرباين و البزار وإسناد البزار
حسن ،جممع الزوائد.167/8 ،

139

اال ّدخار :مشروعيته وثـمـراته

فق�ط ،حيث تتمح�ور قراراته االقتصادية وغري االقتصادية كذلك حول األش�ياء

وكيفية حصوله عليها وامتالكها والسيطرة عليها .األمر الذي جيعل اإلنسان نفسه

موضوع ًا للتملك.

ف�إذا كانت النظم االقتصادية الوضعية تس�عى إىل حتقيق النفع املادي ،س�واء

أكان لصالح الفرد وحده أو املجتمع دون الفرد ،فإن اإلسلام جيعل من النش�اط
االقتصادي وس�يلة لتحقيق هدف أس�مى ،هو حتقيق النفع للفرد واملجتمع يف آن
واحد،عن طريق التوازن بني مصلحة الفرد واألمة من خالل األمور اآلتية:

 -1ح�ث اإلسلام عىل الرتاحم بني الن�اس ،وإقامة املجتمع عىل أس�س من

املحب�ة وامل�ودة والتعاطف ،فجعل يف أموال األغنياء حقا للس�ائل واملحروم ،فهو

حق من غري تفضل أو منة.

 -2كل مس�لم مس�ؤول مس�ؤولية تامة عمن يع�ول ،أوالده ،زوجته ،أبويه،

وكل م�ن حيت�اج م�ن أقاربه وأرسته ،وتتس�ع ه�ذه التبعية لتش�مل اجل�ار القريب
والبعيد ،والفقراء واملساكني.

 -3التفاوت بني الناس يف األرزاق موجود ،كل وفق طاقته ومواهبه ،لكنهم

أمام اهلل تعاىل ثم احلكام والناس س�واء يف احلقوق والواجبات ،فليس املال أساسا

لتقييم الناس يف املجتمع اإلسالمي.

 س�بق التفصي�ل يف مس�ألة امللكي�ة يف كتاب مس�تقل بعن�وان (امللكيات الثلات يف النظام
االقتصادي اإلسالمي) للمؤلف.
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 -4الثق�ة يف التعام�ل ،ومنها املعامالت املالية ،فح�ث عىل األمانة والصدق،
والوفاء ،وااللتزام بالوعد ،وقد وردت النصوص الكثرية جدا هبذه املعاين الراقية
إذ يق�ول النب�ي ﷺ« :التاجر األمني الصدوق م�ع النبيني والصديقني والش�هداء
والصاحلني» ،وقوله ﷺ« :البيعان باخليار ما مل يفرتقا ،فإن صدقا وب ّينا بورك هلام

يف بيعهام ،وإن كتام وكذبا حمقت بركة بيعهام».

 -5كام حث اإلسالم عىل ترخيص األسعار ،وهنى عن االحتكار ،وحث عىل
جلب الس�لع وإكثارها ،من أجل حتقيق مبدأ (كثرة العرض عىل الطلب) إذ يقول
النبي ﷺ (اجلالب مرزوق واملحتكر ملعون).
حرمه اإلسلام من وس�ائل االبتزاز واالستغالل،
فإذا أضفنا إىل ذلك كله ما ّ

من حتريم الربا وامليرس ،وتطفيف امليزان ،والرش�وة ،واستغالل النفوذ ،والرسقة،
والغصب ،وغري ذلك مما يرض باحلياة االقتصادية ،تبني لنا دور القيم واألخالق يف
اس�تقرار احلياة االقتصادية وتنمية اإلنتاج وإتقانه ،يف ظل جمتمع مرتابط متامسك،
يسوده احلب والوئام.
 رواه الرتم�ذي يف س�ننه يف كت�اب التج�ارات ،ب�اب احلث عىل املكاس�ب ،برقم ،2139
.724/2
 رواه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع ،باب ما يمحق الكذب والكتامن يف البيع ،برقم
.733/2 ، 1976
 رواه البيهق�ي يف الس�نن الكربى ،يف باب من س�لف يف يشء فلا يرصفه ،برقم ،10934
.30/6
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املطلب الرابع :عالقة الصناديق الوقفية بالصناديق االستثمارية.

يمك�ن أن نشير إىل أه�م م�ا تتمي�ز ب�ه الصنادي�ق الوقفي�ة ع�ن الصنادي�ق
االستثامرية بام ييل:
 -1غاي�ة إنش�اء الصنادي�ق الوقفية غاية أخروي�ة يرجو الواق�ف فيها األجر
والث�واب م�ن اهلل عز وجل ،يف حين أن غاية املش�اركة يف الصناديق االس�تثامرية
دنيوية ،يرجو املشارك فيها عائدا مالي ًا ينتفع به يف أمور معاشه.
 -2كذل�ك ف�إن غاية الصنادي�ق الوقفية تتمثل بإجياد مش�اريع تنموية تصب
يف خدم�ة اإلنس�ان وبنائ�ه الروحي واجلس�دي والنفسي كاملؤسس�ات التعليمية
والصحية واالجتامعية وما إىل ذلك.
يف حين غاي�ة الصناديق االس�تثامرية تتمث�ل بتجميع املدخرات واس�تثامرها
بمشاريع مضمونة رسيعة العائد ،غالبا ما تتمثل باألسواق املالية ومن ثم املجاالت
االقتصادية األخرى.
 -3اهلدف املتوخ�ى من الصناديق الوقفية يتمثل بتحقيق عائد مايل من الريع
للجهة املوقوف عليها.
يف حني اهلدف املتوخى من الصناديق االستثامرية يتمثل بتحقيق عائد مايل من
أرباحه يعود عىل املسامهني أنفسهم.
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 -4ال يس�تطيع صاح�ب الس�هم الوقف�ي الرج�وع ع�ن وقف�ه ،وال يمك�ن
للمؤسس�ة من تصفية الصندوق الوقفي إال من خالل ترشيع من اجلهة القائمة يف
البلد بشؤون الوقف ،وفق رشوط استبدال الوقف التي يصدرها القايض.
يف حني يمكن لصاحب الس�هم املش�ارك يف الصناديق االس�تثامرية بيع ونقل
ملكيته واخلروج من الصندوق متى ش�اء ،وفق س�عر الس�هم اليومي يف األسواق
املالية يف ذلك الوقت.
املطلب اخلامس :أهداف الصناديق الوقفية:

تع�د فكرة إجياد الصناديق الوقفية  -من وجهة نظري  -من خالل املش�اريع
املطروح�ة وما متثل�ه من حتريك لعواطف الن�اس فكرة تنظيمي�ة بالدرجة األوىل،
إذ تت�وىل توجي�ه النفق�ات والصدق�ات والتربعات الت�ي يقدمها الن�اس طمعا يف
ث�واب اهلل ع�ز وجل إىل طريق نافع ومفيد عىل مس�توى األف�راد واملجتمعات من
خالل إجياد القنوات املالئمة لرصفها من أجل تصحيح مس�ار هذه األموال ،بدال
من تقديمها يف غري قنواهتا الصحيحة.
وقد أثبت الواقع العميل يف تطبيق فكرة الصناديق الوقفية واجلمعيات اخلريية
أهن�ا أ ّدت إىل احل�د من الكثري من الظواهر الس�لبية للحاالت املصاحبة للتكس�ب
باالستجداء والشحاذة يف الدول التي أقدمت عىل تطبيقها ،يف حني ال تزال بعض

