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accompanied with the application making

المستخلص

it difficult to these banks to play the role of
financial mediation efficiently

Although the research agree that these يتعل��ق هذا البحث مبوضوع عق��ود البيوع الرشعية

contracts represent the available way to الت��ي تعتمدها املص��ارف اإلس�لامية يف عملها إذ
Islamic banks now to act with accordance يتط��رق إىل بعض الجوانب الفقهي��ة لها بإيجاز ثم
with shariah, but it agree also that this is not ًيعرج عىل كيفية تطبيقها لدى هذه املصارف عارضا

the end of the way . because of two reasons,: بعض املش��كالت التي ترافق التطبيق والصعوبات
first : the problems we referred to just now . التي تعرتي��ه و تجعل من الصع��ب عىل املصارف
second : these contracts are not obligatory اإلس�لامية أن ت��ؤدي دور الوس��اطة املالي��ة بنفس
to Islamic banks . and the field was opened  ومع إن البحث يقر بأن.كفاءة املص��ارف التقليدية

for them to search about suitable ways to هذه البيوع متثل الوس��يلة املتاح��ة أمام املصارف
act . on just one condition that is they must اإلسالمية ملامرسة عملها املتوافق مع الرشيعة إال

:إنه يبني إن ذلك ليس نهاية املطاف لسببني

be in line with shariah.

❊

❊

. ما أرشنا أليه من مصاعب:أولهام

❊

 إن هذه العقود ليس��ت ملزمة للمصارف:وثانيه�ما

وإن املج��ال مت��اح أمامها للبحث عن األس��اليب
املالمئة للعمل برشط وحيد ه��و أن تكون متوافقة

.مع الرشيعة

Abstract

This research related with shariah contracts
that applied by Islamic banks . it deals with
some jurisprudence aspects . briefly then

moves to the application of them . by these

banks. Displaying some problems that
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المقدمة

امل�صريف فقد ترت��ب عىل ذلك رف��ض أي معاملة

مرصفية تكون الفائدة عنرصا من عنارصها.

ف�لا ودائع ثابتة أو توفري وال قروض وال س��لف وال

ان نش��وء املص��ارف اإلس�لامية يف منتص��ف اعت�مادات مس��تنيدية وال كف��االت وال كمبياالت

الس��بعينيات من القرن املايض كان تتويجا لجهود وأوراق تجارية مخصومة وال سندات.

فكري��ة بدأت من��ذ لحظة وفود املص��ارف األجنبية بعب��ارة أخ��رى ان رف��ض الفائ��دة كأس��اس للعمل

إىل الب�لاد اإلس�لامية حامل��ة معها أس��اليب عمل املرصيف التقليدي يعني رف��ض هذا العمل جذريا
ومفاهيم تتعارض مع تقاليد ومعتقدات املجتمعات  ،فإلغاء املعامالت املشار إليها يعني نسف العمل

اإلس�لامية ،فه��ذه املص��ارف تعمل عىل أس��اس املرصيف من أساسه ألنه جوهر هذا العمل .وحيث
من��ح الق��روض بفائ��دة واجت��ذاب الودائ��ع بفائدة ان وظيف��ة املصارف أصبحت ركنا أساس��يا يف كل

 ..ه��ذه الفائ��دة التي يراها املس��لمون ري��ا محرما االقتصادي��ات املع��ارصة فان رفض أو نس��ف هذه

تحرميا قطعيا .

الوظيف��ة أمر غري ممك��ن بتاتا يف ع��امل اليوم .وان

ولذل��ك اخ��ذ الفقه��اء واالقتصاديون املس��لمون التفكري يف هذا األمر يستلزم إيجاد البديل املناسب

يبحث��ون عن بدائل له��ذه املؤسس��ات املتعارضة الذي ميك��ن ان يؤدي نفس ال��دور ونفس الوظيفة

مع الرشيعة اإلس�لامية ..وكان��ت هنالك مقرتحات وهذا هو بالضبط ما (صممت) املصارف اإلسالمية
متعددة لهذه البدائل ..الت��ي تقوم عىل مبدأ رئييس للقي��ام ب��ه ..أي انه��ا س��تكون البدي��ل للمصارف

يجمعها هو رفض الفائدة كأساس للعمل املرصيف التقليدي��ة ..وهنا ال ب��د من إيجاد أس��اليب العمل

واستبدالها بأساس املشاركة يف اإلرباح والخسائر الكفيل��ة بتمكني ه��ذه املصارف من لع��ب دورها

( )Profit- loss sharing baseوان��ه مهام كان األمر املرسوم ..هذه األساليب التي ينبغي ان تتوافر عىل
فان النظ��ام االقتصادي وامل�صريف واملايل يجب رشطني:

ان يك��ون خالي��ا من الفائ��دة ولقد اعتق��د كثري من أوله�ما – ان تك��ون خالية من الفائ��دة التي هي ربا
االقتصاديني املس��لمني ان الفائدة ليس��ت أساس��ا محرم.

رضوري��ا وال مرغوبا ملامرس��ة الوظيف��ة املرصفية ثانيه�ما – ان تق��دم بدي�لا ذا جدوى عن أس��اليب

وانها أصبحت ركنا أساسيا للصريفة املعارصة نتيجة العمل التقليدي التي سيجري االستغناء عنها.
حادث تاريخي.

لق��د كان الخيار املتاح أم��ام الفقهاء واالقتصاديني

وبسبب هذا الرفض املبديئ للفائدة كأساس للعمل واملرصفيني املسلمني هو البحث يف عقود البيوع
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الرشعي��ة إليجاد البديل املناس��ب ع��ن العمليات اإلس�لامية عقبات عديدة عن��د تطبيق هذه العقود..
القامئة عىل أساس الفائدة  .وكانت عقود املضاربة يف كث�ير م��ن املعام�لات املرصفي��ة  ،وإذ تتبارى

واملش��اركة هي العقود التي اقرتح يف األس��اس ان املصارف التقليدية يف ابتكار األدوات املالية لتلبية

تكون البديل املناس��ب عىل ان يجري تكييفها مبا متطلبات زبائنها والتكيف مع التطورات املتسارعة
يت�لاءم مع الظروف املعارصة ويك تلبي احتياجات يف ع��امل الي��وم . ..نج��د ان املصارف اإلس�لامية
الزبائن ..وهكذا كان إذ بارشت املصارف اإلسالمية تجاه��د للح��اق بالرك��ب م��ن خ�لال محاوالته��ا
عملها واختطت لها منحى يقوم عىل أساس اعتامد لتكيي��ف املعام�لات املس��تخدمة يك تتوافق مع

البيوع الرشعية املختلفة كمعني تشتق منه معامالت حدود الرشع.

مرصفي��ة بديلة عن املعامالت املرصفي��ة التقليدية وم��ن خ�لال متابع��ة أدبي��ات الصريفة اإلس�لامية

القامئ��ة عىل أس��اس الفائ��دة فاعتم��دت املرابحة وتطبيقاته��ا نج��د ان هن��اك اتجاها س��ائدا ينرصف
بدي�لا ع��ن التمويل التج��اري قصري األمد واش��تق إىل اعتب��ار ه��ذه العقود والبي��وع الرشعي��ة وكأنها
منها أس��لوب املرابحة لألمر بالرشاء  .واشتقت من نهاي��ة املط��اف يف الفكر االقتص��ادي واملرصيف
عقود املشاركة عقود املنتهية بالتمليك ،واعتمدت اإلسالمي.

اإلج��ارة بدي�لا ع��ن أس��لوب التموي��ل التاجريي بعبارة أخرى ان عىل املصارف اإلسالمية ان تعمل
واملضارب��ة بدي�لا ع��ن التموي��ل طوي��ل األجل  .وفق هذه العقود ليك تكتسب صفتها اإلسالمية ؛

ومارس��ت كثري من املصارف عقد الس��لم لتمويل ان مثل هذا التوجه قد قاد املصارف اإلس�لامية إىل

النشاط الزراعي كام تم متويل مشاريع ضخمة وفق ن��وع من الجمود يف مجال ابت��كار األدوات املالية

عقد االستصناع وهكذا..

حد من نش��اطها ال س��يام وان كثريا ً
وعطّل عملها و ّ

 -1مشكلة البحث

الظروف االقتصادية والسياسية واالجتامعية السائدة

أوالً :منهجية البحث

م��ن العق��ود مل تص��ادف نجاحا يف التطبي��ق أو ان

مت��ارس املص��ارف اإلس�لامية وظيفته��ا الصريفية ال توفر البيئة املناس��بة لتطبيقه��ا  ،أو ان طبيعة هذه
معتمدة عىل عقود البيوع الرشعية بديال عن األنشطة العقود ورشوطها وآلية عملها ال تتناس��ب متاما مع

الربوي��ة للمص��ارف التقليدي��ة وهذه العق��ود ثبتت متطلبات العمل املرصيف

مرشوعيته��ا وتوافقه��ا مع قواعد ال�شرع من خالل  -2أهداف البحث :

م��ا ورد بصددها م��ن نصوص يف الكتاب والس��نة يهدف ه��ذا البحث إىل تتبع الجوان��ب الفقهية يف

واإلج�ماع والقي��اس .ومع ذلك تجاب��ه املصارف العقود الرشعية األساس��ية التي تعتمدها املصارف
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اإلس�لامية بغي��ة التحقق م��ن إلزامي��ة وحجيّة هذه اإلسالمية بغية تعزيز تلك اآلراء.

العق��ود يف عم��ل املص��ارف اإلس�لامية ..وما اذا ثانياً :أسس عمل املصارف اإلسالمية

كان هناك طريق أخر ميكن لهذه املصارف س��لوكه ان املفه��وم التقلي��دي للعم��ل امل�صريف ه��و ان
للخروج من الضيق الذي تجد نفس��ها فيه بالتزامها املص��ارف تقب��ل الودائع ومتنح الق��روض  .وهي
يتطبيق عق��ود ترافقها صعوبات جم��ة ،وتفتقد إىل مؤسس��ات وس��يطة بني املدخرين واملس��تثمرين

املرونة املطلوبة يف العمل املرصيف.

 -3فرضية البحث

وان الفائدة هي عائد رأس املال أو مثن اس��تخدام
رأس املال .

يق��وم البح��ث ع�لى فرضية أساس��ية تش�ير إىل ان وعىل هذا األس��اس فان املؤسس��ات التي ال متنح

عق��ود البي��وع الرشعي��ة ان ه��ي إال عق��ود ملتزمة القروض وال تعتمد الفائدة ستفقد بذلك احد عنارص

بح��دود وقواع��د الرشيعة وهي ليس��ت ج��زء منها أو أركان أو مواصفات املؤسسات املرصفية .

وليس��ت ملزمة للمصارف اإلسالمية للعمل بها وان ان املصارف اإلس�لامية ال تقبل الودائع بفائدة وال

حجيتها نابعة من التزامها بقواعد الرشيعة وليس من متنح قروضا بفائدة وال يقترص دورها عىل الوساطة

ذاتها كعقود.

 -4أهمية البحث :

بني املدخرين واملستثمرين ألنها أحيانا تقوم بدور

املستثمر نفسه.

تكمن أهمية البحث يف انه محاولة للمس��اهمة يف ولذل��ك ف��ان كثريا م��ن االقتصادي�ين واملرصفيني
منحى جديد يف الفكر املايل املرصيف اإلس�لامي املعارصين وكذل��ك الس��لطات التقديرية واملالية

يحاول استكشاف الوسائل الكفيلة بتزويد املصارف ال يعدونه��ا مؤسس��ات مرصفية كام ه��و حال بنك
اإلسالمية بأدوات واليات عمل متكنها من ان تؤدي انكل�ترا الذي مل يكن يوافق عىل تأس��يس مصارف
وظيفته��ا املرصفية ودورها كوس��يط مايل عىل أتم إس�لامية يف بريطانيا  .اذا ان سياس��ته ال تسمح بأية

وج��ه ومب��ا ميكنها م��ن الحلول مح��ل املصارف أنش��طة مرصفية إسالمية للمؤسسات الحاصلة عىل
التقليدية بكفاءة .

 -5أسلوب البحث

تراخيص البنوك أو مؤسس��ات تلق��ي الودائع اذ ان
النش��اط الذي تقوم به البنوك اإلس�لامية يقع تحت

اعتم��د البحث عىل األس��لوب الوصف��ي التحلييل نظم استثامرية ومالية أخرى خالف النظام املرصيف
باالعتامد عىل املصادر واملراجع املتاحة للتوصل يف انكلرتا (عطية.)59 :93 :

إىل اآلراء واألف��كار التي طرحها .كام اعتمد بعض ول�ئن كان منح القروض وج��ذب الودائع واعتامد

البيان��ات واالحص��اءت املتوف��رة ع��ن املصارف الفائ��دة هي العن��ارص األساس��ية للعمل املرصيف
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التقلي��دي فان أس��س عم��ل املصارف اإلس�لامية  -8التحقي��ق العميل لنظ��رة الرشيعة إىل دور املال
متنوع��ة وتخرج عن اإلطار املتع��ارف عليه للعمل يف املجتمع.

املرصيف  .ولكنها يف النهاية تصب يف مجرى أداء  -9مرور التمويل دامئا من خالل سلع وخدمات.

الوظيف��ة املرصفية وان كان ذلك بش��كل مختلف  -10 .تجن��ب الرتاك�مات النقدي��ة .الناش��ئة ع��ن

ان هذه األسس هي ( :كاشف الغطاء  )30: 2000:موجودات نقدية مرتاكمة.

(الص��در  :ص  )11 :إبراهي��م والقحف  -11 : 2000 :عدم املتاجرة بأم��وال اآلخرين بل خلط مالها
( )186العبد اللطيف )125 : 97 :

مبال الرشكاء والعمل به.

 -1رفض الفائدة بكل أش��كالها وع ّده��ا رباً محرماً ثالثاً :تقويم عمل املصارف اإلسالمية
واالعت�ماد ع�لى حواف��ز بديلة ع��ن س��عر الفائدة
الجتذاب الودائع واملدخرات.

•نظرة يف األداء واملؤرشات املالية

لق��د ش��هدت حرك��ة الصريفة اإلس�لامية نش��اطا

 -2اعتامد أس��اس املش��اركة يف الربح والخس��ارة ملحوظا منذ انطالقها يف منتصف الس��بعينات من
بديال عن أساس الفائدة.

القرن املايض وحتى اليوم ..إذ بلغ عدد املصارف

أهداف ربحية فقط.

ومؤسس��ة لغاية ( )2007تغطي بنش��اطها أكرث من

 -3تبن��ي أه��داف اجتامعي��ة وإنس��انية ورشعية ال واملؤسس��ات اإلس�لامية أكرث م��ن ( )560مرصفا

 -4التوج��ه نحو الصريفة الش��املة وع��دم االقتصار ( )54دولة وهي تدير استثامرات تقدر ب ()300
عىل متويل األنش��طة التجارية وهذا يعني مامرس��ة ملي��ار دوالر أمرييك (لغاي��ة  )2004وودائع تقدر

االستثامر الفعيل املنتج.

ب ( )150ملي��ار دوالر  ،وهي تنمو بنس��بة %15

 -5أداء دور رشعي من خالل تطبيق رشوط الرشيعة س��نويا ،ومتول أنشطة اس��تثامرية وتجارية خدمية
يف جان��ب ه��ام م��ن حي��اة املجتمع ه��و الجانب متنوعة وبوسائل متعددة  ،يرافق ذلك نشاط بحثي

االقتص��ادي وامل��ايل  .والعم��ل عىل ن�شر مبادئ علم��ي وفقه��ي دءوب لتعميق الفك��ر االقتصادي
اإلسالم يف هذا امليدان.

اإلس�لامي ،وتعمي��ق املعرفة اإلداري��ة واملرصفية

 -6العم��ل عىل ابت��كار بدائل ع��ن كل املعامالت م��ن منظ��ور إس�لامي  ،إىل الحد ال��ذي أصبحت
الربوية وبالتايل أغناء املستثمر املسلم عن اللجوء املص��ارف واملؤسس��ات املالي��ة اإلس�لامية

إىل املصارف التقليدية.

وأطرها الرشعية والفلس��فية واإلدارية واالقتصادية

العموالت واإلرباح وليس الفائدة.

دراسات متعددة عىل أنشطة املصارف اإلسالمية،

 -7توس��يع نط��اق دخ��ل امل�صرف القائ��م ع�لى والعملياتية ظاهرة بارزة يف العامل اإلسالمي ..ويف
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فق��د حافظت املصارف اإلس�لامية العرشة األوىل أ -الجوانب الرشعية وإشكاليات التطبيق

عىل نسبة مالءة جيدة متطابقة مع معيار بازل الذي اعتمدت املصارف اإلسالمية يف عملها عىل عقود
يف��رض ع�لى املص��ارف الحفاظ عىل نس��بة  %8البي��وع الرشعي��ة املعروفة كبديل ع��ن املعامالت
فأكرث لنس��بة رأس املال إىل املوجودات الخطرة ،الربوي��ة ..م��ع االس��تمرار يف اعت�ماد العملي��ات

ومع��دل عائد ع�لى املوج��ودات  %1.42مقارنة املرصفية التقليدية األخرى التي ال تنطوي عىل ربا

ب  %0.9للمص��ارف الع�شرة األوىل يف الع��امل أو شبهة ربا ..أو غررا ً أو رضرا ً والتي ال تتعارض مع

ك�ما حافظت عىل مع��دل عائد ع�لى رأس املال مبادئ الرشيعة.
ب  %21.8مقارن��ة ب  %16.1للمصارف العرشة

األوىل يف ا لع��امل.