ال�دول تع�اين من كثرة هذه الظواهر فيها ،إذ ُي َقدِّ ُم كثري من الناس اخلري للغري رغم
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ثقل�ه على النفس يف بعض األحيان ،ولكن غالبا م�ا يكون هذا اإلنفاق غري موجه
وغري مدروس ،فغاية ما يقوم به املرء تقديم املال ألي شخص يالقيه يدعي الفقر،
يف طريقة أشبه ما تتمثل بمجرد التخلص من املال ،دون التفكري بالطريقة املناسبة
لتحديد مس�ار هذا اإلنفاق .وهذا الترصف يف حد ذاته قد يكون تش�جيعا من قبل
املتص�دق  -بقص�د منه أو غري قصد  -ملن يقوم بعملية س�ؤال الناس املال ،وذلك
خمال�ف للهدي النبوي الرشي�ف إذ يقول النبي ﷺ فيام رواه البخاري بس�نده عن
الزبير ب�ن العوام ريض اهلل عنه ،عن النبي ﷺ قال« :ألن يأخذ أحدكم حبله فيأيت
بحزمة احلطب عىل ظهره فيبيعها فيكف اهلل هبا وجهه خري له من أن يس�أل الناس
أعط�وه أو منع�وه» ،فه�و تقبي�ح وتوبيخ من النب�ي ﷺ هلذا األمر ومل�ن يقوم به
الس�يام إذا كان ق�ادر ًا عىل العمل ،وإن كان هذا العمل ش�اق ًا ،كام يف الصورة التي
ب ّينها النبي ﷺ.
وم�ع انتش�ار ظاهرة التس�ول والكس�ب عن طريقه�ا ،وتعدد أش�كال احليل
والتفن�ن يف النص�ب واالحتي�ال م�ن خالل ش�بكات منظم�ة تدير ه�ذه الظواهر
وترعاه�ا من أجل اس�تاملة عاطف�ة املتصدق ،وإجب�اره عىل التصدق مل�ا يرى من
حاالت بعضها مفتعلة ،س�واء أكان�ت مرضية أو اجتامعي�ة أو اقتصادية وغريها،
جاءت فكرة الصناديق الوقفية للحد من هذه الظواهر السلبية ،ومن أجل تصحيح
مسارها بالطريقة النافعة ،واهلل تعاىل أعلم.
 رواه البخاري يف كتاب الزكاة ،باب االستعفاف عن املسألة برقم .535/2 ،1401
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وقد ذهبت أغلب املؤسسات الوقفية إىل أن اهلدف من الصناديق الوقفية هو
املش�اركة يف اجلهود التي ختدم إحياء س�نة الوقف عن طريق مرشوعات تنموية يف
صيغ إسالمية تلبي احتياجات املجتمع املعارص،عن طريق الوقف عليها ،والعمل
على إنفاق ريع األم�وال املوقوفة لتلبي�ة االحتياجات االجتامعي�ة والتنموية التي
حيتاجه�ا املجتم�ع من خالل برامج عمل تراعي حتقيق أعلى عائد تنموي ،وحتقق
الرتاب�ط بني املرشوعات الوقفية ،وتتجمع كلها لتعضد املرشوعات األخرى التي
تقوم هبا األجهزة احلكومية ومجعيات النفع العام .فمع تنامي احتياجات املجتمع
وانحسار دور الدولة يف تلبية حاجات املجتمع يف وقتنا احلارض ،ينبغي البحث عن
مص�ادر جديدة وبدائل حديثة لس�د النقص احلاصل من ذلك االنحس�ار ،بدعوة
أصح�اب اخلير واألثرياء خاصة ،ورج�ال األعامل إىل املس�امهة يف وقف أمواهلم
بالتبرع والتصدق بمبالغ نقدية مهام بلغ مقدارها ،للحصول عىل رأس مال يوجه
نحو سدّ حاجة حتقق املصلحة العامة.
كذلك متثل فكرة الصناديق الوقفية فرصة طيبة ألكرب قدر ممكن من املسلمني
م�ن أصح�اب الدخل املحدود لتحقيق س�نة الوقف  -التي ت�كاد تكون حمصورة
باألغني�اء  ،-فه�م كأفراد ال يمكن هلم القيام هب�ا باعتبارهم من حمدودي الدخل،
مع متتعهم بمس�توى متوس�ط أو جيد يف املعيش�ة ،ومع وجود دخول منتظمة هلم
 مث�ل األمانة العام�ة لألوقاف بالكويت ،كام يظهر ذلك من خالل موقع اهليئة اإللكرتوين
الرسمي.
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متكنهم من ادخار نسبة منها ،وهم كسائر املسلمني يف كل عرص ومرص حيبون فعل
اخليرات ،ولو بمبال�غ قليلة ،هذه املبال�غ القليلة من ش�أهنا أن تتجمع بالصناديق
الوقفي�ة فتك�ون مبال�غ كبيرة تس�هم يف إنش�اء مش�اريع خمتلف�ة تص�ب يف وجوه
اخلري املختلفة.
•

•
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املبحث الرابع
القروض من أهم آفات وموانع االدخار
ّ
وحث عليه،
الش�ك بأن القرض احلس�ن خلق إسلامي رفيع أكده اإلسالم
فاإلسلام حينام رشع أمر القرض والدين ،إنام رشعه لس�د حاجة ما ،فالقرض
هو املال الذي يقدمه صاحبه ملن يطلبه منه مقابل إرجاعه إليه ،عند األجل املتفق
عليه بينهام ،أو حينام ييرس اهلل تعاىل عىل املقرتض ليسد ما بذمته قبل األجل .حيث
يق�وم مبدأ القرض ،عىل مبدأ التخفيف والتيسير عىل املقرتض الذي ال يس�تطيع
س�داد دينه ألس�باب قهري�ة ،إذ يق�ول تع�اىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﴾ ويف احلدي�ث الرشي�ف ع�ن أنس ب�ن مالك ريض اهلل تع�اىل عنه قال:
ق�ال رس�ول اهلل ﷺ« :رأيت ليلة أرسي يب عىل باب اجلن�ة مكتوبا :الصدقة بعرش
فقلت :يا جربيل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟
أمثاهلا والقرض بثامنية عرش،
ُ
قال:ألن الس�ائل يسأل وعنده ،واملستقرض ال يستقرض إال من حاجة» .وعن
 الف�رق بين الدين والقرض أن القرض أخص من الدي�ن ،فالقرض أن تأخذ  100درهم
لرت ّد  100درهم مثلها ،والدين قد يكون يف بيع مؤجل ،كأن تشتري عقار ًا أو س�يارة أو
آل�ة أو طعام� ًا ،فتأخذ ما اشتريت عىل أن تدف�ع ثمنه دفعة واحدة يف أج�ل حمدد ،أو عىل
أقس�اط معلومة اآلجال ،وال حيس�ن االقرتاض إال حلاجة ،ألن القرض فيه م َّنة ،بخالف
الدين املؤجل يف البيع ،ليس فيه م َّنة ،ألن للزمن فيه حصة من الثمن ،أي جيوز يف البيع أن
ي�زاد ألج�ل التأجيل ،وال جيوز هذا يف القرض .ينظر :املجموع يف االقتصاد اإلسلامي،
أ.د .رفيق املرصي ،دار املكتبي ،دمشق1426 ،هـ2006-م ،ص.304
 سورة البقرة جزء من اآلية .280
 رواه ابن ماجه يف سننه ،يف باب القرض،برقم . 812/2 ،2431
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حذيفة قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ت ّلقت املالئكة روح رجل ممن كان قبلكم ،فقالوا:

أعملت من اخلري شيئا قال :ال ،قالوا :تذكر ،قال :كنت أداين الناس فآمر فتياين أن
ويتجوزوا عن املورس ،قال :قال اهلل عز وجل :جتوزوا عنه» .
ُينظِروا املعرس،
ّ
وعن س�ليامن بن بريدة عن أبيه قال :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول« :من أنظر
ُمعسرِ ًا فله بكل يوم مثله صدقة» .قال :ثم سمعته يقول« :من أنظر ُمعسرِ ًا فله بكل
يوم مثليه صدقة .فقلت :سمعتك يا رسول اهلل تقول من أنظر ُمعسرِ ًا فله بكل يوم
مثله صدقة ،ثم س�معتك تقول من أنظر ُمعسرِ ًا فله بكل يوم مثليه صدقة ،قال له:
«ب�كل ي�وم صدقة قب�ل أن حيل الدين ،فإذا ح�ل الدين فأنظره فله ب�كل يوم مثليه
صدق�ة» .لذلك فقد يمر املرء دون رغبة منه يف حياته يف ش�دة تدعوه القرتاض

 رواه مس�لم يف صحيح�ه ،كت�اب املس�اقاة ،ب�اب فض�ل إنظ�ار املعسر ،برق�م ،1560
.1194/3
 رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن بريدة األسلمي ريض اهلل عنها ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل،
مؤسسة قرطبة ،مرص ،برقم  .360/5 ،23096قال اهليثمي يف جممع الزوائد :روى ابن
ماجه طرف ًا منه ورجاله رجال الصحيح ..135/4 ،جاء يف حتقيق طبعة مؤسسة الرسالة
ملس�ند اإلمام أمحد أيضا :إس�ناده صحيح عىل رشط مس�لم،رجاله ثقات رجال الشيخني
غري س�ليامن ابن بريدة .وأخرجه ابن أيب ش�يبة يف مس�نده كام يف ختريج أحاديث الكشاف
للزيلعي 166/1ومن طريقه احلاكم 29/2عن عفان بن مسلم هبذا اإلسناد،ولفظه (من
أنظ�ر معسر ًا ،فله بكل يوم صدقة قبل أن حيل الدي�ن ،فإذا حل الدين ،فأنظره بعد ذلك،
فله بكل يوم مثله صدقة) وأخرجه إس�حاق بن راهوية يف مس�نده كام يف ختريج الكشاف
166/1وأب�و يعىل يف مس�نده الكبير كام يف ختري�ج أحاديث الكش�اف 166/1وجامع
املس�انيد  128/1والطح�اوي يف أحادي�ث حمم�د ب�ن جح�ادة كما يف ختري�ج أحادي�ث
الكش�اف 166/1وأبو نعيم يف أخبار أصبهان 286/2والبيهقي يف السنن 357/5ويف
ش�عب اإليامن 11261و ،11262وابن عس�اكر يف تاريخ دمش�ق 778/14وقوله :يف
احلدي�ث :إن ل�ه بكل يوم مثله صدقة قبل أن حيل الدين ،وله بكل يوم مثليه صدقةبعد =
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مبل ٍغ ما ،ولكن عىل أن ال يكون ذلك معلام يف حياته ،إذ جاء التحذير الش�ديد من
قبل النبي ﷺ من الوقوع يف مثل هذا األمر ،حينام كان يستعيذ باهلل تعاىل يف صباح
ومس�اء كل ي�وم وليلة من أم�ور ،وعدَّ منها ضل�ع الدين وقهر الرج�ال ،ملا فيه
م�ن رضر نفيس ومادي عىل الفرد ،يش�عره باملهانة واهلزيم�ة الداخلية ،إذ بلغ من
تفظيع أمر الدين ،أن اهلل تعاىل يغفر للشهيد كل يشء باستثناء الدين ،بل كان النبي
ﷺ ،ال يصلي صلاة اجلنازة أصال عىل من مات ويف ذمته دين ،إال أن يتكفل أحد
احلارضي�ن بالوفاء ع�ن املتوىف ،حتى قال عليه الصالة والسلام« :نفس املؤمن
ُمع َّلقة بِدَ ْينه حتى يقىض عنه».

= حلوله ،قال :يف األوىل(مثله) ويف الثانية( :مثليه) تفرد أمحد بروايته هبذا اللفظ ،فقد رواه
ابن أيب ش�يبة عن عفان ،فقال( :فله بكل يوم صدقة قبل أن حيل الدين ،فإذا حل،فأنظره
بعد ذلك ،فله بكل يوم مثله صدقة) أطلق الصدقة يف األوىل ،وجعلها بمقدار القرض يف
الثانية .املوس�وعة احلديثية مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل،
1421هـ2001 -م.
اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل واجلبن وضلع الدين وغلبة
الرجال ،جزء من حديث رواه البخاري يف كتاب التعوذ ،باب :التعوذ من غلبة الرجال،
عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه ،برقم .2340/5 ،6002
 مع وجود خالف بني العلامء بأن هذا كان يف بداية األمر ،ثم نس�خ ،حلديث البخاري (أنا
أوىل باملؤمنين من أنفس�هم فمن ترك م�ا ً
ال فلورثته ،ومن ترك دينا ّ
فعلي قضاؤه) عن أيب
هريرة ريض اهلل عنه ،وقد قال بعض شرُ اح احلديث :هذا خاص به عليه الصالة والسالم
يدفع�ه م�ن بيت مال املس�لمني ،فت�ح الباري ،الب�ن حجر ،ب�اب من ترك م�ا ً
ال فألهله،
9/12
 رواه الرتم�ذي يف ب�اب م�ا جاء النبي ﷺ أنه قال نفس املؤمن معلق�ة بدينه ،عن أيب هريرة
برق�م .389/3 ،1087ق�ال العجلوين :رواه اإلمام أمحد والرتمذي وحس�نه عن أيب =
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ومن هنا ندرك تلك املكانة السامية التي أوالها اإلسالم للقرض ،هذا اخللق
العظيم ،الذي قد يس�د عجزا أو يمنع عوزا طارئا حيل بأحد من الناس فال جيد ما
يسد عوزه ،فيعمد إىل أحد اخليرّ ين ليطلب منه قرضا ،يبقى يف ذمته ،عىل أن يوفيه

يف أجل ما ،يتفقان عليه يف احلال كتابة.

وقد تبنت هذا اخللق اإلسلامي األصيل جهات ومؤسس�ات مالية إسالمية
 جزاه�ا اهلل خري اجلزاء  -فقدمت قروضا حس�نة من غري فائ�دة أو زيادة ،لكنهاوقعت يف مشكلة اسرتداد املال ،األمر الذي جعل تلك املصارف تض ّيق وحتدّ من

تلك القروض احلس�نة إىل حد كبري ،فال تقدم القرض احلس�ن اخلايل من أي فائدة
إىل املتعامل إال إذا كان راتبه حموال عىل املرصف نفسه أصالً ،كي يتمكن  -املرصف
 من اسرتداد القدر املتفق عليه سلف ًا ،مع بداية نزول الراتب الشهري للمتعامل،إىل جانب وجوب تقديم املتعامل للمرصف  -اجلهة التي تقدم القرض احلس�ن -
ما يثبت حاجته املاس�ة هلذا القرض ،إذ قيدوها يف الغالب بأمرين ،جيب أن يثبت
أحدمها بام يؤيده يف ذلك:
األول :مستشفى يتعالج هبا هو أو أحد أفراد أرسته.
الثاين :مدرسة خاصة لتعليم األوالد .
= هريرة رفعه ،قال املناوي :إس�ناده صحيح ،وقال :املراد إن اس�تدانه يف فضول أو حمرم،
ينظر :كش�ف اخلفاء ومزيل اإللباس إلسماعيل بن حممد العجلوين ،مؤسس�ة الرس�الة،
الطبعة السادسة1417 ،هـ1996 -م.429/2،
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ورغ�م كل اإلج�راءات الالزمة التي اختذهتا املصارف اإلسلامية ،من أجل

تقديم قروض حسنة وضامن اسرتدادها ،بعد تقديمها للعميل دون أي فائدة تعود

على املرصف ،فإن ثمة مماطالت وجدت عند بع�ض املتعاملني ،مما خلط األمر
بني املدين املؤرس واملعرس.

ه�ذا يف حالة م�ا إذا كان االقرتاض مربر ًا ،أما يف حال�ة االقرتاض غري املربر،

فل�م يعد خيفى عىل أحد تلك املش�اكل املرتتبة عىل حقيق�ة هذه الديون والقروض
التي أتعبت أصحاهبا ،بعد أن عجزوا عن السداد ،بسبب أن أغلب هذه الديون قد

تم اقرتاضها من مؤسسات تقليدية ربوية ،وأساس عملها قائم عىل جتارة الديون،
فهي تقدم القرض ال عىل أساس أنه قرض حسن ،وإنام تقدمه عىل أساس الفائدة

املحس�ومة مس�بق ًا وهذا ما أصب�ح يعرفه القايص وال�داين ،والصغري والكبري ،فال

عذر ألحد عىل أن يثقل نفس�ه بقروض ثقيلة قد ال يس�تطيع س�دادها العمر كله،

السيام وأن حقيقة هذه القروض مل تكن عىل أمور رضورية أو حاجيه ،وإنام كانت
معظمها عىل أمور حتسينية وكاملية.

 دراس�ة هليئ�ات الفت�وى والرقابة الرشعية يف املؤسس�ات املالية اإلسلامية تقييام وواقعا،
تع�ارض الفتوى أنموذجا ،للمؤلف ،بحث مقدم ملؤمتر املصارف اإلسلامية بني الواقع
واملأم�ول ،ال�ذي أقامت�ه دائرة الش�ؤون اإلسلامية والعم�ل اخلريي بديب م�ن -5/31
2009/6/3م.
 رس�الة للباح�ث مطبوع�ة بعن�وان( :إنظار املعسر ورضورة التفريق بين املعرس احلقيقي
واملامطل)2011 ،م.
 س�بق للباحث وأن فصل بعض األمثلة املعارصة حلاالت االقرتاض غري املربر يف كل من
الدراستني السابقتني املشار إليهام يف اهلامشني السابقني.
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أما عن دور القروض يف تعطيل االدخار فتتمثل باآلثار املرتتبة عىل املقرتضني،
ورضورة إجياد القس�ط الش�هري الدوري املتفق عليه مع املؤسس�ة املانحة ،السيام
التقليدي�ة منها إذ يرتتب عىل التأخري يف دفع القس�ط الش�هري ،فائ�دة نقدية متفق

عليه�ا بين الطرفني مس�بق ًا ،وعليه ف�إن التأخري يرض باملقترض يف كل احلاالت،
بحيث يدور املقرتض يف فلك الوفاء بااللتزامات الس�ابقة خوفا من تراكمها ،وال
ش�ك ب�أن هذه القروض يف ح�د ذاهتا موانع مهمة من موان�ع االدخار ،فضال عن
الفوائد املرتتبة عليها.
وكام نعلم فإن رأس املال إنام يزداد باالدخار ،ويتناقص باهلدر وسوء اإلدارة.
وس�وء اإلدارة يعن�ي عدم التخطي�ط الصحيح لكل يشء بام يف ذل�ك املال وكيفية
املحافظة عليه ،فضال عن احلصول عليه وهدره بالطرق غري املحس�وبة مس�بقا .إذ
متثلت عملية س�وء اإلدارة يف العديد من الصور التي تم عىل أساس�ها هدر نس�بة
عالي�ة من األموال عىل مس�توى األف�راد واملجتمعات كان بإمكاهنا أن تس�اهم يف
حتسين خط�ط التنمي�ة ،إذ ال يعني جمرد زي�ادة االدخار ازدهارا وتنمي�ة اقتصادية

ونمو ًا مطرد ًا إال إذا كان هذا االدخار مس�تخدما يف وجوه استثامرية منتجة يف ظل
رؤية تنموية وس�وق اقتصادي واس�ع يستوعب مجيع املشاريع املجدية ،فال بد من
اخلط�وة التي تعقب االدخ�ار والتي توجه هذا املال املدخر نحو االس�تثامر ،وهذا
كله مهدد يف ظل وجود القروض غري مدروسة السداد ،سواء عىل مستوى األفراد
أو الدول عىل حد سواء.
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ويمكن تقسيم القروض إِىل قسمني:
أ -القروض الداخلية
ب -القروض اخلارجية.
فأما القروض العامة الداخلية فهي األداة التي ُيلجأ إِليها بسبب شح االدخار

احل�ر وقصور االدخ�ار ِ
اإلجباري ممث ً
ويس�وغ االقرتاض الداخيل
ال يف الرضائب.
َّ

يف ال�دول النامي�ة غالب� ًا بتفشي ظاه�رة االكتناز وانتش�ار ظاهرة ِ
اإلنف�اق الكاميل
واملظه�ري والتفاخ�ري وتدف�ق االس�تثامرات إِىل امليادين غري املنتجة ،إِذ يس�اعد