•ولكن:

هل مكنت هذه العقود املصارف اإلس�لامية من ان

وبن��ا ًء عىل هذه امل��ؤرشات وغريها ف��ان العمل تقدم بديال كفو ًء عن املصارف التقليدية ؟

املرصيف اإلس�لامي كنم��وذج وكعم��ل تجاري وه��ل أدت املص��ارف اإلس�لامية ع�بر اعتامده��ا
مييض بطريقة جيدة ( ،دراس��ات مالية ومرصفية :أس��لوب العم��ل ه��ذا دور الوس��اطة املالية بنفس

.)109:99

املرونة والكفاءة التي تؤدي بها املصارف التقليدية

أما صيغ التمويل التي تتبعها املصارف اإلس�لامية ،هذا الدور ؟

فرغم أن كثري من التقارير املالية لها ال توضح كيفية وه��ل متثل هذه العقود ذاتها ج��ز ًء من الرشيعة أي
توزيع االستثامرات بني صيغ التمويل املختلفة بل جزء من األحكام واجبة التطبيق؟

تجمله��ا يف أرقام موحدة غالبا ،ف��ان اإلحصائيات وهل يجب عىل املصارف اإلسالمية (ليك تستحق
املتاح��ة تظه��ر لن��ا ان املرابحة تحت��ل  %70منها صفتها اإلسالمية) ان تعتمد هذه البيوع يف عملها ؟

واملش��اركة  %6واملضارب��ة  %7واإلج��ارة  %5ان اإلجاب��ة عىل هذه األس��ئلة تتطلب اس��تعراض

والصيغ األخ��رى  ، %12أما التوزيع القطاعي لهذه الجوان��ب الرشعية لها وتبي��ان خصائصها وعرض

التوظيفات فقد اس��تحوذت التجارة عىل نسبة  %42بع��ض الصعوب��ات واملش��كالت واملح��ددات
والقطاع العقاري عىل نسبة  %12والقطاع الصناعي الت��ي برزت عندم��ا حاولت املصارف اإلس�لامية

عىل نس��بة  %12والقط��اع الزراعي عىل نس��بة %2اعتامده��ا.
واألنشطة األخرى عىل %19

وم��ن املهم ابتدا ًء ان نس��تعرض أراء بعض الكتاب

اإلسالمية

املصارف اإلسالمية ملزمة بالعمل وفق هذه الصيغ

 -2عق��ود البيوع الرشعية الت��ي تعتمدها املصارف املعارصي��ن الذي��ن يستش��ف م��ن كالمه��م ..ان
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أو بعضه��ا أو ان بعضه��م يحاول��ون إضف��اء بعض ويذهب الدكتور عيل الس��الوس (السالوس  :ص:
الصف��ات عىل بع��ض العق��ود العتباره��ا جزء من  )51إىل ابعد من ذلك حني يوضح ان شيخ اإلسالم

اب��ن تيمية يبني ثبوت املضارب��ة بالنص أي بالنص
الرشيعة.
َ
القرآين) مستش��هدا باآلي��ة الكرمية َ
ﵟو َمن يُش��اق ِِق
ب -أراء القائلني بإلزامية العقود الرشعية
َ
ۡ
َ
َ ۡ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ٰ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ
َّ ُ
يل
هناك بعض الكتاب املعارصي��ن وبدافع الحامس ٱلرسول ِم ۢن بع ِد ما تبين له ٱلهدى ويتبِع غير سب ِ ِ
ُۡ ۡ َ ُ ّ
َ َّ
ّ
ِين ن َولِهِۦ َما ت َول ٰىﵞ ﵝالن ِ َساء الآية ﵕﵑﵑﵜ .
لتطبيق الرشيعة أو لتش��جيع املصارف اإلس�لامية ٱلمؤ ِمن
وم��ن منطل��ق املراهنة ع�لى املصارف اإلس�لامية حي��ث يس��تدل من ه��ذه اآلية عىل أنه��ا حجة عىل

كخط��وة أوىل لبن��اء النظام االقتصادي اإلس�لامي اإلجامع  .ويس��تطرد بالقول «وقد كان بعض الناس
ينحون نح��و هذا املنح��ى أو ان أراءهم تصب يف يذكر مسائل فيها إجامع بال نص كاملضاربة ...إىل
هذا االتجاه ..وان ما س��نورده ه��و الكالم الواضح ان يقول «انه» أي الرس��ول ﷺ قد س��افر مبال غريه

الرصيح ..اذ هناك كثري من اآلراء التي يستشف منها قبل البعثة كام س��افر مبال خديج��ة وكان أصحابه

ذلك وان مل تعلنه رصاحة.

يس��افرون مبال غريهم مضارب��ة  .ومل ينه عن ذلك

يقول سعود الدريب (دريب  : 68 :ص  : )104ان والس��نة فعله وقول��ه وإقراره فلام اقره��ا كانت ثابته

عقود البيوع الرشعية هي الطرق التي أرادها الشارع بالس��نة .واىل م��ا هنالك م��ن األمثلة الت��ي تنم عن
الحكي��م ..ويقرتح ان يكون دور املصارف هو دور اعتقاد أصحابها ان املصارف ليك تكون إس�لامية

الوسيط عن طريق املضاربة.

فال بد ان تعتمد هذه البيوع يف عملها

أم��ا من��ذر القح��ف (إبراهي��م القح��ف  :2002 :ج -رأي الغالبية من الفقهاء واملختصني

ص )191فيق��ول يف مع��رض حديث��ه ع��ن بعض ان ال��رأي الراج��ح للغالبي��ة العظم��ى م��ن الفقهاء

جوان��ب التعارض ب�ين عمل املص��ارف التقليدية وعلامء االقتصاد اإلسالمي واملرصفيني اإلسالميني
واإلسالم« :كل ذلك ال تقع فيه املصارف اإلسالمية يق��وم عىل قاعدة عامة مفاده��ا ان املهم يف العقود
وال يخضع ل��ه النظام االقتصادي اإلس�لامي ألنها وأس��اليب العمل املرصيف ((ان تك��ون يف حدود

رشيعة من لدن حكيم خبري».

الرشيعة وأصولها)) (ح�ماد  )179:2007:وان ما

ويقول (مصلح الدين « :)89:76:يقرتح الضالعون كان من املعامالت فيكتفى فيه بعدم املنافاة (حامد

يف دراسة الدين اإلسالمي ان نظام العمل يف البنوك  )138:2007:وان اإلس�لام يقبل أية صيغة طاملا
يف اإلس�لام» يجب «ان يبنى عىل مبادئ املشاركة تنتفي عنها علة الربا)) (هندي .)280:2008:
يف املضاربة».

ان ذلك يس��تند أيضا إىل قاع��دة أخرى للمعامالت
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َّ ٓ َ َ ُ َ
ون ت َِجٰ َرةً َعن وان الرتايض ميثل املعيار األول ملامرس��ة التجارة
تتمثل يف قوله تعاىل :ﵟإِل��ا أن تك
ّ
َ
ﵝالن ِ َس��اء الآية ﵙﵒﵜ والتجارة تشمل أنشطة بني طرفني أي ان ((لإلرادة الحرية الكاملة يف نشوء
اضﵞ
ت َر ٖ
تغطي كل مجاالت الحياة(. )1
((( ع��رق فان��ون التج��ارة العراق��ي رقم  30لس��نة 1984

(املع��دل) األع�مال التجارية يف امل��ادة ( )5منه عىل انها
اإلعامل التالية اذا كان يقصد منها الربح :

العقود وما دام��ت ال تخالف حكم الله وال تناقض
الكتاب وال الس��نة “((كاشف الغطاء )34:2000:
والرتايض صفة للتجارة أي تجارة صادرة عن تراض

بالعق��د او بالتعاط��ي أي قصدوا ك��ون التجارة عن

•أوال  :رشاء أو اس��تئجار األموال منقولة كانت أم عقار تراض غري منهي عنه” ((تفسري النسفي :دث))15:
ألجل بيعها أو إيجارها .
ويف هذه اآلية الكرمية يش��مل مصطلح التجارة كل
•ثانيا  :توريد البضائع والخدمات .

•ثالث��ا  :اس��ترياد البضائع أو تصديره��ا وأعامل مكاتب
االسترياد والتصدير.

•رابعا  :الصناعة وعمليات استخراج املواد األولية .
•خامسا  :النرش والطباعة والتصوير واإلعالم.

•سادسا  :مقاوالت البناء والرتميم والهدم والصيانة.