احلصول عىل القروض وتوجيهها وفق ًا ألهداف اخلطة العامة للدولة وعىل أساس
معايري االستثامر مساعدة كبرية يف دعم جهود التنمية االقتصادية.
وتعرتض سبيل االقرتاض الداخيل يف الدول النامية مصاعب منها عدم توافر
س�وق نقدية منتظمة لتداول القروض القصرية األجل ،وعدم نضج س�وق رأس
امل�ال للتعامل يف الس�ندات احلكومية وس�ندات الرشكات التجاري�ة والصناعية،
وعدم نامء العادة االدخارية املرصفية وضعف كفاية أجهزة تعبئة املدخرات وصغر
حجم القطاع الصناعي.
أم�ا الق�روض اخلارجي�ة فه�ي األداة الت�ي تلجأ إِليه�ا الدولة بس�بب قصور
التموي�ل املحلي ورغبتها يف جتنب بعض املخاطر االقتصادي�ة الداخلية كالتدهور
النقدي أو عدم الرغبة يف حتمل رضائب أعىل.
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وتساعد القروض اخلارجية ،إِذا أحسن استخدامها ،عىل زيادة الناتج وتنمية
الصادرات وبدائل املس�توردات ،مما يس�هم يف زيادة الدخ�ل الوطني واملدخرات
الوطنية وحتسين املي�زان التجاري ،كام تس�اعد عىل منع التضخ�م وجتنب تدهور
العملة الوطنية.
•

•
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اخلامتة
بعد االنتهاء من هذه الدراس�ة املتشعبة ،يتبني لنا أن االدخار مفيد ونافع بكل

ص�وره ،ويع�ود بالفائدة عىل األفراد واملجتمعات بص�ورة عامة ،ولكن هذا النفع

يبقى حمدود ًا إن مل يف ّعل عن طريق االستثامر ،ولعل ما تم استعراضه من التطبيقات
العملي�ة املع�ارصة من صور االدخار املؤسسي التي تم التطرق إليه�ا يف ثنايا هذه

الدراس�ة واملتمثلة باحلسابات أو الودائع املرصفية يف املؤسسات املالية اإلسالمية،

و بالصناديق االس�تثامرية اإلسلامية وغريها ،يشري بوضوح إىل أن فكرة االدخار

تنم�و وتزده�ر يف ظل هذه الصور املعارصة التي ش�هدت إقباالً يف اآلونة األخرية
بس�بب الثقة التي اكتس�بتها هذه املؤسس�ات من املتعاملني معها .م�ع التذكري بأن

ه�ذه الثقة ليس�ت عىل إطالقها بام يعن�ي أهنا يمكن أن تزي�د ويمكن أن تنقص يف
نفوس املتعاملني معها ،الس�يام بعد ما حققته هذه املؤسس�ات من النجاحات وما

شهدته من التطور والتقدم ،مما جيعل املنافسة بينها وبني املؤسسات املالية التقليدية
األخ�رى تزداد ،مم�ا حيتم عليها الثبات عىل املبادئ والقي�م التي قامت عليها ،ألن

ما يتم العمل به اليوم مرهون بسلامة التطبيق ،الذي ال يتحقق إال إذا تم االلتزام
الكامل بام نصت عليه عقود تأس�يس هذه املؤسس�ات املالية اإلسلامية وأنظمتها
الداخلي�ة كرشط أس�ايس يف مجيع مرافقه�ا وهياكلها العام�ة ،وتعهدت بتصحيح

املس�ار كلام بدا هلا تقصري أو انحراف يف التطبيق عن املنهج الذي اختطته لنفس�ها
وأعلنت التزامها به.

رجت هذه الدراسة مفهوما ادخاريا قد يبدو بعض اليشء
ومن جهة ثانية ،أ ْد ْ

بعي�د ًا عن االس�تثامرات االدخارية الرصفة وم�ا يمكن أن حتققه م�ن عوائد مالية
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حقيقية ملموسة يف دنيا املال واألعامل ،ولكن ملا كان مفهوم االدخار بمعناه العام

أصلت الدراس�ة لفكرة
عب�ارة عن إخف�اء يشء لالنتفاع به يف وق�ت احلاجة إليهّ ،

الصنادي�ق الوقفي�ة وأمهيته�ا التي ظهرت إس�هاماهتا يف اآلونة األخرية ملموس�ة
بشكل ملفت النسجامها التام من حيث الفكرة يف تفعيل املال املدخر وتنميته مثل

بقية الوس�ائل األخرى ،لكنه�ا ختتلف معها من حيث املضم�ون األخروي الذي

يمثله مفهوم الوقف بصورة عامة.

ومن حيث اإلمجال فإننا ندرك يف هذه الدراس�ة أمهية االدخار املؤسسي وما

يمك�ن أن حيدثه يف مس�تقبل األمم واألفراد ،ملا يمثله من خمزون استراتيجي مايل
يمكن أن يؤس�س ملش�اريع تنموية خت�دم اجلميع ،إذ يمكن هل�ذه األموال املدخرة

 بجميع صورها التي تم اس�تعراضها يف هذه الدراس�ة بام فيها الصناديق الوقفيةحس�ب رشوطها  -حينام جتمع بوعاء واحد و توظف توظيفا مدروس� ًا ،أن تعود
بالنتائ�ج اإلجيابية واملتمثلة يف زيادة تش�غيل األيدي العامل�ة العاطلة ،وبذلك حتد

وختف�ف من ش�بح البطالة ،فضال عما يقدمه املرشوع املنجز يف حد ذاته من س�لع
وخدمات لعموم املجتمع ،بينام يبقى تأثري املال املدخر الذي مل يأخذ دوره احلقيقي

يف االس�تثامر والتنمي�ة حم�دود ًا إن مل يك�ن منعدم� ًا ،يف حال ظل حبي�س األدراج
وخزان�ات النقود يف البي�وت ،وبذلك ندرك الفرق الدقيق بين مفهومي االكتناز
واالدخ�ار يف الرشيعة اإلسلامية ،إذ بينت لنا النصوص ال�واردة يف كال األمرين

الف�رق الواضح بينهام ،فمتى ما ت ّعطل املال ع�ن دوره احلقيقي ومل تؤ َّد زكاته صار

كنز ًا معط ً
ال عن أداء الدور املناط به خدمة املجتمع ،لذلك توعد اهلل سبحانه وتعاىل
أصح�اب األم�وال املكنوزة بالوعيد الش�ديد يف ص�ور مفزعة مرعب�ة فقال فيهم
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م�ر معن�ا يف ثنايا هذه
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾  ،بينما ّ

الدراسة النصوص التي حثت عىل االدخار وشجعت عليه منها ما رواه البخاري

بس�نده «أن النب�ي ﷺ كان يبيع نخل بني النضري وحيبس ألهله قوت س�نتهم»،

وإن كان يف املوضوع بعض اللبس الذي أرشنا إليه وأزلناه يف موضعه.

وم�ن هنا تأيت أمهية االدخار ورضورة تفعيله باالس�تثامر ،باعتباره مس�ؤولية

مشتركة بين األفراد واملجتمع�ات ،مع االنتباه واحلذر الش�ديد م�ن االنزالق يف
موان�ع االدخ�ار وشرِ اك�ه املتمثلة بالق�روض والديون ،التي أصبح�ت اليوم متثل
العائق األكرب لفكرة االدخار من األساس.

ويف اخلتام نس�أل اهلل العظيم أن جيعلنا ممن يدخر ماله وال يكنزه ،حتى ال يقع

يف رذيلة البخل والش�ح والطمع ،وينميه بام ينفعه وينفع جمتمعه ،بالصالح الطيب
من السلع واخلدمات واملنافع األخرى ،ويدخر عند اهلل عز وجل من احلسنات ما

يقيه الرشور والفتن ،ما ظهر منها وما بطن ،إنه سميع جميب.
رب العاملني.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ
•

•

 سورة التوبة ،اآليتان .35-34
 رواه البخاري يف صحيحه برقم .5042
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االدخــار :مشروعيته وثـمـراته
(أ)

الفصل األول

االدخار يف النظام االقتصادي اإلسالمي

مفهوم االدخار

االدخار يف القرآن الكريم

ما ُذكر رصاحة

ما ورد من النهي
عن االدخار

رصاحة

االدخار يف السنة املطهرة

دور االدخار يف العملية
التنموية عند علامء املسلمني

ما ُذكر كناية

ما ورد من احلث عىل
االدخار من دون ترصيح

ما ورد من النهي عن ادخار
األضاحي ثم إباحته

من دون ترصيح

رؤية علامء املسلمني
لالدخار

نامذج من االدخار
عند علامء املسلمني

حممد بن احلسن الشيباين
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االدخــار :مشروعيته وثـمـراته
(ب)

الفصل الثاين

من التطبيقات املعارصة لالدخار يف االقتصاد اإلسالمي

الودائع املرصفية
البنكية

أنواع
االدخار
االختياري

الصناديق
االستثامرية

التخريج
الرشعي
لعملية اإليداع

كيفية ختريج
عقد الوديعة
(أمانة ،قرض،
إجارة)

صناديق
االستثامر
اإلسالمية

نظرة عامة
إىل الودائع

حتت الطلب

مفهومها

القروض من
أهم آفات
وموانع االدخار

اإلجباري
الصناديق
االستثامرية
يف املؤسسات
التقليدية

مفهوم الوديعة

الصناديق
الوقفية

اإلطار
الفقهي هلا

عالقتها بمفهوم
االدخار
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أنواع الودائع
واحلسابات العامة

االستثامرية

عالقتها بالصناديق
االستثامرية

االدخارية

أهدافها

مت حبمد اهلل وتوفيقه
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املصادر واملراجع
 -1أح�كام املعاملات الرشعي�ة للش�يخ علي اخلفي�ف ،دار الفك�ر الع�ريب،

القاهرة،الطبعة األوىل1417 ،هـ1996-م.

 -2أح�كام الوق�ف ،مصطف�ى أمح�د الزرق�ا ،دار عّم�اّ ن ،األردن ،الطبع�ة األوىل،

1418هـ1997-م.

 -3إحياء علوم الدين أليب حامد الغزايل ،دار املعرفة ،بريوت.
 -4إدارة األزمات يف ظل األزمة املالية العاملية ،حمارضة للدكتور بكر تركي العزي،

الذي أقامها برنامج وطني بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،بجمعية أم املؤمنني ،عجامن،
 5مارس  2009م.

 -5أدب الدني�ا والدي�ن ،أليب احلس�ن علي ب�ن حممد البصري امل�اوردي ،حتقيق

مصطفى السقا ،دار الفكر للطباعة والنرش.

 -6أساس البالغة ،أليب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي ،دار الفكر1399 ،هـ-

1979م.

 -7اإلسلام والتنمية االقتصادية ،د .ش�وقي أمحد دنيا ،دار الفكر العريب ،الطبعة

األوىل1979 ،م.

 -8اإلش�ارة إىل حماس�ن التجارة ،البرشي الش�وربجي ،مكتبة الكليات األزهرية،

القاهرة1397 ،هـ1977 -م.

 -9اشتراكية اإلسلام ،مصطفى الس�باعي ،الطبعة الثانية ،موقع مكتبة املصطفى

اإللكرتونية.
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 -10أص�ول الرسخسي ،حمم�د ب�ن أمحد بن أيب س�هل الرسخسي أبو بك�ر ،دار

املعرفة ،بريوت.

 -11إعلام املوقعين عن رب العاملني ،أبو عبد اهلل ش�مس الدي�ن حممد الزرعي

املعروف بابن قيم اجلوزية ،حتقيق طه عبد الرؤوف ،دار اجليل ،1973،بريوت .

 -12اقتصادي�ات النق�ود رؤية إسلامية ،د .عبد الفتاح عبد الرمح�ن عبد املجيد،

سنة 1996م.

 -13اإلمام الغزايل بني مادحيه وناقديه ،د.يوس�ف القرضاوي ،مؤسسة الرسالة،

بريوت ،الطبعة األوىل1414 ،هـ1994-م

 -14إنظ�ار املعسر ورضورة التفري�ق بين املعسر احلقيقي واملامط�ل ،د .إبراهيم

عبد اللطيف العبيدي ،دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب2011 ،م.

 -15البح�ر الرائق رشح كن�ز الدقائق ،زين الدين ابن نجي�م احلنفي ،دار املعرفة،

بريوت.

 -16بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،عالء الدين الكاساين ،دار الكتاب العريب،

بريوت1982 ،م.

 -17البعد القيمي يف الس�وق اإلسلامية ،د.جاس�م الفارس ،جملة فصلية تصدر

ع�ن احت�اد غرف التجارة والصناع�ة يف دولة اإلمارات العربية املتح�دة ،مركز البحوث
والتوثيق ،املجلد  ،23العدد 89السنة 1422هـ.

 -18بن�ك فيص�ل اإلسلامي الس�وداين ،خصائص�ه ومعامالت�ه ،رق�م  ،3يناي�ر

1985م.
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 -19البنوك اإلسالمية بني احلرية والتنظيم والتقييد واالجتهاد والنظرية والتطبيق،

مجال الدين عطية ،كتاب األمة ،العدد ،13مطابع الدوحة احلديثة ،قطر ،الطبعة األوىل،

1986م.

 -20البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ،د .عائشة الرشقاوي

املالقي ،املركز الثقايف العريب ،الرباط ،ص.230

 -21البن�وك اإلسلامية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ،عائش�ة الرشقاوي

املالقي،الطبعة األوىل2000،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،اململكة املغربية.

 -22البنوك اإلسالمية التجربة بني الفقه والقانون والتطبيق ،عائشة املالقي.
 -23بورص�ات األوراق املالية وصناديق االس�تثامر ،نش�أت عبد العزيز معوض،

كتاب األهرام االقتصادي ،العدد  ،72فرباير 1994م.

 -24تاري�خ الطبري ،أليب جعف�ر حممد بن جرير الطبري ،دار الكت�ب العلمية،

بريوت.

 -25حتف�ة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،ملحمد عبد الرمحن املباركفوري ،دار

الكتب العلمية ،بريوت .

 -26ت�راث املس�لمني العلم�ي يف االقتص�اد ،األس�تاذ الدكتور رفع�ت العويض،

طبعة دار البحوث للدراس�ات اإلسلامية وإحياء الرتاث بديب ،دولة اإلمارات العربية
املتحدة1426 ،هـ2005-م.