•س��ابعا  :خدمات مكاتب السياحة والفنادق واملطاعم

البي��وع الرشعي��ة وان الرتايض ((ال��ذي ال يعارض

الرشيع��ة) ) هو الرشط األس��اس وامله��م ..والذي

ينرصف حكام إىل عدم وجود شكل محدد أو صيغة
نهائية لهذه العقود بل ان الشكل او الصيغة يحددها

اتفاق الطرفني الذي ال يتعارض مع الرشيعة.

وعىل نفس الس��ياق وبنفس املفه��وم جاءت اآلية
ودور الس��ينام واملالع��ب ودور الع��رض املختلف��ة
َ َ َ َّ هَّ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ َ ّ َ ٰ ْ
ََ
َ
ٱلرب ۚواﵞ ﵝالبقرة ِ الآية
،
الكرمية
م
ر
ح
و
ع
ي
ب
ٱل
ٱلل
ل
ح
أ
ﵟو
ِ
األخرى .
ﵕﵗﵒﵜ ((فلم يحدد ش��كل البيع ويتفق الفقهاء عىل ان
•ثامنا  :البيع يف محالت املزاد العلني.
•تاسعا  :نقل األشياء أو األشخاص.

•عارشا  :شحن البضائع أو تفريغها أو إخراجها .

•ح��ادي ع�شر  :اس��تيداع البضائ��ع يف املس��تودعات
العامة.

لفظ للبيعجار مطلقا ..وذلك ليك يتوافق مع حاالت
الناس ومصالحهم اذ للناس يف مجال املعامالت

املالية التي تتوقف عليها معايش��هم ان يس��تحدثوا

•ثاين عرش  :التعهد بتوف�ير متطلبات الحفالت وغريها م��ن العقود  ،يف ح��دود مبادئ الرشيع��ة وأصولها
م��ا تدعو الي��ه حاجاتهم ((ح�ماد ))179:2007:
من املناسبات االجتامعية.
•ثالث عرش  :عمليات املصارف.
•رابع عرش  :التامني.

•خامس عرش  :التعامل يف أسهم الرشكات وسنداتها .

•س��ادس عرش  :الوكال��ة التجاري��ة والوكال��ة بالعمولة

ك�ما ان األص��ل يف العق��ود اإلباحة وه��ي تعتمد

عىل الرتايض بني املتعاقدي��ن فاذا تحقق الرتايض
فيام اس��تحدثه الن��اس من عق��ود ومل تكن مخالفة

والوكال��ة بالنق��ل والداللة وأعامل الوس��اطة التجارية للقواع��د العامة رشعا تكون العقود جائزة رشعا وان
األخرى .
مل يرد ن��ص خاص من الرشع باس��مها ((كاش��ف
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الغط��اء )33:2000:ان ذلك ميكن ان يعتمد عليه رشوطها الخاصة بها وهي:

كدلي��ل كاف لع��دم الزام املصارف اإلس�لامية بأي أ -أن يكون البيع عرضا فال يصح بيع النقود مرابحة.

شكل محدد مس��بقا ألس��اليب تعاملها ومعامالتها ب -أن يكون الثمن مثليا (نقود ،مكيالت ،موزونات،
ودون رشط غري رش االلتزام بالرشيعة .

رابعاً :تفصيل يف عقود البيوع الرشعية

معدودات متقاربة)

ج -أن يكون الثمن األول معلوماً للمشرتي .

ان القواع��د العام��ة الت��ي تحدثنا عنه��ا أنفا رمبا ال د -أن يكون الربح معلوماً لطريف عقد البيع .

تكون كافية للربهنة عىل ما ذهبنا اليه  ..ولذلك فان ه��ـ -أن ال يك��ون الثم��ن األول مقابال بجنس��ه من
من الرضوري االن ان نقلّ��ب بعضاً من هذه العقود أموال الربا.

ع�لى س��بيل املث��ال ال الح�صر لغ��رض النظر يف واملرابحة عىل أنواع منها :
جوانبها الرشعية يف ضوء الفكرة األساس��ية للبحث  -املساومة

 ..وكذل��ك لغ��رض اس��تجالء طبيعة ه��ذه العقود  -البيع بربح محدد عىل إجاميل الثمن.
والتطرق إىل اإلش��كاليات التي قد يتسبب اعتامدها -بيع املرابحة للواعد بالرشاء .

يف عم��ل املص��ارف اإلس�لامية  ..اخذي��ن بنظ��ر وك�ما الحظن��ا م��ن اإلحصائي��ة يف ص ( )8ف��ان
االعتب��ار ان ذلك ال يعني الدع��وة إىل التخيل عن املرابحة تشكل ( )% 70من مجمل أنشطة املصارف

العم��ل بها  ..عىل األق��ل يف الوقت الحارض  ..بل اإلس�لامية عموم��اً  .وه��ذا ه��و أول اإلش��كاليات

تصور عام تعمل مبوجبه أو املآخ��ذ عىل عم��ل املصارف اإلس�لامية التي
ان الهدف هو ان نصل إىل ّ
املصارف اإلس�لامية  ..هو ان ال تظل حبيسة فكرة صممت ع�لى إنها (إس�لامية وذات أهداف تنموية

متزمت��ة باإلل��زام بهذه العق��ود واالقتص��اد عليها  ..واجتامعية) .

ب��ل ان تنطلق يف عم��ل دؤوب للبح��ث عن صيغ إضاف��ة لذلك ف��ان متويالت املرابح��ة قد اتجهت

مالمئ��ة ومتطورة ويف نفس الوق��ت وغري متعارضة نح��و األنش��طة التجاري��ة بنس��بة ( )%40ومل توجه
مع الرشيعة .

نحو أنشطة إنتاجية حقيقية  .ويأخذ عليها منتقدوها

 -1املرابح��ة  -:وهي احد بيوع األمانة وتعرف بأنها مأخذا ً أخر يتمثل يف ان نس��بة الرب��ح تكون مقاربة
(بيع الس��لعة بثمنها ال��ذي قامت به مع ربح معلوم) عموماً لنسبة الفائدة الربوية السارية لدى املصارف

(قلعجي ( )240الجزيري) وهي (البيع بزيادة عىل التقليدية.
الثمن األول) (بن سعيد . )2001:72 :

أم��ا االعرتاضات الرشعية فيبديها البعض بالقول ان

وإضافة إىل رشوط البيع األساس��ية ف��ان للمرابحة الوعد بالرشاء الذي يل��زم به األمر بالرشاء قد يؤدي
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إىل وجود شبهة ربا يف العملية الن فيه (تحايالً عىل واملضاربة هي «عقد رشكة يف الربح مبال من جانب

الربا فالبائع يش�تري الس��لعة وهو يعلم انها ستؤول وعمل من جانب» (القضاة )158:84:وهي معاملة

حتام إىل املش�تري بزيادة مقدرة س��لفاً  .فكأنه باع العامل بنصيب من الربح (س��بل الس�لام:ص)75:

نقدا ً بنقد نس��يئة) (بن س��عيد )2001:73:وش��بهة (قلعجي:ص.)369 :

الرب��ا هنا تكمن يف الزام الواعد بالرشاء س��واء كان وق��د اجم��ع الفقهاء عىل مرشوعيه��ا  .ملا روي ان

بطريقة مبارشة أو غري مبارشة .

الرس��ول ﷺ ق��د ض��ارب مب��ال لخديج��ة (عليها

ك�ما يأخذ البعض عىل هذا البي��ع انه فيه تلفيق بني الس�لام) قبل ان يتزوجه��ا وان الصحابة قد اجمعوا
املذاه��ب (إذ أُ ِخ��ذ يف إباحة العملي��ة ابتداء برأي عىل مرشوعيتها .وكان��وا يعملون بها وأنها مام كان
لإلمام الش��افعي  .ثم أكمل انتها ًء برأي مرجوح من يف الجاهلية فأقره اإلسالم .

املذهب املاليك وعملي��ة التلفيق كام هو معروف وللمضارب��ة رشوطها الرشعية يف كتب الفقه ومنها:

يف أص��ول الفق��ه غ�ير جائ��زة اذا قصد منه��ا اخذ (مصلح الدين ( ،)111:76السالوس:د.ت)40:
الرأي الس��هل من كل مذه��ب) (عطية  )123:93 :أ -ان يسلم رأس املال إىل املضارب .

(مشهور.)334:90:

ب -ان تك��ون نس��ب الرب��ح محددة بنس��ب دقيقة

وم��ن ذل��ك يتب�ين ان يف املرابحة نقطت��ا ضعف :وواضحة ال مببالغ مقطوعة أو محددة .

إحداه�ما رشعية واألخرى عملي��ة اقتصادية  ..وان ج -ان يكون رأس املال نقودا ً ال سلعاً .

االلت��زام بالعمل وفق هذا البيع لي��س فيه أي إلزام ،د – ان يكون رأس املال معلوماً وقت إبرام العقد .