 -27تفسير التحرير والتنوير ،حممد بن الطاهر بن عاش�ور،الدار التونسية للنرش،

والدار اجلامهريية للنرش وا لتوزيع واإلعالن.
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 -28تقيي�م جتربة صناديق االس�تثامر يف مصر ،عصام خليفة ،بح�ث مقدم لندوة
صناديق االستثامر يف مرص الواقع واملستقبل.
 -29هتذي�ب اآلث�ار وتفصي�ل الثاب�ت م�ن األخب�ار،أليب جعفر حممد ب�ن جرير
الطربي ،حتقيق حممود حممد شاكر ،مطبعة املدين ،القاهرة.
 -30اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،حممد أبو عيسى الرتمذي ،حتقيق أمحد حممد
شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -31اجلام�ع الصحيح املختصر ،حتقيق د .مصطفى البغ�ا ،دار ابن كثري والياممة،
سنة 1407هـ1987 -م ،بريوت.
 -32اجلام�ع ألحكام الق�رآن ،أليب عبداهلل األنصاري القرطبي ،الش�هري بتفسير
القرطبي ،دار الشعب ،القاهرة.،
 -33حاش�ية اب�ن عابدي�ن ،دار الفك�ر للطباع�ة والنشر ،بيروت1421 ،ه�ـ-
2000م.
 -34حاش�ية الدس�وقي على الشرح الكبير ،حتقي�ق حمم�د علي�ش ،دار الفكر،
بريوت.
 -35احلكم الفقهي للمسائل الواردة يف احلوار الذي دار حول كتاب (نحو اقتصاد
إسالمي) جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي ،العدد .1984 ،2
 -36حك�م ودائ�ع البن�وك وش�هادات االس�تثامر يف الفق�ه اإلسلامي ،عيل أمحد
السالوس ،مؤسسة روز اليوسف ،شعبان 1402هـ.
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 -37ال�در املنث�ور ،عب�د الرمحن بن الكمال جالل الدي�ن الس�يوطي ،دار الفكر،

 ،1993بريوت.

 -38دراسة هليئات الفتوى والرقابة الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية تقييام

وواقع�ا ،تعارض الفت�وى أنموذجا،للمؤلف،بح�ث مقدم ملؤمتر املصارف اإلسلامية
بين الواقع واملأمول ،الذي أقامته دائرة الش�ؤون اإلسلامية والعم�ل اخلريي بديب من

2009/6/3-5/31م.

 -39دليل املدخر لالس�تثامر يف األوراق املالية(صناديق االس�تثامر) د .أمحد رشف

الدين ،كتاب األهرام االقتصادي ،العدد  ،81سنة 1994م.

 -40روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،أبو الفضل شهاب الدين

السيد حممود األلويس البغدادي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 -41روح املعاين يف تفسير القرآن العظيم(تفسير األلويس)أليب الفضل ش�هاب

الدين حممود األلويس ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 -42س�نن أيب داود ،س�ليامن بن األش�عث أب�و داود السجس�تاين األزدي ،حتقيق

حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار الفكر.

 -43سنن الرتمذي ،أليب عيسى الرتمذي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -44السنن الكربى ،أمحد بن شعيب بن عبد الرمحن النسائي ،حتقيق د .عبد الغفار

سليامن البنداري ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ1991-م.

 -45السيرة النبوية ،عبد امللك بن هش�ام بن أيوب احلميري املعافريي املعروف

بابن هشام ،دار اجليل بريوت.
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 -46رشح اخلريش عىل خمترص خليل ،دار الفكر للطباعة ،بريوت.
 -47رشح منته�ى اإلرادات،منص�ور ب�ن يون�س البهويت ،عامل الكت�ب،1996 ،

بريوت.

 -48رشح الن�ووي على صحيح مس�لم ،أب�و زكريا حييى ب�ن رشف النووي ،دار

إحياء الرتاث العريب1392 ،هـ ،بريوت .

 -49رشكات االس�تثامر يف االقتص�اد اإلسلامي ،د .خلف بن س�ليامن النمري،

مؤسسة شباب اجلامعة،اإلسكندرية2000،م.

 -50ش�عب اإليمان أبوبك�ر أمح�د ب�ن احلسين البيهق�ي ،دار الكت�ب العلمي�ة،

بريوت1410،هـ.

 -51صحيح مس�لم ،مس�لم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،حتقيق

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

 -52صناديق االس�تثامر اإلسلامية ،عز الدين خوجه ،دلة الربك�ة ،إدارة التطوير

والبحوث ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

 -53صناديق االستثامر اإلسالمية والرقابة عليها ،عصام خلف العنزي ،أطروحة

دكتوراه مقدمة إىل كلية الرشيعة يف اجلامعة األردنية ،سنة 2004م.

 -54صناديق االستثامر دراسة وحتليل من منظور االقتصاد اإلسالمي ،د .أمحد بن

حسن احلسني ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية1999 ،م.

 -55صنادي�ق االس�تثامر يف خدمة صغار وكب�ار املدخرين ،منير إبراهيم هندي،

منشأة املعارف ،اإلسكندرية1994 ،م.
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 -56صناديق الوقف االس�تثامري دراسة فقهية -اقتصادية،أ.د .أسامة عبد املجيد

العاين ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1431 ،هـ2010 -م.

 -57الصناديق الوقفية املعارصة ،تكييفها ،أش�كاهلا ،حكمها ،مشكالهتا ،األستاذ

الدكت�ور حممد مصطفى الزحيلي ،بحث مقدم إىل أعامل مؤمتر األوقاف الثاين يف جامعة

أم القرى للمدة 20-18ذي القعدة.

 -58الطبقات الكربى( ،طبقات ابن س�عد) حممد بن سعد البرصي الزهري ،دار

صادر ،بريوت.

 -59عملي�ات البنوك من الوجهة القانونية ،عيل مجال الدين عوض ،القاهرة ،دار

االحتاد1981 ،م.

 -60عملي�ات البنوك من الوجهة القانونية ،عيل مجال الدين عوض ،دار النهضة،

القاهرة1969 ،م.

 -61عملي�ات البنوك من الوجهة القانونية ،موس�وعة الفقه والقضاء مجال الدين

عوض ،الدار العربية للموسوعات رقم 1982، 118م.

 -62الفاروق ،د .حممد حسني هيكل ،مكتبة النهضة املرصية .
 -63فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ،حتقيق

حمب الدين اخلطيب ،دار املعرفة ،بريوت.

 -64فتوح البلدان لإلمام أيب العباس أمحد بن حييى البالذري ،مؤسس�ة املعارف،

بريوت1407،هـ1987 -م.

 -65قرارات مؤمتر املرصف اإلسالمي 1979م.
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 -66القرارت والتوصيات ،الدورة التاسعة عرشة ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل،

إم�ارة الش�ارقة (دولة اإلمارات العربية املتحدة)  5-1مج�ادى األوىل 1430هـ-26 -

 30نيسان أبريل 2009م.

 -67كتاب الكسب لإلمام حممد بن احلسن الشيباين ،حتقيق وتقديم د .سهيل زكار،

نرش وتوزيع عبد اهلادي حرصوين ،دمشق ،الطبعة األوىل1400 ،هـ1980 -م.

 -68كش�ف اخلف�اء ومزي�ل اإللب�اس إلسماعيل ب�ن حمم�د العجلوين ،مؤسس�ة

الرسالة ،الطبعة السادسة1417 ،هـ1996 -م.

 -69لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر ،بريوت ،مادة (ذخر) .302/4
 -70املبسوط ،شمس الدين الرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت.1406 ،
 -71جملة جممع الفقه اإلسلامي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسلامي ،الدورة الرابعة،

العدد الرابع ،اجلزء الثالث سنة 1408هـ1988-م ،قرار رقم ( )5ص.2162

 -72جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ،دار الريان ودار الفكر العريب ،القاهرة

وبريوت1407،هـ.

 -73املجم�وع يف االقتصاد اإلسلامي ،أ.د .رفيق املرصي ،دار املكتبي ،دمش�ق،

1426هـ2006-م.

 -74خمتار الصحاح ،حممد بن أيب بكر الرازي ،مكتبة نارشون ،بريوت1415 ،هـ

.1995

 -75مرقاة املفاتيح رشح مش�كاة املصابيح ،عيل بن س�لطان حممد القاري ،حتقيق

مجال عيتاين ،دار الكتب العلمية1422 ،هـ 2001 -م ،بريوت.
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 -76املستدرك عىل الصحيحني ،أليب عبداهلل احلاكم النيسابوري ،حتقيق مصطفى

عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ.1990-

 -77مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ،مؤسسة قرطبة ،مرص.
 -78املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ،املكتبة العلمية ،بريوت.
 -79معاملات البن�وك احلديث�ة يف ضوء اإلسلام سلس�لة معامالتن�ا املعارصة،

أ.د .عيل أمحد السالوس ،رقم  ،2دار احلرمني ،الدوحة ،قطر ،الطبعة األوىل1983 ،م.
 -80املعجم الكبري ،س�ليامن بن أمحد الطرباين ،حتقيق محدي عبد املجيد الس�لفي،

مكتبة الزهراء ،املوصل1404 ،هـ1983 -م.

 -81معج�م لغة الفقهاء  -عريب انكليزي ،د .حمم�د رواس قلعجي ،دار النفائس

للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت  -لبنان الطبعة الثانية1408 :هـ  1988 -م.

 -82معج�م املصطلحات االقتصادية يف لغ�ة الفقهاء ،د.نزيه محاد ،املعهد العاملي

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

 -83معرف�ة الس�نن واآلث�ار ،أليب بكر بن احلسين بن علي البيهق�ي ،دار الكتب

العلمية ،بريوت.

 -84املغني ،موفق الدين بن قدامة املقديس ،دار الفكر ،بريوت.
 -85مقدمة ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ،دار هنضة مرص للطباعة

والنرش ،القاهرة ،الطبعة الثالثة.

 -86مقدم�ة يف النق�ود والبن�وك ،حمم�د زكي ش�افعي ،مكتب�ة النهض�ة املرصية،

القاهرة.
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 -87املوس�وعة احلديثي�ة مس�ند اإلمام أمحد بن حنبل ،مؤسس�ة الرس�الة ،الطبعة

األوىل1421 ،هـ2001 -م.

 -88املواع�ظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار املع�روف باخلطط للمقريزي ،لتقي

الدين أمحد بن عيل املقريزي ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة.

 -89املوس�وعة العلمي�ة والعملية للبنوك اإلسلامية ،اجل�زء الرشعي ،األصول

الرشعي�ة واألعمال املرصفي�ة يف اإلسلام ،االحت�اد ال�دويل للبن�وك اإلسلامية ،اجلزء
اخلامس ،الطبعة األوىل1989 ،م.

 -90املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -الكويت
 -91املوضوع�ات ،الب�ن اجل�وزي ،حتقي�ق توفي�ق مح�دان ،دار الكت�ب العلمية،

بريوت1415 ،هـ1995-م.

 -92موق�ف الرشيعة من املصارف اإلسلامية املع�ارصة ،د .عبد اهلل عبد الرحيم

العب�ادي ،دار السلام القاه�رة ،ودار الثقاف�ة الدوح�ة ،الطبع�ة الثاني�ة1415 ،ه�ـ-

1994م.

 -93نظ�ام احلكومة النبوية املس�مى الرتاتيب اإلدارية ،الش�يخ عبد احلي الكتاين،

دار الكتاب العريب ،بريوت.

 -94النظ�ام املصريف اإلسلامي ،حمم�د أمح�د السراج ،دار الثقاف�ة ،القاه�رة،

1989م.

 -95النظ�ام النق�دي واملصريف يف اقتص�اد إسلامي ،د.حمم�د عمر ش�ابرا ،جملة

االقتصاد اإلسالمي ،العدد1404 ،2هـ1984-م.
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 -96نظ�م الدرر يف تناس�ب اآليات والس�ور ،برهان الدين أيب احلس�ن البقاعي،

الطبعة األوىل1391 ،هـ1972-م.

 -97النقود والبنوك ،حممد عزيز ،مطبعة املعارف ،بغداد ،الطبعة الثانية.1986 ،
 -98هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،ش�مس الدين حممد الرميل ،الشهري بالشافعي

الصغري ،دار الفكر ،بريوت.

 -99هل تؤدي أس�اليب التمويل اإلسلامي إىل التوس�ع النقدي ،جملة االقتصاد

اإلسالمي ،العدد 95مايو 1989م.

 -100الوجيز عبد الكريم زيدان،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل.
 -101ودائع أكثر من الالزم ،بيت التمويل الكويتي ،جملة األموال ،يوليو ،1983

ال يوجد رقم العدد.

 -102الوديع�ة يف الفق�ه اإلسلامي ،منري محود الكبييس ،رس�الة دكت�وراه ،كلية

العلوم اإلسالمية ،جامعة بغداد1999 ،م.

 -103الوس�يط يف رشح القان�ون امل�دين اجلدي�د ،د .عب�د ال�رزاق الس�نهوري،

منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،الطبعة الثالثة1998 ،م.
املواقع اإللكرتونية:
 -104ندوة يوم األربعاء :تعظيم اجلوع عند الغزايل:

www.islamiccenter.kau.edu.sa/Arabic

 -105املحاسب العرصي ،أسباب األزمة املالية العاملية:
www.cma.biogspot.com
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 -106أن�واع ومزاي�ا الصنادي�ق االس�تثامرية ،ش�بكة املعلوم�ات الدولي�ة ،موقع

عيون العرب:

www.vb. Arabseyes.com
www.an-aour.com -107
www.bamjhome.com -108

 -109املوقع اإللكرتوين الرسمي لألمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت ،تعريف

الصناديق الوقفية.

 -110صنادي�ق االس�تثامر ،د.أمحد العثيم ،موقع اجلزي�رة للصحافة والنرش ،أول

صحيفة سعودية عىل اإلنرتنت  ،2006/4/26العدد .12628

 -111املوق�ع الرس�مي ملجم�ع الفق�ه اإلسلامي ال�دويل ،املنبث�ق ع�ن منظم�ة

املؤمتر اإلسالمي:

www.fiqhacademy.org.sa
•

•
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