واملربر الوحيد اعتامده هو انه بيع استكمل رشوط هـ – ان ال يشرتك صاحب رأس املال يف العمل مع

الرشعي��ة عىل أي��دي الفقه��اء  ..وان العمل به جاء املضارب .

لغ��رض متك�ين املصارف اإلس�لامية م��ن العمل و– ان تكون الخس��ارة عىل صاحب رأس املال وال
ببديل عن اإلقراض الربوي قرص األمد .

يخ�سر العامل إال جه��ده (يف حالة عدم تقصريه أو

 -2املضارب��ة  :لق��د اخت�يرت املضارب��ة لتك��ون تسببه بالخسارة) .

العقد األس��ايس الذي س��تعمل مبوجبه املصارف لقد بذل الفقهاء عناية فائقة لصياغة رشوط وأحكام
اإلس�لامية  .وذلك قبل ان تخ��رج التجربة إىل حيز عقد املضاربة وتحديد حقوق وواجبات والتزامات
الوجود  .وعول عىل هذا العقد ليك يكون أساس��ا كل ط��رف من إطراف��ه  .وال توجد هناك اعرتاضات

لعم��ل امل�صرف اإلس�لامي وبديال عن أس��اليب رشعية أو ش��بهات حوله كام هو حال املرابحة (يف
التمويل الربوية.

تطبيقه��ا املعارص لدى املصارف اإلس�لامية) ومع
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ذل��ك فإنن��ا نجد حصت��ة من متوي�لات املصارف ك�ما رأينا ،فانه يظ��ل عقدا ً كان متبع��اً يف الجاهلية
اإلس�لامية ال تتجاوز نسبة  % 7كام دلت عىل ذلك فاقره اإلس�لام وال يرقى إىل درج��ة اعتباره جز ًء من
بع��ض اإلحصائي��ات  .ونرى عموم��اً ان املصارف الرشيعة .

اإلس�لامية تحج��م ع��ن التموي��ل وفق ه��ذا العقد يض��اف إىل ذل��ك ما أثري اإلمام ابن ح��زم قوله " ان
 ..رغ��م انه��ا تجتذب األم��وال وفق��ه  ..عرب صيغة كل أبواب الفقه لها أصل يف الكتاب والسنة ما عدا

الودائ��ع االس��تثامرية  .باعتبار امل�صرف مضارباً  .الق��راض (املضاربة) فام وجدنا ل��ه أصال البتة يف
ولذل��ك ميكن القول انها نجح��ت يف جانب تعبئة الس��نة يف الكتاب والسنة "(السالوس :د.ت" )43:
امل��وارد املالية وفق املضارب��ة إال انها عىل جانب وبنا ًء عليه فانه بسبب ما يحيط بالعقد من صعوبات

االس��تثامرات واجه��ت صعوبات جمة  .والس��بب يف التطبيق فان املصارف اإلس�لامية ليس��ت ملزمة

يع��ود إىل رشوط عقد املضاربة ومنها الرشط الذي للعم��ل به أذا وج��دت طريقاً أخر أكرث سالس��ة يف
مينع رب املال (املرصف) من التدخل يف ش��ؤون التطبيق وأكرث قرباً إىل طبيعة العمل املرصيف.

املضارب وان يعتمد الثقة فقط .

السلَم :
َ -3

املال .ويعفي املضارب منها.

(القضاة .)22:84:

كذلك الرشط الذي يضع الخس��ارة عىل كاهل رب ه��و (بيع موص��وف يف الذمة بب��دل يعطى عاجالً)

إضاف��ة إىل ع��دم توف��ر أدوات للتأك��د م��ن صحة وه��و (بيع اج��ل بعاجل أو بي��ع يشء موصوف يف
الحس��ابات التي يقدمها أرب��اب اإلعامل (هندي  :الذمة مقدور عىل تس��ليمه الحق��اً أي انه بيع يتقدم

( )241:2006إبراهي��م والقحف  )176:2002 :فيه رأس املال ويتأخ��ر املثمن آلجل) (مصطفى :
(حامد . )268:2007 :

( )69:2001قلعجي:ص.)348:

إن أهمي��ة عق��د املضارب��ة وموقعه الب��ارز يف فقه وه��و مجمع عىل رشعيت��ه لوروده بحديث رس��ول

املعام�لات ودوره يف عمل املصارف اإلس�لامية الله ﷺ عن ابن عباس ريض الله عنه انه قال( :قدم

ال ينبغ��ي ان يغطي ع�لى اإلش��كاليات الكامنة فيه رس��ول الله ﷺ املدينة والناس يس��لفون يف الثامر

عن��د محاول��ة جعله ركناً أساس��ياً يف عمل مرصيف العام والعامني فقال  :من أس��لف يف مثر فليسلف
ل��ه طبيعته ورشوطه الخاصة فاملضاربة عقد يصلح يف كي��ل معلوم ووزن معلوم إىل اجل معلوم) (رواه
أكرث ما يصلح للعمل بني شخصني طبيعيني.

البخاري).

وإذا ما التفتنا إىل موقعه من حيث اإللزامية فرغم ما واجم��ع الفقه��اء ع�لى مرشوعيته ألن��ه يدخل يف
َ َ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ إ َذا تَ َدايَنتمُ
ﵟيأ ُّي َها ٱلَّذ َ
أضفاه عليه غالبية الكتاب والفقهاء من أبعاد رشعية مضمون آية الديّن ٰٓ
ِ
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َ ۡ َ ٰٓ َ َ ُّ َ ّٗ َ ۡ
ٱك ُت ُبوهُﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية ﵒﵘﵒﵜ إذ قال بع��ض الصعاب ومنه��ا( :مصطف��ى )71:2001:
بِدي ٍن إِلى أج ٖل مسىم ف
ۚ
ابن عباس ريض الله عنهام اشهد أن هذه اآلية نزلت (( )khan:94:37عمر )55:91
السلَم خاصة.
يف َ

أ -صعوبة تحديد األسعار املناسبة مبا يريض طريف

وللس��لم رشوط عدي��دة إضاف�� ًة رشوط البي��ع العقد .

والتدين االعتباري��ة( :القضاة ( )55-84:مصطفى :ب -حدوث نزاعات بشان إزالة الغنب( )1عند انحراف

( )70:2001عمر)30:91:

األسعار كثريا عام هو متوقع .

والنوع والقدر (كيالً ووزناً وعددا ً)

تسليم املبيع.

ج -بيان مقدار رأسامل السلم .

غري مؤكدة إىل ان يتم استالم املبيع .

هـ -بيان اجل السلم

املسلم اليه للتمويل.

أ -ان يكون املس��لم في��ه (املبيع) معل��وم الجنس ج -ق��د تحدث مامط�لات من قب��ل املزارعني يف

ب -ان يكون مؤجالً .

د -بيان مكان التسليم .

و -إال بجمع البدلني وصف عله الربا .

ز -ان يقبض رأسامل السلم يف محل العقد .

د -ان رب الس��لم يتحمل مخاطرة عالية وان عوائده

هـ -ان رب الس��لم ليس له دور يف كيفية اس��تخدام
و -ان تقديم الثمن عيناً فيه خالفات بني الفقهاء .

ز -ان الس��لم يف بعض املصنوع��ات فيه خالفات

ح -ان يك��ون املس��لم فيه (املبيع) م�ما يقدر عىل بني الفقهاء أيضاً.
تسليمه .
وإذا ما عدنا إىل حجية العقد  :فان س��ياق الحديث
وتنبع أهمية الس��لم يف انه "ينف��ع أصحاب الحرف الرشي��ف ال يعط��ي انطباع��ا باإللزام في��ه كعقد ..
ألنهم ق��د يحتاجون إىل ما ينفقون عىل حرفهم وال ولكن يلزم (ان تم الس��لم) ان يتم برشوطه املحددة

مال له��م ،وأرباب األموال ينتفع��ون برخص الثمن (كيل معل��وم ،ووزن معلوم ،واج��ل معلوم) أي ان
فجوز السلم رفقاً بهام" (عاشور)245:2006:
امللزم هو الرشوط ولي��س العقد  ..وهكذا نجد ان
وه��و يصل��ح إلغ��راض التموي��ل الزراع��ي فيلجأ املصارف اإلسالمية ال إلزام عليها بشأن هذا العقد.
املزارعون إىل املصارف اإلسالمية للحصول عىل  -4الرشكة (املشاركة):

التموي��ل ال�لازم لعملياتهم الزراعية ويتم التس��ديد وهي «ثبوت الحق يف يشء الثنني فأكرث عىل جهة
عيناً من املحصول وقت الحصاد وفق أسعار تحدد
عند التعاقد.

((( إزالة الغنب  :هو إعادة بعض الثمن ألحد الطريف العقد
عن��د حدوث انح��راف فاح��ش يف أس��عار املنتجات عند

وال يخل��و تطبي��ق الس��لم (كعملي��ة مرصفي��ة) من التسديد.
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الشيوع» (الحسيني .)11:2002

اثنني أو أكرث عىل اشرتاك يف مال أو ربح  ..وتقسم

السالم :د.ت( )62:قلعجي:ص.)261:

رشك��ة املفاوض��ة ،والعنان ،واإلع�مال ،والوجوه،

وهي « الحالة التي تحدث بني اثنني فصاعدا ً «(سبل إىل:

واصل مرشوعيتها الحديث الرشيف عن أيب هريرة واملضارب��ة (حالتها خاصة) وتتش��ابه الرشكات يف
ريض الله عنه قال  :قال رس��ول الله ﷺ قال تعاىل :الفقه اإلس�لامي م��ع نظريتها يف القان��ون الوضعي

((أن��ا ثالث الرشيكني ما مل يخ��ن احدهام صاحبه يف كونه��ا عق��ود ذات ذات أركان ورشوط وأحكام

ف��إذا خ��ان خرجت م��ن بينهام) )( )1وعن الس��ائب وأس��س لتوزيع الربح والخس��ارة إال انها ش��خصية
املخزوم��ي ريض الله عنه انه كان رشيك النبي ﷺ ترتبط بش��خصيات الرشكاء وذمته��ا املالية مرتبطة
قبل البعث��ة فجاء يوم الفتح فقال ﷺ ((مرحبا بأخي بذم��ة مالكيها (إطرافه��ا) أما يف القان��ون الوضعي
ورشييك) )( )2وهذه األحاديث تدل عىل ان الرشكة فهي ذات شخصية اعتبارية السيام املساهمة منها،

كانت ثابتة قبل اإلسالم ثم قررها عىل ما كانت .

وذمتها املالية مستقلة عن ذمة املساهمني .

وال�شركات يف الفق��ه اإلس�لامي ه��ي( :مش��هور :وتحقق عقود املش��اركات مزايا عديدة فإضافة إىل
بعدها عن الشبهات الربوية وأنها بديل مناسب عنها،
)265:1990

أ -رشكة اإلباحة  :وتختص مبا يقع يف دائرة امللكية فإنها تربط بني عنرصي العمل ورأس املال ،ومتنع
تراكم الرثوة بأيدي فئ��ة محدودة من أبناء املجتمع
العامة .
ب -رشكة امللك  :وهي ان ميتلك اثنان أو أكرث عيناً وتوس��ع قاع��دة امللكي��ة يف النش��اط االقتصادي
(مشهور )1990:289 :ونتيح لرب املال ان يشارك
أو شيئاً ذا قيمة دون عقد الرشكة .
ج -رشك��ة العق��ود  :وهي التي تق��وم عىل عقد بني يف إدارة امل�شروع الذي تم متويله ( ..وهي النظام
األكرث ضامناً لتحقيق النجاح للمرشوعات الصغرية

((( رواه أبو داود يف السنن  ،120/2برقم(،)3383والبيهقي

يف الس��نن  ،87/6والدارقطني يف الس��نن ،31/3والحاكم التي تك�ثر معدالت الفش��ل فيها ألس��باب مرتبطة
بقصور الدراس��ات وقصور اإلدارة ونقص التخطيط
يف املستدرك  ،52/2وصححه

((( رواه أب��و داود  ،443/2وابن ماجة  ،768/2واحمد يف وغريها ،فدخول املرصف اإلسالمي يف متويل مثل
املس��ند  ،425/3والحاك��م يف املس��تدرك يف باب البيوع هذه املشاريع باملشاركة يجربه عىل متابعة خططها

 ،61/2وقال :حديث صحيح اإلس��ناد ومل يخرجاه ،ورواه

اب��ن أيب ش��يبة يف املصنف  ،542/8والبيهقي يف الس��نن

واملساهمة يف إدارتها معطياً إياها قدرة أكرب للتقدم

 ،78/6والط�براين يف الكب�ير ،139/7وق��ال الهيثمي يف والنمو) (بشري .)95:87:
مجمع الزوائد  94/1رجاله رجال الصحيح.
ومع ذلك فإننا نجد ان نس��بة املشاركات يف أنشطة
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املصارف اإلس�لامية متدنية مل تتعد ( )%6والسبب (عطي��ة  )117:93:وبناء عىل كل ما س��بق فأننا ال

يف ذل��ك ان ه��ذا العقد قد ال يكون مناس��باً العمل نج��د يف التأصي��ل الفقهي لعقد الرشك��ة ما يفرض
املرصيف وذلك الن دخ��ول املرصف كرشيك مع عىل املصارف اإلس�لامية العمل به��ا  ..فالحديث

املس��تثمر يتطلب منه مامرسة أنشطة عديدة تخرج الق��ديس :يفرض عىل الرشكاء ان ال يخون احدهام
ع��ن إطار وظيفته الصريفية .وان التطبيق قد بني أنها صاحبه “وحس��ب” وحديث يوم الفتح يش�ير فقط
مصدر للمتاعب للمصارف اإلسالمية مام دعاها إىل إىل انه كانت هناك مش��اركات (وفق نوع ما أو وفق

تقليص حجمها ،إذ كش��فت املامرسة عن سوء نية صيغة ما) بني الناس ومنهم الرس��ول ﷺ والس��ائب

بعض الرشكاء وعدم مراعاته��م األمانة يف تعاملهم املخزومي  ..وال داللة أخرى لهذا الحديث أو غريه
مع املصارف اإلسالمية( .هندي .)47:2008 :

تفي��د اإللزام  ..أو تفرض عىل املتعاقدين العمل به

كذل��ك فان عقود املش��اركة وفق الفقه اإلس�لامي  ..يض��اف إىل ذلك فإنه يف موض��وع اإللزام بعقد

فيها بعض الخالفات الفقهية يف رشوطها وأشكالها الرشكة (بالنس��بة للمتعاقدين) فقد ذهب أبن رش��د
وعىل س��بيل املث��ال فان((رشكة األب��دان باطلة يف إىل ان الرشك��ة م��ن العقود الجائ��زة ،ال من العقود

الفق��ه الش��افعي(( )1املجموع للن��ووي  ،)72:14الالزمة أي ان ألحد الرشيكني ان ينفصل من الرشكة
(فت��ح العزيز للرافعي .)423:10فيام جوزها مالك متى شاء(.بداية املجتهد ونهاية املقتصد )192/2
(الرشح الكب�ير  )361:3وأبو حنيفة (تحفة الفقهاء وهذا ما يعزز الرأي السابق اإلشارة إليه.
للس��مر قن��دي( ،)11:3بدائع الصنائع للكاس��اين  -5اإلجارة

( .)56:6عاشور .)2006 : 265 :

وهي عقد عىل املنافع بع��وض أو عقد عىل منفعة

(أي إىل رشكات مساهمة وتضامنية وتوصية بسيطة

وه��ي مرشوعة بالكتاب والس��نة واإلجامع  .إذ قال
َ َ
َ
تعاىل عىل لس��ان أبنة شعيب عليه السالم ٰٓ
ت
ب
أ
ﵟي ِ
َ
ج ۡر َ
ۡ َ
ٱس� َ
�ت ۡـٔ َ
�ت ۡـٔج ۡرهُ إ َّن َخ ۡي َر َمن ۡ
ت ٱلۡ َق��و ُّي ٱلۡأم ُ
ِين
ٱس� ِ ۖ ِ
ِ
ِ
َ
ﵝالق َصص الآية ﵖﵒﵜ .
٢٦ﵞ

ك�ما ان القوانني الس��ارية يف العامل اإلس�لامي قد معلومة مقصودة قابلة للبذل واإلباحة بعوض معلوم
عالج��ت موضوع الرشكات وف��ق التقنني التقليدي وصفاً (عاشور ( )281:2006 :قلعجي:ص)42:
ال��خ  )...ومل تقنن للرشكات وفق التقس��يم الفقهي
املعروف ،ولذلك “فان من يريد ان يؤسس رشكة فانه
يخضع مبارشة لألحكام القانونية الخاصة بها وليس

لألح��كام الفقهية الخاص��ة بالرشكة الت��ي أرادها)) فع��ن انس ريض الل��ه عنه قال الرس��ول ﷺ ((أعط
()2
األجري أجره من قبل أن يجف عرقه) )

((( واس��تدلوا بحديث عائش��ة (( tكل رشط ليس يف كتاب
الله باطل)) وقالوا هذ الرشط ليس يف كتاب الله.

((( رواه اب��ن ماج��ة يف كت��اب اإلحكام ب��اب اجر األجراء
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وتكم��ن أهمي��ة اإلج��ارة يف إنه��ا تحقق اس��تثامرا هـ -ليست هناك عالقة بني كلفة رأس املال ومعدل

لألعي��ان والطاقات البرشية واس��تغالل املهارات  .العائدة .

فكثري من األعيان ميتلكها البعض ويفتقدها آخرون و -فيام يخص املس��تأجر تعد اإلج��ارة متويال من

ليس لديهم قدرة عىل متلكها لكن لديهم القدرة عىل خ��ارج امليزاني��ة ألن��ه يس��تطيع اس��تعامل اآلالت
اس��تئجارها فرتة محدودة (.أبو سليامن  )11 :92 :واملوج��ودات األخ��رى التي يحتاج إليه��ا دون ان
وهي وسيلة متويل جيدة ال تقوم عىل أساس الدين يقوم برشائها ولذلك ال تظهر يف ميزانيته.
 .وعن طريقها ميكن اس��تثامر الطاق��ات اإلنتاجية ومتارس املصارف اإلس�لامية عقد اإلجازة بصيغته

واملهارات  .فتؤج��ر لآلخرين الذين يحتاجون إىل املجردة املوصوفة أع�لاه وبصيغة اإلجازة املهنية
خدمات من يؤجر ملكه أو نفس��ه فيتم التكامل بني بالتملي��ك التي تتم بصور متعددة فيها ( :الش��بيل :

أفراد املجتمع .

.)10:1405

وتتميز اإلجازة مبيزات هامة منها  )94:41:khan(:أ-عقد إجارة مقرونة بهبة للسلعة محل العقد بحيث
تنقل ملكيتها نهاية املدة بال عوض.
(إبراهيم والقحف )2002:181:
أ -سيطرة املمول (رب املال) عىل أدارة رأس املال
تظل سارية طيلة فرتة العقد.

ب -تعرض رب املال إىل مخاطرة كاملة لغاية نهاية
العقد  ..أو نهاية عمر العني املؤجرة ألنها تظل يف

ملكه .

ج -هناك ع��دم تأكد من العائ��د الن عمر املوجود

غ�ير معروف متاما والن مدة تأجريه غري أكيدة أيضا
 .إذ قد يظل فرتة طويلة دون ان يؤجر.

د -كلفة رأس املال ثابتة ومحددة مسبقاً

ب -عقد إج��ارة مقرون��ة ببيع للس��لعة محل العقد

بحيث تنتقل ملكيتها نهاية املدة بعوض متفق عليه.

ج -عقد إجارة مقرونة بوعد بيع السلعة أو بهبتها.

إال ان هن��اك بعض االعرتاض��ات الفقهية عىل هذه
الصور الس��يام األوليني لذلك يعرتض البعض عىل

ان ذلك يتم بإجراء عقدين متزامنني عىل سلعة وهو

أمر غري جائ��ز لذلك يرى ه��ؤالء ان الصورة الثالثة
واألخرية هي الجائزة فقط.

كذلك هناك اعرتاضات عىل عقد التأجري التموييل

( )Leasingأو يثور الش��ك حني تؤدي رشوط العقد

 ،817/2برقم( )2443وفيه عبد الرحمن بن زيد بن اس��لم وأحكام��ه إىل قطع كل صلة بينه وب�ين طبيعة عقد
وهو ضعيف لكن له شواهد يتقوى بها  ،ورواه الطرباين يف

الصغ�ير عن جابر  ،21/1والبيهقي عن أيب هريرة ،120/6

اإليج��ار وتنتهي ب��ه إىل ان يكون مجرد قرض مايل

وقال األلب��اين يف صحيح الجامع الصغري( :صحيح لغريه) رصف ،مثال ذلك حني يش�تري املرصف املعدات
 ،194/1برقم (.)1935
من مالكها ويؤجرها إليه ثانية مع اش�تراط بيعها اليه
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نهاية مدة اإليجار) (عطية )156:93:

 -6االستصناع:

امل��وازي فيك��ون املرصف مس��تصنعا يف عقد مع

زبونه ،ومس��تصنعا يف متويل املشرتي والبائع معا

ه��و طلب الصنعة من الصانع فيام يصفه أو مام هو أو أياً منهام (إبراهيم و القحف . )180:2002 :

م��ن حرفته .وهو عقد عىل مبي��ع يف الذمة مطلوب  -7الرصف

عمل��ه عىل وجه مخص��وص بثمن معل��وم  .أو هو هو بيع الدراهم بالذهب والعكس.

رشاء م��ا يصنع وفق��ا للطلب (مش��هور )90:348:وه��و عملي��ة تب��ادل العم�لات بعضه��ا ببع��ض
(قلعجي:ص.)62

(مش��هور )90: 246:أو ه��و بي��ع األمث��ان بعضها

وحكمه الرشعي انه أجيز استحس��انا وتيس�يرا ً عىل ببعض (هندي ( )36:2008قلعجي:ص)114:

الن��اس وللحاجة اليه رغم انه مينع بناء عىل القياس واصل جواز الرصف :أحاديث عديدة للرس��ول ﷺ

ألنه «بيع ما ليس عند البائع».

منها  :قوله ﷺ(( :الذهب بالذهب والفضة بالفضة،

وأجيز كذلك ألنه أشبه بالسلم الذي هو جائز .

والرب بالرب ،والشعري بالشعري ،والتمر بالتمر ،وامللح

أ -ان يكون مثن السلعة معلوماً.

ومنها قوله ﷺ (( :الذهب بالورق ربا إال هاء وهاء))

مثل مبثل سواء بسواء ،يد بيد ،فإذا اختلفت
ويف االس��تصناع أيضا ش��به باإلج��ارة  .وله رشوط بامللح ٌ ,
()1
حددها الفقهاء منها :
هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم أذا كان يدا بيد))
ب -ان تكون أوصافها معروفة لطريف العقد.

وروى البخ��اري (رحمه الله) عن ال�براء بن عازب

د -ان تكون املادة والعمل من الصانع.

بالورق دينا))

ج -ان يتم التعاقد فيام يجري فيه التعامل.

وزي��د بن أرقم ان النب��ي ﷺ ((نهى عن بيع الذهب

هـ -ان يكون املصنوع مام تدخله الصناعة.

والرصف نوعان بناء عىل الحديث الرشيف :

()2

وه��و من عق��ود البي��وع املالمئ��ة لالس��تثامر يف أ -رصف جنس بنفسه ويشرتط فيه التساوي والقبض
االقتصاد اإلس�لامي ووسيلة لحث صغار املنتجني يف املجلس
والصناع عىل اإلنتاج وهو يؤدي إىل إشباع حاجات ب -رصف جن��س م��ن األم��وال الربوي��ة املش��ار
املجتم��ع فالصانع محتاج إىل امل��ال الذي يأخذه إليه��ا بجنس أخر من نفس األموال وال يش�ترط فيه
مقابل صنعته  .واملستصنع بحاجة إىل من يؤمن له التساوي ولكن القبض الفوري الزم له .
حاجته بالشكل الذي يرغبه.

((( رواه البخاري  ،30 /3برقم( )2174ومسلم ،1210/3

وميكن للمصارف اإلس�لامية ان مت��ارس التمويل برقم()1586

وفق هذا العقد بأس��لوب االس��تصناع واالستصناع ((( البخاري 31/برقم()2180
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وقد ش��دد اإلس�لام كثريا عىل موض��وع تبادل هذه بالعمل وفق هذه العقود (باس��تثناء الرصف) ولها ان
األصناف من األموال  .لغرض تجنب ش��بهات الربا تختار أفضل الصيغ املناسبة لعملها رشيط االلتزام

ولذلك كان موضوع الرصف من األبواب الهامة يف بحدود وقواعد الرشيعة .

فق��ه املعامالت وعليه فانه ه��ذه العقد أكرث العقود  -2عىل رجال املصارف اإلس�لامية واالقتصاديني

ارتباطا بالرشيعة وهو ملزم للمصارف اإلس�لامية  ..اإلسالميني والفقهاء ان يجهدوا يف العمل الستنباط
أي البد للمصارف اإلسالمية ان تعمل باحكامه الن صيغ أكرث مالءم��ة للعمل امل�صريف االعتيادي ..

أداة عملها هي األموال  ..التي البد ان ترسي أحكام متّكن املصارف اإلس�لامية من أداء دور الوس��اطة

الرصف عىل كل تعامل بها  ..لغرض تجنب ش��بهة املالي��ة وأداء الوظيفة املرصفي��ة بطريقة أكرث كفاءة
الربا وتجنيب الزبائن مخاطر االنزالق إليها دون أن  ..ومب��ا ميكنه��ا م��ن الحل��ول مح��ل املص��ارف
يش��عروا  ..وعليه فانه ه��ذا العقد هو الوحيد امللزم التقلدية الربوية

للمصارف اإلسالمية ..

خامساً :االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات

 -1ان عقود البيوع الرشعية متثل وس��ائل متفقة مع
الرشيعة مكنت املصارف اإلس�لامية من الحصول

عىل وأدوات للعمل املرصيف بعيد عن الربا.

 -2ان عددا ً من عقود البيوع الرشعية ال متثل أنشطة

مرصفية وانها غري مالمئة للعمل املرصيف وبالتايل
ف��ان اإلرصار ع�لى العم��ل وفقها قد يس��بب لهذه
املصارف مشكالت ومصاعب عملية .

 -3ان رشوط العق��ود الرشعي��ة ق��د صيغت لغرض
جع��ل ه��ذه العق��ود متالمئة م��ع أح��كام وقواعد

الرشيعة  .وال متثل بحد ذاتها جز ًء من هذه األحكام

والقواعد (باستثناء قواعد ورشوط الرصف)
ثانياً :التوصيات:

 -1ع�لى املص��ارف اإلس�لامية ان ال تلزم نفس��ها

❊

❊

❊
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المصادر والمراجع

العريب ،بريوت.

 .10املستدرك عىل الصحيحني ملحمد بن محمد

الحاك��م النيس��ابوري (ت405هـ) تحقيق يوس��ف

 -القرآن الكريم.

املرعشيل ،طبعة دار الفكر ،بريوت.

التوفيقية  .القاهرة

تحقيق س��عيد محم��د اللح��ام ،طبع��ة دار الفكر،

بريوت

 .12مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي

 .1صحي��ح البخ��اري  .الج��زء الث��اين  .املطبع��ة  .11املصنف البن أيب ش��يبة الكويف (ت235هـ)
 .2املوط��أ لإلمام مال��ك بن ان��س – دار الجيل – بريوت.

 .3تفس�ير النس��في  :لإلمام عبد الل��ه بن احمد بن (ت807هـ) طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت.

محمود النس��في  :تفس�ير النس��في تحقيق مجدي  .13مس��ند اإلمام احمد بن حنبل طبعة دار صادر،
منصور املكتبة التوفيقية – الجزء األول  .دون تاريخ بريوت.

 .4الرشح الكبري أليب الربكات س��يد احمد الدردير  .14الس��نن الك�برى ألحمد بن الحس�ين بن عيل
(ت1201ه��ـ) طبع��ة دار إحي��اء ال�تراث العريب ،البيهقي (ت458هـ) طبعة دار الفكر ،بريوت.

بريوت.

 .15س��نن اب��ن ماج��ة محمد ب��ن يزي��د القزويني

 .5تحف��ة الفقه��اء لع�لاء الدي��ن الس��مر قن��دي (275هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،طبعة دار
(ت539ه��ـ) الطبع��ة الثاني��ة ،طبع��ة دار الكت��ب الفكر ،بريوت.
العلمية ،بريوت.

 .16سنن أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين

(ت587هـ) مكتبة الحبيبية ،باكستان.

الفكر ،بريوت.

 .6بدائع الصنائع أليب بكر بن مس��عود الكاس��اين (ت375هـ) تحقيق محمد س��عيد العامل ،طبعة دار
 .7مغن��ي املحت��اج ملحم��د الخطي��ب الرشبيني  .17صحي��ح وضعي��ف الجامع الصغ�ير ملحمد
(ت977هـ) طبعة دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .نارص الدين األلباين ،طبعة املكتبة اإلسالمية.

 .8املجم��وع يف رشح امله��ذب ملحي��ي الدي��ن  .18املعج��م الصغري للطرباين س��ليامن بن احمد

النووي (ت676هـ) طبعة دار الفكر ،بريوت.

(ت360هـ) طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت.

 .9املعج��م الكب�ير لس��ليامن بن احم��د الطرباين  .19املحىل ،تأليف :عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم
(ت360ه��ـ) تحقي��ق حم��دي عب��د املجي��د الظاهري أبو محمد ،دار النرش :دار اآلفاق الجديدة -
الس��لفي ،الطبع��ة الثاني��ة ،طبعة دار إحي��اء الرتاث بريوت ،تحقيق :لجنة إحياء الرتاث العريب.
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 .20معجم لغ��ة الفقهاء ،محم��د روا قلعجي ،دار األوىل 1428 :هـ 2007-م.
النقاش  ،بريوت.

 .28الحس��يني .محم��د  :فقه الرشك��ة .دار املالك

 .21أب��و س��ليامن  .د.عبد الوه��اب إبراهيم  :عقد للطباعة والنرش والتوزيع .بريوت ،لبنان.2002 ،

اإلج��ارة  .مصدر من مص��ادر التمويل اإلس�لامي  .29مش��هور د .أمرية عبد اللطيف :االس��تثامر يف

دراسة فقهية مقارنة  .البنك اإلسالمي للتنمية جدة  .االقتصاد اإلسالمي  ،مكتبة مدبويل القاهرة ،ج.م.ع

السعودية الطبعة األوىل 1413هـ 1992-م

.1991

 .22إبراهيم  .د.غسان والقحف  .د.منذر  :االقتصاد  .30مصل��ح الدي��ن .د.محم��د :أع�مال البن��وك
اإلس�لامي علم أم وهم  .دار الفكر دمشق سوريا  ..والرشيعة اإلسالمية ،ترجمة حسني محمود صالح،
الطبعة األوىل 2002م.

دار البحوث العلمية ،الكويت.1976 ،

 .23ب��ن س��عيد  .احم��د بن نارص  :دراس��ة رشعية  .31الس��الوس .د .عيل أحمد :املعامالت املالية
لبعض النوازل الفقهية املعارصة مكتبة سامل  .مكة املعارصة يف ميزان الفقه اإلسالمي ،مكتبة الفالح،
املكرمة  .الطبعة األوىل .2001:

الكويت.

 .24بش�ير  .د.بكري عب��د الرحيم ومالك د.محمد  .32عاش��ور .أحم��د عي�سى :الفق��ه املي�سر يف
احمد ف��رج  :مجاالت اس��تثامر الجهاز املرصيف العبادات واملعامالت ،دار الخري ،دمش��ق ،سوريا،

وف��رص متوي��ل التنمي��ة بالصيغ اإلس�لامية  .بنك الج��زء األول والث��اين ،الطبع��ة الثالث��ة 1427هـ-
فيصل اإلسالمي السوداين .1987

2006م.

 .25دريب  .سعود بن سعد بن دريب  .املعامالت  .33ع�لي محم��د عبدالحلي��م  :اإلط��ار الرشعي
املرصفي��ة وموق��ف الرشيع��ة اإلس�لامية منها كلية واالقتص��ادي واملحاس��بي لبي��ع الس��لم يف ضوء
الرشيع��ة بالري��اض  .الطبع��ة األوىل 1387ه��ـ  -التطبي��ق املع��ارص البن��ك اإلس�لامي للتنمي��ة –

 1968م.

ج��دة اململك��ة ألعري��ه الس��عودية  .الطبعة األوىل

 .26هن��دي  .د.من�ير إبراهي��م  :ش��بهة الرب��ا يف  1412هـ  1994 .م .

معام�لات البن��وك التقليدي��ة واإلس�لامية  .مدخل  .34عطي��ه – د  .ج�مال الدين البنوك اإلس�لامية
اقتص��ادي ورشع��ي  .املكتب الع��ريب الحديث  .ب�ين الحرية والتنظيم  .التقوي��م والجتهاد  .النظرية

اإلسكندرية  .ج  .م .2008 4 .

والتطبيق  .املؤسسة الجامعية للدراسات و النرش .

 .27حامد .د .نزي��ه :يف فقه املعامالت املرصفية بريوت الطبعة الثانية .1993

املعارصة  .قراءة جديدة .دار القلم دمش��ق .الطبعة  .35القض��اة  :د .زكري��ا محم��د الفال��ح  :الس��لم
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واملضاري��ه م��ن العوام��ل التيس�ير يف الرشيع��ة
االس�لاميه دار الفك��ر  .ع�مان  .األردن  ..الطبع��ة

األوىل .1984

 .36قنطقج��ي  .س��امر مظه��ر  :أيه�ما أصلح يف
االس��تثامر معيار الربح ام معيار الفائدة ؟  :مؤسسه

الرسالة بريوت لبنان  .الطبع األوىل .2004

 .37قنطقج��ي  .س��امر مظه��ر  .معيار قي��اس أداء
املعام�لات املالية اإلس�لامية  .مؤسس��ة الرس��الة

بريوت  .لبنان  .الطبعة األوىل . 2004

.38القرض��اوي .د .يوس��ف  :دور القيم واألخالق

يف االقتصاد اإلس�لامي ..مؤسسة الرسالة بريوت .
لبنان .الطبعة األوىل  1422هـ  2002 .م .

 .39مصطف��ى  .رساج الدي��ن عث�مان .عق��د بي��ع
الس��لم كصيغه من صيغ التمول االس�لامي .بحث
منش��ور يف مجله اتحاد املصارف العربية– 246 .
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